
ช่ือเร่ืองงานวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน โดยใชวิธีการปกครองช้ันเรียนแบบมีสวนรวมของ
  นักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนหองสอนศึกษา

ชื่อผูทําวิจัย : นางณีรนุช  อินตาพรหม
ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนหองสอนศึกษา

บทคัดยอ

งานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน โดยใชวิธีการปกครองชั้นเรียนแบบมีสวนรวม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนหองสอนศึกษา มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
โดยใชวิธีการปกครองชั้นเรียนแบบมีสวนรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหองสอนศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 โรงเรียนหองสอนศึกษา จํานวน 29 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช คือ ขอตกลงรวมกันของหองเรียน แบบสังเกต   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉล่ีย

ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการ
ทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย กลาแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดี สนใจ
และตั้งใจเรียนมากขึ้น ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีความสนใจและกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
ใหการชวยเหลือผูอื่นโดยไมตองรองขอ ใหความเอาใจใสทรัพยสินสวนรวม และใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนดวยดี นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมีการทํางานเปนทีม มีการวางแผนการ
ทํางานและปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ
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เคร่ืองมือในการแกปญหา
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แนวทางการดําเนินการการปกครองช้ันเรียนแบบมีสวนรวม

1. ครูท่ีปรึกษาแจงหลักการปกครองช้ันเรียนแบบมีสวนรวม
2. แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม ๆ ละเทาๆ กัน   ในการแบงกลุมนักเรียนครูจะเปนผูแบงคละกันโดยยึด

ระดับความสามารถของนักเรียน
3. เม่ือไดสมาชิกกลุมแลว นักเรียนต้ังช่ือกลุม ตามความเห็นของแตละกลุม
4. นักเรียนแตละกลุมจับสลากบทบาทและตําแหนงตางๆ ของกลุม โดยจะมีเทากับจํานวนของสมาชิกแต

ละกลุม ในกรณีท่ีมีจํานวนสมาชิกมากกวาตําแหนงท่ีจัดไว สามารถเพ่ิมจํานวนคนในแตละ
      บทบาทท่ีเห็นวามีความสําคัญท่ีตองมีผูทําหนาท่ีมากกวา 1 คน หรืออาจทําหนาท่ีแทนกันในกรณีท่ี
      สมาชิกอีกคนไมอยู 
5. ครูท่ีปรึกษาแจงรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของตําแหนงตางๆ ดังน้ี

5.1 หัวหนาช้ันเรียนประจําสัปดาห มีหนาท่ีประสานงานกับครูท่ีปรึกษา และครูผูสอนในแตละวัน 
และเปนผูบอกทําความเคารพตอนตนและทายช่ัวโมงเรียน ดูแลควบคุมระเบียบวินัยสมาชิกใน
ชั้นเรียน  

5.2 รองหัวหนาช้ันเรียนประจําสัปดาห มีหนาท่ีรวบรวมสมุดการบานสงครู   ทําหนาท่ีแทนหัวหนา
ช้ันเม่ือหัวหนาช้ันไมอยูและประสานกับหัวหนาช้ัน

5.3 เหรัญญิกช้ันเรียนประจําสัปดาหมีหนาท่ีจัดทําบัญชีรับ-จาย เงินในช้ันเรียน
5.4 เลขานุการช้ันเรียนประจําสัปดาห มีหนาท่ีจดบันทึกการประชุมและจัดทํารายงานสงหัวหนาช้ัน

เรียน เพ่ือนําสงเสนอตอครูท่ีปรึกษาในแตละสัปดาห
5.5 เวรรักษาความสะอาดประจําวัน (สมาชิกในกลุมท่ีเหลือ) มีหนาท่ีดูแลควบคุมทําความสะอาด

หองเรียน นําขยะในหองเรียนไปท้ิงในถังท่ีเก็บขยะ
6. ครูท่ีปรึกษาช้ีแจงแนวปฏิบัติการปกครองช้ันเรียนแบบมีสวนรวมใหนักเรียนทราบ ดังน้ี

6.1 ในแตละสัปดาหสมาชิกของแตละกลุมจะจับสลากสับเปล่ียนหนาท่ีและบทบาท ซ่ึงจะ
ดําเนินการโดยหัวหนาช้ันเรียนประจําสัปดาหคนเดิม 
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6.2 สมาชิกในกลุมของแตละวันสังเกตพฤติกรรมตางๆ ในหองและนอกหองเรียน จดบันทึกลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรม แลวนําสงหัวหนาช้ันเรียนของแตละสัปดาห เพ่ือนําสงครูท่ีปรึกษา การ
จดบันทึกแบงไดดังน้ี

6.2.1 รองหัวหนาช้ันเรียนประจําสัปดาห สังเกตพฤติกรรมหัวหนาช้ัน
6.2.2 เหรัญญิกช้ันเรียนประจําสัปดาห สังเกตพฤติกรรมรองหัวหนาช้ัน
6.2.3 เลขานุการช้ันเรียนประจําสัปดาห สังเกตพฤติกรรม เหรัญญิก
6.2.4 หัวหนาช้ันเรียนประจําสัปดาห สังเกตพฤติกรรม เลขานุการ และสมาชิกกลุมท่ี

เหลือ

6.3 ในช่ัวโมงโฮมรูมในแตละสัปดาหนําพฤติกรรมตางๆ ท่ีจดบันทึกมารวมกันอภิปรายวาดีหรือไม       
อยางไร ควรปรับปรุงแกไขอยางไร และรับ-สงมอบหนาท่ี ตอสมาชิกในกลุมของแตละสัปดาห
ตอไป

7. นักเรียนรวมกันสรางขอตกลงของช้ันเรียน
7.1 เวรประจําวันตองทําในตอนเชาและตอนเย็น โดยมาโรงเรียนกอนเวลา 07.45 น.
7.2 หามเลนกันและสงเสียงดังในขณะท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
7.3 ตองต้ังใจเรียน ทําการบานหรืองานท่ีมอบหมาย ขณะท่ีอยูในโรงเรียนท้ังชวงพักกลางวันและ  

                   เลิกเรียนกอนกลับบาน
7.4 ขณะท่ีครูไมอยูหรือยังไมเขาช้ันเรียน ใหน่ังอยูกับท่ีและนําหนังสือมาอานทบทวน ไมเลนกัน

หรือว่ิง 
                  ไลกันในหองเรียน หรือออกนอกช้ันเรียน

7.5 เขาหองเรียนใหตรงเวลา ไมควรเขาหองชาเกินเวลา 5 นาท ีถาเขาหองชาจะถูกปรับคร้ังท่ี 2 
บาท 

7.6 ไมมาโรงเรียนสาย 
7.7 การบานของแตละวิชาจะตองนําสงกอนเวลา 07.45 น.
7.9 แตงกายใหถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน
7.10 ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด
7.11 ใหปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเครงครัด
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
กลุมท่ี.............................................ประจําสัปดาหท่ี ................ประจําเดือน.....................
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หัวหนาชั้นเรียน
ประจําสัปดาห
รองหัวหนาฯ

เหรัญญิกประจํา
สัปดาห

เลขานุการประจํา
สัปดาห

เวรทําความสะอาด
ประจําวัน

เวรทําความสะอาด
ประจําวัน

เวรทําความสะอาด
ประจําวัน
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เวรทําความสะอาด
ประจําวัน

เวรทําความสะอาด
ประจําวัน

เวรทําความสะอาด
ประจําวัน

หมายเหตุ  เกณฑการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ลงช่ือ ……………………………………ผูประเมิน
(…………………………………)
………./…………………../……….

รายงานการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
โดยใชวิธีการปกครองชั้นเรียนแบบมีสวนรวม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6/5  โรงเรียนหองสอน
ศึกษา
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นางณีรนุช  อินตาพรหม
ครูเชี่ยวชาญ  อันดับ คศ.4

โรงเรียนหองสอนศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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