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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานวินัยนักเรียนของครู
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คุรุ - แมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ประชากรที่ใชเปนครูในกลุมเครือขายดังกลาว ในปการศึกษา 2551 จํานวน 115 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชความถี่และรอยละ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ในการปฏิบัติงานวินัยนักเรียนของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุ - แมนาจร ครูสวนใหญไดกําหนดหนาทีภ่ ายในชัน้ เรียนรวมกับนักเรียน
กําหนดกฎระเบียบใหนักเรียนปฏิบัติ กําหนดผลที่นักเรียนจะไดรับจากการกระทําที่ไมเหมาะสม
ไวอยางชัดเจน หยุดการกระทําที่ไมเหมาะสมของนักเรียนทันที ดําเนินการกับความประพฤติที่ไม
เหมาะสมของนักเรียนทุกครัง้ ตามที่ไดตกลงกันไว ลงโทษนักเรียนตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น
ใหนกั เรียนเลือกวิธีการลงโทษที่เห็นวาเหมาะสม ลงโทษนักเรียนโดยพิจารณาถึงสาเหตุและ
ความรุนแรงของการกระทําผิด ลงโทษนักเรียนโดยยึดหลักความเมตตา และไมใชความรุนแรง
ไดใชหลักการพูดยกยองชมเชย ใหคําปรึกษาหารือ ชักจูงแนะนํา และเปนแบบอยางที่ดีเพื่อปองกัน
การประพฤติผิดวินยั ของนักเรียน พรอมทั้งการประพฤติผิดในชั้นเรียน และนอกชัน้ เรียน การหนี
โรงเรียน และความเฉื่อยชา
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ABSTRACT
This study investigated student discipline work as performed by teachers in Kuru –
Mae Nachorn Educational Development Network Group, Mae Chaem District, Chiang Mai
Province. Population under study comprised 115 teacher form aforementioned network in the
2008 academic year. Instrument used was a questionnaire with items asking about essential of
the topic. Collected data were then analyzed through applications of frequency and percentage.
The findings were summarized as follows :
In performing student discipline work, most teachers from the above network revealed
the ensuing aspects, i.e., set up class duties with students; established rules and regulations for
students to follow; pointed out the consequences clearly of what students would get when
inappropriate behavior were committed; immediately stopped student’ inappropriate behavior;
acted on students inappropriate behavior every time as agreed upon; penalized when necessary;
let students select ways of punishment; penalized students by considering causes of the abusive
behavior; penalized students by considering kindness principle and did not use rough treatment.
In preventing students’ disciplinary misbehavior, misbehavior in and out of class, school absentee
and apathetic behavior; most teachers gave praise to students when good deeds were revealed,
gave counsel and direction to the right path, and conducted themselves as good examples.

