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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค  ์ เพื ่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมวิน ัย

นักเรียนของโรงเรียนวดับางโฉลงนอก(ประสิทธ์ิบ ารุง) สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูใน
โรงเรียนวดับางโฉลงนอก(ประสิทธ์ิบ ารุง) จ  านวนประชากรทั้งส้ิน จ  านวน 36 คน เคร่ืองมือที่
ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย    
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
              ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัญหาวนิัยของนักเรียนโรงเรียนวดับางโฉลงนอก(ประสิทธ์ิบ ารุง) 
โดยรวมและรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การมีมารยาท 
เป็นปัญหาในอนัดบัแรก รองลงมา คือ ความสะอาด ส่วนการตรงต่อเวลา         มีปัญหาอยูใ่น
อนัดบัสุดทา้ย 2)แนวทางในการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนวดับางโฉลงนอก(ประสิทธ์ิ
บ ารุง) ประกอบไปด้วย 1)ดา้นการตรงต่อเวลา โรงเรียนควรจดัท าคู่มือนักเรียนว่าดว้ยเร่ืองกฎ 
ระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิในโรงเรียน โดยครูเป็นตน้แบบการปฏิบตัิตนเขา้สอนตรงเวลา 2) ดา้นความมี
ระเบียบวนิยั ควรสร้างความเขา้ใจกฎระเบียบวินัยที่ถูกตอ้ง ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง
ใหท้ราบกฎระเบียบของโรงเรียน 3)ดา้นความสะอาด ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนปฏิบตัิตามแนวทาง
ดา้นความสะอาดของโรงเรียน มอบรางวลัแก่นกัเรียนที่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี และครูมีการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 4)ดา้นการมีมารยาท ควรมีการจดัอบรมมารยาททั้ง
เร่ืองการเดิน การพดู การนัง่ใหน้กัเรียน สอดแทรกการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาครูให้ค  ายก
ยอ่งชมเชยกบันกัเรียนที่เป็นแบบอยา่งที่ดี และครูว่ากล่าวตกัเตือนเม่ือนักเรียนกระท าผิด พร้อม
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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The purposes of this research was to study student  discipline  problems and guidelines 

to promote student’s discipline in Watbangchalongnok School under Samutprakan Primary 
Educational Service Area Office 2. The population used in the research consisted of             
A Director of the school. 35 teachers in Watbangchalongnok School, during the academic 
year 2018. The research tool used in the study was a scale -rating questionnaire. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation.  
 

The research found that: 1) Problems of student’s discipline of  Watbangchalongnok 
School  as a whole and each aspect had a low level of problems. Considering each aspect, it 
found that good manner aspect was the first problem, followed by cleanliness and punctuality 
was the lowest problem. 2)Guidelines to promote student discipline were comprised of 1) For 
punctuality aspect, the school should create a student handbook on the rules and regulations in 
schools. Teacher should be a model by on time teaching. 2) Discipline aspect , teacher should 
make understanding rules and disciplines of school,  Coordinate with parents to realize  the  
school regulations. 3) Cleanliness aspect, should follow school cleanliness guidelines and give  
rewards for moral support to good examples students. Teachers should follow-up students  
performance continuously. 4) Good manners aspect, teacher should give training for courtesy in 
walking, speaking, sitting for students also integration in  teaching and learning in each subject. 
Finally, the teacher should emphasize warning continuously. 
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