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บทคัดยอ 

 การพฒันาเสรมิสรางวนิยัตอตนเองดานการแตงกายของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแกน การศกึษาคนควา

อิสระฉบับนี้ มีความมุงหมายเพ่ือการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Acting Research)ซึ่งประกอบดวย 

การวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตการณ (Observation) และการสะทอนผลการ

ปฏบิตักิาร (Refl ection) กลุมผูรวมศกึษาคนควาจาํนวน 13 คน กลุมเปาหมายทีจ่ะตองมกีารพฒันาการดาํเนนิงานเสรมิ
สรางวินัยดานการแตงกายจํานวน 70 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบไปดวย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบประเมิน การตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสาและเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 โดยสรปุการพฒันาเสรมิสรางวนิยัตอตนเองดานการแตงกายของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาจงัหวัดขอนแกน อาํเภอเมอืง 

จงัหวัดขอนแกน โดยไดใชกลยทุธการพฒันาทีก่ลุมผูรวมศกึษาและผูศกึษาคนควาไดกาํหนดข้ึนคอื การประชุมระดมความ

คิด กิจกรรมสงเสริมวินัยของนักเรียนมี การอบรมวินัยหนาเสาธง การตรวจเครื่องแบบและการแตงกาย กิจกรรมเพื่อน
ชวยเพือ่น กจิกรรมสงเสรมิสปัดาหการแตงกายและการนเิทศภายใน ทาํใหนกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมดานวนิยั

ในตนเองในทางท่ีดีขึ้นและรักที่จะแตงกายใหสะอาดและถูกระเบียบจึงควรท่ีจะสงเสริมสนับสนุนกลยุทธในการพัฒนา

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 refl ection. 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 fi ndings 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 specifi ed 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 fl ag, 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) ไดบญัญตัใิหมกีารพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยจดัใหมแีผนการศกึษาแหงชาตกิฎหมายเพือ่พฒันาการ

ศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกรวมทัง้ปลกูฝงใหผูเรยีนมจีติสาํนกึของความเปนไทยมี

ระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ, 2550)

 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแกน อาํเภอเมอืง จงัหวดั

ขอนแกน สงักัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา เปดทําการเรียนการสอนระดับมัธยมตอนตน

และระดับมัธยมตอนปลายมีการแบงสายงานบริหาร
ออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายพัฒนา

กีฬา และฝายกิจการนักเรียน (โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแกน, 2556) นับต้ังแตไดมีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา

จงัหวัดขอนแกนข้ึนเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของชาติให

มีความเปนเลิศในดานกีฬา ปจจุบันโรงเรียนประสบ

ผลสําเร็จในเรื่องของการแขงขันกีฬาท้ังในระดับชาติและ

ระดบันานาชาต ิในหลายชนดิกฬีาทีส่งเขารวมการแขงขนั 

สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนทั่วไป
และเปนกําลังสําคัญใหกับวงการกีฬาของประเทศไทยได

เปนอยางดี ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโรงเรียนไดจัดกระบวนการ

เรยีนการสอนโดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
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กับความถนัดความสนใจของผูเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียน

เรยีนรูจากประสบการณจรงิจดับรรยากาศสภาพแวดลอม

และอํานวยความสะดวก ใหเกดิการเรียนรูในกระบวนการ

เรียนการสอนการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีความ

ประพฤติดี มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อยูในกฎ

ระเบียบกติกาของสังคมพรอมที่จะปฏิบัติตนเปนพลเมือง

ดีของประเทศ ซึ่งโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแกนไดนํามา

กําหนด เปนวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน โดยมี

เปาหมายเพือ่ใหนกัเรยีนมคีวามรูทางดานวิชาการ เทคโนโลย ี

มีความเปนผูนํา มีความเปนเลิศทางดานกีฬา มีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณลักษณะ
ทีพ่งึประสงค (โรงเรียนกฬีาจงัหวัดขอนแกน, 2556) การศกึษา

คนควาคร้ังน้ีใชหลักการปฏิบัติโดยใชกระบวนการทํางาน

ทีเ่ปนวงจร PAOR ตามแนวคดิของ Kemmis และ McTaggart
(1988) ผูศกึษาในฐานะครูผูปฏิบตังิานในสวนของงานวินยั

และการรักษาวินัย เปนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล

ลกัษณะทีพ่งึประสงคและพฤตกิรรมของนกัเรยีน ใหอยูใน

กรอบของกฎระเบียบของทางสถานศึกษา ซึง่สภาพปจจบุนั

โรงเรยีนประสบปญหาเรือ่งของนกัเรยีนขาดวนิยัในตนเอง

หลายดานเชน ดานการแตงกายพบวา การแตงเคร่ืองแบบ

ไมถกูตองตามทีส่ถานศกึษากาํหนดปลอยชายเสือ้ออกนอก

กางเกง ไมคาดเข็มขัด ไมสวมถุงเทา และไวทรงผม
ผดิระเบยีบ การขาดวนิยัของนักเรยีนท่ีกลาวมาขางตนพบวา

ปญหาทีร่นุแรงทีส่ดุคอืการขาดวนิยัดานการแตงกายกลาว

คือ นักเรียนแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน จากปญหา
ดงักลาวผูศกึษาตระหนกัถึงความสาํคัญของการเสรมิสราง
วนิยันักเรยีน จงึมคีวามสนใจศกึษาการพฒันาการดาํเนนิงาน

เสริมสรางวินัยดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแกน เพื่อใหนักเรียนเกิดคานิยมท่ีดี และเห็น

ความสําคัญของการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาตนเองใหเกงทั้งดานทักษะการกีฬา มีความรู

คูคุณธรรมและจริยธรรม เปนพลเมืองท่ีดีในการพัฒนา

ประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

 เพื่อพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการ

แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

ใหถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน

วิธีการดําเนินการวิจัย

 ในการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย

นักเรียนตอตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียน

กีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน ผูศึกษาคนควากําหนดขอบเขตของการศึกษา

คนควา ดังนี้

 1.  กลุมผูรวมศึกษามีดังตอไปนี้

  1.1 ผูศึกษาคนควาจํานวน 1 คน

  1.2 ครูที่ปรึกษาประจําชั้นมัธยมศึกษาช้ันปที่ 

1- 6 จํานวน 6 คน

  1.3 ครูฝายกิจการนักเรียน จํานวน6คน

 2. กลุมเปาหมายมี 2 กลุม คือ ครูที่ปรึกษาและ 

ครฝูายกจิการนกัเรยีน และนกัเรยีนชาย-หญงิท่ีมพีฤตกิรรม

ผดิระเบียบโรงเรียนในเร่ืองของการแตงกายจํานวน 70 คน 

จาํแนกเปน

  ก. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 คน

  ข. นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 จาํนวน 15 คน
  ค.  นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 จาํนวน 10 คน

  ง. นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 จาํนวน 10 คน
  จ. นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 จาํนวน 15 คน

  ฉ. นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 จาํนวน 15 คน
 3.  กลุมผูใหขอมูลคือ บุคลากรภายในที่สมัครใจ

รวมกันในการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการ

แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

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

 กรอบเน้ือหาท่ีใชในการพัฒนาเสริมสรางวินัยตอ

ตนเองดานการแตงกายของนักเรียน ใชตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน พ.ศ. 2556 “วาดวยระเบียบ

และแนวปฏิบัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน”

 กรอบในการพัฒนาวินัยดานตนเองของนักเรียน

ดานการแตงกายกรอบในการพัฒนาใชกลยุทธดังนี้ 

 1. การประชุมระดมความคิด 

 2.  การจัดกิจกรรมสงเสริมวินัยของนักเรียน 

 3.  การนิเทศภายใน

วิธีการศึกษาคนควา

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ใชหลักการปฏิบัติโดยใช

กระบวนการทํางานท่ีเปนวงจร PAOR ตามแนวคิดของ 
Kemmisและ McTaggart (1988) (อางถงึในสวุมิล วองวาณชิ, 

2544) ซึ่งประกอบดวย 

 1. การวางแผน (Planning : P) 

  2.  การลงมือปฏิบัติตามแผน (Action: A) 

  3.  การสังเกตการณ (Observation : O) 

  4. การสะทอนผลการปฏิบตักิาร (Refl ection : R) 

 ระยะเวลาในการศึกษาคนควาปการศึกษา ปการ

ศึกษา 2557 10 พฤษภาคม 2557 – 15 กรกฎาคม 2557 
รวมระยะเวลา 2 เดือน

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี

 1.  แบบสงัเกตพฤตกิรรมจาํนวน 1 ชดุ เปนแบบ

สงัเกตพฤตกิรรมทีผู่ศกึษาคนควาสรางขึน้เพือ่ใชสงัเกตและ
บนัทกึพฤตกิรรมการแตงกายของนกัเรยีนซ่ึงเปนการสงัเกต

โดยทางตรงท่ีผูถูกสังเกตรูตัวและไมรูตัวในชวงเวลาท่ี

นักเรียนอยูในสถานศึกษา

 2. แบบบันทกึ จาํนวน 1 ชดุ เพือ่ใชการจดบันทกึ

ชวยจําซึ่งเปนการบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกต โดยให

ครูที่ปรึกษาประจําชั้น/ครูฝายกิจการนักเรียน ครูเวร

ประจําวัน ครูแนะแนว ที่ทําหนาที่ในตอนเชาทํากิจกรรม

หนาเสาธงเพื่อความสะดวกในการจดบันทึกไดงาย

 3. แบบสัมภาษณจํานวน 4 ชุด แบบสัมภาษณ

ทีใ่ชในการศกึษาคนควาในครัง้นีเ้ปนแบบสมัภาษณแบบมี

โครงสรางเพือ่สมัภาษณครฝูายกจิการนกัเรยีน ครทูีป่รกึษา 

ครูเวรประจําวัน ครูแนะแนวท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ

พัฒนาวินัยของนักเรียนดานการแตงกายซ่ึงประกอบดวย

  3.1 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ

กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือสัมภาษณครูที่

เขารวมการประชุมระดมความคิดเห็น ในการแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานตัวเองดานการ

แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

  3.2 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ

การนิเทศภายในเพ่ือสัมภาษณครูที่เปนผูใหขอมูล โดย

ทําการนิเทศภายในทั้ง 2 วงรอบ ตามแผนการพัฒนาการ

ดาํเนินงานเสริมสรางวินยัดานตนเองดานการแตงกายของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

  3.3 แบบสัมภาษณ ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ 

เรื่องแผนการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดาน

ตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกนเพือ่สมัภาษณครทูีเ่ปนผูใหขอมลู ในการแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

 4.  แบบประเมินจํานวน 2 ชุด แบบประเมินที่

ผูศึกษาคนควาสรางข้ึนเพ่ือใชในการประเมินพฤติกรรม

ดานตนเองดานการแตงกายของนักเรียนซึ่งประกอบดวย
  4.1 แบบประเมิน ฉบับที่ 1 แบบประเมิน

พฤติกรรมนักเรียน หนาเสาธงเพ่ือประเมินพฤติกรรม

นกัเรียนทีเ่ขาแถวทาํกจิกรรมหนาเสาธง และรบัฟงคาํชีแ้จง
การอบรมวินัยนักเรียนหนาเสาธง ในการแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานการแตงกายของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแกน
  4.2 แบบประเมิน ฉบับที่ 2 แบบประเมิน

พฤตกิรรมนกัเรยีน เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมการแตงกายของ
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นักเรียนในชั้นเรียน ที่เปนกลุมเปาหมาย ในการแผนการ

พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

ผลการศึกษาคนควา
 การพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองดานการ

แตงกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบล

โคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนสรุปผลการศึกษา

คนควาไดดังน้ี

  สภาพปญหากอนการดําเนินงานพัฒนาพบวา

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน แตงกายผิดกฎระเบียบของสถาน
ศึกษาเชนไมแตงเครื่องแบบนักเรียนตามที่สถานศึกษา

กําหนดแตงกายไมเรียบรอยไมสวมถุงเทาไวทรงผมผิด

ระเบียบมาเรียนจํานวน 70 คนจากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
380 คน ซึง่แสดงใหเห็นวามนีกัเรียนท่ีทาํผดิกฎระเบียบวินยั 
ดานการแตงกายเปนจาํนวนมากจงึควรไดรบัการพฒันาให

มีวินัยตอไปการพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองดาน

การแตงกายของนักเรียนในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการ

ประชุมระดมความคิดเห็น กจิกรรมสงเสริมวนิยั การอบรม

วินัยหนาเสาธง การตรวจเคร่ืองแบบและการแตงกาย 

กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน และการนิเทศภายใน ของกลุม

ผูรวมศกึษาคนควาเพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจในการ

วิเคราะหปญหาพรอมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการ

ดาํเนนิงานและวางแผนปฏิบตักิารรวมกนัท่ีประชมุมมีตใิห

ครูเวรอบรมวินัยนักเรียนหนาเสาธงเพื่อใหนักเรียน

ตระหนกัและมีความรูความเขาใจเกีย่วกบักฎระเบยีบวนิยั

ดานการแตงกายของสถานศึกษาประโยชนและคณุคาของ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและใหครูเวรประจําวัน ครูฝาย

กจิการ ครแูนะแนว ครทูีป่รกึษาหมัน่ตรวจเครือ่งแบบและ
การแตงกายของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและการใช

กจิกรรมเพ่ือนชวยเพือ่นโดยใหเพือ่นรวมหองไดมสีวนรวม

ในการชวยเหลอืแนะนาํตกัเตอืนเพือ่นในเรือ่งการแตงกาย
โดยมีการบันทึกผลการประเมินและสังเกตพฤติกรรมการ

แตงกายของนักเรียนการสัมภาษณและการนิเทศเพื่อ

ติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานสัปดาหละ 

1 ครัง้เพือ่รายงานผลวเิคราะหและหาแนวทางแกไขผลการ

ดําเนินงานในวงรอบท่ี 1 ปรากฏวาจํานวนนักเรียนท่ี

ประพฤติผดิวินยัดานการแตงกายจากเดิมมจีาํนวน 70 คน

ลดลงเหลือจํานวน 15 คนแตยังไมเปนที่พอใจของกลุม

ผูรวมศึกษาคนควาดงันัน้กลุมผูรวมศึกษาคนควาจงึดาํเนิน

การพัฒนาวินัยนักเรียนในวงรอบที่ 2 ตอไป

 การพัฒนาการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานการ

แตงกายในวงรอบที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริม

การแตงกายและการนิเทศภายในมกีารคดัเลอืกนกัเรยีนท่ี

แตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือมอบ

เกียรติบัตรเปนรางวัลใหกับผูที่ผานการคัดเลือกทุกคน

ปรากฏวาจาํนวนนกัเรียนทีป่ระพฤตผิดิวนิยัลดลงอกีเหลอื

เพียง7คนจากจาํนวนนกัเรยีนเปาหมายทีต่องการพฒันาท้ัง

สิ้นจํานวน 70 คนและท่ีเหลืออยู 7 คนเปนนักเรียนที่มี

ปญหาดานการเรียนคือขาดเรียนเปนประจําและจากการ

ตดิตามนกัเรียนพบวานกัเรียนทัง้ 7 คน จากการพฒันาวินยั

ตอตนเองดานแตงกายในวงรอบท่ี 2 พบวาบรรลุเปาหมาย

ที่วางไว คือลดจํานวนนักเรียนที่ประพฤติผิดวินัยดานการ

แตงกายจากเปาหมายจํานวน 70 คน ผานการพัฒนาวินัย

ดานการแตงกายจาํนวน 64 คนและไมผานการพฒันาวนิยั

ดานการแตงกายจํานวน 7 คน

อภิปรายผล

 การศึกษาคนควาการพัฒนาการเสริมสรางวินัย

นกัเรยีนดานการแตงกายของนักเรยีนโรงเรียน กฬีาจงัหวดั

ขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดย

ใชกลยุทธในการพัฒนา คอื การประชุมระดมความคิดเห็น
กิจกรรมสงเสริมวินัยดานตนเองของนักเรียนดานการ

แตงกาย และการนเิทศภายในโดยใชหลกัการวจิยัปฏบิตักิาร
จํานวน 2 วงรอบจากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาการ

ดาํเนนิงานเสริมสรางวนิยัดานตนเองของนักเรยีนดานการ

แตงกายพบประเด็นสําคัญที่นาสนใจจึงไดนํามาอภิปราย

ผลการศึกษาคนควาดังนี้
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 สภาพปญหาวินัยดานการแตงกายของนักเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 

จงัหวัดขอนแกนพบวา มนีกัเรียนจาํนวนมากแตงกายไมถกู

ระเบียบของสถานศึกษาพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบมาก

ที่สุดคือ ไมแตงเคร่ืองแบบนักเรียนตามท่ีสถานศึกษา

กําหนดแตงกายไมเรียบรอย ไมสวมถุงเทา ไวทรงผิด

ระเบียบ ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของ บวัไข บญุอนันต 

(2550) พบวาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย

นักเรียนโดยใชกลยุทธ กิจกรรมสงเสริมวินัยนักเรียนและ

การนเิทศภายในทาํใหนกัเรยีนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ในดานวินัยการแตงกายท่ีดีขึ้นสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ปยะพล เถื่อนพาชิน (2550) พบวาการพัฒนาการ

ดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบในตนเอง

ของนักเรียนโดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบตักิารการนิเทศ

ภายในและกิจกรรมการเสริมแรงดวยการประกวดและให

รางวัลจนครบ 2 วงรอบแลวสามารถเสริมสรางพฤติกรรม

ความมีวินัยใหเกิดขึ้นกับนักเรียนไดบรรลุเปาหมายทั้ง 3 

กิจกรรมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมบูรณ นครชัย 

(2550)โดยใชกลยุทธ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเสริมสราง

ระเบียบแถวกิจกรรมเสริมสรางการแสดงความเคารพและ

กิจกรรมเสริมแรงนักเรียนมีพฤติกรรมดานการแตงกาย

ดีขึ้นสอดคลองกับผลการศึกษาของวิชญพันธ ลาชานนท 

(2551)พบวาการพัฒนาการดําเนนิงานเสริมสรางวนิยัดาน

ความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนโดยใชกลยุทธ 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม 5 ส 

กิจกรรมรวมใจพัฒนา ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมท่ีดขีึน้ และสามารถดําเนนิกจิกรรมตางๆไดบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไวการพัฒนาวินัยดังกลาวบรรลุเปาหมาย

และเปนที่พึงพอใจของกลุมผูรวมศึกษาคนควาซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ไหมลวน (2548) 
ที่พบแนวทางแกไขพฤติกรรมผิดระเบียบของนักเรียนคือ

แจงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาใหนักเรียนและผูปกครอง

ทราบรวมท้ังครูผูสอนในรายวิชาสามารถวากลาวตักเตือน
และเช็คเวลาเรียนอยางจริงจัง ในการดําเนินงานพัฒนา

วินัยนักเรียนดานการแตงกายของนักเรียนการอบรม

ตกัเตอืน และการลงโทษโดยมกีฎเกณฑทีท่กุคนปฏบิตัไิปใน

แนวทางเดียวกันจําเปนตองทราบกฎเกณฑหรือระเบียบ

ของทางสถานศึกษาเสียกอน ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ที่กลาววา “อะไร

คอืสิง่ทีถ่กูตองคอืการทําหนาทีอ่ยางสมบรูณกฎหมายเปน

สิง่ทีต่องปฏิบตัแิละการชวยเหลือสงัคมกลุมสถาบันเหตุผล

ในการทําส่ิงท่ีถูกตองนักเรียนตนแบบของสถานศึกษาก็

เปนการเสริมแรงอีกวิธีหน่ึงท่ีสอดคลองกับแนวคิดทาง

จิตวิทยาในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเกิดจากแรงจูงใจ

อนัเนือ่งมาจากความตองการพืน้ฐานของมาสโลว ทีใ่ชเปน

แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรยีนจะเห็นวา แนวคิด

ดังกลาวมีความสอดคลองกับกิจกรรมคัดเลือกนักเรียน

ตนแบบซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จบรรลุ

เปาหมายในการสนับสนุนใหนักเรียนในสถานศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบอยาง

 ผลการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการ

พัฒนาวินัยในตัวนักเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะ กลยุทธที่ใช

ในการสรางแรงจูงใจทําใหนักเรียนมีวินัยในตนเองมากข้ึน 

ทําใหการพัฒนาวินัยดังกลาวประสบผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนดานการ

แตงกายในวงรอบที่ 1 และวงรอบท่ี 2 ที่มีความสอดคลอง

สมัพนัธและตอเนือ่งกนัรวมถึงการรวมมอืกนัของทุกฝายที่

เกี่ยวของดังกลาวจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะใชพัฒนาวินัย

นักเรียนดานการแตงกายของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ตอไป

ขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาคนควาการพัฒนาเสริมสรางวนิยัตอ

ตนเองดานการแตงกายของนักเรียนโรงเรียน กีฬาจังหวัด

ขอนแกน โดยใชกระบวนการทํางานที่เปนกลยุทธ PAOR
จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับ

การนําไปใชและการศึกษาคนควาครั้งตอไปดังนี้

  1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
  1.1  ควรดาํเนนิการพฒันาการเสรมิสรางวนิยั

ดานตนองของนักเรียนดานการแตงกายตอไปและให
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ครอบคลุมนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

ทั้งหมด

  1.2 ทุกคร้ังที่ดําเนินงานในการพัฒนาวินัย

นักเรียนจะตองสรางความตระหนักใหนักเรียนรูถึง

ประโยชนและคุณคาของการปฏิบตัติามกฎระเบียบเพ่ือให

เปนพฤติกรรมท่ีถาวรติดตัวกับนักเรียนตลอดไป

  1.3 สถานศึกษาจะตองมีการศึกษาและ

วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลเพราะแตละคนมีพื้นฐาน

ที่แตกตางกันซึ่งจะไดหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม

ตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป

  2.1 ควรศึกษาสาเหตุของการประพฤติผิด

ระเบยีบวนิยัดานตนเองของนกัเรยีนดานการแตงกายแตละ

คนซึง่จะทาํใหทราบปญหาอยางละเอยีดและหาแนวทางที่

แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางตรงจุด

  2.2 ควรศกึษาการเสรมิสรางวนิยัดานตนเอง

ของนักเรียนดานการแตงกายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

เปดโอกาสใหนัก เ รียนมีส วนรวมใหมาก ข้ึนในทุก

กระบวนการพัฒนาไดแกการวางแผนปฏิบัติตามแผนการ

สังเกตและการสะทอนผล

  2.3 ควรศึกษาวิธีการพัฒนาแกไขปรับปรุง

พฤติกรรมท่ีผิดระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนโดย

เฉพาะดานการแตงกายที่ไมเรียบรอย
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