
51   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.2 (May - August 2017)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเอง	

ของนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	 แบ่งเป็น	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ศึกษาแนวคิด													

ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์ต่อการด�าเนินงานวินัยนักเรียนเพื่อเป็น

ทศิทางในการก�าหนดกลยุทธ์	2)	ก�าหนดกลยทุธ์การพฒันาวินยัในตนเองนกัเรยีน	และ	3)	ประเมนิความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์ประชากรคือผู้เกี่ยวข้อง	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน	 กลุ่มครูผู้รับผิดชอบ								

งานวินัยนักเรียน	 และกลุ่มกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท�าการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 30									

ของประชากรทั้งหมด	จากโรงเรียน	398	โรงเรียน	รวม	1,194	คน	สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	

เพ่ือเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน	 119	 โรงเรียน	 โรงเรียนละ	 3	 คน	 รวมกลุ่มตัวอย่าง	 357	 คน	 ด�าเนินการ														

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์	 การประชุมกลุ่มสนทนา	 และแบบการประเมินความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติตามกลยุทธ์	ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือด้วยการทดสอบ	CVI	โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีไม่ต�่ากว่า	

0.78	 และทดสอบ	 S-CVI	 โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีไม่ต�่ากว่า	 0.80	 ได้ค่าดัชนีต�่าสุดที่	 0.94	 ซ่ึงสามารถน�ามาใช้								

ด�าเนินการวิจัยได้

	 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษา

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน	มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001

ค�ำส�ำคัญ :	กลยุทธ์การพัฒนา,	วินัยในตนเอง,	นักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน

กลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษา

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
STRATEGIC FOR DEVELOPING SELF-DISCIPLINE IN PRIMARY STUDENT’S 

COAST OF THAILAND UPPER SOUTHERN AREA

ทรงศักดิ์  ช้ำงกลำง
SONGSAK  CHANGKLANG

ไพศำล  หวังพำนิช
PAISAL WANGPHANICH

ไพโรจน์  กลิ่นกุหลำบ
PHAIROJANA KLINKULARB

สงวนพงศ์  ชวนชม
SANGUANPONG  CHUANCHOM

 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY

นครรำชสีมำ

NAKHON RATCHASIMA



52   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

ABSTRACT
 The purpose of this research was to create and evaluate the feasibility of strategies for 

developing	self-discipline	of	primary	students	in	the	upper	gulf	of	Thailand,	southern	region.

There	were	 three	 steps	 of	 the	 procedure.	 1)	 Study	 theoretical	 frameworks	 and	 related																

literatures	regarding	the	environment	that	is	related	to	the	operation	of	student	discipline	for	

to	define	strategies.	2)	Define	and	3)	Evaluate	the	feasibility	of	the	strategies.

	 The	population	comprised	of	three	groups:	school	administrators,	teachers	who	are	

responsible	 for	 self-discipline	 of	 the	 students,	 and	 school	 committees.30	 percent	 of	 the											

population	(398	schools,	total	1,194	persons)	were	set	as	a	sample	group.	There	were	357	of	

samples	which	 are	 from	3	persons	of	 119	 schools,	 selected	by	 Simple	 random	 sampling	

method.	

	 The	 data	were	 collected	 by	 using	 an	 interview	 form,	 focus	 group	 discussion	 and												

feasibility	assessment	form.	The	validity	was	tested	by	Content	Validity	Index	(CVI)	at	the	rate	

of	no	less	than	0.78	and	Content	Validity	for	Scale	(S	-CVI)	at	the	rate	of	0.98.

	 The	result	of	the	evaluation	of	the	strategiesfor	developing	self-discipline	of	primary	

students	in	the	upper	gulf	of	Thailand,	southern	region	was	high	regarding	the	operational	

feasibility	at	statistical	significant	level	of	.001.

Keyword :	Strategies,	Self-discipline,	Primary	students	in	the	upper	gulf	of	Thailand,	

															Southern	region

บทน�ำ
	 การพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงเจริญก้าวหน้า	 มีเสถียรภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน

เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส�าคัญท่ีสุด	 ดังน้ันเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงต้องพัฒนาคน								

ด้านจิตใจเพราะจิตใจเป็นพื้นฐานที่เป็นรากฐานส�าคัญของชีวิต	 การพัฒนาจิตใจต้องฝึกฝนอบรมให้มีความคิด							

ที่หนักแน่น	 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน	 (รัชกาลที่	 9)	 พระราชทานเพื่อเชิญ									

ไปอ่านในพธิเีปิดสมัมนาเรือ่ง	“การพฒันาสงัคมในด้านศลีธรรมและจติใจ”ณ	โรงแรมนารายณ์		กรงุเทพมหานคร	

วันเสาร์ที่	 15	 ธันวาคม	 2516	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2552,	 น.	 59)									

โดยคนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น	ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด	1)	สุขภาพอนามัย	2)	 	ความรู้	 และ	3)	ระเบียบวินัย							

(โกวิทย์	 วงศ์สุรวัฒน์,	 2543,	 น.	 25-27)	 การพัฒนาคนที่เป็นรากฐานส�าคัญแห่งความเจริญต้องพัฒนา																	

ความมีวินัย	 เพราะวินัยเป็นรากฐานของความเจริญ	 คนที่จะมีระเบียบวินัยต้องมีความเข้มแข็ง	 เป็นผู้ที่หวังด	ี					

ต่อตวัเอง	เป็นผูท้ีม่คีวามส�าเรจ็ในอนาคต	พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	พระราชทานแก่นกัศกึษา

มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	วทิยาเขตภาคใต้	จงัหวดัสงขลา	ณ	มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	จงัหวดัสงขลา	

วันพฤหัสบดีที่	10	กันยายน	2524	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2552,	น.	83)

	 วินัยเป็นรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม	 ดังพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9											

ที่พระราชทานไว้ว่า	“วินัยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทุกคนย่อมต้องใช้	ทั้งเป็นส่วนบุคคล	ทั้งเป็นส่วนรวม	หรือ

ส่วนตัว	 วินัยท�าให้มีความแข็งแกร่งในการท�างานร่วมกันในหน่วยงานของตน	 ตลอดจนของชาติบ้านเมือง												
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เป็นส่วนรวม	ฉะนั้นวินัยจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ	ซึ่งแต่ละคนจะต้องฝึกปรือให้ดี	ให้มีวินัยที่เข้มแข็งไม่ย่อหย่อน								
ถ้าใช้วินยัดนีีท้กุคนกจ็ะมคีวามแขง็แกร่งยิง่ขึน้	เพราะว่าหมายความว่า	หลกัวชิาจะน�ามาใช้กนัอย่างถกูต้องและ
ไม่บกพร่อง	 ฉะน้ันการที่มีวินัยนั้นเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับแต่ละคนและส�าหรับส่วนรวม	ถ้าจะจ�ากัดกันว่าวินัย
คืออะไร	วินัยก็คือระเบียบ	แต่ละคนจะต้องมีระเบียบและมีการใช้วิชาที่ถูกต้อง	ถ้าใช้ดีอย่างนี้ก็เชื่อว่าแต่ละคน
ก็จะประสบความเจริญรุ่งเรือง	งานของตนและส่วนรวมก็จะมีความเป็นปึกแผ่นและมีความมั่นคงได้”
	 การเสริมสร้างวินัยในตนเอง	 เป็นกิจกรรมท่ีต้องท�าอย่างต่อเนื่อง	 ต้องใช้เวลา	 ต้องเริ่มข้ึนที่ตัวเด็ก																
โดยครอบครัว	 เพราะครอบครัวเป็นสังคมแห่งแรกของชีวิตที่เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ก่อนเข้าสู่วัยเรียน	 สภาพ
แวดล้อมที่ดีจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างวินัยแก่เด็ก	 โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทส�าคัญ	
ต่อจากครอบครัวในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 เพราะคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการเสริมสร้างวินัย											
แต่ปัจจุบันโรงเรียนส่วนหนึ่งละเลยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 และวินัย	 หันมาใส่ใจพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง													
เน้นการสร้างผลงานด้านวตัถซุึง่ไม่สอดคล้องกับสภาพจรงิ	ละเลยบทบาทหน้าทีอ่นัส�าคัญของตนเอง	ซึง่บทบาท
อันแท้จริงของโรงเรียนคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ดังน้ันการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม															
การเสริมสร้างความมีวินัยจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความส�าคัญ	ดังน้ันโรงเรียน								
จึงต้องตระหนักและท�าหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน	ด้านจิตใจ	อารมณ์	สังคม	
และสติปัญญา	ซึ่งพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	พระราชทานแก่ครูใหญ่	และนักเรียน	
ณ	ศาลาดุสิตาลัย	พระราชวังดุสิต	วันที่	 	22	กรกฎาคม	2520	ไว้ว่า	“การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการ
พฒันาความรู	้ความคดิ	ความประพฤต	ิทศันคต	ิค่านยิม	และคณุธรรมของบคุคล	เพือ่ให้เป็นพลเมอืงด	ีมคีณุภาพ
และประสิทธิภาพ	เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	การพัฒนาประเทศชาติ											
ก็ย่อมท�าได้ด้วยความสะดวกราบรื่น	 ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว”	 ดังน้ันบทบาทโรงเรียนจึงต้องท�าหน้าที	่											
ทุกด้าน	 ทั้งด้านวิชาการและด้านการสร้างนิสัยเพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง	 สังคม	 และ
ประเทศชาติต่อไป	(ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	2545,	น.		2-18)
	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีโดยก�าหนด											
ในจุดหมายข้อ	1	ว่า	“ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม	และค่านิยมอันพึงประสงค์	เห็นคุณค่าของตนเอง	มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	หรือศาสนาที่ตนนับถือ	ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	และ
ในมาตรฐานการเรียนรู้	 วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมยังก�าหนดไว้ในสาระที่	 2	 “หน้าที่พลเมือง	
วัฒนธรรม	 และการด�าเนินชีวิตในสังคม”	 มาตรฐาน	 ที่	 ส	 2.1	 “เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี	 มีค่านิยมท่ีดีงาม	 และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย	 ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย												
และสังคมโลกอย่างสันติสุข”	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552,	น.	5,	146)	ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของสังคมไทย													
จะต้องเสริมสร้างคุณลักษณะด้านต่างๆ	 ให้เกิดในตัวของคนไทย	 ทั้งด้านความรู้ท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติจริง	 และ						
การปฏิบัติตนในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
	 จากผลการประเมินด้านความรู้ระดับชาติ	 (O-NET)	สาระที่	2	มาตรฐานที่	2.1	“เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี	 มีค่านิยมที่ดีงาม	 และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย	 ด�ารงชีวิต																
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข	 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา	 2553	 และ	 2554																				
ในชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	คะแนนเต็ม	100	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	ปีการศึกษา	2553	อยู่ที่	
54.35	ปีการศึกษา	2554	อยู่ที่	44.29	ต�่าลง	10.06	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน),	
2554)	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้เฉพาะในชั้นเรียนไม่เพียงพอ	 เพราะวินัยเป็นเรื่องของพฤติกรรม											
ทีต้่องฝึกปฏิบตัใินกระบวนการด�าเนนิชวีติ	จนเกดิความเคยชิน	จงึจะซมึซับในจติใจและเกดิส�านกึในส่ิงทีก่ระท�า

ลงไปโดยฝ่าฝืนกฎกติกาของครอบครัว	ชุมชน	และสถาบันอื่นของสังคม
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	 จากการศึกษาข้อมูลโดยตรงจาก	มนู		รักษายศ	(สัมภาษณ์,	13	พฤศจิกายน	2555)	ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานด้านวินัยโรงเรียนประถมศึกษาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	 เก่ียวกับพฤติกรรมที่พบ

พฤติกรรมที่มีปัญหาจากนักเรียนโรงเรียนวัดท่ายาง	 พบว่า	 นักเรียนส่วนหน่ึงมีพฤติกรรมหนีแถว	 ละเมิดสิทธิ							

ผู้อ่ืน	 ท�าลายทรัพย์สินส่วนรวม	 ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี	 ไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย	 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	 เล่นการพนัน											

ติดเกม	 ไม่รักการเรียน	 มาโรงเรียนสาย	 มั่วสุมแหล่งอบายมุข	 ไม่ช่วยงานที่บ้าน	 ไม่มีความตั้งใจในการท�างาน	

สุวรรณ	 	 พารเพิง	 (สัมภาษณ์,	 13	 พฤศจิกายน	 2555)	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดควนสระบัว	 ซึ่งเป็นผู้บริหาร

โรงเรยีน	ได้กล่าวถงึพฤตกิรรม:	ด้านวนิยัทีเ่หมาะสมของนกัเรยีน	ด้านความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม	การตรงต่อเวลา	

ความอดทนอดกลัน้	ความขยนัในการเรยีน	ฝ่าฝืนกฎกตกิา	ความมรีะเบยีบวนิยั	ความมเีหตผุล	การรูจ้กัประหยดั	

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ความสุภาพอ่อนโยน	 และ	 สุเมธ	 อินจงจิต	 (สัมภาษณ์,	 14	 พฤศจิกายน	 2555)																													

ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเด็กเป็นผลต่อการ

แสดงพฤติกรรม	โดยเฉพาะการเลี้ยงลูก	แบบตามใจ	ท�าให้เกเร	ขาดความอดทนอดกลั้น	ดื้อรั้น	ชอบท�าตามใจ

ตนเอง	ด�าเนนิชวีติไร้เป้าหมาย	ไม่รูจ้กัประหยดั	ไม่ส่งงานไม่ชอบการเรยีน	หนกัไม่เอาเบาไม่สู	้เหน็แก่ตวั	แสวงหา

ความสุขตามความพึงพอใจโดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้อง	 การเล้ียงดูแบบบังคับ	 สร้างความกดดันไม่ยอมรับ									

ความคิดเห็นผู้อื่น	ท�าให้เด็กชอบฝ่าฝืนกฎ	ระเบียบกติกา	ชอบท�าร้ายคนอื่น	ชอบอยู่คนเดียว	ขาดความเชื่อมั่น

ในตนเอง	 การขาดวินัยส่วนใหญ่จะมีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันจากข้อมูลต่างๆ	หากไม่ได้รับการแก้ไข

ตั้งแต่เด็กในอนาคตอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมที่น่าเป็นห่วง	 โดยเฉพาะความรับผิดชอบเป็นต้นตอ														

ของพฤติกรรมด้านอื่น	ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

	 จากสภาพปัญหาทีไ่ด้กล่าวถึงข้างต้นผูว้จิยัเหน็ว่า		ถ้าปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกดิปัญหาใหญ่ของสงัคมไทย

ในอนาคต	 ความสูญเสียทุกส่ิงทุกอย่างในชาติบ้านเมืองก็จะตามมา	 ส่งผลถึงความล่มสลายของชาติบ้านเมือง						

ในอนาคต	 เพราะเด็กเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริญรุ่งเรือง	 มั่นคง	 เป็นปึกแผ่น																

ให้ชาติบ้านเมืองด�ารงอยู่ได้	 จ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างและส่งเสริมพื้นฐานของวินัย	 ถ้าปล่อยให้เขาโตเป็นผู้ใหญ	่									

อาจสายเกินไปที่จะแก้ไขได้	ชาติไทยอาจจะสูญเสียความเป็นดินแดนแว่นแคว้น	ชุมชนแห่งมนุษย์ที่มีอาณาเขต

อย่างแน่นอน	และสญูสิน้ความเป็นอธปิไตยในทีส่ดุ		ผูว้จิยัมคีวามรกัชาตริกับ้านเมอืงหวงแหนแผ่นดนิ		จงึมแีรง

บันดาลใจที่จะสร้างเยาวชนให้สืบสานความเป็นเอกภาพของชาติในอนาคตสืบไป	 จึงได้ด�าเนินการวิจัย																	

เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน												

เพือ่เป็นแนวทางส�าหรับผู้สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาวินยัของคนในสงัคมไทยในอนาคตได้ส่วนหนึง่

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาภาคในเขตพ้ืนที่ภาคใต้																			

ฝั่งอ่าวไทยตอนบน

	 2.	 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา																			

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
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ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย														

ในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

	 2.	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานสามารถน�าผลการวจิยัไปขยายผลให้โรงเรยีนในสังกดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศทราบแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ์การพัฒนาวินัย													

ในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ	์						

ในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน								

และกรรมการสถานศึกษาผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ทราบสภาพแวดล้อมภายในภายนอก	น�ามาก�าหนดทิศทางสร้างกลยทุธ์

การพัฒนาวินัยในตนเอง	 สนทนาอภิปรายกลุ่ม	 (Focus	 group)	 เพื่อขอค�าแนะน�ามาปรับปรุงกลยุทธ	์																		

และประเมินความเหมาะสม	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จากนั้นประเมินความเป็นไปได้กลยุทธ์การพัฒนาวินัยตนเอง						

โดยผู้บริหารโรงเรียน	ครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	119	โรงเรียน

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 จ�านวน	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวินัย

นักเรียน	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน			

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 จ�านวน	 398	 โรงเรียน	 ได้ตัวแทนโรงเรียนละ	 3	 คน	 รวมประชากรทั้งหมด											

1,194	คน	

	 กลุ่มตัวอย่าง	โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	30	ของประชากรทั้งหมด	ท�าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Random	sampling)	เพื่อเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน	119	โรงเรียน	ได้ผู้ประเมินซึ่งเป็น	

กลุ่มตัวอย่างรวม	357	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน	จ�านวน	119	คน	ครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน	

จ�านวน	119	คน	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	119	คน

 ขั้นตอนกำรวิจัย

	 ตอนที่	1	 ศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎ	ีจากเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมทีสั่มพนัธ์ต่อการ

ด�าเนินงานวินัยในตนเอง	จ�านวน	5	โรงเรียน	เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	และตัวชี้วัด	ซึ่งเป็น

ทิศทางการก�าหนดกลยุทธ์

	 ตอนที่	2		ก�าหนดกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนโดยน�าผลการวิเคราะห	์								

จากตอนที่	 1	 มาจัดท�าร่างกลยุทธ์	 สร้างแบบตรวจสอบความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์	จัดประชุมกลุ่มสนทนา	เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ท�าการปรับกลยุทธ์

ตามค�าแนะน�าครั้งสุดท้ายก่อนด�าเนินการขั้นต่อไป

	 ตอนที่	3		ประเมนิความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัขิองกลยทุธ์ขบัเคลือ่น	และโครงการกจิกรรมโดยใช้แบบ

ประเมินกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		 แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	(Semi-structure	interview)	จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (2552)							

และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2552)	จากสภาพแวดล้อมภายนอก	C-PEST	เพื่อพิจารณา

ประเด็นที่เป็นโอกาส	 (O-opportunity)	 และภาวะคุกคาม	 (T-threat)	 การวิเคราะห์ระบบภายใน	 และ	 7-S	

Mackinsey	 เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นจุดแข็ง	 (S-strengths)	 และจุดอ่อน	 (W-weakness)	 ประยุกต์ใช้กับ	

STEP	เพือ่ศกึษาสภาพแวดล้อมภายนอก	และ	2S4M	เพือ่ศกึษาสภาพแวดล้อมภายใน	(ส�านกังานคณะกรรมการ

การประถมศกึษาแห่งชาต,ิ	2545,	น.	28)	โรงเรยีนละ	1	ฉบบั	เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง

โรงเรียนละ	3	กลุ่มๆ	ละ	5	คน	รวม	15	คน	เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินงานวินัยในตนเองของนักเรียน

เป็นข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์

	 2.		 แบบตรวจสอบความเหมาะสมกลยทุธ์การพัฒนาวนิยัในตนเองของนกัเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ที่

ภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยตอนบน	 ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายกลุ่ม	 ตรวจสอบความเหมาะสมกลยุทธ์	 และให้																		

ข้อเสนอแนะน�าไปปรับปรุงแก้ไข

	 3.		 แบบประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก่อนน�ากลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน	

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	ลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยมีข้อค�าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับของ	Likert’s	Five	Rating	Scales	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2540,	น.	107-108)	

	 ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดท�าหนังสือแนะน�าตัว	 เพื่อขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์							

ในการตอบแบบประเมิน	 โดยส่งแบบประเมินให้โรงเรียนด้วยตนเองและมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือน�าส่งกลับ											

ทางไปรษณีย์ได้รับคืน	357	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.		 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 จากการสัมภาษณ์	 (Interview)									

เพื่อสรุปเป็นทิศทางและร่างกลยุทธ์

	 2.		 จัดประชุมกลุ่มสนทนา	 (Focus	group)	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกด้วยเครื่องบันทึก

วีดีโอควบคู่กับการบันทึกด้วยการจดบันทึกด้วยตนเองแล้วน�าข้อเสนอแนะที่ได้โดยการพิจารณาฉันทามติ		

(Consensus)	ปรับปรุงแก้ไข	เรียบเรียงกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม	และมีความชัดเจน	ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	analysis)	พร้อมเสนอให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทราบก่อนน�าไปประเมินความเป็นไปได้	

เพื่อสรุปจากผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา						

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	

	 3.		 วเิคราะห์ข้อมลูจากผลการประเมนิความเป็นไปได้	กลยทุธ์การพฒันาวนิยัในตนเองนกัเรยีนประถม

ศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	ด้วยการ	หาค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ

ทดสอบนัยส�าคัญของค่าเฉลี่ย	(m	=	3.50)	โดยใช้	t-test	แบบ	One	Sample

ผลกำรวิจัย
	 1.		 ผลการศึกษาเพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานพัฒนาวินัยของนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	แสดงดังตารางที่	1
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ตำรำงที่ 1		การวิเคราะห์ปัจจัย	และสภาพแวดล้อม

                            ปัจจัยภำยใน               จุดแข็ง                 จุดอ่อน

	 	 	 -	 บุคลากรมีความสามัคคี	 -	 นักเรียนขาดวินัยในตนเอง

	 	 	 -	 รับผิดชอบการปฏิบัติงาน	 -	 ขาดความรู้และเห็นประโยชน์ของวินัย	 	

	 	 	 -	 ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง	 -	 ด�าเนินงานวินัยไม่เป็นระบบ	 	

	 	 	 -	 สื่อเทคโนโลยีเพียงพอ	 -	 นโยบายไม่ชัดเจน

	 	 	 	 	 -	 โครงสร้างไม่ชัดเจน

	 	 	 	 	 -	 ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

	 	 	 	 	 -	 ไม่มีรูปแบบการสื่อสารกับผู้ปกครอง

	 	 	 	 	 -	 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย

	 	 	 	 	 	 เน้นการปฏิบัติน้อย

	 	 	 	 	 -	 สื่อไม่เป็นระบบไม่ได้ปรับปรุงพัฒนา

	 	 	 	 	 -	 การก�ากับติดตามไม่ต่อเนื่องผู้ปกครอง

	 	 	 	 	 -	 ใช้สื่อที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า

	 	 	 	 	 -	 ไม่สอดแทรกวินัยในกระบวนการเรียนรู้

	 	 	 	 	 -	 ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนไม่เป็นระบบ

ปัจจัยภำยนอก	 	 	 -	 จัดกิจกรรมแบบท่องจ�า

                 จุดแข็ง                  จุดอ่อน

	 -	 ชุมชนให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน	 											กลยุทธ์เอื้อแข็ง	 														กลยุทธ์เอื้ออ่อน

	 -	 ชุมชนร่วมประเพณีวัฒนธรรม	 -	 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมใน	 -	 การพัฒนาความรู้และ	

	 	 ท้องถิ่นด้วยดี	 	 การพัฒนาวินัยในตนเอง	 	 พฤติกรรมความมีวินัย

	 -	 การด�าเนินชีวิตส่วนใหญ่ยัง	 	 นักเรียน	 	 ในตนเองนักเรียน

	 	 พึ่งพาอาศัยกัน

	 -	 การติดต่อสื่อสารกับชุมชนมีหลาย

	 	 ช่องทาง

	 -	 ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานโรงเรียน

	 -	 วัดเป็นแหล่งจัดกิจกรรม

	 	 อบรมวัฒนธรรม	

	 -	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยากจน	 									กลยุทธ์ไม่เอื้อแต่แข็ง	 											กลยุทธ์ไม่เอื้อและอ่อน

	 -	 ไม่มีเวลาอบรมบุตรหลาน	 -	 การพัฒนาความรู้ความ	 -	 การสนับสนุนด้านงบประมาณ

	 -	 ไม่มีความรู้ความเข้าใจการอบรมเลี้ยงดู	 	 เข้าใจและบทบาทหน้าที่	 	 จากชุมชน	ในการส่งเสริมสนับสนุน

	 -	 ไม่ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง	 	 ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง	 	 การพัฒนาวินัยในตนเอง

	 	 ของนักเรียน

	 -	 เลี้ยงดูด้วยเงินไม่ค�านึงถึง

	 	 ฐานะครอบครัว

	 -	 เชื่อว่าเมื่อเด็กโตขึ้นค่อยดีเองไม่ต้องสอน

	 -	 มีแหล่งอบายมุขในชุมชน

	 -	 ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ต่อลูก

	 -	 มีสื่อที่สร้างปัญหาสังคมมากมาย

	 -	 เชื่อว่าการอบรมบ่มนิสัยเป็นหน้าที่

	 	 ของโรงเรียน

	 -	 ปกป้องบุตรหลาน	 	 	 	

อุป
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	 2.	 ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ตอนบน	แสดงดังตารางที่	2

	 จากตารางที่	 2	 แสดงให้เห็นว่า	 กลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาฝั่งอ่าวไทย												

ตอนบน	ทีไ่ด้จากการประชมุกลุม่	กลยทุธ์หลกัที	่1	ประกอบด้วย	3	กลยทุธ์ย่อย	16	กลยทุธ์ขบัเคล่ือน	4	โครงการ

กิจกรรม	กลยุทธ์หลักที่	2	ประกอบด้วย	3	ยุทธ์ย่อย	10	กลยุทธ์ขับเคลื่อน	3	โครงการกิจกรรม	และ	กลยุทธ์

หลักที่	3	ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์ย่อย	11	กลยุทธ์ขับเคลื่อน	13	โครงการกิจกรรม	รวม	3	กลยุทธ์หลัก	9	กลยุทธ์

ย่อย	37	ขับเคลื่อน	20	โครงการกิจกรรม

	 3.	 ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน	

แสดงดังตารางที่	3

   กลยุทธ์ที่ได้จำกกำรศึกษำ             กลยุทธ์ที่ได้จำกกำรประชุมกลุ่ม (focus group)

	 กลยุทธ์	 กลยุทธ์	 กลยุทธ์	 โครงการ	 กลยุทธ์	 กลยุทธ์	 โครงการ

	 หลัก	 ย่อย	 ขับเคลื่อน	 กิจกรรม	 ย่อย	 ขับเคลื่อน	 กิจกรรม

	 1	 3	 17	 5	 3	 16	 4

	 2	 3	 10	 4	 3	 10	 3

	 3	 3	 11	 15	 3	 11	 13

 รวม 9 38 24 9 37 20

ตำรำงที่ 2 	จ�านวนกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์กำรพัฒนำวินัยในตนเอง  X S.D. ระดับ
 

	 1	 กลยุทธ์หลักที่ 1	การสร้างความร่วมมือ	ระหว่าง	ครู	ผู้ปกครอง	 4.31	 0.61	 มาก

	 	 นักเรียน	คณะกรรมการสถานศึกษา	และองค์กรศาสนา	เพื่อพัฒนา

	 	 วินัยในตนเองของนักเรียน	 	

	 2	 กลยุทธ์หลักที่ 2	การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี	 4.31	 0.64	 มาก

	 	 แก่ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และคณะกรรมการสถานศึกษา	เกี่ยวกับ

	 	 การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน	

	 3	 กลยุทธ์หลักที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ	 4.16	 0.48	 มาก

	 	 นักเรียนด้านความรับผิดชอบ	การตรงต่อเวลา	และการเคารพกติกา

	 	 สังคม	 	

   ผลกำรประเมินโดยรวม 4.26 0.58 มำก

ตำรำงที่ 3		ระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษา

	 	 	ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
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	 จากตารางท่ี	 3	 แสดงให้เห็นว่า	 กลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที	่										

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยตอนบนตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครผููร้บัผดิชอบงานวนิยันกัเรยีน	และกรรมการ

สถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.26,	S.D.	=	0.58)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยกลยุทธ์ที่	 1	 และกลยุทธ์ที่	 2	 อยู่ในระดับมาก	

เท่ากัน	(X	=	4.31,	S.D.	=	0.61)	รองลงมาคือ	กลยุทธ์ที่	3	(X	=	4.16,	S.D.	=	0.48)	ตามล�าดับ

	 จากตารางที่	4	แสดงให้เห็นว่า	ผลการทดสอบนัยส�าคัญระดับความเป็นไปได้ของค่าเฉลี่ย	(  =	3.50)
กลยุทธ์ที่	1	กลยุทธ์ที่	2		และกลยุทธ์ที่	3	มีความเป็นไปได้ระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001

อภิปรำยผล
	 ผู้วิจัยน�าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ตามล�าดับดังนี้

 กลยุทธ์หลักท่ี 1 การสร้างความร่วมมือ	 ระหว่าง	 ครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	 คณะกรรมการสถานศึกษา						

และองค์กรศาสนาเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน	 ในการด�าเนินงานพัฒนาวินัยในตนเองแก่นักเรียน											

จะประสบความส�าเร็จได้	ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ซึ่งในที่นี้	หมายถึงครู	ผู้ปกครอง																					

คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลอื่นในชุมชน	 ร่วมกันก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานโดยใช้เทคนิค											

แตกต่างจากวธีิปกตทิัว่ไปทีเ่ข้าใจในทีน่ีว่่ากลยทุธ์	มาจากความคิดเหน็ของผู้เกีย่วข้องหลายฝ่ายในทกุกระบวนการ

ขั้นตอนของการด�าเนินงานหรือเรียกว่า	 ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับ																				

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 24	 (6)																

ที่ว ่า	 ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา	 ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย																						

เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546,	น.	12)		โดยที่แต่ละฝ่ายร่วมมือกันตาม

บทบาทหน้าทีใ่นกระบวนการมีส่วนร่วม	การด�าเนนิงานจะมปีระสทิธภิาพได้	ต้องร่วมกนัตัง้แต่การเริม่ต้นจนถงึ

ตอนสุดท้าย	แนวคิดของ	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	และ	ถวิลวดี	บุรีกุล	(2549,	น.	32-44)	ที่กล่าวว่า	การมีส่วนร่วม

ในกระบวนการประชาธปิไตยได้แก่	1)	มส่ีวนร่วมในวางแผนประกอบด้วยการรบัรูเ้ข้าถงึข้อมูลเกีย่วกบัการวางแผน	

ตำรำงที่ 4	ผลการทดสอบระดบัความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัค่ิาเฉลีย่กลยทุธ์ความมวีนิัยในตนเองของนกัเรียน

	 	 ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 กลยุทธ์กำรพัฒนำวินัยในตนเอง X  S.D. t Sig

กลยุทธ์หลักที่ 1	การสร้างความร่วมมือ	ระหว่าง	ครู	ผู้ปกครองนักเรียน		 4.31	 .61	 21.698	 .000**

	คณะกรรมการสถานศึกษา	และองค์กรศาสนา	เพื่อ	พัฒนาวินัยในตนเอง

ของนักเรียน	 	

กลยุทธ์หลักที่ 2	การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่	 4.31	 .64	 17.494	 .000**

ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และคณะกรรมการสถานศึกษา	เกี่ยวกับการ

พัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน	 	

กลยุทธ์หลักที่ 3	การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ	 4.16	 .48	 8.090	 .000**

นักเรียนด้านความรับผิดชอบ	การตรงต่อเวลา	และการเคารพกติกา

สังคม	 	

**	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001
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และร่วมวางแผนกจิกรรม	2)	ร่วมในการปฏบิตัเิป็นการร่วมด�าเนนิงานประกอบด้วย	การเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

การในกิจกรรมต่างๆ	 และการตัดสินใจ	 3)	 การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์	 ผลกิจกรรมหรือผลการ

ตัดสินใจที่เกิดขึ้น	 และ	 4)	 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลซึ่งเก่ียวข้องกับการพยายามท่ีจะประเมิน

ประสิทธิผลโครงการกิจกรรมต่างๆ	 และพิจารณาวิธีการที่จะด�าเนินการต่อเนื่องต่อไป	 ประชาชนจะเข้ามา

เกีย่วข้องกบัการคดิเกณฑ์ในการประเมนิโครงการ	หรอืกจิกรรมต่างๆ	ด้วย	ซึง่ผลของการประเมนินี	้จะกลายเป็น	

ปัจจัยน�าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วม	 ขั้นที่	 1	 ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนต่อไป	 งานวิจัยของ	 สุนิชฌาน														

ไกรคุ้ม	(2554,	น.	131-132)	ที่ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนครูไม่ครบชั้น	พบว่า	

กลยทุธ์การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนครไูม่ครบชัน้	มกีลยทุธ์การสร้างเครอืข่ายเพือ่การเรยีนรูด้้านความร่วมมอื

จากชุมชนและผู้ปกครอง	 และกลยุทธ์การจัดสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	

MIS	อยู่ในระดับมาก	จากการประเมินโดยผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูวิชาการ	อัศรายุทธ	ศรีใจอินทร์	(2552)	

ทีศ่กึษากลยทุธ์การบรหิารงานวชิาการตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็

แบบเรียนรวม	พบว่า	สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็กแบบเรยีนรวมค่อนข้างจะเป็นปัจจยัเอือ้	

และเป็นโอกาส	 โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นจุดแข็ง									

และ	 แววตา	 ชลรัตน์	 (2554,	 น.	 152-156)	 ท่ีศึกษากลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้		พบว่า	กลยุทธ์ที่สามารถน�าไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี	6	กลยุทธ์

คือ	1)	การจัดโครงสร้างระบบบริหาร	2)	การพัฒนาและปรับระบบการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียน	3)	การพัฒนา

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ้	 4)	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู	้																				

และ	 5)	 การพัฒนาการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ปรากฏว่า	 กลยุทธ	์										

ดงักล่าว		มคีวามสอดคล้องกบัการพฒันาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูใ้นระดบัมากและกลยทุธ์ดงักล่าว

มีความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และมีประโยชน์ในระดับมากเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้								

จงึเป็นกลยทุธ์การสร้างความร่วมมอื	ระหว่าง	คร	ูผูป้กครองนกัเรยีน	คณะกรรมการสถานศกึษา	และองค์กรศาสนา

เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน

 กลยุทธ์หลักที่ 2	 การสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่ผู ้บริหาร	 ครู	 ผู ้ปกครอง																							

และคณะกรรมการสถานศกึษา	เก่ียวกบัการพฒันาวนิยัในตนเองของนกัเรยีน	ซ่ึงการพฒันาวินยัในตนเองของนกัเรยีน

นอกจากจะอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง	 ความร่วมมือจะเป็นไปด้วยดีตลอดหรือไม่นั้น	 ผู้เกี่ยวข้อง																			

ต้องเห็นความส�าคัญ	 รู้บทบาทหน้าที่มีเจตคติที่ดี	 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง	 ดังนั้นผู้บริหาร										

จึงมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน	 สอดคล้องกับแนวทาง								

ของ	 สิทธัต	 	 ค�าวรรณ	 (2541,	 น.	 67)	 ท่ีกล่าวว่า	 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง												

ของนกัเรยีนควรมกีารวางแผนร่วมกนั	ทัง้คณะครใูนโรงเรยีน	คณะกรรมการ	นกัเรียน	ผู้ปกครองนกัเรียน	โดยก�าหนด	      

บทบาทผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	 ผู้บริหารโรงเรียนต้องก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความส�าคัญกับงานวินัย

นักเรียนเท่ากับงานด้านอื่น	 ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด�าเนินงานส�าเร็จ																	

และมปีระสทิธภิาพ	 ร่วมประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอจดัท�าคูม่อืส่งเสรมิงานวนิยันกัเรยีนให้เหมาะสมการจดัท�าสือ่

ประเภทต่างๆ	 เช่น	 วารสาร	 สิ่งพิมพ์	 แผ่นพับเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมแก่ประชาชนและผู้ปกครอง											

ในเรื่องของจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดู	 การสนับสนุนการเอาใจใส่	 ซึ่งบิดามารดาต้องเข้าใจวิธีการอบรมเลี้ยงด	ู					

ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัวินยัทีบ้่าน	ครตู้องมหีน้าทีน่�านโยบายการด�าเนนิงานวนิยัไปปฏบิตัใิห้เกิดผลคอื	นกัเรยีน						

มีวินัยในตนเอง	 ครูควรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความเป็นครู	 อบรมบ่มนิสัยนักเรียน	 จรรยาบรรณ																			
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ของวิชาชีพทางการศึกษา	พ.ศ.	2556	(ราชกิจจานุเบกษา,	2556)	ที่กล่าวว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต้องรัก	เมตตา	เอาใจใส่	ช่วยเหลือ	ส่งเสริม	ให้ก�าลังใจ	ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม		

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ	 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ทั้งทางกายวาจาและจิตใจ							

ไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ	ทางด้าน	สติปัญญา	จิตใจ	อารมณ์	และสังคมของศิษย์	และให้บริการ

ด้วยความจริงใจและเสมอภาค	 โดยไม่เรียกรับ	 หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต�าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

เป็นการสร้างจิตส�านึกแก่ครูในการส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่เด็กไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร						

หรือการจัดกิจกรรม	 เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองหรือด้านอื่น	 	 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 (2550,	 น.	 6)	 ได้น�า						

พระราชด�ารัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 9	 ที่ด�ารัสไว้ว่า	 “ผู้ที่เป็นครูต้องถือเป็นหน้าท่ีอันดับแรก			

ที่จะต้องให้การศึกษาสั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง	 ทั้งในด้านวิชาความรู้	 ทั้งในด้านจิตใจ	 และความ

ประพฤติ	ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนก�าลังท�าอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ	เพราะอนุชนที่มีความรู้	

มีความดีเท่านั้นท่ีจะรักษาบ้านเมืองไว้ได้”	 และสอดคล้องกับทฤษฏีการเกิดวินัย	 ของ	 Mowrer	 (1950)																		

ที่กล่าวว่า	 การเกิดวินัยในตนเองน้ัน	 พื้นฐานท่ีดี	 คือความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา	 โดยการมีความรัก

ความห่วงใยซึง่กนัและกนั	ตลอดการอบรมเลีย้งดสูัง่สอนเพือ่ให้เติบโตขึน้มา	และพฒันาขึน้เมือ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่	

ซึ่งจิตส�านึกนั้นจะแสดงพฤติกรรมท่ีดีงามต่อไป	 (ไพฑูรย์	 การเพียร,	 2555,	 น.	 119-121)	 นอกจากครูแล้ว														

ผู้ปกครองถือว่า	 เป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากว่าครูจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ทั้งในฐานะผู้ปกครองคือ	ผู้ที่เด็กอยู่ด้วย	

ซึ่งอาจจะไม่ใช่	 พ่อแม่	 และทั้งในฐานะพ่อแม่และผู้ปกครอง	 ธีรภัทร	 เจริญดี	 (2542,	 น.	 50-52)	 ได้กล่าวถึง

บทบาทของผู้ปกครองต้องดูแล	เอาใจใส่	อบรมเด็กในความปกครอง	การให้ความรักจากบิดามารดา	การเลี้ยง

ดขูองมารดา	วนิยัจากบดิามารดา	สนบัสนนุให้สืบทอดประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีาม	ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงาม	 โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียน	 ซึ่ง	 Henderson	 and	 Bella	 (1994	 อ้างถึงใน											

ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	2550,	น.	8)	ได้สงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วม

ของพ่อแม่	ผู้ปกครอง	และชุมชน	จ�านวน	66	ชิ้น	พบว่า	มีประเด็นส�าคัญ	6	ประเด็นที่สอดคล้องกับกลยุทธ์								

การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนคือ	ครอบครัวมีส่วนส�าคัญ						

อย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของนักเรียนต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยมัธยม	 ดังน้ัน	 ถ้านโยบายและโปรแกรมที่มีเป้าหมาย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ก�าหนดให้ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ก็จะท�าให้นโยบายและ

โปรแกรมนัน้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	การมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครองทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีนสามารถช่วยให้

นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนและสามารถเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้	 ช่วยให้นักเรียนทุกคน									

ในโรงเรียนพัฒนาขึ้นทุกด้านไม่เพียงแต่ลูกตนเองเท่านั้น	 พ่อแม่ผู้ปกครองที่สวมบทบาททั้งสี่บทบาท	 คือ	 ครู								

ผู้สนับสนุน	ผู้พิทักษ์สิทธิ์	และเป็นผู้ตัดสินใจ	สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้อย่างดี	ควรใช้กิจกรรมอย่างมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การพิจารณาจัดท�าโครงสร้างการบริหารงานวินัยนักเรียน	 จัดท�า

ระบบสารสนเทศ	 ก�าหนดเกณฑ์การประเมินติดตามงานวินัยนักเรียนนั้น	 ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมวางแผน										

ด�าเนินงาน	ตรวจสอบ	และปรับปรุง	

 กลยุทธ์หลักที่ 3	การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ	การตรง

ต่อเวลา	และการปฏิบัติตามกติกาของสังคม	 เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง	 ในการ

ตัดสินใจ	ซึ่งที่ส�าคัญคือ	เหมาะสมกับวัย	พัฒนาการ	และความสามารถของนักเรียน	เนื่องจากนักเรียนมีความ

แตกต่างกัน	ทั้งด้านตนเองคือความรู้ความสามารถ	และด้านครอบครัวคือการศึกษาของผู้ปกครอง	และเฉพาะ

ด้านเศรษฐกิจ	 ดังน้ันกิจกรรมท่ีจะน�ามาพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนจึงต้องเลือกกิจกรรม	 และวิธีการกลยุทธ์	
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ที่ได้จากการศึกษาสภาพความพร้อมท้ังภายนอก	 คือ	 ครอบครัว	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 ภายในคือ	 ความพร้อม													
ของโรงเรียน	 ต้องเหมาะสมท่ีสุดกับศักยภาพและความสามารถของนักเรียนบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า													
คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ข้ึนอยู่กับศักยภาพตนเอง	 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ												
พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	หมวด	4	
มาตรา	22	ทีบ่ญัญตัไิว้ว่า	การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัไว้ว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได้	 และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	โดยให้ความส�าคัญแก่ผู้เรียนด้านศักยภาพ	ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนา
วินัยในตนเองนักเรียนก็เช่นเดียวกัน	 จึงต้องมีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสามารถความถนัด								
ของเดก็เน้นทีก่ารปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ�าวนัทัง้ทีบ้่านและโรงเรยีน	โดยต้องค�านงึถงึวัยและพฒันาการของเดก็
แนวคดิของ	สนุย์ี	ภูพ่นัธ์	(2546,	น.	84)	ทีก่ล่าวถึงพฒันาการของเดก็ในแต่ละช่วงอายสุรปุได้ว่า	การจัดกจิกรรม
ของเด็กแต่ละช่วงอายุต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก	 โดยผู้รับผิดชอบต้องเข้าใจถึงความต้องการ	
ความแตกต่างของเพศ	รู้เข้าใจจิตวิทยา	เข้าถึงความเปลี่ยนแปลง	ด้านอารมณ์	จิตใจ	สังคม	และความสามารถ	
สติ	ปัญญาเด็ก	และทฤษฎีของ	Peck	and	Havighurst	(1963)	ที่เชื่อว่าการควบคุมของอีโก	(Ego-control)	
และการควบคุมของซุปเปอร์อีโก	 (Supper	 ego-control)	 ร่วมกันช่วยให้เกิดความต้องการ	 แสดงพฤติกรรม	
เพื่อผู้อื่น	 อย่างสมเหตุสมผล	 นักทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอร์อีโกในบุคคลจะมีมาก						
หรอืน้อยกไ็ด้	และบคุคลแต่ละคนจะมพีลงัควบคุมของอโีกและซปุเปอร์อโีกในระดบัทีไ่ม่เท่ากนั	อนัเนือ่งมาจาก
การได้รับความรู้ทางจริยะศึกษาที่ท�าให้ทราบถึงผลที่เกิด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
	 1.	 ผูบ้รหิารสถานศึกษาสามารถน�าไปปรบัใช้ในการพฒันาพฤตกิรรมความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
	 2.	 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถน�าผลการศกึษาไปขยายผลให้โรงเรยีนในสงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศทราบแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ์การพัฒนาวินัย												
ในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาพื้นท่ีภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยตอนบน	 และวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์																				
ในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน
 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรเพิ่มขอบเขตการศึกษาด้านเน้ือหา	 โดยศึกษาจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร										
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551
	 2.	 ควรมีการน�ากลยุทธ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนทราบผลโดยตรงจากการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง														
ว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมากน้อยเพียงใด
	 3.	 ควรศึกษาประสิทธิผลของการน�ากลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองไปใช้กับโรงเรียนท่ีมีขนาด																	
ที่แตกต่างกัน	เพื่อเปรียบเทียบความส�าเร็จปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ	จากกลุ่มผู้ปกครอง
	 4.	 ควรศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการน�ากลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษา
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่ใช้เป็นโรงเรียนน�าร่อง	 เพื่อดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ	 และน�าผล					

ที่ได้มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป
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