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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที ดีเป็นอนาคตของชาติในวันหน้าควรมีการเสริมสร้างให้รู้จ ักวินัย มีความรับผิดชอบ 
โดยสถานศึกษามีหน้าที ที จะพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนให้เด่นชัด การวจิ ัยครั  งนี มีความมุ่งหมาย
เพื  อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่าเยี ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
ดําเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบ 3 ด้าน โดยใช้หลักการวิจ ัยปฏิบัติการ ดําเนินการพัฒนาเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย 
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที  2 จํานวน 25 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัย จํานวน 4 คน 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจํานวน 11 คน เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบบันทึก การตรวจสอบขอ้มูลใช้
เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และเสนอผลการวิจ ัยโดยวิธีพรรณนา 
 ผลการวิจ ัยพบว่า สภาพป ั ญหาก่อนดําเนินการพัฒนาโรงเรียนประสบกับป ั ญหาการขาดความรับผิดชอบอยู่ 3 ด้าน คือ ด้าน
การแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านการรักษาความสะอาด เมื  อดําเนินการพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยี ยม
วิทยายลแล้ว ในวงรอบที  1 ใช้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน กิจกรรมตาวิเศษ และกิจกรรมการเยี ยมบ้าน
นักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมที ทางโรงเรียนจัดขึ นอย่างสมํ  าเสมอ นักเรียนส่วนมาก 
(ร้อยละ 72) ปรับปรุงตนเองดีขึ นด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาในการทํากิจกรรมที ร ับผิดชอบ เช่น การทําเวร
ประจําวันที ตนเองมีหน้าที ร ับผิดชอบทุกครั  ง ส่วนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พบว่า นักเรียนร่วมทํากิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณ
อาคารเรียน ร่วมมือกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนได้สะอาดดี แต่พบป ั ญหามีนักเรียนบางส่วน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ทิ  งเศษกระดาษไม่
เป็นที   ดังนั  น กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยจึงร่วมกันวางแผนการดําเนินงานในวงรอบที   2 โดยใช้กิจกรรม 4 กิจกรรม เพื  อกระตุ้น สร้างความตระหนัก 
และเห็นคุณค่า พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายมีความรับผิดชอบต่อตนเองดีขึ  นกว่าวงรอบที   1 กล่าวคือ นอกจากนักเรียนจะมาทําเวร
ประจําวันทันทุกครั  งแล้ว ย ังรักษาความสะอาดในห้องเรียนได้อย่างดีเยี  ยม ก่อนเลิกเรียนตอนเย็นนักเรียนจะช่วยกันทําความสะอาด
ห้องเรียนก่อน พร้อมทั  งได้นําขยะไปเทที  ทิ งขยะรวมของโรงเรียนจึงพากันกลับบ้าน โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ดูแลและให้กําลังใจ ส่วนด้าน
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พบว่า นักเรียนร่วมกันทําความสะอาดบริเวณที  ตนเองได้รับผิดชอบทุกคน (ร้อยละ 100) ร่วมมือกันรับผิดชอบ
ปฏบิัติหน้าที  ของตนเป็นอย่างดี มีการเปลี  ยนแปลงอย่างเห็นได้ช ัด นอกจากนี ยังช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีโดยทิ  งขยะให้เป็นที   
 โดยสรุป การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกเยี  ยมบ้าน
นักเรียน การแบ่งเขตทําความสะอาด และการนิเทศติดตาม ทําให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทั  ง 2 ด้าน ดีขึ น และกิจกรรมที  จัดช่วยกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดการเปลี  ยนแปลงพฤติกรรม เป็นกิจกรรมที  ตัวเด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาและสามารถพัฒนาการ
ดําเนินงานวินัยนักเรียนได้ดียิ  งเมื  อเติบโตสามารถเป็นพลเมืองที  ดีของประเทศชาติต่อไป 
 
Abstract 
 Nowadays, developing youth to be a qualitative person in the future should concern to support them to be more disciplined 
and take more responsibility. The school is responsible for developing the student disciplinary responsibility and everyone should 
actively participate, not only teachers. This research aimed to develop disciplinary responsibility of students in 3 areas at 
Bantayiamwittayayol School, MuangYang district, Nakornratchasima province. Using action research method conducted two cycles. 
Each cycle contained with planning, action, and observation. The sample group composed of 25 students from year 2. The co-
researcher was a group of 4 persons. Contributor was a group of 11 persons. Data used in this research were forms of observation, 



 

interview, evaluation, and recording. Triangulation technique was used to analyze data and summarized result of the research by a 
narrative description. 
 The results showed that students in a sample group had problems in three areas: school uniforms dressing, 
punctuality, and school environmental hygiene. The first developing cycle was applied by using acting seminar in an increasing 
school discipline project, wonderful eye activity and student home visiting activity. After the first cycle applied the sample group had 
more responsibility and more participated with school activities. Almost of the sample group (72%) was dramatically increased their 
personal responsibility. Students were punctual their activities, for example, classroom cleaning schedule. On the other hand, some 
students showed less their responsibility, such as not participated in school activity, dumping rubbish so the co-researcher had 
made decision to apply the second developing cycle by using 4 activities. The result was very successful and more improving than 
the first cycle. A student has shown more personal responsibility. They excellently look after their classroom, daily classroom 
cleaning done very well before they went home and empty rubbish bin after class finished under teacher supervision. On the public 
side, everyone gave their efforts to look after their responsibility zone and well cooperated. Dumping rubbish in public area was not 
seen anymore.  
 In summary, the developing student disciplinary responsibility by acting seminar, student home visiting, divided 
cleaning zones, and following workshop could increase both personal and public responsibility. These activities could also help to 
improve their behaviors and develop their disciplinary responsibility. These youth could grow up to be a qualitative person for a 
future. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 โ ล ก ป ั จ จุ บ ั น มี ก า ร เ ป ลี  ย น แ ป ล ง ไ ป อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  เ ป็ น ยุ ค แ ห่ ง ค ว า ม ก้ า ว ไ ก ล ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ย ี
การดํารงชีวิตของคนให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขจะต้องมีการปรับตัวให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการเปลี  ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้า การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาสังคม การจัดการศึกษาต้องให้ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมหรือส่งเสริม 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุโดยไม่ละเลยความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคมด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาต.ิ 25 5: 6) ในสภาวะที  ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับสภาวะป ั ญหาทางเศรษฐกิจตกตํ  าทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตใจของคนมีความเสื  อมถอย ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ  น แต่สภาพจิตใจของคนในชาติกลับตํ  าลงความเห็นแก่
ตัว เอารัดเอาเปรียบ ฉ้อโกง กอบโกยผลประโยชน์มาหาตนเองมากขึ  น สังคมขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดป ั ญหาเกือบทุกวงการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื  อความเจริญงอกงามโดย
ถ่ายทอดความรู้ สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้อ ันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่ง
การเรียนรู้ป ั จจ ัยเกื อหนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื  องตลอดจนการจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์พร้อมทั  ง
ร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา และคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นความสําคัญทั  งด้าน
ความรู้ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมสําคัญประการหนึ  งที  ควรปลูกฝ ั งเพื  อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ความรับผิดชอบนี จะเกิดขึ นได้ย่อมเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง ซ ึ  งก่อให้เกิดความเคยชิน ดังนั  น การ
ปลูกฝ ั งความรับผิดชอบจึงเป็นเรื  องสําคัญพื นฐานของสังคมที  มีระเบียบสภาพสังคมที  ไร้ระเบียบขาดความรับผิดชอบจะปรากฏให้เห็นจาก
พฤติกรรมของคนไทยในสังคมนั  น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ  งการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อให้ขาดความรับผิดชอบ เช่น ทิ งขยะไม่เป็นที   
ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที  ที  ได้รับมอบหมาย สภาพที  ไร้ระเบียบขาดความรับผิดชอบเช่นนี  จะก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนของสภาพ
สังคมและต้องรีบแก้ไข โดยปรับปรุงพัฒนาความรับผิดชอบพฤติกรรมความรับผิดชอบให้กับเด็กเยาวชนซ ึ  งเป็นหน้าที  ของทุกคนทุกฝ ่ าย
ต้องร่วมมือกัน 
 เด็กที  มีความรับผิดชอบต่อตนเองคือเด็กที  สามารถปฏิบัติภารกิจที  เกี  ยวข้องกับกิจวัตรประจําวันของตนเกี  ยวข้องกับหน้าที  งาน
ที  ได้รับมอบหมาย และเกี  ยวข้องกับสัญญาที  ให้ไว้กับผู้อื  น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 47) ความรับผิดชอบอีกด้านหนึ  งที  ควร
ปลูกฝ ั งให้เด็กคือความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาเด็กที  มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษานั  น จะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความ
รับผิดชอบนั  นควรเริ  มที  สถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก เด็กที  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวคือเด็กที  ปฏิบัติภารกิจภายในครอบครัวเพื  อ
แบ่งเบาภาระของพ่อแม่เด็กที  มีความรับผิดชอบจะรู้ว่าตนเองต้องทําอะไร เมื  อใด ในส่วนของหน้าที  ที  ต้องปฏิบัติโดยไม่มีใครว่ากล่าว
ตักเตือน (เพ็ชรินทร์ ปฐมวาณิชกะ. 2535: 11) เด็กที  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวรู้จ ักฐานะและหน้าที  ของตนเองที  มีต่อครอบครัวและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมซ ึ  งตั  งขึ นเพื  อทําหน้าที  ตามสังคมมอบหมาย นั  นคือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ แม้สังคมจะ
เปลี  ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั  งก็ตาม โรงเรียนถือเป็นหน้าที  ที  จะอบรมคอยควบคุมดูแลให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ใน



 

ขอบเขตอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน การดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนจะตอ้งเริ มต้นที  โรงเรียนในระดับประถมศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต.ิ 2528: 7) เพราะการศึกษาในระดับนี เหมาะสมที  จะปลูกฝ ั งระเบียบวินัยมากที  สุด จึงอาจกล่าวได้ว่าวินัย
เป็นเรื  องที  โรงเรียนต้องรับผิดชอบและดําเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซ ึ  งเด็กจะประพฤติปฏิบัติถูกต้องหรือผิดระเบียบมากน้อย
เพียงใดนั  นย่อมขึ นอยู่ก ับครู นอกจากครอบครัวแล้วโรงเรียนยังเป็นสถานที  ที  มีบทบาทสําคัญอย่างยิ งในการปลูกฝ ั งพฤติกรรมความ
รับผิดชอบด้วยการอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สรุปว่า การปลูกฝ ั งความรับผิดชอบให้แก่เด็กนั  น มิใช่การการสอนเท่านั  น แต่โรงเรียนต้อง
จัดอบรมและจัดกิจกรรมการพัฒนา เพื  อให้นักเรียนมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ในขณะที  ใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนเพื  อสนองเป้ าหมายในการ
ได้มา ซ ึ  งเยาวชน ที  มีคุณภาพให้เด็กมีความรับผิดชอบผู้มีบทบาทอย่างยิ  งในโรงเรียนคือ ครู-อาจารย์ ซ ึ  งจะต้องใช้เทคนิควิธีการที  มีความ
เหมาะสมเพื  อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปในทิศทางที  พึงประสงค์(พนัส หันนาคินทร.์ 25  : 197-198) 
 พฤติกรรมที  ไร้ระเบียบวินัยของนักเรียนเป็นป ั ญหาที  มีผลกระทบต่อตัวของนักเรียนโดยตรงและยังส่งผลไปถึงการพัฒนางาน
ต่าง ๆ ทําให้งานอื  นขาดประสิทธิภาพไปด้วย การมีระเบียบวินัยจึงเป็นคุณธรรมพื  นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม และเป็นสิ  งที  จําเป็น
สําหรับทุกคนในสังคม การมีระเบียบวินัยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ  งของสังคมที  พัฒนาแล้ว ทุกคนทุกฝ ่ ายในประเทศไทยต้องตระหนักและ
ปลูกฝ ั งเพื  อให้ทุกคนในชาติมีความเจริญสามารถเผชญิกับความเปลี  ยนแปลงของโลกมีจุดยืนและทิศทางในการพัฒนาที  สอดคล้องกับ
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภูมิป ั ญญาไทย สามารถนําพาสังคมและประเทศชาติก้าวไปพร้อมกับกระแสความเปลี  ยนแปลง
ของโลกอย่างมั  นคงและสงบสุข การที  จะให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนในสิ  งที  งามตามแบบอยา่งวัฒนธรรมที  ดีของไทยนั  น ผู้ใหญ่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที  ดีให้แก่เด็กก่อน หากผู้ใหญ่ไร้ระเบียบวินัย ก็คงจะเป็นการยากที  จะสร้างวินัยที  ดีให้เกิดกับเด็กได้ เมื  อ
เด็กพร้อมที  จะอยู่ในกรอบวินัยตามสภาพกฎเกณฑ ์ที  ตั  งไว้หรือตามสภาพของสิ งแวดล้อมแล้ว ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยแนะแนวทางการ
สร้างระเบียบวินัย โดยการให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เกิดขึ  น ซ ึ  งเป็นผลที  จะสนับสนุนให้เด็กมีวินัย
ในตนเองการมีวินัยในตนเองเป็นการที  บุคคลไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นผลที  ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อตนเองในอนาคต หรือการไม่เข้าไป
ยุ่งเกี  ยวกับ เรื  องส่วนตัวและสิทธิของผู้อื  น เพื  อต่อไปจะทําให้เด็กกลายเป็นพลเมืองที  ดีมีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และไม่ทําให้เด็กมี
พฤติกรรมที  ก่อป ั ญหา การทําผิดวินัยอีกต่อไป แต่ข้อเท็จจริงในป ั จจุบ ัน เด็กส่วนมากกลับมีพฤติกรรมที  ก่อป ั ญหาทางระเบียบวินัยขึ  นอยู่
เสมอ (พนัส หันนาคินทร์. 25  : 197-198) 
 ดังนั  น ความรับผิดชอบจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก ซ ึ  งได้แก่พฤติกรรมที  มีผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวถ้าไม่ได้
รับการแก้ไขเสียแต่วัยแรกเริ  มโอกาสที  จะประสบป ั ญหาชีวิตเมื  อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั  นสูงมาก เช่น ป ั ญหาการเรียนล้มเหลว ป ั ญหา
ความก้าวร้าว ป ั ญหาการซ ึมเศร้า และป ั ญหาเข้ากับเพื  อนไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541: 8) ทั  งนี  ครู 
อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี  ยวข้องจะต้องตระหนักในและเห็นความสําคัญในการอบรมสั  งสอนนักเรียน โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการใน
การปลุกจิตสํานึกให้แก่นักเรียนในด้านความรับผิดชอบความมีวินัยเพราะหากนักเรียนขาดความมีระเบียบ จะทําให้เกิดป ั ญหาด้านการเรียน  
การปฏิบัติตนในสังคม และการดํารงชีวิตในสังคมหากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นภาระอันหนักของสังคมต่อไป 
 ผูว้ิจ ัยและคณะครูจึงได้ร่วมกันศึกษาสภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาของโรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน 3 ช่วงชั  นคือ ช่วงชั  นที   1 ระดับ
ประถมศึกษาปีที   1 ถึง ชั  นประถมศึกษาปีที   3 ช่วงชั  นที   2 ชั  นประถมศึกษาปีที   4 ถึงชั  นประถมศึกษาปีที   6 และช่วงชั  นที   3 ชั  นมัธยมศึกษา
ปีที   1 ถึงชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 ป ั จจุบ ันมีนักเรียนทั  งหมด 203 คน มีครูทั  งหมด 16 คน ครูธุรการ   คน ครูพี  เลี ยงเด็กพิการ   คน นักการ
ภารโรง 1 คน ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะค่อนข้างยากจน ประชากรวัยทํางาน
ส่วนมากเมื  อว่างงานจากเกษตรกรรมจะอพยพไปหางานทําในต่างถิ น ฝากบุตรหลานในวัยเรียนไว้กับญาติ พี  น้อง เด็กนักเรียนบางส่วนขาด
ความรัก ความอบอุ่น รวมทั  งขาดการเอาใจใส่ดูแล อบรมบม่นิสัย เด็กนักเรียนบางส่วนมีป ั ญหาพฤติกรรมขาดระเบียบวินัย ขาดความ
รับผิดชอบ (โรงเรียน บ้านท่าเยี  ยมวิทยายล. 2552) ผลจากการที  ได้ร่วมกันศึกษา สภาพป ั ญหาตามภารกิจ พบว่า งานที  ต้องดําเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเป็นลําดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ  งนักเรียนไม่มีความรับผดิชอบ ไม่ตระหนักเห็นความสําคัญของการทําความ
สะอาด บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เขตรับผิดชอบตามที  ได้รับมอบหมาย ทิ งขยะเกลื  อนกลาดไม่เป็นที  สืบเนื  องมาจากครูมีภาระงานที  
จะต้องทําเป็นจํานวนมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาที  จะมาตระหนักติดตามพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการทําความสะอาดเท่าที  ควร 
โดยเฉพาะเวรประจําวัน บริเวณโรงเรียน ซ ึ  งแบ่งเป็นเขตบริการของแต่ละห้อง โดยรับผิดชอบดูแลในตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน และในช่วงหลัง
เลิกเรียน ปรากฏว่านักเรียนไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที  หรือหากมีการปฏิบัติด้วยความไม่ตั  งใจทําให้งานที  ออกมาไม่เรียบร้อย ในสภาพ
ป ั จจุบ ัน และป ั ญหาดังกล่าว หากมีการวางแผนในการบริหารจัดการในเรื  องการเสริมสร้างวินัยที  ดีให้เกิดขึ นกับตัวนักเรียนได้ จะทําให้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ซ ึ  งในเรื  องนี ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญ และได้ประสานงานไป
ยังผู้ที  มีส่วนเกี  ยวข้อง เพื  อร่วมมือกันในการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ต่อไป และได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ความรับผิดชอบ เป็นเรื  องที  
ควรปรับปรุงมากที  สุด มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน สําหรับกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนา คือ กิจกรรมที  จัดในโรงเรียนให้
ดําเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่มเป็นสําคัญ แล้วศึกษาผลการพัฒนาเพื  อจะดําเนินการพัฒนาต่อไป 
 



 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา ในระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที   2 ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื  น 
 
ขั  นตอนดําเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยในครั  งนี เป็นการวิจ ัยปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจ ัยได้นําข ั  นตอนการดําเนินงานตามแนวความคิดของ Kemmis และ 
McTaggart (1988: 11-15) 
 การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที  1 

1. การวางแผน (Planning) ผู้วิจ ัยและกลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยได้ดําเนินการดังนี  
1.1 สภาพป ั จจุบ ันโรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนได้กําหนดแนวทางการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที  หลากหลายส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน ทั  งนี เพื  อมุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัย ใฝ ่ รู ้ ใฝ ่ เรียน คิดเป็น ทําเป็น และแก้ป ั ญหาเป็น ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการ
สร้างคุณลักษณะที  พึงประสงค์ให้เกิดขึ นกับผู้เรียน คือความมีวินัยในตนเอง ขยัน หมั  นเพียร ซ ื  อสัตย์ อดทนมีความเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว รู้จ ักยกย่องผู้อื  น มีความเมตากรุณา เอื อเฟื อเผื  อแผ่ การสร้างเสริมคุณลักษณะและนิสัยที  ดีให้ผู้เรียนนั  น 
ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันจนเห็นคุณค่า เสนอป ั ญหาให้ผู้เรียนคิด และแก้ป ั ญหาแสวงหาแบบอย่าง
ที  ดีงามและชี นําให้ผู้เรียนได้เข้าใจปฏิบัติตามระเบียบวินัย ค่านิยมที  ดีงาม เพื  อให้บรรลุเป้ าหมายตามแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนมาตรฐานที   1 ผู้เรียนต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื องต้นแต่ละศาสนา 
ซ ื  อสัตย์สุจริตมีความเมตตากรุณาเอื อเฟื อเผื  อแผ่ เสียสละเพื  อส่วนรวมและประหยัด 

1.2 สภาพป ั ญหาด้านวินัยของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 พบว่านักเรียนจํานวน 30 คน มีพฤติกรรมขาดความมี
วินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 3 ด้าน คือ 

1.2.1 ด้านการแต่งกาย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
เสื อผ้าดูไม่สะอาด ขาดการเป็นระเบียบ บางวันนักเรียนหญิงไม่ผูกโบว์มาโรงเรียน นักเรียนชายไม่ใส่เสื อเข้าในกางเกง ใส่รองเท้าแตะมา
โรงเรียน ทําให้โรงเรียนจัดระเบียบได้ค่อนข้างยาก 

1.2.2 ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าห้องเรียนช้า ส่งงานที  ให้รับผิดชอบในชั  วโมงเรียนไม่
ตรงเวลาและไม่ส่งการบ้านตามเวลาที  กําหนดให ้

1.2.3 ด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญของการทําความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน บริเวณห้องเรียน ไม่รับผดิชอบพื นที  ที  ได้รับมอบหมายจากครู นักเรียนบางคนทําแต่ไม่สมํ  าเสมอและไม่ต่อเนื  อง ทํา
ให้บริเวณโรงเรียนไม่สะอาด เท่าที  ควรจะเป็น 
    จากสภาพป ั ญหาที  กล่าวมา ชี ให้เห็นว่า นักเรียนยังไม่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที  เกี  ยวกับวินัยในตนเอง ซ ึ  งที  
ประชุมเห็นว่าเป็นป ั ญหาที  ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ  น 

1.3 กลยุทธ์และเป้ าหมายในการพัฒนา 
    จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม วิ จ ั ย  ไ ด้ ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ พื  อ ห า แ น ว ท า ง ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร พั ฒ น า 
การดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมปรึกษาหารือ เพื  อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์
การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการออกเยี  ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมการแบ่งเขตการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
และการนิเทศติดตาม ซ ึ  งเป็นกลยุทธ์ที  ได้จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้วิจ ัยและ กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัย 

1.4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
1.4.1 จากกลยุทธ์และกิจกรรมที  ได้ใช้ดําเนินการพัฒนา สามารถเขียนแผนปฏิบัติการ 
1.4.2 การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล 

อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา วงรอบที   1  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา สรุปผลได้ดังนี  



 

 สภาพป ั ญหาด้านความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา ก่อนการพัฒนา
พบว่า มปี ั ญหา 3 ด้าน คือด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยจึงร่วม
ประชุมปรึกษาหารือกันเพื  อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาวินัยนักเรียนทั  ง 3 ด้านด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน โดยได้
ดําเนินการ 2 วงรอบ ปรากฏผลการวิจ ัยได้ดังต่อไปนี  
 สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที  1  

1. การประชุมปรึกษาหารือกับครูผู้ร ับผิดชอบงานวินัยนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยทุกคนมีความเข้าใจตรงกันใน
ระเบียบวินัย 3 ด้าน ที  ต้องพัฒนา ซ ึ  งครูทุกคนจะต้องสามารถที  จะแนะนําว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที  ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ ทุกคน
ทราบรายละเอียดเกี  ยวกับกฎ ระเบียบวินัยของนักเรียน ยินดีให้ความร่วมมือ และอยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื  อให้นักเรียนมี
วินัยในแต่ละด้าน 

2. การพัฒนาการเสริมสร้างวินัยด้านการแต่งกายของนักเรียน ผลการดําเนินการกิจกรรมการออกเยี  ยมบ้านนักเรียนของ
กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย พบว่า กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยรู้สึกตื  นตัว มีการแลก เปลี  ยนข้อมูลกัน และประชุมวางแผนร่วมกัน ทําให้ทราบข้อมูลที  แท้จริงเกี  ยวกับ
ตัวนักเรียนมากขึ น บางคนไม่มีชุดนักเรียนใช้สมบูรณ์ ไม่มีรองเท้า เสื อกางเกง กระโปรงไม่สะอาด โบว์ไม่ผูกอย่างสมํ  าเสมอ แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที  ดีจากผู้ปกครอง เรื  องการแต่งกาย เพราะเข้าใจว่าอย่างไรก็ได้เรียนหนังสือ หลังจากที  ได้ออกเยี  ยมบ้านนักเรียน
แล้ว พบว่า โรงเรียนต้องจัดหาทุนเพื  อช่วยเหลือนักเรียนที  ยังขาดแคลนอยู่ จากที  เมื  อก่อนโรงเรียนได้ข้อมูลไปไม่ชัดเจน ต่อไปการจัด
ทุนการศึกษาให้นักเรียนจะชัดเจนขึ น เพราะจากการที  ได้ออกเยี  ยมบ้านนักเรียนทําให้ได้เห็นสภาพที  แท้จริง  

3. การพัฒนาการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนของนักเรียน ผลการดําเนินการกิจกรรมการ
แบ่งเขตทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนของกลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย พบว่า กิจกรรมนี ทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมแรงร่วมใจกัน
ทําความสะอาดในเขตพื นที  ที  รับผิดชอบของตนเอง โดยนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าเพื  อช่วยกันทําความสะอาดบริเวณที  ตนเองรับผิดชอบให้
สะอาดก่อนการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซ ึ  งจากการดําเนินกิจกรรมแบ่ง เขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน นอกจากจะทําให้นักเรียนมีวินัยด้าน
การรักษาความสะอาดแล้ว ย ังส่งผลให้นักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบอีกด้วย  

4. กิจกรรมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการนิเทศติดตามการพัฒนาการดําเนินงานด้านวินัยนักเรียน จากการที  
กลุ่มผู้ ร่วมวจิ ัย ได้ร่วมกันกํากับติดตามการพัฒนาการดําเนินงานด้านวินัยนักเรียนของครูประจําชั  นตามแนวทางที  กําหนดไว้ในแผนการ
ดําเนินงานโดยนิเทศไปพร้อม ๆ กันควบคู่ก ับการพัฒนาการดําเนินงานด้านวินัยนักเรียน ตามรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี  

 การประชุมปรึกษาหารือกับครูผู้ร ับผิดชอบงานวนิัยนักเรียน สรุปว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยทุกคนมีความเข้าใจตรงกันใน
ระเบียบวินัย 3 ด้าน ที  ต้องพัฒนา ซ ึ  งครูทุกคนสามารถที  จะแนะนําว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที  ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ มีการอ้างอิง
กฎระเบียบของโรงเรียนมาพูดอย่างต่อเนื  อง ให้การช่วยเหลือนักเรียนที  มีป ั ญหา ให้คําแนะนําที  ดี มีการสอนสอดแทรกในรายวิชาที  ตนเอง
สอน เวลาเข้าแถวหน้าเสาธงก็พุดคุยเรื  องข้อดีของการมีระเบียบวินัยและข้อเสียของการไม่มีระเบียบวินัยและได้ดําเนินการอย่างต่อเนื  อง 
ทําให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ น 

 กิจกรรมการออกเยี  ยมบ้านนักเรียน สรุปว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมาก
ขึ น เสื อผ้าสะอาดเรียบร้อย นักเรียนหญิงมีการผูกโบว์มาโรงเรียนทุกวัน นักเรียนชายใส่เสื อเข้าไปในกางเกงเป็นระเบียบ ใส่ถุงเท้า รองเท้า
มาเรียนทุกวัน แต่ก็ย ังมีบางส่วนที  ต้องแก้ไข เนื  องจากสาเหตุผูป้กครองมีความยากจน ไม่สามารถจัดหาเครื  องแต่งกายให้ครบได้  
ทางโรงเรียนจึงได้หาทางช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดหาทุนการศึกษาให้เพื  อจัดซ ื อเสื อผ้าสําหรับนักเรียนที  ยังขาดแคลน ทําให้โรงเรียน
สามารถแก้ป ั ญหาวินัยด้านการแต่งกายได้ในระดับหนึ  ง 

 กิจกรรมการแบ่งเขตการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน สรุปว่า นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมแรงร่วม
ใจกันทําความสะอาดในเขตพื  นที  ที  รับผิดชอบของตนเอง โดยนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าเพื  อช่วยกันทําความสะอาดบริเวณที  ตนเอง
รับผิดชอบให้สะอาดก่อนการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซ ึ  งจากการดําเนินกิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน นอกจากจะทําให้นักเรียน
มีวินัยด้านการรักษาความสะอาดแล้ว ย ังส่งผลให้นักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบอีกด้วย เพราะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การทําความสะอาดบริเวณที  รับผิดชอบให้สะอาด ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนที  ยังหลบเลี  ยงไม่ช่วยเพื  อนทําหน้าที   แต่ก็เป็นเพียงส่วน
น้อยเท่านั  น 
 สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที  2  

1. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการแต่งกาย ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการแต่งกายสะอาด สรุปว่า นักเรียนมี
ความสนใจและให้ความสําคัญของการรักษาความสะอาดร่างกาย การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนเพิ มมากขึ น จะเห็นได้จากจํานวน
นักเรียนที  เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการแต่งกายสะอาดมากขึ  นกว่าเดิม นักเรียนหลายคนซ ักรีดเสื อผ้ามาโรงเรียน จากที  ไม่เคยรีดเสื อผ้ามา
โรงเรียนเลย และจากการสอบถามความคิดเห็นของครูประจําชั  นและนักเรียน ทุกคนบอกว่าเป็นกิจกรรมที  ดี ควรจะจัดต่อไปเพราะสามารถทําให้
นักเรียนมีวินัยด้านการแต่งกายมาโรงเรียนเพิ  มมากขึ  น 



 

2. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการตรงต่อเวลา ผลการดําเนินการกิจกรรมจัดสัปดาห์แห่งการตรงต่อเวลาของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนทุกระดับชั  นมีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน การมาโรงเรียนทันเวลา การเข้าห้องเรียนทันเวลา การส่งงานในชั  วโมง
ทันตามกําหนดที  ให้ และส่งการบ้านทุกครั  ง นักเรียนเกิดจิตสํานึกที  ดีในการปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา 

3. จัดกิจกรรมประกวดเขตพื  นที  รับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน พบว่า นักเรียนทุกระดับชั  นให้
ความสําคัญ มีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้น และร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดเขตพื  นที  รับผิดชอบของตนมากขึ น นักเรียนกลุ่ม
ที  ไม่เคยให้ความร่วมมือกับเพื  อน ๆ ก็หันมาช่วยเหลือเพื  อนเพราะจะถูกต่อว่าจากเพื  อน ๆ ในห้องเรียนเดียวกันทําให้นักเรียนทุกคนเกิด
จิตสํานึกที  ดี อยากจะทํากิจกรรมร่วมกับเพื  อน ๆ จนติดเป็นนิสัยโดยไม่ต้องรอฟ ั งคําสั  งจากครูประจําชั  นเหมือนแต่ก่อนจากการสังเกตใน
พื นที  รับผิดชอบที  กําหนดให้นักเรียนแต่ละห้องรักษาความสะอาด ปรากฏว่าสะอาดขึ นอย่างเห็นได้ช ัด  
  สรุปผลการดําเนินการวิจ ัยและพัฒนาเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย การตรงต่อเวลา และการรักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซ ึ  งได้ปฏิบัติการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการในทุก
ขั  นตอน ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนกลุ่มเป้ าหมายสามารถลดพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเห็นได้ช ัด คือ ส่วนใหญ่
หรือเกือบทั  งหมดเห็นความสําคัญของการแต่งกาย มีความพิถีพิถันเรื  องการแต่งกาย มีวินัยด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนดีขึ น มาโรงเรียนทันเวลา ไม่ขาดเรียน เข้าห้องเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกําหนด เป็นผู้มีวินัยด้านรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ช่วยกันทําความสะอาดเขตพื  นที  รับผิดชอบมีวินัยในการทิ งขยะ ซ ึ  งการดําเนินการครั  งนี ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี  ยวข้อง 
ทุกฝ ่ ายในโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จนทําให้กิจกรรมสําเร็จลุล่วงได้ผลดีตามเป้ าหมายที  ตั  งไว้ และทุกคนมีความเห็นว่าจะต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื  องทุกปี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจ ัย การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจ ัยพบประเด็นที  สําคัญเพื  อนํามาอภิปรายผลดังนี  
 ผลการพัฒนาในวงรอบที   1 การประชุมปรึกษาหารือ สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสภาพป ั ญหา
ด้านวินัยนักเรียนเกี  ยวกับ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และการเข้าแถว โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยทุกคน
มีความยินดีที  จะช่วยกันจัดกิจกรรมในการพัฒนาวินัยของนัก เรียน และศึกษาแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน  
เพื  อพัฒนาการดําเนินงานด้านวินัยนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี บรรลุเป้ าหมาย ดังนี  

1. การสร้างความตระหนักแก่ครูผู้ร ับผิดชอบงานวินัยนักเรียน สรุปได้ว่า กลุ่มผูร่้วมวิจ ัยทุกคนมีความเข้าใจตรงกันใน
ระเบียบวินัย 3 ด้าน ที  ต้องพัฒนา ซ ึ  งครูทุกคนจะต้องสามารถที  จะแนะนําว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที  ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ ทุกคน
ทราบรายละเอียดเกี  ยวกับกฎ ระเบียบวินัยของนักเรียน ยินดีให้ความร่วมมือ และอยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื  อให้นักเรียนมี
วินัยในแต่ละด้าน พร้อมที  ทําการสอนสอดแทรกเรื  องวินัยในแต่ละวิชา จัดลําดับการพูดคุยเรื  องวินัยหน้าเสาธงให้นักเรียนฟ ั งตลอดทุกวัน มี
การดําเนินการสร้างความตระหนักให้นักเรียนอย่างต่อเนื  อง ซ ึ  งสอดคล้องกับ ชาญวิทย์ โสภิตะชา (2546: บทคัดย่อ) และสําราญ สุขเกษม 
(2547: บทคัดย่อ) พบว่า การสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องในการสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพิ มบทบาทของผู้ปกครองในการดูแล และพัฒนาวินัยของนักเรียน มีการประชุม ประเมินผลการทํางาน พัฒนาวินัยนักเรียนอย่างต่อเนื  องจาก
ทุกฝ ่ ายที  เกี  ยวข้อง จะส่งผลให้การพัฒนาวินัยของนักเรียนบรรลุผลถึงเป้ าหมายต่อไป 

2. พัฒนาวินัยด้านการแต่งกายของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการออกเยี  ยมบ้านนักเรียน สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยมีการ
สนใจและตื  นตัวในการออกเยี  ยมบ้านนักเรียน และทําให้ได้ทราบข้อมูลสภาพป ั ญหาของนักเรียนด้านการแต่งกายเพิ มมากขึ  น และได้หา
แนวทางสรุปร่วมกันเพื  อแก้ป ั ญหาวินัยด้านการแต่งกายของนักเรียน โดยการให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันให้ความสนใจนักเรียนมากขึ  น
โดยเฉพาะในด้านความสะอาด และได้หาแนวทางแก้ไขการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื  อจัดหาซ ื อเสื อผ้า กระโปรง กางเกง และรองเท้า ถุงเท้า 
เพื  อให้นักเรียนได้ใช้อย่างทั  วถึง สอดคล้องกับไพบูลย์ ปุยะติ (2549: 109) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่หลังการพัฒนาวินัยด้านการรักษาความ
สะอาดร่างกายทําให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการแต่งกาย มีความพิถีพิถันเรื  องการแต่งกาย มีวนิัยด้านการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียนดีขึ  น 

3. การพัฒนาวินัยด้านการตรงต่อเวลาของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง สรุปได้ว่า โดยภาพรวมแล้ว
บรรลุเป้ าหมายเป็นที  น่าพอใจ กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย ครูประจําชั  น สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลเป็นที  น่าพอใจ ถึงแม้ว่าจะมีป ั ญหาอยู่บ้างในบาง
คนบางห้องเรียนซ ึ  งกลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยจะได้หาทางแก้ไขต่อไป สอดคล้องกับ โอภาส ยติกร (2547: บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาในวงรอบที   1 
มีนักเรียนที  ผ่านการพัฒนาด้านการเข้าแถว มีนักเรียนผ่าน 46 คน ไม่ผ่าน 18 คน จึงดําเนินการพัฒนาในวงรอบที   2 นํานักเรียนที  ไม่ผ่าน
การพัฒนาในวงรอบที   1 จํานวน 18 คน มาพัฒนาเพิ  มเติมให้นักเรียนมีวินัยด้านการเข้าแถวมากขึ  น 

4. การพัฒนาวินัยด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมการแบ่งเขตทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดในเขตพื นที  ที  รับผิดชอบของตนเอง และ



 

จากการดําเนินกิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน นอกจากจะทําให้นักเรียนมีวินัยด้านการรักษาความสะอาดแล้วย ังส่งผลให้
นักเรียนมีวินัยด้านความรับผิดชอบ ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทําความสะอาดบริเวณที  รับผิดชอบให้สะอาด ถึงแม้ว่าจะมี
นักเรียนบางส่วนที  ยังหลบเลี  ยงไม่ช่วยเพื  อนทําหน้าที   แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั  นห้องเรียนซ ึ  งกลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยจะได้หาทางแก้ไขต่อไป 
สอด คล้องกับ ไพบูลย์ ปุยะติ (2549: 109) พบว่า ด้านรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนนักเรียนชว่ยกันทําความสะอาดเขตพื  นที  
รับผิดชอบมีวินัยในการทิ งขยะ ซ ึ  งการดําเนินการครั  งนี ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายในโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
จนทําให้กิจกรรมสําเร็จลุล่วงได้ผลดีตามเป้ าหมายที  ตั  งไว้ 

5. กิจกรรมนิเทศภายในติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า ผลการนิเทศภายในติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรม
เสริมสร้างวินัยนักเรียนทั  ง 3 ด้าน คือ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน จํานวนนักเรียนที  มีพฤติกรรม
ขาดระเบียบวินัยมีจํานวนลดลง แต่ย ังมีส่วนหนึ  งที  ยังไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนไม่เขา้ร่วมและไม่ปฏิบัติกิจกรรม ตามที  กลุ่ม 
ผู้ ร่วมวิจ ัยจัดขึ น ได้สอดคล้องกับบุญสม ใจหวัง (2549: 87-90) พบว่า หลังจากที  นักเรียนได้รับการอบรมพัฒนาความรับผิดชอบโดยตรงมี
การนิเทศ และติดตามอย่างต่อเนื  องสมํ  าเสมอ มีการเสริมแรงด้วยการยกย่องชมเชยในส่วนที  มีความรับผิดชอบ ส่วนครูก็ประพฤติเป็น
แบบอย่างที  ดีในการมีความรับผิดชอบผลการพัฒนาในวงรอบที   2 กิจกรรมสัปดาห์แห่งการแต่งกายของนักเรียน สรุปได้ว่า ผลการดําเนิน
กิจกรรมจัดสัปดาห์แห่งการแต่งกายสะอาด นักเรียนเห็นความสําคัญของเครื  องแต่งกายนักเรียนและแต่งได้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน เสื อผ้าสะอาดเรียบร้อย นักเรียนหญิงผูกโบว์มาโรงเรียนทุกคน นักเรียนชายใส่เสื  อเข้าในกางเกงเป็นระเบียบ ใส่รองเท้าถุงเท้ามา
เรียนทุกวัน ตลอดระยะเวลาการดําเนินการ สังเกตจากมีการรักษาความสะอาดของเครื  องแต่งกายมากขึ  น มีการปรับเปลี  ยนพฤติกรรมด้าน
การแต่งกาย และการรักษาความสะอาดของเครื  องแต่งกายไปในทางที  ดีขึ น แสดงให้เห็นว่าการแต่งกายให้ถูกระเบียบวินัยนอกจากจะเป็น
การฝึกนิสัยในตนเองนักเรียนยังปฏิบัติตามกิจกรรมดังนี  

1. กิจกรรมสัปดาห์แห่งการตรงต่อเวลาของนักเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนที  เคยมาโรงเรียนสายก็มาแต่เช้า คนที  เคยขาด
เรียนก็เลิกขาดเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน การมาโรงเรียนทันเวลา การเข้าห้องเรียนทันเวลา การส่งงานในชั  วโมง
ทันตามกําหนดที  ให้ และส่งการบ้านทุกครั  ง นักเรียนส่วนใหญ่มีวินัยด้านการตรงต่อเวลาเพิ  มมากกว่าเดิมและป ั ญหาก็ลดลงมาส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนดําเนินไปตามแผนที  ได้วางไว้ สอดคล้องกับสุจริต โคตรชาล ี(2548: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่หลังการ
พัฒนาด้านวินัยทําให้การเข้าแถว และเข้าคิว การตรงต่อเวลา ความสํานึกดีสังคมดี การพัฒนาที  ต่อเนื  องและเป็นแบบกัลยาณมิตร 

2. กิจกรรมประกวดเขตพื นที  รับผิดชอบการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน สรุปได้ว่า ผลการดําเนินการตามโครงการ
ประกวดเขตพื นที  รับผิดชอบทําให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบของนักเรียนในหน้าที  ดีขึ นโดยไม่ต้องสั  งหลาย ๆ ครั  ง เขตพื นที  รับผิดชอบ
ของนักเรียนแต่ละห้องสะอาดปราศจากเศษกระดาษ เศษพลาสติก แกว้พลาสติก เศษห่อขนมที  นักเรียนรับประทานการรับผิดชอบบริเวณ
โรงเรียนตามเขตพื นที  ที  แบ่งให้สะอาดเรียบร้อยดีตลอดเวลา ขยะก็ทิ งลงในถังขยะอย่างเป็นระเบียบ ทําให้โรงเรียนเกิดความสะอาดสะอ้าน
ดูแล้วสบายตาน่าอยู่ ซ ึ  งนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นอย่างสมํ  าเสมอ แต่ก็ย ังมีนักเรียนส่วนน้อยที  หลบเหลี  ยงต้องเรียก
มาตักเตือนบ่อย ๆ สอดคล้องกับ ไพโรจน์ จ ันทร์ขอนแก่น (2548: บทคัดย่อ) พบว่า บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงามขึ น นักเรียนมี
ความตั  งใจและเอาใจใส่ในการทําความสะอาดมากขึ น 

3. ผลการดําเนินการพัฒนาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที  กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยจัดขึ นอย่างต่อเนื  อง จึงทําให้นักเรียนมีวินัยด้านการ
แต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนดีขึ  นอย่างเห็นได้ช ัด นักเรียนเกิดจิตสํานึกที  ดีในการให้ความ
ร่วมมือเกี  ยวกับกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน ทําให้โรงเรียนมีนักเรียนมีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ น 
สอดคล้องกับไพโรจน์ จ ันทร์ขอนแก่น (2548: บทคัดย่อ) พบว่า หลังการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักเรียนทําให้นักเรียนมี
วินัยมากขึ  น ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนดีขึ น อุดม วงศ์จอม (2548: 77) พบว่า การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้เล็งเห็นความสําคัญ
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตสามารถประพฤติตนให้มีให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ควรให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้มีความใกล้ชิดกัน เพื  อจะทําได้ทํางานร่วมกันและมีความสัมพันธ์ ซ ึ  งจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีในการดําเนินการ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยด้านการแต่งกาย ความสะอาด การตรงต่อเวลาและการเข้าแถว โดยการ
ปลูกฝ ั งให้นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและชี ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการขาดระเบียบวินัย 

3. ควรมีการอบรมนักเรียนอยู่ตลอดโดยไม่ทิ งช่วง จะทําให้นักเรียนมีวินัยดีขึ  น โดยการใช้จิตวิทยาในการให้การอบรม
สําหรับนักเรียนที  มีความก้าวร้าว ครูควรต้องรู้ข้อมูลนิสัยพื  นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเพื  อการแก้ไขที  ถูกต้องและตรงกับความ
ต้องกรของนักเรยีน 



 

4. ด้านวินัยนักเรียนที  ได้พัฒนานั  น ขั  นต้นต้องสร้างจิตสํานึกที  ดีในการรับผิดชอบต่อตนเองในทุก ๆ ด้านให้กับนักเรียน
ก่อน เพราะนั  นคือการพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความสํานึกรับผิดชอบวินัยทั  งต่อตนเองและต่อส่วนรวม เพราะเมื  อเราพัฒนาได้แล้ว การจัด
กิจกรรมเพื  อแก้ป ั ญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยคงไม่ต้องดําเนินการให้มากนัก 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อ 

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
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