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บทคัดยอ

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวมของนกัเรยีน โรงเรยีนบานนาเปอย อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแกน กลุมเปาหมายในการศกึษา

คนควา คือคุณครูประจําชั้นของโรงเรียนบานนาเปอย จํานวน 4 คน โดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ประเภท ไดแก 

แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทกึตรวจสอบขอมลูดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา สถติพิืน้ฐาน คาเฉล่ีย 

(X) นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 

โดยใชกลยทุธการประชมุระดมความคดิ ในการพฒันา คอืการจดักิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่นาํไปจดักระบวนการ

เรียนการสอนเพื่อเสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบของนักเรียน ทั้งตอตนเอง และสวนรวม ทั้งนี้ทําใหผูอบรมเห็น

คณุคาและความสาํคญั เกดิความรูและเขาใจในการทีจ่ะนาํความรูไปจดักระบวนการเรยีนการสอนไดดยีิง่ขึน้ ซึง่สงัเกต

ไดจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการสอนตามกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม

ดังกลาว ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ในการชวยกันทําความสะอาดหองเรียน และเขตรับผิดชอบของตนเอง

มากข้ึน รวมท้ังการแตงกายท่ีสะอาด เรียบรอย ถกูระเบยีบของทางโรงเรียน แตยงัมีกลุมเปาหมายบางคน ทีย่งัไมเขาใจ
ในการนาํวธิกีารจดักระบวนการเรียนการสอนทีส่อดแทรกเร่ืองการเสริมสรางวินยัใหอยูในการจดักระบวนการเรียนการสอน 

จึงตองไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศติดตาม ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด พบวา คุณครูมีความ

เขาใจ เกดิทกัษะความชาํนาญในการจดักระบวนการเรยีนรู และสามารถจดักระบวนการเรยีนรูทีเ่ปนการเสรมิสรางวนิยั

ดานความรับผิดชอบของนักเรียนท้ังตอตนเองและตอสวนรวมได รอยละ100 สงผลใหการดําเนินการในคร้ังน้ีบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนา

คําสําคัญ : การดําเนินงาน เสริมสรางวินัย 
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Abstract

 This study aimed to develop the process of students’ self-discipline reinforcement by means 

of responsibilities for oneself and the group at Ban Napuey School, Nong Rua District, Khon Kaen 

Province. The subject included 4 homeroom teachers. The research was conducted by using action 

research. The 3 research instruments including questionnaires, observation forms and triangulation 

checklists were applied. Basic statistics and mean (X) were employed and descriptive research was 

used to present the results. The results show that the process in the 1st circle through brainstorming 

strategy for development included organizing workshops about teaching and learning processes to 

strengthen students’ responsibilities for themselves and the public. This enabled the participants 

to recognize the values and importance and to have more understanding which they could apply 

in their teaching and learning processes. It could be seen from their lesson planning and teaching 

based on learning processes. Signifi cantly, the 4 learning activities enabled students to be 

enthusiastic in helping each other to clean the classrooms and the areas under their responsibilities. 

They dressed with clean and neat uniforms which complied with the school’s rules. However, there 

were some of the subject who did not understand teaching and learning processes that promoted 

self-discipline reinforcement so they needed improvement in the 2nd circle. The mentor and 

consultation strategies were utilized. It was found that the teachers had mastered skills of 

organizing teaching and learning processes and could apply the processes to enhance students’ 

responsibilities for themselves and the public 100 percent. as 

a result, this study achieved the objective.

Keywords : Process, self-discipline. 

บทนํา
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 ระบุ
ไววา การจดัการศกึษาตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรมแลวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ การพฒันาดานการสงเสรมิวนิยัของ

นักเรียนของสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ จึงมีความ

จําเปนที่สุด เพราะจะชวยเสริมสรางความเจริญกาวหนา

ของนักเรียน ทั้งตอครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงสังคม

ประเทศชาติตอไปในอนาคต การที่จะพัฒนาประเทศใหมี
ความเจริญกาวหนานั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการ

พัฒนาท่ีเกิดจากมนุษยเพราะมนุษยเปนสวนท่ีสําคัญยิ่งที่

จะเปนผูที่ขับเคลื่อนการเกิดทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้นจําเปน

จะตองมีการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพในทุกๆดาน

เพราะประเทศชาติเองก็หวังใหนักเรียนเปนผูที่มีความรู 
คุณธรรม จริยธรรม เปนคนท่ีมีความสมดุลทั้งทางดาน

รางกาย ปญญา จิตใจ และดานสังคม เพราะการมีวินัยใน

ตนเองจะชวยขัดเกลาอุปนิสัยใจคอใหเปนคนดี มีความ
ขยนัหม่ันเพียร อดทน มคีวามซ่ือสตัย ปลกูฝงใหรูจกัหนาท่ี 

ความรับผิดชอบเปนพฤติกรรมที่สําคัญที่ควรปลูกฝงเพื่อ

พฒันาคนใหมคีณุลกัษณะคุณภาพทีม่วีนิยัในตนเองจงึเปน

เร่ืองทีส่าํคญัและจาํเปนทีจ่ะตองสงเสริม และพฒันาใหเกดิ

ขึ้นในตัวบุคคลโดยตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษา
เปนหลักในการฝกฝน สํานักงานคณะกรรมการการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2542) ไดระบไุววา ทกัษะและพฤตกิรรม
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ที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเองประกอบดวยเรื่อง ของการ

ตรงตอเวลา การรูจักวางแผนในการใชเวลาในการทํางาน

และการดําเนินชีวิต ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหมูคณะ 

และเคารพกติกาของสังคมพฤติกรรม และมีความซื่อสัตย

ตอตนเองและผูอื่น ดังนั้น หากนักเรียนไมมีวินัยทั้งตอ

ตนเองแลววนิยัตอสวนรวมกย็อมไมเกดิ โรงเรยีนจงึตองเลง็

เหน็ความสาํคญัในการสรางเสรมิวนิยัใหเกดิขึน้กบันักเรยีน 

ใหรูจักจัดระเบียบตอตนเอง มีความรับผิดชอบตองานใน

หนาทีข่องตนท่ีไดรบัมอบหมาย และแสดงความรับผดิชอบ

การเสียสละที่จะเกิดตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ 
 โรงเรียนบานนาเปอย ตาํบลโนนทนั อาํเภอหนองเรอื 

จังหวัดขอนแกน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปด

ทาํการเรียนการสอน ตัง้แตระดับชัน้อนบุาล 1 ถงึระดับชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6ปจจุบันมีนักเรียนท้ังสิ้น 82 คน มี

บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 5 คน จําแนกเปนผูบริหาร 1 คน 

ครูผูสอน 4 คน และบุคลากรสนับสนุน 9 คน (โรงเรียน

บานนาเปอย , 2557) จากการวิเคราะหสภาพปญหาจาก

แผนการปฏิบัติงานโรงเรียนบานนาเปอย ปการศึกษา 

2556 ไดตระหนักถึงความสําคัญที่ตองดําเนินการตาม

วธิกีารดแูลความเปนระเบียบวนิยัของนกัเรยีนท่ีเปนระบบ

มีขั้นตอนในการดําเนินการท่ีชัดเจนตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเสริมสรางวินัยเพื่อให

ตรงตามหลักสูตรและการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต

ตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.  เพื่อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย

นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมของ
นักเรียน โรงเรียนบานนาเปอย อําเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแกน 

ขอบเขตในการศึกษา

  1. กลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูล

  1.1 กลุมเปาหมาย (Target Group) จํานวน 

4 คน ประกอบดวย

   -  ครปูระจําชัน้อนบุาล 1 และ 2 จาํนวน 

1 คน

   - ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 

2 จํานวน 1 คน

   - ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 

4 จํานวน 1 คน

   -  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 

6 จํานวน 1 คน

  1.2 กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 7 คน 

ประกอบดวย

   -  วิทยากร จํานวน 1 คน

   - ตัวแทนนักเรียน จํานวน 6 คน

  2. กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา

  2.1 กรอบการดาํเนนิงานพฒันาวนิยันกัเรยีน

ใน 2 ดาน ไดแก

   -  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง

   -  การแตงกาย

  2.2 ดานความรับผิดชอบตอสวนรวม

   -  การรักษาความสะอาดของหองเรียน

   -  การรักษาความสะอาดบริเวณเขต

รับผิดชอบ

  3. กลยุทธที่ใชในการเสริมสรางวินัย

   -  การประชุมระดมความคิด

   -  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

   -  กิจกรรมนําความรูไปจัดกระบวนการ

เรียนการสอน
   -  นิเทศติดตามผล

   - สรุปผลและประเมินผล
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วิธีดําเนินงานวิจัย

 1.  กลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม

  กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแกครู

ประจาํช้ันอนบุาล 1 ถงึชัน้ประถมศกึษาปที ่6 โรงเรยีนบาน

นาเปอย ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 คน 

  กลุมผู ใหขอมูลเพิ่มเติมไดแก ผูบริหาร

โรงเรียน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 6 คน ที่สมัครใจ

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ศึกษาในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น แบง

ออกเปน 2 ตอน ไดแก

  (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบสอบถาม

  (2) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสรางวินัย

นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม 

  แบบบันทึกการประชุม นิเทศ ติดตามผล

  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

  การศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง

 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  คาเฉล่ีย ( ) รอยละ(%) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D)

สรุปผลการศึกษาคนควา

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

4 คน ตาํแหนงครู คดิเปนรอยละ 100 ประสบการณในการ

สอน 6-10 ป คิดเปนรอยละ50 และประสบการณในการ

สอน 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่การเสรมิสรางวนิยันักเรยีนดานความรบั

ผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ของนักเรียนโรงเรียนบาน

นาเปอย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ความเขาใจถึง

ความสาํคญัของการอบรมเชงิปฏบิตักิาร และรายดานเรยีง

ลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ ดานขั้นตอน/

เนื้อหา ดานระยะเวลา สถานท่ี ดานวิทยากร การนําไปใช 

อยูในระดับมาก และดานความสําคัญของวัตถุประสงค 

อยูในระดับปานกลาง 

 นอกจากยังพบไดวาในการกําหนดใหมีการจัด

แผนการจดัการเรยีนรูทีส่อดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ดาน

ความรับผดิชอบลงในทุกกลุมสาระการเรียนรูกอใหนกัเรยีน

เกิดการซึมซับและไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบท้ังตอ

ตนเองและสวนรวมอยางหลากหลายรูปแบบซึ่งเปนผล

ทําใหนักเรยีนไดตระหนักมากขึ้น

อภิปรายผล 

 การพัฒนาการดําเนินการพัฒนาการดําเนินงาน

เสริมสรางวินยันกัเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและ

ตอสวนรวม โรงเรียนบานนาเปอย อาํเภอหนองเรอื จงัหวดั

ขอนแกน โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) โดยดําเนินการพัฒนาดวยการประชุมระดม

ความคิด และใชกลยุทธในการพัฒนา คือการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ และนําความรูที่ไดไปจัดทําแผนการ

จัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีชวยพัฒนา

เสริมสรางวินยันกัเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม คือ กิจกรรมประกวดการแตงกาย กิจกรรมการ

ประกวดหองเรียนนาอยู กิจกรรมการประกวดเขตบริเวณ

นามอง และกิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน พรอมทั้งมีการ

นิเทศกํากับ ติดตามผลอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ผลการ

ดําเนินการพัฒนา พบวา คุณครูทุกคนของโรงเรียนบาน
นาเปอย ไดรบัการพฒันาความรู ผานการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

และมีความรูสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปรับ

ประยุกตใชในการจัดแผนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ

ดานการพฒันาการสงเสรมิวนิยัดานความรบัผดิชอบทัง้ตอ
ตนเองและผูอืน่ของนักเรียนโรงเรียนบานนาเปอย สงผลให

ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการแตงกาย พบวา

นักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการแตงกาย

ดีขึ้น แตงกายไดถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ

ของทางโรงเรียน มีเครื่องแตงกายที่สะอาด เหมาะสมกับ
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กิจกรรมในแตละวันนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับปรุง

และพัฒนาพฤติกรรมตนเองดานการแตงกาย สอดคลอง

กบัผลการศกึษาคนควาของ บษุกร ขนัตกีลุ (2554) ผลการ

พัฒนาวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบตอสวนรวม ดาน

การรักษาความสะอาด พบวา นกัเรียนใหความรวมมือและ

รับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียน และบริเวณท่ีไดรับ

มอบหมาย รูจักเก็บและทิ้งขยะเปนที่เปนทาง ไมสวม

รองเทาเขาหอง ทําใหหองเรียนสะอาดจัดโตะเกาอ้ีเปน

ระเบียบเรียบรอย สงผลใหสภาพแวดลอมของโรงเรียน

นาด ูนาอยู และนาเรยีน เปนทีน่าภาคภมูใิจ ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะ
วานกัเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองมีความกระตือรอืรน ใน

การทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือและรวมมือกันโดย

นกัเรยีนทีเ่ปนเปนเวรรบัผดิชอบมาทาํความสะอาด ทกุวนั 

ทั้งยังมีคณะกรรมการสภานักเรียนมาชวยกันตรวจความ

เรียบรอยดวย จึงทําใหการพัฒนาวินัยนักเรียนดานการ

รกัษาความสะอาด บรรลวุตัถปุระสงค สอดคลองกบัผลการ

ศกึษาของ ชลุพีร ศริพินัธ (2551) ทีไ่ดศกึษาการพฒันาการ

ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อําเภอเมืองจังหวัด

นครราชสีมา โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ กิจกรรม

ทําความดีมีรางวัล กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมประกวดหองเรียนสะอาดดีเดน กิจกรรมประสาน
สัมพันธบาน – โรงเรียน พบวา นักเรียนนักเรียนมีความ

ตระหนกัและเขาใจเรือ่งความสะอาดทัง้เครือ่งการแตงกาย 
และรางกายของตนเอง แตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน 

นกัเรยีนมีความตระหนกัในระเบยีบของสังคมทีต่องอยูรวม

กนั นกัเรยีนมคีวามตระหนกัและเขาใจในดานความสะอาด 

และความมรีะเบยีบของหองเรยีน ใหความรวมมอืรบัผิดชอบ

ในการทาํความสะอาด สอดคลองกบั ธรีสทิธ ิสวสัด ิ(2554) 

ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียน
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมของนักเรียน 

โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม อําเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ โดยใชกลยุทธ การเสริมแรง 4 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมคนดีศรีโรงเรียน กิจกรรมแตงกายถูกตองตาม

ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมประกวดหองเรียนนาอยู 
กจิกรรมประกวดเขตรบัผดิชอบ พบวา นกัเรยีนมีสมัมาคาวะ 

แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน หองเรียนดูเปน

ระเบียบ สะอาด มกีารตกแตงหองเรยีนสวยงาม บริเวณทัว่ไป

ในโรงเรียนสะอาด ไมมีขยะ สอดคลองกับ สุภี เวียงชัยภูมิ 

(2551) ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย

นักเรียนดานการแตงกายวิทยาลัยการอาชีพแกงครอ 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยใชกลยุทธการประชุม

ระดมความคดิเหน็ทีป่ระชมุไดกาํหนดกจิกรรมทีจ่ะพฒันา 

จาํนวน 3 กจิกรรม คอื การอบรมวนิยัหนาเสาธง การตรวจ

เครื่องแบบและการแตงาย และกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

และการนิเทศ ติดตามผล พบวา นักเรียนมีความรู

และความเขาใจ เล็งเห็นประโยชนของการแตงกายท่ีถูก

ระเบียบ  มคีวามตระหนักและประพฤติตนใหอยูในระเบียบ

ของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 1.  ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบับทบาทของผูปกครอง
เก่ียวกับการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาการ

ดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียน

 2.  ควรมกีารศกึษาเก่ียวกบัปจจยัในการสนับสนนุ
ใหดาํเนนิการพฒันาการดาํเนนิงานเสรมิสรางวนิยันกัเรยีน

ดานความรับผิดชอบประสบผลสําเร็จอยางย่ังยืน เพ่ือเปน

ขอสนเทศนําไปปรับปรุงและพัฒนาการสงเสริมวินัย
นักเรียนในดานอื่นๆ ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน อาจารย

ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา

และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ 

จึงทําใหการศึกษาคนควาอิสระในคร้ังนี้มีคุณคายิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณทานคณะกรรมการสอบปองกันการ
ศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ ทาน รศ.ดร.กนกอร 

สมปราชญ ทานอาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร และทาน

อาจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน ที่ไดกรุณามาเปน

กรรมการสอบ จึงทําใหการสอบครั้งนี้ดําเนินการไปดวย

ความเรียบรอย
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 ขอขอบคุณ ทาน ศน.จารุรัตน ราชชมภู ที่ทานได

มาเปนวิทยากรใหความรูในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่

ทําใหบุคลากรโรงเรียนบานนาเปอย ไดรับความรูสามารถ

นําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยเสริม

สรางวินัยนักเรียนโรงเรียนบานนาเปอยในครั้งนี้
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