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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัย  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาการประพฤติผิดวินัย
ของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 1  
จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานการแตงกาย   ดานความประพฤติ  ดานการปฏิบัติตน  และดานความรับผิดชอบ  
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง  ที่ตั้งสถานศึกษา  
โดยประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และครูที่ปรึกษา  โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน  226  คน  กลุมตัวอยาง
ไดจากสุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  และสุมอยางงาย  โดยใชตารางกาํหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง ของเครจซี  และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  และศึกษา
การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จากผูบริหารจํานวน  12  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling)  จากผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  เปนกลุมประชากร
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการประพฤติผิดวินัยนักเรียน  จํานวน  4  ดาน  คือดานการแตงกาย  
ดานความประพฤติ  ดานการปฏิบัติตนและดานความรับผิดชอบ  จากการสนทนากลุม  (Focus  Group)   
  

5.1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 จากการวิจัยแนวทางการบริหารการประพฤติผิดวินัย  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล  ตามสาระสําคัญ             
ไดดังนี้ 
 5.1.1  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยูในระดับนอย  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก  
ดานความรบัผิดชอบ  ดานปฏิบัติตน  ดานความประพฤติ  และดานการแตงกาย 
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 5.1.2  เปรียบเทียบการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  และครูที่ปรึกษา 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.3  เปรียบเทียบการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ                
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.4  สรุปขอคิดเห็นเพิ่มเติมการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตามความคิดเห็นตามของผูบริหาร 
และครูที่ปรึกษา  สรุปไดดังนี้   
   1)  ดานการแตงกาย  มีดังนี้ 
     (1)  ครูเวรประจําวนัควรอบรมระเบยีบการแตงกายของนกัเรยีนเปนประจําทุกวนั 
     (2)  ครู  อาจารย  ตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเหน็นักเรียนกระทาํผิดในดานการแตงกาย 
     (3)  ครูฝายปกครองตองเขมงวดกวดขนัเกีย่วกบัระเบยีบการแตงกายของนักเรียน
ใหมากขึน้ 
     (4)  ครูเวรประจําสัปดาหควรอบรมปลูกฝงการแตงกายของนักเรียนเปนประจํา
ทุกสัปดาห 
     (5)  ควรลงโทษนักเรียนที่แตงกายผิดระเบียบวินัยดวยวิธีการที่เหมาะสม 
   2)  ดานความประพฤติ  มีดงันี้ 
     (1)  ครูควรใหคําปรึกษากบันักเรียนที่มปีญหาในดานความประพฤติ   
     (2)  ควรสงเสริมกิจกรรมทีท่ําใหนกัเรียนไดแสดงออกในทางที่ดีงามอยูเสมอ  
     (3)  ควรมีการประเมินพฤตกิรรมนักเรียนอยูเสมอและมผูีรับผิดชอบ 
     (4)  ควรเขมงวดกวดขนัความประพฤติของนักเรียนทั้งขางนอกและขางในโรงเรียน 
     (5)  ควรอบรมระเบียบดานความประพฤติใหนกัเรียนตระหนกัอยูเสมอ 
     (6)  ผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยแกไขปญหาดานความประพฤติของนักเรียน 
   3)  ดานการปฏิบัติตน  มีดังนี้ 
     (1)  ผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยกันแกไขปญหาดานการปฏิบัติตนของนักเรียน 
     (2)  โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงออกในทางที่ดีงาม
อยูเสมอ 

     (3)  ครูควรใหคําปรึกษากบันักเรียนที่มปีญหาดานการปฏิบัติตน   
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     (4)  โรงเรียนควรแจงหลักการปฏิบัติตนใหนกัเรยีนและผูปกครองทราบอยางทั่วถึง 
     (5)  ควรอบรมระเบียบดานการปฏิบัติตนใหนกัเรียนทราบอยูเสมอ 
     (6)  ควรตักเตือน  ลงโทษนักเรียนที่มีการปฏิบัติตนผิดระเบียบวินัยดวยวิธีการ

ที่เหมาะสม  
     (7)  ควรใหนกัเรียนมีสวนรวมในการแกไขปญหาดานการปฏิบัติตนของนักเรียน 

   4)  ดานความรับผิดชอบ  มีดังนี้ 
     (1)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอตนเอง  กิจวัตรของตนเอง   
     (2)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย   
     (3)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอสวนเฉลี่ยรวม  ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     (4)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอการเรียน 
     (5)  สงเสริมใหนักเรยีนรับผิดชอบตอทรัพยสินของโรงเรียน     
 5.1.6  การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําการสนทนากลุม  (Focus  
Group)  กับผูทรงคุณวุฒิ  พอสรุปไดดังนี้ 
   1)  ดานการแตงกาย  สรุปไดดังนี ้
     (1)  โรงเรียนตองใหความรูเกี่ยวกับการแตงกายที่ถูกระเบียบ   
     (2)  ตักเตือนในขณะทีน่ักเรยีนทําผิดทุกครั้งที่พบ   
     (3)  ครูเวรตองเข็มงวดตรวจเครื่องแตงกายของนักเรียนทุกวันและมีแบบบันทึก
พฤติกรรมทั้งดานดีและไมดีเพื่อกําหนดการเพิ่ม – ลดของคะแนนความประพฤติ   
     (4)  ขอความรวมมือผูปกครองดูแลการแตงกายของบุตรหลาน   
     (5)  เมื่อนักเรียนทําดีตองประกาศยกยองชมเชยใหรางวัลนักเรียนที่แตงกาย
ถูกตอง   
     (6)  ใหทําทัณฑบน  ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
   2)  ดานความประพฤติ  สรุปไดดังนี ้
      (1)  ครูตองศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบเลนและคุยเปนรายกรณแีละแกปญหา
ใหตรงกับสาเหต ุ  
     (2)  เนนใหครปูรับกิจกรรมตาง  ๆใหนาสนใจและทาทายดวยวิธีการที่หลากหลาย   
     (3)  แนะนําตกัเตือนและลงโทษเมื่อกระทาํผิดตั้งแต 3 คร้ังขึ้นไป   
     (4)  จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวกหลังการสอนหรือทํางานเสร็จ   
     (5)  ปลูกฝงสรางความตระหนักมารยาทในการเรียนรูของผูเรียนอยางจริงจัง   
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     (6)  กํากับดูแลเปนพิเศษ   
     (7)  จัดคูหรือกลุมใหนักเรียนไดพูดคุยกันอยางเต็มที่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ
แลวใหนั่งสมาธิ   
     (8)  ครูเลานิทานแฝงคติธรรมใหนกัเรียนบนัทึกสรุป 
   3)  ดานการปฏิบัติตน  สรุปไดดังนี ้
     (1)  สถานศึกษาตองประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลายใหนักเรียน
มีความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีในการเดินแถวเขาชั้นเรียน  
     (2)  ฝายบริหารและผูที่รับผิดชอบตองใหความสําคัญเพราะถือเปนระเบียบพื้นฐาน
ที่สามารถกระทําไดจากความสามัคคีและตองรวมมือนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลอยางจริงจัง

และเข็มงวด   
     (3)  แนะนําตกัเตือนและลงโทษทันทีเมื่อพบ   
     (4)  เสริมแรงทางบวกในกรณีที่นักเรียนมรีะเบียบวินยั 
  4)  ดานความรับผิดชอบ  สรุปไดดังนี ้
    (1)  ประชาสัมพันธชี้แจงบทบาทหนาที่ของนักเรียนโดยเนนผลกระทบของ
การไมทํางานตามที่ครูมอบหมายในองครวมและรายชั้นเรียน 
    (2)  เนนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนในดานนีเ้พื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิ  
    (3)  ใหนักเรียนแบงกลุมทําโครงงาน  
    (4)  คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาโดยใชระบบแนะแนวและการดูแลชวยเหลือ   
    (5)  ใชระบบเสริมแรงทางบวกและทางลบเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ 
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 ผลจากการศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  อภิปรายผล ไดดังนี้ 
 5.2.1  การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยูในระดับนอย  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย  ไดแก  ดานความรับผิดชอบ  ดานปฏิบัติตน  ดานความประพฤติ  และดานการแตงกาย  
ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
เปนโรงเรียนที่อยูในเขตชนบท  ซึ่งนักเรียนสวนใหญอยูในครอบครัวที่ยากจน  แหลงอบายมุข  
หรือส่ิงยั่วเยาพฤติกรรมมีนอย  และกอปรกับโรงเรียนไดดําเนินการแนะนําปลูกฝงในดานระเบียบ
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วินัยอยูเสมอ ๆ จึงทําใหการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อยูใน
ระดับนอย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสังคม  วงศพินิจ  (2548, หนา 70)  ที่พบวาปญหาการประพฤติ
ผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 2  
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย  โดยเฉพาะดานการปฏิบัติตน  และดานการแตงกาย  และสอดคลองกับ
รัตนติญาภรณ  บัววัฒนะ  (2551, หนา 79 - 81)  ไดศึกษาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ตามทัศนะของครูผูสอน  พบวา  
ระดับพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย  จําแนกรายดาน  
ปรากฏวาปญหาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียน  ดานการแตงกาย  ไดแก  นักเรียนชาย
ปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง  นักเรียนหญิงไวผมไมตรงกับระเบียบของโรงเรียน  และนักเรียน
ใสรองเทาแตะไปโรงเรียน  ตามลําดับ  ปญหาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียนดานความประพฤติ  
ไดแก  นักเรียนสงงานที่มอบหมายชากวาเวลาที่กําหนด  นักเรียนพูดคําหยาบ  และนักเรียนทิ้งขยะ
ไมเปนระเบียบ  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียนจําแนกตามที่ตั้งของโรงเรยีน
ดานการแตงกายและดานความประพฤติ  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 5.2.2  การเปรียบเทียบการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   
   1)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนงของผูบริหาร
และครูที่ปรึกษา  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารและ
ครูที่ปรึกษารวมมือกันรับผิดชอบดูแลและแกไขปญหา  ระเบียบวินัยในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
ตามที่สํานักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (2546, หนา 5)  ไดบัญญัติวาใหโรงเรียน
และสถานศึกษา  ตองจัดระบบและกิจกรรมแนะแนวใหคําปรึกษาและอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  
และผูปกครอง  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคมและความปลอดภัย
แกนักเรียนและนักศึกษา  จึงทําใหผูบริหารและครูที่ปรึกษามีความเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ทั้งในดานการแตงกาย  การปฏิบัติตน  ความประพฤติและความรับผิดชอบ  ซ่ึงสอดคลองกบั
งานวิจัยของศุภฤกษ  สมรรถการ  (2547, หนา 77)  ซ่ึงไดศึกษาปญหาการพัฒนาวินัยนักเรียน  และ
สาเหตุการประพฤติผิดวินัยนักเรียน  พบวาความคิดเห็นของครูอาจารยและนักเรียน  มีความเห็นตอ
ปญหาดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และการปฏิบัติตน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารมีนโยบายใหครูที่ปรึกษาคอยกํากับดูแล  ตรวจตราและเห็นพฤติกรรม
ในดานการแตงกายของนักเรียนเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  สอดคลองกับแนวคิดของสคริฟเวน  (Scriven, 
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1981, p. 80)  ไดวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนทีม่ตีอวนิยันกัเรยีนของโรงเรยีน
มัธยมศึกษารัฐโอไฮโอ  โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนผูใหคําปรึกษาของ  โรงเรียนมัธยมศึกษารัฐโอไฮโอ  
เกี่ยวกับบทบาทและปญหาเกี่ยวกับวินัยในโรงเรียน  พบวาผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ยินดีและเต็มใจที่จะเขาเกี่ยวของกับการรักษาวินัยของโรงเรียน  นอกจากนั้นยังพบวา  กฎในโรงเรียน
ที่เข็มงวด  ไมสามารถที่จะชวยลดปญหาทางวินัยของโรงเรียนไดเลย  การทํางานรวมกับผูปกครอง  
การเยี่ยมเยียนสําหรับนักเรียนที่มีปญหาทางวินัยจะเปนวิธีชวยแกปญหาทางวินัยของโรงเรียนได 
   2)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบวาโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เปนเพราะวาในปจจุบันการปกครองดูแลนักเรียน  
การสอนยุคปฏิรูปการศึกษามุงใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทั้งครูและนักเรียนตางทํางานรวมกัน 
ดานวินัยนักเรียนไดเห็นสภาพปญหาของนักเรียนเหมือนกันและไดรวมกันแกปญหา  อีกทั้งสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน สภาพแวดลอมการทํางาน  การอยูรวมกัน  จึงทําใหความเห็นตอปญหาการพัฒนาวินัย
นักเรียนเหมือนกัน  ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของสังคม  วงศพินิจ  (2548, หนา 72)  พบวา  ผลการศึกษา
เปรียบเทียบปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  ซ่ึงโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของศุภฤกษ  สมรรถการ  (2547, หนา 78)  ซ่ึงพบวาปญหาการพัฒนาวินัย  
ตามความคิดเห็นของอาจารยและนักเรียน  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต  2  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
   3)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนงและ
ที่ตั้งสถานศึกษา  พบวาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังนี้เปนเพราะ
ความตั้งใจ  เอาใจใสของครูที่เกี่ยวของ  อบรมสั่งสอน  ดูแลอยางใกลชิด  และนักเรียนใหความรวมมือ
ในการเขารวมกิจกรรม  รวมรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิมลวรรณ  
พรหมกตัญู  (2550, หนา 132)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียน
ดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนคามวิทยา  ประกอบดวย  3  ดาน  คือ  ดานความรับผิดชอบในการแตงกาย  
ดานความรับผิดชอบตรงตอเวลา  และดานความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  โดยใชกิจกรรม
แกไขพฤติกรรมของนักเรียน  พบวา  นักเรียนมีความรับผิดชอบดานตาง ๆ ในภาพรวมดีขึ้น  และ
สอดคลองกับนิเวศน  เติมประชุม  (2550, หนา 109)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย
นักเรียนดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  จังหวัดหนองคาย  ประกอบดวยความรับผิดชอบ
ดานการแตงกายและการตรงตอเวลา  โดยใชกิจกรรมการประชุมระดมสมอง  การทําเงื่อนไข  
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การตระหนักรูในตนเอง  และการประกวดคนดีศรีพรเจริญ  ผลการศึกษาพบวา  กลุมเปาหมาย
มีความรับผิดชอบสูงขึ้น  และความรับผิดชอบดานการแตงกายและการตรงตอเวลา  โดยรวมอยูใน
ระดับดี 
 5.2.3  การศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส   
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จากแบบสอบถามปลายเปดและ
การสนทนากลุม  (Focus  Group)  จํานวน  4  ดาน  สรุปไดดังนี้ 
   1)  ดานการแตงกาย  ตามความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหาร  และครูที่ปรึกษา                
มีความคิดเห็นสอดคลองกันตามลําดับดังนี้  นักเรียนปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง  แตงเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี  แตติดเครื่องหมายไมครบ  ไมใสหมวก  นกัเรียนหญิงไมสวมเสื้อซับ  ใสรองเทาผิดระเบียบ
นักเรียนชายใสกางเกงขาสั้นเกิน  5  เซนติเมตรจากหัวเขา  นักเรียนหญิงใสเส้ือมีจีบ  ไมมีสาบเสื้อ  
ใสถุงเทาผิดระเบียบ  ใสเสื้อพละไมใสกางเกงวอรม  ใสเครื่องแบบไมใสเข็มขัด  ใชเข็มขัดผิดระเบียบ 
คาดเข็มขัดหลวมและต่ํากวาเอว   ตัดผมไมตรงกับระเบียบของโรงเรียน   สวมใสรองเทา
แตเหยียบสนรองเทา  ไมปกชื่อ – นามสกุล  และอักษรยอของโรงเรียน  ไวทรงผมไมตรงกับระเบียบ
ของโรงเรียน  ใสเจลหรือน้ํามันใสผม  ใสถุงเทาเดินบนพื้นดินไปทํากิจกรรม  และสวมกระโปรง
ผิดระเบียบจีบแคบ  ใหครูตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็นนักเรียนที่กระทําผิดในดานการแตงกาย  
ครูเวรประจําวันควรอบรมระเบียบการแตงกายของนักเรียนเปนประจําทุกวัน  ครูฝายปกครอง
ตองเขมงวดกับระเบียบการแตงกายนักเรียนใหมากขึ้น  และครูเวรประจําสัปดาหควรปลูกฝงการแตงกาย
ของนักเรียนเปนประจําทุกสัปดาห  ใหการชมเชยนักเรียนที่วินัยดานการแตงกายที่ถูกตอง  
ซ่ึงสอดคลองผลการศึกษาวิจัยของอนุชิต  วงษสกุล  (2544, หนา  39 - 41)  พบวาเมื่อพบเห็นนักเรียน
ทําผิดในดานการแตงกายตองตักเตือนนักเรียนทุกครั้ง  ครูปกครองตองเขมงวดกวดขันกับระเบียบ               
การแตงกายของนักเรียนมากขึ้นและการอบรมระเบียบการแตงกายเปนประจําทุกสัปดาห  และ             
สอดคลองกับสิทธินันท  มลชูดาน  (2550, หนา 77)  พบวาครูเวรประจําวันควรอบรมระเบียบ                  
การแตงกายของนักเรียนเปนประจําทุกวัน   และครูตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบนักเรียนทําผิด
ในดานการแตงกาย  สวนจากการสนทนากลุม  (Focus  Group)  สรุปไดวา  โรงเรียนตองใหความรู
พรอมทั้งตักเตือนนักเรียนทุกครั้งที่พบตองเขมงวด ในการตรวจเครื่องแตงกาย  ขอความรวมมือจาก
ผูปกครอง  ยกยองชมเชยนักเรียนที่แตงกายถูกตองและมีกานทําทัณฑบน  ลงโทษนักเรียนที่ทําผิด
ดวยตามระเบียบของโรงเรียน 
   2)  ดานความประพฤติ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่ปรึกษา  มีความคิดเห็น
สอดคลองกันตามลําดับดังนี้  นักเรียนเลนและคุยกันขณะที่ครูกําลังสอน  ไมทิ้งขยะลงถัง  พูดจาหยาบคาย  
ขีดเขียนโตะ  เกาอ้ี  ฝาผนัง  หองเรียน  หองน้ํา  หองสวม  นักเรียนประพฤติทํานองชูสาว  สูบบุหร่ี 
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แสดงพฤติกรรมกาวราวครู  นําส่ือลามกมาในโรงเรียน  ทุจริตในการสอบ  เลนการพนัน  ลักขโมย 
พกอาวุธมาโรงเรียน  ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  หนีเรียนรายคาบ/ช่ัวโมง  มาโรงเรียนไมตรงกับเวลา
ที่โรงเรียนกําหนด  และดื่มสุราและของมึนเมาที่มีแอลกอฮอล  โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําให
นักเรียนไดแสดงออกในดานที่ดีอยูเสมอ  ควรมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนอยูเสมอและบันทึก
พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา  ควรใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในดานความประพฤติ  และโรงเรียน
ควรเขมงวดกวดขันความประพฤติของนักเรียนทั้งขางนอกและขางในโรงเรียน  พอ  แม  ผูปกครอง
และชุมชนรวมกับโรงเรียนชวยกันแกไขปญหาดานความประพฤติของนักเรียน  อบรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนแสดงออก  ทํานองเดียวกับนีออน  พิณประดิษฐ 
(2543, หนา 54)  ญาดาผณิต  ธรรมเกสร  (2544, หนา 48)  และบุญเพียร  ปุญญวิริโย (2544, หนา 37)  
มีความเห็นตรงกันวาครูเปนผูมีบทบาทและหนาที่สําคัญโดยตรงในการพัฒนาพลเมืองของชาติ

ใหมีคุณภาพดี  คือ  มีคุณธรรมสงผลใหศิษยเปนคนดีและเกง  สอนเพื่อสรางจิตสํานึก  โดยเนนครู
เปนแบบอยางที่ดี  เนนการปฏิบัติเปนรูปธรรม  ประเมินผลเพื่อหาขอดีขอเสีย  ติดตามผลอยางตอเนื่อง  
ครูจะตองปรับวิธีการอบรมสั่งสอน  เชน  ดานการปลูกฝงพฤตกิรรม  ไดแก  การปลูกฝงวินัยขั้นพื้นฐาน  
คือระเบียบวินัยที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงเปนไปเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกับ
บุคคลอื่น  และสั่งสอนใหเด็กรูจักระเบียบของสังคมที่ตนอาศัยอยูโดยไมลวงละเมดิกฎเกณฑทางสงัคม  
ดังนั้นจึงตองพัฒนาในดานนี้  ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  (2548, หนา 9)  ไดกลาวถึง
การปลูกฝงหรือเสริมสรางใหนักเรียนเปนผูมีวินัยวา  ครูอาจารยและผูที่อยูใกลชิดนักเรียนจะตอง
ตระหนักอยูเสมอในเรื่องที่ตนมีสวนรวมอยางยิ่งในการสรางความรูสึกของนักเรียนทุกคนที่มีตอตนเอง

วาเปนคนมีคุณคาเทาเทียมกับคนอื่น  อันจะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหเขามุงมั่นที่จะประพฤติตน
ไปในแนวทางที่ดีงามอยูเสมอ  ครูควรใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในดานความประพฤติ
อยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมของชุมชนมีนักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดาผูใหกําเนิด  
บิดามารดาหยารางหรือบิดามารดาตองออกไปประกอบอาชีพตั้งแตเชาจรดค่ํา  ไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอน  
ทําใหนักเรียนขาดความรัก  ความอบอุน  และขาดที่พึ่งที่ปรึกษาแนะนําในการดําเนินชีวิต  เมื่อเกิดปญหาขึน้
ครูนับเปนบุคคลที่สังคมไดมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลนักเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และ
สติปญญาของนักเรียน  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองเปนผูใหคําแนะนําปรึกษากับนักเรียน  เพื่อรับรู
ปญหาและคิดหาแนวทางในการแกไขพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  กระทรวงศึกษาธกิาร 
(2548, หนา 14)  ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ. 2546  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ไดกําหนดหลักเกณฑวิธี  การและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  ใหคําปรึกษา
และฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษาและผูปกครอง  โดยใหโรงเรียนและสถานศึกษาดําเนินการตามระดับ
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ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  สวนจากการสนทนากลุม  (Focus  Group)  สรุปไดวา  ครูตองศึกษา
พฤติกรรมนักเรียนเปนรายกรณีและแกปญหาใหตรงสาเหตุ  เนนครุปรับกิจกรรมตาง ๆ ตักเตือน
ลงโทษนักเรียน  จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก  ปลูกฝงการสรางความตระหนักในมารยาท  กํากับ
ดูแลเปนพิเศษ  นั่งสมาธิและครูเลานิทานแผงคติธรรม 
   3)  ดานการปฏิบัติตน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่ปรึกษา มีความคิดเห็น
สอดคลองกันตามลําดับ  ดังนี้  นักเรียนไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ไมปฏิบัติตามกฎจราจร  ไมเคารพ
กฎระเบียบของโรงเรียน ไมรักการเรียน  ไมมีสัมมาคารวะและไมรูกาลเทศะ  ไมเปลงเสียงรองเพลงชาติ
และสวดมนต  ไมออนนอมถอมตนเวลาเขาแถวหนาเสาธง  ไมใหความเคารพครู  ไมปฏิบัติตนตาม
ระเบียบการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมตั้งใจทํากิจกรรมยามเชา  นักเรียนยอมหรือโกรกผม  
ไวทรงผมไมถูกระเบียบ  ใชเครื่องสําอาง  หลีกเลี่ยงการทําเวรประจําวัน  ไมเขาแถวรับบริการ
ใหเปนระเบียบ  ไวเล็บยาว  ใชเครื่องประดับ  ไมเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นหลีกเลี่ยงและ
ไมเขาแถวหนาเสาธง  ผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยกันแกไขปญหาดานการประพฤติตนของนักเรียน  
โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงออกอยูเสมอ  ครูควรใหคําปรึกษาแกนักเรียน
ที่มีปญหาดานการปฏิบัติตน  และโรงเรียนควรแจงหลักการปฏิบัติตนใหนักเรียนและผูปกครองทราบ
อยางทั่วถึง  โดยใหผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยกันแกไขปญหาดานการประพฤตตินของนกัเรยีนรวมกนั  
เพราะสภาพปจจุบันการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนมีสาเหตุหลายประการ  ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากโรงเรียน 
ตัวนักเรียนเอง  บานและชุมชน  ปญหาตาง ๆ เหลานี้โรงเรียนและผูปกครองยังขาดการประสานสัมพันธ
ในการแกไขปญหาตามสภาพจริง  ดังนั้นความรวมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียนจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  (2548, หนา 10)  อธิบายวาเมื่อนกัเรียนประพฤติผิดวินัยโรงเรียน
ควรดําเนินการแกไขดวยความรอบคอบ  ควรมีการพูดคุยกับนักเรียน  เพื่อใหทราบความรูสึกและ
ทัศนะที่มีตอโรงเรียนวามีส่ิงใดที่ทําใหนักเรียนรูสึกอึดอัดลําบากใจ  ควรประชุมรวมกับครูประจําชั้น
หรือครูประจํากลุมของนักเรียน  เพื่อใหแนใจเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหา  ควรปรึกษากับผูปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานตน  ซ่ึงผูบริหาร  ครูและผูปกครองตองมีความเขาใจถึงที่มาของ
การผิดวินัยของนักเรียนอยางแทจริง  จึงจะสามารถชวยเหลือแกไขปญหาในดานนี้ใหนกัเรยีนไดสําเรจ็  
สวนจากการสนทนากลุม  (Focus  Group)  สรุปไดวา  สถานศึกษาตองประชาสัมพันธในการสราง
จิตสํานึกที่ดี  ฝายบริหารตองนิเทศ  แนะนําตักเตือนและเสริมแรงทางบวกในกรณีที่นักเรียน
มีระเบียบวินัย  
                       4)  ดานความรับผิดชอบ  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูที่ปรึกษา  มีความคิดเห็น  
สอดคลองกันตามลําดับดังนี้  นักเรียนไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย  ไมตั้งใจเรียนขณะครูสอน  
ไมรักษาหนังสือเรียน  ไมสงการบานตามกําหนดเวลา  ไมปฏิบัติหนาที่เวรกลุมตามบริเวณที่ไดรับ
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มอบหมาย  ไมจอดรถในที่จอดรถในที่จอดใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน  
ไมรักษาความสะอาดในชั้นเรียน  ลอกการบานเพื่อนสงครู  และไมนําอุปกรณการเรียนมาโรงเรียน 
โรงเรียนควรเขมงวดกวดขันในเรื่องความรับผิดชอบ  สงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงออก
ในดานความรับผิดชอบอยูเสมอ  ใหรางวัล  คําชมเชย  นักเรียนที่มีความรับผิดชอบเปนระดับชั้นเรียน  
และระดับโรงเรียน  โรงเรียนสรางความเขาใจกับพอแม  ผูปกครอง  และชุมชนรวมกับโรงเรียนชวยกนั
สรางความรับผิดชอบแกนักเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544, หนา 
11-12)  ไดกลาวไววา  การแสดงออกถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนทั้งในสวนที่
ศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ประกอบดวย  พฤติกรรมดังตอไปนี้  เอาใจใส
และเพียรพยายามในการทาํงาน  ยอมรับในการกระทําของตนเองชวยเหลืองานสวนรวมดวยความเต็มใจ  
รูจักหนาที่และทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นและรักษาสิทธิของตนเอง  
ตรงตอเวลา  เคารพตอกฎระเบียบ  กฎเกณฑ  ดูแลรักษาสวน รวมเหมือนเปนของตน  และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได   พิมลวรรณ  พรหมกตัญู  (2550, หนา 130-132)  ไดศึกษาการพัฒนา 
การดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนคามวิทยา  อําเภอจังหาร  
จังหวัดรอยเอ็ด  ดานความรับผิดชอบในการแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน  ดานความรับผิดชอบ
ตรงตอเวลา  และดานความรับผิดชอบตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยใชกิจกรรมแกไขพฤติกรรม
ของนักเรียน  5  กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  กิจกรรมพี่สอนนอง  กิจกรรมแบงเขต
รับผิดชอบทําความสะอาด  กิจกรรมดาวเด็กดี  และกิจกรรมประกวดนักเรียนวินัยดีเดน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนทั้งหมดมีความรับผิดชอบในการแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน  ความรับผิดชอบ
ตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในภาพรวมดีขึ้น  สวนจากการสนทนากลุม  
(Focus  Group)  สรุปไดวา  ตองมีการประชาสัมพันธในองครวมและรายชั้นเรียน  เนนครูทําวิจัย
ในชั้นเรียน  แบงกลุมทําโครงการ  คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาเพื่อการดูแลชวยเหลือ  และเสริมแรง
ทางบวกและทางลบเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการศึกษาวิจัยทําใหไดขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดังนี้ 
   1)  ดานการแตงกาย  โรงเรียนควรบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  
ในเรื่องการสวมใสเครื่องแบบ  นักเรียนชายปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง  นักเรียนแตงเครื่องแบบ
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ลูกเสือ  เนตรนารี  แตติดเครื่องหมายไมครบ  และไมใสหมวก  นักเรียนหญิงไมสวมใสเสื้อซับ  
โรงเรียนควรกําหนดมาตรการเกี่ยวกับวินัยในดานนี้  โดยครูฝายปกครอง  ครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  
คณะกรรมการนักเรียน  รวมทั้งผูปกครองนักเรียนรวมมือกันกําหนดมาตรการอยางชัดเจน  และ
โรงเรียนควรมีการปลูกฝงคานิยมการแตงกายที่ถูกระเบียบ  เหมาะสมกับวัยเรียน  โรงเรียนจัดระบบ
การใหขวัญ  กําลังใจแกครู  และนักเรียนอยางตอเนื่อง 
   2)  ดานความประพฤติ  โรงเรียนควรบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  
ในเรื่องนักเรียนเลนและคุยกันในขณะที่ครูกําลังสอน  นักเรยีนไมทิ้งขยะลงในถังขยะ  นักเรียนพูดจา
หยาบคาย  นักเรียนขีดเขียนโตะ  เกาอ้ี  ฝาผนัง  หองเรียน  หองน้ํา  หองสวม  โดยบุคลากรที่เกี่ยวของ
ภายในโรงเรียนและผูปกครองตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี  ดําเนินการตักเตือนอบรม  ส่ังสอน  
ปลูกฝงเกี่ยวกับการประพฤติตน  มารยาทการอยูรวมกันในสังคม  มารยาทในการพูดของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ  และครูประจําชั้น  ครูที่ปรึกษา  ครูประจําวิชา ครูฝายปกครอง  หรือครูแนะแนว                
แตละชวงชั้นควรคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล  บันทึกขอมูลพฤติกรรมเปนรายบุคคล  ดําเนินการ
พัฒนาและแกไข  แลวประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาการ
ประพฤติตนของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม 
   3)  ดานการปฏิบัติตน  โรงเรียนควรบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  
ในเรื่องนักเรียนไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  นักเรียนไมปฏิบัติตามกฎจราจร  นักเรียนไมเคารพกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  นักเรียนแสดงออกถึงการไมรักเรียน  ผูบริหารโรงเรียนควรแนะนําตักเตือน
ใหครูเวรประจําวันมีความตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดานนี้อยางจริงจังมากขึ้น  
ครูเวรประจําวันตองเนนการควบคุม  กํากับ  ติดตาม ตักเตือนนักเรียน  โดยใหคณะกรรมการนักเรียน
มีสวนรวมในสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิดในดานนี้  รวมทั้งครูประจําชั้น  ครูที่ปรึกษา  
ครูประจําวิชา  ครูฝายปกครอง  และผูปกครองรวมมือในการสงเสริมการและพัฒนาการปฏิบัติตน
ของนักเรียนใหถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ถายังประพฤติผิดบอย ๆ ก็ใหดําเนินการ
ตามระเบียบวาดวยการลงโทษของโรงเรียนตอไป 
   4)  ดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนควรบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  
ในเรื่องนักเรียนไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย  นักเรียนไมตั้งใจเรียนขณะครูสอน  นักเรียน
ไมรักษาหนังสือเรียน  นักเรียนไมสงการบานตามกําหนดเวลา  โดยใหครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา  
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ  รวมทั้งผูปกครอง  บิดา  มารดา  ควรมีสวนรวมอยางยิ่งในการสรางวินัย
ดานรับผิดชอบ 
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ใหแกนักเรียน  กํากับ  ติดตาม  ดูแล  ใหความเอาใจใสตอพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ  และโรงเรยีน
จัดกิจกรรมมุงเนนความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  ใหขวัญและกําลังใจนักเรียนที่มีความรับผิดชอบอยูเสมอ
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรศึกษาการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  ดานความรับผิดชอบ 
และดานการปฏิบัติตนของนักเรียน  เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในการพัฒนานักเรียนตอไป 
   2)  ควรศึกษาหาสาเหตุของการประพฤติผิดวินัยดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ 
ดานการปฏิบัติตน และความรับผิดชอบ 
   3)  ควรศึกษาความตองการและความพึงพอใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยดานการแตงกาย      
ดานความประพฤติ  ดานการปฏิบัติตน และความรับผิดชอบที่นักเรียนพึงประสงค 
   4)  ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใชกิจกรรมแนะแนว   เพื่อพัฒนา  
การประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1   


