วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

การพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแกน
The Development of student attire for Promoting theSelf-Discipline
of Students in KhonKaen SportsSchool.
อภิชัย พลพิทักษ1
ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท2
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน3
บทคัดยอ
การพัฒนาเสริมสรางวินยั ตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน การศึกษาคนควา
อิสระฉบับนี้ มีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Acting Research)ซึ่งประกอบดวย
การวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตการณ (Observation) และการสะทอนผลการ
ปฏิบตั กิ าร (Reflection) กลุม ผูร ว มศึกษาคนควาจํานวน 13 คน กลุม เปาหมายทีจ่ ะตองมีการพัฒนาการดําเนินงานเสริม
สรางวินัยดานการแตงกายจํานวน 70 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบไปดวย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบประเมิน การตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสาและเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห
โดยสรุปการพัฒนาเสริมสรางวินยั ตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน โดยไดใชกลยุทธการพัฒนาทีก่ ลุม ผูร ว มศึกษาและผูศ กึ ษาคนควาไดกาํ หนดขึน้ คือ การประชุมระดมความ
คิด กิจกรรมสงเสริมวินัยของนักเรียนมี การอบรมวินัยหนาเสาธง การตรวจเครื่องแบบและการแตงกาย กิจกรรมเพื่อน
ชวยเพือ่ น กิจกรรมสงเสริมสัปดาหการแตงกายและการนิเทศภายใน ทําใหนกั เรียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดานวินยั
ในตนเองในทางที่ดีขึ้นและรักที่จะแตงกายใหสะอาดและถูกระเบียบจึงควรที่จะสงเสริมสนับสนุนกลยุทธในการพัฒนา
ดังกลาว ไปพัฒนางานในดานอื่นๆ ในสถานศึกษาเพื่อแก ไขปญหาของโรงเรียนตอไป
คําสําคัญ : การเสริมสรางวินัยตอตนเอง ดานการแตงกาย
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Abstract
The development of student attire for promoting the self-discipline of students. The objective
of this independent study was to develop student attire behavior for promoting the self-discipline of
students in Khon Kaen Sports School. Muang District, Khon Kaen Province by using the action research
including: planning, action, observation, and reflection. There were 13 research participants. The target
group to be developed in promoting the self-discipline in dressing consisted of 70 matayomsuksa 1-6
students. The research instruments included the observation form, the interview form, the evaluation
form for data investigation using triangulation technique. The research findings were presented in
descriptive Analysis.
In conclusions, the development of student attire to promoting the self-discipline of students
in Khon Kaen Sports School, Muang District, Khon Kaen Province by suring the strategies for
development as specified by research participants and the researcher as follows: the brainstorming
conference, the activities for promoting the students’ discipline were: the discipline teaching in front
of the national flag, the checking of students’ uniform and dressing, the activity of friend supporting
friend, the activity of dressing promotion week, and internal supervision. It could cause the students
to change their self-discipline behavior in a better way, and love to dress the clean and appropriate
dress. Consequently, the strategies for development should be promoted and supported in
developing the other aspects of work in school in order to solve the problem of school in future.
Keywords: The Development of student attire Promoting the Self-Discipline.
บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 80 (3) ไดบญ
ั ญัตใิ หมกี ารพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยจัดใหมแี ผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพือ่ พัฒนาการ
ศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกรวมทัง้ ปลูกฝงใหผเู รียนมีจติ สํานึกของความเปนไทยมี
ระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเทีย่ ว
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และกีฬา เปดทําการเรียนการสอนระดับมัธยมตอนตน
และระดั บ มั ธ ยมตอนปลายมี ก ารแบ ง สายงานบริ ห าร
ออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายพัฒนา
กี ฬ า และฝ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น (โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด
ขอนแกน, 2556) นับตั้งแตไดมีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแกนขึน้ เพือ่ เปนการพัฒนาบุคลากรของชาติให
มี ค วามเป น เลิ ศ ในด า นกี ฬ า ป จ จุ บั น โรงเรี ย นประสบ
ผลสําเร็จในเรื่องของการแขงขันกีฬาทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ในหลายชนิดกีฬาทีส่ ง เขารวมการแขงขัน
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนทั่วไป
และเปนกําลังสําคัญใหกับวงการกีฬาของประเทศไทยได
เปนอยางดี ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโรงเรียนไดจัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยจัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
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กับความถนัดความสนใจของผูเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียน
เรียนรูจ ากประสบการณจริงจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
และอํานวยความสะดวก ใหเกิดการเรียนรูใ นกระบวนการ
เรียนการสอนการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีความ
ประพฤติดี มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อยูในกฎ
ระเบียบกติกาของสังคมพรอมที่จะปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีของประเทศ ซึ่งโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแกนไดนํามา
กําหนด เปนวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน โดยมี
เปาหมายเพือ่ ใหนกั เรียนมีความรูท างดานวิชาการ เทคโนโลยี
มีความเปนผูนํา มีความเปนเลิศทางดานกีฬา มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน, 2556) การศึกษา
คนควาครั้งนี้ใชหลักการปฏิบัติโดยใชกระบวนการทํางาน
ทีเ่ ปนวงจร PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart
(1988) ผูศ กึ ษาในฐานะครูผปู ฏิบตั งิ านในสวนของงานวินยั
และการรักษาวินัย เปนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล
ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคและพฤติกรรมของนักเรียน ใหอยูใ น
กรอบของกฎระเบียบของทางสถานศึกษา ซึง่ สภาพปจจุบนั
โรงเรียนประสบปญหาเรือ่ งของนักเรียนขาดวินยั ในตนเอง
หลายดานเชน ดานการแตงกายพบวา การแตงเครือ่ งแบบ
ไมถกู ตองตามทีส่ ถานศึกษากําหนดปลอยชายเสือ้ ออกนอก
กางเกง ไม ค าดเข็ ม ขั ด ไม ส วมถุ ง เท า และไว ท รงผม
ผิดระเบียบ การขาดวินยั ของนักเรียนทีก่ ลาวมาขางตนพบวา
ปญหาทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ คือการขาดวินยั ดานการแตงกายกลาว
คือ นักเรียนแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน จากปญหา
ดังกลาวผูศ กึ ษาตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสราง
วินยั นักเรียน จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางวินัยดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแกน เพื่อใหนักเรียนเกิดคานิยมที่ดี และเห็น
ความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของโรงเรี ย น
เพื่อพัฒนาตนเองใหเกงทั้งดานทักษะการกีฬา มีความรู
คูคุณธรรมและจริยธรรม เปนพลเมืองที่ดีในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาเสริ ม สร า งวิ นั ย ต อ ตนเองด า นการ
แต ง กายของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ขอนแก น
ใหถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย
นักเรียนตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ผูศึกษาคนควากําหนดขอบเขตของการศึกษา
คนควา ดังนี้
1. กลุมผูรวมศึกษามีดังตอไปนี้
1.1 ผูศึกษาคนควาจํานวน 1 คน
1.2 ครูที่ปรึกษาประจําชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่
1- 6 จํานวน 6 คน
1.3 ครูฝายกิจการนักเรียน จํานวน6คน
2. กลุมเปาหมายมี 2 กลุม คือ ครูที่ปรึกษาและ
ครูฝา ยกิจการนักเรียน และนักเรียนชาย-หญิงทีม่ พี ฤติกรรม
ผิดระเบียบโรงเรียนในเรือ่ งของการแตงกายจํานวน 70 คน
จําแนกเปน
ก. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 คน
ข. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 15 คน
ค. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 คน
ง. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 คน
จ. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 คน
ฉ. นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 15 คน
3. กลุมผูใหขอมูลคือ บุคลากรภายในที่สมัครใจ
รวมกันในการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการ
แต ง กายของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ขอนแก น
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กลุมเปาหมาย
จํานวน 18 คน มีดังนี้
3.1 ครูที่ปรึกษา จํานวน 6 คน
3.2 ครูฝายกิจการนักเรียน จํานวน 6คน
3.3 ครูแนะแนว จํานวน 1 คน
3.4 ครูเวรประจําวัน จํานวน 5 คน
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กรอบการศึกษา
กรอบเนื้อหาที่ใชในการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอ
ตนเองดานการแตงกายของนักเรียน ใชตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2556 “วาดวยระเบียบ
และแนวปฏิบัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน”
กรอบในการพัฒนาวินัยดานตนเองของนักเรียน
ดานการแตงกายกรอบในการพัฒนาใชกลยุทธดังนี้
1. การประชุมระดมความคิด
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมวินัยของนักเรียน
3. การนิเทศภายใน
วิธีการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ใชหลักการปฏิบัติโดยใช
กระบวนการทํางานที่เปนวงจร PAOR ตามแนวคิดของ
Kemmisและ McTaggart (1988) (อางถึงในสุวมิ ล วองวาณิช,
2544) ซึ่งประกอบดวย
1. การวางแผน (Planning : P)
2. การลงมือปฏิบัติตามแผน (Action: A)
3. การสังเกตการณ (Observation : O)
4. การสะทอนผลการปฏิบตั กิ าร (Reflection : R)
ระยะเวลาในการศึกษาคนควาปการศึกษา ปการ
ศึกษา 2557 10 พฤษภาคม 2557 – 15 กรกฎาคม 2557
รวมระยะเวลา 2 เดือน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1. แบบสังเกตพฤติกรรมจํานวน 1 ชุด เปนแบบ
สังเกตพฤติกรรมทีผ่ ศู กึ ษาคนควาสรางขึน้ เพือ่ ใชสงั เกตและ
บันทึกพฤติกรรมการแตงกายของนักเรียนซึง่ เปนการสังเกต
โดยทางตรงที่ ผู ถู ก สั ง เกตรู ตั ว และไม รู ตั ว ในช ว งเวลาที่
นักเรียนอยูในสถานศึกษา
2. แบบบันทึก จํานวน 1 ชุด เพือ่ ใชการจดบันทึก
ชวยจําซึ่งเปนการบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกต โดยให
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ครู ที่ ป รึ ก ษาประจํ า ชั้ น /ครู ฝ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ครู เ วร
ประจําวัน ครูแนะแนว ที่ทําหนาที่ในตอนเชาทํากิจกรรม
หนาเสาธงเพื่อความสะดวกในการจดบันทึกไดงาย
3. แบบสัมภาษณจํานวน 4 ชุด แบบสัมภาษณ
ทีใ่ ชในการศึกษาคนควาในครัง้ นีเ้ ปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางเพือ่ สัมภาษณครูฝา ยกิจการนักเรียน ครูทปี่ รึกษา
ครูเวรประจําวัน ครูแนะแนวที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
พัฒนาวินัยของนักเรียนดานการแตงกายซึ่งประกอบดวย
3.1 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ
กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสัมภาษณครูที่
เขารวมการประชุมระดมความคิดเห็น ในการแผนการ
พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานตัวเองดานการ
แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน
3.2 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ
การนิเทศภายในเพื่อสัมภาษณครูที่เปนผูใหขอมูล โดย
ทําการนิเทศภายในทั้ง 2 วงรอบ ตามแผนการพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสรางวินยั ดานตนเองดานการแตงกายของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน
3.3 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ
เรื่องแผนการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดาน
ตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแกนเพือ่ สัมภาษณครูทเี่ ปนผูใ หขอ มูล ในการแผนการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย ด า นตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน
4. แบบประเมินจํานวน 2 ชุด แบบประเมินที่
ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นเพื่อใชในการประเมินพฤติกรรม
ดานตนเองดานการแตงกายของนักเรียนซึ่งประกอบดวย
4.1 แบบประเมิน ฉบับที่ 1 แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน หนาเสาธงเพื่อประเมินพฤติกรรม
นักเรียนทีเ่ ขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธง และรับฟงคําชีแ้ จง
การอบรมวิ นั ย นั ก เรี ย นหน า เสาธง ในการแผนการ
พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานการแตงกายของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแกน
4.2 แบบประเมิน ฉบับที่ 2 แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน เพือ่ ประเมินพฤติกรรมการแตงกายของ
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นักเรียนในชั้นเรียน ที่เปนกลุมเปาหมาย ในการแผนการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย ด า นตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน
ผลการศึกษาคนควา
การพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการ
แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบล
โคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนสรุปผลการศึกษา
คนควาไดดังนี้
สภาพป ญ หาก อ นการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาพบว า
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน แตงกายผิดกฎระเบียบของสถาน
ศึกษาเชนไมแตงเครื่องแบบนักเรียนตามที่สถานศึกษา
กําหนดแตงกายไมเรียบรอยไมสวมถุงเทาไวทรงผมผิด
ระเบียบมาเรียนจํานวน 70 คนจากจํานวนนักเรียนทัง้ หมด
380 คน ซึง่ แสดงใหเห็นวามีนกั เรียนทีท่ าํ ผิดกฎระเบียบวินยั
ดานการแตงกายเปนจํานวนมากจึงควรไดรบั การพัฒนาให
มีวินัยตอไปการพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองดาน
การแตงกายของนักเรียนในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการ
ประชุมระดมความคิดเห็น กิจกรรมสงเสริมวินยั การอบรม
วินัยหนาเสาธง การตรวจเครื่องแบบและการแตงกาย
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน และการนิเทศภายใน ของกลุม
ผูร ว มศึกษาคนควาเพือ่ เสริมสรางความรูค วามเขาใจในการ
วิ เ คราะห ป ญ หาพร อ มทั้ ง แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการ
ดําเนินงานและวางแผนปฏิบตั กิ ารรวมกันทีป่ ระชุมมีมติให
ครู เ วรอบรมวิ นั ย นั ก เรี ย นหน า เสาธงเพื่ อ ให นั ก เรี ย น
ตระหนักและมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกฎระเบียบวินยั
ดานการแตงกายของสถานศึกษาประโยชนและคุณคาของ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและใหครูเวรประจําวัน ครูฝาย
กิจการ ครูแนะแนว ครูทปี่ รึกษาหมัน่ ตรวจเครือ่ งแบบและ
การแต ง กายของนั ก เรี ย นอย า งสมํ่ า เสมอและการใช
กิจกรรมเพือ่ นชวยเพือ่ นโดยใหเพือ่ นรวมหองไดมสี ว นรวม
ในการชวยเหลือแนะนําตักเตือนเพือ่ นในเรือ่ งการแตงกาย
โดยมีการบันทึกผลการประเมินและสังเกตพฤติกรรมการ
แต ง กายของนั ก เรี ย นการสั ม ภาษณ แ ละการนิ เ ทศเพื่ อ

ติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานสัปดาหละ
1 ครัง้ เพือ่ รายงานผลวิเคราะหและหาแนวทางแกไขผลการ
ดําเนินงานในวงรอบที่ 1 ปรากฏวาจํานวนนักเรียนที่
ประพฤติผดิ วินยั ดานการแตงกายจากเดิมมีจาํ นวน 70 คน
ลดลงเหลือจํานวน 15 คนแตยังไมเปนที่พอใจของกลุม
ผูร ว มศึกษาคนควาดังนัน้ กลุม ผูร ว มศึกษาคนควาจึงดําเนิน
การพัฒนาวินัยนักเรียนในวงรอบที่ 2 ตอไป
การพัฒนาการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานการ
แตงกายในวงรอบที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริม
การแตงกายและการนิเทศภายในมีการคัดเลือกนักเรียนที่
แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเพื่อมอบ
เกียรติบัตรเปนรางวัลใหกับผูที่ผานการคัดเลือกทุกคน
ปรากฏวาจํานวนนักเรียนทีป่ ระพฤติผดิ วินยั ลดลงอีกเหลือ
เพียง7คนจากจํานวนนักเรียนเปาหมายทีต่ อ งการพัฒนาทัง้
สิ้นจํานวน 70 คนและที่เหลืออยู 7 คนเปนนักเรียนที่มี
ปญหาดานการเรียนคือขาดเรียนเปนประจําและจากการ
ติดตามนักเรียนพบวานักเรียนทัง้ 7 คน จากการพัฒนาวินยั
ตอตนเองดานแตงกายในวงรอบที่ 2 พบวาบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว คือลดจํานวนนักเรียนที่ประพฤติผิดวินัยดานการ
แตงกายจากเปาหมายจํานวน 70 คน ผานการพัฒนาวินัย
ดานการแตงกายจํานวน 64 คนและไมผา นการพัฒนาวินยั
ดานการแตงกายจํานวน 7 คน
อภิปรายผล
การศึกษาคนควาการพัฒนาการเสริมสรางวินัย
นักเรียนดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียน กีฬาจังหวัด
ขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดย
ใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การประชุมระดมความคิดเห็น
กิ จ กรรมส ง เสริ ม วิ นั ย ด า นตนเองของนั ก เรี ย นด า นการ
แตงกาย และการนิเทศภายในโดยใชหลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
จํานวน 2 วงรอบจากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสรางวินยั ดานตนเองของนักเรียนดานการ
แตงกายพบประเด็นสําคัญที่นาสนใจจึงไดนํามาอภิปราย
ผลการศึกษาคนควาดังนี้
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สภาพปญหาวินัยดานการแตงกายของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกนพบวา มีนกั เรียนจํานวนมากแตงกายไมถกู
ระเบียบของสถานศึกษาพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบมาก
ที่ สุ ด คื อ ไม แ ต ง เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นตามที่ ส ถานศึ ก ษา
กําหนดแตงกายไมเรียบรอย ไมสวมถุงเทา ไวทรงผิด
ระเบียบ ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ บัวไข บุญอนันต
(2550) พบวาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย
นักเรียนโดยใชกลยุทธ กิจกรรมสงเสริมวินัยนักเรียนและ
การนิเทศภายในทําใหนกั เรียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในดานวินัยการแตงกายที่ดีขึ้นสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ปยะพล เถื่อนพาชิน (2550) พบวาการพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบในตนเอง
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบตั กิ ารการนิเทศ
ภายในและกิจกรรมการเสริมแรงดวยการประกวดและให
รางวัลจนครบ 2 วงรอบแลวสามารถเสริมสรางพฤติกรรม
ความมีวินัยใหเกิดขึ้นกับนักเรียนไดบรรลุเปาหมายทั้ง 3
กิจกรรมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมบูรณ นครชัย
(2550)โดยใชกลยุทธ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเสริมสราง
ระเบียบแถวกิจกรรมเสริมสรางการแสดงความเคารพและ
กิจกรรมเสริมแรงนักเรียนมีพฤติกรรมดานการแตงกาย
ดีขึ้นสอดคลองกับผลการศึกษาของวิชญพันธ ลาชานนท
(2551)พบวาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินยั ดาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองของนั ก เรี ย นโดยใช ก ลยุ ท ธ
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมรวมใจพัฒนา ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทีด่ ขี นึ้ และสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดบรรลุ
เปาหมายที่วางไวการพัฒนาวินัยดังกลาวบรรลุเปาหมาย
และเป น ที่ พึ ง พอใจของกลุ ม ผู ร ว มศึ ก ษาค น คว า ซึ่ ง มี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ไหมลวน (2548)
ที่พบแนวทางแกไขพฤติกรรมผิดระเบียบของนักเรียนคือ
แจงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาใหนักเรียนและผูปกครอง
ทราบรวมทั้งครูผูสอนในรายวิชาสามารถวากลาวตักเตือน
และเช็คเวลาเรียนอยางจริงจัง ในการดําเนินงานพัฒนา
วิ นั ย นั ก เรี ย นด า นการแต ง กายของนั ก เรี ย นการอบรม
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ตักเตือน และการลงโทษโดยมีกฎเกณฑทที่ กุ คนปฏิบตั ไิ ปใน
แนวทางเดียวกันจําเปนตองทราบกฎเกณฑหรือระเบียบ
ของทางสถานศึกษาเสียกอน ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ที่กลาววา “อะไร
คือสิง่ ทีถ่ กู ตองคือการทําหนาทีอ่ ยางสมบูรณกฎหมายเปน
สิง่ ทีต่ อ งปฏิบตั แิ ละการชวยเหลือสังคมกลุม สถาบันเหตุผล
ในการทําสิ่งที่ถูกตองนักเรียนตนแบบของสถานศึกษาก็
เปนการเสริมแรงอีกวิธีหนึ่งที่สอดคลองกับแนวคิดทาง
จิตวิทยาในเรื่องพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเกิดจากแรงจูงใจ
อันเนือ่ งมาจากความตองการพืน้ ฐานของมาสโลว ทีใ่ ชเปน
แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียนจะเห็นวา แนวคิด
ดังกลาวมีความสอดคลองกับกิจกรรมคัดเลือกนักเรียน
ตนแบบซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จบรรลุ
เปาหมายในการสนับสนุนใหนักเรียนในสถานศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบอยาง
ผลการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการ
พัฒนาวินัยในตัวนักเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะ กลยุทธที่ใช
ในการสรางแรงจูงใจทําใหนักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น
ทําใหการพัฒนาวินัยดังกลาวประสบผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนดานการ
แตงกายในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ที่มีความสอดคลอง
สัมพันธและตอเนือ่ งกันรวมถึงการรวมมือกันของทุกฝายที่
เกี่ยวของดังกลาวจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะใชพัฒนาวินัย
นักเรียนดานการแตงกายของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาการพัฒนาเสริมสรางวินยั ตอ
ตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียน กีฬาจังหวัด
ขอนแกน โดยใชกระบวนการทํางานที่เปนกลยุทธ PAOR
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับ
การนําไปใชและการศึกษาคนควาครั้งตอไปดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1.1 ควรดําเนินการพัฒนาการเสริมสรางวินยั
ด า นตนองของนั ก เรี ย นด า นการแต ง กายต อ ไปและให
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ครอบคลุ ม นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ขอนแก น
ทั้งหมด
1.2 ทุกครั้งที่ดําเนินงานในการพัฒนาวินัย
นั ก เรี ย นจะต อ งสร า งความตระหนั ก ให นั ก เรี ย นรู ถึ ง
ประโยชนและคุณคาของการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเพือ่ ให
เปนพฤติกรรมที่ถาวรติดตัวกับนักเรียนตลอดไป
1.3 สถานศึ ก ษาจะต อ งมี ก ารศึ ก ษาและ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลเพราะแตละคนมีพื้นฐาน
ที่แตกตางกันซึ่งจะไดหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
ตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรศึกษาสาเหตุของการประพฤติผิด
ระเบียบวินยั ดานตนเองของนักเรียนดานการแตงกายแตละ
คนซึง่ จะทําใหทราบปญหาอยางละเอียดและหาแนวทางที่
แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางตรงจุด
2.2 ควรศึกษาการเสริมสรางวินยั ดานตนเอง
ของนักเรียนดานการแตงกายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มให ม ากขึ้ น ในทุ ก
กระบวนการพัฒนาไดแกการวางแผนปฏิบัติตามแผนการ
สังเกตและการสะทอนผล
2.3 ควรศึกษาวิธีการพัฒนาแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมที่ผิดระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนโดย
เฉพาะดานการแตงกายที่ไมเรียบรอย
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