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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 การศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยเริ่มจาก
การกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและลําดับขั้นการนําเสนอ  ผลการวิเคราะหขอมูล  
ดังตอไปนี้ 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที  (t-test) 
 p   แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
 *  แทน คาความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

4.2  การวิเคราะหขอมูล 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดจัดลําดับใหสอดคลองกับแนวทางการศึกษาขอมูล
ที่ศึกษาคนควา  โดยนําเสนอเปนลําดับ  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคารอยละ 
 ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับ  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 สถิติที่ใชคือ  คาเฉลี่ย ( X )  และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การประพฤติผิดวนิัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ใชการทดสอบคาที  (t-test)  
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 ตอนที่  4  การสังเคราะหขอคิดเห็นเพิ่มเติม จากแบบสอบถามปลายเปดที่ไดจากการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารและครูที่ปรึกษา 

  
4.3  ผลการวเิคราะหขอมลู 
  
 ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยหาคารอยละ 
 
ตาราง 2  ความถี่  รอยละ  คุณลักษณะของกลุมตัวอยางโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด 
               สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 
  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  ตําแหนง 
     ผูบริหาร 
     ครูที่ปรึกษา 

 
35 

191 

 
15.49 
84.51 

รวม 226 100 
2.  สถานที่ตั้งสถานศึกษา 
    ในเขตเทศบาล 
     นอกเขตเทศบาล 

 
 98 
128 

 
43.36 
56.64 

รวม 226 100 

 
 ตาราง  2  ความถี่  รอยละ  คุณลักษณะของกลุมตัวอยางโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบวา  กลุมตัวอยางทั้งหมด  226  คน  จําแนกเปน
ผูบริหาร  35  คน  คิดเปนรอยละ  15.49  ครูที่ปรึกษา  191  คน  คิดเปนรอยละ  84.51  สถานที่ตั้ง
สถานศึกษาในเขตเทศบาล  98  คน  คิดเปนรอยละ  43.36  นอกเขตเทศบาล  128  คน  คิดเปนรอยละ  
56.64    
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 ตอนที่  2  การวิเคราะหระดบั  การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  สถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย  และ               
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตาราง  3  คาเฉลี่ย  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ  การประพฤติผิดวนิัยของนักเรียน 
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1  
                โดยเฉลี่ยรวมและรายดาน 
 

(n = 226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน 

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

1.  ดานการแตงกาย 1.49 0.59 นอยที่สุด 4 
2.  ดานความประพฤติ 1.54 0.63 นอย 3 
3.  ดานการปฏิบัติตน 1.84 0.59 นอย 2 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 2.07 0.55 นอย 1 

เฉลี่ยรวม 1.74 0.59 นอย  

 
 ตาราง  3  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายดาน 
การประพฤติผิดวินัยของนักเรียนดานการแตงกายอยูในระดับนอยที่สุด  หมายความวา  นักเรียน                
มีการประพฤติดานการแตงกายอยูในระดับดีมาก  สวนดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติตน  
และดานความประพฤติ  อยูในระดับนอย  ตามลําดับ  หมายความวา  นักเรียนมีการประพฤติ
ดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติตน  และดานความประพฤติ  อยูในระดับดี  
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ตาราง  4  คาเฉลี่ย  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ  การประพฤติผิดวนิัยของนักเรียน 
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1  
                ดานการแตงกาย    
 

(n=226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน 

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

1. นักเรียนหญิงสวมกระโปรงผิดระเบียบจบีแคบ 1.37 0.50 นอยที่สุด 20 
2. นักเรียนหญิงไมสวมเสื้อซับใน 1.53 0.58 นอย 4 
3. นักเรียนหญิงใสเสื้อมีจีบ ไมมีสาบเสื้อ 1.49 0.55 นอยที่สุด 7 
4. นักเรียนหญิงคาดเข็มขัดหลวม และต่ํากวาเอว 1.44 0.57 นอยที่สุด 13 
5. นักเรียนหญิงไวทรงผมไมตรงกับระเบียบของโรงเรียน 1.41 0.55 นอยที่สุด 17 
6. นักเรียนชายใสกางเกงสั้นเกิน 5 เซนติเมตรจากหวัเขา 1.50 0.61 นอย 6 
7. นักเรียนชายปลอยชายเสือ้ไวนอกกางเกง 1.85 0.72 นอย 1 
8. นักเรียนชายใสเครื่องแบบไมใสเข็มขัด 1.47 0.57 นอยที่สุด 10 
9. นักเรียนชายใชเข็มขัดผิดระเบียบ 1.45 0.59 นอยที่สุด 12 
10. นักเรียนตดัผมไมตรงกบัระเบียบของโรงเรียน 1.43 0.56 นอยที่สุด 14 
11. นักเรียนชายใสเจลหรือน้ํามันใสผม 1.41 0.56 นอยที่สุด 18 
12. นักเรียนไมปกชื่อ – นามสกุล และอักษรยอของโรงเรียน 1.42 0.53 นอยที่สุด 16 
13. นักเรียนใสเสื้อพลศึกษาไมใสกางเกงวอรม 1.47 0.57 นอยที่สุด 10 
14. นักเรียนแตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี แตไมใสหมวก 1.58 0.65 นอย 3 
15. นักเรียนแตงเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี แตติดเครือ่งหมาย

ไมครบ 
1.72 0.66 นอย 2 

16. นักเรียนใสรองเทาผิดระเบียบ 1.52 0.65 นอย 5 
17. นักเรียนใสรองเทาแตะมาโรงเรียน 1.48 0.62 นอยที่สุด 8 
18. นักเรียนสวมใสรองเทาแตเหยียบสนรองเทา 1.43 0.59 นอยที่สุด 15 
19. นักเรียนใสถุงเทาผิดระเบียบ 1.48 0.65 นอยที่สุด 9 
20. นกัเรียนใสถุงเทาเดินบนพื้นดนิไปทํากิจกรรม 1.41 0.58 นอยที่สุด 19 

เฉลี่ยรวม  1.49 0.59 นอยที่สุด  
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 ตาราง  4  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานการแตงกาย  โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับนอยที่สุด  
เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับนอย  6  ขอ  อยูในระดับนอยที่สุด  14  ขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ย
การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน จากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  ไดแก  นักเรียนชายปลอยชายเสื้อ
ไวนอกกางเกง  นักเรียนแตงเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  แตติดเครื่องหมายไมครบ  และนักเรียน
แตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  แตไมใสหมวก  ตามลําดับ    

 
ตาราง  5  คาเฉลี่ย  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับและอันดับ  การประพฤติผิดวินยั  ของนักเรยีน   
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1   
                ดานความประพฤติ 
 

(n=226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน  

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

1.  นักเรียนมาโรงเรียนไมตรงเวลาที่โรงเรียนกําหนด 1.43 0.56 นอยที่สุด 15 
2.  นักเรียนหนีเรียนรายคาบ/ ช่ัวโมง 1.44 0.56 นอยที่สุด 14 
3.  นักเรียนขีดเขียนโตะ เกาอี้ ฝาผนัง หองเรียน หองน้ํา 

หองสวม 
1.67 0.67 นอย 4 

4.  นักเรียนทุจริตในการสอบ 1.47 0.65 นอยที่สุด 9 
5.  นักเรียนลักขโมย 1.46 0.61 นอยที่สุด 10 
6.  นักเรียนไมทิ้งขยะลงในถงัขยะ 1.80 0.71 นอย 2 
7.  นักเรียนนําสื่อลามกมาในโรงเรียน 1.48 0.65 นอยที่สุด 8 
8.  นักเรียนประพฤติตนทาํนองชูสาว 1.55 0.67 นอย 5 
9.  นักเรียนพดูจาหยาบคาย 1.69 0.71 นอย 3 
10.  นักเรียนแสดงพฤติกรรมกาวราวคร ู 1.50 0.58 นอย 7 
11.  นักเรียนทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 1.44 0.55 นอยที่สุด 13 
12.  นักเรียนพกอาวุธมาโรงเรียน 1.45 0.62 นอยที่สุด 12 
13.  นักเรียนเลนและคุยกันในขณะที่ครูกาํลังสอน 1.90 0.65 นอย 1 
14.  นักเรียนเลนการพนัน 1.46 0.65 นอยที่สุด 11 
15.  นักเรียนดืม่สุราหรือของมึนเมาที่มีแอลกอฮอล 1.42 0.59 นอยที่สุด 16 
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ตาราง  5  (ตอ) คาเฉลีย่  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับและอันดับ  การประพฤติผิดวนิัยของนกัเรียน    
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1    
      ดานความประพฤติ 

 

(n=226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน  

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

16.  นักเรียนสูบบุหร่ี 1.54 0.66 นอย 6 
เฉลี่ยรวม 1.54 0.63 นอย  

 

 ตาราง  5  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความประพฤติ  โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับนอย 
เมื่อพิจารณารายขออยูในระดับนอย  7  ขอ  อยูในระดับนอยที่สุด  9 ขอ  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย  3  อันดับแรก  ไดแก  นักเรียนเลนและคุยกันในขณะที่ครูกําลังสอน  นักเรียน
ไมทิ้งขยะลงในถังขยะ  และนักเรียนพูดจาหยาบคาย  ตามลําดับ   
 

ตาราง  6  คาเฉลี่ย  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับและอันดับ  การประพฤติผิดวินยัของนักเรยีน  
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1  
                ดานการปฏิบัติตน 
 

(n=226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน 

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

1.  นักเรียนไมเดินแถวเขาชัน้เรียน 2.09 0.51 นอย 1 
2.  นักเรียนไมใหความเคารพครู 1.92 0.46 นอย 8 
3.  นักเรียนไมแสดงถึงความออนนอมถอมตนในเวลาเขาแถว

หนาเสาธง 
1.96 0.54 นอย 7 

4.  นักเรียนไมมีสัมมาคารวะและไมรูกาลเทศะ 2.01 0.65 นอย    5 
5.  นักเรียนแสดงออกถึงการไมรักเรียน 2.03 0.61 นอย 4 
6.  นักเรียนไมปฏิบัติตามกฎจราจร 2.08 0.66 นอย 2 
7.  นักเรียนไมเคารพกฎระเบยีบของโรงเรียน 2.04 0.62 นอย 3 
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ตาราง  6  (ตอ) คาเฉลีย่  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับและอันดับ  การประพฤติผิดวนิัยของนกัเรียน    
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1    
      ดานการปฏิบัติตน 

 

(n=226) 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน 

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

8.  นักเรียนยอมหรือโกรกผม 1.75 0.59 นอย 11 
9.  นักเรียนหญิงใชเครื่องสําอาง 1.71 0.65 นอย 13 
10.  นักเรียนหญิงใชเครื่องประดับจําพวก  แหวน  กําไล   
       กิ๊ปแฟชัน่  ตางหู  เพื่อตกแตง 

1.67 0.60 นอย 16 

11.  นักเรียนหญิงไวทรงผมไมถูกระเบียบของโรงเรียน 1.62 0.56 นอย 19 
12.  นักเรียนไวเล็บยาว 1.68 0.61 นอย 15 
13.  นักเรียนไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ 1.63 0.61 นอย 18 
14.  นักเรียนหลีกเลี่ยงไมเขาแถวหนาเสาธงเคารพธงชาติ 1.66 0.59 นอย 17 
15.  นักเรียนไมเปลงเสียงรองเพลงชาติและสวดมนต 2.00 0.60 นอย 6 
16.  นักเรียนไมตั้งใจทํากจิกรรมยามเชาที่โรงเรียนกําหนด 1.78 0.58 นอย 10 
17.  นักเรียนหลีกเลี่ยงทําเวรประจําวนั 1.75 0.59 นอย 11 
18.  นักเรียนไมเขาแถวรับบริการใหเปนระเบียบ 1.69 0.55 นอย 14 
19.  นักเรียนไมปฏิบัติตนตามระเบียบการใชหองเรียนและ  
       หองปฏิบัติการตาง ๆ 

1.83 0.61 นอย 9 

เฉลี่ยรวม 1.84 0.59 นอย  

 
 ตาราง  6  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการปฏิบัติตน  โดยเฉลี่ยรวมและรายขออยูใน
ระดับนอย  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  ไดแก   นักเรียนไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  
นักเรียนไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  และนักเรียนไมเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน  
ตามลําดับ 
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ตาราง  7  คาเฉลี่ย  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดับและอันดับ  การประพฤติผิดวินยัของนักเรยีน  
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1   
                ดานความรับผิดชอบ 
 

(n=226) 
 การประพฤตผิิดวินยัของนกัเรียน 

X  S.D. 
ระดับ อันดับ 

1.  นักเรียนไมนําอุปกรณการเรียนมาโรงเรียน 1.96 0.56 นอย 10 
2.  นักเรียนไมรักษาหนังสือเรียน 2.12 0.53 นอย 3 
3.  นักเรียนไมตั้งใจเรียนขณะครูสอน 2.15 0.53 นอย 2 
4.  นักเรียนไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย 2.17 0.62 นอย 1 
5.  นักเรียนไมสงการบานตามกําหนดเวลา 2.12 0.57 นอย 4 
6.  นักเรียนลอกการบานเพื่อนสงครู 2.00 0.55 นอย 9 
7.  นักเรียนไมรักษาความสะอาดในชั้นเรียน 2.02 0.52 นอย 7 
8.  นักเรียนไมปฏิบัติหนาที่เวรกลุมตามบริเวณทีไ่ดรับ 
     มอบหมาย 

2.08 0.52 นอย 5 

9.  นักเรียนไมรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 2.01 0.54 นอย 8 
10.  นักเรียนไมจอดรถในทีจ่อดใหเปนระเบียบเรียบรอย 2.08 0.57 นอย 6 

เฉลี่ยรวม 2.07 0.55 นอย  

  
 ตาราง  7  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานการปฏิบัติตนโดยเฉลี่ยรวมและรายขออยูใน
ระดับนอย  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  ไดแก  นักเรียนไมทํางานตามที่ครู
มอบหมาย  นักเรียนไมตั้งใจเรียนขณะครูสอน  และนักเรียนไมรักษาหนังสือเรียน  ตามลําดับ 
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 ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การประพฤติผิดวนิัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ใชการทดสอบคาที  (t-test)  
 
ตาราง  8  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับและอนัดับความคิดเหน็                        
                การประพฤติผิดวนิัยของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง 
ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา 
(n=35) (n=191) 

 
การประพฤติผิดวินยั 

ของนักเรียน 
 X  S.D. ระดบั อันดับ X  S.D. ระดบั อันดับ 

1.  ดานการแตงกาย 1.56 0.61 นอย 3 1.48 0.59 นอย 4 
2.  ดานความประพฤติ 1.53 0.68 นอย 4 1.54 0.62 นอย 3 
3.  ดานการปฏิบัติตน 1.80 0.61 นอย 2 1.84 0.58 นอย 2 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 2.01 0.67 นอย 1 2.08 0.54 นอย 1 

เฉลี่ยรวม 1.56 0.61 นอย  1.74 0.58 นอย  

 
 ตาราง  8  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง  โดยเฉลี่ยรวมและรายดาน
อยูในระดับนอย  จัดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  ไดดังน้ี  
ดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติตน  ดานการแตงกาย  และดานความประพฤติ  สวนของครูที่ปรึกษา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดดังนี้  ดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติตน  ดานความประพฤติ  
และดานการแตงกาย  ตามลําดับ 
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ตาราง  9  เปรียบเทียบความคดิเห็นการประพฤติผิดวินยัของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
                สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง 
 

                      ตําแหนง 
ผูบริหาร ครูที่ปรึกษา 
(n=35) (n=191) 

 
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน 

    
X  S.D. X  S.D. 

t p 

1.  ดานการแตงกาย 1.56 0.61 1.48 0.59 0.56 .518 
2.  ดานความประพฤติ 1.53 0.68 1.54 0.62 -0.14 .329 
3.  ดานการปฏิบัติตน 1.80 0.61 1.84 0.58 -0.36 .323 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 2.01 0.67 2.08 0.54 -0.54 .178 

เฉลี่ยรวม 1.72 0.64 1.74 0.58 -0.05 .362  

  

 ตาราง  9  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูที่ปรึกษา  
โดยเฉลี่ยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตาราง  10  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับและอนัดับความคิดเหน็                             
การประพฤติผิดวินยัของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามที่ตั้งสถานศกึษา 
 

ที่ตั้งสถานศกึษา 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

(n=98) (n=128) 

  
การประพฤติผิดวินยั

ของนกัเรยีน 
X  S.D. ระดบั อันดับ X  S.D. ระดบั อันดับ 

1.  ดานการแตงกาย 1.31 0.48 นอยที่สุด 4 1.67 0.62 นอย 4 
2.  ดานความประพฤติ 1.35 0.50 นอยที่สุด 3 1.72 0.67 นอย 3 
3.  ดานการปฏิบัติตน 1.83 0.53 นอย 2 1.85 0.61 นอย 2 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 2.14 0.49 นอย 1 2.01 0.60 นอย 1 
               เฉลี่ยรวม 1.66 0.50 นอย  1.81 0.63 นอย  

  
 ตาราง  10  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา  โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับนอย  
เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน
ดานการแตงกายและดานความประพฤติ  อยูในระดับนอยที่สุด  สถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  
พิจารณารายดานอยูในระดับนอย  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานความรับผิดชอบ 
ดานการปฏิบัติตน  ดานความประพฤติ  และดานการแตงกาย   
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ตาราง  11  เปรียบเทียบความคิดเห็นการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา 
 

                  ที่ตัง้สถานศกึษา 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

(n=98) (n=128) 
การประพฤติผิดวินยัของนกัเรียน 

X  S.D. X  S.D. 
t p 

1.  ดานการแตงกาย 1.31 0.48 1.67 0.62 -5.13 .715 
2.  ดานความประพฤติ 1.35 0.50 1.72 0.67 -4.88 .073 
3.  ดานการปฏิบัติตน 1.83 0.53 1.85 0.61 -0.22 .331 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 2.14 0.49 2.01 0.60 1.74 .350 

เฉลี่ยรวม 1.66 0.50 1.81 0.63 -2.58 .389 

 
 ตาราง  11  พบวา  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่ปรึกษา 
จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา  โดยเฉลี่ยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 ตอนที่  4  การสังเคราะหขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดที่ไดจากการแสดง
ความคิดเหน็เพิ่มเติมของผูบริหารและครูที่ปรึกษา 
    1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูบริหารและครูที่ปรึกษา  ดานการแตงกาย  มีดังนี้ 
     (1)  ครูเวรประจําวนัควรอบรมระเบียบการแตงกายของนักเรียนเปนประจํา
ทุกวัน 
     (2)  ครู  อาจารย  ตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็นนักเรียนกระทําผิดในดาน
การแตงกาย 
     (3)  ครูฝายปกครองตองเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบการแตงกายของ
นักเรียนใหมากขึ้น 
     (4)  ครูเวรประจําสัปดาหควรอบรมปลูกฝงการแตงกายของนักเรียน
เปนประจําทุกสัปดาห 
     (5)  ควรลงโทษนักเรียนที่แตงกายผิดระเบียบวินัยดวยวิธีการที่เหมาะสม 
    2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จากการแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิของ
ผูบริหารและครูที่ปรึกษา  ดานความประพฤติ  มีดังนี้ 
     (1)  ครูควรใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในดานความประพฤติ   
     (2)  ควรสงเสริมกิจกรรมที่ทาํใหนกัเรียนไดแสดงออกในทางที่ดีงามอยูเสมอ  
     (3)  ควรมีการประเมินพฤตกิรรมนักเรียนอยูเสมอและมผูีรับผิดชอบ 
     (4)  ควรเขมงวดกวดขันความประพฤติของนักเรียนทั้งขางนอกและขางใน
โรงเรียน 
     (5)  ควรอบรมระเบียบดานความประพฤติใหนักเรยีนตระหนักอยูเสมอ 
     (6)  ผูปกครองกับโรงเรยีนควรชวยแกไขปญหาดานความประพฤติของนกัเรียน 
    3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูบริหารและครูที่ปรึกษา  ดานการปฏิบัติตน  มีดังนี้ 
     (1)  ผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยกันแกไขปญหาดานการปฏิบัติตนของ
นักเรียน 
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     (2)  โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงออกในทางที่ดีงาม
อยูเสมอ 

     (3)  ครูควรใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาดานการปฏิบัติตน   
     (4)  โรงเรียนควรแจงหลักการปฏิบัติตนใหนักเรียนและผูปกครองทราบ

อยางทั่วถึง 
     (5)  ควรอบรมระเบียบดานการปฏิบัติตนใหนักเรยีนทราบอยูเสมอ 

     (6)  ควรตักเตือน  ลงโทษนักเรียนที่มีการปฏิบัติตนผิดระเบียบวินยัดวยวิธีการ
ที่เหมาะสม  

     (7)  ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการแกไขปญหาดานการปฏิบัติตนของ
นักเรียน 
    4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูบริหารและครูที่ปรึกษา  ดานความรับผิดชอบ  มีดังนี้ 

     (1)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอตนเอง  กิจวัตรของตนเอง   
     (2)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย   
     (3)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอสวนเฉลี่ยรวม  ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     (4)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอการเรียน 
     (5)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอทรัพยสินของโรงเรียน     
 

4.4 ผลการศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส     
      ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ี เขต  1                              
 
 การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม  (Focus  Group) 
กับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  จํานวน  12  คน  (รายชื่อในภาคผนวก)  โดยการเลือกแบบเจาะจงสําหรับผูบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ขอมูลที่ไดจากการทําสนทนากลุม  (Focus  Group)  
เปนขอมูลจากปฏิบัติจริงของผูบริหารที่เลือกศึกษา  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยที่ประชุมมีมติ
เลือกขอมูลทีมีปญหามากในอันดับ  1  ซึ่งไดจากการสํารวจจากแบบสอบถาม  สรุป  และรายงาน
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เพื่อนําเสนอใหทีมผูเชี่ยวชาญรับรองขอมูลพรอมทั้งรวมพิจารณาเสนอแนะแนวทางวิธีการแกปญหา

การประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  พอสรุปไดดังนี้ 
 4.4.1  ดานการแตงกาย 
 ดานการแตงกาย  พบวา  ปญหาอันดับ  1  คือ  นักเรียนปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง                
ซ่ึงผูทรงคุณว ุฒิแตละทานใหขอเสนอแนะวิธีแกปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาส  ดังนี้   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  1  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองใหความรู
เกี่ยวกับการแตงกายที่ถูกระเบียบแกนักเรียน  ครูตองตักเตือนในขณะที่นักเรียนทําผิดทุกครั้งที่พบ  
เมื่อนักเรียนทําผิดตองถูกทําทัณฑบนและลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  ครูประจําชั้น  ครูเวร
ตองเข็มงวดตรวจเครื่องแตงกายของนักเรียนทุกวัน  และขอความรวมมือผูปกครองดูแลการแตงกาย
ของบุตรหลาน  นอกจากนี้มีการยกยองชมเชยใหรางวัลนักเรียนที่แตงกายถูกตอง” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  2  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือนนักเรียน
ที่ปลอยชายเสื้อ  นอกจากนี้มอบหมายใหนักเรียนที่ทําผิดระเบียบรายงานตัวพบครูประจําชั้น  
รายงานทําความดี  มอบหมายใหเปนผูตรวจเครื่องแตงกายเพื่อน  และขอความรวมมือจากเพื่อน
นักเรียนชวยกันกวดขัน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  3  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “คุณครูตองวากลาวตักเตือน  
และทําโทษโดยใหบําเพ็ญประโยชน  ทําโทษตามควร  และครูตองเปนแบบอยางที่ดี” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  4  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองตักเตือนใหสํานึกถึง
ความมีระเบียบวินัยในตนเองและตระหนักถึงความมีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  5  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา   “ครูตองวากลาวตักเตือน  
ทักทวงทันทีที่เห็น  แนะนําบอย ๆ และครูตองเปนแบบอยางที่ดี” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  6  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือน  
ลงโทษตามสมควร” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  7  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา   “ครูตองวากลาวตักเตือน 
ลงโทษใหบําเพ็ญประโยชน 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  8  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองมอบหมายให
ครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น  ครูเวร  ตักเตือน  ใหทําทัณฑบนไว  และทําโทษโดยการใหบําเพ็ญประโยชน”
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  9  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูทุกคนตองชวยกันตักเตือน
นักเรียนที่ทําผิด  และกําหนดกติกาการลงโทษใหชัดเจน” 
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 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  10  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือน               
ทําทัณฑบน  ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  และทําบนัทึก” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  11  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองเข็มงวด
โดยนักเรียนยอมรับกฎระเบยีบที่สรางขึ้น” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  12  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา   “ครูประจําชั้นทุกชั้น
ตองชวยดูแล  กวดขัน  และมีแบบบันทึกพฤติกรรมทั้งดานดีและไมดีเพื่อกําหนดการเพิ่ม – ลด
ของคะแนนความประพฤติ” 
 จากขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาพฤติกรรมผิดวินัยนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานการแตงกาย  ซ่ึงนักเรียนปลอยชายเสื้อ
ไวนอกกางเกง  จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง  12  ทาน  สรุปไดดังนี้ 
   1)  โรงเรียนตองใหความรูเกี่ยวกับการแตงกายที่ถูกระเบียบ   
   2)  ตักเตือนในขณะทีน่ักเรยีนทําผิดทุกครั้งที่พบ   
   3)  ครูเวรตองเข็มงวดตรวจเครื่องแตงกายของนักเรียนทุกวันและมีแบบบันทึก
พฤติกรรมทั้งดานดีและไมดีเพื่อกําหนดการเพิ่ม – ลดของคะแนนความประพฤติ   
   4)  ขอความรวมมือผูปกครองดูแลการแตงกายของบุตรหลาน   
   5)  เมื่อนักเรยีนทําดีตองประกาศยกยองชมเชยใหรางวัลนักเรียนที่แตงกายถูกตอง   
   6)  ใหทําทณัฑบน  ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
 4.4.2  ดานความประพฤต ิ
  ดานความประพฤติ  พบวา  ปญหาอันดับ  1  คือ  นักเรียนเลนและคุยกันในขณะทีก่าํลังสอน  
ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิแตละทานใหขอเสนอแนะวิธีแกปญหา  ดังนี้   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  1  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ปลูกฝงสรางความตระหนัก
มารยาทในการเรียนรูของผูเรียนอยางจริงจัง  ครูตองศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบเลนและ
คุยเปนรายกรณีและแกปญหาใหตรงกับสาเหตุ  เนนใหครูปรับกิจกรรมตางฯใหนาสนใจและทาทาย
ดวยวิธีการที่หลากหลาย  แนะนําตักเตือนและลงโทษเมื่อกระทําผิดตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป  จัดกิจกรรม
เสริมแรงทางบวกหลังการสอนหรือทํางานเสร็จ” 
 ผูทรงคุณวุฒคินที่  2  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองกาํกบัดแูลนกัเรยีนทีเ่ลน
และคุยกันในขณะที่กําลังสอนเปนพิเศษ  ใหแรงจูงใจทางบวก  และมอบหมายงานพิเศษใหทํา  
วากลาวตักเตือน  คาดโทษ” 
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 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  3  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาจัดคูหรือกลุม
ใหนักเรียนไดพูดคุยกันอยางเต็มที่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจแลวใหนั่งสมาธิ  ครูเลานิทานแฝงคติธรรม
ใหนักเรียนบันทึกสรุป” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  4  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองศึกษาเด็กเปนรายบุคคล  
พยายามจัดกิจกรรมที่หลากหลาย” 
  ผูทรงคุณวุฒิคนที่  5  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองหมั่นสังเกตและกระตุน”
นักเรียนใหมีสวนรวมในการเรียน  สอบถามปญหา  มีคําถามที่เรงเราใหนักเรียนสนใจ” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  6  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  7  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองตักเตือน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  8  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองหยุดสอนทันที  สอบถาม
สาเหตุ  ลงโทษตามสมควร”   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  9  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองหาสาเหตุวาทําไมนักเรียน
จึงเลนและคุยขณะที่ครูสอน”   
  ผูทรงคุณวุฒิคนที่  10  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองหาวิธีการสอน  
ส่ือเทคโนโลยี  อุปกรณชวยสอน  และวิทยากรภายนอก  มาชวยสอนเพื่อเปนการกระตุนและ
เราความสนใจของนักเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  11  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือน  และ
พิจารณาวิธีสอนของตนเอง” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  12  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองพิจารณา  วากลาวตักเตือน  
กําหนดเรื่องใหนักเรียนไดมาอภิปรายพูดคุยกันหนาชั้นเรียน  หาแนวทางเราความสนใจในการเรยีน
การสอนเพิ่มขึ้น” 
 จากขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ดานความประพฤติ  สรุปไดดังนี้ 
   1)  ครูตองศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบเลนและคุยเปนรายกรณีและแกปญหา
ใหตรงกับสาเหตุ   
   2)  เนนใหครูปรับกิจกรรมตาง ๆ ใหนาสนใจและทาทายดวยวิธีการทีห่ลากหลาย   
   3)  แนะนําตกัเตือนและลงโทษเมื่อกระทําผิดตั้งแต  3  คร้ังขึ้นไป   
   4)  จัดกจิกรรมเสริมแรงทางบวกหลังการสอนหรือทํางานเสร็จ   
   5)  ปลูกฝงสรางความตระหนักมารยาทในการเรียนรูของผูเรียนอยางจรงิจัง   
   6)  กํากับดูแลเปนพิเศษ   
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    7)  จัดคูหรือกลุมใหนักเรียนไดพูดคุยกันอยางเต็มที่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ
แลวใหนั่งสมาธิ   
   8)  ครูเลานิทานแฝงคติธรรมใหนกัเรียนบนัทึกสรุป 
 4.4.3  ดานการปฏิบตัิตน                 
 ดานการปฏิบัตติน  พบวา  ปญหาอันดับ  1  คอื  นักเรียนไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ซ่ึงผูทรงคุณวฒุิ
แตละทานใหขอเสนอแนะวธีิแกปญหา  ดงันี้   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  1  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองประชาสัมพันธ
ในรูปแบบที่หลากหลายใหนักเรียนมีความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีในการเดินแถวเขาชั้นเรียน

ฝายบริหารและผูที่รับผิดชอบตองรวมมือนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลอยางจริงจังและเขมงวด  
แนะนําตักเตือนและลงโทษทันทีเมื่อพบ  เสริมแรงทางบวกในกรณีที่นักเรียนมีระเบียบวินัย” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  2  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ฝายบริหาร  บุคลากรทุกฝาย
ตองใหความสําคัญเพราะถือเปนระเบียบพื้นฐานที่สามารถกระทําไดจากความสามัคคี”   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  3  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา “ในทุกชั้นเรียนตองใชวิชาลูกเสือ  
การฝกระเบียบแถวครูประจําชั้นกํากับติดตาม” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  4  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูควรปลูกฝงใหนักเรยีน  
เกิดวินัยในตนเอง  ชมเชยนักเรียนหรือหองที่ปฏิบัติไดดี” 
  ผูทรงคุณวุฒิคนที่  5  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองทําความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ  และนักเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  6  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองใหความรู  และ
สรางขอตกลงรวมกันสําหรับทุกฝาย”   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  7  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองสรางความเขาใจ
ที่ดีในการมีระเบียบวินัยในหมูคณะของนักเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  8  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองเนนย้ําความสําคัญ
ของระเบียบวินัย  โดยใหนักเรียนในชั้นเรียนมีสวนรวมในการกํากับดูแล  และครูทุกคนตองชวยกนั
ดูแล” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  9  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองสรางความเขาใจ
กับนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบและรับโทษตามความผิด” 
  ผูทรงคุณวุฒิคนที่  10  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “คุณครูตองอบรม  วากลาว
ตักเตือน  ชมเชย  ลงโทษนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ” 
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 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  11  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตองรวมกันกวดขัน  ในขณะเดินแถวไมควรมีกิจกรรม  อ่ืน ๆ แทรก” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  12  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ในเรื่องของการปฏิบัติตน
ตองตั้งเปนขอกําหนดของโรงเรียนในการปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน  ทั้งดานการยกยองชมเชย  
ลงโทษ” 
 จากขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ดานการปฏิบัติตน  สรุปไดดังนี้ 
   1)  สถานศกึษาตองประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลายใหนักเรียนมีความตระหนกั
และจิตสํานกึที่ดีในการเดินแถวเขาชั้นเรยีน  
   2)  ฝายบริหารและผูที่รับผิดชอบตองใหความสําคัญเพราะถือเปนระเบียบพื้นฐาน
ที่สามารถกระทําไดจากความสามัคคีและตองรวมมือนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลอยางจริงจัง

และเข็มงวด   
   3)  แนะนําตกัเตือนและลงโทษทันทีเมื่อพบ   
   4)  เสริมแรงทางบวกในกรณทีี่นักเรียนมีระเบียบวนิัย 
 4.4.4  ดานความรับผิดชอบ                 
 ดานการปฏิบัติตน  พบวา  ปญหาอันดับ  1  คือ  นักเรียนไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ซ่ึงผูทรงคุณวฒุิ
แตละทานใหขอเสนอแนะวิธีแกปญหา  ดังนี้   
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  1  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองประชาสัมพันธ
ช้ีแจงบทบาทหนาที่ของนักเรียนโดยเนนผลกระทบของการไมทํางานตามที่ครูมอบหมายในองครวม

และรายชั้นเรียน  เนนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนในดานนี้เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ใหนักเรียน
แบงกลุมทําโครงงาน  คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาโดยใชระบบแนะแนวและการดูแลชวยเหลือ  
และใชระบบเสริมแรงทางบวกและทางลบเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  2  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองกํากับดูแลอยางใกลชิด  
แจงผูปกครองใหความรวมมือ” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  3  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “วากลาวตักเตือน  ทําบันทึก
การใหคะแนน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  4  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูใหความสําคัญของการตรวจงาน  
และพูดใหนักเรียนมีนิสัยที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบพื้นฐานของการเปนนักเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  5  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ตองศึกษาเด็กเปนรายบุคคล
ใหโอกาสใหกําลังใจวากลาวตักเตือน  พบปรึกษาผูปกครอง” 
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 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  6  ใหขอเสนอแนะและวธีิแกปญหาวา  “ครูตองหาสาเหตุ  และแกปญหา
ที่เหตุ” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  7  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองตั้งกติกา                
ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับโรงเรียนและระดับหองเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  8  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองชี้ใหเห็น
ความสําคัญ  กําหนดบทลงโทษ  และเชิญผูปกครองพบ” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  9  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “สถานศึกษาตองกํากับดูแล
นักเรียนอยางใกลชิด  ใหความเมตตาหาสาเหตุของการไมทํางานแลวหาทางแกไข” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  10  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองวากลาวตักเตือน  
บันทึกความผิด  ทําโทษตามความเหมาะสม” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  11  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา  “ครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
แยกแยะตามความสามารถของนักเรียน  ฟงความคิดเห็นของนักเรียน” 
 ผูทรงคุณวุฒิคนที่  12  ใหขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาวา   “ครูผูสอนหาสาเหตุ   
ใหความชวยเหลือ  เชิญผูปกครองรับทราบและรวมกันแกไข” 
 จากขอเสนอแนะและวิธีแกปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ดานความรับผิดชอบ  สรุปไดดังนี้ 
  1)  ประชาสัมพันธช้ีแจงบทบาทหนาที่ของนักเรียนโดยเนนผลกระทบของ
การไมทํางานตามที่ครูมอบหมายในองครวมและรายชั้นเรียน 
  2)  เนนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนในดานนี้เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
  3)  ใหนักเรียนแบงกลุมทําโครงงาน  
  4)  คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาโดยใชระบบแนะแนวและการดูแลชวยเหลือ   
  5)  ใชระบบเสริมแรงทางบวกและทางลบเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 


