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บทคัดย่อ
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการเสริมสร้างวินยั ต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม ในด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความรับผิดชอบ โดยวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ
Kemmis และ McTaggart คือการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการ
สะท้อนผล (Reflection) ท�ำการพัฒนา 2 วงรอบ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้ศึกษาค้นคว้า จ�ำนวน
1 คน และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จ�ำนวน 4 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 30 คน ที่มีปัญหาด้านการแต่งกาย ด้านการตรง
ต่อเวลา และด้านความรับผิดชอบ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์
และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า สถิตทิ ใี่ ช้ คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ผลการด�ำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด ในการ
พัฒนา จ�ำนวน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมโฮมรูม และ 2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้านการแต่ง
กายถูกระเบียบ จ�ำนวน 14 คน มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทางทีด่ ขี นึ้ ร้อยละ 85.71 ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถว
หน้าเสาธง นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 10 คน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 100 ด้านความรับผิดชอบ
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มเป้าหมาย 6 คน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 100 หลังการด�ำเนินการ
พัฒนาในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรม ด้านการแต่งกาย จ�ำนวน 2
คน ที่จะต้องได้รับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสริมแรงบวก และการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผล พบว่า
พฤติกรรมด้านการแต่งกายดีขึ้นทั้งสองคน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้การด�ำเนินการครั้งนี้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาตามกรอบการศึกษาค้นคว้าทั้งสามด้าน
สรุป การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยใช้กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมเสริมแรงบวก และการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผล สามารถท�ำให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ตรงต่อเวลาในการเข้าแถวหน้าเสาธง และมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบ
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หมาย เป็นที่น่าพอใจ สามารถน�ำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างวินัยต่อ
ตนเองให้เพิ่มสูงขึ้นโดยควรด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาผู้เรียน
Abstract
This action research aimed to study 1) reinforcement the students’discipline in terms of
regulated dressing of school and being on time on bases of Kemmis and McTaggart’s researches by
using planning, action, observation and reflection study on double-circle development. The
educationer and 4 co-educationers, agreed to reinforce the target students target (30 students). The
target students were Mathayom 1, 2 and 3 who had desirable behavior, discipline problems
including time and responsibility. The instruments for date collection were in forms of meeting record, observation, interview and assessment. Data analysis employed were the percentage by triplepole information, analysis of qualitative data from the documents, and quantitative data by basic
means and percentage persented by description.
The results of the research were as follows :
The finding of students discipline enchancement of Mathayom 1-3 study found that 1) they
had disciplinary problems in dressing and being punctual. The first circle development used 2
activities, namely homeroom and homevisitting on every 14 students. The result of uniform
disciplinary behavior (85.71), being on time punctuality of 10 students. The result of being on time
punctuality of (100) and responsibility 6 students . The result of responsibility (100) After the first
–circle of development found that 2 students had to improve their behaviors in case of dressing.
All of them must continue to be reinforced in the second – circle by using 1 activity: Positive
Reinforcement. The result of the study found that 2 students were disciplined (100) development
and contributed to three of the objectives.
The study found that the reinforcing of students in Nongkhampittayakom School, by the
flame of study (homeroom, homevisitting and Positive Reinforcement) was able to change their
behavior on discipline enchancement and being on time so this study should be applied to other
levels to strengthen discipline continuously.
Keywords : Student Development
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นสิง่ จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิง่
เพื่อใช้ในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อที่จะ
พัฒนาคุณภาพของคนในชาติ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

มีจิตส�ำนึก มีจิตอาสา มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม การจัดการศึกษาจึงเน้นให้ความส�ำคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม การจัดการเรียนการสอน โดยการ
ผสมผสานสาระความรูต้ า่ งๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน
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รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอันถือว่าเป็นแม่บทในการ
บริหารและการจัดการศึกษาอบรม และเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ การศึกษาเป็นการ
สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ องค์ประกอบที่จะท�ำให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือ ความรู้ ความดี วิชาการและ
ศาสตร์ต่างๆ วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี คนจะมีวินัยก็ต้อง
มีคุณธรรมประจ�ำใจ คนที่มีความรู้อย่างเดียวแต่ขาดวินัย
จะท�ำให้สังคมเดือดร้อน มีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ (ส�ำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2551)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก�ำหนด
ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ความเจริ ญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่ งตลอดชีวติ ซึง่ การจัดการศึกษาของชาติเป็นกระบวน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ เพราะเป็นกระบวน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามของบุคคลในสังคม สอดคล้องกับหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 ทีม่ หี ลักการส�ำคัญว่า
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อ
เนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนส�ำคัญที่สุด นอกจากนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา ก็มีความส�ำคัญในการบริหารสถาน
ศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงจ�ำเป็นต้องมี
คุณวุฒติ ามเกณฑ์ทคี่ รุ สุ ภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ การบริหาร
สถานศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน การประกัน
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คุณภาพการศึกษา และ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
บรรณของผู้บริหาร (กุหลาบ ปุริสาร, 2558) นอกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแล้วยังต้องมีลักษณะความ
เป็นผู้น�ำซึ่งลักษณะผู้น�ำที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ล�ำเอียงหรือ
ไม่ยุติธรรม หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ไม่รับฟังความคิด
เห็นของผูอ้ นื่ แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่สนใจความส�ำเร็จของงาน
ขาดเหตุผล ความรับผิดชอบ ไม่มีความคิดริเริ่ม และปัด
ความรับผิดชอบ ช่างระแวง ไม่สนับสนุนคนดี ชอบประจบ
สอพลอ นินทาว่าร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา และถือยศศักดิ์
ถือว่าตนเป็นผู้บังคับบัญชา (อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,
2557)
ความมีวนิ ยั ต่อตนเองมีความส�ำคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็ก ท�ำให้สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่าง
มีความสุขและเป็นทีย่ อมรับของสังคม ซึง่ เป็นรากฐานของ
ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิของผูอ้ นื่ การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
การแบ่งปัน การรอคอย การแก้ปัญหาของส่วนรวม
สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็น
พื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของบุ ค คลและส่ ว นรวม
ดังนั้นทฤษฎีที่สอดคล้องในแนวความคิดของ ผู้ศึกษา
ค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องวินัยคือทฤษฎีการเกิดวินัยแห่งตน
ของ Mowrer กล่าวคือ การเกิดวินัย แห่งตนของบุคคล
แต่ละคนนัน้ นักทฤษฎีจติ วิทยาเชือ่ ว่าจะต้องมีพนื้ ฐานมา
ตัง้ แต่ระยะแรกเกิด จนกระทัง่ เติบโตขึน้ มาจากจุดเริม่ ต้น
คือความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา หรือผู้เลี้ยงดู
อันจะน�ำไปสูค่ วามสามารถควบคุมตนเอง เมือ่ โตขึน้ ทารก
และเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดู โดยการเรียนรู้น้ีจะ
เกิดในสภาพอันเหมาะสมเท่านัน้ การเรียนรูข้ องทารกและ
เด็ ก นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น หลายระดั บ และมี ขั้ น ตอนซึ่ ง โรงเรี ย น
หนองขามพิทยาคมก็ประสบปัญหาการขาดระเบียบวินัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านความมีวินัยต่อ
ตนเอง ได้แก่ดา้ นการแต่งกายของนักเรียน คือแต่งกายไม่
ถูกกับระเบียบของโรงเรียน ด้านการตรงต่อเวลา คือมา
เข้าแถวหน้าเสาธงไม่ตรงเวลา ด้านความรับผิดชอบโดย
เฉพาะความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายจาก
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ครู สภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของ
โรงเรียนโดยเฉพาะด้านวินัยต่อตนเอง
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 อ�ำเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคณ
ุ ภาพให้กบั นักเรียนทุกกลุม่ อย่างทัว่ ถึง โดยเน้น
ให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนดี มี ป ั ญ ญา มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีจิตส�ำนึกในความเป็นคนไทย มีศักยภาพในทางสากล
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ด�ำรงอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเน้นการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ และเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั จิ ริง
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
โดยฝึกการปฏิบัติคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามหลักสูตร
สถานศึกษาพุทธศักราช 2552 ฉบับปรับปรุง โดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมุ่งผลการ
พัฒนาคนในระยะยาว ด้านการสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม ให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจของสังคม แต่โรงเรียนก็ประสบปัญหาการ
ขาดระเบียบวินยั ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ด้าน
ความมีวนิ ยั ต่อตนเอง ได้แก่ดา้ นการแต่งกายของนักเรียน
ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนหนึ่งแต่งกาย
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและไม่เหมาะสมตาม
โอกาสที่โรงเรียนก�ำหนด มาโรงเรียนไม่ทันเวลาตามที่
โรงเรียนก�ำหนดเข้าแถวหน้าเสาธง ขาดความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายจากครู สภาพ
ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน
ทัง้ ทีโ่ รงเรียนก็ได้ปฏิรปู ระบบการเรียนการสอนให้เอือ้ ต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ
ตามจุดประสงค์ในแต่ละระดับชั้น ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ใฝ่การเรียนรู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ แต่ยังไม่

ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร สามารถบรรลุผลได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น สมควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพโดยเร็ว
ผู ้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ในฐานะครู ฝ ่ า ยปกครองของ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม เห็นว่าการเสริมสร้างวินยั ต่อ
ตนเองของนักเรียน เป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปลูก
ฝังให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนซึง่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในโรงเรียน สมควรได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจึงก�ำหนดเอา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2558 จ�ำนวน 30 คน ส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าใน
ครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วง
ชั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยาย
โอกาส และนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับวินัยต่อตนเองค่อน
ข้างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาเรือ่ ง การเสริมสร้างวินยั ต่อตนเองของนักเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น รูปแบบวิจัยปฏิบัติการ โดยใช้วิธีพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน ให้เกิดขึ้น
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถพัฒนา
ตนเองและสังคม มีจติ ส�ำนึกในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และคงสภาพการพัฒนาให้เป็นไป
อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว ทัง้ นีน้ กั เรียนควรได้รบั การปลูก
ฝังความมีวินัยต่อตนเองของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การปฏิบตั จิ นเคยชินและกลายเป็นนิสยั ในตนเองได้อย่าง
แท้ จ ริ ง ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นให้
นักเรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข ผลการศึกษานีจ้ ะส่ง
ผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็น
พลังในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
เพื่ อ พั ฒ นาการเสริ ม สร้ า งวิ นั ย ต่ อ ตนเองของ
นักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ�ำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
3.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล
3.1.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า (Research
Participants) จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผูศ้ กึ ษาค้นคว้า
1 คน ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 คน ครูที่ปรึกษา ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ3 ชั้นละ 1 คน
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย กลุม่ เป้าหมายด้านการแต่งกาย
จ�ำนวน 14 คน มี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ
3 จ�ำนวน 5, 4 และ 5 คนตามล�ำดับ กลุ่มเป้าหมายด้าน
การตรงต่อเวลา จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วยนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 จ�ำนวน 3, 5 และ 2 คนตาม
ล�ำดับและกลุม่ เป้าหมายด้านความรับผิดชอบ จ�ำนวน 6 คน
ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
จ�ำนวน 2, 3 และ 1 คนตามล�ำดับ
3.1.3 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ จ�ำนวน 15 คน
ประกอบด้วย ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา จ�ำนวน 6 คน
ประกอบด้วย ครูผสู้ อนรายวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย, สังคมศึกษา, แนะแนว และศิลปะ วิชาละ
1 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 4 คน ประกอบด้วย
ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
จ�ำนวน 2, 1 และ 1 คนตามล�ำดับ ตัวแทนนักเรียน 5 คน
ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
และ 3 จ�ำนวน 2, 2 และ 1 คน ตามล�ำดับ
3.2 กรอบการศึกษาค้นคว้า
		 3.2.1 กรอบการเสริมสร้างวินัยต่อตนเอง
(ปราณปรียา ทรงศรี. 2558 อ้างอิงมาจาก สายรุง้ ชัยชาญ.
2551) ของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ�ำเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มี 3 ด้าน ได้แก่ด้านการแต่ง
กาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความรับผิดชอบ
30

3.2.2 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบ
ด้วย การประชุมระดมความคิด กิจกรรมทีใ่ ช้ในการด�ำเนิน
งานเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนได้แก่ กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และกิจกรรมเสริมแรงบวก
การนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผล
3.3 วิธีการศึกษาค้นคว้า
ใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research
Principle) 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการ
สะท้อนผล (Reflection)
3.4 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
แบ่งเป็น 2 วงรอบ คือวงรอบที่ 1 วันที่ 20
กันยายน 2558 ถึง 20 ตุลาคม 2558 และวงรอบที่ 2
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง 26 พฤศจิกายน 2558
4. วิธีด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า
ใช้วิธีด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า คือหลักการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research Principle) โดยน�ำเอา
หลักการและขั้นตอนตามแนวคิดของ Kemmis และ
McTaggart. (ประวิต เอราวรรณ์, 2545; อ้างอิงมาจาก
Kemmis and McTaggart. 1988) ซึ่งประกอบไปด้วย
การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิ (Action) การสังเกต
(Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือมี 4 ประเภท คือ แบบบันทึก แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมโฮมรูม 2)
กิจกรรมเยีย่ มบ้าน 3) กิจกรรมเสริมแรงบวก รวม 14 ฉบับ
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการศึ ก ษา
ค้นคว้าครั้งนี้คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( )
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7. สรุปผล
การเสริมสร้างวินยั ต่อตนเองของนักเรียน โดยใช้
กิจกรรมในการพัฒนา 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมโฮมรูม
และ 2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และ 3) กิจกรรม เสริมแรง
บวก การนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผลการพัฒนาปรากฏดังนี้
7.1 ด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 14 คน พบว่า
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแต่งกายถูก
ระเบี ย บต้ อ งตามระเบี ย บของโรงเรี ย นในทางที่ ดี ขึ้ น
จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประเมินมีคา่ เฉลีย่
การประเมินอยู่ในระดับดี ( = 3.89)
7.2 ด้านการตรงต่อเวลา ในการเข้าแถวหน้าเสา
ธง นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 10 คน พบว่านักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการตรงต่อเวลาใน
ทางที่ดีขึ้น จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 การ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 3.73)
7.3 ด้านความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 6 คน พบว่า
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรับผิด
ชอบในทางที่ดีขึ้น จ�ำนวน 6 คนคิดเป็นร้อย ละ 100 การ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 3.79)
8. อภิปรายผล
ผลการเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน
ผู้ศึกษาค้นคว้าจะอภิปรายเฉพาะประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
8.1 ด้านการแต่งกาย
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ในวงรอบที่ 1
มีจ�ำนวน 12 คนที่พัฒนาดีขึ้น จากจ�ำนวนนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย จ�ำนวน 14 คน ยังมีนักเรียน จ�ำนวน 2 คนที่
ยังไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญจึงได้ดำ� เนินการพัฒนาในวง
รอบที่ 2 และเกิ ด การพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น โดยวงรอบที่ 1
ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด กิจกรรมที่ใช้การ
พัฒนาคือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
การนิเทศก�ำกับติดตามผล ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเป้า

หมายด้านการแต่งกายมีการพัฒนาดีขึ้น ส่วนในวงรอบที่
2 ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด กิจกรรมที่ใช้การ
พัฒนาคือ กิจกรรมเสริมแรงบวกและการนิเทศก�ำกับ
ติดตามผล ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการ
แต่ ง กายมี ก ารพั ฒ นาดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ค้นคว้าของวิชญ์พันธ์ ลาชานนท์ (2551) พุฒิศักดิ์ อุปรัง
(2552) และ ปราณปรียา ทรงศรี (2558) ที่ได้ศึกษาการ
เสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่านักเรียนมี
การเปลีย่ นแปลงด้านการแต่งกายดีขนึ้ แต่งกายได้ถกู ต้อง
เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน
8.2 ด้านการตรงต่อเวลา
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ในวงรอบที่ 1
มีจ�ำนวน 10 คนที่พัฒนาดีขึ้น จากจ�ำนวนนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยวงรอบ
ที่ 1 ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด กิจกรรมที่ใช้
การพัฒนาคือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน
การนิเทศก�ำกับติดตามผล ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายด้านการตรงต่อเวลา มีการพัฒนาดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของวิชญ์พันธ์ ลาชานนท์
(2551) พุฒิศักดิ์ อุปรัง (2552) สุรัตน์ ตะโก (2554) และ
ปราณปรียา ทรงศรี(2558)
8.3 ด้านความรับผิดชอบ
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ในวงรอบที่ 1
มีจ�ำนวน 6 คนที่พัฒนาดีขึ้น จากจ�ำนวนนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยวงรอบที่ 1
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารประชุ ม ระดมความคิ ด กิ จ กรรมที่ ใ ช้
การพัฒนาคือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน
การนิเทศก�ำกับติดตามผล ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่ม
เป้ า หมายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารพั ฒ นาดี ขึ้ น
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ วิชญ์พนั ธ์ ลาชานนท์
(2551), พุฒิศักดิ์ อุปรัง (2552), พิจิตร สุนทร (2552),
อภิวัฒน์ ชาดง (2554) และสุรัตน์ ตะโก(2554)
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
9.1.1 จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการ
เสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ควรเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการพัฒนาวินัยที่ยั่งยืน
9.1.2 การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนขาดวินยั
ทั้งในด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง และด้านความรับ
ผิดชอบในการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พร้อมทัง้ วินยั ด้าน
อื่นๆจ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจาก
คณะครู ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครองและชุมชนเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้
นักเรียนได้ฝกึ ฝนโดยใช้กลยุทธ์ โฮมรูม การเยีย่ มบ้าน และ
กิ จ กรรมเสริ ม แรงบวกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ที่ บ ้ า นและที่
โรงเรียนจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวร
9.1.3 ควรมีการนิเทศ ก�ำกับติดตามผล ของ
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆซึ่งจะท�ำให้การ
ด�ำเนินงานการพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น
เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. สร้างความตระหนักให้นกั เรียนเกิดจิตส�ำนึก
ในเรื่องวินัยต่อตนเองและครูทุกคน ผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อนนักเรียน ต้องให้ความส�ำคัญ ตามระเบียบของ
โรงเรี ย นนั ก เรี ย นจึ ง เกิ ด ความเอาใจใส่ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในด้านการแต่งกายที่ถูกต้อง ด้านการตรงต่อ
เวลาเข้าแถวหน้าเสาธง และด้านความรับผิดชอบในการ
ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเข้าใจว่าการมีวนิ ยั ต่อตนเอง
เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ส มควรปฏิ บั ติ เ ป็ น ที่ น ่ า ยกย่ อ งแก่ ผู ้ พ บเห็ น
ผู้ปกครอง และครู มีความภาคภูมิใจส่งผลให้การด�ำเนิน
การในครัง้ นีบ้ รรลุเป้าหมายของการพัฒนาตามกรอบการ
ศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 ด้าน
2. ให้ความร่วมมือร่วมใจกันและความเอาใจใส่
ของคณะครูทุกคน จึงจะท�ำให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง
ด้านการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ด้าน
การตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง และด้านความรับผิด
ชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
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3. ความร่วมมือจากผูป้ กครอง นักเรียน ช่วยกัน
ดูแลเอาใจใส่ทางบ้านจึงท�ำให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง
ด้านการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ด้าน
การตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง และด้านความรับผิด
ชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนต้องเอาใจใส่และจริงใจ
ในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงท�ำให้นักเรียนมีวินัยต่อ
ตนเอง ด้ า นการแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
โรงเรียน ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง และด้าน
ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
5. นโยบายของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับโครงการเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน จึงเกิด
แรงบวกเสริมกันในการพัฒนาวินยั ต่อตนเองของนักเรียน
จึงท�ำให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง ด้านการแต่งกายที่ถูก
ต้องตามระเบียบของโรงเรียน ด้านการตรงต่อเวลาเข้า
แถวหน้าเสาธง และด้านความรับผิดชอบในการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย
9.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้ง
ต่อไป
ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนยัง
มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการพัฒนาเพิม่ ขึน้ อีกเพือ่ ให้เป็นผูท้ มี่ ี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีส่ งั คมต้องการซึง่ อาจจะตัง้
ประเด็นทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าดังนี้ เรือ่ ง การศึกษาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาวินัยนักเรียน เรื่องการศึกษารูปแบบการบริหาร
กิจการนักเรียน เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
ชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อวินยั นักเรียน เรือ่ งการศึกษานโยบายของ
กระทรวงที่ส่งผลต่อวินัยของนักเรียน และเรื่องอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาวินัยของ
นักเรียน
10. บรรณานุกรม
1. กุหลาบ ปุริสาร. (2558). เอกสารประกอบการสอน
วิชา 842 249 เรื่อง ผู้บริหารมืออาชีพ. บัณฑิต
วิทยาลัย: วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

2. ปราณปรียา ทรงศรี. (2558). การเสริมสร้างวินัย
ต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
2558.
3. พิจติ ร สุนทร. (2552). การด�ำเนินงานเสริมสร้างวินยั
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่งเปือย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
4. พุฒิศักดิ์ อุปรัง. (2552). การพัฒนาการด�ำเนินงาน
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ�ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญา การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
5. วิชญ์พนั ธ์ ลาชานนท์. (2551). การพัฒนาการด�ำเนิน
งานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา อ�ำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
6. สายรุ้ง ชัยชาญ. (2551). การพัฒนาการด�ำเนินงาน
เสริมสร้างวินยั ด้านการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 3 อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์.
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
7. สุรัตน์ ตะโก. (2554). การพัฒนาการด�ำเนินงาน
เสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
14 อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองคาย. การศึ ก ษา
ค้นคว้า อิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

8. ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ. (2551). การสร้างวินัยเชิงบวกส�ำหรับ
งานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์คุรุสภา.
9. อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์. (2557). เอกสารประกอบ
การสอนวิชา 842 240 เรื่องภาวะผู้น�ำและการเป็น
นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : วิ ท ยาลั ย
บัณฑิต เอเซีย. (ไม่ได้ตีพิมพ์).
10. อภิวัฒน์ ชาดง. (2554). การพัฒนาการด�ำเนินงาน
เสริมสร้างวินยั นักเรียนด้าน ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวมของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย
อ�ำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
11. Kemmis, S. and R. McTaggart. The Action
Research Planner. 3rded. Victoria, Australia:
Deakin University Press, 1988.

33

