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บทคัดย่อ

	 การวจิยัปฏิบตักิารครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาการเสรมิสร้างวนิยัต่อตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนหนองขาม

พิทยาคม	 ในด้านการแต่งกาย	 ด้านการตรงต่อเวลา	 และด้านความรับผิดชอบ	 โดยวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ	 

Kemmis	และ	McTaggart	คือการวางแผน	 (Planning)	การปฏิบัติ	 (Action)	การสังเกต	 (Observation)	และการ

สะท้อนผล	(Reflection)	ท�าการพัฒนา	2	วงรอบ	กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า	จ�านวน	5	คน	ได้แก่	ผู้ศึกษาค้นคว้า	จ�านวน	

1	คน	และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า	จ�านวน	4	คน	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	2	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	30	คน	ที่มีปัญหาด้านการแต่งกาย	ด้านการตรง

ต่อเวลา	และด้านความรบัผดิชอบ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่แบบบนัทกึ	แบบสงัเกต	แบบสมัภาษณ์	

และแบบประเมนิ	การตรวจสอบข้อมลูใช้เทคนคิการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	สถติิท่ีใช้	คอื	ค่าร้อยละ	และค่าเฉลีย่	

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลการด�าเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี	 1	 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด	 ในการ

พัฒนา	จ�านวน	2	กิจกรรม	คือ	1)	กิจกรรมโฮมรูม	และ	2)	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการแต่ง

กายถกูระเบยีบ	จ�านวน	14	คน	มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทางทีด่ขีึน้	ร้อยละ	85.71	ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถว

หน้าเสาธง	นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	10	คน	มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	ด้านความรับผิดชอบ

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	6	คน	มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	หลังการด�าเนินการ

พัฒนาในวงรอบที่	 1	ผลปรากฏมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุงพฤติกรรม	ด้านการแต่งกาย	จ�านวน	2	

คน	 ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาในวงรอบที่	 2	 โดยใช้กิจกรรมเสริมแรงบวก	 และการนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตามผล	 พบว่า	

พฤติกรรมด้านการแต่งกายดีขึ้นทั้งสองคน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ส่งผลให้การด�าเนินการครั้งนี้บรรลุเป้าหมายของการ

พัฒนาตามกรอบการศึกษาค้นคว้าทั้งสามด้าน

	 สรุป	การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน	โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	โดยใช้กิจกรรมโฮมรูม	กิจกรรม

เยี่ยมบ้าน	กิจกรรมเสริมแรงบวก	และการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามผล	สามารถท�าให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ	 ตรงต่อเวลาในการเข้าแถวหน้าเสาธง	 และมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบ

1 นักศึกษาปริญญาโท	หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 อาจารย์ประจ�า,	รองคณบดีบัณฑิตเอเซีย	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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หมาย	เป็นที่น่าพอใจ	สามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว	เพื่อเสริมสร้างวินัยต่อ

ตนเองให้เพิ่มสูงขึ้นโดยควรด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ	:	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	re-

cord,	observation,	interview	and	assessment.	Data	analysis	employed	were	the	percentage	by	triple-

pole	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�าคัญของปัญหา 

	 การศกึษาเป็นสิง่จ�าเป็นและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 

เพื่อใช้ในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์	 และเพื่อท่ีจะ

พฒันาคณุภาพของคนในชาต	ิให้มีคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์	 

มีจิตส�านึก	มีจิตอาสา	มีวินัย	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และต่อสังคม	 การจัดการศึกษาจึงเน้นให้ความส�าคัญ 

ทั้งความรู้	 คุณธรรม	 การจัดการเรียนการสอน	 โดยการ

ผสมผสานสาระความรูต่้างๆ	ได้อย่างเป็นสดัส่วนสมดลุกนั



28

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	 ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอันถือว่าเป็นแม่บทในการ

บริหารและการจัดการศึกษาอบรม	 และเป็นกลไกส�าคัญ

ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	 การศึกษาเป็นการ

สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 องค์ประกอบท่ีจะท�าให้

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์คือ	 ความรู้	 ความดี	 วิชาการและ

ศาสตร์ต่างๆ	วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี	คนจะมีวินัยก็ต้อง

มีคุณธรรมประจ�าใจ	คนที่มีความรู้อย่างเดียวแต่ขาดวินัย

จะท�าให้สังคมเดือดร้อน	 มีปัญหาต่างๆ	 ตามมามากมาย	

กระทรวงศกึษาธกิาร	ในการพฒันาเยาวชนของชาตเิข้าสู่

โลกยุคศตวรรษที่	21	โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	

รักความเป็นไทย	ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์	สร้างสรรค์

มีทักษะด้านเทคโนโลยี	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น	และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ	 (ส�านัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ,	

2551)

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ได้ก�าหนด

ให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู ้เพ่ือความเจริญ

งอกงามของบคุคลและสังคม	โดยการถ่ายทอดความรู	้การ

ฝึกอบรม	การสบืสานทางวฒันธรรม	การสร้างสรรค์ความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิด

จากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อ

เนือ่งตลอดชวิีต	ซึง่การจดัการศึกษาของชาตเิป็นกระบวน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ	 เพราะเป็นกระบวน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดความเจริญ

งอกงามของบุคคลในสังคม	 สอดคล้องกับหลักสูตรการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2544	ทีม่หีลกัการส�าคัญว่า

ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้พฒันาและเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ

เนื่องตลอดชีวิต	โดยถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด	นอกจากนั้น

ผู้บริหารสถานศึกษา	ก็มีความส�าคัญในการบริหารสถาน

ศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงจ�าเป็นต้องมี

คณุวฒุติามเกณฑ์ทีค่รุสุภารบัรอง	โดยมมีาตรฐานความรู้

ด้านการพัฒนาวชิาชีพ	ความเป็นผูน้�าทางวชิาการ	การบรหิาร 

สถานศึกษา	 หลักสูตร	 การสอน	 การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้	 กิจการและกิจกรรมนักเรียน	 การประกัน

คุณภาพการศึกษา	 และ	 คุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยา

บรรณของผู้บริหาร	 (กุหลาบ	 ปุริสาร,	 2558) นอกจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้	 ผู้ประกอบ

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแล้วยังต้องมีลักษณะความ

เป็นผู้น�าซึ่งลักษณะผู้น�าที่ควรหลีกเลี่ยง	คือ	ล�าเอียงหรือ

ไม่ยุติธรรม	 หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง	 ไม่รับฟังความคิด

เหน็ของผูอ้ืน่	แบ่งพรรคแบ่งพวก	ไม่สนใจความส�าเรจ็ของงาน 

ขาดเหตุผล	ความรับผิดชอบ	ไม่มีความคิดริเริ่ม	และปัด

ความรบัผดิชอบ	ช่างระแวง	ไม่สนบัสนุนคนดี	ชอบประจบ

สอพลอ	 นินทาว่าร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา	 และถือยศศักดิ์	

ถือว่าตนเป็นผู้บังคับบัญชา	 (อาทิตย์	 ฉัตรชัยพลรัตน์,	

2557)	

	 ความมวีนิยัต่อตนเองมคีวามส�าคญัในการพัฒนา

บคุลกิภาพของเด็ก	ท�าให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น	ได้อย่าง

มคีวามสขุและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม	ซึง่เป็นรากฐานของ

ความรบัผดิชอบ	การเคารพสทิธิของผูอ้ืน่	การเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

การแบ่งปัน	 การรอคอย	 การแก้ปัญหาของส่วนรวม	

สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง	 และเป็น

พ้ืนฐานท่ีเอื้อต่อความส�าเร็จของบุคคลและส่วนรวม	 

ดังนั้นทฤษฎีที่สอดคล้องในแนวความคิดของ	 ผู้ศึกษา

ค้นคว้า	 เกี่ยวกับเรื่องวินัยคือทฤษฎีการเกิดวินัยแห่งตน

ของ	Mowrer	กล่าวคือ	การเกิดวินัย	แห่งตนของบุคคล

แต่ละคนนัน้	นกัทฤษฎจีติวทิยาเชือ่ว่าจะต้องมีพืน้ฐานมา

ตัง้แต่ระยะแรกเกดิ	จนกระท่ังเตบิโตขึน้มาจากจุดเริม่ต้น	

คือความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา	 หรือผู้เลี้ยงด	ู 

อนัจะน�าไปสูค่วามสามารถควบคมุตนเอง	เมือ่โตขึน้ทารก

และเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดู	 โดยการเรียนรู้นี้จะ

เกดิในสภาพอนัเหมาะสมเท่านัน้	การเรยีนรู้ของทารกและ

เด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอนซึ่งโรงเรียน

หนองขามพิทยาคมก็ประสบปัญหาการขาดระเบียบวินัย

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ด้านความมีวินัยต่อ

ตนเอง	ได้แก่ด้านการแต่งกายของนกัเรยีน	คอืแต่งกายไม่

ถูกกับระเบียบของโรงเรียน	 ด้านการตรงต่อเวลา	 คือมา

เข้าแถวหน้าเสาธงไม่ตรงเวลา	 ด้านความรับผิดชอบโดย

เฉพาะความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายจาก
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ครู	สภาพปัญหาดงักล่าวจงึส่งผลต่อคณุภาพโดยรวมของ

โรงเรียนโดยเฉพาะด้านวินัยต่อตนเอง

	 โรงเรียนหนองขามพทิยาคม	สังกัดส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต	 4	 อ�าเภอ

อุบลรัตน์	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างมคีณุภาพให้กบันกัเรยีนทุกกลุ่มอย่างทัว่ถึง	โดยเน้น

ให้นักเรียนเป็นคนดีมีป ัญญา	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 

มีจิตส�านึกในความเป็นคนไทย	 มีศักยภาพในทางสากล	

เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	ด�ารงอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข	และเน้นการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั	และเรยีนรู้โดยการปฏบิติัจริง 

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา	 

น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน	

โดยฝึกการปฏิบัติคิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ตามหลักสูตร

สถานศึกษาพุทธศักราช	 2552	 ฉบับปรับปรุง	 โดยให้

บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง	 และมุ่งผลการ

พัฒนาคนในระยะยาว	 ด้านการสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน	

ครู	 บุคลากร	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ตลอดจนสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม	 ให้ได้มาตรฐาน

เป็นที่พึงพอใจของสังคม	แต่โรงเรียนก็ประสบปัญหาการ

ขาดระเบยีบวนิยัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	ด้าน

ความมวีนิยัต่อตนเอง	ได้แก่ด้านการแต่งกายของนกัเรียน	

ด้านการตรงต่อเวลา	 และด้านความรับผิดชอบ	 ซึ่งมี

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส่วนหนึ่งแต่งกาย

ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและไม่เหมาะสมตาม

โอกาสท่ีโรงเรียนก�าหนด	 มาโรงเรียนไม่ทันเวลาตามท่ี

โรงเรียนก�าหนดเข้าแถวหน้าเสาธง	ขาดความรับผิดชอบ

และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายจากครู	 สภาพ

ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน	

ทัง้ทีโ่รงเรียนก็ได้ปฏิรปูระบบการเรยีนการสอนให้เอือ้ต่อ

การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน	 ให้เต็มศักยภาพ

ตามจุดประสงค์ในแต่ละระดับชั้น	 ให้มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์	 ใฝ่การเรียนรู ้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม

จริยธรรมในการอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมได้	 แต่ยังไม่

ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 สามารถบรรลุผลได้ใน 

ระดับหนึ่งเท่านั้น	 สมควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพโดยเร็ว

	 ผู ้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูฝ่ายปกครองของ

โรงเรยีนหนองขามพทิยาคม	เหน็ว่าการเสรมิสร้างวนิยัต่อ

ตนเองของนกัเรยีน	เป็นส่ิงส�าคญัและจ�าเป็นท่ีจะต้องปลกู

ฝังให้เกดิข้ึนกบัผูเ้รยีนซึง่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาทีเ่กิดข้ึน 

ในโรงเรยีน	สมควรได้รบัการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้	ผูศ้กึษาค้นคว้าจงึก�าหนดเอา	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ตอนต้น	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี	2	และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	3	ของโรงเรียนหนองขาม 

พิทยาคม	อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปีการ

ศึกษา	2558	จ�านวน	30	คน	ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าใน

ครั้งนี้	 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วง

ชั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยาย

โอกาส	 และนักเรียนมีปัญหาเก่ียวกับวินัยต่อตนเองค่อน

ข้างมาก	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจ	 

ทีจ่ะศกึษาเร่ือง	การเสริมสร้างวนิยัต่อตนเองของนกัเรยีน	

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	 อ�าเภออุบลรัตน์	 จังหวัด

ขอนแก่น	รูปแบบวิจัยปฏิบัติการ	โดยใช้วิธีพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน	 ให้เกิดขึ้น

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 สามารถพัฒนา

ตนเองและสังคม	มจีติส�านกึในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

รับผิดชอบต่อตนเอง	 และคงสภาพการพัฒนาให้เป็นไป

อย่างต่อเนือ่งในระยะยาว	ท้ังนีน้กัเรยีนควรได้รับการปลกู

ฝังความมีวินัยต่อตนเองของนักเรียน	 โดยมุ่งเน้นให้เกิด

การปฏบิตัจินเคยชนิและกลายเป็นนสิยัในตนเองได้อย่าง

แท้จริง	 ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก�าหนดและ

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	 ที่เน้นให้

นกัเรยีนเป็นคนดี	เก่งและมีความสุข	ผลการศกึษานีจ้ะส่ง

ผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง	 เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็น

พลังในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

	 เพื่อพัฒนาการเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของ

นักเรียน	 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	 อ�าเภออุบลรัตน์	

จังหวัดขอนแก่น	ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน	

3.  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 3.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล

		 	 3.1.1	 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า	(Research	

Participants)	จ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย	ผู้ศึกษาค้นคว้า	

1	คน	ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง	1	คน	ครูที่ปรึกษา	ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1,2	และ3	ชั้นละ	1	คน	

		 	 3.1.2	 กลุ ่มเป้าหมาย	 (Target	 Group)	

จ�านวน	30	คน	ประกอบด้วย	กลุม่เป้าหมายด้านการแต่งกาย 

จ�านวน	14	คน	มี	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1,	2	และ	

3	จ�านวน	5,	4	และ	5	คนตามล�าดับ	กลุ่มเป้าหมายด้าน

การตรงต่อเวลา	จ�านวน	10	คน	ประกอบด้วยนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	1,	2	และ	3	จ�านวน	3,	5	และ	2	คนตาม

ล�าดับและกลุม่เป้าหมายด้านความรบัผดิชอบ	จ�านวน	6	คน	 

ประกอบด้วย	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1,	 2	 และ	 3	

จ�านวน	2,	3	และ	1	คนตามล�าดับ	

		 	 3.1.3	 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	จ�านวน	15	คน	

ประกอบด้วย	 ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา	 จ�านวน	 6	 คน

ประกอบด้วย	ครูผู้สอนรายวชิาคณติศาสตร์,	วทิยาศาสตร์,	

ภาษาไทย,	 สังคมศึกษา,	 แนะแนว	 และศิลปะ	 วิชาละ	 

1	 คน	 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน	 4	 คน	 ประกอบด้วย	

ตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1,	2	และ	3	

จ�านวน	2,	1	และ	1	คนตามล�าดับ	ตัวแทนนักเรียน	5	คน	

ประกอบด้วย	 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1,	 2	

และ	3	จ�านวน	2,	2	และ	1	คน	ตามล�าดับ	

 3.2 กรอบการศึกษาค้นคว้า

  3.2.1	 กรอบการเสริมสร้างวินัยต่อตนเอง	

(ปราณปรยีา	ทรงศร.ี	2558	อ้างองิมาจาก	สายรุง้	ชยัชาญ.	

2551)	ของนักเรียน	โรงเรียนหนองขามพิทยาคม	อ�าเภอ

อุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	มี	3	ด้าน	ได้แก่ด้านการแต่ง

กาย	ด้านการตรงต่อเวลา	และด้านความรับผิดชอบ

	 	 3.2.2	 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา	 ประกอบ

ด้วย	การประชมุระดมความคดิ	กจิกรรมทีใ่ช้ในการด�าเนนิ

งานเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนได้แก่	 กิจกรรม

โฮมรูม	 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	 และกิจกรรมเสริมแรงบวก	 

การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามผล

 3.3 วิธีการศึกษาค้นคว้า

	 	 ใช้หลกัการวจัิยปฏบิติัการ	(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�าเนินการศึกษาค้นคว้า

	 ใช้วิธีด�าเนินการศึกษาค้นคว้า	 คือหลักการวิจัย

ปฏิบัติการ	 (Action	 Research	 Principle)	 โดยน�าเอา

หลักการและขั้นตอนตามแนวคิดของ	 Kemmis	 และ	

McTaggart.	 (ประวิต	 เอราวรรณ์,	2545;	อ้างอิงมาจาก	

Kemmis	 and	McTaggart.	 1988)	 ซึ่งประกอบไปด้วย	

การวางแผน	(Planning)	การปฏบิตั	ิ(Action)	การสงัเกต	

(Observation)	และการสะท้อนผล	(Reflection)

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือมี	 4	 ประเภท	 คือ	 แบบบันทึก	 แบบ

สังเกต	 แบบสัมภาษณ์	 และแบบประเมิน	 ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลใน	3	กิจกรรม	คือ	1)	กิจกรรมโฮมรูม	2)	

กจิกรรมเยีย่มบ้าน	3)	กจิกรรมเสรมิแรงบวก	รวม	14	ฉบบั	

6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา

ค้นคว้าครั้งนี้คือ	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	( )	
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7. สรุปผล

		 การเสรมิสร้างวนิยัต่อตนเองของนกัเรยีน	โดยใช้

กิจกรรมในการพัฒนา	3	กิจกรรมคือ	1)	กิจกรรมโฮมรูม	

และ	2)	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	และ	3)	กิจกรรม	 เสริมแรง

บวก	การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามผลการพัฒนาปรากฏดังนี้

	 7.1	ด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ

โรงเรียนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 14	 คน	 พบว่า

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแต่งกายถูก

ระเบียบต้องตามระเบียบของโรงเรียนในทางท่ีดีขึ้น	

จ�านวน	14	คน	คดิเป็นร้อยละ	100	การประเมนิมค่ีาเฉลีย่

การประเมินอยู่ในระดับดี	( =	3.89)	

	 7.2	ด้านการตรงต่อเวลา	ในการเข้าแถวหน้าเสา

ธง	นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	10	คน	พบว่านักเรียน

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการตรงต่อเวลาใน

ทางท่ีดีข้ึน	 จ�านวน	 10	 คน	 คิดเป็นร้อย	 ละ	 100	 การ

ประเมินมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับดี	( =	3.73)	

	 7.3	ด้านความรบัผดิชอบการส่งงานทีไ่ด้รบัมอบ

หมาย	 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 6	 คน	 พบว่า

นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านความรับผิด

ชอบในทางที่ดีขึ้น	จ�านวน	6	คนคิดเป็นร้อย	ละ	100	การ

ประเมินมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับดี	( =	3.79)	

8.  อภิปรายผล

		 ผลการเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน	 

ผู้ศึกษาค้นคว้าจะอภิปรายเฉพาะประเด็นส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

 8.1 ด้านการแต่งกาย 

	 	 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 ในวงรอบท่ี	 1	 

มีจ�านวน	 12	 คนที่พัฒนาดีข้ึน	 จากจ�านวนนักเรียนกลุ่ม

เป้าหมาย	จ�านวน	14	คน	ยังมีนักเรียน	จ�านวน	2	คนที่

ยังไม่ตระหนกัถึงความส�าคญัจงึได้ด�าเนนิการพฒันาในวง

รอบที่	 2	 และเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น	 โดยวงรอบที่	 1	 

ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด	 กิจกรรมท่ีใช้การ

พัฒนาคือ	 กิจกรรมโฮมรูม	 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน	

การนิเทศก�ากับติดตามผล	ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเป้า

หมายด้านการแต่งกายมีการพัฒนาดีขึ้น	ส่วนในวงรอบที่	

2	 ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด	กิจกรรมที่ใช้การ

พัฒนาคือ	 กิจกรรมเสริมแรงบวกและการนิเทศก�ากับ

ติดตามผล	 ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการ

แต่งกายมีการพัฒนาดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ค้นคว้าของวิชญ์พันธ์	ลาชานนท์	(2551)	พุฒิศักดิ์	อุปรัง	

(2552)	และ	ปราณปรียา	ทรงศรี	(2558)	ที่ได้ศึกษาการ

เสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดกลาง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	พบว่านักเรียนมี

การเปลีย่นแปลงด้านการแต่งกายดขีึน้	แต่งกายได้ถกูต้อง	

เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน

 8.2 ด้านการตรงต่อเวลา 

	 	 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 ในวงรอบที่	 1	 

มีจ�านวน	 10	 คนท่ีพัฒนาดีขึ้น	 จากจ�านวนนักเรียนกลุ่ม

เป้าหมาย	จ�านวน	10	คน	คดิเป็นร้อยละ	100	โดยวงรอบ

ที่	 1	 ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด	 กิจกรรมที่ใช้ 

การพฒันาคอื	กจิกรรมโฮมรมู	กจิกรรมเยีย่มบ้านนกัเรียน	 

การนิเทศก�ากับติดตามผล	 ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่ม 

เป้าหมายด้านการตรงต่อเวลา	 มีการพัฒนาดีขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของวิชญ์พันธ์	 ลาชานนท์	

(2551)	พุฒิศักดิ์	อุปรัง	(2552)	สุรัตน์	ตะโก	(2554)	และ

ปราณปรียา	ทรงศรี(2558)	

 8.3 ด้านความรับผิดชอบ 

	 	 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 ในวงรอบที่	 1	 

มีจ�านวน	 6	 คนท่ีพัฒนาดีขึ้น	 จากจ�านวนนักเรียนกลุ่ม 

เป้าหมาย	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	โดยวงรอบที่	1 

ใช้กลยุทธ์การประชุมระดมความคิด	 กิจกรรมที่ใช ้ 

การพฒันาคอื	กจิกรรมโฮมรมู	กจิกรรมเยีย่มบ้านนกัเรียน	

การนิเทศก�ากับติดตามผล	 ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่ม 

เป ้าหมายด ้านความรับผิดชอบ	 มีการพัฒนาดีขึ้น	 

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาค้นคว้าของ	วชิญ์พนัธ์	ลาชานนท์	 

(2551),	พุฒิศักดิ์	อุปรัง	 (2552),	พิจิตร	สุนทร	(2552),	

อภิวัฒน์	ชาดง	(2554)	และสุรัตน์	ตะโก(2554)	
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9.  ข้อเสนอแนะ

 9.1	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 9.1.1	จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการ

เสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนหนองขาม

พิทยาคม	 อ�าเภออุบลรัตน์	 จังหวัดขอนแก่น	 ควรเป็นไป

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการพัฒนาวินัยที่ยั่งยืน

	 	 9.1.2	การแก้ไขพฤตกิรรมนกัเรยีนขาดวนิยั

ทั้งในด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน	

ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง	และด้านความรับ

ผดิชอบในการส่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	พร้อมทัง้วนิยัด้าน

อื่นๆจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจาก

คณะครู	ผูบ้ริหาร	ผู้ปกครองและชมุชนเพือ่ช่วยกระตุ้นให้

นกัเรยีนได้ฝึกฝนโดยใช้กลยทุธ์	โฮมรมู	การเยีย่มบ้าน	และ

กิจกรรมเสริมแรงบวกอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและท่ี

โรงเรียนจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวร

	 	 9.1.3	ควรมีการนเิทศ	ก�ากบัตดิตามผล	ของ

การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆซึ่งจะท�าให้การ

ด�าเนินงานการพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนควรปฏิบัติดังนี้

	 1.	 สร้างความตระหนกัให้นักเรยีนเกดิจติส�านกึ

ในเร่ืองวินัยต่อตนเองและครูทุกคน	 ผู้ปกครองนักเรียน	

เพื่อนนักเรียน	 ต้องให้ความส�าคัญ	 ตามระเบียบของ

โรงเรียนนักเรียนจึงเกิดความเอาใจใส่ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในด้านการแต่งกายที่ถูกต้อง	 ด้านการตรงต่อ

เวลาเข้าแถวหน้าเสาธง	 และด้านความรับผิดชอบในการ

ส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย	และเข้าใจว่าการมวีนัิยต่อตนเอง	

เป็นสิ่งที่ดีสมควรปฏิบัติเป็นที่น่ายกย่องแก่ผู ้พบเห็น 

ผู้ปกครอง	และครู	 มีความภาคภูมิใจส่งผลให้การด�าเนิน

การในคร้ังนีบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาตามกรอบการ

ศึกษาค้นคว้าทั้ง	3	ด้าน

	 2.	 ให้ความร่วมมอืร่วมใจกนัและความเอาใจใส่

ของคณะครูทุกคน	 จึงจะท�าให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง	

ด้านการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน	ด้าน

การตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง	 และด้านความรับผิด

ชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

	 3.	 ความร่วมมอืจากผูป้กครอง	นกัเรยีน	ช่วยกนั

ดูแลเอาใจใส่ทางบ้านจึงท�าให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง	

ด้านการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน	ด้าน

การตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง	 และด้านความรับผิด

ชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

	 4.	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนต้องเอาใจใส่และจริงใจ

ในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้นักเรียนมีวินัยต่อ

ตนเอง	 ด้านการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของ

โรงเรยีน	ด้านการตรงต่อเวลาเข้าแถวหน้าเสาธง	และด้าน

ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

	 5.	 นโยบายของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่อดคล้อง 

กับโครงการเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน	จึงเกิด

แรงบวกเสรมิกันในการพฒันาวนิยัต่อตนเองของนกัเรียน	

จึงท�าให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง	 ด้านการแต่งกายที่ถูก

ต้องตามระเบียบของโรงเรียน	 ด้านการตรงต่อเวลาเข้า

แถวหน้าเสาธง	 และด้านความรับผิดชอบในการส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย

	 9.2	ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้ง 

ต่อไป 

	 	 ในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนยัง

มสีิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการพฒันาเพิม่ขึน้อกีเพือ่ให้เป็นผูท้ีมี่

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามทีสั่งคมต้องการซึง่อาจจะตัง้

ประเดน็ทีจ่ะศกึษาค้นคว้าดงันี	้เรือ่ง	การศกึษาระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาวินัยนักเรียน	 เรื่องการศึกษารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียน	 เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมในท้องถ่ินของ

ชมุชนท่ีส่งผลต่อวนิยันกัเรยีน	เรือ่งการศกึษานโยบายของ

กระทรวงที่ส่งผลต่อวินัยของนักเรียน	 และเรื่องอิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน	 ส่งผลต่อการพัฒนาวินัยของ

นักเรียน
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