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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียน
บานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามทัศนะของครูและนักเรียน  ซ่ึงมี
แนวทางการศึกษาคนควา  สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ดังตอไปนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
              
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                                ตําแหนง  ครู  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  10.40  นักเรียน  จํานวน  146  คน  
คิดเปนรอยละ  89.60 
                 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ดานการแตงกาย  
ดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติตน 
                      ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ในภาพรวม 3  ดาน  
อยูในระดับนอย  คาเฉลี่ย  1.64 
                       เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน เรียงคาเฉลี่ยจาก
สูงสดุไปหาต่ําสุด  ดังนี้  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติตน 
                       เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
                        ดานการแตงกาย 
                       ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย   
                      เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การกําหนดระเบียบ
การแตงกายของโรงเรียนคํานึงถึงปญหาและจุดมุงหมายของโรงเรียน 
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                      ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการแจงระเบียบการแตงกายใหครู นักเรียน  
ผูปกครอง  และผูที่เกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษร 
                       ดานความประพฤติ 
                       ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย 
                       เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การปรับพฤติกรรม
ไดรับความรวมมือจากทางโรงเรียน  ผูปกครองนักเรียนเปนอยางดี 
                       ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนไดมีการเสริมแรงนักเรียนใหปฏิบัติตาม
ระเบียบโรงเรียน  เชน  การประกาศเกียรติคุณ  การใหรางวัลนักเรียนดีเดนทางความประพฤติ 
                       ดานการปฏิบตัิตน    
                       ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย 
                    เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ชุมชนใหการดูแลเอาใจ
ใสในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนอยูเสมอ 
                     ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตน 
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนกัเรียนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  1 ตามความคิดเหน็ของครแูละนกัเรียน  ผูวิจยันาํประเดน็ที่สําคญัมาอภิปรายผล  ดงัรายละเอียด
ตอไปนี ้
  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรยีน ในภาพรวม 3 ดาน อยูใน
ระดบันอย ทัง้นี้เปนเพราะระเบยีบวนิัยนกัเรียนของโรงเรยีน กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎระเบยีบ
เร่ืองนีอ้อกมาอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรใหโรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษาไดยดึเปนแนวปฏิบัติ
โดยปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจบุันของโรงเรียน  
สอดคลองกับงานวิจยัของสวาท มูสิกะพนัธ (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาการประพฤติผิดระเบียบ
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วินัยของนักเรยีน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวดัสุราษฎรธานี  พบวา  
ตามทัศนะของครู  อาจารย  และนักเรียน  การประพฤติผิดระเบียบวินยัของนักเรียนโดยสวนรวมอยู
ในระดบันอย  และอาคม  สมบูรณพงศ  (2542, หนา 53) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานการรักษา
ระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียน พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  กฎระเบียบวินยัของ
โรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวใชในโรงเรียน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มรีายละเอียดดังนี้ 
 5.2.1  ดานการแตงกาย 
                ผลการวิจัยพบวา ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ดานการแตงกาย  ในภาพรวม
อยูในระดับนอย ทั้งนี้เปนเพราะกฎระเบียบดานการแตงกายของโรงเรียนไดมีการกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรโดยยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.
2527 จัดทําเปนเอกสารคูมือสําหรับครู  ผูปกครอง  และนักเรียน  โดยแจง และชี้แจงทําความเขาใจ
ระเบียบการแตงกาย  แนวปฏิบัติใหผูที่เกี่ยวของทราบทั่วกัน  ครูคอยกํากับดูแลใหคําปรึกษาและ
ชี้แนะนักเรียนที่มีปญหาดานการแตงกายอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของสัญลักษณ  สุวรรณรัศมี  
(2530, หนา 53) จากการศึกษาสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานโครงการเสริมสรางวินัยนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  พบวา  ดานความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการแตงกายของนักเรียนภาพรวมปญหาอยูในระดับนอย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อนุชิต  วงษสกุล  (2544, หนา 30)  ไดศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรยีน
เอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดจันทบุรี  ในดานการแตงกายอยูในระดับนอยเชนกัน 
               เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ  การกําหนดกฎระเบียบ
การแตงกายของนักเรียน  คํานึงถึงปญหา  และจุดมุงหมายของโรงเรียน  ทั้งนี้เปนเพราะกฎระเบียบ
ดานการแตงกายที่กําหนดไวโดยยึดระเบียบการแตงกายของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักโดยไมได
คํานึงถึงสภาพปญหา  และกลุมเปาหมาย  คือ  นักเรียนมีพื้นฐานมาจากพื้นที่สังคมวัฒนธรรม  และ
วุฒิภาวะที่มีความแตกตางกันเนื่องจากเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีนักเรียนทั้งระดับ
กอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของศุภฤกษ  
สมรรถการ (2547, หนา 77) พบวา ปญหาการพัฒนาวินัยนักเรียนดานการแตงกายรายขอ ที่มีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืนๆ  คือ  ปญหาการกําหนดระเบียบการแตงกายของโรงเรียน  โดยไมคํานึงถึงปญหาและ
จุดมุงหมายของโรงเรียน  ไมไดแจงกฎระเบียบ  และแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนแกไขใหทราบ
ทั่วกัน ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ  สังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม  คานิยม  ในสังคมที่แตกตางกันออกไป  เชนเดียวกับ  กันยา  สุวรรณแสง  (2536, หนา 
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80-102)  กลาววา  สภาพภูมิศาสตรทําใหพฤติกรรมของคนที่อยูในแตละทองถ่ินแตกตางกัน และ
สอดคลองกับความคิดเห็นของ พนัส  หันนาคินทร (2526, หนา 196-217) กลาววาระเบียบวินัยของ
โรงเรียนจะตองเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะของเด็กนักเรียน  ดังนั้นระเบียบวินัยของแตละโรงเรียนจึง
มีความแตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้น    
 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนๆ  คือ  โรงเรียนมีการแจงระเบียบการแตงกายใหครู  นักเรียน  
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เปนเพราะทางโรงเรียนไดจัดทําเอกสาร
ระเบียบวินัยดานการแตงกายนักเรียน  สําหรับครู   ผูปกครอง  และนักเรียนเปนคูมือในการปฏิบัติ
ประชุมชี้แจงผูปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน และประกาศใหทราบทั่วกันดวยวิธีการสื่อสารตางๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  บุญชู  แกวประดิษฐ  (2543,  หนา  52) ไดศึกษาปญหาการบริหารงาน
ดานการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสระแกว  
พบวา  ปญหาที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนๆ  คือ  การสอบถามความเขาใจกฎระเบียบของนักเรียนและ
การสื่อสารใหนักเรียนเกิดความตระหนักอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความคดิเห็นของ กลุค 
(Glueck, 1974, p. 607) วาการสื่อสารหรือการแจงกฎระเบียบถาผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม
รับรูขอมูลตาง  ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบจะชวยใหไดรับความรวมมือในการปฏิบัติมากขึ้น  ดังนั้น  โรงเรียน
ตองแจงนโยบายระเบียบการแตงกาย  สรางความเขาใจอยางชัดเจน  โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย  เพื่อใหนักเรียนเกิดการยอมรับ  และแตงกาย  ถูกตองตามระเบียบ  
 5.2.2  ดานความประพฤต ิ

                                                    ผลการวิจัยพบวา ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ดานความประพฤต ิ
ในภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนไดมีคูมือระเบียบวินัยนักเรียนดานความประพฤติ
ใหนักเรียนไดยึดเปนแนวปฏิบัติและไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติอยางตอเนื่อง มีการ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ ใหกําลังใจกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เชน  การ
ใหรางวัล  การมอบประกาศเกียรติคุณบัตร  สอดคลองกับงานวิจัยของ  อนุชิต  วงษสกุล  (2544, 
หนา  40-41)  ไดศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พบวา  ปญหาดานความประพฤติ  อยูในระดับนอย  และสอดคลองกับแนวความคิดของ  สมพงษ  
จิตตระดับ (2530, หนา 27-28) กลาววาการควบคุมความประพฤตินักเรียน ดานความประพฤติ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดหัวขอคุณธรรม  30  ประการที่คาดหวังไว  จะเสริมสรางใหนักเรียน
เปนผูมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม 

                           เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ  การปรับ
พฤติกรรมไดรับความรวมมือจากทางโรงเรียน  ผูปกครอง  นักเรียนเปนอยางดี  ทั้งนี้เปนเพราะ
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ผูบริหารโรงเรียน  ครูมีงานที่ตองปฏิบัติอยูแลว คืองานสอนและยังมีภารกิจอ่ืนอีกมากมายที่ตอง
รับผิดชอบจึงทําใหไมสามารถใหความรวมมือไดอยางเต็มที่  สอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา  ชูวิรัช 
(2532, หนา 47)  ไดศึกษาสภาพปญหาการดําเนินการตามระเบียบวินัยนักเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา  ขออื่นๆ  คือ  ปญหาเรื่องบุคลากรที่
รับผิดชอบงานปกครองนักเรียนมีงานอยางอื่นที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลาเพียงพอ เนื่องจาก
งานหลักของครูฝายปกครองนักเรียน ทั่วไป  คืองานสอน  รองลงมาคืองานโครงการตางๆ งานที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน  และปญหาขาดความรวมมือจากผูปกครองเนื่องจากมีความรูนอย  
มีรายไดนอย  จึงทําใหตองปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของทางกองสารวัตรนักเรียน  (2543, หนา 99) ที่ไดกลาวไววา  ขาราชการครูไม
สามารถดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง  ทั้งนี้เพราะอัตราสวนโดยเฉลี่ย  พบวาครู  1  คน  จะตองดแูล
นักเรียน ประมาณ  30-40  คน  ซ่ึงนับวาเปนจํานวนที่เกินขีดความสามารถของครู      
 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนๆ  คือ โรงเรียนไดมีการเสริมแรงนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบ 
โรงเรียน  เชน  การประกาศเกียรติคุณ  การใหรางวัลนักเรียน  ดีเดนทางความประพฤติ  ทั้งนี้เปน
เพราะผูบริหารและครูมีความเห็นวาการสงเสริมความประพฤติของ นักเรียนเปนสิ่งสําคัญ โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่หลากหลายและใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวม นักเรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมสงเสริม
ความประพฤติไดดีจะไดรับการยกยอง  ชมเชยในรูปแบบตางๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  บุญชู  
แกวประดิษฐ (2543, หนา 56) ไดศึกษาการบริหารงานดานการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว พบวาปญหาที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนๆ คือ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติ  ใหคําปรึกษานักเรียนเพื่อลดการประพฤติผิดกฎระเบียบ  และ
สอดคลองกับแนวความคิดของ มิลเลอร  (Miller,  1967,  p. 199)  ไดเสนอแนะงานในหนาที่ผูบริหาร
ในการแกไขความประพฤติของนักเรียนตองกระทําดวยความมีเหตุผล และรอบคอบ นอกจากนี้
โรงเรียนตองมีการเสริมแรงนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
 5.2.3  ดานการปฏิบตัิตน   
 ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนดานการปฏิบัติตนในภาพรวมอยู
ในระดับนอย ทั้งนี้เปนเพราะคูมือระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียนรวมถึงดานการปฏิบัติตน
ไดกําหนดไวอยางชัดเจนโดยครู นักเรียนในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนและครูคอยกํากับดูแลใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาอยูเสมอสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พงษนิรันดร นันคณิสรณ (2540, หนา 84) ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของครู
ประถมศึกษาในการปลูกฝง และเสริมสรางจริยธรรมใหแกนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
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จันทบุรี ปญหาดานอิทธิพลของกลุมเพื่อนนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนภาพรวมอยูในระดับนอย 
และสอดคลองกับแนวคิดของ ดิเรก  รื่นเริง  (2544, หนา 37)  สรุปวาในสังคมและในหองเรียน
ตองมีระเบียบวินัยไวเพื่อใหนักเรียนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  วินัยเปนสิ่งที่ควรปลกูฝงใหเดก็
อยางยิ่ง  เพราะจะทําใหเขาสามารถควบคุมตนเองได โดยไมตองอาศัยกฎเกณฑจากภายนอกทําใหเด็ก
ประพฤติดี  ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรซึ่งเปนผลใหสังคม โรงเรียนและหองเรียนเต็มไปดวยความ
สงบเรียบรอย ทําใหสมาชิกในสังคมโรงเรียนและในหองเรียนอยูกันดวยความเปนสุข   
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา  ขออ่ืน  ๆ คือ  ชุมชนใหการดูแล  เอาใจใส
ในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนอยูเสมอ   ทั้งนี้เปนเพราะเรื่องของชุมชนเปนเรื่องภายนอก
สถานศึกษาคอนขางแกไขไดยาก ปญหาการปฏิบัติตนของนักเรียนเปนปญหาละเอยีดออนตองอาศัย
ความรวมมือทั้งจากทางโรงเรียน  บาน  และชุมชน  ผูปกครองอยูใกลชิดชุมชน  การไมเอาใจใสดูแล
ความประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนในปกครอง ขาดการประสานงานกับชุมชนจึงทําใหไมไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนในการชวยสอดสองดูแล และสิ่งสําคัญระเบียบวินัยการปฏิบัติตนควรจะ
ปลูกฝงตั้งแตเด็กจากครอบครัวและชุมชน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศุภฤกษ  สมรรถการ  (2547, 
หนา 139) ไดศึกษาปญหาการพัฒนาวินัยและสาเหตุการประพฤติผิดวินัยนักเรียน พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ คือ ปญหาผูปกครอง ชุมชน ในการดูแลเอาใจใสในการปฏิบัติตนของ
นักเรียน  การขาดความสัมพันธที่ดี  ทําใหขาดความรัก  ความอบอุน  นักเรียนไมสามารถแสดงออก
ในทางที่ถูกที่ควรเกิดความเบื่อหนายทอแทใจ และสอดคลองกับแนวความคิดของ ประดินันท  อุปรมัย  
(2534, หนา 55)  กลาววา  สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัวมีผลกระทบตอวินัยของนักเรียน   
 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนๆ  คือ  โรงเรียนใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตน  ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียน  คือ  ผูบริหารโรงเรียนและครูไดมีการกํากับดูแล  และ
ติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนอยางใกลชิดอยูเสมอ  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตองเอาใจใสเปนพิเศษใหการอบรมและใหคําปรึกษาอยางตอเนื ่อง 
สอดคลองกับหวน  พินธุพันธ  (2528, หนา 72)  ไดใหแนวคิดและแนวทางในการสรางวินัยใหกับ
นักเรียนวาผูใหญสามารถสรางวินัยใหกับเด็กได  คือ  การคอยชี้แนะ  ตักเตือน  ใหเหตุผลขอดี  
ขอเสียในเรื่องตางๆ  ครูอาจารยตองควบคุมเอาจริง  จัดกิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมสรางนิสัย   
เชนเดียวกับ เอกชัย  กี่สุขพันธ   (2527, หนา 233) ไดใหทัศนะวา การรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียนวิธีการที่ดีที่สุด คือ การพยายามปลูกฝงความรูสึกรับผิดชอบชั่วดีใหเกิดขึ้นในตัวของ
นักเรียน และถือเปนหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนที่จะรวมมือรวมใจกันพัฒนา
นักเรียนจะทําใหปญหาที่เกิดขึ้นลดลง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
  

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช 
   1)  ดานการแตงกาย 
      จากผลการวิจัยพบวา  ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงกวาดานอื่นๆ  คือ  ดานการแตงกาย  ปญหาอันดับแรกคือการกําหนดระเบียบการแตงกายของ
โรงเรียนคํานึงถึงปญหา  และจุดมุงหมายของโรงเรียน  ดังนั้น  ผูบริหารและครูตองรวมมือกันใน
การแกไข  โดยผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินการ สํารวจความคิดเห็นจากผูปกครองและนักเรียน  
แลวกําหนดระเบียบการแตงกายใหสอดคลองกับสภาพปญหาและจุดมุงหมายของโรงเรียน ประชุม
ช้ีแจงใหนักเรียนมีความเขาใจในระเบียบการแตงกายอยางถูกตอง  รองลงมาคือ  ปญหากฎระเบียบ
การแตงกายของโรงเรียนกําหนดไวเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ปรับปรุงกฎระเบียบการแตงกายใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะ  คือ  ความพรอม  อายุ  และ
ระดบัชวงชั้นของนักเรียน ประการสําคัญผูบริหารและคณะครูตองเปนแบบอยางที่ดีในการแตงกายที่
ถูกตองเหมาะสม  และปญหาอันดับที่ 3 คือ นักเรียนใหความสนใจขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการ
แตงกายที่ทางโรงเรียนแจงใหทราบ  โรงเรียนตองนําขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนมา
ประกอบในการกําหนดกฎระเบียบการแตงกายอยางเหมาะสม  และจัดการอบรมระเบียบการแตงกาย
เปนประจําทุกสัปดาห  ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และชุมชน ตองรวมกันชี้แจงใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบียบการแตงกายกับนักเรียน   ทุกครั้งเมื่อพบเห็นนักเรียนแตงกายผิดระเบียบตองตักเตือน
ทันที 
   2)  ดานความประพฤติ   
      ผลการวิจัยพบวาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนดานความประพฤติ
มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับสอง  ขอที่มีปญหาเปนอันดับแรก  คือการปรับพฤติกรรมไดรับความรวมมือ
จากทางโรงเรียนและผูปกครองนักเรียน  เนื่องจากครูมีหนาที่ประจํา  และงานที่ไดรับมอบหมาย
หลายอยาง ไมมีเวลาเพียงพอในการดูแล ดังนั้น ผูบริหารตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  
มอบหมายใหครูกํากับติดตาม  ดูแลในการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนตองประชุมชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียนและประสานงานกับผูปกครองนักเรียนอยูเสมอ 
เพื่อจะไดรับความรวมมือในการปรับพฤติกรรม นักเรียน  ปญหารองลงมา  คือ  ครูแนะนําหรือให
คําปรึกษาในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  แนวทางดําเนินการแกไขคือ   นอกจากครฝูายปกครองที่
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ทําหนาที่ดานระเบียบวินัยนักเรียนแลว  ผูบริหารตองขอความรวมมือจากครูทุกคนรวมกันดูแลความ
ประพฤติ และประเมินพฤติกรรมนักเรียน มีขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน และดําเนินการแกไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาดวยวิธีการตางๆ ไดแก ชี้แจงทําความเขาใจ อบรม
แนะนํา ใหคําปรึกษา  เยี่ยมบานนักเรียน  เสริมแรงใหกําลังใจ   โดยผูบริหารตองใหการสนับสนุน
ทุกวิถีทาง เพื่อจะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะดานความประพฤติที่พึงประสงค  และปญหาอันดับท่ี  
3  คือ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความประพฤติของนักเรียน ปญหาขอนี้เปนสิ่งสําคัญมาก 
เพราะถานักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ถือวาบรรลุเปาหมาย  ดังนั้น  ผูบริหารจะตองดําเนินการ
ดวยวิธีการที่หลากหลายกับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไดแก ครู นักเรียน 
ผูปกครอง  และชุมชน โดยรวมกันอภิปรายและสรุปกําหนดแนวปฏิบัติทําเปนเอกสารคูมือกฎระเบียบ
ของโรงเรียน เพราะจะทําใหทุกฝายยอมรับ โดยเฉพาะนักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความ
ประพฤติท่ีตนเองมีสวนกําหนดขึ้นมา ผูบริหารและครูตองกําหนดมาตรการควบคุมความประพฤติ
เขมงวดกับนักเรียนที่ประพฤติผิด  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกตอง 
   3)  ดานการปฏิบัติตน 
      ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ดานที่มีคาเฉลี่ย
อันดับสุดทาย  คือ ดานการปฏิบัติตน ขอที่มีปญหาเปนอันดับแรก คือ ชุมชนใหการดูแล เอาใจใส
ในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน  ทั้งนี้เพราะชุมชน  คือ  สวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการชวย
สอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียนรวมกับโรงเรียนและผูปกครอง  ดังนั้น  ผูบริหารและครู
ตองดําเนินการในสวนที่จะทําใหไดรับความรวมมือจากชุมชนนั่นคือ การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการกําหนดกฏระเบียบการปฏิบัติตนของนักเรียน และกฎระเบียบตองสอดคลอง
กับสภาพชุมชนและวัฒนธรรมทองถิ่น โรงเรียนและผูปกครองตองประสานงานกับชุมชนเสมอ 
รองลงมา คือ  ปญหาผูปกครองใหความรวมมือในการแจง  พฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียนใหโรงเรียนทราบ ทั้งนี้เพราะวาการที่ทางโรงเรียนจะทราบขอมูลที่แทจริงกรณี
ที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตองไดรับแจงจากผูปกครอง ดังนั้น ผูบริหารและคณะครู
ตองดําเนินการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอผูปกครอง ช้ีแจงใหผูปกครองทราบถึง
เหตุผลและความจําเปน  เพื่อใหผูปกครองยินดีใหความรวมมือ  แจงการปฏิบัติตนที่ไมพึงประสงค
ของเด็กในปกครองใหโรงเรียนไดทราบเพื่อแกไข  และปญหาอันดับที่  3  คือ  นักเรียนไดรับการ
ดูแล  แกไข  ปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติตนจากผูปกครอง ทั้งนี้ เพราะวาปญหาดานการปฏิบัติตน
ของนักเรียนนั้น  เฉพาะทางโรงเรียนฝายเดียวอาจไมสามารถดูแล  แกไข  ปรับปรุงพฤติกรรมดาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนได ตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองอีกทางหนึ่งดวยจึงจะไดผลดี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

65 

ดังนั้น  ผูบริหารตองใหผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดระเบียบ ใหรวม
กิจกรรมการประชุมชี้แจงและอบรมดานการปฏิบัติตนของนักเรียน  เพื่อใหผูปกครองเกิดการ
ยอมรับในหนาที่  โดยโรงเรียนและผูปกครองตองมีการสื่อสารกันอยูเสมอ เพื่อใหทั้งสองฝายทราบ
ขอมลูการปฏิบัติตนของนักเรียนรวมกัน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
   1)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1   
   2)  ควรศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคดิเห็นของผูปกครองนักเรียน 
   3)  ควรศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขตอื่นๆ 
 
 
 
 
 


