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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการส่ ง เสริ ม ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
สามัคคีศรีวิชัย อาเภอทุ่งหัวช้าง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 จังหวัดลาพูน
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนในโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลาพูน ปีการศึกษา 2556 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก นาไปทดลองใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผน มีการกาหนดนโยบายและเปูาหมายในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.28
2. ด้านการแบ่งทรัพยากร มีการจัดบรรยากาศในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
เคารพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.04
3. ด้านการกระตุ้นและจูงใจ มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความมีวินัยในตนเอง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.35
4. ด้านการประสานงาน มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมความมีวินัยทุกเมื่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.24
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5. ด้านการประเมินผล มีการกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการส่งเสริมความมีวินัยของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.72
คาสาคัญ
วินัย ความมีวินัยในตนเอง โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
Abstract
This research aimed to investigate the students’ self-discipline promotion of
Samakkeesrivichai School, Thung Hua Chang District attached to Lumphun Primary Education
Service Area 2, Lumphun Province. The population used in theresearch is the teachers in
teaching duties in Samakkeesrivichai School, Thung Hua Chang District, Lumphun Privince in the
academic year 2013. Amount of 25 people The instrument in The research are questionnaires
and the in-depth interviews.The reliability coefficient was 0.94. There were 25 The statistics
used in the research are frequency , percentage,mean and standard deviation. The results were
as follows:
1. The planning: the goal and policy in promoting the discipline of students. With the
highest average 4.28
2. The resources sharing: The school atmosphere appropriately. To help the students
show respect. With the highest average 4.04
3. The encouragement and motivation: A good example of good self-discipline. With
the highest average 4.35
4. The coordination: Acceptance of change in promoting discipline at any time.
With the highest average 4.24
5. The evaluation: Having supervised the task / project evaluation to promote the
discipline of students. With the highest average 3.72
Keywords
Discipline, Self – Discipline, Samakkeesrivichai School
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บทนา
สังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การคมนาคมและ
การสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาและเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุขึ้นอย่ างรวดเร็ว แต่ความเจริญทางด้ านจิตใจกลับเสื่อมลง มนุษย์ต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง นักเรียนขาดความเอาใจใส่
ขาดผู้ดูแล ขาดที่ปรึกษา เป็นสาเหตุให้นักเรียนพึ่งพาเพื่อนและตัดสินปัญหาตามแนวคิดของกลุ่มอย่างผิดวิธีและ
ด้ว ยความรุ น แรงยิ่ ง ขึ้น ดังที่ปรากฏเป็ นข่าวตามหนังสื อพิมพ์ และสื่ อต่าง ๆ ซึ่งจะเห็ นว่าเยาวชนส่ ว นใหญ่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การชกต่อย การหนีเรียน การมั่วสุมสิ่งเสพติด ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองได้ สอดคล้ องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บทที่ 1 การ
ประเมินสถานการณ์ของประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทาให้คน
ไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่
หลากหลาย ในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่
สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจนขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะท้อน
ได้จ ากคนในสั งคมมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งปัญหาครอบครัว การแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่
เต็มที่ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงมักขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเลี้ย งดู ขาดการใช้เหตุ
ใช้ผล ขาดความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง ซึ่งถือเป็น
ปัญหาสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนามนุษย์ จึงควรฝึกให้รู้จักตนเอง รู้จักแก้ปัญหา มีจริยธรรม มี
คุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเน้นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักส่งเสริมหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
จากสภาพสังคมไทย จะเห็นได้ว่าปัญหาและความวุ่นวายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังที่ พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตโต) (2534, 41)ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับความสาคัญของวินัยไว้ว่าถ้าไม่มีวินัยชีวิตก็จะสับสนยุ่งเหยิงสังคมจะวุ่ นวายระส่าระสายทาลายโอกาสที่จะ
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ดาเนินชีวิตที่ดีงามและโอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน วินัยเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับบุคคลที่อยู่รวมกันเป็นสังคม
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกให้เกิดขึ้นในตนเองตั้งแต่เด็กทั้งนี้เพราะการที่คนในแต่ละสังคมจะอยู่กัน
อย่างมีความสุขก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนต้องมีวินัยรู้จักเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมที่กาหนดจะ
เห็นได้ว่าการมีวินัยในตนเองนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับตนเอง และเมื่อสามารถปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองแล้ว วินัยก็จะนาความสุขมาสู่ตนเองและสังคม
วินัยเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องปลูกฝังให้แก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ อันจะ
เป็นรากฐานที่สาคัญของสังคมไทย บนพื้นฐานของความเป็นผู้มีวินัยในอนาคตและผู้มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการ
สร้างหรือปลูกฝังความมีวินัย ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือครูนั่นเอง ผู้ที่ขาดวินัยมักสร้างปัญหาให้กับตนเองและ
สั ง คมได้ เสมอ เช่ น ก่อ การทะเลาะวิว าท เป็ นทาสอบายมุข เสพสิ่ ง เสพติ ดประกอบอาชญากรรมสร้ างความ
เดือดร้อนให้กับสังคม หันเหจากขนบธรรมเนียมประเพณีมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การแก้ไขและรับผิดชอบมักมองมา ที่สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่ไม่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรี ย นให้ อยู่ ในระดับ ที่พึงประสงค์ได้ โรงเรียนซึ่งสถานศึกษาการที่ให้การศึกษาและอบรมเยาวชน จึงต้อง
รับผิดชอบต่อปัญหาและหาแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหานี้ด้วย เพราะการขาดระเบียบวินัยของนักเรียน
ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ของตนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อครูผู้สอนด้วย หากครูไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่รบกวนกระบวนการเรียนการสอนได้แล้ว จะทาให้ครูเบื่อหน่ายมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อนักเรียนและชั้นเรียนตลอดจนขาดความกระตือรือร้น ในการสอนด้วยอันเป็นผลให้การเรียนการสอนด้อย
ประสิทธิภาพลงได้ซึ่ง วินัยที่จะต้องสร้างเสริมเพื่อให้เยาวชนมีบุคลิกลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงาม ได้แก่
นักเรียนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ การเคารพต่ อระเบียบกฎเกณฑ์มีความกล้าหาญและ
ความเชื่อมั่นในตนเองมีความอดทนอดกลั้น อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่พึงปรารถนาของสังคมรวมถึงความเป็นคนที่
มีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป
โรงเรียนถือว่าเป็นหน่วยงานที่สาคัญ ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนตาม
ศักยภาพและความต้องการ นอกจากจะมีเปูาหมายเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ทางหลักสูตรต้องการ
แล้ว ยั งต้องมีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย เพราะการที่คนเราจะอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุ ขนั้น ต้อง
ประกอบอาชีพที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตนตามแบบประเพณี ขนบธรรมเนียมในสังคมนั้น ๆ ความมี
วินัยในตนเองก็เหมือนกันที่ทุกคนต้องมี เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกให้เป็นไป ตามที่ตน
มุ่งหวังและต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบที่ดีงามของสังคม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องนาไปใช้ในชีวิตประวัน
(จิตตานันท์ ติกุล, 2545, 16-17) โรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและคณะครูที่เป็นแม่แบบใน
การที่จะปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง ให้กับนักเรียน เพราะในวันหนึ่ง ๆ เด็กจะอยู่ในโรงเรียนมากกว่าเวลาที่
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เด็กอยู่บ้าน เด็กบางคนผู้ปกครองต้องออกไปทางานนอกบ้านไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกของตน โรงเรียนจึงมีบทบาท
สาคัญในกระบวนการอบรมสั่งสอนต่าง ๆ (ทองจันทร์ สังขเสนากุล , 2550, 5) โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกความมี
วินัยให้กับเด็กและเด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและปรับตัวได้ดีเพียงใดถือว่าโรงเรียนมีส่วน
สาคัญเป็นอย่างมากและผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในโรงเรียนคือผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเปิดทา
การสอนในระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด และความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีกาลังจะเข้ามามีบทบาทปัจจุบันทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่อง การขาดวินัยในตนเอง จากการสารวจ
จากแบบบันทึก สถิติการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ 30 มีความประพฤติที่ไม่
ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน มีนักเรียนส่วนหนึ่งขาดวินัยในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ส่วนในด้าน
พฤติกรรมนักเรียน พบว่า นักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง จนกลายเป็นการออกกลางคันไปในที่สุด การแต่งกายไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางโรงเรียนได้ตั้งไว้ ไม่รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม และมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว โดยเฉพาะ
นักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่มักจะมีการสร้างจุดเด่นของตนเอง และมักจะมองว่าตน
ใกล้จะจบการศึกษาแล้วมีอิสระและทาอะไรก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เจริญ นันไชยวงค์ , 3-4 ที่กล่าวว่าการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ยังมีปัญหาจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่างก็มุ่งหวังที่จะหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะนามาปรับปรุงความมีวินัยของนักเรียน ซึ่งถือว่า
เป็นภารกิจสาคัญของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกัน
จากเหตุผ ลข้างต้น ผู้ วิจั ย ซึ่งในฐานะครูผู้ สอนมีความตระหนัก ในหน้าที่ จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะวินัยในตนเองเป็น
สิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องมีความตระหนักในการปฏิบัติเป็นประจาจนเป็นนิสัยสาหรับปัญหาการขาดวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยซึ่งถูกจัดเป็นปัญหาเร่งด่วนได้แก่ การขาดเรียนและไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางโรงเรียนกาหนดจาเป็นต้องรีบแก้ไขโรงเรียนควรให้ความสาคัญและสนใจเป็นพิเศษ ในการพัฒนา
ระเบียบวินัยของนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะนาไป
ปรับปรุงการบริหารงานด้านวินัยของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานของผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยในด้านการส่งเสริมความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการส่ งเสริ มความมีวินั ย ในตนเองของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อาเภอทุ่งหัวช้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 2 จานวน 25 คน ปีการศึกษา 2556
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียน :กรณีศึกษาโรงเรียนสามั คคีศรี
วิชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยประยุกต์
ทฤษฏีการบริหารการศึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐเอมริกา(American Association of School
Administrator, 1955 อ้างถึงใน พิณี หาสุข 2551, 5-6) ซึ่งกาหนดกิจกรรม การบริหารโรงเรียนไว้ 5 ประการ
คือ (1) การวางแผน (2) การแบ่งทรัพยากร (3) การกระตุ้นและจูงใจ (4) การประสานงาน และ (5) การ
ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ดังนี้
1. ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3-ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด และ ซึ่งได้นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try - Out) กับครูโรงเรียนบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จานวน 30 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) Alpha = .0.96
2. ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) และความถูกต้องของภาษาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อนาไปสัมภาษณ์ครูผู้สอน
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย จานวน 25 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากนั้นได้ทาการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีศรี
วิชัยด้วยตนเอง และนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ชุดที่ 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละประกอบการบรรยาย
2. ชุดที่ 2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดเป็นหมวดหมู่ ลาดับเนื้อหาและสรุปเป็นความเรียง
ผลการวิจัย
ชุดที่ 1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพเป็นครู จานวน 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 14 คน
คิดเป็ น ร้ อ ยละ 56 ด้ านอายุ พบ ว่ามี อายุ ระหว่าง 30-39 ปี วุฒิ การศึ กษาส่ ว นมากเป็น ครูที่มีวุฒิ ปริญญาตรี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ส่วนระยะเวลาที่ทาการสอน ส่วนใหญ่อยู่ร ะหว่าง 5-10 ปี ในด้านวิชาเอก
ส่วนใหญ่จบเอกประถมศึกษา
2. การส่ ง เสริ ม ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย น: กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นสามั ค คี ศ รี วิ ชั ย สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ตารางที่ 1 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในภาพรวม
ข้อ

รายการ

(N = 25)

1. ด้านการวางแผน
1.1 กาหนดนโยบายและเปูาหมายในการส่งเสริม ความมีวินัยนักเรียน
1.2 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนเกี่ยวกับ การส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน
1.3 กาหนดบุคลากรรับผิดชอบงานส่งเสริมความมีวินัยอย่างชัดเจน
1.4 จัดหาเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้านวินัยนักเรียน
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ตารางที่ 1 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในภาพรวม (ต่อ)
ข้อ

รายการ

แปลผล

(N = 25)

2

ด้านการแบ่งทรัพยากร
2.1 จัดบรรยากาศในโรงเรียนได้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
2.2 รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
2.3 ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการมีวินัย
2.4 จัดเผยแพร่สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนทั่วไป
3 ด้านการกระตุ้นและจูงใจ
3.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเรื่องความมีวินัยในตนเอง
3.2 ให้ขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย
3.3 ให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมความมีวินัย โดยมอบหมาย ภารกิจให้บุคลากรที่
รับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพ
3.4 กระตุ้นให้ครอบครัวหรือผู้ปกครองมีการอบรมความมีวินยั ให้แก่บุตรหลาน
4 ด้านการประสานงาน
4.1 ยอมรับการปรับเปลี่ยนด้านการส่งเสริมความมีวินัยทุกเมื่อ
4.2 ประสานกับคณะครูในโรงเรียนให้เข้าใจในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนของ
การส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน
4.3 ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้เข้าใจในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน
ของการส่งเสริมความมีวินัย
4.4 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานีตารวจ ชุมชนให้เข้าใจในการ
ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน
5 ด้านการประเมินผล
5.1 กากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/ โครงการส่งเสริมความมีวินัยของ
นักเรียน
5.2 ยอมรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกีย่ วกับผลการประเมินผล
5.3 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมความมีวินยั นักเรียนต่อ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
5.4 นาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
สามัคคีศรีวิชัย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน มี
รายละเอียดดังนี้
ด้านการวางแผน พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน :
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โดยภาพรวม ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผนที่มี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด คือ การกาหนดนโยบายและเปูาหมายในการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน รองลงมา คือ มีการ
ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน และ กาหนดบุคลากรรับผิดชอบงานส่งเสริม
ความมีวินัยอย่างชัดเจน ส่วนด้านการวางแผนที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดหาเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ด้านวินัยนักเรียน
ด้านการแบ่ งทรัพยากร พบว่า บทบาทผู้บริห ารโรงเรียนที่มีต่อการส่ งเสริ มความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โดยภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการแบ่ง
ทรัพยากรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบรรยากาศในโรงเรียนได้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
รองลงมา คือ มีการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างสม่าเสมอและ ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครอง
เห็ น ความส าคั ญ ของการมี วิ นั ย ส่ ว นด้ า นการแบ่ ง ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ การจั ด เผย แพร่ สื่ อ
ประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนทั่วไป
ด้านการกระตุ้นและจูงใจ พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โดยภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย ด้านการ
กระตุ้นและจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความมีวินัยในตนเอง รองลงมา
คือ การให้ขวัญและกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และ ให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมความมี
วินัย โดยมอบหมาย ภารกิจให้บุคลากรที่รับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนด้านการกระตุ้นและจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ การกระตุ้นให้ครอบครัวหรือผู้ปกครองมีการอบรมความมีวินัยให้แก่บุตรหลาน
ด้านการประสานงาน พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
: กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โดยภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประสานงาน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนด้านการส่งเสริมความมีวินัยทุกเมื่อ รองลงมา คือ การประสาน
กับคณะครูในโรงเรียนให้เข้าใจในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนของการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน และการ
ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้เข้าใจในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนของการส่งเสริมความมีวินัย ส่วนด้าน
การประสานงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานีตารวจ ชุมชนให้เข้าใจใน
การดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน
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ด้านการประเมินผล พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน :
กรณีศึ กษาโรงเรี ย นสามัคคี ศรี วิ ชัย โดยภาพรวมครูผู้ ส อนมี ความคิด เห็ น อยู่ใ นระดับปานกลาง โดยด้า นการ
ประเมินผล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกากับติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/ โครงการส่งเสริมความมีวินัยของ
นักเรียน รองลงมา คือ การยอมรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมินผล และจัดทาเอกสารรายงาน
ผลการดาเนินงานส่งเสริมความมีวินัยนักเรียนต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ส่วนด้านการประเมินผล ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัโครงการอย่างต่อเนื่อง
ชุดที่ 2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ด้านการวางแผน
พบว่า สิ่งที่ผู้บริหารควรปฏิบัติ ในเรื่องนี้คือต้องมีการจัดทาเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความมีวินัย หรือทาเอกสารประเภทบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาเผยแพร่ ส่วนการประชุมคณะครูให้ ต่อเนื่องและ
ที่สาคัญควรให้มีการยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นประเด็นสาคัญในการประชุมแต่ละครั้งการ ไม่ควรเอาเรื่องอื่นมาแทรกให้มาก
และควรมีการแต่งตั้งเป็น คาสั่ งให้ ผู้ที่มีความรู้สามารถดาเนินงานในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และควรมีการพัฒ นา
บุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ของครูที่รับผิดชอบ
ด้านการแบ่งทรัพยากร
พบ ว่า สิ่งที่ผู้บริ หารควรให้ความสาคัญและปฏิบัติ ในเรื่องนี้ให้มาก คือควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนถึงวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความเพียงพอกับภาระของงาน และควรมีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอ
ด้านการกระตุ้นและจูงใจ
พบว่า ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและปฏิบัติ ในเรื่องนี้ให้มากโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมแรงในการ
ทางาน และควรนาเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบพิจารณาในเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย เพราะหากมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสม บุคคล
มักจะมีการตอบสนองตอบด้วยการกระทาหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จ
ด้านการประสานงาน
พบ ว่า สิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและปฏิบัติ ในเรื่องนี้ให้มากโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตารวจ ให้ต่อเนื่อง เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ถูกต้องและความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ทาง
ชุมชน เพราะกิจกรรมบางอย่างทางโรงเรียนยังขาดสื่อหรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการจัดประสบการณ์
หรือให้ความรู้กับผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานอื่นๆ และบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ภารกิจ การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้
[194]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

ด้านการประเมินผล
พบ ว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามส าคั ญ และปฏิ บั ติ ในเรื่อ งนี้ ใ ห้ ม ากโดยเฉพาะเรื่ อ งของการวั ด ผล
ประเมินผลที่ต่อเนื่อง จริงจังและควรนาผลที่ได้ในแต่ละครั้งกลับมาปรับปรุงแก้ไข และมีการออกคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานให้อย่างชัดเจน ควรมีการสร้างเครื่องมือประเมินที่ครอบคลุม
เนื้อหา เพื่อที่จะทาให้ภาระกิจการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ทั้ง 5 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีดาเนินการด้านการส่งเสริมความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บทบาทของผู้บริหารที่
เด่นที่สุด คือ การกาหนดนโยบายและเปูาหมายในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนต้องการให้คณะครูได้มีส่วนร่วมและทราบการกาหนดนโยบายเพื่อวางทิศทางของการทางานว่ามีจุดหมาย
ของการทางาน ซึ่งทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อมั่นในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมิตา กรรณิการ์
(2548, 56) และพิบูลย์ อิ่มทรัพย์ (2551, 65) พบว่า ผู้บริหารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดาเนินงานในการส่งเสริมวินัยนักเรียน ทาให้การดาเนินงานการส่งเสริมวินัยเป็นไปอย่างมีระบบและเปูาหมายได้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่วิสัยทัศน์
และได้มีการนาความรู้ความสามารถมาใช้โดยเฉพาะในด้านการวางแผนซึ่งทาอย่างเป็นระบบ ทาให้แผนงานเป็นไป
ตามเปูาหมาย และแผนงานที่ดีจะช่วยอานวยประโยชน์ ต่อการบริหารงานขององค์เป็นอันมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมคิด บางโม (2544, 37) พบว่า แผนงานอย่างถูกต้องและมีเหตุผลเพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง
เรียบร้อยสมบูรณ์ จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส่วนบทบาทของผู้บริหารที่น้อยที่สุดในด้านการวางแผนคือ การจัดหาเอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านวินัยนักเรียน จัดทาคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติในด้านการส่งเสริมวินัยนักเรียน ซึ่งข้อค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดหาเอกสารหนังสือหรือจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนให้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานด้านการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธัต คาวรรณ (2541, 62) ที่พบว่าผู้บริหารที่มีรูปแบบ คู่มือ เครื่องมือ
ในการประเมิน ผลในการส่ งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่ชัดเจนจะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. ด้านการแบ่งทรัพยากร ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีดาเนินการด้านการส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่มีบทบาทมากที่สุด คือ การจัดบรรยากาศในโรงเรียนได้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากโรงเรี ย นเป็ น โรงเรี ย นขยายโอกาสและได้รับการคัดเลื อกให้ เป็นโรงเรียนดีศรีตาบลจึงได้มี
งบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด บางโม (2544, 7) กล่าวว่า
ปัจจัยสาคัญของการบริหารมี 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materrials) และการจัดการ
(Management) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารใช้บริหารงานเพราะถ้าหากมีคนและมีเงิน มีวัสดุ มีการบริหารจัดการที่ดี
ก็จะสามารถการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองได้
ส่วนบทบาทของผู้บริหารที่น้อยที่สุดในด้านการแบ่งทรัพยากร คือ การเผยแพร่สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มี
เนื้อหาในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน ซึ่งข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารควรส่งเสริมความมีวินัยให้กับบุคคล
ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังความมีวินั ยรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการ
บริหารงานการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรกาลังคนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ด้านการกระตุ้นและจูงใจ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการดาเนินงานด้านการ
ส่ ง เสริ ม ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย นโดยรวมและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
พฤติกรรมของผู้บริหารที่เด่นที่สุด คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความมีวินัยในตนเอง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ง พูลสวัสดิ์
(2527, 107) พบว่าผู้บริหาร ควรเป็นแบบอย่างในการรักษาวินัยและประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ส่วนบทบาทของผู้บริ หารที่น้อยที่สุดในด้านการกระตุ้นและจูงใจคือ การกระตุ้นให้ครอบครัวหรือ
ผู้ปกครองมีการอบรมความมีวินัย ให้ แก่บุตรหลาน ซึ่งข้อค้นพบนี้ชี้ให้เ ห็นว่าผู้บริหารควรให้ มีการส่ งเสริมให้
ครอบครั ว มีบ ทบาทในการส่งเสริ มวินัย ในตนเองของนักเรียนเพราะนักเรียนจะอยู่กับครอบครัว มากกว่าอยู่ที่
โรงเรียนและควรมีการประกาศยกย่องครอบครัวที่อบรมสั่งสอนบุตรที่มีความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
สิทธัต คาวรรณ (2541, 63) พบว่า การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลว่านักจิตวิทยาเชื่อว่าจะต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่
ระยะแรกเกิดจนกระทั้งโตขึ้นมา สิ่งสาคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดาหรือการเลี้ยงดู โดยอธิบายว่าการ
เลี้ยงดูต้องได้รับความอบอุ่นได้ผ่านการอบรมสั่งสอนจึงจะเกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีได้
4. ด้านการประสานงาน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่เด่นที่สุด คือ ยอมรับการปรับเปลี่ยนด้านการส่งเสริมความมีวินัยทุกเมื่อ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อสภาพในยุคปัจจุบันตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับ
[196]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

พิบูลย์ อิ่มทรัพย์ (2551, 21) ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีต้องมีใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเปูาประสงค์
ส่วนบทบาทของผู้บริหารที่น้อยที่สุดในด้านการประสานงาน คือการประสานงานต่าง ๆ เช่นสถานี
ตารวจ ชุ ม ชนให้ เ ข้ า ใจในการด าเนิ น กิ จ กรรมการส่ งเสริ ม ความมี วิ นัย นั ก เรีย น และควรมี การจั ด รวมข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านพฤติกรรมได้ อย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารควรส่งเสริมความมีวินัยให้กับ
หน่วยงาน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือมีการเชิญมาเป็นวิทยากรด้านการส่งเสริมวินัยในตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
แสดงว่าทางโรงเรียนต้องการให้ผู้บริหารมีบทบาทในด้านการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนให้มากขึ้น
ผู้บริหารควรเพิ่มบทบาทของตนเองในด้านนี้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมิตา กรรณิการ์ (2548 ,
57) พบว่าบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน ผู้บริหารควรมีการประชุม คณะครู และ
นักเรียน ในการดาเนินการทุกขั้ นตอน การประสานงานผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน
5. ด้านการประเมินผล ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรม
ของผู้บริหารที่เด่นที่สุด คือ กากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้บุคลากรกากับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ พิณี หาสุข (2551, 21) พบว่าการมอบหมายงานควรมอบหมายงานให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและการใช้บุคลากร
อย่างมีคุณภาพตามความสนใจซึ่งจะสามารถพัฒนาองค์และด้านบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนบทบาทของผู้บริหารที่น้อยที่ สุดในด้านการประเมินผล คือการนาผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลอย่างชัดเจน ซึ่งข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็น
ว่าผู้ บ ริ ห ารควรมีการนาผลจากการประเมินมาปรับปรุงทุกครั้งและควรใช้เครื่องมือมาประกอบการประเมิน
โครงการซึ่งสอดคล้องกับ ประหยัด ชิดชอบ (2534, 229) พบว่าผู้บริหารมีรูปแบบในการประเมินผลที่ชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
บทสรุป
จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคี
ศรีวิชัย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ปีการศึกษา
2556 พบว่าโดยรวมผู้บริหารมีบทบาทในด้านการวางแผน การแบ่งทรัพยากร การกระตุ้นและจูงใจ และการ
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ประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
ควรนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงการการส่งเสริมความมีวินัยอย่างต่อเนื่องและควรใช้
เครื่องมือในการประเมินอย่างชัดเจน ซึ่งข้อค้นพบนี้ผู้บริหารควรนาผลการวิจัยรวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ด้านการวางแผน ควรมีการร่วมกันวางแผนจากหลาย ๆ เช่น คณะครูในโรงเรียน คณะกรรมการ
สภานักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย
ในตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานครั้งต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตามความต้องการของ
ท้องถิ่น
1.2 ด้านการแบ่ งทรั พ ยากร ควรมีการจัดทาและเผยแพร่สื่ อที่ มีเนื้อ หาในเรื่องความมี วินัย หรื อ
คุณธรรมแก่ท้องถิ่น
1.3 ด้านการกระตุ้นและจูงใจ ควรมีการประกาศยกย่องครอบครัวที่มีการอบรมสั่งสอนบุตรที่มีความ
ประพฤติความประพฤติเรียบร้อย ตลอดจนมีการเผยแพร่เกียรติคุณต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
1.4 ด้านการประสานงาน ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องความมี
วินัยในตนเองของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
1.5 ด้านการประเมินผล ควรมีการนาผลการประเมินผลในแต่ละครั้งมาปรับปรุงและควรมีเครื่องมือ
มาประกอบการประเมินทุกครั้ง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่อ การส่ ง เสริ ม วิ นั ยในตนเองของนั กเรี ย น เช่ น สภาพ
ครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง สภาพการอบรมเลี้ยงดู
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่าว่ามีพฤติ กรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนต่างกันหรือไม่
เพียงใด
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