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ควำมเป็นมำของกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรพัฒนำ
	 นับตั้งแต่	 อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ ์
ย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีน	เมือ่ปี	2550	
และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าองค ์กรเครือข ่ายคุณธรรมด ้าน 
จติอาสา	โดยคณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)	 ท�าให้อาจารย์สุรพล	 
ได้รบัคดัเลือกให้ไปศกึษาดูงาน	ณ	มลูนธิพิทุธ
ฉือจี้	 ประเทศไต้หวัน	ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบ
ในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมหลากหลาย
ด้าน	 อาจารย์สุรพลได้ตกผลึกทางความคิด	
มองเหน็ว่า	“วนัิยและความรบัผิดชอบ”	คอื

 ทุกคร้ังก่อนเข้ำห้องเรียน เด็กๆ จะค่อยๆ ถอดรองเท้ำแล้วน�ำมำวำงเรียงกันเป็น 
แถวยำวอย่ำงเป็นระเบียบเรยีบร้อย เป็นภำพทีเ่หน็จนเจนตำในโรงเรยีนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรงุ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งนับเป็นเวลำสิบปีมำแล้วท่ีโรงเรียนได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ปลูกฝัง “ควำมมีวินัย” ลงในหัวใจของเด็กนักเรียน

โรงเรียนต้นบำกรำษฎร์บ�ำรุง
โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้ำงเด็กดีมีวินัย

คณุธรรมขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญัอย่างมาก	
และเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนโรงเรยีนต้นบากฯ	ยงัไม่
ค่อยได้รับการฝึกฝน	
	 อาจารย์สุรพลเล่าว่า	 “แรงบันดาลใจ
ส่วนหนึ่งก็คือเสียงจากผู้ปกครอง หลายคน
บอกว่าลูกๆ ของเขาขาดความรับผิดชอบ 
ขาดความมีวินัยในตนเอง ครูเองก็สะท้อน
ว่าเด็กๆ มักจะมาโรงเรียนสาย การเข้าแถวก็ 
ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องคอยว่า
กล่าวกันเป็นประจ�า ตอนไปดูงานที่ฉือจี้ ก็ได้
เห็นความแตกต่างของเด็กนักเรียนไต้หวัน
กับเด็กของเรา แค่เรื่องเล็กๆ อย่างการถอด
รองเท้า ก็สะท้อนให้เห็นความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแล้ว” 
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วินัยเริ่มต้นที่ “รองเท้ำ” 
	 หลังจากที่อาจารย์สุรพลได้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากการศกึษาดูงาน
ทีม่ลูนธิพิทุธฉอืจีใ้ห้กบับคุลากรครใูนโรงเรยีน	
ทกุคนต่างเหน็ชอบร่วมกนัว่าจะใช้	“รองเท้า”	
มาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณธรรมให้กับ
เด็กนักเรียน
	 จากที่เคยถอดรองเท้าวางระเกะระกะ	
ไม่เรียบร้อย	 อีกทั้งยังเหยียบรองเท้าของ
เพื่อน	ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ทาง
โรงเรียนจึงออกกฎระเบียบใหม่	เมื่อนักเรียน
ถอดรองเท้าแล้ว	 ให้หยิบรองเท้ามาวางเรียง
กันเป็นแถว	 โดยวางส้นรองเท้าให้ชิดกับ
ผนังห้องเรียน	 และเมื่อต้องการสวมรองเท้า	 
จะต้องหยิบรองเท ้ามานั่ง	 แล ้วสวมให ้
เรียบร้อยเสียก่อน
	 แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ	 แต่สามารถน�า
ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงใหญ่ได้	เพราะเมือ่เดก็ๆ	
ได้รับการฝึกฝนทกุวนักเ็กดิความเคยชนิ	และ
เห็นประโยชน์ของการเรียงรองเท้าอย่างเป็น
ระเบียบ	คือนอกจากจะดูสวยงามแล้ว	 เวลา
ใส่รองเท้ายังเกิดความสะดวกสบายและ 
หาง่ายมากขึ้น	 ดังนั้นจากที่เด็กๆ	 ต้องท�า
เพราะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับ	 ก็เปลี่ยนมา

ท�าด้วยความเต็มใจ	เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
ตดิตวัจนกลายเป็นนสิยั	และเป็นวนิยัทีค่่อยๆ	
เติบโตขึ้นในตัวเด็ก

วนิยัทีท่�ำด้วยใจ คือวินยัท่ีถำวรและยัง่ยนื 
	 นอกจาก	“วนิยัรองเท้า”	ทีเ่ดก็นกัเรยีน
ต้นบากฯ	 ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นวิถีชีวิตแล้ว	
ยังมี	 “วินัยการเข้าแถว”	 จากแต่ก่อน	 เวลา
เข้าแถวเคารพธงชาติ	 เด็กๆ	จะวางมือที่ไหล่
ของเพือ่นเพือ่จดัแถวให้เป็นแนวตรง	กย็กเลกิ
การวางมอืท่ีไหล่	แต่ให้ใช้สายตากะระยะและ
เล็งให้ตรง	วิธีนี้จะท�าให้เด็กๆ	เกิดความใส่ใจ
ในการเข้าแถวมากขึ้น	
	 เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน	 นักเรียนก็ 
จะได้ฝึก	“วนิยัการรบัประทานอาหาร”	เมือ่
รับอาหารมาแล้ว	 เด็กๆ	 จะมานั่งรอเพื่อนท่ี 
โต๊ะจนกว่าจะครบ	 10	 คน	 จึงจะลงมือ 
รบัประทานอาหารได้	เป็นการฝึกความอดทน
ในการรอ	และฝึกความตรงต่อเวลา	ไม่มาสาย	 
เพราะจะท�าให้เพือ่นรอนาน	ขณะรบัประทาน
อาหารจะต้องไม่ส่งเสียงดัง	 ไม่ท�าอาหาร
หกจากจาน	 และต้องรับประทานไม่ให ้
เหลือ	 เป็นการฝึกให้รู้จักความพอประมาณ	 
ตักอาหารมาแต่พอดี	 และเมื่อรับประทาน
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อาหารเสร็จแล้ว	 เด็กๆ	ก็จะล้างจานเอง	น�า
ไปวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ฝึก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและการพึ่งตนเอง
 “วินัยการรักษาสาธารณสมบัติ” 
เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 
ส่วนรวมของโรงเรียน	 คือการช่วยกันปิดน�้า	
ปิดไฟ	ปิดพดัลม	ปิดโทรทศัน์	ปิดคอมพวิเตอร์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจาก
ห้องเรียน	 แถมยังช่วยลดค่าน�้า	 ค่าไฟฟ้า 
ให้กับโรงเรียนได้อีกด้วย	
 “วนัิยทีฝึ่กฝนบ่อยๆ ซ�า้ๆ จนกลายเป็น
นิสัย จะเป็นวินัยที่ยั่งยืนและถาวร แต่ทั้งนี้ 
ท้ังนั้นต้องท�าด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ว่าท�า
เพราะถูกบังคับ หรือท�าเพื่อให้ผ่านไป ดังนั้น 
ที่โรงเรียนน้ี ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
ไม่เฉพาะเด็กนักเรียน ผู ้อ�านวยการก็ต้อง
ท�าให้เป็นแบบอย่าง ครกูต้็องท�าให้เด็กๆ เหน็  
เด็กก็จะท�าตามด้วยความเต็มใจ อยากท�า
เพราะท�าแล้วเห็นผลว่ามันดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น
 อย่างผมเอง ก่อนออกจากห้องต้อง
ส�ารวจความเรียบร้อย ปิดไฟ ปิดพัดลมหรือ
ยัง จากน้ันก็จะปิดห้องเอง รับผิดชอบห้อง
ของตัวเอง นักการภารโรงไม่ต้องเสียเวลามา
คอยปิดให้... ถ้าเดก็ๆ เขาฝึกความรบัผดิชอบ

ต่อตนเองด้วยวินัยต่างๆ เหล่านี้ ฝึกบ่อยๆ 
ซ�้าๆ วินัยจะกลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขา” 
อาจารย์สุรพลกล่าว
 
จำกโรงเรียนขยำยผลสู่ชุมชน
	 การพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กจะท�า
เฉพาะแค่ในโรงเรียนไม่ได้	 เพราะเวลาส่วน
ใหญ่ของเด็กๆ	นั้นอยู่ที่บ้าน	ดังนั้นเป้าหมาย
ของโรงเรียนต้นบากฯ	 คือการขยายผลไปสู่ 
ครอบครัวของนักเรียน	 โดยให้ผู ้ปกครอง 
มอบหมายงานบ้านให้กบันกัเรยีนทกุคน	เพือ่ให้ 
เด็กๆ	 ได้ฝึกความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย	



121องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 “วิถีชีวิตของผู ้ปกครองที่นี่ เขาต้อง
ออกจากบ้านไปกรีดยางตั้งแต่ตีสอง กว่าจะ
กลับบ้านก็สาย ดังน้ันก่อนที่เด็กๆ จะออก
จากบ้านเพ่ือมาโรงเรียน อย่างน้อยเขาจะ
ต้องรับผิดชอบเร่ืองการปิดไฟ ปิดน�้า ช่วย
ผู้ปกครองประหยัด ช่วยท�างานบ้านเล็กๆ 
น้อยๆ กเ็ป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 
ถ้าครอบครัวไหนไม่มีงานบ้านให้ลูกท�าจริงๆ 
ก็ให้ซื้อต้นกุหลาบให้เขาสักต้นหน่ึง ให้เขา
ดูแลรดน�้าทุกๆ วัน จะช่วยปลูกฝังให้เด็กเกิด
ความรับผิดชอบ เกิดวินัยในครอบครัวขึ้น” 

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้ำงเด็กดีมีวินัย 
	 จากประสบการณ์การท�าโครงการต่างๆ	
ร่วมกับศูนย์คุณธรรมตลอดระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้	 โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารุงได้ยกระดับการท�ากิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างคุณธรรม	 มาสู่การเป็น	 “ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” 
ให้กับโรงเรียนต่างๆ	 ที่สนใจเข้ามาศึกษา 
ดูงาน	 รวมถึงเป็นพี่ เลี้ยงให้กับโรงเรียน 
เครือข่าย	 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่าย 
มากถึง	30	โรงเรียนในจังหวัดตรัง	ทั้งนี้ปัจจัย

ความส�าเร็จท่ีส�าคัญก็คือ	 การมีผู้บริหารท่ีมี
วิสัยทัศน์	 และเป็นผู้น�าในการลงมือท�า	 โดย
ยึดหลัก	“รู้	รัก	สามัคคี”	
 “ทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีเป้าหมาย
ร่วมกัน รู้ว่าเราก�าลังท�าอะไร และรักในสิ่งที่
เราท�า เพราะท�าแล้วเกิดประโยชน์ สุดท้าย
ต้องสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน นี่คือ
ศาสตร์ของพระราชาท่ีโรงเรียนเราน้อมน�า 
มาใช้จนเกิดความส�าเร็จ” อาจารย์สุรพล
กล่าวทิ้งท้าย
 
	 ทุกวันนี้อาจารย์สุรพลและคณาจารย์
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง	 ยังคงมุ่งมั่น
ทุ ่มเทในการหล่อหลอมลูกศิษย์รุ ่นแล้ว 
รุ่นเล่าให้เป็นเด็กดีมีวินัย	 มีความรับผิดชอบ	
และมีคุณธรรมด้านต่างๆ	 เพื่อเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลงที่อยากเห็น	 คือการเติบโตไป
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	เป็นก�าลังส�าคัญที่
จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	
และอยู่ดีมีสุขในอนาคต	




