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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม วิ นั ย ของนั ก เรี ย น
โรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัด
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนนทบุรี และ ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียน
โรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยเป็นครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ๒๑๐ คน ๕ โรงเรียน สถิติใช้วิจัยเป็นสถิติพื้นฐานหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ผลการวิจัยตามระดับความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีต่อการศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม และ ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วินัยด้านความรับผิดชอบ
การงานที่มอบหมาย วินัยด้านการกระทาของตนเอง วินัยด้านการแต่งกายและวินัยด้านการตรงต่อ
เวลา
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเสริมสร้าง
วินัยของนักเรียนไม่แตกต่างกัน
๓. แนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สั งกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
๓.๑ วินัย ด้านความรับผิ ดชอบการงานที่มอบหมาย ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริมความรับ
รับผิ ดชอบแก่นักเรีย นทั้งในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียนให้นักเรียนทางานร่วมกับผู้ อื่นด้านความ
รับผิดชอบ และนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทา
๓.๒ วินั ย ด้ านการกระทาของตนเอง ควรมีกิ จกรรมส่ งเสริมวิ นัยของการกระท าของ
นักเรียนเองด้วยการปฏิบัติและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทารู้จักการเสียสละ
๑

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒
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๓.๓ วินัยด้านการตรงต่อเวลา ทางโรงเรียนมีการกล่าวตักเตือนนักเรียนให้มาเรียนตรงต่อ
เวลาและส่งงานที่ครูมอบหมายตรงเวลาเพื่อส่งเสริมแก่นักเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดบริเวณ
โรงเรียน เก็บขยะ ล้างห้องน้าและควรมองเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตรง
เวลาโดยให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและชื่นชมต่อผู้ตรงต่อเวลา
๓.๔ วินัยด้านการแต่งกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนควรแต่งกายให้ ถูกระเบียบ
ตามที่โรงเรียนกาหนด มีการตรวจเรื่องการแต่งกายนักเรียนในระหว่างการเข้าแถวทุกเช้ามีบทลงโทษ
ควรมีบทลงโทษนักเรีย นที่แต่งกายผิดระเบียบและจั ดประกวดนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับตัวเอง
คาสาคัญ: การส่งเสริมวินัยนักเรียน, สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Abstract
This research was aimed to study a guideline in student discipline
strengthening in schools in Bangyai district under Nonthaburi Provincial Administrative
Organization, to compare the opinion towards student discipline strengthening in
schools, and to propose a guideline in student discipline strengthening in schools in
Bangyai district under Nonthaburi Provincial Administrative Organization. The data
were collected from 210 samples consisting of teachers, students and students’
parents and then analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The study results found that:
1. The opinion of teachers, students and students’ parents towards
student discipline strengthening was at the high level overall and in aspect. The
highest level started with work responsibility, followed by personal responsibility,
dress code, and punctuality respectively.
2. The comparative results of opinion of teachers, students and students’
parents towards student discipline strengthening were not in a different level.
3. The guidelines in student discipline strengthening in schools in Bang Yai
district under Nonthaburi Provincial Administrative Organization are as follows;
3.1 In work responsibility, activities enhancing student discipline should be
regularly arranged both inside and outside classroom in order to have students work
together and express their responsibility.
3.2 In personal responsibility, action-based activities should be arranged for
students to encourage their responsibility and sacrifice to others.
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3.3 In punctuality, the punctual students in study and work should be
rewarded and praised and the unpunctual ones should be trained, recommended
and/or punished.
3.4 In dress code, there should a campaign on school dress code and a
contest on proper school uniform wearing. At the same time, there should be
measurement and penalty for improper school uniform wearing.
Keywords: Student Discipline Strengthening, Nonthaburi Provincial Administrative
Organization
บทนา
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนขึ้นโรงเรียนจะต้อง
เสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยในตนเองอย่างต่อเนื่อง และจะต้องดาเนินการอย่างจริงจัง เพราะวินัยคือ
กรอบที่คอยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่หมู่คณะหรือสังคมต้องการ วินัยที่ต้องการเป็นวินัยที่เกิด จาก
ความเข้าใจตนเองที่เรีย กว่า วินัย ในตนเอง (Self-Discipline) การจัด การศึก ษาของโรงเรีย น
ประถมศึกษา ยังมีปัญหาจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม
พฤติกรรมด้านประชาธิปไตย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่างก็มุ่งหวังที่จะหาวิธีการต่างๆ ที่
จะนามาปรับปรุงความมีวินัยของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งถือเป็น
ภารกิจ สาคัญของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน ถึงแม้ว่าวินัยจะมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ งต่อสังคม แต่ใน
ปัจจุบันนี้เกิดปัญหาด้านวินัยนักเรียนในทุกระดับการศึกษาเพิ่มความหนักใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง มากยิ่งขึ้น พฤติกรรมของนักเรียนโดยทั่วไปที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่ครู มีหลาย
รูปแบบ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่น่า ห่วงและน่าตกใจ เช่น การไม่ตั้งใจเรียน การหนี
เรียน การแต่งตัวไม่สุภาพ แสดงท่าทีไม่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆ
วินัยเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การศึกษา อบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบและ
ช่วยส่งเสริมบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้นอกจากนั้นวินัยยังทาให้บุคคลได้รู้ระเบียบของสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นการสร้างเสริมวินัยย่อมต้องเริ่มตั้งแต่สังคมครอบครัวไปสู่สังคม โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
จนกระทั่งไปสู่สังคมประเทศชาติและสังคมโลกในที่สุด โดยการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและฝึกจนเป็นนิสัย
เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสามารถปฏิบัติตามได้สังคมครอบครัวเป็นสังคมที่เหมาะกับการสร้างวินัยใน
ตนเองให้เกิดกับเด็กเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นสังคมที่
ใหญ่ขึ้น และเป็นผู้สร้างวินัยในสังคมส่วนรวมให้กับผู้เรียนต่อไป
โรงเรียนในระดับ ประถมศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ การศึกษาอบรมแก่ผู้เรียนที่มี
อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปีเป็นส่วนใหญ่จึงต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุผล
ตามที่รัฐและสังคมต้องการ การที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดลักษณะตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
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พุทธศักราช ๒๕๔๒ ต้องการคือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขได้นั้นจะต้องทาให้ผู้เรียนเกิดวินัย เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์นั้นได้ โรงเรียนในระดับประถมศึกษาจึงควรเน้นให้
การศึกษา อบรม ผู้เรียนให้เป็นผู้มีจริยธรรมด้านระเบียบวินัยของผู้เรียนในโรงเรียนจะช่วยสร้างความ
เป็น ระเบี ยบ แสดงถึงการเป็ น ผู้มีวัฒนธรรมสูง สนองต่ อจุดหมายของหลั กสู ตรแกนกลางพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
ในช่วงระยะเวลาที่ผู้เรียนอยู่ในโรงเรียนจาเป็นที่จะต้องให้การศึกษา อบรมแก่ผู้เรียนให้รู้จักเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน เมื่อจบออกไปจะได้รู้จักเคารพกฎหมายของบ้านเมือง
จากความเป็ น มาและความส าคั ญของปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้ วิ จัย จึ งสนใจเรื่อ งศึก ษาแนว
ทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เพื่อนาไปส่งเสริมวินัยนักเรียน ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักระเบียบกฎเกณฑ์อันเหมาะสมกับความเป็น
อนาคตของประเทศชาติ อันจะเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สั งกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ๑) ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนนทบุรี ๕๘๔ คน จานวน ๕
โรงเรีย น ประกอบด้ว ย โรงเรีย นวัด พิกุลเงิน โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนตลาดบางคูลัด โรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน โรงเรียนสามแยกบางคูลัด และมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จานวน
๒๑๐ คน จานวน ๕ โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเปรียบเทียบของ Krejcie
และ Moegan (อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ๒๕๕๑: ๔๗) และ ๒) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จานวน ๕ ท่าน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการส่งเสริม
วินัย นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สั งกัดองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
นนทบุรี แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
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ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการวินัยนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการวินัยนักเรียน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๒) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยนักเรียนระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจานวน ๕ ท่าน
๓. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาราวารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
จริยธรรมด้านวินัยนักเรียนเพื่อนาไปกาหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถามต่อไป
๒) สร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาการส่งเสริมวินัย
นักเรียนแล้วนาไปหากรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ท่านได้คาแนะนาวิธีการสร้างแบบสอบถามและนาไป
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการที่ปรึกษา
๓) นาแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาของ
แบบสอบถามแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน แล้วนไปหาค่า (IOC)
๔) นาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยนักเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สังกัดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด นนทบุรี จานวน ๓๐ ชุด หาค่าความเชื่อมั่น (Try out) ของ
แบบสอบถาม และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๙๐๓
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
๑) ติดต่อประสานงานกับจากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอหนังสือขออนุญาต
ไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาเภอบางใหญ่ เพื่อขอเข้าทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
๒) ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อดาเนินการแจกแบบสอบถามกับ
ประชากร จานวน ๒๑๐ ชุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
๓) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยนัดหมาย วันเวลา เป็นการล่วง
หน้าต่อไปจากผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาเภอบางใหญ่
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
๑) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการแจกแจงความถี่และการ
คานวณค่าร้อยละ
๒) วิเคราะห์การปฏิบัติตามวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาเภอบางใหญ่ โดยการคานวณค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
๓) การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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๖. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
๑) สถิติเชิงพรรณนาเป็นค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
๒) สถิติเชิงอนุมานเพื่อหา t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ย
ตัวแปรอิสระที่มากกว่าสองกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญสถิติที่ ๐.๐๕
สรุปผลการวิจัย
๑. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีต่อการศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม และรายข้อ ทุกข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วินัยด้านความ
รับผิดชอบการงานที่มอบหมาย วินัยด้านการกระทาของตนเอง วินัยด้านการแต่งกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
และวินัยด้านการตรงต่อเวลา ตามลาดับ ดังนี้
๑.๑ วินัยด้านความรับผิดชอบการงานที่มอบหมาย ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ภาพรวม วินัยด้านความรับผิดชอบการงานที่มอบหมาย และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูมีการให้รางวัลแก่นักเรี ยนที่รับผิดชอบงาน นักเรียนทุกคนมีความ
ตั้งใจทางามตามที่ครูมอบหมาย และครูมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งงานอย่างเคร่งครัด ตามลาดับ
๑.๒ ด้ า นการกระท าของตนเอง ครู ผู้ ป กครอง และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ แนว
ทางการส่ง เสริม วินัย ของนัก เรีย นในอาเภอบางใหญ่ สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นนทบุรี
ภาพรวม ด้านการกระทาของตนเอง และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ครูมีการแนะนาให้ไปปรับปรุงตนเอง ครูส่งเสริมให้นักเรียน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นักเรียน
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตน ครูมีการส่งเสริมรู้จั กรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองทา และครูมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรุกจักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามลาดับ
๑.๓ ด้านการตรงต่อเวลา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ส่งเสริมวินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ด้าน
การตรงต่อเวลา และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนทาหน้าที่เวร
ประจาวัน ตามที่กาหนดทุกครั้ง นัก เรียนเมื่อได้รับมอบหมายจากครูต้อ งตรงเวลาที่ค รูนัดหมาย
ครูส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน ครูส่งเสริมให้นักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียนให้
ตรงเวลา และครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตรงเวลาทุกครั้ง ตามลาดับ
๑.๔ ด้านการแต่งกาย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริม
วินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ด้านการแต่ง
กาย และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับเรียน มีการจัดส่งเสริมการรักษาความสะอาด มีกิจกรรมการเขียนเรียงความเรื่อ ง
การแต่ง กายเรีย บร้อ ย และมีก ารติด ตามประเมิน ผลการแต่ง กายของนัก เรีย นสม่ าเสมอ
ตามลาดับ

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๕๔ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเสริมสร้าง
วินัยของนักเรียนไม่แตกต่างกัน
๓. ข้อเสนอแนะและศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
๓.๑. วิ นั ย ด้านความรั บผิ ดชอบการงานที่มอบหมาย คื อ ควรมีกิจ กรรมส่ งเสริม รู้จั ก
รับผิดชอบแก่นักเรียน ให้นักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นด้านความรับผิดชอบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทา
๓.๒ วินัยด้านการกระทาของตนเอง คือ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมวินัยของการกระทาของ
นักเรียนเองด้วยการปฏิบัติและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทารู้จักการเสียสละ เช่น พานักเรียนไปทา
กิจกรรมสาธารณะ
๓.๓ วินัยด้านการตรงต่อเวลา คือ ตักเตือนนักเรียนให้มาเรียนตรงต่อเวลาและส่งงานที่ครู
มอบหมายตรงเวลาเพื่อส่งเสริมแก่นั กเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดบริเวณโรงเรียน เก็บขยะ
ล้างห้องน้าและควรมองเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตรงเวลาโดยให้นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและชื่นชมต่อผู้ตรงต่อเวลา
๓.๔ วินัยด้านการแต่งกาย คือ นักเรียนควรแต่งกายให้ถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกาหนดมี
การตรวจเรื่องการแต่งกายของนักเรียนในระหว่างการเข้าแถวทุกเช้า ทางโรงเรีย นควรมี บทลงโทษ
นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบและจัดประกวดนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างวินัยให้กับตัวเอง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้นาประเด็นมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
อภิปรายผลการวิจัยตามระดับความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีต่อการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวม และรายข้ อ ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ ป กครองให้
ความสาคัญในเรื่องของการส่งเสริมวินัย เช่น การส่งเสริมความรับผิดชอบการงานที่มอบหมาย วินัย
ด้านการกระทาของตนเอง วินัยด้านการแต่งกายและวินัยด้านการตรงต่อเวลา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจรุง ภรณ์ กลางบุรัม ย์ (๒๕๕๐) ที่ผ ลการศึกษา พบว่า ก่อนการพัฒนา นักเรียนไม่ตรงเวลาใน
การมาโรงเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด แต่งกายไม่ถูกตามระเบียบของโรงเรียน ไม่
รับผิดชอบการทาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนจานวนมากที่มีพฤติกรรม
ขาดความรับผิดชอบ จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๓๑๗ คน ผลการพัฒนาการ
ดาเนิน การ โดยการประชุมคณะครูระดมความร่ว มมือ ความคิดเห็นของบุคลากรทุก ฝ่าย พบว่า
นักเรีย นมีวินัย และปรับเปลี่ย นพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นโดยมาโรงเรียนทันเวลา ส่งงานตรงต่อ
เวลา แต่ยังมีปัญหาในด้านความสะอาด ยังมี นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบของทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในวงรอบที่
๒ โดยได้กาหนดกิจกรรม ๒ กิจ กรรม คือ กิจกรรมการจัดสัปดาห์แห่งความสะอาดของการแต่งกาย
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และความสะอาดของนักเรียน และกิจกรรมการจัดประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมแล้วผลปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒ นาวินัยด้านการรักษาความสะอาดดีขึ้นอย่างมาก คือ
นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายและชุดนักเรียน รู้จักรักษาความสะอาดของห้องเรียน
ห้องน้า ห้อ งส้ว ม ตลอดจนบริเ วณโรงเรียน โดยการไม่ทิ้งเศษกระดาษลงพื้นที่ และยังช่วยกันทา
ความสะอาดเขตพื้น ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยความสามัคคี และตระหนักในหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมายด้ว ย
จิตสานึกของตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนตรงเวลาเพื่อมาทาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑. วินั ย ด้านความรับ ผิ ดชอบการงานที่มอบหมาย ครู ผู้ ปกครองและนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมวินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ภาพรวม วินัยด้านความรับผิดชอบการงานที่มอบหมาย และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด
เพราะว่า ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน จัดหารางวัลเพื่อมอบแก่นักเรียนที่มีความรับผิดเพื่อมอบ
รางวัลให้แก่นักเรียนที่รับผิดชอบงานความตั้งใจทางามตามที่ครูมอบหมาย และครูมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การส่งงานอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา ผลิปัญญา (๒๕๕๐) ที่ผลการวิจัยพบว่า
ก่อนด าเนิ น การพัฒ นาวิ นั ย นั กเรี ย น โรงเรียนได้พั ฒ นางานปกครองนั กเรี ยนโดยใช้กิจ กรรมการ
ตักเตือนและทาโทษนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนมี
จานวนมาก บุคลากรฝ่ายปกครองมีน้อยไม่เพียงพอ ทาให้การดูแลนักเรียนเอาใจใส่นักเรียนไม่ทั่วถึง
จึงมีนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ แต่งกายไม่ถูกต้องผิดระเบียบไม่ตรงต่อเวลาขาดความรับผิดชอบ
๒. ด้านการกระทาของตนเอง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ส่งเสริมวินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ด้าน
การกระทาของตนเอง และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าครูมีการแนะนาให้ไปปรับปรุงตนเอง
ครูส่งเสริมให้นักเรียน ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นักเรียนยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของ
ตน ครูมีการส่งเสริมรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองทา และครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนรุกจักการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของกรมพลศึกษา (๒๕๓๙ : ๑๐) ที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน หรือข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ
ของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามของโรงเรี ยน และ
เพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ อันจะติดตามมาเพราะสาเหตุแห่งการไม่ป ฏิบัติต ามระเบีย บวินั ย ของ
โรงเรีย น ปัญ หาความประพฤติที่ไ ม่เ หมาะสมที่ต ราไว้ใ นกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๑๕) ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อ
ส่งเสริ มและคุ้มครองความประพฤติจรรยามารยาท และแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยนุช วรรณโกวิท (๒๕๕๑) ที่ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันครูที่
ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูเวรประจาวันไม่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการประสานงานการ
ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมด้านการแต่งกาย เช่น นักเรียนแต่งกายด้วย
เครื่องแบบและการปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูลว่า
ด้วยการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๕๐ การพัฒนาวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายใน วงรอบที่ ๑ โดยใช้กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการปรับพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก มีกิจกรรม ๔
กิจกรรม คือ กิจกรรมการรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพี่ดูแลน้อง และ
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตัวอย่างในวงรอบที่ ๒ มี กิจกรรม ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมการรับนักเรียน
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หน้าประตูโ รงเรีย นกิจ กรรมโฮมรูม กิจกรรมพี่ดูแลน้อง กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตัวอย่างและ
กิจกรรมการกากับติดตามผลการพัฒนาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน ๓๕ คน มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกล่าวคือ หลังการดาเนินการพัฒนาพบว่า (๑) นักเรียนที่แต่งกายด้วย
เครื่องแบบที่ไม่ถูกต้องอย่างเดียว จานวน ๔ คน หลังการพัฒนาเสร็จสิ้นยังเหลือนักเรียนที่แต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบที่ไม่ถูกต้องจานวน ๑ คน (๒) นักเรียนที่ปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายไม่ถูกต้องอย่างเดียว
จานวน ๒๗ คน หลังจากการพัฒนายังเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายไม่ถูกต้อง จานวน ๓
คน (๓) นักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบทั้ง ๒ อย่าง จานวน ๔ คน หลังการพัฒนายังเหลือนักเรียนที่
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน ๑ คน ดังนั้น โรงเรียนจึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาต่อไปเพื่อให้นักเรียนมี
วินัยด้านการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียนมากที่สุด การพัฒ นาการดาเนินงานเพื่อ เสริมสร้าง
วินัย ด้านการแต่งกาย สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาการดาเนินงานกิจการนักเรียนด้านการส่งเสริม
วินัยนักเรียนทาให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยสูงขึ้น และครูสามารถนากระบวนการพัฒนา
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้านอื่นๆ ของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและครู
ร่วมมือพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนด้านการส่งเสริมวินัยนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการตรงต่อเวลา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริม
วินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ด้านการตรง
ต่อเวลา และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่า ผู้บริหารและครูจัดตารางจัดเวรให้นักเรียนทา
หน้าที่เวรประจาวันตามที่กาหนดทุกครั้ง นักเรียนเมื่อได้รับมอบหมายจากครูต้องตรงเวลาที่ครูนัด
หมาย ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน ครูส่งเสริมให้นักเรียนกลับบ้านหลังเลิกเรียน
ให้ตรงเวลา และครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตรงเวลาทุกครั้ง สอดคล้องกับ
งานวิจั ยของสายพิณ ทะวรรณา (๒๕๖๐) ที่ผ ลการวิจัย พบว่า ๑) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมด้านวินัยนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ๕๗ สังกัดสานักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวม ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระทา
ของตนเอง ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความรับผิดชอบ การงานที่มอบหมายและด้านการแต่งกาย ๒)
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นนักเรียนต่อการส่งเสริ มจริยธรรมด้านวินัยนักเรียนเพื่อหาค่า F-test
ตามเพศ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ภาพรวม และทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
๐.๐๕ ซึง่ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมด้านวินัยนักเรียน คือ ด้านความรับผิดชอบการงาน
ที่มอบหมาย กาหนดเวลาส่งงานให้ชัดเจนแก่นักเรียนเพราะนักเรียนมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน
ให้แรงเสริม ยกย่องชมเชย รางวัล และคะแนนเล่านิทานคุณธรรมด้านความรับผิดชอบสอดแทรกคา
สอนทางพระพุทธศาสนา ด้านการกระทาของตนเอง ชี้แจงให้เห็นผลดีและผลเสียของการกระทาที่ดี
และไม่ดี จัดบอร์ดโชว์ผลงานนักเรียนที่ทางานเรียบร้อย ให้แรงเสริมชื่นชมยกย่องเมื่อนักเรียนกระทา
สิ่งที่ดี จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนให้นักเรียนที่เก่งช่วยสอนเพื่อนให้สามารถทางานได้ ด้านการตรงต่อ
เวลา จั ด ทาตารางบั น ทึกการส่ งงาน และการมาเรีย นชี้แจงผลกระทบของการไม่ตรงต่ อเวลาให้
นักเรียนรับทราบ มีบทลงโทษให้ชัดเจนหากนักเรียนไม่ตรงต่อเวลาให้แรงเสริมชื่นชมยกย่อง ให้รางวัล
เมื่อนักเรียนส่งงานครบตรงตามเวลาที่ครู นัดหมาย และด้านการแต่งกาย ชี้แจงกฎระเบียบการแต่ง
กายของโรงเรี ยน กล่ าวตักเตือนนั กเรียนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยทันทีที่พบและให้ แต่งกายใหม่ให้
เรียบร้อย จัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเป็นระดับชั้นประจาเดือน
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๔. ด้านการแต่งกาย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริม
วินัยของนักเรียนในอาเภอบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ด้านการแต่ง
กาย และทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าทางโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู มีการส่งเสริมวินัยอยู่
แล้วแต่ไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องการส่งเสริมวินัยนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเรียน
มีการจัดส่งเสริมการรักษาความสะอาด และมีกิจกรรมการเขียนเรียงความเรื่องการแต่งกายเรียบร้อย
อยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของอวยชัย ศรีเกื้อกลิ่น (๒๕๕๑) ที่ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความมี
วินัยในด้านการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มี
สภาพก่อนการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาดขาดระเบียบวินัยการแต่งกาย โดยมีลักษณะตัว
บ่งชี้พฤติกรรมของความมีวินัยด้านการแต่งกาย ๓ ลักษณะ คือแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเครื่อง
แต่งกายและร่างกายสะอาด และเครื่องแต่งกายมีความเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรม
ผลการพัฒ นาปรากฏว่า นัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนบ้านหินดาด แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบ และเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรม แต่ยังมีนักเรียนบางคนมีปัญหาในการแต่ง
กาย ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าว เป็นผลมาจากผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้ ๓ กิจกรรม
หลัก คือ กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนกิจกรรมพี่ช่วยน้องในการแต่งกาย กิจกรรมประกวดนักเรียน
ตัวอย่าง นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีเครื่องแต่งกายครบชุด แต่งกาย
สะอาดมากขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นว่า การแก้ปัญหาความขาดวินัยของนักเรียนจะประสบผลสาเร็จ
ต้องสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้สมบูรณ์มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) โรงเรียนควรติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแต่งตัวของนักเรียนตั้ งแต่หัวจรดเท้า
ตามอาคารเรียนต่างๆ และทางเข้าออกของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบฟอร์มการแต่งตัวที่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นชุดพละ ชุดเนตรนารี ชุ ดลูกเสือ ชุดกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นต้น ตามที่โรงเรียนได้กาหนดเอาไว้
๒) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมด้านการตรงต่อเวลา โดยการจัดฝึกอบรม ปลูกฝัง เข้าค่าย
และให้นักเรียนนาไปปฏิบัติเพื่อให้รู้คุณค่าของการตรงต่อเวลา และข้อเสียของการไม่ตรงต่อเวลาว่ามี
ประโยชน์อย่างไร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ไว้
๓) ครูและอาจารย์ประจาห้องควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็นถึงระเบียบของการ
เข้าแถว โดยการลงมาคุมแถวแต่ละห้อง และเช็คชื่อนักเรียนทุกครั้งก่อนจะทากิจกรรมหน้าเสาธงช่วง
เช้า และหลังเลิกเรียน และควรยกย่ องห้องที่เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการชมเชยให้รางวัล
หรือมอบเกียรติบัตรให้ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการเข้าแถว
๔) โรงเรี ย นควรเพิ่มถังขยะให้ มากกว่าเดิม เพิ่มบุคลากรภารโรงที่จะเข้ามาทาความ
สะอาดห้องน้าตามอาคารเรียน ทาความสะอาดโรงอาหารให้มากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกัน
รักษาความสะอาดทางด้านร่างกายของตนเองและโดยส่วนรวมโดยเฉพาะห้องเรียนของนักเรียนเอง
หรือจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการช่วยกันรักษาความสะอาด

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๕๘ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

๕) โรงเรียนควรมีกิจกรรมการแสดงความเคารพวันละ ๑ ชั่วโมงก่อนเลิกเรียน โดยการ
เชิญวิทยากรพิเศษหรือครูพระสอนศีลธรรม มาฝึกและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทไทยทุกด้าน
เพื่อให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจจัดโครงการประกวด
มารยาทในการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการบูรณาการการแสดงความเคารพเข้าไปใน
ทุกๆ รายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้นาเอาไปฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาปัญหาและอุปสรรคศึกษาแนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียน
๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว
๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาสาเหตุที่นักเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน
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