
ก 
 

บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ืองวิจยั :    การเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์  
     “KONDEE  MODEL” โรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม ปีการศึกษา 2561-2562   

ช่ือผูว้จิยั  :    นางฉววีรรณ  รักษแ์กว้ 
ปีการศึกษา :    2561-2562   
 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน   
โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE  MODEL” โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561-2562            
2) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  หลงัการ
พฒันา ปีการศึกษา 2561-2562  3) เพื่อศึกษาผลการพฒันามาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1        
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2561-2562  และ     
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์  “KONDEE  
MODEL”  โรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม หลงัการพฒันา ปีการศึกษา  2561-2562 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนปีการศึกษา 2561 
จ านวน 196 คน และปีการศึกษา 2562 จ านวน 181 คน  ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 และ               
ปีการศึกษา  2562  จ านวน 42 คน  กลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 196 คน         
และ    ปีการศึกษา 2562 จ านวน 181 คน กลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562  จ านวน 13 คน  และกลุ่มตวัอย่างเครือข่ายชุมชน                 
ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562  จ านวน 15 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมทั้งส้ิน    
4 ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.97-0.98 สถิติท่ี
ใช้วิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS version 18 

 
ผลการวจัิยพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยใช้   
กลยุทธ์  “KONDEE MODEL”  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  ครู  
ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561-2562 พบวา่ 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพปานกลาง   



ข 
 

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพมากท่ีสุดสอดคล้องตาม
สมมติฐาน  

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพคุณลกัษณะความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียน  
หาดส าราญวิทยาคม ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561-
2562 พบวา่ 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพปานกลาง   
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพมากท่ีสุดสอดคล้องตาม

สมมติฐาน 
3. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี  1 ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561 -2562 
    ผลการประเมินมาตรฐานด้านผู ้เรียน มาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์             

ของผูเ้รียน หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561 คุณภาพการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 
95.28 ปีการศึกษา 2562 คุณภาพการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 99.50 ซ่ึงสอดคลอ้ง
ตามสมมติฐาน 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยุทธ์  “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 
2561 -2562 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพปานกลาง   
ปีการศึกษา 2562 หลังการพฒันาโดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพมากท่ีสุด

สอดคลอ้งตามสมมติฐาน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE  
MODEL” โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562  คร้ังน้ีท าให้ไดค้น้พบจุดเด่นของ
การเสริมสร้างความมีวนิยัซ่ึงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของ
นกัเรียนต่อไป 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 

   1.1  K : Knowledge กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ให้นกัเรียนไดเ้กิดความตระหนกัและ
ปฏิบติัในความมีวินยัในตนเองตามจุดเนน้ 5 จุดเนน้ และตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนควร
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ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเองของนักเรียน สามารถ
ประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคม  สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคม
ใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข ส่งผลใหโ้รงเรียนสามารถจดักิจกรรมต่างๆไดด้ว้ยความสงบเรียบร้อย 
นกัเรียนก็สามารถศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่มีความเดือดร้อนวุน่วาย อนัเกิดมาจกความขาด
วินยั ขาดความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนสามารถปลูกฝังให้นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนใน
แนวทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม  ส่งผลใหน้กัเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 
 1.2  O : Organization การจดัระบบในองค์การ และมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม ครูเป็นผูท่ี้
ใหค้วามอบอุ่นแก่นกัเรียน และนกัเรียนส่วนมากจะมีครูเป็นแบบอยา่ง ท าใหน้กัเรียนยอมรับค่านิยม
และอุดมการณ์ของครูท่ีนกัเรียนยดึเป็นแบบอยา่ง และปฏิบติัตามไปตลอด 
 1.3  N : Network การมีภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวินยัในตนเองของนกัเรียน ได้แก่ เครือข่ายผูป้กครอง เครือข่ายผูน้ าทอ้งถ่ิน เครือข่าย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียนควรสร้างภาคีเครือข่ายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียน 
คอยดูแล เล้ียงดู และเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และเป็นตน้แบบให้กบันกัเรียนได ้อีกทั้งควรส่งเสริมให้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม หน่วยงานต่างๆในสังคมเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้ถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความมีวนิยัในตนเองอยา่งทัว่ถึง ดงันั้นการท่ีนกัเรียนมีผูป้กครองหรือเพื่อนท่ีแสดงพฤติกรรมความ
มีวินยัอยา่งสม ่าเสมอก็จะท าให้นกัเรียนมีแบบอย่างของการแสดงพฤติกรรมประกอบกบัโรงเรียน
ให้ความส าคญั ท าให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองอยา่งต่อเน่ือง ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี บรรยากาศต่างๆในโรงเรียนเอ้ือต่อการเลียนแบบในการแสดง
พฤติกรรมท าใหน้กัเรียนซึมซบัส่ิงท่ีดีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์  
 1.4  D : Design จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีระเบียบวินยัดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความซ่ือสัตย ์ 
ดา้นการตรงต่อเวลา  ด้านความรับผิดชอบ  ดา้นการเคารพกฎระเบียบของสังคม และดา้นความ     
จิตอาสา โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้แก่นกัเรียน เช่น การมอบเกียรติ
บตัร ทุนการศึกษาหรือรางวลัอ่ืนๆ แก่นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมทางดา้นการมีวินยัในตนเอง มีการ
ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมความมีวินยั เช่น ก าหนดบทลงโทษนกัเรียนท่ีไม่เขา้เรียน โดยอาจ
ให้นกัเรียนมีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรการ ให้ความส าคญักบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียน ครู และผูป้กครอง เช่น กิจกรรมเยี่ยม
บา้นนกัเรียน กิจกรรมแนะแนว เป็นตน้ และมีการจดักิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมระเบียบวินยั 
เช่น การเขา้ค่ายพกัแรมคุณธรรม กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้  
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            1.5  E: Environment  สภาพแวดลอ้ม น่าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน  ส่งเสริมการพฒันาวินยันกัเรียน  
ทั้งในหอ้งเรียน และบริเวณโรงเรียน โรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ส่ือตน้แบบ
ท่ีส าคญัทั้งภายในและนอกโรงเรียน หรือถ้าหากนักเรียนอยู่ในชุมชนท่ีมีระบบการจดัการท่ีดีมี
แบบอยา่งทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีกิจกรรมท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชนดว้ยแลว้จะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตอาสา คิดเพื่อส่วนรวม 
และชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่ช่วยกันพฒันาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างส านึกรัก        
บา้นเกิด ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานส าคญัของการเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต 
 1.6  E : Evaluation  การประเมินผลการปฏิบติังาน โรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ท่ีสะทอ้นความมีวนิยัในตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อดูแนวโนม้ความย ัง่ยืนหรือความคงทนของความมี
วนิยัในตนเองของนกัเรียน และทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงพฒันาสอดคลอ้งกบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน  

                  
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่าง
ย ัง่ยนื 

   2.2 ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกบัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน บา้น และชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยั 
 

 
 
 
 
 

 


