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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนตาม
สถานภาพของครอบครัว 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพการอบรมเล้ียงดู และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา กบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
4) เพื่อศึกษาชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 191 คน 
ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 191 คน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี จาก 14 โรงเรียน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random 
sampling) ครูฝ่ายปกครองในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 112 คน จาก14 โรงเรียนได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA F-test สถิติทดสอบสมมติฐาน 
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัตวั
แปรเกณฑโ์ดยใชว้ธีิ Enter เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ระดบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันนทบุรี 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 พบวา่ นกัเรียนมีวินยัดา้นพฤติกรรมในห้องเรียนและดา้น
พฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนตามสถานภาพของ
ครอบครัวพบวา่ นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความมีวินยัใน
ตนเองทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

3. ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการอบรมเล้ียงดู คือ การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล 

ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนของครูพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกับความมีวินัยในตนเองของ

นกัเรียนดา้นการอบรมเล้ียงดู คือการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ  

4. ชุดตวัแปรท่ีพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติประกอบดว้ย พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การ
ปฏิบติัตนของครูและการอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผลโดยสมการน้ีสามารถท านายความมี
วนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 33.0 ( 2R = .330) 

5. ปัญหาของการพฒันาพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนในดา้นการปฏิบติั
ตนของครู ครูบางคนสอนไม่ค่อยเขา้ใจหรือสอนแลว้นกัเรียนเขา้ใจยาก ท าให้นกัเรียนชวนกนัหนี
เรียน ในดา้นพฤติกรรมกลุ่มเพื่อนนกัเรียนชอบท าเลียนแบบเพื่อน เช่น การแต่งกายผิดระเบียบ ดา้น
พฤติกรรมทัว่ไป คือ ขาดความรับผิดชอบ สนใจเทคโนโลยีท่ีไม่จ าเป็นมากเกินไป เช่น การใช้
โทรศพัท์เกินความจ าเป็น ติดเกมส์ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาความมีวินยัของนกัเรียน คือ คุณครู
ควรหาส่ือหรือกิจกรรมต่าง ๆท่ีท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในบทเรียนไดง่้ายข้ึนใหมี้การก าหนดบทลงโทษ
อยา่งชดัเจนส าหรับนกัเรียนท่ีหนีเรียนควรจดักิจกรรมปลูกจิตส านึก หาส่ือการสอนท่ีท าให้นกัเรียน
มีความตระหนกัในความส าคญัของการศึกษา  และใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเองส าหรับผูป้กครอง
ควรใหค้วามรัก และเอาใจใส่นกัเรียน ติดตามความเป็นอยู ่และผลการเรียน  ตลอดจนการคบเพื่อน
ของนักเรียนควรมีการสอนจริยธรรมและศีลธรรม ให้มากข้ึน ผูป้กครองควรปรับตวัลดช่องว่าง
ระหว่างวยัลง โดยการโน้มเขา้ใกล้กบัลูกท่ีเป็นวยัรุ่นให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และ
ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study were 1) to examine the level of lower secondary students’ 
self-discipline 2) to compare the lower secondary students’ self-discipline behavior by their 
family status 3) to explore the relation between family raising, school environment and lower 
secondary students’ self-discipline 4) to study factors being able to predict the lower secondary 
students’ self-discipline 5) to find out problem and suggestion to develop lower secondary 
students’ self-discipline. 

A sample was selected from 191 lower secondary students, 191 parents from 14 
secondary schools in Nonthaburi province by using sample random sampling method. Also 112 
administrative teachers from 14 secondary schools in Nonthaburi province were drawn by 
purposive sampling. The instruments used included the questionnaire: Check list and Rating 
scale. 

The findings revealed that 
1. Level of lower secondary students’ self-discipline in Nonthaburi province was high 

both behavior in class and in general. 
2. The result of comparison between different family status: both their incomes and in 

general, the behavior of students are all the same. 
3. The variable are positively correlated with students self-discipline significantly .01 

in case of family raising by reasonable controlling and school environment was effected by the 
behave of teachers, friends and Student Care System as well. The variables are negatively 
correlated with students’ self-discipline in neglected family rising. 
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4. The lower secondary students’ self-discipline Foretelling set included friends’ 
behavior, student Care System, the behave of teachers and family raising by reasonable 
controlling. This equation foretell the students’ self-discipline as 33.0 ( 2R = .330) 

5. Problems of students’ self-discipline development, the behave of teachers should 
change their teaching technics, influence students much more by interesting process and 
activities. Friends’ behavior affect the students’ self-discipline by copying, grouping in the 
forbidden routine life. General behavior of students improve less responsibility by using too much 
telephone, chatting, playing game etc. 

The suggestions to promote students’ self-discipline are very specific on both teacher 
and parents making more serious action on controlling, teaching, guiding, understanding, 
influencing and also punishing. Moreover both should pay attention to practice much more moral 
on them. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ช 

กติติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์เ ร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวดันนทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะความกรุณาและความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณ
ทุกท่าน 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ให้
ค  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และ
ขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการสอบ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้ ทองขาว และ ดร.วาสนา 
วสิฤตาภา กรรมการสอบ ท่ีไดส้ละเวลาเพื่อใหค้  าช้ีแนะอนัมีค่าและประโยชน์อยา่งสูงในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.โกสุม สายใจ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์
ชาติไทย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ฤทธาภยั ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี ทองเอม ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวจิยั และใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง  ผูท้  าการศึกษาซาบซ้ึงในความกรุณาของท่าน
เป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยห่วงใยและเสมือนก าลงัใจแรง
สนบัสนุนท่ีส าคญั จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ลุล่วงไปดว้ยดี 

ในทา้ยที่สุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่านท่ีเป็นผู ้ช้ีแนะ
แนวทางการศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
และการทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี  

 
 

     สิริกร  สินสม 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คุณภาพของผูเ้รียนถือเป็นหัวใจของการพฒันาการศึกษาท่ีเน้นการสร้างคนให้มีความ 
สามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยท่ีส่งผลให้ประเทศมีสังคม มี
เศรษฐกิจ และมีการเมืองท่ีดีการศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งสร้างทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นแต่ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงั คือการศึกษาตอ้งไม่แตกแยกจากสังคมหรือชีวิตจริง และสร้างให้
ผู ้เรียนมีความพร้อมท่ีจะรับกับความเปล่ียนแปลงต่างๆโดยเฉพาะการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ 
ขณะเดียวกันจะต้องให้ความ ส าคญัในเร่ืองของการเรียนรู้จากกิจกรรม หรือการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนอยา่งจริงจงั เพราะถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนผูเ้รียน 

การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดย
จะตอ้งพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มท่ี 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
พึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดงันั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติจึงไดพ้ฒันามาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นกรอบใน
การประเมินคุณภาพและเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพฒันาการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติในหลกัการในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี  4 มกราคม 
2543  มาตรฐานการศึกษามีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตวับ่งช้ี แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ มาตรฐานดา้น
ผูเ้รียนมาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจยั มาตรฐานด้านผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1 
ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตวับ่งช้ีท่ี 1 มีวินยั มีความรับผิดชอบปฏิบติั
ตนตามระเบียบ และหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, น.14) 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  
2545 มาตรา 6  บญัญติัวา่  “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”  ซ่ึงแสดงถึงวา่  การพฒันาคนของเรานั้นตอ้งการให้เป็น
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คนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  เราจะตอ้งพฒันาการให้มีความรู้  และมีวินยัใน
ตนเองเสียก่อน  ความเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ก็จะตามมา   

ค าว่า วินัย หมายถึงการปกครอง การควบคุม เช่น ในอดีตบางโรงเรียนมีต าแหน่ง
หวัหนา้ฝ่ายปกครอง  หรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายปกครอง  นอกจากนั้น วนิยั จะหมายถึงการลงโทษ  
ซ่ึงบางคร้ังเป็นการลงโทษทางกาย (เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, 2550, น.349)   

วินัย หมายถึง ระเบียบ  แบบแผน และข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน  ฉบบั พ.ศ. 2542)   

วินยัจึงมีความหมายท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์จะอยู่ร่วมกนัในสังคม  
เพราะถา้สังคมใดท่ีขาดวนิยัแลว้  มนุษยท่ี์อยูร่วมกนัก็จะขาดการเคารพกติกาซ่ึงกนัและกนั  ตวัท่ีจะ
ควบคุมให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุขก็คือ  ความมีวินยัดงัท่ี  วิไลวรรณ  วิภาลกัษณกุล และ
คณะ (2541, น.155)  กล่าววา่  วนิยัจะช่วยเสริมสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความถูกตอ้ง  ดีงาม  และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  วินยัจะช่วยสร้างและเตรียมพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  เป็นพลเมืองท่ีดีมีระเบียบ
วนิยั 

อุมาพร  ตรังคสมบติั (2540, น.5-6) ไดก้ล่าววา่ บา้นเมืองท่ีกา้วหนา้และเป็นระเบียบ รัฐ
จะตอ้งควบคุมเขม้งวด  แต่การควบคุมของรัฐเพียงอยา่งเดียวไม่อาจท าให้คนทั้งชาติเป็นระเบียบได ้ 
ชาติจะมีวนิยัและประเทศจะกา้วหนา้ไดน้ั้น  จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีครอบครัวก่อน พ่อแม่จะตอ้งสร้างวินยั
ใหเ้กิดข้ึนในตวัลูก  เราตอ้งปลูกฝังวินยัให้อยูใ่นสายเลือดของคนในชาติ ดงัเช่น ประเทศญ่ีปุ่นเป็น
ตวัอย่างท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าวินัยท่ีอยู่ในสายเลือดนั้นท าให้ชาติเข้มแข็งและพฒันา หรือเม่ือมา
ประเทศท่ีใกล ้ๆ กบัเราอยา่งสิงคโปร์ซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกนั  ความมีระเบียบ
วินยัและเคร่งครัดของกฎหมายสิงคโปร์   เป็นผลท าให้ไดรั้บการจดัอนัดบัประเทศท่ีมีการทุจริต
คอร์รัปชัน่นอ้ยท่ีสุดในโลก   

การปลูกฝังให้คนมีวินยั  เร่ิมจากเด็กก่อน สถาบนัแรกท่ีมีผลต่อการปลูกฝังวินยัคือ  
ครอบครัว  พ่อแม่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดบุตรธิดามาแลว้ก็ยงัมีหนา้ท่ีอบรมเล้ียงดูเด็ก  คอยแนะน าให้เด็ก
กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  มีขอ้สังเกตวา่  เด็กคนใดท่ีมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นพ่อแม่มีเวลาให้ลูก  เด็ก
คนนั้นเม่ือเขา้มาอยู่ในสังคมก็จะปฏิบติัตวัไดดี้ไม่สร้างปัญหาให้กบัสังคม  แต่ถา้เด็กคนใดมาจาก
ครอบครัวท่ี  พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กบัลูก  ความเอาใจใส่ในการอบรมเล้ียงดูไม่ค่อยมี  เด็กคนนั้น
เม่ือเข้ามาอยู่ในสังคมก็มกัจะเป็นผูส้ร้างปัญหาให้กับสังคม  มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวชอบมัว่สุม
กระท าในส่ิงท่ีผิดกฎหมาย  เช่น  สูบบุหร่ี  เสพยาเสพติด  เล่นการพนนั  อนัก่อให้เกิดเป็นปัญหา
ของสังคม วรีะ สุดสังข ์(2549, น.36-37)  กล่าววา่  บรรดาเยาวชนของชาติถูกมอมเมาดว้ยยาเสพติด
และวฒันธรรมต่างชาติจบักลุ่มเสพยา  มัว่สุมทางเพศ  ตั้งครรภ ์ ท าแทง้  ทิ้งลูกในถงัขยะ  หรือไม่ก็
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รวมกลุ่มกนัก่อความเดือนร้อนแก่ผูอ่ื้นและสังคม  เช่น  จบักลุ่มแข่งรถจกัยานยนต์  ในยามค ่าคืน  
สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผูใ้ช้ถนน  ยกพวกตีกนัจนถึงแก่ชีวิต  ยิ่งมีการศึกษาสูงเท่าใด
จิตส านึกกลบัยิ่งต ่าลง  เพราะการศึกษาของชาติมุ่งดา้นวิชาการมากกว่าด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
สังคมยกยอ่งคนเก่งกวา่คนดี 

การพฒันาวนิยันกัเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ ถือเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะช่วย
สร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าให้แก่ประเทศชาติ โดยการมุ่งพฒันานักเรียนให้มีความสมดุล ทั้ง
ดา้นปัญญา จิตใจ และสังคม เป็นผูรู้้จกัคิดวิเคราะห์ ใชเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอด
รักการเรียนรู้ รู้วิธีการแก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาตน รู้จกัพฒันาอาชีพ และพฒันาสังคมด ารงชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541, น.94-95) 

สถาบนัแห่งท่ีสองท่ีจะสร้างคนให้มีวินยัก็คือโรงเรียน  หรือสถานบนัการศึกษา  เด็ก
เม่ือมาจากหลายครอบครัว เม่ือเขา้มาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนั  โดยมาจากพื้นฐานของครอบครัวท่ี
แตกต่างกนัเด็กบาคนไดรั้บการอบรมมาดีแลว้จากครอบครัวก็ไม่ค่อยมีปัญหามาก   แต่เด็กท่ีไม่ได้
รับการอบรมจากครอบครัวก็มกัจะสร้างปัญหาใหก้บัโรงเรียน  ส่ิงท่ีจะควบคุมนกัเรียนเหล่าน้ีให้อยู่
ในกรอบปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัก็คือวินยัของโรงเรียน  ขอ้ห้าม  ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ของนกัเรียน
โรงเรียนจะเป็นผูดู้แลใหเ้ด็กเหล่านั้นปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีการเรียนรู้  วินยัเป็นพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ได ้ ดงันั้น  วินยันกัเรียน  
คือกระบวนการสอนทักษะทางสังคม  และพฤติกรรมของนักเรียนในชั้ นเรียน วินัยเป็น
กระบวนการอยา่งหน่ึงของการศึกษาในการท่ีจะปรับปรุงและส่งเสริมความประพฤติของนกัเรียน 
โดยวินัยมุ่งท่ีจะให้นกัเรียนสารถควบคุมตนเอง  รู้จกัปกครองตนเอง  นัน่คือการมีวินยัในตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของชั้นเรียน (เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, 2550, น.350) 

เม่ือพลเมืองของประเทศเราเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยักนัมากพอ  ภาพท่ีปรากฏ  การแย่ง
ชิงส่ิงของบริจาค  เราจะไม่พบเห็น  การกกัตุนสินคา้บริโภคจนเกินความจ าเป็นจะไม่เกิดข้ึน  เม่ือมา
ดูชีวิตประจ าวนั  การด ารงชีวิตของคนเมืองมกัจะพบแต่การแก่งแยง่กนั เช่น  การข้ึนรถประจ าทาง  
รถไฟฟ้า  จะเห็นคนเขา้แถวเพื่อข้ึนรถนอ้ยมาก  ส่วนใหญ่ท่ีพบก็คือแถวของนกัเรียนทหาร  เม่ือเรา
ดูในโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีปลูกฝังให้เป็นคนมีวินยั  ภาพท่ีนกัเรียนจะเขา้แถวเพื่อรอข้ึนลิฟทห์รือ
เขา้แถวเพื่อซ้ืออาหารกลางวนัในโรงเรียนบางแห่งจะหายาก  แต่ถา้โรงเรียนใดท่ีผูบ้ริหาร  และคณะ
ครูเขม้แข็งความเป็นระเบียบเหล่าน้ีก็จะพบเห็นได ้ พฤติกรรมของนกัเรียนอีกอย่างหน่ึงก็คือการ
แต่งกาย  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายระเบียบการแต่งกายทั้งชายและหญิงเวลาสวมเส้ือแลว้
จะตอ้งสอดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงหรือกางเกง  ซ่ึงจะเป็นดงัน้ีก็จะเฉพาะอยูใ่นโรงเรียนแต่เม่ือพน้

DPU



4 

จากร้ัวโรงเรียนมาแลว้  ชายเส้ือของนกัเรียนชายมกัจะหลุดออกมานอกกางเกงเสมอ  ซ่ึงแสดงวา่เขา
มีวนิยัเฉพาะโรงเรียนเท่านั้น 

จากผลการวิจยั เร่ือง วินยั ของเกียนโคลา และบานิกกี (Giancola and Banigky, 1998
อา้งในสุชาติ  ร่มโพธ์ิสระ (2547, น.1) พบวา่ปัญหาวินยันกัเรียนนั้นเป็นปัญหาระดบัชาติและเป็น
ปัญหาของโลก  ปัญหาวินัยนักเรียนเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน  
ปัญหาวินยันกัเรียนท าให้ครูตอ้งเขม้งวดกบันักเรียนมากข้ึน ฉะนั้นการสร้างระเบียบวินยัจึงเป็น
นโยบายท่ีส าคญัและเป็นนโยบายระดบัชาติ  ในการสอดแทรกการใช้ระเบียบวินยักบัการจดัการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกบัการพฒันาวนิยันกัเรียนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นผูเ้รียน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ โดยมีตวับ่งช้ีคือ  ผูเ้รียนมีวินยั  มีความรับผิดชอบ  
เช่น  การตรงต่อเวลา  ปฏิบติัตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขา้แถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ความสุภาพเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
ผูเ้รียนมีความประหยดั  ได้แก่  การใช้ทรัพยสิ์นของโรงเรียนอย่างประหยดั  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนอยา่งคุม้ค่า และเสียสละเพื่อส่วนรวม  รู้การบริจาคทรัพยเ์พื่อผูอ่ื้น  หรือเพื่อส่วนรวม  การเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน  การปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีส่วน
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ผูเ้รียนมีความซ่ือสัตย ์ 
เช่น  การปฏิบติัตามระเบียบการสอบ  การไม่ลอกการบา้นเพื่อน  และทรัพยสิ์นไม่สูญหาย  เหล่าน้ี
เป็นตน้ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  2544, น.20) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ ความสามารถ
ในการส่ือสาร การคิด  การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ และการใชเ้ทคโนโลยี และมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา เนน้การฝึกปฏิบติัจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั  การสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการเรียนรู้ทกัษะการอ่านร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมี
ความสุข อีกทั้งในการพฒันาคนไทยยุคใหม่ก าหนดไวว้่า การพฒันาคนไทยยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวยั สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม 
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คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่ในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 
สามารถกา้วทนัโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม เสมอภาคการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การสร้างผูท่ี้เป็นก าลงัส าคญัของเมืองท่ีจะสืบทอดวฒันธรรมความ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติครอบคลุมพลเมืองทุกวยัของชาติท่ีเกิดการสืบสานอุดมการณ์และความเป็น
พลเมืองท่ีมีพลงัความคิด พลงัความรัก และพลงัความสามคัคีไปอย่างต่อเน่ือง  อยู่ร่วมกนับน
พื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผูอ่ื้น และเคารพหลกัการของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    
เขต 3, 2555) 

วนิยัจะตอ้งเร่ิมตน้จากครอบครัว  และโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีสร้างคน  เด็กแต่ละคนมา
จากครอบครัวท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั  เม่ือมาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัจะเป็นหน้าท่ีของโรงเรียน
จะตอ้งหล่อหลอมให้เด็ก ๆ เหล่านั้นอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข  ก็ตอ้งอาศยัวินยัเป็นตวัควบคุม  
จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมบูรณ์ครบ
ทุกดา้น คือ  ดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  โดยการศึกษาว่า
ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  
จงัหวดันนทบุรี   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 และเป็นการวจิยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในกรอบกลยุทธ์และพนัธกิจ ของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื่อน าไปเป็นแนวทางป้องกนัและแก้ปัญหาดา้นวินยันกัเรียน
ต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวจัิย 
 1.2.1 ระดบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อยูใ่นระดบัใด 
 1.2.2 ปัจจยัดา้นสภาพครอบครัวและดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความมี
วนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อยา่งไร 
 1.2.3 ปัจจยัอะไรบา้งมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 1.2.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอยา่งไร    
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1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาระดบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   
 1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของ
ครอบครัว 
 1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพการอบรมเล้ียงดู และดา้นสภาพแวดลอ้ม
สถานศึกษา กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 1.3.4 เพื่อศึกษาชุดปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  
 1.3.5 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   
 
1.4 สมมติฐานการวจัิย 
 1.4.1 นกัเรียนท่ีมีสถานภาพครอบครัวต่างกนัมีพฤติกรรมการมีวินยัในตนเองแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1.4.2 ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู และดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั ความ
มีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1.4.3 ปัจจยัด้านการอบรมเล้ียงดู และดา้นสภาพแวดล้อมสถานศึกษา มีผลต่อความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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1.5 กรอบแนวคิดการวจัิย 
ท่ีมาของแนวคิดการวิจยั จากการศึกษาสภาพปัญหาของของโรงเรียน ในฐานะท่ีผูว้ิจยั

เป็นครูผูส้อน มกัพบปัญหานกัเรียนขาดวินยัในตนเอง เช่นทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ห้องเรียนสกปรก ชอบ
ขีดเขียนโต๊ะเก้าอ้ี การแต่งกายผิดระเบียบ การเขา้เรียนไม่ตรงเวลา การหนีเรียน ไม่ส่งงาน การ
ทะเลาะววิาท การขโมยของเพื่อน พฤติกรรมเหล่าน้ีลว้นเป็นพฤติกรรมของคนท่ีขาดวินยัในตนเอง 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาว่ามี
ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลให้นกัเรียนขาดวินยัในตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความมีวินยั
ในตนเองของนกัเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเอง
ของนกัเรียน 

 

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

1. พฤติกรรมในหอ้งเรียน  
     - ความรับผดิชอบ  
     - การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
     - การควบคุมตนเอง  
     - ความตั้งใจ  
     - ความอดทน  
2. พฤติกรรมทัว่ไป  
     - การแต่งกาย  
    - การตรงต่อเวลา  
    - การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎ    

ของสังคม  
 

1. สถานภาพครอบครัว  
 

2. การอบรมเล้ียงดู  
  - แบบใชอ้ านาจแบบมีเหตุผล  
  - แบบใชอ้ านาจควบคุม  
  - แบบปล่อยตามใจ  
3. สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา  
      - การปฏิบติัตนของครู  
    - พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน  
    - ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
     - บรรยากาศของโรงเรียน  
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1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 1.6.1 ขอบเขตของประชากรและตวัอยา่ง 
  1.6.1.1 ประชากร  ประกอบดว้ย 
  1) นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  จ  านวน  26,460  คน  จาก  18  โรงเรียน 
  2) ครูฝ่ายปกครอง  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  จ  านวน  144 คน จาก 18 โรงเรียน 
  3) ผูป้กครองนักเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  จ  านวน  26,460  คน  จาก  18 โรงเรียน 
  1.6.1.2 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 
  1) นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดันนทบุรี  จ  านวน  191 คน จาก 14 โรงเรียน ไดม้าโดยการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  
  2) ครูฝ่ายปกครอง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  ไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ  านวน 112 คน จาก 14 โรงเรียนๆ ละ 8 คน ตามโครงสร้างของโรงเรียน ได้แก่ หัวหน้าระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน ครูท่ีปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน  
ครูท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 2 คน  
  3) ผูป้กครองนักเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  ไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ  านวน  191 คน  จาก  14  โรงเรียน เจาะจงตามนกัเรียนท่ีสุ่มได ้
 1.6.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.6.2.1 ตวัแปรตน้   
  1) ปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัว   
  2)  ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู   
  3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ประกอบดว้ย การปฏิบติัตนของครู พฤติกรรม
กลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และบรรยากาศของโรงเรียน 
  1.6.2.2 ตวัแปรตาม   
  1) ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ประกอบดว้ย  พฤติกรรมในห้องเรียน  พฤติกรรม
ทัว่ไป 
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 1.6.3 ขอบเขตระยะเวลาการเก็บขอ้มูล 
  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน หมายถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความมีวินยั
ในตนเองของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 

สถานภาพของครอบครัว หมายถึง การอยูร่วมกนั การแยกกนัอยู ่และการหยา่ร้าง 
การอยู่รวมกัน  หมายถึง การอยู่ร่วมของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว  ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กนั  ผกูพนักนัทางสายเลือด  หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม ไดแ้ก่การอยูก่บัสามี  อยู่
กบัภรรยา  และบุตร 

การแยกกันอยู่ หมายถึง ผูท่ี้มิไดอ้ยูร่่วมกนัฉนัท์สามีภรรยาแลว้ แต่ยงัไม่ได ้  หย่าร้าง
กนัตามกฎหมาย รวมทั้งผูท่ี้ไม่ไดส้มรสอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่ไดอ้ยู่ร่วมกนัฉันท์สามี
ภรรยาแลว้ 

การหย่าร้าง หมายถึง สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เพื่อใหค้วามเป็นสามีภรรยา ส้ินสุดลง 

การอบรมเลีย้งดู หมายถึง รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีพอ่แม่ผูป้กครองของนกัเรียนใชใ้น
การอบรมเล้ียงดูนกัเรียน ไดแ้ก่ 

การอบรมเลีย้งดูแบบใช้อ านาจแบบมีเหตุผล (Authoritative parenting style) หมายถึง 
การอบรมเล้ียงดูท่ีบิดามารดาใหค้วามรักความอบอุ่นมาก มีการควบคุมความประพฤติอยา่งเขม้งวด 
แต่มีการควบคุมทางดา้นจิตใจในระดบัต ่า 

การอบรมเลีย้งดูแบบใช้อ านาจควบคุม (Authoritarian parenting style) หมายถึง การ
อบรมเล้ียงดูท่ีบิดามารดาให้ความรักความอบอุ่นไม่มาก มีการควบคุมความประพฤติอยา่งเขม้งวด 
และมีการควบคุมทางดา้นจิตใจในระดบัสูงดว้ย 

การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยตามใจ (Indulgent parenting style) หมายถึง การอบรมเล้ียง
ดูท่ีบิดามารดาใหค้วามรักความอบอุ่นมาก มีการควบคุมความประพฤติไม่เขม้งวดและมีการควบคุม
ทางดา้นจิตใจในระดบัต ่าดว้ย 

สภาพแวดล้อมสถานศึกษา  หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียนซ่ึงประกอบดว้ย   
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การปฏิบัติตนของครู หมายถึง การเตรียมการสอน พฤติกรรมการสอน บุคลิกการแต่ง
กาย  ดีมีความยติุธรรม  ความประพฤติเรียบร้อย  ร่าเริง แจ่มใส  เสียสละ  ความเขา้ใจและเป็นกนัเอง  
การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน รวมถึงสัมพนัธภาพระหวา่งครูและนกัเรียนท่ีสอนอีกดว้ย 

พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การกระท าของบุคคลในกลุ่มท่ีมกัจะคลอ้ยตามกนัหรือ
กระท าพฤติกรรมเช่นเดียวกนัเพื่อบ่งบอกถึงการเป็นสมาชิกภายในกลุ่มนั้น ๆ 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การกระท าท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริม พฒันา
ใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีคุณภาพ ตามท่ีสังคมตอ้งการ  

บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปทั้งภายในและภายนอกท่ีมี
ผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองและ
บงัคบัตนเองใหมี้ความประพฤติตามกฎระเบียบขอ้งบงัคบั ตามแนวทางท่ีเลือกวา่ดี ในท่ีน้ีหมายถึง 
พฤติกรรมในหอ้งเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป ดงัน้ี 

พฤติกรรมในห้องเรียน หมายถึง ความรับผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น การ
ควบคุมตนเอง ความตั้งใจ และความอดทน 

ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความมุ่งมัน่และความพยายามในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของ
ตนให้บรรลุผลส าเร็จ ยอมรับผลของการกระท านั้น ๆ ทั้งดา้นดีและดา้นเสีย  พร้อมท่ีจะปรับปรุง
งานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยความรับผิดชอบน้ีจะเป็นส่ิงเก้ือหนุนให้นกัเรียนปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัจากบุคคลอ่ืน 

การเคารพในสิทธิของผู้อื่น  หมายถึง การยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่กา้วก่าย
หนา้ท่ีของคนอ่ืน เคารพและใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้นเสมอและเช่ือวา่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทดัเทียมกนั 

การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การท่ีบุคคลจะด ารงตนอยูใ่นความถูกตอ้ง จะรู้ดว้ยตนเอง
วา่ส่ิงใดควรท า และส่ิงใดไม่ควรท า มีความสามารถท่ีจะบงัคบัตนเองและควบคุมตนเองไดดี้ โดย
ไม่ตอ้งมีผูอ่ื้นหรือกฎเกณฑอ่ื์น ๆ มาคอยควบคุม 

ความตั้งใจ  หมายถึง  ความสนใจมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบกิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เช่น การพยายามท าการบา้นท่ีครูสั่งอยา่งสม ่าเสมอ การวางแผนล่วงหนา้
ก่อนลงมือท า และการพยายามท าใหเ้ป็นไปตามแผนฃ 

ความอดทน หมายถึง ความเขม้แข็งของจิตใจในการห้ามตวัเองไม่ให้ประพฤติชั่ว 
มุ่งมัน่ท าความดี มีความตั้งใจจริง มีความเพียรพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จถึงแมง้าน
นั้นจะยุง่ยากหรือตอ้งผา่นความยากล าบากก็ตาม 
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พฤติกรรมทั่วไป หมายถึง การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา  และการมีระเบียบและปฏิบติั
ตามกฎของสังคม 

การแต่งกาย  หมายถึง การสวมใส่ชุดนกัเรียนถูกระเบียบของโรงเรียน  ทรงผมถูกตอ้ง 
การตรงต่อเวลา  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงไดแ้ก่ปฏิบติังานทนัเวลาท่ีก าหนด 
การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม หมายถึง การประพฤติตนตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไวท้ั้งต่อหนา้และลบัหลงั โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีขดักบัระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ของสังคมท่ีเป็นการไม่เหมาะสมความเสียสละ หมายถึง การอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ 
สติปัญญา เวลา เพื่อมุ่งมัน่ท างานให้แก่ส่วนรวมดว้ยใจจริงไม่เสแสร้ง และไม่มุ่งหวงัผลตอบแทน
ใด ๆ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 – 3 ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 

ครูฝ่ายปกครอง หมายถึง หวัหนา้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ครูท่ีปรึกษาชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ครูท่ีปฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.8.1 ไดข้อ้มูลและสารสนเทศ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
 1.8.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา น าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ก าหนดแนวทางส่งเสริม และก าหนดกรอบกลยุทธ์ การพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 1.8.3 สถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศ มาเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมให้เกิด
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
 1.8.4 ครูไดแ้นวทางในการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน และสามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้สอดคล้องกับปัญหาของ
นกัเรียนแต่ละคน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
3 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสถานศึกษา 
 2.1.1 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
 2.2.1 ความหมายของวนิยัในตนเอง 
 2.2.2 ความส าคญัของวนิยัในตนเอง 
 2.2.3 ประโยชน์ของวนิยัในตนเอง 
 2.2.4 ลกัษณะการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
  2.2.4.1 ลกัษณะพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
  2.2.4.2 ลกัษณะพฤติกรรมทัว่ไป 
2.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
 2.3.1 สถานภาพครอบครัว 
 2.3.2  การอบรมเล้ียงดู 
 2.3.3 สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4.1 วจิยัในประเทศ 
 2.4.2 วจิยัต่างประเทศ 

 
 
 
 

DPU



13 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการสถานศึกษา 
 2.1.1 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนโยบายและ
แผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยก าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้่า  
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีการพฒันาการทาง
ร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม เหมาะสมกบัวยั มีความรู้คู่คุณธรรมท่ีจะด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยอยา่งมีศกัด์ิศรีและภาคภูมิใจ  สามารถ
พึ่งตนเองได ้ มีทกัษะท่ีจะแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  มีทกัษะเบ้ืองตนัในการประกอบอาชีพ  มี
วิสัยทศัน์อนักวา้งไกลพอท่ีจะรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมโลก  มีจิตส านึกท่ี
ถูกตอ้งทางการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และมี
ความมุ่งมัน่ในการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  โดยรัฐจะจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  12  ปี อย่างทัว่ถึงให้กับทุกคนอย่างมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วย
หลกัการกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน  และการใช้
นวตักรรม ตลอดจนรูปแบบท่ีหลากหลายให้สอดคลอ้งกบัสภาพความแตกต่างของ  แต่ละบุคคล  
และความแตกต่างของแต่ละทอ้งถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.16) 

การปฏิรูปการศึกษาคร้ังยิง่ใหญ่ของประเทศไทย  ไดเ้กิดข้ึนตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย
ในสังคมไทย  โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 ซ่ึงเป็นฐาน
ท่ีมาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  
ท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจดัได้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  จึง
ก าหนดให้มีกระบวนการเรียนรู้ปฏิรูปการบริหารและการจดัการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ซ่ึงไดห้ลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวกนั  คือ  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีโครงสร้างใหม่เป็นระดบักระทรวง และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ความเป็นมาของมาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นและส าคญัต่อการจดัการศึกษาของประเทศ เพราะ

เป็นการศึกษาส าหรับประชาชนทุกคนโดยถว้นหนา้  และครอบคลุมการศึกษาภาคบงัคบัซ่ึงจะมีผล
ต่อความเจริญพฒันาของประเทศทุกดา้น  การจดัการศึกษาในระดบัน้ีจ าเป็นตอ้งจดัให้เป็นไปและ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาหลาย
ฉบบัดว้ยกนั เช่น 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  
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2. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 

3. พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
4. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 
5. กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 

7. ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  พ.ศ. 2553  
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553 และเร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 

การด าเนินการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา จึงมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้
กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานของ
โรงเรียนได้อย่างแท้จริง เหตุน้ีโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายใน ก าหนด
ขอบข่ายและก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้ความชดัเจน เพื่อให้โรงเรียน
บริหารจดัการศึกษาเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบบรรลุผลตามเป้าหมาย และทั้ง
การปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีการบริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สูงสุด โรงเรียนควรด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33, 
2555, น.2) 

ระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา โดยเฉพาะครอบคลุม
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการศึกษา  พ.ศ. 2550  และครอบคลุมกลไกตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเร่ือง  การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 แลว้ ยงัครอบคลุม
กลไกตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลอีกดว้ย (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33, 
2555, น.3) 
 2.1.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและมีความสุข  การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลงั
และมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาให้ชัดเจน  ซ่ึงก็ได้มีการ
ก าหนดเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตรา 39  ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั  ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาไวใ้นคู่มือการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยจ าแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน  คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป  งานดงักล่าวจะแยกการจดัการออกเป็นหน่วยงานย่อยหรือไม่  ย่อมข้ึนอยู่กบั
ปริมาณงานและขนาดของโรงเรียน  ส่วนองคก์รยอ่ยอ่ืน ๆ ทั้งท่ีถูกจดัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  จะแทรกตวัอยูใ่นระบบโครงสร้างใหญ่  มากบา้ง  นอ้ยบา้ง แตกต่างกนัไปตามสภาพของ
แต่ละโรงเรียน  หัวหน้าสถานศึกษานั้นเป็นแกนกลางและเป็นศูนยร์วมของอ านาจบริหารภายใน
โรงเรียน  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและเป็นหลกัให้จกัรกลต่าง ๆ  เคล่ือนไหวผสมผสานสอดคลอ้งกนั
ไปอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะไดน้ าเสนอรายละเอียดแต่ละงานดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.33-38) ไดก้ าหนดกรอบงานดา้นวิชาการเพื่อกระจาย

อ านาจไปยงัสถานศึกษาให้มีความอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน สถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีขอบข่ายและภารกิจดงัน้ี 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีการวิเคราะห์สภาพ แวดลอ้มขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม ชุมชน เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร
และสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยมี
การบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 
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1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รียน รวมทั้งมีการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการ
จดักระบวนการเรียนรู้ และมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

1.3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยเน้นการประเมินตาม 
สภาพจริงอยา่งต่อเน่ืองจากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน 

1.4 การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การ
บริหารและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา โดยประสาน งานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

1.5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีการวิเคราะห์ความ 
จ าเป็นในการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียน การสอน โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิตพฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา 
พฒันาและการใชส่ื้อ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาจากบุคคล องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 

1.6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
ใชร่้วมกนั 

1.7 การนิเทศการศึกษา จดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา และประสานงานกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ 

1.8 การแนะแนวการศึกษา จดัระบบการแนะแนวท่ีเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการวางแผนและ
ด าเนินการ ตามแผนพฒันาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประสานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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1.10 การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน ศึกษา ส ารวจความตอ้งการสนบัสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อการพฒันาทกัษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

1.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัองคก์รต่าง ๆ  

1.12 การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา    ความตอ้งการในการไดรั้บ
การสนับสนุนด้านวิชาการ อาจจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาระหว่างบุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.39-50) ไดก้ าหนดกรอบการบริหารงานงบประมาณ เพื่อ

ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการให้มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบไดย้ึดหลกัการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการหาประโยชน์ทางการศึกษาส่งผล
ใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน มีขอบข่ายงานและภารกิจดงัน้ี 

2.1 การจดัท าและเสนอของบประมาณ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทาง
การศึกษา การจดัท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ 
ของบประมาณ 

2.2 การจดัสรรงบประมาณ ได้แก่ การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา การ
เบิกจ่าย และการอนุมติังบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ 

2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน การประเมินผลการใชเ้งิน
และผลการด าเนินงาน 

2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ได้แก่ การจดัการทรัพยากร 
การระดมทรัพยากร การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา กองทุนสวสัดิการ
เพื่อการศึกษา 

2.5 การบริหารการเงิน ไดแ้ก่ การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน การน าส่งเงิน การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
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2.6 การบริหารบญัชี ไดแ้ก่ การจดัท าบญัชีการเงิน การจดัท ารายงานทางการเงินและ
งบการเงิน 

2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ไดแ้ก่ การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์อง
สถานศึกษา การจดัหาพสัดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณ์เฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง การ
ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ(2546, น.51-63) ได้ก าหนดกรอบการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาให้เป็นภารกิจท่ีส าคญั ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจ การด าเนินงานด้านบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ 
ความสามารถ  มีขวญัและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและก้าวหน้าใน
วชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีขอบข่ายและภารกิจ
โดยสรุปดงัน้ี 

3.1 การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
3.4 วนิยัและการรักษาวนิยั 
3.5 การออกจากราชการ 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
ส าหรับด้านการบริหารทัว่ไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.64-73) ได้ก าหนด

ขอบข่ายใหเ้ป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์าร ใหบ้ริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันา
สถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายงานบริหารทัว่ไป
ของสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการเร่ืองต่อไปน้ี 

4.1 การด าเนินงานธุรการ 
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.3 การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4.4 การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
4.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.7 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
4.8 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
4.9 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
4.10 การรับนกัเรียน 
4.11 การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อธัยาศยั 
4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.13 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
4.14 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
4.16 งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
4.17 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.18 งานบริการสาธารณะ 

การบริหารงานดา้นน้ี เป็นการบริหารจดัการในส่วนของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ
กิจการนกัเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์ชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการบริหารจดัการ
งานท่ีมุ่งเนน้ถึงการใหบ้ริการ การประสานสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุน ช่วยเหลือ การส่งเสริมปัจจยัดา้น
ต่าง ๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น สนบัสนุนให้เด็กในเขตพื้นท่ีบริการ รวมถึงเด็ก
กลุ่มพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ขาดแคลน ได้เขา้เรียนในระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัประถม
ศึกษาอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง ตลอดจนการดูแลเอาใจ  ใส่เพื่อแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่
ระดบัต ่า การออกกลางคนั สุขภาพอนามยั ส่ิงเสพติดมอมเมา ความปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ดูแลสนับสนุนให้
นกัเรียนศึกษาจนจบการศึกษา และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน อ านวยความสะดวกให้แก่นกัเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนไดมี้ ความพร้อมในเร่ืองของอาคารสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน และปฏิบติักิจกรรมอ่ืน ๆ โดยการจดัท าผงับริเวณการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ให้อยู่ใน สภาพพร้อมท่ีจะใช้การไดดี้อยู่เสมอ แสวงหางบประมาณเพื่อการพฒันา โดยการระดม
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ทรัพยากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และพยายามปรับปรุงพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียนใหมี้ความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี
ทางโรงเรียนยงัจะตอ้งประสานสัมพนัธ์ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองการให้บริการ การประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธา พร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือและยนิดี ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการศึกษาโรงเรียนดว้ยความ
ภูมิใจ  นอกเหนือจากหน่วยงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีอยูก่ลุ่มบริหารงานทัว่ไปคือ  
งานของกิจการนกัเรียน  ประกอบไปดว้ย  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งานแนวทางการ
จดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน  งานของกิจการนกัเรียนทั้งหมดส่วน
ใหญ่จะเป็นในเร่ืองของการดูแลระเบียบวินยัของนกัเรียน  ตั้งแต่กา้วเขา้ประตูโรงเรียน  ดูแลดา้น
ความประพฤติ  การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา กฎ  กติกาต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนก าหนด เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

ส าหรับในสังคมโรงเรียนนั้น  การปลูกฝังนิสัยให้คนมีระเบียบวินยัในตวัเอง  มีโอกาส
ไดพ้ิจารณาส่ิงท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัจนเห็นคุณค่าแลว้เกิดความพอใจ  เต็มใจท่ีจะท าน่าจะเป็น
วิธีการท่ีดีท่ีสุด  ให้ผลถาวรกวา่การออกระเบียบกฎเกณฑ์แลว้ใช้อ านาจบงัคบัคนนั้น  นอกจากจะ
เป็นการให้ส่ิงเร้าและแรงจูงใจท่ีไม่ดีแลว้  ยงัเป็นการสร้างแบบอยา่ท่ีเลวร้ายให้แก่คนในสังคมอีก
ด้วย  โดยเฉพาะคนในวงการศึกษาของประเทศท่ีอ้างว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
หวัหน้าสถานศึกษาจึงควรหลีกเล่ียงวิธีการดงักล่าวให้มากท่ีสุด  เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงไม่ควร
เน้นการสร้างระเบียบวินัยด้วยการออกกฎเกณฑ์ให้คนปฏิบติั  แลว้ขู่บงัคบัคาดโทษไวต้ายตวัว่า  
หากปฏิบติัผดิแนวทางท่ีก าหนดแลว้  จะไดรั้บโทษตามระดบัท่ีวางไว ้การท าเช่นน้ีเหมาะท่ีจะใชก้บั
คนบางประเภทในวงกรอ่ืน  แต่ส าหรับโรงเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนดว้ยแลว้  จะเป็นความผิดพลาด
อย่างมาก  หากด าเนินการในเร่ืองระเบียบวินยัดว้ยวิธีการดงักล่าว  เพราะพฤติกรรมอย่างเดียวกนั
ของนกัเรียนจะมีสาเหตุท่ีต่าง ๆ กนั  นกัเรียนท่ีหนีโรงเรียนอยา่งเดียวกนัอาจจะเป็นเพราะนิสัยไม่ดี  
หรือมีความจ าเป็นตอ้งหาเล้ียงชีพ  หรือไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะมาโรงเรียน  หรือบางท่ีตวัครูเองอาจ
เป็นตน้เหตุใหเ้ด็กหนีโรงเรียนก็เป็นได ้ เม่ือเป็นดงัน้ี  การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดในกรณีเดียวกนัโดย
วธีิเดียวกนั  จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบดว้ยเหตุผล  ดงันั้นการสร้างเสริมความมีระเบียบวินยัจึงควรกระท า
โดยใหส่ิ้งเร้าท่ีเป็นทางบวกใหม้าก  พยายามฝึกให้คนรู้จกัพิจารณาพฤติกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  วา่
มีผลดีผลเสียต่อคนและสังคมอย่างไร  การเปิดโอกาสให้คนกลุ่มใหญ่ไดร่้วมกนัพิจารณาก าหนด
พฤติกรรมและระเบียบวินัยท่ีเหมาะสมกนัเอง  แมจ้ะเป็นเร่ืองยากและเสียเวลา  ก็น่ายะยอมท า
เพราะระเบียบวินยัใดหากเกิดจากแนวคิดและการยอมรับของคนส่วนใหญ่แลว้ระเบียบวินยันั้นจะ
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ไดรั้บการปฏิบติัตามง่ายกว่าการถูกยดัเยียดให้ท า  เน่ืองจากโดยปกติพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา  
ไม่ว่าจะเป็นของนกัเรียนหรือครูมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีคนในสังคมโรงเรียนย่อมรู้อยู่แก่ใจแลว้ว่า  
ไม่ดี  ไม่เหมาะ  ผูท่ี้มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางจึงน่าท่ีจะไม่ปกติ ดงันั้น  การท่ีคนไม่ตรงต่อเวลา  
แต่งกายไม่เหมาะสม  ก่อความเดือดร้อนร าคาญใหผู้อ่ื้น  ขาดความรับผิดชอบ  ฝาฝืนขอ้ตกลง  หรือ
แมแ้ต่การใชท้รัพยสิ์นของส่วนรวมอยา่งฟุ่มเฟือยและไม่ถูกหลกัเกณฑ์  ผูป้ระพฤติยอ่มจะรู้สึกฝืน
ธรรมชาติและรู้สึกผิดดว้ยตนเองอยูแ่ลว้  ไม่มากก็น้อย  หากแต่ยงัมีสาเหตุอ่ืนท่ีรุนแรงกวา่เป็นส่ิง
เร้าให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้น  หากถ้ามีพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ถูกต้องคอยควบคุม  มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากสังคมท่ีเขาอาศยัอยู่คอยแนะน าและให้สติพฤติกรรมดงักล่าวจะตอ้งลดลงและ
หายไปไดเ้ป็นแน่   แมบ้างคนจะไม่ดีข้ึนอยา่งทนัตาเห็นหรือยงัไม่เกิดการเรียนรู้อยา่งทนัอกทนัใจก็
น่าจะใหอ้ภยัไม่ชา้ก็เร็วเขาคงจะรู้สึกตวั  บางทีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูอ่าจไม่อ านวย  บางทีเขาเอง
อาจจะพยายามปรับปรุงตวัเองอยา่งเตม็ก าลงัแลว้  เพียงแต่พื้นฐานเดิมค่อนขา้งจะหนกัและหนามาก
ไป  จึงยงัไม่อาจจะพฒันาไดร้วดเร็วตามความมุ่งหวงัของผูอ่ื้นท่ีคาดไวไ้ด ้(เสรี ลาชโรจน์, 2531,  
น.189-191)  
 
2.2 แนวคิดการพฒันาความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
 2.2.1 ความหมายของวนิยัในตนเอง 

มีนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการมีวินยัในตนเองซ่ึง
เป็นคุณลกัษณะของบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

ประสิทธ์ิ สายชมภู (2539, น.10) กล่าวถึง วินยัในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง โดยใชห้ลกัเหตุผลท่ีไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสังคม
และศีลธรรม มีความตั้งใจ มัน่ใจในพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาแลว้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมท่ีอาศยัอยู ่

วิวฒัน์ อศัวณิชย ์(2533, น.8) สรุปไวว้า่ วินยัในตนเอง หมายถึง ความสามารถท่ีบุคคล
รู้ตวัอยูต่ลอดเวลาในการแสดงพฤติกรรมทางดา้นความเป็นผูน้ า ความรู้สึกผิดชอบความอดทน ไม่
กงัวลใจ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ตลอดจนมีความเห็นใจและปฏิบติัตามระเบียบท่ีไดว้างไว ้

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2524, น.59) ไดใ้ห้ความหมายของ ความมีวินยัในตนเอง
หมายถึงความสามารถของบุคคลในการท่ีจะให้รางวลัตนเองเม่ือท าความดี และการลงโทษตวัเอง
เม่ือท าชัว่ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีจะยืนหยดัเป็นตวัของตนเอง  ซ่ึงนกัจิตวิทยาเรียกช่ือต่าง ๆ กนัไป
ไดแ้ก่ มโนธรรมหรือความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี (Conscience) พลงัอีโก (Ego-strength) การควบคุมอีโก ้
(Ego-control) การควบคุมตนเอง (Autonomy) และความเป็นเอกเทศทางจริยธรรม (Moral 
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independence) ซ่ึงลกัษณะท่ีกล่าวน้ีแสดงถึงการบรรลุนิติภาวะทางจิตของบุคคลเป็นผูมี้จริยธรรม
สูงและมีลกัษณะมุ่งอนาคต อนัจะช่วยป้องกนับุคคลนั้นมิให้ท าความชั่วเพราะกลวัผลแห่งการ
กระท า 

พรรณทิพย ์ พื้นทอง (2534, น.7) ไดใ้ห้ความหมาย ความมีวินยัในตนเอง หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตนมุ่งหวงั
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความส านึกตวัข้ึนมาเอง แมจ้ะมีส่ิงเร้าจาก
ภายนอก ซ่ึงลกัษณะของผูท่ี้มีวินยัในตนเองประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ คือ เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น มี
ระเบียบและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสังคม มีความตรงต่อเวลา และยอมรับการกระท าของตนเอง 

วินเซนท์ (อา้งถึงใน ธญัญารัตน์ โพธิสาร, 2548, น.10) ไดใ้ห้ความหมายของวินยัใน
ตนเอง หมายถึงการท่ีบุคคลไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นผลให้เกิดความยุง่ยากแก่ตนในอนาคตหรือ
การไม่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัและสิทธิของผูอ่ื้น รวมทั้งหมายถึง การท่ีบุคคลนั้นกระท าส่ิงท่ีตนไม่
อยากท าแต่การกระท านั้นช่วยใหค้วามตอ้งการและสิทธิของบุคคลอ่ืน ๆ ไดรั้บการตอบสนอง หรือ
กระท าส่ิงอนัเป็นผลให ้ ผูน้ั้นประสบความส าเร็จในอนาคต 

ออซูเบล  (อา้งถึงใน จินตนา ชาญเช่ียว, 2545, น.12)  กล่าวถึงความมีวินยัในตนเอง 
(Self – discipline) หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาจากจิตส านึกของตนซ่ึงจะมีลกัษณะ
คือ 

1. เป็นการอบรมนิสัยและฝึกใหค้นมีพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐาน 
2. ท าให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของตน คือสามารถปฏิบติัตาม

ระเบียบของสังคม เช่ือมัน่ในตนเอง พึ่งตนเองได ้รู้จกัควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
3. เกิดจากมโนธรรมภายในจิตใจท่ีมาจากการสะสมประสบการณ์และมีการพฒันามา

เป็นล าดบั 
แมกกินสัน (อา้งถึงใน ศิริรัตน์ เหล่าวฒันพงศ,์ 2545, น.42) ซ่ึงอธิบายค าวา่ Discipline 

มาจากค าวา่ Disciple แปลวา่ Follower (ผูติ้ดตาม) เม่ือพูดถึงวินยั จะมีความหมายตามแต่จะมองใน
แง่ใด ซ่ึงแตกต่างกนัเป็น 3 แง่ คือ 

1. ในลกัษณะท่ีเป็นการควบคุมตนเอง (Self-control) การมองวินยัในแง่น้ีมุ่งไปยงัการ
พฒันาตนเอง เพื่อปรับใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นซ่ึงอาจเรียกวา่ วนิยัในตนเอง (Self discipline) 

2. ในลกัษณะท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้มีพฤติกรรมอนัเป็นระเบียบ  (Condition for orderly 
behavior) การมองวินัยในแง่น้ีมุ่งไปท่ีการควบคุมคนในองค์การให้มีความเป็นระเบียบใน
พฤติกรรมโดยวธีิการสร้างเง่ือนไขชกัน าต่าง ๆ เช่น สร้างขวญัและความสามคัคี เป็นตน้ 
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3. ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการทางนิติกรรม (Judicial due process) การมองวินยัซ่ึง
จะมีการออกกฎหมายหรือระเบียบก าหนดการอนัพึงปฏิบติั และห้ามไม่ให้ปฏิบติั ก าหนดโทษของ
การฝ่าฝืน และก าหนดการเพื่อลงโทษผูก้ระท าผดิ 

พชัรี ประยูรหาญ (2546, น.40) ไดใ้ห้ความหมายความมีวินยัในตนเอง หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และบงัคบัพฤติกรรมของตนเองให้เช่ือฟัง และ
ประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนอนัดีงามต่างๆท่ีสังคมยอมรับ โดยตนเองมีจิตส านึก
ท่ีจะกระท าเพื่อท่ีจะบงัเกิดผลดีต่อตนเอง ส่วนรวม และสังคม 

เรวตั  ธิโสภา (2547, น.17) ไดส้รุปความหมายของวินยั หมายถึง การอยูใ่นระเบียบ
แบบแผนและขอ้บงัคบัของสังคม ดงันั้นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีวินยัจึงควรครอบคลุมถึงส่งเสริม
พฒันานกัเรียนให้สามารถประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ แบบแผน และขอ้บงัคบัของโรงเรียน
และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สัญญา มีชยั (2549, น.14) ไดใ้ห้ความหมายของวินยัในตนเอง หมายถึง เป็นลกัษณะ
ของบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสามญัส านึกจากภายในจิตใจท่ี
ไดรั้บการอบรม ปลูกฝัง ซึมทราบของมนุษยใ์นสังคมดว้ยความสมคัรใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
กระท าในส่ิงท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยความรับผิดชอบความซ่ือสัตยค์วามซ่ือตรง มีความเมตตา ใจกวา้ง
มีเหตุผลมีความกลา้ ความเช่ือมัน่ในตนเองมีความอดทน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะติดตวัในแต่ละ
บุคคลตลอดไป 

เตือนใจ ยอดนิล (2536, น.10) สรุปไดว้า่ จริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเอง หมายถึง
ความสามารถของบุคคล ในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตน
มุ่งหวงัซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม แมจ้ะมีส่ิงเร้าจากภายนอก เช่น บุคคลอ่ืนหรือส่ิง
เร้าภายในตนเองเป็นอุปสรรค ก็ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัไว ้ซ่ึงลกัษณะของผูมี้วินยั
ประกอบดว้ย 

1. ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง
ประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น ไม่หลอกลวงไม่
ทุจริตไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และละอายเกรงกลวัต่อบาป 

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจมุ่งมัน่ท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายและ
ติดตามผลงานท่ีไดก้ระท าลงไปเพื่อปรับปรุงแกไ้ขงานนั้น ใหเ้ป็นผลส าเร็จไปดว้ยดี และยอมรับใน
ส่ิงท่ีตนกระท าลงไป ทั้งในดา้นท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 

DPU



24 
 

3. ความตั้งใจ หมายถึง ความสนใจมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เช่น การพยายามท าการบา้นท่ีครูสั่งอยา่งสม ่าเสมอ การวางแผนล่วงหนา้
ก่อนลงมือท า และการพยายามท าใหเ้ป็นไปตามแผน 

4. ความอดทน หมายถึง ความสามารถของร่างกาย ความคิด และจิตใจท่ีจะทนต่อการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้ เช่น การท างานทุกอยา่งให้ส าเร็จ โดยไม่ค  านึงถึงอุปสรรคบงัคบัตนเอง
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง ความแน่ใจ หรือมัน่ใจในความสามารถของตนเอง
วา่จะกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล และเช่ือวา่การท่ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีบุคคล
นั้นตั้งใจไวเ้ป็นผลมาจากความสามารถ ทกัษะ หรือการกระท าของตนเอง 

6. ลกัษณะความเป็นผูน้ า หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงความเสียสละ ไม่มุ่ง
ท าร้ายผูอ่ื้น มีเหตุผลไม่ล าเอียง ปราศจากอคติใด ๆ ให้อภยัในความผิดพลาดของผูอ่ื้น  มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น ไม่เห็นแก่ตวั มีน ้าใจเป็นนกักีฬา 

7. ความตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงให้ตรงกบัเวลา หรือให้ส าเร็จตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวต้ลอดจนรู้ว่าจะประพฤติปฏิบติั
อยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัเวลาและโอกาส 

8. การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม หมายถึง การประพฤติตนตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไวท้ั้งต่อหนา้และลบัหลงั โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีขดักบัระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ของสังคมท่ีเป็นการไม่เหมาะสมความเสียสละ หมายถึง การอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ 
สติปัญญา เวลา เพื่อมุ่งมัน่ท างานให้แก่ส่วนรวมดว้ยใจจริงไม่เสแสร้ง และไม่มุ่งหวงัผลตอบแทน
ใด ๆ 

จากความหมายของความมีวินยัในตนเองท่ีนกัวิชาการนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าว
มานั้น กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความมีวินยัในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคลในการควบคุม
อารมณ์  หรือพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นไปตามท่ีมุ่งหวงั การท่ีบุคคลปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน
ของสังคม  ซ่ึงเกิดจากส านึกของตนเองให้มีคุณลกัษณะตามท่ีสังคมยอมรับ  เพื่อความสงบสุขของ
สังคม 
 2.2.2 ความส าคญัของวินยัในตนเอง 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2539, น.759) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของระเบียบ
วนิยัวา่  การมีระเบียบวนิยัเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัทางบุคลิกภาพของเด็ก  ทั้งน้ี  เพราะผูมี้วินยั
ในตนเองจะเป็นผูท่ี้รู้จกักาลเทศะ  สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม  เป็นผูท่ี้มีระเบียบและปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และเม่ือใดก็ตามท่ีเด็กไดพ้ฒันาลกัษณะดงักล่าวแลว้เด็กก็จะแสดงพฤติกรรม
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ออกมาในลักษณะท่ีสังคมยอมรับ ทั้ งต่อหน้าและลับหลังผูใ้หญ่นอกจากน้ี  ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  (อา้งถึงใน เกษมศกัด์ิ ผลดิลก, 2547, น.19)  ไดอ้ธิบายถึงความ 
ส าคญัของวนิยัต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ดา้นครอบครัว การท่ีสมาชิกในครอบครัวมีวินยัไม่วา่จะเป็นวินยัภายนอกหรือเป็น
วนิยัภายในตนเองยอ่มก่อใหเ้กิดความไวว้างใจความเช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิกท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ี
ดีระหว่างครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกผูเ้ยาว์ของครอบครัว เม่ือเติบโตข้ึนจากครอบครัวท่ีมี
สัมพนัธภาพท่ีดียอ่มเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่คงทางจิตใจ กลา้ท่ีจะเรียนรู้ ปรับตวัในส่ิง
ใหม่ ๆ อนัจะเป็นก าลงัคนท่ีส าคญัในการช่วยพฒันาประเทศสืบไป 

2. ดา้นสังคม เม่ือกลุ่มคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินยั เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม
ร่วมกนัเช่น การช่วยรักษาสาธารณสมบติั การเคารพไม่ล่วงเกินสิทธิของผูอ่ื้น การปฏิบติัตามแบบ
แผนของสังคม ก็จะท าใหก้ารด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัของบุคคลเป็นไปอยา่งสงบสุข 

3. ด้านเศรษฐกิจ ในสภาพสังคมไทยปัจจุบนัมีการด าเนินงานของภาคธุรกิจอย่าง
รวดเร็วโดยใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ เวลาจึงเป็นทรัพยากรทีส าคญัยิ่งซ่ึงผูด้  าเนินการทาง
ธุรกิจจะตอ้งรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด ดงันั้นการมีวินยัตรงต่อเวลาและวินยัใน
ตนเองเก่ียวกบัความซ่ือสัตยจึ์งจ าเป็นต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ดา้นการเมือง การท่ีประชาชนในสังคมไทยมีความเคารพยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนแตกต่างไปจากตนและตระหนักในสิทธิหน้าท่ีของตนในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในฐานะประชาชน จะช่วยใหก้ารพฒันาทางการเมืองของประเทศเป็นไปไดโ้ดยง่าย 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2538, น.43) ยงักล่าวถึงความส าคญัของการมีระเบียบวินยัวา่ 
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของลกัษณะชีวติท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน
ในชีวิตเราจะไม่สามารถน าชีวิตไปสู่ส่ิงท่ีดีงามไดจ้นกวา่จะตั้งอยูบ่น 3 ส่ิงนัน่คือ ความสามารถใน
การควบคุมตนเอง การอยูใ่นกฎระเบียบ และสุดทา้ยก็คือการมีวนิยั 

ส าหรับการจดัการศึกษา ความมีวินยัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีครูผูส้อนตอ้งให้ความส าคญัใน
การส่งเสริมให้เกิดข้ึนในวยัเด็ก ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความมีวินัยเพื่อ
ความสุขและความส าเร็จของตนเองและสังคม ดงันั้นการท่ีจะใหเ้กิดวนิยัข้ึนในหมู่คณะไม่วา่จะเป็น
วินยัดา้นใด ก็ตามลว้นแต่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมหากแต่วินยัในตนเอง
นั้นเป็นพื้นฐาน ท่ีน าไปสู่ความมีวนิยัในหมู่คณะและสังคมต่อไป 
 2.2.3 ประโยชน์ของวนิยัในตนเอง 

ส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้การพฒันาประเทศบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น คือ 
คุณภาพของประชากร การพฒันาปลูกฝังความมีวินยัในตนเองให้วยัรุ่น และประชาชนนั้น จึงเป็น
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ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งเพราะเป็นการพฒันาคุณภาพของประชากร ซ่ึง มาลินี จุฑะรพ (2548, น.249) ได้
อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ของการมีวนิยัในตนเองไวด้งัน้ี  

1. ช่วยสร้างและรักษาสภาพการณ์อนัจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของนกัเรียนวยัรุ่น
และความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียน ถา้ขาดวินยัในห้องเรียน และหากนกัเรียนไม่อยู่ในระเบียบ
วนิยัของโรงเรียน การด าเนินงานในโรงเรียนจะเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืน ในท่ีสุดผลเสียจะเกิดแก่ ตวั
นกัเรียนเองเช่น ห้องเรียนท่ีไม่เป็นระเบียบ นกัเรียนนึกอยากจะท าอะไรก็ท าไปตามใจชอบ การ
เรียนของตนเองและของเพื่อนก็ตอ้งชะงกัลง 

2. วินยัเป็นเคร่ืองเตรียมตวันกัเรียนวยัรุ่นส าหรับการด ารงชีวิตในภายหนา้ เม่ือเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ตอ้งรับผดิชอบต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนและสมาชิกในครอบครัวการช่วยเหลือกนัและ
ร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาสังคม เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาการรักษาระบบนิเวศน์วิทยา ปัญหา
การบุกรุกท าลายป่า และปัญหาการเสียภาษีอากร ตลอดจนการสร้างวินยัส าหรับหมู่คณะเพื่อรองรับ 
กบัสังคมยุคใหม่ การมีวินยัในโรงเรียนเป็นการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Sense of Responsibility)  และรับผิดชอบในการกระท าต่าง ๆ ของตน อนัจะน าผลมาสู่ตนเองและ
หมู่คณะของตนในอนาคต 

3. วินัยเป็นเคร่ืองปลูกฝังการรู้จกัควบคุมบงัคบัใจของตนเองไปทีละน้อย  สถาบนั
ครอบครัวและโรงเรียนมีหนา้ท่ีปลูกฝังอบรมส่งเสริมให้วยัรุ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
ท่ีเป็นพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย (Democratic Society) พ่อ แม่ ผูป้กครองและโรงเรียน
จะตอ้งกระท าอยูต่ลอดเวลาและสม ่าเสมอ ดว้ยการมอบหมายหนา้ท่ีให้รับผิดชอบ และให้ควบคุม
ตนเองให้ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นให้ดีท่ีสุดตามก าลงัและความสามารถของแต่ละคน ซ่ึงมีอยูแ่ตกต่างกนั 
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งฝึกและอบรมช้ีแจง ให้วยัรุ่นเห็นคุณค่าของความดี ความงามและความจ าเป็นท่ี
จะตอ้ง ควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตนในทางท่ีชอบ จนเป็นนิสัย (Habit) มีลกัษณะนิสัย (Character) ท่ี
จะน าความเจริญมาสู่ตนเองและสังคม ทั้งน้ีวยัรุ่นจะตอ้งรู้จกัน าตนเองให้ประพฤติและปฏิบติัการ
งานในทางท่ีถูกท่ีควร 

อาจสรุปไดว้า่ วนิยัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อท่ีจะได้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพเพราะเด็กในวนัน้ีคือ
ผูใ้หญ่ในวนัหน้า  การฝึกวินัยตั้ งแต่เด็กจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ดังนั้ นผูป้กครอง  ครู  
โรงเรียน  จึงเป็นส่วนส าคญัในการฝึกฝนและส่งเสริมการสร้างวินยั  เพราะวินยัเกิดจากการฝึกฝน  
อบรม  ฝึกปฏิบัติ  หากนักเรียนมีวินัยในตนเองดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในทุกๆ ด้าน  เป็น
ประโยชน์กบัตนเอง  สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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 2.2.4 ลกัษณะการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
  2.2.4.1 ลกัษณะพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
  (1) ความรับผดิชอบ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความรับผดิชอบไวห้ลายท่านดงัน้ี 
  ดวงจนัทร์ หนูทอง (2533, น.36) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความรับผิดชอบหมายถึง
ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีการงานและต่อชุมชนดว้ยความเต็มใจ และมีความรู้ความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของความรับผิดชอบ ต่อหนา้ท่ีการงาน และต่อชุมชนซ่ึงสามารถแสดงออกไดโ้ดยการ
เอาใจใส่ในการท างาน ความเพียรพยายาม การรับผลการกระท าของตน การปรับปรุงงานของตนให้
ดีข้ึน การช่วยรักษาทรัพยส์มบติัของส่วนรวม การช่วยแกไ้ขส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อชุมชนการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคม และการไม่ละเลยหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี สอดคลอ้งกบั สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
(2541, น.22) ท่ีไดก้ล่าววา่ ความรับผิดชอบหมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ผกูพนัพยายามท าหนา้ท่ีต่าง ๆ อยา่งเต็มความสามารถและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งพยายามท่ีจะปรับปรุงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ริณรพี  เจริญทรัพยานนท์ (2545, น.47) ท่ีกล่าววา่ความ
รับผิดชอบหมายถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายโดย
พยายามท าหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ และละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายไดท้นัตามก าหนดเวลา ขณะเดียวกนัก็ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
  จากท่ีกล่าวมา พอสรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่และความพยายามใน
การปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนให้บรรลุผลส าเร็จ ยอมรับผลของการกระท านั้น ๆ ทั้งดา้นดีและดา้น
เสีย พร้อมท่ีจะปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยความรับผิดชอบน้ีจะเป็นส่ิง
เก้ือหนุนใหน้กัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัจากบุคคลอ่ืน 
  (2)  เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น กาญจนา  หาสิตะพนัธ์ุ  (อา้งถึงใน  สินีนาฏ  สุทธจินดา, 
2543, น.13)  กล่าววา่  สิทธิของผูอ่ื้น  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นกระท าต่อตนและ 
นึกถึงสิทธิของผู ้อ่ืนเสมอเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน สอดคล้องกับ  
กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ (2550, น.194) ท่ีไดก้ล่าววา่ การรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั
และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก คุณธรรมขอ้น้ีมีความส าคญัต่อสังคมประชาธิปไตยมากเช่นกนั 
ทั้งน้ีก็เพราะสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยนั้นมกัจะมีความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้สียงขา้งมากหาขอ้ยุติเก่ียวกบัแนวทาง
ในการแกปั้ญหานั้น ๆ  แต่ทั้งน้ี เสียงส่วนมากก็จะตอ้งเคารพความคิดเห็นของเสียงส่วนนอ้ยดว้ย
และจะตอ้งไม่ถือวา่เสียงส่วนนอ้ยเป็นฝ่ายผิดจึงจะท าให้สังคมประชาธิปไตยด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสันติ
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จากท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัไดส้รุปความหมายของ เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น หมายถึงยอมรับในความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ไม่กา้วก่ายหน้าท่ีของคนอ่ืน เคารพและให้เกียรติแก่ผูอ่ื้นเสมอและเช่ือวา่ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพทดัเทียมกนั 
  (3)  การควบคุมตนเอง 
  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การท่ีบุคคลจะด ารงตนอยูใ่นความถูกตอ้ง จะรู้ดว้ยตนเอง
วา่ส่ิงใดควรท าและส่ิงใดไม่ควรท า มีความสามารถท่ีจะบงัคบัตนเองและควบคุมตนเองไดดี้ โดยไม่
ตอ้งมีผูอ่ื้นหรือกฎเกณฑอ่ื์น ๆ มาคอยควบคุม  
  (4)  ความตั้งใจ 
  ความตั้งใจ เตือนใจ  ยอดนิล (2536, น.10) ไดใ้ห้ความหมายความตั้งใจ หมายถึง ความ
สนใจมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เช่น การพยายาม
ท าการบา้นท่ีครูสั่งอยา่งสม ่าเสมอ การวางแผนล่วงหนา้ก่อนลงมือท า และการพยายามท าให้เป็นไป
ตามแผน 
  (5)  มีความอดทน ไดมี้ผูก้ล่าวถึง ความอดทนดงัน้ี 
  ความอดทนเป็นคุณธรรมส าคญัอยา่งยิ่งในการขจดักิเลส  อาทิ  ความโลภ  ความโกรธ   
และความหลงให้หมดไปจากจิตใจของบุคคล   ดงัท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงสรรเสริญความ
อดทนว่าเป็นตบะอย่างยิ่ง  มีเน้ือความในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า  “ขนัติคือความอดทนเป็นตบะ 
อยา่งยิ่ง” (มหาปทานสูตร ที.ม.13/24/55 มหามกุฎราชวิทยาลยั  (อา้งถึงใน สมสุดา  ผูพ้ฒัน์ และ 
ศศิฉาย ธนะมยั, 2547)  ส่วน จินตนา ชาญเช่ียว (2545, น.16) ไดก้ล่าววา่บุคคลท่ีมีความอดทน 
ไดแ้ก่  บุคคลท่ีมีความตั้งใจจริง  มีความเพียรพยายาม  จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดส้รุปวา่ความอดทน 
หมายถึง ความเขม้แข็งของจิตใจในการห้ามตนเองไม่ให้ประพฤติชัว่ มุ่งมัน่ท าความดี มีความ
พยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ ถึงแมง้านนั้นจะยุง่ยากหรือตอ้งผ่านความยากล าบาก 
ก็ตาม 
  2.2.4.2 ลกัษณะพฤติกรรมทัว่ไป 
  (1)  การแต่งกาย  ระเบียบการแต่งกาย  ระเบียบความประพฤติ  และระเบียบการลงโทษ
เป็นระเบียบท่ีออกตามความในประกาศคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  132  ลงวนัท่ี 22  เมษายน  พ.ศ. 2515  
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี  1 (พ.ศ. 2515)  ฉบบัท่ี  2 (พ.ศ. 2518)  และระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษ
นกัเรียนหรือนกัศึกษา  พ.ศ. 2543  เป็นหลกัการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้และความ
เขา้ใจในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งยงัตอ้งรับรู้เก่ียวกบั
นโยบายทางราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการดูแลความประพฤติของนักเรียน  เพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาในแต่ละช่วงเวลา เช่น การด าเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายตามโครงการโรงเรียนสีขาว  

DPU



29 
 

ท่ีมีวตัถุประสงคใ์หน้กัเรียนปลอดจากการใชส้ารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ส่ือลามกอนาจาร  และ
นโยบายการจัดระเบียบสังคม  เพื่อความสงบเรียบร้อย  และความมีวินัยในสังคมไทย  ของ
กระทรวงมหาดไทยโดยให้ครูเขา้มามีบทบาทร่วมจดัระเบียบสังคมดว้ย  โดยกรมสามญัศึกษาได้
ก าหนดใหโ้รงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดักรมสามญัศึกษาสนบัสนุนนโยบาย ดงักล่าวขา้งตน้  ดงันั้น
ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัใคร่ครวญพิจารณาพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนประพฤติปฏิบติัให้รอบคอบถ่ีถว้น
วา่การกระท านั้นถูกหรือผ ิ ควรหรือไม่ควร 
  ระเบียบดงักล่าว  นั้นเป็นหัวใจส าคญัของโรงเรียนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานวิชาการซ่ึง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช  2542  หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  พุทธศกัราช  2521  (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2535)  
ท่ีประสงคใ์หน้กัเรียนนั้นมีทั้งความรู้และมีคุณธรรม  ท่ีเป็นวนิยัควบคู่กนัไป  หากโรงเรียนไม่มีการ
ก าหนดระเบียบไวใ้ห้ชดัเจนแลว้ก็เป็นการยากท่ีจะควบคุมนกัเรียนได ้ ผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะ
เป็นหัวหนา้สถานศึกษา  เป็นบุคคลส าคญัในการออกระเบียบและใชร้ะเบียบ  โดยมีอ านาจหน้าท่ี
ในการบริหารงาน  เพื่อให้นกัเรียนท่ีมาอยูร่่วมกนัไดป้ฏิบติัต่อกนัดว้ยความสงบสุขอีกทั้งยงัปฏิบติั
ต่อครู  อาจารย ์ ให้ถูกตอ้งซ่ึงในทางปฏิบติัผูบ้ริหารโรงเรียนอาจมอบหมายหน้าท่ีในการควบคุม
รักษาระเบียบให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดโดยมีรองผูอ้  านวยการกระท าหน้าท่ีร่วมกนัเป็นทีม และ
แกไ้ขปัญหาส่วนต่าง ๆ ร่วมกนั 
  ระเบียบท่ีใช้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาทุกโรงเรียนจะมีระเบียบ
ท่ีว่าดว้ยการแต่งกาย ความประพฤติและการลงโทษ  เป็นระเบียบท่ีออกมาตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 132 ลงวนัท่ี 22 เมษายน  พ.ศ. 2515  และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2515)  
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2518)  และระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. 2543 และ
เน่ืองจากโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในสังกดักรมสามญัศึกษา  ซ่ึงมีปัจจยัอนัเป็นองค์ประกอบในการ
การจดัการสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ อาคาร
สถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  วยัของนักเรียนไม่แตกต่างกนมากนักแต่จะมีข้อแตกต่างกนัในระเบียบ
ปฏิบติับา้ง  ในบางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต่าง ๆ ก็ใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัในลกัษณะใกลเ้คียงกนัเป็น
หลกั  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและใช้อ านาจหน้าท่ีในการบริหารงาน
เพื่อให้นกัเรียนเป็นผูมี้วินยัในตนเองและในหมู่คณะ  ประพฤติ  ปฏิบติัในการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ
สุข  โดยท่ีนักเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ เพื่อป้องกัน  
แกไ้ข  ควบคุม  นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดา้นต่าง ๆ อนัเป็นปัญหาดา้นวนิยันกัเรียนต่อไป 
  ระเบียบนั้นเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง  ท่ีจะก่อให้เกิดวินยัข้ึนในตวันกัเรียน
โดยเฉพาะวนิยัในตนเอง  ซ่ึงเป็นความสามารถในการท่ีจะควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นกรอบของสังคมท่ี

DPU



30 
 

ก าหนดข้ึนไวไ้ด ้ แต่ในสถานศึกษาแลว้  ผูบ้ริหาร  ครู  ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก ากบัและ
ดูแลพฤติกรรมนักเรียน  ในการส่งเสริมการใช้ระเบียบให้นักเรียนเป็นผูมี้วินัยในตนเองและ
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้นโดยจะตอ้งท า
ให้ทุกคนรู้สึกเห็นดีเห็นงาม  ในกฎระเบียบท่ีจะปฏิบติัร่วมกนัดว้ยความเต็มใจจึงจะท าให้การใช้
ระเบียบวนิยัประสบความส าเร็จ 
  (2)  ตรงต่อเวลา มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตรงต่อเวลา เช่น 
  กรมวิชาการ (อา้งถึงใน สริยา เหลาธรรม, 2546, น.25) ไดก้ล่าววา่  ตรงต่อเวลา คือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงไดแ้ก่ปฏิบติังานทนัเวลาท่ีก าหนด    
  ศิริลกัษณ์ เบญจภุมริน (2551, น.1) ไดใ้หค้วามหมายการตรงต่อเวลาหมายถึง การถือตาม
ก าหนดเวลา ส าหรับกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และกล่าวถึงประโยชน์ของการตรงต่อเวลาวา่ท าให้
เรามีนิสัยขยนัขนัแขง็เอาการเอางานอยา่งจริงจงั ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาท าให้เรามี
ความซ่ือตรงต่อตวัเองรักษาเกียรติยศของตนเอง ท าให้เราท างานไดส้ะดวกรวดเร็วเรียบร้อยและมี
ผลดีหนา้ท่ีการงานประสบความส าเร็จ ชีวติกา้วหนา้ สามารถก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราจะกระท า
ไดใ้นแต่ละวนัท าใหชี้วติมีระเบียบและมีวนิยักบัตนเองเป็นท่ีเช่ือถือและไวใ้จของคนอ่ืน 
  สมิต อาชวนิจกุล (2549, น.1) ไดก้ล่าวถึงเหตุท่ีท าให้เป็นคนไม่ตรงต่อเวลา มีดงัน้ีชอบ
ผดัเวลา การท าเช่นน้ีบ่อย จะท าให้เสียนิสัยและท าให้เกียจคา้นแลว้ก็ท าอะไรล่าชา้ไม่ทนัการใน
ท่ีสุด ไม่เตรียมตวัให้พร้อม เฉ่ือยชา ประมาท เห็นวา่ยงัมีเวลาเหลือ ก็มวัท าอะไรจบัจดอยูนิ่สัยท่ีไม่
เคารพต่อระเบียบหรือไม่เกรงใจคนอ่ืน ไม่แคร์วา่คนอ่ืนจะตอ้งคอยเราอยา่งไรจากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยั
ไดส้รุป ความตรงต่อเวลา หมายถึงนกัเรียนท างานเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด เช่น นกัเรียนส่งงาน
ตามเวลาท่ีครูก าหนด มาโรงเรียนตรงเวลา เขา้เรียนตรงตามเวลา 
  (3)  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม ประดิษฐ์นนัท์ อุปรมยั (อา้งถึงใน 
กฤษณะ ซาซุม, 2548, น.17) ไดก้ล่าวถึงวินยัวา่ เม่ือบุคคลอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ยอ่มมีความคิดเห็น
และพฤติกรรมต่าง ๆ กนั ถา้ปล่อยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมทุกอยา่งไดต้ามความพอใจ
สังคมก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายเน่ืองจากแต่ละคนก็จะท าในส่ิงท่ีตนพอใจเท่านั้น ดงันั้นการมี
เกณฑห์รือระเบียบจ ากดัพฤติกรรมของบุคคลไวบ้า้งจะช่วยให้กลุ่มคนหรือสังคมต่าง ๆ อยูร่่วมกนั
ไดอ้ย่างเรียบร้อยมากข้ึน วินัยไม่ไดห้มายถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัในกลุ่มเท่านั้นยงั
หมายถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินยัภายในตวับุคคลดว้ย  ในกลุ่มสังคมใดท่ีมีสมาชิกมีระเบียบวินยั
ในตนเองมาก แสดงวา่กลุ่มสังคมนั้นประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบมากในกรณีน้ี ใน
สังคมอาจจะไม่ตอ้งเกิดข้ึนมากนกั เช่นในโรงเรียนใดท่ีระเบียบวินยัในตนเองมากคือรู้วา่ตนจะตอ้ง
มาโรงเรียนในเวลาใด จะออกจากโรงเรียนเม่ือใด ควรแต่งกายอยา่งไร ควรแสดงกิริยามารยาทกบั
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ครูอย่างไร และควรเป็นหน้าท่ีในฐานะนกัเรียนอยา่งไรบา้งเป็นตน้ โรงเรียนแทบจะไม่ตอ้งการ
สร้างวินยัข้ึนมาบงัคบัเพื่อให้นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามอีกเลย แต่ในความจริงแลว้จะพบวา่ นกัเรียน
ในโรงเรียนหน่ึง ๆ นั้นมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั บางคนไม่เคยรับการฝึกวินยัมาก่อนเลย บาง
คนขาดการดูแลเอาใจใส่ในดา้นการอบรมสั่งสอนให้มีวินยั ฉะนั้นจึงจ าเป็นอยู่ท่ีโรงเรียนจะตอ้ง
สร้างวนิยัข้ึนมาเป็นระเบียบขอ้บงัคบัใหทุ้กคนปฏิบติัตามเหมือน ๆ กนัเช่น ระเบียบการแต่งกายอนั
ไดแ้ก่ลกัษณะการไวผ้ม การแต่งเคร่ืองแบบ การสวมถุงเทา้และลกัษณะของรองเทา้หรือวินยัภายใน
ห้องเรียน ซ่ึงไดแ้ก่การไม่น าขนมหรืออาหารมารับประทานในห้องเรียน ไม่คุยหรือเล่นเสียงดงัใน
เวลาเรียนและไม่นอนหลบัในขณะท่ีครูก าลงัสอน เป็นตน้จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดส้รุป การปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคมหมายถึง นกัเรียนประพฤติตนอยูใ่นสถาบนัและสังคมอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัเช่นแต่งกายถูกระเบียบ ทรงผมถูกตอ้ง 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมเช่นไม่ลกัขโมยไม่ประทุษร้ายคนอ่ืน 
 
2.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความมีวนัิยในตนเอง 
 2.3.1 ปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัว 
   2.3.1.1 สถานภาพทางครอบครัว ในท่ีน้ีหมายถึง การอยูร่วมกนั การแยกกนัอยู ่การหยา่
ร้างของครอบครัว  
   (1) การอยูร่วมกนั คือ  การไดอ้ยูก่บัสามี  อยูก่บัภรรยา  และบุตร 
   (2) การแยกกนัอยู ่ ไดแ้ก่  ผูท่ี้มิไดอ้ยูร่่วมกนัฉนัทส์ามีภรรยาแลว้ แต่ยงัไม่ไดห้ยา่กนัตาม
กฎหมาย รวมทั้งผูท่ี้ไม่ไดส้มรสอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัฉนัทส์ามีภรรยาแลว้ 
   (3) การหย่าร้าง ได้แก่ สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนถือว่าถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เพื่อใหค้วามเป็นสามีภรรยา ส้ินสุดลง 
   สภาพครอบครัวท่ีแตกแยกท าให้เด็กขาดความมัน่ใจในตวัเอง  แสดงอวดเก่งต่อครู ต่อ
เพื่อนนกัเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่ื้น  สัมพนัธภาพในครอบครัวก็เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้เด็ก
ประพฤติผดิวนิยั  เช่น ผูป้กครองไม่มีเวลาหรือไม่สนใจในเร่ืองความเป็นอยู ่ สภาพจิตใจการศึกษา
เล่าเรียน  นอกจากน้ีวิธีการอบรมสั่งสอนของครอบครัวก็เป็นสาเหตุให้เด็กเกิดอารมณ์กระวน
กระวาย  ต่ืนเตน้อยูเ่สมอ  ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองหรือการปล่อยให้เด็กท าส่ิงต่าง ๆ ตามใจจะท า
ใหเ้ด็กขาดเหตุผลท่ีดีทางจิตใจ  ไม่แน่ใจวา่ตนเองท าถูกหรือผดิ 
   บลูม และเซลชนิค (Broom and Selznick, 1958) อธิบายการขดัเกลาทางสังคมไวส้อง
ความหมาย กล่าวคือ ในแง่สังคม การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมและการ
ท าให้บุคคลมีวิถีชีวิตท่ีเป็นระเบียบ  และในแง่ของแต่ละบุคคล การขดัเกลาทางสังคมเป็น
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กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนจากชีวอินทรียเ์ป็นมนุษยท่ี์สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ 
และปฏิบติัตามค่านิยม อุดมคติ และระดบัความทะเยอทะยานได ้ โดย บลูม และเซลชนิค (Broom 
and Selznick) กล่าวถึงการขดัเกลาทางสังคมวา่ มีความมุ่งหมายหลกั 4 ประการ ดงัน้ี คือ 
   (1) การปลูกฝังระเบียบวินัย การมีระเบียบวินัยถือเป็นพื้นฐานส าคญัในการด าเนิน
กิจกรรมในสังคมและการอยู่ร่วมกนัของกลุ่ม การปลูกฝังระเบียบวินยัจะท าให้บุคคลยอมท าตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด ถึงแมว้า่จะมีความยากล าบากแต่ก็ตอ้งฝืนใจท า ระเบียบวินยัเป็น
ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บนบัตั้งแต่วยัตน้ของชีวิตจวบจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ บุคคลควรท าตามระเบียบวินยั
อยา่งสม ่าเสมอและยดืหยุน่อยา่งมีเหตุผล เพราะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลอยา่งมาก 
   (2) การปลูกฝังความมุ่งหวงัในชีวิตตามท่ีกลุ่มยอมรับ โดยปกติระเบียบวินยัเป็นส่ิงท่ี
บุคคลไม่ค่อยอยากปฏิบติั แต่ความมุ่งหวงัจะช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมัน่และยอมรับระเบียบวินยัท่ี
จะตอ้งประพฤติปฏิบติั เพื่อลุล่วงสู่ความตอ้งการในอนาคต ความลุล่วงท่ีตอ้งการนั้น คือความ
มุ่งหวงัท่ีบุคคลไดรั้บจากสังคมหรือกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ดถ่้ายทอดค่านิยมทางสังคมนั้นมาถึง
ตวับุคคล เช่น คุณค่าของสังคมไทยท่ียกยอ่งใหเ้กียรติคนท่ีมีการศึกษาสูง ค่านิยมทางสังคมจะไดรั้บ
การปลูกฝังทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าให้บุคคลเกิดความมุ่งหวงัในค่านิยมเหล่าน้ี และยอมล าบาก
ท าตามบรรทดัฐานท่ีกลุ่มวางไวเ้พื่อเป็นเป้าหมายในชีวติ 
   (3) การก าหนดบทบาทในสังคม บุคคลจะไดรั้บการก าหนดบทบาทจากสังคมรวมทั้งรับรู้
ทศันคติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับทบาทนั้น ๆ โดยลกัษณะของการรับรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ลกัษณะ
การวางตวัใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ดว้ย 
   (4) การให้ความช านาญเฉพาะอยา่งหรือทกัษะ บุคคลจะไดรั้บการอบรมสั่งสอนให้เกิด
ความช านาญหรือทกัษะท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมกบัคนอ่ืน ๆ จุดมุ่งหมายในขอ้น้ีเป็นผล
สุดทา้ยท่ีต่อเน่ืองมาจากจุดมุ่งหมายแต่ละขอ้ตามล าดบั ในสังคมท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆ วิธีการ
เรียนรู้มกัเกิดจากการเลียนแบบถ่ายทอดกนัลงมานบัชัว่อายุคน แต่ในสังคมท่ีสลบัซบัซ้อน ความรู้
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขา้มามีบทบาทในชีวิตของบุคคลอยา่งมาก วิธีการเรียนรู้ในสังคม
ท่ีซับซ้อนน้ีจึงตอ้งเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการจึงจะไดผ้ล โดยแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ 
โรงเรียนนัน่เอง 
  2.3.2 การอบรมล้ียงดู  การอบรมเล้ียงดูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เด็กมีการเจริญเติบโต และ
พฒันาการอย่างองค์รวมการอบรมเล้ียงดูครอบคลุมถึงการแนะน าสั่งสอนฝึกฝนท่ีมุ่งให้เด็ก
ประพฤติดี มีระเบียบวินยัรู้จกัควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ และการดูแลเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเด็กทั้งกายและใจโดยมุ่งให้เด็กมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคไม่พิการ อารมณ์
แจ่มใส สติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น การท่ีเด็กจะเจริญเติบโต
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และมีพฒันาการอย่างองค์รวมได้นั้น ข้ึนกบัปัจจยัหลกัส าคญั 2 ประการ คือพนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการอบรมเล้ียงดูนบัเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของเด็ก 
   ความหมายการอบรมเล้ียงดู 
   เพ็ญศรี พิชยัสนิธ (2552) ไดอ้ธิบายความหมายของการอบรมเล้ียงดูดงัน้ี การอบรม 
หมายถึง การแนะน า สั่งสอนและอบรม ฝึกฝน ท่ีมุ่งให้เด็กประพฤติดี มีระเบียบวินยั รู้จกัควบคุม
ตนเองมีความรับผดิชอบ เป็นตน้ ส่วนการเล้ียงดู หมายถึงการดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
เด็กทั้งกายและใจ โดยมุ่งให้เด็กมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงทุกระบบ ไม่มีโรค ไม่มีความพิการ 
อารมณ์แจ่มใส สติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น เป็นตน้   
   สุมน อมรวิวฒัน์ และคณะ (อา้งถึงใน กุศล  สุนทรธาดา 2541, น.7) ไดส้รุปความหมาย
ของการอบรมเล้ียงดูเด็กวา่ หมายถึง ลกัษณะวิธีการต่าง ๆ ท่ีผูเ้ล้ียงเด็กใชใ้นการเล้ียงดูเด็ก ดูแลเด็ก 
อบรมสั่งสอนเด็ก และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก รวมทั้งการปฏิบติัตวัของผูเ้ล้ียงเด็ก และความคิดเห็น
ของผูใ้หญ่เก่ียวกบัเด็ก  
   เครก (อา้งถึงใน สมคิด อิสระวฒัน์ 2542, น.9) กล่าววา่ การอบรมเล้ียงดูคือ กระบวนการ
ท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ในการพฒันาทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ และความหวงัของสังคม ตลอดจน
การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบับทบาทของงานในสังคมนั้น ๆ  ดว้ย 
   กรีน (อา้งถึงใน สมคิด อิสระวฒัน์ 2542, น.9) กล่าววา่ การอบรมให้รู้ระเบียบสังคม   
เป็นกระบวนการท่ีเด็กจะไดรั้บวฒันธรรม และสร้างบุคลิกภาพกบัความเป็นตวัของตวัเอง 
   บลูม และเซลชนิค (อา้งถึงใน สมคิด อิสระวฒัน์ 2542, น.10) ไดใ้ห้ค  านิยามของการ
อบรมเล้ียงดูไวส้องลกัษณะคือ ทางสังคม หมายถึงการถ่ายทอดวฒันธรรม และการท าให้บุคคลมีวิถี
ชีวิตท่ีเป็นระเบียบ ในแง่บุคคลหมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ตนเปล่ียนจากชีวอินทรียเ์ป็นมนุษย์ 
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ และปฏิบติัตามอุดมคติ ค่านิยม และระดบัความ
ทะเยอทะยาน 
   สรุปการอบรมเล้ียงดู หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของเด็กทั้งกายและใจ การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก การถ่ายทอดวฒันธรรม ทศันคติความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ และความหวงัของ
สังคมตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาท่ีดีอยา่งรอบดา้น คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา  เพื่อ
สร้างภูมิคุม้กนัในตวัเองใหแ้ขง็แกร่ง และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
   จุดมุ่งหมายของการอบรมเล้ียงดู มีหลกัใหญ่  4 ประการ คือ Broom L & Selznic (อา้งถึง
ใน สมคิด อิสระวฒัน์ 2542, น.10-11) 
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   1. การปลูกฝังระเบียบวินยั (Disciplines) ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมในสังคม 
และการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าใหบุ้คคลปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีสังคมก าหนด เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บ
ตั้งแต่วยัตน้ของชีวติ ในการด ารงชีวติประจ าวนั 
   2. การปลูกฝังความคาดหวงั (Aspiration) ท าให้ระเบียบวินยัมีคุณค่า และง่ายต่อการ
ปฏิบติัเพื่อจะใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ 
   3. การก าหนดบทบาทในสังคม (Social Role) เป็นการท่ีบุคคลรู้จกับทบาทตนเอง และ
แสดงบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดถู้กตอ้ง ตามกาลเทศะ และโอกาสต่าง ๆ 
กนั 
   4. การให้เกิดทกัษะ หรือความช านาญเฉพาะอยา่ง (Skills) ท่ีจะใชร่้วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น
ในสังคมมีการถ่ายทอดการปฏิบติัตามประเพณี โดยการเรียนรู้ จากการเลียนแบบการปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั 
   ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง หมายถึง รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อแม่
ผูป้กครองของนกัเรียนใชใ้นการอบรมเล้ียงดูนกัเรียน ประกอบดว้ย 
   (1) การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล (authoritative parenting style) เป็นลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูท่ีบิดามารดาใหค้วามรักความอบอุ่นมาก มีการควบคุมความประพฤติอยา่งเขม้งวด 
แต่มีการควบคุมทางด้านจิตใจในระดบัต ่า บิดามารดายินดีรับฟังลูก เพื่อท่ีจะไดใ้ห้การแนะน า 
เสนอแนะแนวทางท่ีดีให้แก่ลูก ให้ค  าแนะน าลูกอยา่งสม ่าเสมอ บิดามารดาประเมินค่าความเช่ือถือ
ในฐานะท่ีเป็นความคาดหวงัและอิสรภาพของลูก บิดา  มารดาตั้งมาตรฐานและบงัคบัลูกให้ท าตาม
มาตรฐานท่ีตนเองก าหนด บิดามารดาไม่ยอมรับวา่ตนเองเป็นผูท่ี้ก  าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้น 
ลูกมกัถูกกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในลกัษณะแบบ “ให้และรับ” อยา่งไรก็ตาม บิดามารดารับฟังความ
คิดเห็นของลูก ยอมรับฟังเหตุผลต่าง ๆ ท่ีลูกใชอ้ธิบายถึงการตดัสินใจและเปิดโอกาสให้ลูกไดบ้อก
จุดมุ่งหมายของลูกดว้ย       
   (2) การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม (authoritarian parenting style) เป็นลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูท่ีบิดามารดาให้ความรักความอบอุ่นไม่มาก มีการควบคุมความประพฤติอย่าง
เขม้งวด และมีการควบคุมทางดา้นจิตใจในระดบัสูงดว้ย  บิดามารดาในกลุ่มน้ี มีการควบคุมและ
ประเมินผลพฤติกรรมและทศันคติของลูกเพื่อให้ตรงกบัมาตรฐานของการปฏิบติัท่ีถูกจูงใจในทาง
ทฤษฎี และก าหนดโดยผูท่ี้มีอ านาจสูงกว่า บิดามารดาแบบน้ีจะไม่ใช้ค  าว่า “ให้และรับ” ใน
ครอบครัว ลูกถูกคาดหวงัให้ยอมรับค าพูดของบิดามารดาว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ การเช่ือฟัง
ค่านิยมหรือค าพูดของบิดามารดาเปรียบเหมือนการท าความดีของลูก บิดามารดาแบบน้ีคาดหวงัให้
ลูกตอ้งท าดีท่ีสุดและผดิไม่ไดเ้ลย ลูกถูกมองวา่ยงัมีสถานภาพเป็นเด็ก โดยมีความเขม้งวดกบัลูกใน
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เร่ืองอิสรภาพ และระบุความรับผิดชอบเก่ียวกบังานบา้นท่ีลูกตอ้งรับผิดชอบเพื่อสอนลูกให้เอาใจ
ใส่ในงานบิดามารดามกัฝึกหัดลูกให้ท าตามท่ีสังคมต้องการยึดมั่นในตนเองอย่างแข็งขนัและ
เขม้งวดต่อลูก 
   (3) การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (Indulgent parenting style) เป็นลกัษณะการอบรม
เล้ียงดูท่ีบิดามารดาให้ความรักความอบอุ่นมาก มีการควบคุมความประพฤติไม่เขม้งวดและมีการ
ควบคุมทางดา้นจิตใจในระดบัต ่าดว้ย บิดามารดาในกลุ่มน้ีเช่ือวา่ การควบคุมลูกเป็นการละเมิดสิทธ์ิ
ของเด็กและจ ากดัขีดพฒันาการของลูก จึงตามใจลูก พยายามปฏิบติัตนในแนวทาง ต่าง ๆ ท่ีไม่บีบ
บงัคบัลูก เช่น ไม่ลงโทษ ยอมรับลูกและเห็นดว้ยกบัแรงกระตุน้เก่ียวกบัความปรารถนาและการ
กระท าของลูก บิดามารดาจะไม่เขม้งวดกวดขนัลูกปล่อยใหลู้กท าตามใจชอบ   
 2.3.3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 
   2.3.3.1 การปฏิบติัตนของครู 
   การปฏิบติัตนของครู หมายถึง การเตรียมการสอน พฤติกรรมการสอน บุคลิกการแต่ง
กายดี  มีความยติุธรรม  ความประพฤติเรียบร้อย  ร่าเริง แจ่มใส  เสียสละ  ความเขา้ใจและเป็นกนัเอง  
การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน รวมถึงสัมพนัธภาพระหวา่งครูและนกัเรียนท่ีสอนอีกดว้ย 
   2.3.3.2 พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
   พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน  หมายถึง  การกระท าของบุคคลในกลุ่มท่ีมกัจะคลอ้ยตามกนัหรือ
กระท าพฤติกรรมเช่นเดียวกนัเพื่อบ่งบอกถึงการเป็นสมาชิกภายในกลุ่มนั้น ๆ 
   กลุ่มเพื่อน เป็นสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึง  เช่น เพื่อนฝงูชกัชวนกนัก่อการวิวาทหรือ
สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความตึงเครียด  เพื่อนนบัวา่มีส่วนส าคญัอยา่งมากส าหรับวยัรุ่นหากคบเพื่อน
ท่ีมีพฤติกรรมไม่ดีนกัเรียนก็จะซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นไว ้ และมีความประพฤติไม่ดีไปดว้ยใน
ท่ีสุด หากไม่ไดรั้บค าแนะน าจากผูป้กครอง  ครู  อาจารย ์หรือบุคคลท่ีใกลชิ้ด 
 กุญแจส าคญัในการแข่งขนัในเวทีโลก คือ คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาเด็กไทย ให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุในอนาคต 
คุณภาพและสมรรถภาพดงักล่าว หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากล และ
ภาษาของประเทศเพื่อนบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ี เด็กไทยควรมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ไดแ้ก่ ความรู้ในวิชาแกนตามศตวรรษท่ี ๒๑ ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ทกัษะการเรียนรู้และการ
สร้างนวตักรรม และทกัษะทางขอ้มูล ส่ือ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งทกัษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจ
สังคมพหุวฒันธรรมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงสถานการณ์รุนแรงและภยัพิบติัต่าง ๆ นอกจากน้ี 
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จริยธรรมในการท างาน เป็นคุณสมบติัของพนกังานท่ีผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รเอกชนในประเทศ  
เช่น สหรัฐอเมริกา พิจารณาวา่ส าคญัท่ีสุด เหนือกวา่การท างานเป็นทีม การมีความสามารถในการ
ตดัสินใจ การคิดวิพากษ์ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และความสามารถในการอ่านและ
ค านวณขั้นพื้นฐาน ความทา้ทายดงักล่าวเป็นแรงผลกัดนัให้การศึกษาไทยตอ้งมีการพฒันาอย่าง
เร่งด่วน โดยการเรียนรู้ยุคใหม่ตอ้งสอนให้นอ้ยลงและเรียนรู้ให้มากข้ึน ให้ความส าคญักบัทกัษะ
มากกวา่สาระการเรียนรู้ ให้นกัเรียนเป็นผูช้ี้ทิศทางการเรียนรู้ เรียนแบบร่วมมือกนั เรียนกนัเป็นทีม 
และประเมินผลแบบใหม่โดยถามวิธีคิด ประเมินเป็นทีม และขอ้สอบไม่เป็นความลบั แต่เป็น
ตวักระตุน้ใหเ้รียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ, 2558, น.16) 
 โคลเบิร์ก (Kohlberg) ไดศึ้กษาการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของเยาวชนอเมริกนั อายุ 10 -
16 ปี และไดแ้บ่งพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั (Levels) แต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขั้น 
(Stages) ดงันั้น พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กมีทั้งหมด 6 ขั้น  
 ระดบัท่ี  1 ระดบัก่อนกฎเกณฑส์ังคม จะพบในเด็ก 2-10 ปี 

 ขั้นท่ี 1 ระดบัจริยธรรมของผูอ่ื้น  
 ในขั้นน้ีเด็กจะใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเคร่ืองช้ีว่า  พฤติกรรมของตน “ถูก” หรือ 
“ผดิ” เป็นตน้วา่ ถา้เด็กถูกท าโทษก็จะคิดวา่ส่ิงท่ีตนท า  “ผิด” และจะพยายามหลีกเล่ียงไม่ท าส่ิงนั้น
อีก พฤติกรรมใดท่ีมีผลตามดว้ยรางวลัหรือค าชม เด็กก็จะคิดวา่ส่ิงท่ีตนท า “ถูก”  และจะท าซ ้ าอีก
เพื่อหวงัรางวลั  
 ขั้นท่ี 2 ระดบัจริยธรรมของผูอ่ื้น  
                 ในขั้นน้ีเด็กจะสนใจท าตามกฎขอ้บงัคบั เพื่อประโยชน์หรือความ พอใจของตนเอง หรือ
ท าดีเพราะอยากไดข้องตอบแทน หรือรางวลั พฤติกรรมของเด็กในขั้นน้ีท าเพื่อสนองความตอ้งการ
ของตนเอง  แต่มกัจะเป็นการแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืน เช่น ประโยค “ถา้เธอท าใหฉ้นั  ฉนัจะให.้......”  
 ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑส์ังคม จะพบในวยัรุ่นอาย ุ10 -16 ปี  
 ขั้นท่ี 3 การยอมรับของกลุ่มหรือสังคม  
                ใชเ้หตุผลเลือกท าในส่ิงท่ีกลุ่มยอมรับโดยเฉพาะเพื่อน เพื่อเป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับของ
เพื่อน  ไม่เป็นตวัของตวัเอง  คลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้น  เพื่อตอ้งการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี  พบ
ในวยัรุ่นอายุ 10 -15 ปี ขั้นน้ีแสดงพฤติกรรมเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับของหมู่คณะ การช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นเพื่อท าใหเ้ขาพอใจ  
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 ขั้นท่ี 4 กฎและระเบียบของสังคม  
                จะใช้หลักท าตามหน้า ท่ีของสั งคม  โดยปฏิบัติตามระ เ บียบของสั งคมอย่า ง
เคร่งครัด เรียนรู้การเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของสังคมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งกฎเกณฑ์
ในสังคม พบในอาย ุ13 -16 ปี  
                 ขั้นน้ีแสดงพฤติกรรมเพื่อท าตามหนา้ท่ีของสังคม โดยบุคคลรู้ถึงบทบาทและหนา้ท่ีของ
เขาในฐานะเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมนั้น จึงมีหนา้ท่ีท าตามกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีสังคมก าหนดให ้หรือ
คาดหมายไว ้ 
 ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมอยา่งมีวจิารณญาณ  
                 เป็นหลกัจริยธรรมของผูมี้อายุ 20 ปี ข้ึนไป ผูท้  าหรือผูแ้สดงพฤติกรรมได้พยายามท่ีจะ
ตีความหมายของหลกัการและมาตรฐานทางจริยธรรมดว้ยวจิารณญาณ ก่อนท่ีจะยึดถือเป็นหลกัของ
ความประพฤติท่ีจะปฏิบติัตาม การตดัสินใจ “ถูก”  “ผดิ” “ไม่ควร” มาจากวจิารณญาณของตนเอง  
 ขั้นท่ี 5 สัญญาสังคมหรือหลกัการท าตามค ามัน่สัญญา  
                 ขั้นน้ีเน้นถึงความส าคญัของมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีถูกสมควรท่ีจะปฏิบติัตาม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนท่ี
จะใชเ้ป็นมาตรฐานทางจริยธรรม  ไดใ้ชค้วามคิดและเหตุผลเปรียบเทียบวา่ส่ิงไหนผิดและส่ิงไหน
ถูก ในขั้นน้ีการ “ถูก” และ  “ผดิ” ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล  
 ขั้นท่ี 6 หลกัการคุณธรรมสากล  
                 ขั้นน้ีเป็นหลกัการมาตรฐานจริยธรรมสากล   เป็นหลกัการเพื่อมนุษยธรรม  เพื่อความ
เสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อความยุติธรรมของมนุษย์ทุกคน   ในขั้ นน้ี ส่ิง ท่ี  “ถูก” 
และ  “ผดิ”  เป็นส่ิงท่ีข้ึนมโนธรรมของแต่ละบุคคลท่ีเลือกยดึถือ  
   2.3.3.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   ความส าคญัและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   การพฒันานกัเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัไว ้ โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว   
การป้องกนัและการช่วยเหลือแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงของ
การพฒันา  เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสาร  เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ซ่ึงนอกจาก ส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกแลว้  ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั  เป็นตน้ว่า ปัญหา
เศรษฐกิจ  ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความทุกข ์ ความวติกกงัวล  ความเครียด  มีการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็น
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ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น  ภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการ
พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีมุ่งหวงันั้น  จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ทุกคน
โดยเฉพาะบุคลากร  ครู  ทุกคนในโรงเรียน  ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินการต่าง 
ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ  นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ยความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์ และภาคภูมิใจใน 
บทบาทท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต  งอกงาม  เป็นบุคคลท่ีมี
คุณค่าของสังคมต่อไป 
   นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ไดก้  าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ   
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  (มาตรา 6)  และแนวทางการจดัการศึกษายงัไดใ้ห้ความส าคญัแก่ผูเ้รียน  
ทุกคน  โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  (มาตรา 22) ใน
การจดัการศึกษาตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีก าหนดให้การด าเนินการ  คือเร่ือง  ความรู้
และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  (มาตรา 23 ขอ้ (5)   ทั้งน้ีการจดั
กระบวนการการเรียนให้ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ให้ผูเ้รียนรู้จกัประยุกตค์วามรู้มาใช้
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้รู้จกัคิดเป็น  ท าเป็น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  อีกทั้ งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  
ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระบบหน่ึงท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแเละกระทรวงสาธารณสุข 
โคยกรมสุขภาพจิต ไดร่้วมกนัวางรากฐาน เพื่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียน การด าเนินงานตามระบบ
คูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงมีคุณค่าและความจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไปปฏิบติัให้เกิดผลกบั
เด็กอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง และย ัง่ยืน ระบบคูการแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงเป็นระบบท่ีสามารถ
ด าเนินการเพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านปัจจยั คา้น
ผลผลิต และด้ามกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกดัเอาใจใส่ดูแล
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อ
การพฒันาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศกัยภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อม
สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญูา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตท่ีสงบสุขให้สมกบัขอ้ความท่ีวา่ “เก่ง  
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ดี  มีสุข”  โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความร่วมมือกนั ทั้งผูบ้ริหารเเละครูตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน (กรมสามญัศึกษา, 2544, น.3) 
   รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษา ครู อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือส่งเสริมนกัเรียนอยา่ง
มีระบบและต่อเน่ือง โดยยึดสายใยและความผกูพนัระหวา่งครูและศิษย ์  ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนจึงเป็นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระบบหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสัานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมส่งเสริมสุขกาพจิต ได้
ร่วมกนัวางรากฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนซ่ึงมีแนวทางด าเนินงาน คือ ปรับเปล่ียนบทบาท
และเจตคติของผูบ้ริหารและครูใหส่้งเสริม  ดูแล พฒันานกัเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
เเละสังคม  วางระบบท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า นกัเรียนทุกคนมีครูอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีจะคอยดูเเล
ทุกข์สุขอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ืองสนบัสนุนให้ครูมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผูป้กรอง เพื่อให้บา้น 
โรงเรียนและชุมชน  เช่ือมประสานและรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวงัดูแลนักเรียน
ประสานสัมพน์ัระหวา่ง นกัเรียน ชุมชน  ผูช้  านาญการในดา้นสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการสืบต่อและ
รับช่วงการแกไ้ข ส่งเสริม พฒันานกัเรียน และเยาวชนในรูปแบบสหวทิยาการ การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  จึงมีคุณค่าและความจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไปปฎิบติัให้เกิคผล
กบันกัเรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547) 
   นอกจากน้ี นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558, น.27) ได้
ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพ 
   กลยทุธ์ 
   1. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ นกัเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
   2. สนบัสนุนการบริหารจดัการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหวัให้ผูเ้รียน เพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตวัผูเ้รียน (Demand side Financing) มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนน้การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกระดบั และทุกประเภท มีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
เรียนจนจบหลกัสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพท่ีสุจริตและมัน่คงในชีวติ 
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   4. สนบัสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาให้เป็น
โรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้
ครอบคลุมทุกจงัหวดัอ าเภอ ต าบล 
   5. สนับสนุนให้โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในพื้นท่ีพิเศษมี
โอกาสจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ ทั้งท่ีจดัเอง และสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อเป็นการ
สร้างอาชีพสุจริตใหก้บัผูเ้รียน  
   6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อ
ความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จดัให้มีความ
เหมาะสมและเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน และยงัคงระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน 
   7. ส่งเสริมสนบัสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความเขม้แขง็และต่อเน่ือง 
   8. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจดัการศึกษาท่ี
เหมาะสม แก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ีไม่อยูใ่นทะเบียนราษฎร์เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างดา้ว เด็กไร้
สัญชาติ เด็กพลดัถ่ิน เด็กต่างดา้วเด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน 
   ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พฒันา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา 
ใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวติและรอดพน้จากวิกฤติทั้งปวง 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม   
ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา   
ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ  
มีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได ้
   องคป์ระกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั  5   
ประการ  คือ 
   (1)  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
   (2)  การคดักรองนกัเรียน 
   (3)  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
   (4)  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
   (5)  การส่งต่อ 
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   แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความส าคัญ มีวิธีการและเคร่ืองมือต่างกันไปแต่มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงเอ้ือให้การดูแลนกัเรียนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนจึงเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานสามารถด าเนินการเพื่อการประกนัคุณภาพได ้
   ในสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแปรปรวนอย่างรวดเร็ว และการรับเอา
วฒันธรรมของต่างประเทศมาใช ้  โดยการแพร่กระจายจากส่ือทุกชนิด  ท าให้เกิดผลกระทบแก่  เด็ก  
และเยาวชนในวยัเรียน  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนจึงมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่ง   ซ่ึงถ้าไม่มีผูท่ี้ช้ีแนะหรือผูใ้ห้ค  าแนะน าอย่างดีจะท าให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมี
พฤติกรรมหรือการด าเนินชีวติท่ีอาจเป็นปัญหาแก่สังคมต่อไป 
   2.3.3.4 บรรยากาศของโรงเรียน 
   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนทั้งการสอน    
ตวัครู เพื่อนนกัเรียน บริเวณโรงเรียน อาคารสถานท่ี รวมถึงบริเวณรอบนอกโรงเรียนดว้ย ซ่ึงส่งผล
ต่อพฤติกรรมความมีวินยัของนกัเรียน  ทั้งน้ี  สุพจน์  จกัขุทิพย ์(อา้งถึงใน ธีระภาภรณ์  ดงอานนท์, 
2552, น.50) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ อิทธิพลจากการคบ
เพื่อน การยอมรับเพื่อนในทางเส่ือมเสียเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สภาพการ
เป็นนกัเรียน และการใชเ้วลาวา่งในทางท่ีไม่เหมาะสม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า อีกทั้ง ขาดความรู้
ความเขา้ใจกฎหมายท่ีใชค้วบคุมความประพฤติและนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองความประพฤติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการหนีโรงเรียน ทะเลาะวิวาท ส่วนใหญ่จะมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั เจริญชยั งานไว (อา้งถึงใน สริยา เหลาธรรม, 2546, น.21) กล่าววา่ 
กรมสามญัเช่ือวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีดีของโรงเรียนจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความคิดจิตใจ และ
คุณธรรมต่าง ๆ อนัพึงประสงคไ์ด้ ซ่ึงตามหลกัสูตรมุ่งให้นกัเรียนมีคุณธรรมท่ีพึงประสงค์หลาย
ประการและความมีวินยัในตนเองก็เป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัและควรสร้างให้เกิดแก่ผูเ้รียนได้
โดยการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมดงักล่าว 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

ธีระภาภรณ์  ดงอนนท์  (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ระดบัความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3  (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กบัความมีวินยัใน
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ตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3  (3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ  (4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมต่อความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 441 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน การถดถอยพหุคูณ และใชเ้ทคนิควิธีการคดัเลือกตวั
แปรพยากรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑโ์ดยใชว้ิธี Enter เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ แลว้จึง
น าตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติไปสร้างสมการพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิแบบ Stepwise   

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ระดบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีวินยัในตนเองโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดย พบว่า ความมีวินยัในตนเองดา้นตรงต่อเวลามีค่าเฉล่ียสูงสุด  
รองลงมาคือ ดา้นปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม  ด้านความซ่ือสัตย ์ ดา้นความ
รับผดิชอบดา้นความอดทน ดา้นความเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และดา้นความมัน่ใจในตนเอง ตามล าดบั 

2. ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจใน
ตน การมุ่งอนาคตและควบคุมตน เจตคติต่อวินยัในตนเอง การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การ
อบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด การปฏิบติัตนของครูพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน สภาพชุมชน ส่วนตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01คือการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย และอิทธิพลของตวัแบบสัญลกัษณ์ 

3. ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การมุ่งอนาคตและควบคุมตน สภาพ
ชุมชน การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย และตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถพยากรณ์ความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนไดต้ามล าดบั โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 59.3 (R2=.593 ) 

ประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธ์ิ (2552) ไดก้ารวิจยัเร่ือง การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นวินยันกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนชุมชนบา้นด่านซ้าย จงัหวดัเลย มี
วตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นวินยันกัเรียน            
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(2) เพื่อศึกษาความคาดหวงัแนวทางการพฒันา และ (3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นวินยันกัเรียน เป็นวิจยัปฏิบติัการ กลุ่มพฒันาคือกลุ่มท่ีมีวินยัต ่าจ  านวน 30 คน กลุ่มผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครู จ านวน 18 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 231 คน และ
ผูป้กครอง จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ (1) แบบสัมภาษณ์ (2) แบบสอบถาม  (3) แบบสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียน  (4) แบบประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนตามเกณฑ์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นวินยั การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เน้ือหาการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. สภาพและปัญหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นวินยันกัเรียน กระบวนการ

จดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานวินยันกัเรียนยงัไม่ครอบคลุม ไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัองคก์รภายนอก 
ครูยงัไม่เขา้ใจวธีิการออกแบบแผนการเรียนรู้ ท่ีเนน้การจดัการเรียนเพื่อเสริมสร้างวินยันกัเรียน ไม่
เนน้ในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ท าให้นกัเรียนมีปัญหาดา้นการตรงต่อเวลา การแต่งกาย และความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีครูมอบหมาย ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยากให้โรงเรียนสะอาดร่ม
ร่ืน นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นวนิยัตามเกณฑ์ 

2. ความคาดหวงัและแนวทางการพฒันา พบวา่ความคาดหวงันกัเรียนมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นวินยัตามเกณฑ์ คือ  (1) การจดัระบบโครงสร้างตอ้งประสานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ขา้มามีบทบาทให้มากยิ่งข้ึน  (2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูตอ้งเนน้กระบวนการ
คิด วเิคราะห์ บูรณาการสอนใหห้ลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (3) โครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนด
ปฏิทินและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  (4) ต้องมีการระดมทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มจากทุกภาคส่วน  (5) ผูบ้ริหารตอ้งก ากบัติดตามนิเทศงานตามตารางก าหนดอยา่ง
สม ่าเสมอ  (6) ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

3. ผลการพฒันา พบว่า ในวงรอบท่ี 1 นกัเรียนส่วนใหญ่พฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นวนิยัแต่มีนกัเรียนจ านวน 4 คน ท่ีมีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง เม่ือด าเนินการต่อเน่ืองใน
วงรอบท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรมการอบรม เพื่อนเตือน พบวา่นกัเรียนมีวินยัทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัดี
มากทุกคน 

มนตรี วรรณศร  (2551) ไดศึ้กษาความมีวินยัต่อตนเองของนกัเรียนในโรงเรียนกฤษณา
ทวีวิทย ์ อ าเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย  การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวินยัต่อ
ตนเองของนกัเรียนในโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 ของโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย  ์อ าเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 188 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดย
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ใชค้วามถ่ีและร้อยละ  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี นกัเรียนโรงเรียนกฤษณาทวีวิทยส่์วนมากมีวินยัต่อ
ตนเอง ในดา้นอนามยัของตนเองโดยการ อาบน ้า แปรงฟันหรือท าความสะอาดร่างกายอยา่งนอ้ยวนั
ละ 2 คร้ัง เป็นประจ าและเสนอแนะใหส้ร้างวนิยัดา้นอนามยัของตนเอง โดยให้ผูป้กครองนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการก ากบัดูแลการรักษาความสะอาดของร่างกาย และสุขอนามยัในการรับประทาน
อาหารของนกัเรียน ส่วนความมีวินยัต่อตนเองในดา้นการแต่งกาย นกัเรียนส่วนมากปฏิบติัเป็น
ประจ า คือ นกัเรียนแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและมีขอ้เสนอแนะให้จดัท าโครงการ
รณรงค์ ให้นกัเรียนแต่งกายให้ถูกตอ้งและเรียบร้อย ส าหรับความมีวินยัต่อตนเองดา้นการเรียน 
นกัเรียน ส่วนมากเขา้เรียนทนัเวลาเรียนทุกคร้ังเป็นประจ าและขอ้เสนอแนะให้สร้างวินยัดา้นการ
เรียน โดยให้นกัเรียนจดัท าตารางอ่านหนังสือของตนเองและปฏิบติัตามตารางท่ีก าหนดไวเ้ป็น
ประจ า ส่วนความมีวินยัต่อตนเองดา้นการใชแ้ละการรักษาทรัพยสิ์นส่วนรวม นกัเรียนบางส่วนใช้
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้งตามหลกัวิธีใช ้ และเสนอแนะให้
สร้างวินยัดา้นการใชแ้ละการรักษาทรัพยสิ์นส่วนรวมโดยให้นกัเรียนเพิ่มความระมดัระวงัเม่ือตอ้ง
ใชท้รัพยสิ์นส่วนรวม 

นิพนธ์  ภู่พนัธ์  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระท าผิดวินยัของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกัเขตบางขุนเทียน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถาม 5 ระดบั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระท าผิดวินยัของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกัเขตบางขุนเทียน โดยรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ยเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นครอบครัว ดา้นนกัเรียน ดา้นชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยู่
ในระดบันอ้ย ส าหรับดา้นโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้เสนอแนะในการพฒันาระเบียบ
วินยัให้กบันกัเรียนช่วงชั้นท่ี3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนควรส่งเสริมวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนและสร้างวินยัส่วนรวมโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางปฏิบติั 
ซ่ึงทุกคนสามารถปฏิบติัได้ มีสภาพแวดลอ้มและการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจตลอดทั้งมีฝ่ายแนะ
แนวของโรงเรียนเพื่อเป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา 

ศิริพร สะอาดลว้น  (2550) ไดศึ้กษาคน้ควา้แบบอิสระ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมี
วินัยในตนเองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีวินยั
ในตนเองกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 100 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย อาจารยท่ี์ปรึกษาและ
อาจารยผ์ูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จ านวน 10 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบประเมินพฤติกรรมความมีวินยัในตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีวินยัในตนเองกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลว้น าเสนอดว้ยตารางประกอบความเรียงแบบบรรยายผลการศึกษาพบวา่ 
พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ทั้ง 5 ดา้น คือดา้นความประพฤติทัว่ไป ดา้นกิจวตัร
ประจ าวนั ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นการท างาน  และดา้นการเรียน อยูใ่นระดบัท่ีปฏิบติับ่อยคร้ัง  
ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
มีความสัมพนัธ์กนัเฉพาะดา้นความประพฤติทัว่ไปและดา้นการท างาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 และ .01 

สริยา  เหลาธรรม  (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.01 และปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสามารถพยากรณ์ความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ล าไย  สีหามาตย ์ (2545) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรมเล้ียงดูกบัความมีวินยั
ในตนเองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผูป้กครองคนเดียว การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเล้ียงดูกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา  ปีท่ี 6  ท่ีมีผูป้กครองคนเดียว  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2545  ในโรงเรียนในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอหนอง
สองหอ้งกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน  70  โรงเรียนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบวดัการ
อบรมเล้ียงดูของจิตรา  เฝ้าทรัพย ์ (2520)  และแบบวดัความมีวนิยัในตนเองของกุลชา  ศิรเฉลิมพงศ ์
(2544)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ซ่ึงค านวณไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .75 และ .73
ตามล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติคือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าตวักลางเลขคณิต (arithmetic 
mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
(Person’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์กบัความมีวินยัในตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05ส่วน
การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวดและการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
มีวนิยัในตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สุภาพร  ธนะชานนัท์ (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อวินยัในตนเองของนิสิตปริญญา
ตรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ  (1) เพื่อเปรียบเทียบ
การมีวินยัในตนเองของนิสิตท่ีมีเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั 
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และ  (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการอบรมเล้ียงดูและลกัษณะทางจิตกบัการมีวินยั
ในตนเองของนิสิต ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรมเล้ียงดูกบัวินยัในตนเองของ
นิสิต จะให้แนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับพ่อแม่หรืผูป้กครองและสถานศึกษาในการสร้าง
เสริมความมีวินยัในตนเองต่อไป กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นิสิตระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1  
และปีท่ี  4  คณะแพทยศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2540 สาขาละ 25 คน จ านวนรวมทั้งส้ิน 200 คนพบวา่ นิสิตหญิงมีวินยัใน
ตนเองสูงกวา่นิสิตชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามีวนิยัในตนเองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยนิสิต
ท่ีมีผลการเรียนสูงกวา่เป็นผูท่ี้มีค่าเฉล่ียวินยัในตนเองสูงกว่า การอบรมเล้ียงดูแบบรักมากควบคุม
นอ้ยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวนิยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทศันคติต่อการมี
วนิยัในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวินยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธนา โด่งพิมาย (2548) ได้ศึกษาการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน ความ
รับผิดชอบ โรงเรียนวงัไมแ้ดงวิทยาคม อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา พบว่า สภาพปัจจุบนั
ปัญหาวนิยัในตนเองของนกัเรียน คือ นกัเรียนแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและขาด
วินัยด้านการรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน กลุ่มผูร่้วมศึกษาค้นควา้จึงได้
ด าเนินการพฒันาในวงรอบท่ี 1 ด าเนินการโดยใชกิ้จกรรม “รณรงคก์ารแต่งกายถูกระเบียบ” และ
กิจกรรม “ท าความสะอาดทุกตารางเมตร” และ “กิจกรรมโฮมรูม” ผลการพฒันาพบวา่ นกัเรียนท่ี
แต่งกายผดิระเบียบลดลงจากเดิมมาก ส าหรับวนิยัในตนเองดา้ยความสะอาด พบวา่ จ  านวนนกัเรียน
ท่ีขาดวินยัดา้นความสะอาดลดลง บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงามข้ึน นกัเรียนมีความตั้งใจ
และเอาใจใส่ในการท าความสะอาด แต่ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือนกัเรียนท่ีออกนอกบริเวณโรงเรียนมี
นกัเรียนบางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อยและขาดวินยัความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กลุ่มผู ้
ร่วมศึกษาคน้ควา้จึงประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางพฒันาในวงรอบท่ี 2 ด าเนินการโดยใชกิ้จกรรม 
“เยี่ยมบา้นนกัเรียนและกิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วม” เป็นกลยุทธ์พฒันา พบว่า นกัเรียนมี
พฤติกรรมแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนในโรงเรียน ส าหรับวินัยด้านความสะอาด พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมมือกนัท าความสะอาด ความตั้งใจต่อการท างานมากข้ึน ในภาพรวมของ
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีวินยัในการท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนดว้ยตนเอง โดยมิ
ตอ้งมีครูช่วยก ากบัดูแล 
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กลุ่มผู ้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาในวงรอบท่ี 2 
ด าเนินการโดยใชกิ้จกรรม “เยี่ยมบา้นนกัเรียนและกิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วม” เป็นกลยุทธ์
พฒันา พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
เป็นแบบอย่างท่ี ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน ส าหรับวินัยด้านความสะอาด พบว่า  นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกนัท าความสะอาด ความตั้งใจต่อการท างานมาก
ข้ึน ในภาพรวมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีวินัยในการท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งมีครูช่วยก ากบัดูแล 

โวหาร ยะสารวรรณ (2546) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มกบั
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมนกัเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเองมาก  
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวนิยัในตนเองท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัดท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ นกัเรียนชอบคุยหรือเล่นกบัเพื่อน
ในขณะก าลงัเรียน สภาพแวดลอ้มทางบา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้น
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน (r = 0.221) สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน (r = 0.468) สภาพแวดลอ้มทาง
สังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน (r 
= 0.437) และตวัแปรสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบเชิงเส้นตรงกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้น
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  

ลกัษณ์เสด็จ ทองค า (2546) ได้ศึกษาจิตลกัษณะและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงคือนักเรียนท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนบัสนุน ใชเ้หตุผล พึ่งตนเอง และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนในทางท่ีดีทั้งน้ี ครูท่ีมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัเรียนจะท าให้นกัเรียนรักและเกิดความเช่ือใจในการปรึกษาปัญหาต่างๆ 
และท าให้นกัเรียนยอมรับในค าสอนของครูซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีรวมไปถึงพฤติกรรมมีวินยั
ในตนเองดว้ย 

แทน  ด่านแกว้ (2552) ไดศึ้กษาการพฒันาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552   
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552   3) เพื่อศึกษาประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552   
4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552   5) เพื่อศึกษาความตอ้งการในการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูท่ีปรึกษาโรงเรียน ล าทะเมนไชยพิทยาคม  ปีการศึกษา 
2552   6) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม ปีการศึกษา 2552   7) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยา
คม ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษานกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน และนกัเรียนมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 ถึงปี ท่ี 6 จ านวน 
566 คน ไดต้วัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดบั มีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเทากบั .87 และน าแบบสอบถาม
ฉบบัท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทางสถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็นใชท้ดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One way ANOVA) 

สรุปผลการวจิยั พบวา่ 
1. ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจ าแนก

ตามครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนตน้และครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 ดา้น โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ทั้ง 4 ดา้น โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 

2. เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ด้านความสามารถในการด าเนินงาน ด้านประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน และดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนตน้
กบัครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี  6  มี
ระดบัความคิดเห็นกบัการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนล าทะเมนไชย
พิทยาคม อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธิดารัตน์ ธนะค าดี (2552) การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรง
และความเช่ือมัน่ของแบบวดัความมีวินัยในตนเองและเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียน โดยจ าแนกตามเพศและระดบัชั้นของของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี
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เป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 506 คนท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบวดัความมีวินยัใน
ตนเองท่ีมีรูปแบบการวดัต่างกนั 2 ฉบบั คือ ฉบบัขอ้ความและฉบบัสถานการณ์ แต่ละฉบบั
ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นความอดทน ดา้น
ความซ่ือสัตย ์ดา้นความเป็นผูน้ าและดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม ท าการวเิคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม  SPSS 
(Unweighted least squares) และการวิเคราะห์ด้วยวิธีหลายลกัษณะหลากวิธี  (Multitrait-
Multimethod) วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามรายขอ้ (Item-Reliability Index) ความเช่ือมัน่ราย
ฉบบั (Cronbach Coefficient) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – Way MANOVA) 

สรุปผลการวจิยั พบวา่ 
1. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัความมีวินยัในตนเองจากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ พบวา่ แบบวดัทั้งฉบบัขอ้ความและฉบบัสถานการณ์ มี 6 องคป์ระกอบ คือดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นความเช่ือมมัน่ในตนเอง ดา้นความอดทน ดา้นความซ่ือสัตย ์ ดา้นความเป็น ผูน้ า 
และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม เป็นไปตามโครงสร้างท่ีสังเคราะห์ไว้ แบบวดัฉบบั
ขอ้ความมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 0.319 - 0.959 และแบบวดัสถานการณ์ มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบตั้งแต่ 0.318 - 0.924 เม่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างดว้ยวิธีวิเคราะห์หลาย
ลกัษณะหลากวิธีของแบบวดัความมีวินยัในตนเองทั้ง 2 ฉบบั พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของความเท่ียงตรงเชิงเหมือนตั้งแต่ 0.782 - 0.931 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความ
เท่ียงตรงเชิงจ าแนกตั้งแต่ 0.055 - 0.455ซ่ึงต ่ากวา่ค่าความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

2. ความเช่ือมัน่ของแบบวดัความมีวินัยในตนเองฉบบัขอ้ความแต่ละดา้นมีค่าความ
เช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.682 - 0.798 ความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัมีค่า 0.879 แบบวดัความมีวนิยัในตนเองฉบบั 
สถานการณ์แต่ละดา้นมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.609 - 0.738 ความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัมีค่า 0.858 

3. นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั และระดบัชั้นต่างกนั มีวินยัในตนเองแตกต่างกนั โดย
นกัเรียนเพศหญิงมีวินยัในตนเองสูงกวา่นกัเรียนเพศชาย นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวินยัใน
ตนเองสูงกวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่พบว่ามีผล
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งระดบัชั้นและเพศส่งผลร่วมกนัต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน 
 2.4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

ออซูเบล (Ausubel, 1968, pp.189-190) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ แบบของวินยัท่ีไดผ้ลและ
มัน่คงซ่ึงเราตอ้งการให้เกิดในตวัเด็กคือวินยัในตนเองท่ีมีรากฐานมาจากการควบคุมภายในตนและ
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ภายนอกตนการควบคุมภายในตนเช่น การอบรมเล้ียงดูอยา่งสม ่าเสมอ แต่การบงัคบัและการลงโทษ
ซ่ึงเป็นการควบคุมภายนอกจะช่วยปลูกฝังวนิยัในตนเองไดเ้พียงเล็กนอ้ย 

ไวสเฟลด์ (Weisfeld, 1974, p.1930 B) ไดศึ้กษาแบบการคิดทางวินยัของบิดามารดาท่ีมี
ต่อเด็ก เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบทดสอบวดัการมีวินยัของเด็ก ซ่ึงจะแสดงเป็นรูปภาพสถานการณ์ 36 
ภาพ กลุ่มตวัอยา่งเป็นบิดา  27 คน และมารดา 27 คน โดยสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มท่ี
มีเด็กเป็นปกติ กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีเด็กมีปัญหาทางอารมณ์ และกลุ่มท่ี3 จะเป็นกลุ่มท่ีมีเด็กมีความ
เจริญทางสมองชา้ โดยให้บิดามารดาของเด็กดูรูปภาพแลว้ให้จดัอนัดบัความตอ้งการของตนเองท่ี
ตอ้งการเก่ียวกบัการควบคุมวินยัของเด็กจากตวัเลือก 6 อนัดบั ผลจากการศึกษาพบวา่บิดามารดามี
แนวโน้มในการควบคุมทางวินัยของเด็กมากข้ึนเม่ือเด็กโตมากข้ึนโดยไม่ค  านึงถึงสภาพ
ความสามารถทางสมองหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าระดบัอายุมีความสัมพนัธ์กบั
การมีวนิยัในตนเอง หรือระดบัชั้นเรียนต่างกนัน่าจะท าใหเ้ด็กมีวนิยัในตนเองต่างกนัดว้ย 

มาร์ตินสัน (Martinson, 1991, p.34) ไดศึ้กษาถึงการควบคุมความประพฤติของนกัเรียน 
โดยอาจารยใ์หญ่และครูผูท้  าหนา้ท่ีดูแลความประพฤติ และระเบียบวินยัของนกัเรียน ผลของการ
วจิยั พบวา่ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูค้วบคุมความประพฤติ ต่างก็ตอ้งการใหน้กัเรียนลดความประพฤติ
หรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาโดยมีวธีิแกไ้ขความประพฤติท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนคือการใชยุ้ทธวิธี
ท่ีสุภาพ ไม่ดุด่าหรือท าโทษ ถา้นกัเรียนมีการตอบสนองโดยมีพฤติกรรมความประพฤติดีข้ึนก็จะ
ไดรั้บรางวลั แต่ถา้นกัเรียนไม่ร่วมมือก็จะมีการบงัคบัมากข้ึน และจากการสังเกตพบวา่ การใชค้วาม
สุภาพแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนไดดี้กว่าวิธีการอ่ืน ๆ จากการรวบรวมงานวิจยัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนนั้น พบวา่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนดงัเช่น เพศ ระดบัชั้น สุขภาพจิต ขนาดของ
โรงเรียน สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนอิทธิพลของตวัแบบสัญลกัษณ์สภาพการพกัอาศยั 
อาชีพของบิดามารดา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิความเช่ืออ านาจในตน การอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา ท่ี
ส่งผลใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองและไม่มีวนิยัในตนเอง    

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงเลือกตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี คือ
ปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัว ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 
ประกอบด้วย การปฏิบติัตนของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
บรรยากาศของโรงเรียน เพื่อหาความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในเร่ือง
พฤติกรรมในหอ้งเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
ในการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
3 ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพครอบครัว และดา้นสภาพแวดล้อมสถานศึกษา กบั
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศึกษาตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง   
 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 26,460 คน      
ครูฝ่ายปกครอง จ านวน  126  คน  ผูป้กครองนกัเรียน  จ านวน 26,460 คน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี  จ  านวน 18 โรงเรียน 
 3.1.2 ตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ครูฝ่ายปกครอง และผูป้กครองนกัเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี ไดต้วัอยา่ง ดงัน้ี  
  1) สุ่มโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ไดข้นาดตวัอย่าง 
จ านวน  14 โรงเรียน จาก 18 โรงเรียน ประกอบดว้ย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  โรงเรียนบางบวัทอง  
โรงเรียนเบญจมราชานุรณ์  โรงเรียนไทรน้อย  โรงเรียนเขมาภิรตาราม  โรงเรียนศรีบุญญานนท ์ 
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โรงเรียนสตรีนนทบุรี   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นอ้มเกลา้นนทบุรี   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวงั นนทบุรี   โรงเรียนปากเกร็ด  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
นนทบุรี   
  2) นกัเรียน และ ผูป้กครองนกัเรียน  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีตั้ งอยู่ในจงัหวดันนทบุรี ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) ไดข้นาดตวัอยา่ง จ านวน 382 คน คือผูป้กครอง จ านวน 191 คน นกัเรียน จ านวน 191 คน 
จาก 52,920  คนโดยการเปิดตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan, 
1970, p.608-610)   
  3) ครูฝ่ายปกครอง  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี ไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 112 คน จาก 14 โรงเรียนๆ ละ 8 คน ตามโครงสร้างของโรงเรียน ได้แก่ หัวหน้าระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน ครูท่ีปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน  
ครูท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 2 คน  
 
ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ประชากร ตวัอยา่ง 
โรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง ครูฝ่าย

ปกครอง 
โรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง ครูฝ่าย

ปกครอง 
โรงเรียน

มธัยมศึกษา
จงัหวดั
นนทบุรี 

18 26,460 26,460 126 14 191 191 112 

รวม 18  126 14 382 112 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 
 3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ านวน 3 ชุด   
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  1)  แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน 
  2)  แบบสอบถามส าหรับครูฝ่ายปกครอง 
  3)  แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนกัเรียน 
 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ชุด 
  1)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับนกัเรียน จ านวน 3 คน 
  2)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับครูฝ่ายปกครอง จ านวน 3 คน 
  3)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 3 คน 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัจะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.3.1 ศึกษาจากเอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดขอบเขตในการสร้าง
เคร่ืองมือในการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวความคิด ตามตวัแปรท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3.2 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม   และแบบสัมภาษณ์ จากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3.3.3 น าผลการศึกษาจากขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 มาสร้างเคร่ืองมือตามกรอบของขอบเขตดา้น
เน้ือหา ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  ด้านสถานภาพ
ครอบครัว การอบรมเล้ียงดู และดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา   ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน  
โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้ 2  ดา้น คือ พฤติกรรมในห้องเรียน  และพฤติกรรมทัว่ไป แล้วเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยสร้างเคร่ืองมือไว ้ 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
  3.3.3.1 แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวั มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และแบบเติม
ค า โดยสอบถามเก่ียวกบั เพศ ระดบัชั้น จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
  ตอนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน แบ่งเป็น  2 ดา้นประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัวมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)   ปัจจยัดา้นการ
อบรมเล้ียงดู มี 3 แบบ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจแบบมีเหตุผล การอบรมเล้ียงดูแบบใช้
อ านาจควบคุม การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ก าหนดระดบัพฤติกรรมท่ีกระท า
ไวเ้ป็น  มาก  ปานกลาง  และน้อย ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงและจากการรับรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี   
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  ตอนท่ี 3  ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้2 ดา้น คือ พฤติกรรม
ในห้องเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 
ระดบั ก าหนดระดบัพฤติกรรมท่ีกระท าไวเ้ป็น มาก ปานกลาง และนอ้ย 
  ตอนท่ี 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Opened Form) 
  3.3.3.2 แบบสอบถามส าหรับครูฝ่ายปกครอง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวั มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สอบถาม
เก่ียวกบั เพศ การศึกษา วทิยฐานะ   
  ตอนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
สถานศึกษา  ประกอบดว้ย การปฏิบติัตนของครู  พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ก าหนดระดับ
พฤติกรรมท่ีกระท าไวเ้ป็น มาก ปานกลาง และนอ้ย 
  ตอนท่ี 3  ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้2 ดา้น คือ พฤติกรรม
ในห้องเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 
ระดบั ก าหนดระดบัพฤติกรรมท่ีกระท าไวเ้ป็น มาก ปานกลาง และนอ้ย 
  ตอนท่ี 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Opened Form) 
  3.3.3.3 แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนกัเรียน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวั มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และแบบเติม
ค า สอบถามเก่ียวกบั เพศ อาชีพ  
  ตอนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานภาพ
ทางครอบครัว  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ดา้นการอบรมเล้ียงดู มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ก าหนดระดบัพฤติกรรมท่ีกระท าไวเ้ป็น 
มาก ปานกลาง และนอ้ย 
  ตอนท่ี 3  ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  คือพฤติกรรมทัว่ไป  มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ก าหนดระดบัพฤติกรรมท่ีกระท าไวเ้ป็น มาก      
ปานกลาง และนอ้ย 
  ตอนท่ี 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Opened Form) 
 3.3.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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 3.3.5 น าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
แก้ไขปรับปรุงเน้ือหาและส านวนภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมโดยทั่วไปของ
แบบสอบถาม 
 3.3.6 น าแบบประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญไปหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการ
การหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Congruence) แลว้เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC เฉล่ีย
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป น าไปเป็นขอ้ค าถาม  
 3.3.7 ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.3.8 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน น าแบบสอบถามมาหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการน ามาค านวณหาค่าความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ทั้ ง 3 ฉบบั โดยใช้สูตรแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ   
ครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเท่ียงดงัน้ี แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน ปรับเปล่ียนขอ้ค าถาม 
จ านวน 1 ขอ้ ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั .932 แบบสอบถามส าหรับครูฝ่ายปกครอง ไดค้่าความเท่ียง
เท่ากบั .945 แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนกัเรียน ปรับเปล่ียนขอ้ค าถาม จ านวน 3 ขอ้ ไดค้่า
ความเท่ียงเท่ากบั .822 
 3.3.9 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่างและน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและน าไปจดัพิมพ์เป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล
ต่อไป 
 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
 3.4.1 ขอหนงัสือจากวทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ถึงผูอ้  านวยการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี) นนทบุรี  โรงเรียนบางบวัทอง   โรงเรียนเบญจมราชานุรณ์  โรงเรียนไทรนอ้ย   โรงเรียน
เขมาภิรตาราม โรงเรียนศรีบุญญานนท ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นอ้มเกลา้
นนทบุรี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงั นนทบุรี  โรงเรียนปากเกร็ด  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ติดต่อประสานงานกบัครูประจ าชั้นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ทั้ง 14 โรงเรียน เพื่อขอ
ความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม ในการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวม
ส่งคืน  
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 3.4.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง แบบสอบถามนักเรียนและ
ผูป้กครอง จ านวน 382 ชุด ไดคื้น 356 ชุด คิดเป็น 93 % ครูฝ่ายปกครอง จ านวน 112 ชุด ไดคื้น 107 
ชุด คิดเป็น 95 % 
 3.4.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ครบถว้นของแบบสอบถาม  ก่อนท่ีจะน ามา
ประมวลผลและด าเนินการตามระเบียบวธีิทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบ ความ
ถูกตอ้งมาลงรหสัตวัเลข (Coding) ตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือแต่ละส่วนแลว้จึงน าไปประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 3.5.1 น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูล มาท าการตรวจสอบความเรียบร้อย ตรวจนบัจ านวน  
 3.5.2 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผล
ได ้ดงัน้ี  
  ขอ้มูลตอนท่ี 1 และ ขอ้มูลตอนท่ี 2 ของแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ตวัผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
  ขอ้มูลตอนท่ี 3 ของแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ได้แก่พฤติกรรมในห้องเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  ขอ้มูลตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน ใชก้ารแจกแจงความถ่ีประกอบการบรรยายสรุป 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.103) 
  เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน  แบ่งเป็น  3 ระดบั  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.66  หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  
  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนกัเรียน 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
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Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ดงัน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสีและคณะ, 
2540, น.64 อา้งถึงใน ธีระภาภรณ์ ดงอนนท,์ 2552, น.65) 
  ค่า r อยูใ่นระหวา่ง 0.71 – 1.00 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 
  ค่า r อยูใ่นระหวา่ง 0.30 – 0.70 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
  ค่า r อยูใ่นระหวา่ง 0 – 0.29 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
  ค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวก 
  ค่า r มีค่าเป็นบวก (-) หมายถึง ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางลบ 
   
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการ
วิจยัโดยวิเคราะห์หาระดบัความมีวินัยในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค านวณหาค่า ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบ
สมมติฐานโดยใช้ One-way ANOVA  F-test โดยใช้ระดบันยัส าคญั 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี     
95 %) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple 
regression analysis) คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์โดยใชว้ิธี Enter เพื่อดูตวั
แปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดันนทบุรีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
3 ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพครอบครัว และดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา  กบั
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยผูว้ิจยัเป็น
ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  แบ่งออกเป็น 6ตอน ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง  3กลุ่ม ได้แก่ นกัเรียน ครู 
และผูป้กครอง โดยใชก้ารหาร้อยละ (percentage) 

4.2 การวิเคราะห์ระดบัความมีวินัยในตนเองของนกัเรียนโดยใช้การหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของ
ครอบครัวโดยใช ้One-way ANOVA F-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี1 โดยใชร้ะดบันยัส าคญั 
0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %) 

4.4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนกบัการอบรม
เล้ียงดูและดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการ
อบรมเล้ียงดูและสภาพแวดล้อมสถานศึกษาโดยใช้สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Entermultiple regression) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี3 

4.6 การวเิคราะห์ปัญหาขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
เน่ืองจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติดงันั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และช่ือยอ่ของตวัแปรต่างๆ ทาง
สถิติเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 
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X  หมายถึง ค่าเฉล่ีย 
SD  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
R  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R²  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (coefficient of determination) 
Beta  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
b หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
t หมายถึง  ค่าสถิติที 
r หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Correlation)  
F หมายถึง  ค่าสถิติเอฟ 
X21 หมายถึง การเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจแบบมีเหตุผล 
X22 หมายถึง การเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม 
X23 หมายถึง การเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ 
X31 หมายถึง การปฏิบติัตนของครู 
X32 หมายถึง พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
X33 หมายถึง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
X34 หมายถึง  บรรยากาศของโรงเรียน 
Y1 หมายถึง  พฤติกรรมในห้องเรียน 
Y11 หมายถึง  ความรับผดิชอบ 
Y12 หมายถึง  การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
Y13 หมายถึง  การควบคุมตนเอง 
Y14 หมายถึง  ความตั้งใจ 
Y15 หมายถึง  ความอดทน 
Y2 หมายถึง  พฤติกรรมทัว่ไป 
Y21 หมายถึง  การแต่งกาย 
Y22 หมายถึง  การตรงต่อเวลา 
Y23 หมายถึง การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม 
TY หมายถึง ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
**  หมายถึง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
*  หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
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4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศระดบัการศึกษา สมาชิกใน

ครอบครัว  วิทยฐานะ ประสบการณ์ทางการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน  และอาชีพโดยใช้ค่าร้อยละ 
(percentage) ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนและค่าร้อยละของนกัเรียน 
             

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
           ชาย 47 26.40 
           หญิง 131 73.60 
                                               รวม 178 100.00 
2.ปัจจุบนัเรียนระดบัชั้น   
          มธัยมศึกษาปีท่ี  1 51 28.65 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  2 60 33.71 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  3 67 37.64 

                                 รวม 178 100.00 
3. นกัเรียนมีสมาชิกในครอบครัวรวมกนั   
         1-2  คน 15 8.43 
         3-5  คน 135 75.84 
         6-10  คน 27 15.17 
         11  คนข้ึนไป 1 0.56 
                                               รวม 178 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  73.60  ส่วนเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ  26.40  เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ  28.65  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ  33.71  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ  37.64  จ านวนสมาชิก
ครอบครัวรวมกนัส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง  3-5 คน  คิดเป็นร้อยละ  75.84     
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ตารางที ่4.2 จ านวนและค่าร้อยละของครูฝ่ายปกครอง 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
            ชาย 33 30.84 
            หญิง 74 69.16 
                                               รวม 107 100.00 
2. ระดบัการศึกษา   
            ปริญญาตรี 76 71.03 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 31 28.97 
                                               รวม 107 100.00 
3. วทิยฐานะ   
            ช านาญการ 69 64.49 
            ช านาญการพิเศษ 38 35.51 
             เช่ียวชาญ 0 0 
                                               รวม 107 100.00 
4. ประสบการณ์ทางการสอน   
            นอ้ยกวา่  6  ปี 27 25.23 
            6-10  ปี 13 12.15 
            11-15  ปี 11 10.28 
            16-20  ปี 11 10.28 
            มากกวา่  20  ปี 45 42.06 
                                               รวม 107 100.00 
5. ระดบัชั้นท่ีสอน   
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 26 24.30 
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 28 26.17 
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 25 23.36 
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 15 14.02 
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 7 6.54 
            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 6 5.61 
                                               รวม 107 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  69.16  ส่วนเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ  30.80  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  71.03  สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ  28.97  มีวทิยฐานะช านาญการคิดเป็นร้อยละ  64.49  วทิยฐานะช านาญการพิเศษคิดเป็นร้อย
ละ 35.51ประสบการณ์ในการสอบมากกวา่  20 ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.06  รองลงมา  นอ้ยกวา่  6 ปี  
คิดเป็นร้อยละ  25.23  สอนระดบัชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ  24.30  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 คิดเป็นร้อยละ  26.17  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ  23.36  
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและค่าร้อยละของผูป้กครองนกัเรียน 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
3. ผูป้กครอง   
     3.1 เพศ   
          ชาย 51 28.65 
          หญิง 127 71.35 
                                               รวม 178 100.00 
    3.2 อาชีพหลกั   
          รับราชการ    33 18.54 
          รัฐวสิาหกิจ   11 6.18 
          ธุรกิจส่วนตวั 41 23.03 
          คา้ขาย 23 12.92 
          รับจา้งทัว่ไป 41 23.03 
          เกษตรกร 3 1.69 
          อ่ืน ๆ  26 14.61 
                                               รวม 178 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  71.35  ส่วน 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ  28.65  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและรับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  23.03 
อาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  18.54  อาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  14.61   
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4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัดา้นวนิยัของนกัเรียนในทรรศนะของ 
  นกัเรียนและครู ดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียน (n =285)  
       

รายการ X  S.D. แปลผล อนัดบั 
พฤติกรรมในห้องเรียน (Y1) 2. 43 .31 มาก  
1.ความรับผดิชอบ (Y11) 2.41 .45 มาก 3 
2.การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น (Y12) 2.57 .42 มาก 1 
3.การควบคุมตนเอง (Y13) 2.41 .39 มาก 4 
4.ความตั้งใจ (Y14) 2.43 .42 มาก 2 
5.ความอดทน (Y15) 2.33 .46 ปานกลาง 5 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ความมีวินยัของนกัเรียนในทรรศนะของนกัเรียนและครูในดา้น

พฤติกรรมในหอ้งเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.43) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ( X = 2.57) รองลงมาคือความตั้งใจ ( X = 2.43) และ

ความรับผดิชอบ ( X = 2.41) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความอดทน ( X = 2.33) 
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัดา้นวนิยัของนกัเรียนในทรรศนะของ 
  นกัเรียนครู และผูป้กครอง ดา้นพฤติกรรมทัว่ไป (n =463)  
       

รายการ X  S.D. แปลผล อนัดบั 
พฤติกรรมทัว่ไป (Y2) 2.57 .30 มาก  
1.การแต่งกาย (Y21) 2.68 .50 มาก 1 
2.การตรงต่อเวลา (Y22) 2.48 .40 มาก 3 
3.การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม  
(Y23) 

2.53 .39 มาก 2 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความมีวินัยของนักเรียนในทรรศนะของนักเรียน ครูและ
ผูป้กครองในดา้นพฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.57) และเม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการแต่งกาย ( X = 2.68) รองลงมาคือ การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎ

ของสังคม ( X = 2.53)  การตรงต่อเวลา  ( X = 2.48) ตามล าดบั  
 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัดา้นวนิยัของนกัเรียนในทรรศนะของ 
  นกัเรียน ดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียนและดา้นพฤติกรรมทัว่ไป (n=178) 
              

รายการ X  S.D. แปลผล อนัดบั 
พฤติกรรมในห้องเรียน (Y1) 2.50 .26 มาก  
1.ความรับผดิชอบ (Y11) 2.52 .41 มาก 2 
2.การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น (Y12) 2.69 .35 มาก 1 
3.การควบคุมตนเอง (Y13) 2.44 .34 มาก 4 
4.ความตั้งใจ (Y14) 2.50 .37 มาก 3 
5.ความอดทน (Y15) 2.35 .45 มาก 5 
พฤติกรรมทัว่ไป (Y2) 2.61 .31 มาก  
1.การแต่งกาย (Y21) 2.73 .46 มาก 1 
2.การตรงต่อเวลา (Y22) 2.54 .38 มาก 3 
3. การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม (Y23) 2.57 .37 มาก 2 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความมีวินัยของนักเรียนในทรรศนะของนักเรียนในด้าน

พฤติกรรมในหอ้งเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.50) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ( X = 2.69) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ ( X = 2.52)

ความตั้งใจ ( X = 2.50) ตามล าดบัและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือความอดทน ( X = 2.35) ด้าน

พฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 2.61) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการแต่งกาย  ( X = 2.73)  รองลงมาคือ การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม 
( X = 2.57)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการตรงต่อเวลา ( X = 2.54) 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัดา้นวนิยัของนกัเรียนในทรรศนะของครู 
  ดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียน และดา้นพฤติกรรมทัว่ไป (n=107) 
               

รายการ X  S.D. แปลผล อนัดบั 
พฤติกรรมห้องเรียน (Y1) 2.32 .35 ปานกลาง  
1.ความรับผดิชอบ (Y11) 2.21 .45 ปานกลาง 5 
2.การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น (Y12) 2.38 .45 มาก 1 
3.การควบคุมตนเอง (Y13) 2.37 .45 มาก 2 
4.ความตั้งใจ (Y14) 2.32 .46 ปานกลาง 3 
5.ความอดทน (Y15) 2.30 .47 ปานกลาง 4 
พฤติกรรมทัว่ไป (Y2) 2.47 .41 มาก  
1.การแต่งกาย (Y21) 2.41 .64 มาก 3 
2.การตรงต่อเวลา (Y22) 2.50 .43 มาก 2 
3. การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม (Y23) 2.51 .43 มาก 1 

 

จากตารางท่ี  4.7 พบวา่  ความมีวินยัของนกัเรียนในทรรศนะของครูในดา้นพฤติกรรม 
ในห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.32) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการเคารพสิทธิของผู ้อ่ืน ( X = 2.38) รองลงมาคือ การควบคุมตนเอง   

( X = 2.37)  ความตั้งใจ  ( X = 2.32) และความอดทน ( X = 2.30)  ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือความรับผิดชอบ ( X = 2.21)  ดา้นพฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 2.47) 

และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม    
( X = 2.51) รองลงมา คือ การตรงต่อเวลา  ( X = 2.50) ตามล าดบัและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการ

แต่งกาย ( X = 2.41) 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัดา้นวนิยัของนกัเรียนในทรรศนะ 
  ผูป้กครองดา้นพฤติกรรมทัว่ไป (n=178) 
              

รายการ X  S.D. แปลผล อนัดบั 
พฤติกรรมทัว่ไป (Y2) 2.61 .31 มาก  
1.การแต่งกาย (Y21) 2.73 .46 มาก 1 
2.การตรงต่อเวลา (Y22) 2.42 .40 มาก 3 
3. การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม (Y23) 2.50 .38 มาก 2 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความมีวินัยของนักเรียนในทรรศนะของผูป้กครองในด้าน
พฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 2.61) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการแต่งกาย ( X = 2.73)  รองลงมาคือการมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม  

( X = 2.50)  ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การตรงต่อเวลา  ( X = 2.42) 

โดยสรุปของข้อมูลความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 ดา้นพฤติกรรมใน
ห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 2.43) และด้านพฤติกรรมทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก   

( X = 2.57) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบความมีวนัิยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของครอบครัว 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนตาม 
 สถานภาพของครอบครัว (n=178) 
 

พฤติกรรมความมีวินยั อยูด่ว้ยกนั แยกกนัอยู ่ หยา่ร้าง อ่ืนๆ 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ความรับผดิชอบ (Y11) 2.52 .42 2.46 .37 2.65 .30 2.60 .29 
2.การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น (Y12) 2.70 .34 2.60 .37 2.65 .47 2.85 .22 
3.การควบคุมตนเอง (Y13) 2.43 .35 2.40 .29 2.46 .34 2.64 .21 
4.ความตั้งใจ (Y14) 2.52 .37 2.35 .41 2.60 .28 2.20 .37 
5. ความอดทน (Y15) 2.34 .45 2.37 .46 2.38 .49 2.40 .28 
6. การแต่งกาย (Y21) 2.71 .47 2.80 .38 2.73 .53 2.92 .18 
7. การตรงต่อเวลา (Y22) 2.54 .39 2.56 .39 2.51 .40 2.60 .20 
8. การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎ
ของสังคม (Y23) 

2.57 .38 2.59 .34 2.58 .39 2.40 .32 

เฉล่ียรวม 2.56 .27 2.54 .20 2.58 .17 2.59 .14 
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ตารางที ่4.10 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนจ าแนกตาม 
 สถานภาพของครอบครัว (n=178 คน) 
 

พฤติกรรมความมีวินยั  SS df MS F Sig 
1. ความรับผดิชอบ (Y11) ระหว่างกลุ่ม .332 3 .111 .668 .573 
 ภายในกลุ่ม 28.828 174 .166   
 รวม 29.160 177    
2.การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น (Y12) ระหว่างกลุ่ม .321 3 .107 .857 .465 
 ภายในกลุ่ม 21.717 174 .125   
 รวม 22.038 177    
3. การควบคุมตนเอง (Y13) ระหว่างกลุ่ม .241 3 .080 .684 .563 
 ภายในกลุ่ม 20.404 174 .177   
 รวม 20.645 177    
4. ความตั้งใจ (Y14) ระหว่างกลุ่ม 1.073 3 .358 2.628 .052 
 ภายในกลุ่ม 23.676 174 .136   
 รวม 24.749 177    
5. ความอดทน (Y15) ระหว่างกลุ่ม .041 3 .014 .067 .977 
 ภายในกลุ่ม 35.353 174 .203   
 รวม 35.394 177    
6. การแต่งกาย (Y21) ระหว่างกลุ่ม .300 3 .100 .474 .701 
 ภายในกลุ่ม 36.718 174 .211   
 รวม 37.018 177    
7. การตรงต่อเวลา (Y22) ระหว่างกลุ่ม .040 3 .013 .090 .966 
 ภายในกลุ่ม 25.769 174 .148   
 รวม 25.809 177    
8. การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎ
ของสังคม (Y23) 

ระหว่างกลุ่ม .156 3 .052 .367 .777 
ภายในกลุ่ม 24.601 174 .141   

 รวม 24.756 177    
 ระหว่างกลุ่ม .016 3 .005 .085 .968 

รวม ภายในกลุ่ม 11.095 174 .064   
 รวม 11.112 177    
 

หมายเหตุ *ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกนั (อยู่ดว้ยกนั 
แยกกนัอยู่ หย่าร้าง อ่ืนๆ) มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ไม่ต่างกนัทั้ง
ภาพรวม และรายดา้น 

 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกับการอบรมเลีย้งดูและ
ด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.11  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นการอบรมเล้ียงดู (X2) กบัความมีวนิยัในตนเองของ 
  นกัเรียน 
 

การอบรมเล้ียงดู X2 พฤติกรรมใน
หอ้งเรียน TY1 

พฤติกรรม
ทัว่ไปTY2 

ความมีวนิยั 
TY 

การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล (X21) .256** .254** .289** 
การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม (X22) .184* .099 .169* 
การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (X23) .083 -.012 .044 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรมเล้ียงดูกบัความมี

วนิยัในตนเองของนกัเรียน ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
เม่ือพิจารณาการอบรมเล้ียงดูในแต่ละรูปแบบกบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน มีผลทั้งทางบวก
และทางลบดงัน้ี 

1) การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล (X21) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมี
วินัยในตนเองของนักเรียน อยู่ในระดับต ่า (r = .289) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในห้องเรียนอยูใ่นระดบัต ่า (r = .256) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมทัว่ไปอยูใ่นระดบัต ่า (r = .254) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ.01 

2) การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจควบคุม (X22) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมี
วินัยในตนเองของนักเรียน อยู่ในระดับต ่า (r = .169) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในห้องเรียน อยู่ในระดบัต ่า (r = .184) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทาง
สถิติ.05 

3) การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (X23) มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมทัว่ไป
อยูใ่นระดบัต ่า (r = -.012)   
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ตารางที ่4.12  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา (X3) กบัความมีวนิยัใน 
  ตนเองของนกัเรียน (นกัเรียนและครู) 
 

สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา X3 พฤติกรรมใน
หอ้งเรียน TY1 

พฤติกรรมทัว่ไป
TY2 

ความมีวนิยั 
TY 

การปฏิบติัตนของครู (X31) .165** .146* .171** 
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน (X32) .364** .443** .415** 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X33) .156** .130* .170** 
บรรยากาศโรงเรียน (X34) .134* .016 .102 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษากบั

ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษากบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน แต่ละ
ดา้นมีผลทั้งทางบวกและทางลบดงัน้ี 

1) การปฏิบติัตนของครู (X31) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน อยูใ่นระดบัต ่า  (r = .171) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ในหอ้งเรียนอยูใ่นระดบัต ่า (r = .165) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัพฤติกรรมทัว่ไป อยูใ่นระดบัต ่า (r = .146) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

2) พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน (X32) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของ
นักเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง (r =.415) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมในห้องเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง (r = .364) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
ทัว่ไประดบัปานกลาง (r = .443) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 

3) ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X33) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวนิยัในตนเอง
ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัต ่า (r = .170) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมในห้องเรียนอยู่ในระดับต ่ า (r= .156) ท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมทัว่ไป อยูใ่นระดบัต ่า (r = .130) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

4) บรรยากาศของโรงเรียน (X34) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมในห้องเรียนอยู่
ในระดบัต ่า (r = .134) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
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4.5 การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่ามารถพยากรณ์ความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
 
ตารางที ่4.13 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณของปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู(X2) และดา้น 
 สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา(X3) กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบั 
 มธัยมศึกษาตอนตน้โดยวธีิ Enter 
 

รายการ b Beta t Sig 
Constant .911  4.331 .000 
1.การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล (X21) .091 .144 2.101 .037 
2.การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม (X22) .039 .050 .653 .515 
3.การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (X23) .028 .045 .625 .533 
4.การปฏิบติัตนของครู (X31) .153 .214 3.005 .003 
5.พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน (X32) .196 .361 5.546 .000 
6.ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X33) .133 .258 3.610 .000 
7.บรรยากาศของโรงเรียน (X34) .022 .043 .597 .551 
R  =  .575 2R = .330 F=11.966        Sig=.000 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ เม่ือน าตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมด  7 ตวั มาพยากรณ์ความมีวินยั

ในตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 พบว่าสามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้ โดยมี
ประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 33.0 ( 2R = .330) และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน (Bata) พบว่า  ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนไดท่ี้ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ไดแ้ก่ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน การปฏิบติัตนของครู และท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 คือ การอบรมเล้ียงดูแบบ
ใชอ้ านาจแบบมีเหตุผล 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y=.911+.196(X32)+.133(X33)+.153(X31)+.091(X21) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y=.361(X32)+.258(X33)+.214(X31)+.144(X21)………………….. 
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ตารางที ่4.14 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณของปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู (X2) กบัความมีวนิยั 
 ในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยวธีิ Enter 
 

รายการ b Beta t Sig 
Constant 1.916  11.140 .000 
1.การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล (X21) .156 .247 3.252 .001 
2.การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม (X22) .112 .114 1.748 .082 
3.การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ (X23) -.012 -.019 -.233 .816 
R  =  .316 2R = .100 F=6.424        Sig=.000 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า เม่ือน าตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมด 3 ตวั ดา้นการอบรมเล้ียงดูมา

พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดั
นนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 พบวา่สามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของ
นักเรียนได้ โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 10.0 ( 2R =.100) และเม่ือพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) พบว่า  ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์
ความมีวินยัในตนเองของนักเรียนไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้
อ านาจแบบมีเหตุผล  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y= 1.916+.156(X21)+.112(X22)+-.012(X23) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y= .247(X21)+.144(X22)+-.019(X23)…………………. 
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ตารางที ่4.15 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา (X3) กบั 
 ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยวธีิ Enter 
 

รายการ b Beta t Sig 
Constant 1.180  7.668 .000 
1.การปฏิบติัตนของครู (X31) .096 .111 1.858 .064 
2.พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน (X32) .283 .500 9.571 .000 
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X33) .116 .193 3.284 .001 
4.บรรยากาศของโรงเรียน (X34) .026 .040 .696 .487 
R  =  .524 2R = .275 F=26.506        Sig=.000 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า เม่ือน าตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมด 4 ตวั ด้านสภาพแวดล้อม

สถานศึกษามาพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา  
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 พบว่าสามารถพยากรณ์ความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนได ้โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 27.5 ( 2R = .275) และเม่ือพิจารณา

ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) พบวา่  ตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  ไดแ้ก่ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามล าดบั 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y= 1.180+.283(X32)+.116(X33)+.096(X31)+.026(X34) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y= +.500(X32)+.193(X33)+.111(X31)+.040(X34)............................ 

 
  สรุปผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 พบวา่พฤติกรรมกลุ่ม
เพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การปฏิบติัตนของครู การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล
สามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยมีประสิทธิภาพ
ในการท านายร้อยละ 33.0 ( 2R = .330) 
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4.6  การวเิคราะห์ปัญหาข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาพฤติกรรมความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
 
ตารางที ่4.16 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเอง 
 ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3ในทรรศนะของนกัเรียน 
 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 
การปฏิบติัตนของครู 
1.คุณครูบางคนสอนไม่ค่อย
เขา้ใจ หรือนกัเรียนเขา้ใจยาก 

3 -คุณครูควรหาส่ือหรือกิจกรรมต่าง ๆท่ี
ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในบทเรียนไดง่้ายข้ึน 

3 

2. ครูใหสิ้ทธินกัเรียนไม่เท่า
เทียมกนั ขาดความเสมอภาค 

1 -อยากใหค้รูดูแลนกัเรียนให้ทัว่ถึง 
-ใหโ้อกาสกบันกัเรียนทุกคน 

1 

พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
3.การชวนกนัหนีเรียน 3 -ใหมี้การก าหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจน 3 
4.การคุยกนัในเวลาเรียน 1 -ควรหาวธีิการท่ีท าใหน้กัเรียนหยดุคุย 

เพราะท าใหเ้พื่อนคนอ่ืนเสียสมาธิ 
1 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
5. ใหก้ารช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง 
เพราะนกัเรียนมีมาก 
 

2 -ช่วยเหลือให้ครบถ้วนตามความจ าเป็น
แต่ขอใหดู้แลใหค้รบถว้น 
-ใหมี้การเยีย่มบา้นอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ช่วยเหลือทั้งทางดา้นการศึกษาและความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

2 

บรรยากาศของโรงเรียน    
6.ขยะในโรงเรียนเยอะมาก 
นกัเรียนทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็น
ทาง 

2 -โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัและ
เห็นความส าคญัของการทิ้งขยะใหถู้กท่ี 
-ใหมี้กิจกรรมรณรงครั์กษาความสะอาด 

2 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ปัญหาท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ ในทรรศนะของนกัเรียน ดา้นการปฏิบติัตนของครูคือ คุณครูบางคนสอนไม่
ค่อยเขา้ใจ หรือนกัเรียนเขา้ใจยาก และดา้นพฤติกรรมกลุ่มเพื่อนคือ การชวนกนัหนีเรียน 
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ตารางที ่4.17 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเอง 
 ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   เขต 3 ในทรรศนะของครู 
 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 
การปฏิบติัตนของครู 
1.ครูมีภาระหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมายมาก ท าใหก้ารเขา้สอน
หรือดูแลนกัเรียนลดนอ้ยลง 

2 -คุณครูควรมีตวัช่วยใหภ้าระงาน
นอ้ยลงหรือจดัล าดบัความส าคญัของ
งานใหดี้ 

2 

2.มาตรฐานเร่ืองระเบียบวนิยัของครู
แต่ละคนไม่เท่ากนั บางคนเขม้งวด
มาก บางคนไม่เขม้งวด 

2 -ครูตอ้งใชม้าตรฐานเดียวกนั 
-กวดขนัอยา่งต่อเน่ือง จนกวา่
นกัเรียนจะปฏิบติัได ้

2 

พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
3.นกัเรียนชอบท าเลียนแบบหรือตาม
เพื่อน ตามลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนกนั  
เช่นการไม่เข้าเรียน การแต่งกายผิด
ระเบียบ หรือสนใจอย่างอ่ืนมากกว่า
การเรียน 

4 -ควรจดักิจกรรม หาส่ือการสอนท่ีท า
ให้นัก เ รียนมีความตระหนักใน
ความส าคัญของการศึกษา  และ
ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
-ผูป้กครองควรให้ความรัก และเอา
ใจใส่นักเรียน ติดตามความเป็นอยู ่
ผลการเรียน  ตลอดจนการคบเพื่อน
ของนกัเรียน 
-ช่ืนชมกลุ่มเพื่อนท่ีดี ลงโทษกลุ่ม
เพื่ อน ท่ีท า ผิ ด วินัย  ร วมทั้ ง แจ้ ง
ผูป้กครอง รับทราบพฤติกรรม 

4 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    

4.นกัเรียนบางคนไม่แสดงพฤติกรรม
หรือขอความช่วยเหลือใหป้รากฏ
อยา่งชดัเจน 

2 -พยามยามพดูคุย ศึกษานกัเรียนให้
มากข้ึน 
-ควรจะใหเ้วลาครูกบัผูป้กครองได้
พบกนับ่อย ๆ จะไดท้ราบปัญหาและ
ช่วยกนัแกปั้ญหา 

2 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 
5.นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มผูป้กครอง  
หยา่ร้างส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม  เพราะผูป้กครองบาง
คนอา้งวา่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล  ตอ้ง
ประกอบอาชีพ 

1 -ครูท่ีปรึกษาตอ้งดูแลใหค้วามรัก 
ความเขา้ใจ และช่วยกนัแกไ้ข
พฤติกรรม 

1 

บรรยากาศของโรงเรียน    
3.มีบรรยากาศดีร่มร่ืน แต่ขาดผูดู้แล
อยา่งต่อเน่ืองอาคารเรียนทรุดโทรม 

2 -โรงเรียนควรเห็นความส าคญัของ
การสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน
โ ด ย ก า ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ อ ย่ า ง
สม ่ า เสมอ–ปรับปรุงอาคารและ
หอ้งเรียนใหน่้าเรียน 

2 

4.ถงัขยะมีจ านวนนอ้ย  ขยะมีปริมาณ
มาก ขนยะลน้ถงั 

1 -จดัหาถงัขยะใหเ้พียงพอ 
-รณรงคทิ์้งขยะใหถู้กท่ี 
-จดัระเบียบในการวางถงัขยะ 

1 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าปัญหาท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ในทรรศนะของครู ดา้นพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน คือ นกัเรียนชอบท าเลียนแบบ
หรือตามเพื่อน ตามลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนกนั เช่นการไม่เขา้เรียน การแต่งกายผดิระเบียบ หรือสนใจ
อยา่งอ่ืนมากกวา่การเรียน ดา้นการปฏิบติัตนของครู คือ ครูมีภาระหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายมาก 
ท าใหก้ารเขา้สอนหรือดูแลนกัเรียนลดนอ้ยลง 
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ตารางที ่4.18 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเอง 
 ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   เขต 3 ในทรรศนะของผูป้กครองนกัเรียน 
 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 
ดา้นสถานภาพของครอบครัว 
1.ดว้ยสังคมปัจจุบนัผูป้กครอง
ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น ไม่
ค่อยมีเวลาใหก้บันกัเรียน ท าให้
ไม่ค่อยไดพ้ดูคุยกนั มีเวลาวา่งให้
ลูกนอ้ยเกินไป ใส่ใจไม่ทัว่ถึง 

4 -หากิจกรรมท่ีสร้างสัมพนัธภาพใน
ครอบครัว และท ากิจกรรมร่วมกนั 
-โรงเรียนควรช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
ยากจน 
-ควรให้เด็กลองฝึกแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ต่างๆดว้ยตนเอง ไม่วา่จะถูก
หรือผดิ ก็จะไดเ้ป็นประสบการณ์
ชีวติ 

4 

2.สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัมีผล
ค่อนขา้งมากกบันกัเรียน นกัเรียน
อาจจดจ าพฤติกรรมท่ีผดิจาก
สภาพแวดลอ้ม เช่น สมาชิกใน
ครอบครัว หรือเพื่อนบา้นชอบ
ทะเลาะเบาะแวง้กนัใหลู้กเห็น
บ่อยๆ   

2 -ควรยกตวัอยา่งและอธิบายให้
นกัเรียนรู้และเขา้ใจ ใน
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาหรือ
พฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-พอ่แม่ไม่ควรทะเลาะเบาะแวง้กนั
ใหลู้กเห็นเพราะจะท าให้เด็กน า
พฤติกรรมไปท าแบบอยา่ง 

2 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
3.การไม่เขา้ใจกนั ไม่เช่ือฟัง การ
ด้ือของนกัเรียน ผูป้กครองเล้ียงดู
ลูกแบบตามใจลูกเกินไป รักลูก
มากไม่กลา้ขดัใจลูกกลวัลูก
ผดิหวงั 

3 -สอนใหน้กัเรียนมีระเบียบวินยั  แต่
ตอ้งไม่จ  ากดัอิสระลูก 
-เขา้ใจและใหเ้วลาส่งเสริมการ
แสดงออกท่ีถูกตอ้ง อธิบายถึง
ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-ตอ้งฝึกให้เขามีความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีเขาท าอยู ่และมีวนิยัในตนเอง 

3 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

ปัญหา จ านวน ขอ้เสนอแนะ จ านวน 

4.นกัเรียนชอบแสดงกิริยาวาจา ท่ี
ไม่สุภาพอ่อนนอ้ม กา้วร้าว กบั
พอ่แม่  

2 -ควรมีการสอนจริยธรรมและ
ศีลธรรม ใหม้ากข้ึน สอนให้เช่ือใน
เร่ืองของการท าดีไดดี้ เพื่อให้เด็กดู
อ่อนโยนลงในดา้นพฤติกรรมต่างๆ 
-พอ่แม่ควรปรับตวัลดช่องวา่ง
ระหวา่งวยัลง ใหโ้นม้เขา้ใกลก้บัลูก
ท่ีเป็นวยัรุ่นใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อ
กนั 

2 

ดา้นพฤติกรรมทัว่ไปของนกัเรียน 

6.ขาดความรับผิดชอบ สนใจ
เทคโนโลยท่ีีไม่จ  าเป็นมากเกินไป 
เช่น การใชโ้ทรศพัทเ์กินความ
จ าเป็น  ติดเกมส์ และการติดเพื่อน
มากเกินไป  

5 -สอนใหน้กัเรียนรู้จกัแยกแยะกบั
การแบ่งเวลา ในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆใหเ้หมาะสม 
-หากิจกรรมอ่ืนๆใหลู้กท า เช่น 
ส่งเสริมทางดา้นดนตรีและกีฬา 
-ควรมีตารางก าหนดเวลาในการ
รับผดิชอบงานต่างๆของตนเอง 
-โรงเรียนควรจดักิจกรรมให้
นกัเรียน ไปมีส่วนร่วมกบัสังคม
ภายนอกใหม้ากกวา่น้ี 
 

5 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัญหาท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ในทรรศนะของผูป้กครองนกัเรียน ดา้นพฤติกรรมทัว่ไปของนกัเรียน คือ ขาด
ความรับผิดชอบ สนใจเทคโนโลยีท่ีไม่จ าเป็นมากเกินไป เช่น การใชโ้ทรศพัท์เกินความจ าเป็น ติด
เกมส์ และการติดเพื่อนมากเกินไป ดา้นสถานภาพของครอบครัว คือ ผูป้กครองตอ้งออกไปท างาน
นอกบา้น ไม่ค่อยมีเวลาให้กบันกัเรียน ท าให้ไม่ค่อยไดพู้ดคุยกนั มีเวลาวา่งให้ลูกนอ้ยเกินไป ใส่ใจ
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ไม่ทัว่ถึง และดา้นการอบรมเล้ียงดู คือ การไม่เขา้ใจกนั ไม่เช่ือฟัง การด้ือของนกัเรียน ผูป้กครอง
เล้ียงดูลูกแบบตามใจ ไม่กลา้ขดัใจลูกกลวัลูกผดิหวงั 

การวเิคราะห์ข้อค้นพบจากการให้สัมภาษณ์ 
ผลการสัมภาษณ์นกัเรียน 
1. การอบรมเล้ียงดู 
การอบรมเล้ียงลูกท่ีดีส่งผลให้เกิดวินัยในตนเอง เป็นการฝึกให้รู้จกัความรับผิดชอบ 

เป็นการพฒันาทางดา้นอารมณ์  สังคม สติปัญญา และดา้นร่างกาย 
2. กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน  เพื่อการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
ในการเยี่ยมบา้นนกัเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูกบัผูป้กครองไดพู้ดคุยปรึกษาและ

วางแผนเก่ียวกบัตวันกัเรียน เป็นการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ตรงต่อเวลา  การรู้จกัช่วยผูป้กครองท างานบา้น  มีความกระตือรือร้น รู้จกัการรักษามรรยาท และ
การเป็นเจา้บา้นท่ีดี 

3. ประโยชน์ของความมีวนิยัในตนเองในทรรศนะนกัเรียน 
การหมัน่ฝึกฝน การรู้จกัจดัสรรเวลา การแบ่งเวลา การรู้จกัเรียงล าดบัความส าคญัอะไร

ตอ้งท าก่อน อะไรตอ้งท าทีหลงั การตรงต่อเวลา เป็นการพฒันาตนเองในเร่ืองของความมีวินยัใน
ตนเองจะท าใหเ้กิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการสัมภาษณ์ครูฝ่ายปกครอง 
1. สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีบ่งช้ีบ่งบอกถึงความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาเป็นตวับ่งช้ีถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน เช่น ดา้น

อาคารสถานท่ีสะอาดร่มร่ืน บรรยากาศของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนการ
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีวนิยัเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวันกัเรียน ท่ีสามารถเป็นแรงเสริมในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ และส่งผลถึงความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. การเป็นแม่พิมพท่ี์ดี สร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียน 
การสร้างแรงจูงใจในเร่ืองของความมีวินยัในตนเอง ท าโดยครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตน

เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในดา้นการแต่งกาย  ตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  การพูดตอ้งเป็นผูมี้
มรรยาทพูดจาไพเราะ สุภาพ อ่อนหวานการตรงต่อเวลา เช่นการมาท างาน  การเขา้สอน ตลอดจน
ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดย้ดึถือเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

3. แผนงานของโรงเรียนในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  
โรงเรียนได้จดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นกัเรียนในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การนิมนต์พระมาเทศน์ให้ความรู้กบันักเรียนทุกสัปดาห์ น านักเรียนเขา้รับการฟังเทศน์ฟัง
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ธรรมท่ีวดั และพฒันาบ าเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ตลอดจนสร้าง
บรรยากาศให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การท าบุญตกับาตรอาหารแห้งในวนัส าคญัทางพุทธ
ศาสนา เป็นตน้ 

ผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียน 
1. การอบรมเล้ียงดู 
การอบรมสั่งสอนตั้งแต่วยัเด็กท าให้เด็กเกิดความเคยชินท าเป็นนิสัย มีระเบียบวินัย

ตั้งแต่ยงัเล็ก มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีไดใ้นอนาคต 
2. สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีสะอาดบรรยากาศร่มร่ืน อาคารเรียน  ห้องน ้ า  ห้องเรียนขยะเก็บเป็นท่ี

เป็นทางท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกวา่อยูใ่นโรงเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน อยากเขา้เรียน ไม่มี
ใครท าสกปรก ตนเองก็ไม่กลา้จนท าใหเ้กิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย เป็นพื้นฐานของการสร้าง
วนิยัในตนเอง 

3. ความส าเร็จในชีวติกบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
คนท่ีมีวนิยัในตนเองส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะการด าเนินชีวิตตอ้ง

มีการวางแผน ตอ้งอาศยัความอดทน ขยนัหมัน่เพียร รู้จกัแบ่งเวลา มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี รู้วา่
ส่ิงใดส าคญัมากส่ิงใดส าคญันอ้ย หากเป็นคนท่ีมีวนิยัในตนเองก็จะไปถึงเป้าหมายคือความส าเร็จ 

จากการสัมภาษณ์ขา้งตน้สรุปไดว้า่ 
นกัเรียน การท่ีมีผูป้กครองอบรมลูกอย่างสม ่าเสมอจะส่งผลให้เกิดวินยัในตนเอง เป็น

การฝึกให้รู้จกัความรับผิดชอบ ในการเยี่ยมบา้นนกัเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูกบัผูป้กครองได้

พดูคุยปรึกษาและวางแผนเก่ียวกบัตวันกัเรียนการหมัน่ฝึกฝน การรู้จกัจดัสรรเวลา การแบ่งเวลา การ

รู้จกัเรียงล าดบัความส าคญัถ้าท าเป็นประจ าจะเป็นการพฒันาตนเองในเร่ืองของความมีวินัยใน

ตนเองจะ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ครูฝ่ายปกครอง สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาเป็นตวับ่งช้ีถึงความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน เช่น ด้านอาคารสถานท่ีสะอาดร่มร่ืน บรรยากาศของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ตลอดจนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีวินยัเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบๆตวันกัเรียน ท่ีสามารถ
เป็นแรงเสริมในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ และส่งผลถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดีครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนเช่น การแต่งกาย  ตอ้งแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย  การพูดตอ้งเป็นผูมี้มรรยาทพูดจาไพเราะ สุภาพ อ่อนหวานการตรงต่อเวลา ตลอดจน
ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ีในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดี
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โรงเรียนได้จดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
นิมนต์พระมาเทศน์ให้ความรู้กบันกัเรียนทุกสัปดาห์ น านกัเรียนเขา้รับการฟังเทศน์ฟังธรรมท่ีวดั 
การเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรม เช่น การท าบุญตกั
บาตรอาหารแหง้ในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เป็นตน้ 

ผูป้กครองนกัเรียนการอบรมสั่งสอนตั้งแต่วยัเด็กท าให้เด็กเกิดความเคยชินท าเป็นนิสัย 
ท าให้มีระเบียบวินยัตั้งแต่ยงัเล็ก ก็จะท าให้มีวินยัในตนเอง สถานศึกษาท่ีสะอาดบรรยากาศร่มร่ืน 
ท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกวา่อยูใ่นโรงเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน อยากเขา้เรียน เป็นพื้นฐาน
ของการสร้างวนิยัในตนเองคนท่ีมีวินยัในตนเองส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะการ
ด าเนินชีวิตต้องมีการวางแผน ต้องอาศัยความอดทน ขยนัหมั่นเพียร รู้จักแบ่งเวลา มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี หากเป็นคนท่ีมีวนิยัในตนเองก็จะไปถึงเป้าหมายคือความส าเร็จ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพครอบครัว และดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา  กบัความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความ
มีวินัยในตนเองของนักเรียน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนจ านวน 191 คน ผูป้กครอง
นกัเรียนจ านวน  191 คน ครูฝ่ายปกครอง  จ านวน  112  คน รวมทั้งหมดจ านวน  494 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  จ านวน  3 ฉบบัคือ  

1. แบบสอบถามส าหรับนกัเรียนแบ่งเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของ
นักเรียน ตอนท่ี 2 เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ด้าน
ประกอบด้วยปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว  ปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดูและปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ตอนท่ี 3 ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้2 
ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียน และดา้นพฤติกรรมทัว่ไปตอนท่ี4 เป็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

2.  แบบสอบถามส าหรับครูฝ่ายปกครอง แบ่งเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน คือ ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ประกอบดว้ยการปฏิบติัตนของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตอนท่ี 3 ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้2 ดา้น 
คือ พฤติกรรมในห้องเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป ตอนท่ี4 เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

3. แบบสอบถามส าหรับผูป้กครองนกัเรียนแบ่งเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานภาพทางครอบครัว ดา้นการอบรมเล้ียงดู ตอนท่ี 3 ความมีวินยัในตนเอง
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ของนกัเรียน คือดา้นพฤติกรรมทัว่ไป ตอนท่ี 4 เป็นปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติไดแ้ก่ค่าความถ่ี (frequencies) 
ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่งตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช ้One-way  ANOVA  F-test  โดยใชร้ะดบันยัส าคญั 0.05 
(ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %)  วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปร 
โดยใชว้ธีิ Enter เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 76.60  ส่วนเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 26.40 เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ  28.65  ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ33.71 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 37.64 จ านวนสมาชิกครอบครัว
รวมกนัส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง  3-5 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.84     

ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.16 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.80  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.03 สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.97  มีวิทยฐานะ
ช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 64.49  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 35.51  ประสบการณ์
ในการสอนมากกวา่ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา นอ้ยกวา่ 6 ปี  คิดเป็นร้อยละ  25.23  
สอนระดบัชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ  24.30  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ  
26.17  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ  23.36   

ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 71.35 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  
28.65  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและรับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ  23.03 อาชีพรับราชการ คิด
เป็นร้อยละ 18.54  อาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  14.61     
 5.1.2  ระดบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 ดา้นพฤติกรรมในห้องเรียนในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.43) และดา้นพฤติกรรมทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.57) 

 5.1.3 การเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนจ าแนกตามสถานภาพของครอบครัว 
พบวา่ นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนทั้งภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
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 5.1.4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการอบรมเล้ียงดูและ
ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาพบวา่ 
  1) ปัจจยัด้านการอบรมเล้ียงดูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจแบบมีเหตุผล มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมใน
ห้องเรียนและมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทัว่ไปทางบวกอยูใ่นระดบัต ่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้
อ านาจควบคุม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในหอ้งเรียนอยูใ่นระดบัต ่า การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อย
ตามใจ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมทัว่ไปในระดบัต ่า 
  2) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวก ได้แก่ การปฏิบติัตนของครู มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
ห้องเรียน และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไป อยู่ในระดับต ่ า  พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในห้องเรียนและมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทัว่ไป อยู่ในระดบัปาน
กลาง ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในห้องเรียน  และมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมทัว่ไป อยู่ในระดบัต ่า บรรยากาศของโรงเรียน  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
หอ้งเรียน อยูใ่นระดบัต ่า 
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์หาตวัแปรพยากรณ์ท่ีสามารถท านายความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3พบว่า
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การปฏิบติัตนของครู การอบรมเล้ียงดูแบบใช้
อ านาจท่ีมีเหตุผลสามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 33.0 ( 2R = .330) 

 5.1.6 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนพบวา่  
  ปัญหาในทรรศนะของนกัเรียน ในดา้นการปฏิบติัตนของครู คือ ครูบางคนสอนไม่ค่อย
เขา้ใจหรือสอนแลว้นกัเรียนเขา้ใจยาก และการชวนกนัหนีเรียน ขอ้เสนอแนะคือ คุณครูควรหาส่ือ
หรือกิจกรรมต่าง ๆท่ีท าให้นักเรียนเขา้ใจในบทเรียนได้ง่ายข้ึนให้มีการก าหนดบทลงโทษอย่าง
ชดัเจนส าหรับนกัเรียนท่ีหนีเรียน 
  ปัญหาในทรรศนะของครู ในด้านพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน คือ นักเรียนชอบท าเลียนแบบ
หรือตามเพื่อน ตามลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนกนั  เช่นการไม่เขา้เรียน การแต่งกายผิดระเบียบ หรือ
สนใจอยา่งอ่ืนมากกวา่การเรียนขอ้เสนอแนะคือ ควรจดักิจกรรม ปลูกจิตส านึก หาส่ือการสอนท่ีท า
ใหน้กัเรียนมีความตระหนกัในความส าคญัของการศึกษา  และความรับผดิชอบต่อตนเอง 
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ผูป้กครองควรใหค้วามรัก และเอาใจใส่นกัเรียน ติดตามความเป็นอยู ่ผลการเรียน  ตลอดจนการคบ
เพื่อนของนักเรียนช่ืนชมกลุ่มเพื่อนท่ีดี ลงโทษกลุ่มเพื่อนท่ีท าผิดวินัย รวมทั้ งแจ้งผูป้กครอง 
รับทราบพฤติกรรม 
  ปัญหาในทรรศนะของผูป้กครองนักเรียน ดา้นพฤติกรรมทัว่ไปของนักเรียน คือ ขาด
ความรับผิดชอบ สนใจเทคโนโลยีท่ีไม่จ าเป็นมากเกินไป เช่น การใชโ้ทรศพัท์เกินความจ าเป็น ติด
เกมส์ และการติดเพื่อนมากเกินไป ขอ้เสนอแนะ คือควรมีการสอนศีลธรรมและจริยธรรม ให้มาก
ข้ึน ควรจดักิจกรรมปลูกจิตส านึก หาส่ือการสอนท่ีท าให้นกัเรียนมีความตระหนกัในความส าคญั
ของการศึกษา  เพื่อให้รู้จกัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ พ่อแม่ควรปรับตวัลดช่องว่างระหว่างวยัลง 
ใหโ้นม้เขา้ใกลก้บัลูกท่ีเป็นวยัรุ่นใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบวา่ การท่ีมีผูป้กครองอบรมลูกอยา่งสม ่าเสมอจะส่งผล

ให้เกิดวินัยในตนเอง กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูกบัผูป้กครองได้

พูดคุยปรึกษา สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และร่วมกันวางแผนเก่ียวกับตัวนักเรียนสภาพแวดล้อม

สถานศึกษาเป็นตวับ่งช้ีถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน เช่น ดา้นอาคารสถานท่ีสะอาดร่มร่ืน 

บรรยากาศของโรงเรียนทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าอยู่ใน

โรงเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน อยากเข้าเรียน เป็นพื้นฐานของการสร้างวินัยในตนเอง

ตลอดจนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีวนิยัเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวันกัเรียน ท่ีสามารถเป็นแรงเสริม

พฤติกรรมต่างๆ และส่งผลถึงความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้เป็นอย่างดีครูต้องประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนเห็น เช่น การแต่งกาย  ตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  การตรง

ต่อเวลา ตลอดจนความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนไดย้ึดถือเป็น

แบบอย่างท่ีดีโรงเรียนไดจ้ดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นกัเรียนในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การนิมนต์พระมาเทศน์ให้ความรู้กบันักเรียนทุกสัปดาห์ น านักเรียนเขา้รับการฟังเทศน์ฟัง

ธรรมท่ีวดั การเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น 

การท าบุญตกับาตรอาหารแห้งในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เป็นตน้ 
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5.2 การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 น ามาสู่การอภิปราย
ผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 5.2.1 ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันนทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 พบว่า นักเรียนมีวินัยด้านพฤติกรรมในห้องเรียนและด้าน
พฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียน ไดแ้ก่ การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ 
การควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัมาก แต่ความอดทน อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นพฤติกรรม
ทัว่ไป ไดแ้ก่ การแต่งกาย การมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎของสังคม การตรงต่อเวลา อยูใ่นระดบั
มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามเป็นนกัเรียนหญิง ร้อยละ 
73.60 นกัเรียนชาย ร้อยละ 26.40 อาจเป็นไปไดท่ี้นกัเรียนหญิงมีวินยัในตนเองมากกวา่นกัเรียนชาย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวิชิต เชียรชนะ (อา้งถึงใน ธิดารัตน์ธนะค าดี, 2552, น.88-89) ได้
ศึกษาการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนช่างชั้นท่ีสาม : กรณีศึกษาจงัหวดันครนายกดว้ย
แบบวดัความมีวินัยในตนเองแบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเองและความเช่ือมัน่ในตนเอง
พบวา่ นกัเรียนหญิงมีพฒันาการความมีวินยัในตนเองมีลกัษณะคงท่ีจากระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สู่ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 ส่วนนกัเรียนชายมีพฒันาการความมีวินยัในตนเองมีลกัษณะคงท่ีจากชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สู่ชั้นปีท่ี 2 และเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอ้ยในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยนกัเรียนหญิงมี
พฒันาการความมีวนิยัในตนเองสูงกวา่นกัเรียนชาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากธรรมชาติของนกัเรียนท่ีอยูใ่น
วยัเดียวกนัท่ีสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมถ่ายทอด รวมถึงการดูแลอย่างเขม้งวดท าให้
นกัเรียนหญิงเป็นผูท่ี้มีความประพฤติปฏิบติัตนให้อยู่ในระเบียบวินยัของสังคมมากกว่าเพศชาย   
อีกทั้งปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยัจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
สังคมเศรษฐกิจ และปัจจุบนัเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอย่าง
กวา้งไกล และรวดเร็วจากทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรทศัน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ 
นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาวินัยในตนเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีสามารถ
ติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีทั้งส่ือ Online มี Social Network เช่น Facebook, Twitter, Line 
เป็นตน้ ท าใหง่้ายต่อการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีสมยัใหม่น้ีอาจมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  มีตวัอยา่งทั้ง
ด้านบวกและด้านลบให้เห็น  มีขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็น มีตวัอย่างให้ลอกเลียนแบบ มีข้อ
เปรียบเทียบ  ขอ้มูลจากส่ือเหล่าน้ีสามารถส่งผลให้ความคิดของเด็กเปล่ียนไป สามารถปรับตวัเอง
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ประกอบกบัความทนัสมยัน้ีท าให้ผูป้กครองมีความสนใจและห่วงใยเด็กมาก
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ข้ึนน่าจะเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ผูป้กครองมีความใกลชิ้ดกบัเด็กมากข้ึน ให้การแนะน า  ตกัเตือน 
ช้ีแนะ สั่งสอน จึงท าให้นักเรียนมีความมีวินัยมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2537, น.9) ท่ีกล่าวว่าส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบ  ได้แก่
หนงัสือพิมพว์ิทยุโทรทศัน์ภาพยนตร์บทเพลงและหนงัสือต่างๆเป็นตน้ต่างก็มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อ
การปลูกฝังหรือเปล่ียนแปลงเจตคติตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะวินยัในตนเองซ่ึง
ถา้ส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีไม่สนใจหรือไม่รับผิดชอบในการปลูกฝังจริยธรรมท่ีดีให้แก่เด็กก็ยงัอาจ
เป็นเคร่ืองท าลายหรือขวางกั้นการปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กเป็นผูมี้จริยธรรมท่ีดีงามโดยเฉพาะวินยั
ในตนเอง 
 5.2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของ
ครอบครัวพบวา่ นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แสดงว่า
ความแตกต่างของสถานภาพทางครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 3 เฉพาะในเขตจงัหวดันนทบุรี เป็นเขตปริมณฑล ก่ึงเมือง ก่ึง
ชนบท ครอบครัวส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนัแบบครอบครัวขยายมีความเอาใจใส่ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั
ในชุมชน และครอบครัวอาจมีมาก จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนตาม
สถานภาพของครอบครัวและจากผลวิเคราะห์ครอบครัวหย่าร้างมีความรับผิดชอบมากกว่าการอยู่
ดว้ยกนั อาจเป็นเพราะการท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์จะตอ้งรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึนตาม
สถานภาพท่ีไดรั้บส่วนนกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นกลุ่มอ่ืนๆ ในเร่ือง การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การควบคุม
ตนเอง ความอดทน การแต่งกาย การตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ียมากสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีนกัเรียน
ตอ้งอยูต่ามล าพงั หรืออาศยัอยู่กบัคนอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดา-มารดานั้นจ าเป็นจะตอ้งพยายามต่อสู้เพื่อการ
อยูร่อด และตอ้งอาศยัความมีระเบียบวนิยัในดา้นอ่ืนๆ ดว้ยความมุ่งมัน่เป็นอยา่งมาก เพราะตอ้งดูแล
ตวัเอง ในการอยูร่วมกบัคนอ่ืนจะตอ้งใชค้วามอดทนสูงทั้งสภาพของจิตใจและสภาพแวดลอ้มรอบ
กาย ซ่ึงการปฏิบติัตนไปในแนวทางท่ีดีนั้นถา้ไดฝึ้กและการปฏิบติับ่อยคร้ังจะท าให้เกิดความเคยชิน
จนกลายเป็นนิสัยท่ีดี และเกิดความมีวนิยัในตนเองในท่ีสุด 
 5.2.3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 
  จากสมมติฐานปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดูและด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  
มีความสัมพนัธ์กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวจิยัพบวา่ 
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  5.2.3.1 ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู ไดแ้ก่ 
   1) การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมี
วินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ทั้งดา้นพฤติกรรมในห้องเรียน 
และดา้นพฤติกรรมทัว่ไป กล่าวคือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจแบบมีเหตุผล จะ
ท าใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเองสูง สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ การท่ีมีผูป้กครองอบรม
ลูกอย่างสม ่าเสมอจะส่งผลให้เกิดวินยัในตนเองอาจเป็นเพราะว่า การปลูกฝังให้คนมีวินยัเร่ิมจาก
เด็กก่อน สถาบนัแห่งแรกท่ีมีผลต่อการปลูกฝังวินยัคือ  ครอบครัว  พ่อแม่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดบุตรธิดา
มาแลว้ก็ยงัมีหนา้ท่ีอบรมเล้ียงดูเด็ก  คอยแนะน าให้เด็กกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งผูป้กครองให้การดูแล
เอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของเด็กอย่างเสมอต้นเสมอปลายผูป้กครองเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรไม่
ตามใจเด็กจนเกินไปและไม่เขม้งวดกวดขนัจนเกินไปรู้จกัยอมรับนบัถือความสามารถและความ
คิดเห็นของเด็กท าใหเ้ด็กเกิดความอบอุ่นและมีความมัน่ใจในตนเองสอดคลอ้งกบั จิตนา  ชาญเช่ียว 
(2545, น.30) ท่ีกล่าววา่ การฝึกวนิยัท่ีไดผ้ลนั้นพอ่แม่มีเหตุผลและใหค้วามรักพยายามท าความเขา้ใจ
ความรู้สึกของเด็กหรือเรียกว่าการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจึงท าให้เด็กยอมรับมาตรฐานและ
ค่านิยมของสังคมรวมทั้งน ามาประพฤติปฏิบติัอยา่งมีระเบียบวินยัในตนเองท่ีสูงตามความตอ้งการ
ของสังคมดงันั้นการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจะท าให้เด็กมีวินยัในตนเองสูงกวา่การอบรม
เล้ียงดูแบบอ่ืน  นอกจากน้ี เรขา ดุลยรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรมเล้ียง
ดูการจัดกระบวนการกลุ่มการจัดการเก่ียวกับการสอนกับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยใน
หอ้งเรียนของนกัเรียนประถมศึกษา พบวา่ การปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวดกวดขนัในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยในภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ย พฤติกรรมความมีวินยัในห้องเรียนของนกัเรียนประถมศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง การอบรมเล้ียงดูแต่ละแบบการจัดกระบวนการกลุ่มการจัดการเก่ียวกับการสอนมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   2) การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจควบคุม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมี
วินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 ในดา้นพฤติกรรมในห้องเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
กล่าวคือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม จะท าให้นกัเรียนมีวินยัในตนเอง
สูง อาจเป็นเพราะวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม รู้สึกวา่ตนไดรั้บการดูแลเอาใจ
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ใส่จากพอ่แม่เป็นอยา่งมากจนท าให้นกัเรียนมีความพยายามในการท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่างๆตามท่ีพ่อแม่
ตอ้งการให้ประสบความส าเร็จซ่ึงการท่ีจะปฏิบติัได้ส าเร็จนั้นจะเป็นการบงัคบัให้นักเรียนอยู่ใน
ระเบียบวินยัเม่ือปฏิบติับ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นวินยัในตนเองโดยท่ีผูใ้หญ่ไม่ตอ้งคอยบอกอีกต่อไปและ
จะเห็นว่าพ่อแม่ท่ีเล้ียงดูอย่างเขม้งวดกวดขนัจะดูแลเอาใจใส่ในทุกเร่ืองของนกัเรียนไม่ว่าจะเป็น
การแต่งกายการเรียนหรือแมแ้ต่การคบเพื่อน สอดคล้องกบั มาริส รัฐปัตย  ์ (อา้งถึงในสุพตัตรา   
แก้ววิชิต, 2548, น.91) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการอบรมเล้ียงดูกบัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ พบว่า การเล้ียงดูแบบเขม้งวดท่ีแม่มีบทบาทน ากบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์
ทางบวกเน่ืองจากแม่มีลกัษณะเป็นเพศหญิงดงันั้นถึงจะเขม้งวดแต่ก็มีความอ่อนโยนเขา้ใจลูกท าให้
ลูกรู้สึกวา่แม่เอาใจใส่ห่วงใยถึงจะตั้งกฎเกณฑ์ให้ท าตามแต่ลูกก็ยงัมีความมุมานะพยายามท าตาม
ความคาดหวงัของแม่ 
  5.2.3.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
   1) การปฏิบติัตนของครู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ด้านพฤติกรรมในห้องเรียน และด้าน
พฤติกรรมทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 กล่าวคือ สถาบนัแห่งท่ีสองท่ีจะสร้างคนให้มีวินยัก็
คือโรงเรียน  หรือสถาบนัการศึกษา  เม่ือเด็กซ่ึงมาจากหลายครอบครัว เขา้มาอยูใ่นโรงเรียนเดียวกนั  
โดยมาจากพื้นฐานของครอบครัวท่ีแตกต่างกนัเด็กบางคนไดรั้บการอบรมมาดีแลว้จากครอบครัวก็
ไม่ค่อยมีปัญหา  แต่เด็กท่ีไม่ไดรั้บการอบรมจากครอบครัวก็มกัจะสร้างปัญหาให้กบัโรงเรียน  ส่ิงท่ี
จะควบคุมนกัเรียนเหล่าน้ีให้อยูใ่นกรอบปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัก็คือวินยัของโรงเรียน  ขอ้ห้าม  
ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ของนกัเรียนโดยครูในโรงเรียนจะเป็นผูดู้แลให้เด็กเหล่านั้นปฏิบติัไปในแนวทาง
เดียวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมวิชาการ (2538, น.12) ท่ีกล่าวถึงสถาบนัท่ีช่วยฝึกความมี
วินยัได้คือโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุดแหล่งหน่ึงในการหล่อหลอมความมีวินยัแห่งตนแก่
ผูเ้รียนซ่ึงตอ้งให้ทั้งความรู้ในรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบติัทั้งในและนอกโรงเรียนและการแสดง
พฤติกรรมเป็นตวัอย่างท่ีดีให้เห็นเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบั ธีระภาภรณ์ ดงอนนท ์(2552, น.112) 
ท่ีกล่าวถึง นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนจากครูท่ีมีการปฏิบติัตนดีก็จะท าให้นกัเรียนมีวินยัในตนเองดี
ตามไปดว้ยทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูเป็นบุคคลท่ีให้ทั้งความรู้และคอยอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บันกัเรียนตลอดเวลาการปฏิบติัตนของครูจึงถือวา่อยูใ่นสายตาของนกัเรียนเช่นกนั  ดงันั้นครูจึง
เป็นบุคคลตวัอย่างท่ีนักเรียนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมและเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือช่วย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้  ซ่ึงบุคคลท่ี
มีวินยัในตนเองก็จะสามารถอยู่ร่วมกบัสังคมได้อย่างมีความสุขครูจะตอ้งตระหนกัในการจดัการ
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เรียนการสอนและระมดัระวงัตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีอยูเ่สมอเพราะการปฏิบติัตนของครู ซ่ึงรวมถึง
การจดัการเรียนการสอนของครูนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี
สอดคลอ้งกบั  กนกพร เพช็รพงศแ์ละคณะ (2546) ท่ีกล่าวถึง ครูมีบทบาทมากเช่นเตรียมการสอน
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายการให้นกัเรียนช่วยกนัรักษาความ
สะอาดของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาส่งเสริมให้นกัเรียนยึดมัน่ในกติกาหรือกฎระเบียบ
ต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา ดูแลนกัเรียนใหแ้ต่งกายตามระเบียบของ
โรงเรียน ส าหรับโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษานั้นจะมีครูเป็นแม่แบบในการปลูกฝังความมีวินยัใน
ตนเองให้กบัเด็กนกัเรียน  ทั้งน้ีเน่ืองจากในวนัหน่ึงๆ เด็กจะมีเวลาอยูใ่นโรงเรียนมากกวา่ท่ีเด็กอยู่
บา้น เด็กบางคนพอ่แม่ท างานนอกบา้นไม่มีเวลาในการอบรมเล้ียงดูลูก โรงเรียนจึงมีบทบาทส าคญั
ในกระบวนการอบรมสั่งสอนต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกวินัยให้กบัเด็กเด็กจะเจริญเติบโตเป็นผูมี้
ระเบียบวินัยมีคุณธรรมและปรับตวัได้ดีเพียงใดถือว่าเป็นความรับผิดชอบของครู  ดงันั้นในการ
จดัการดูแลชั้นเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาครูผูส้อนและครูประจ าชั้นจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง
ทั้งในด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทางดา้นวิชาการ การควบคุมดูแลระเบียบวินัยในชั้น
เรียน การปลูกฝังความมีวนิยัในตนเองใหแ้ก่นกัเรียน รวมถึงการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีใหแ้ก่ศิษยด์ว้ย (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2541, น.5) 
   2) พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ทั้งสองดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมในห้องเรียน และดา้น
พฤติกรรมทัว่ไปกล่าวคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายุตามเกณฑ์คือตั้งแต่ 13 – 15 ปี จดัวา่
เป็นช่วงของการเปล่ียนวยัคือวยัเด็กเขา้สู่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท าให้ตอ้งมีการ
ปรับตวัหลายดา้นพร้อมๆกนั จึงเป็นวยัท่ีเกิดปัญหาไดม้าก เน่ืองจากวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม มีความต้องการเป็นอิสระอยากเป็นตวัของตวัเองคิด
ตดัสินใจด้วยตนเอง บางคร้ังจึงมีความขดัแยง้กับผูใ้หญ่ เร่ิมท าตามกลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตวักิจกรรมหรือความสนใจดา้นอ่ืนการปรับตวัไดดี้จะช่วยให้วยัรุ่นพฒันาตนเอง  มีบุคลิกภาพ
ท่ีดีซ่ึงเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตต่อไป สอดคลอ้งกบั ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ (2552) ไดท้  าการ
วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตนการมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเจตคติต่อวินัยในตนเอง การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวด     
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การปฏิบติัตนของครูพฤติกรรม กลุ่มเพื่อนสภาพชุมชน ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  คือ  
การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยและอิทธิพลของตวัแบบสัญลกัษณ์ โวหาร ยะสารวรรณ  
(อา้งถึงใน มนตรี วรรณศร 255, น.36) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มกบั
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมนกัเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเองมาก 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นความมีวินยัในตนเองท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ นักเรียนปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนชอบคุยหรือเล่นกับ
เพื่อนในขณะก าลงัเรียน 
   3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดันนทบุรี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ดา้นพฤติกรรมในห้องเรียน และ
ดา้นพฤติกรรมทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 กล่าวคือระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างเป็นขั้นตอน  พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือ
การท างานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการดังกล่าว  และมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคลากรภายนอก  รวมทั้งการสนบัสนุน  
ส่งเสริมจากโรงเรียน การเยี่ยมบา้น เป็นกิจกรรมหน่ึงของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูป้กครอง และเป็นการสร้างความเขา้ใจเพื่อรับทราบขอ้มูลต่าง ๆ 
จากนักเรียน และผูป้กครองในการท่ีจะร่วมกันพฒันาพฤติกรรมวินัยของนักเรียน พร้อมทั้งได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในด้าน ต่าง ๆ ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ในการจัดการศึกษาต้องเน้น
ความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษา ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีก าหนดให้การด าเนินการ คือเร่ือง ความรู้และทกัษะในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ขอ้(5) ทั้งน้ีการจดักระบวนการการเรียนให้
ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผูเ้รียนรู้จกัประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
   4) บรรยากาศของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมในห้องเรียน 
ในระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 กล่าวคือ บรรยากาศในห้องเรียนท่ีดี สะอาด มีมุมท่ีน่าสนใจ 
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จะช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนมีความร่วมมือท่ีดีประพฤติตนมีวินยัและสนใจในการเรียนมากข้ึน และ
หากนักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าด้วยจะท าให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจา้ของ เป็นส่วนหน่ึงของห้อง 
รวมทั้งเกิดความรักห้องและรักโรงเรียนมากข้ึน (อภินนัท์  ทวีเดช อา้งถึงใน อญัชิสา  สุรียแ์สง, 
2553, น.26) สอดคลอ้งกบั เจริญ ชยังานไว (อา้งถึงใน สริยา เหลาธรรม, 2546, น.21) กล่าววา่ กรม
สามญัเช่ือว่าสภาพแวดล้อมท่ีดีของโรงเรียนจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความคิดจิตใจและ
คุณธรรมต่าง ๆ อนัพึงประสงค์ได้ซ่ึงตามหลกัสูตรมุ่งให้นกัเรียนมีคุณธรรมท่ีพึงประสงค์หลาย
ประการและความมีวินยัในตนเองก็เป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัและควรสร้างให้เกิดแก่ผูเ้รียนได้
โดยการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ธนา โด่งพิมาย (อา้งถึงใน จิรนันท์ วรรณศิริ, 2550, น.58) ได้ศึกษาการด าเนินงานเพื่อ
เสริมสร้างวินัยนักเรียน ความรับผิดชอบ โรงเรียนวงัไม้แดงวิทยาคม อ าเภอประทาย จังหวดั
นครราชสีมา พบว่า จ  านวนนักเรียนท่ีขาดวินัยด้านความสะอาดลดลง บริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาดสวยงามข้ึน นกัเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการท าความสะอาด แต่ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง
คือนกัเรียนท่ีออกนอกบริเวณโรงเรียนมีนกัเรียนบางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อยและขาดวินยัความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้จึงประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางพฒันา
ในวงรอบท่ี 2 ด าเนินการโดยใชกิ้จกรรม “เยีย่มบา้นนกัเรียนและกิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วม” 
เป็นกลยทุธ์พฒันา พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนไดรั้บการยก
ยอ่งชมเชยเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในโรงเรียน ส าหรับวินยัดา้นความสะอาด พบวา่ นกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกนัท าความสะอาด ความตั้งใจต่อการท างานมาก
ข้ึน ในภาพรวมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีวินัยในการท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีครูช่วยก ากบัดูแลแนวคิดน้ีสอดคล้องกบั โวหาร ยะสารวรรณ  
(อา้งถึงใน มนตรี วรรณศร 2551, น.36) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มกบั
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดา้นความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
 5.2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 
  จากสมมติฐานปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูและดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา มีผลต่อ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ปัจจยัด้านการอบรมเล้ียงดู 
ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจแบบมีเหตุผล ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ได้แก่ 
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบติัตนของครู ทั้ง 2 ปัจจยั สามารถ
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พยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้้อยละ 33.0 และจ าแนก
ตามตวัแปร พบว่า ตวัแปรท่ีมีค่าอ านาจการพยากรณ์สูงสุด คือ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนการปฏิบติัตนของครู และ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจท่ีมีเหตุผล 
ตามล าดบั น าไปสู่การอภิปรายผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
  5.2.4.1 พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
  จากผลการวิจยั พบวา่ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน สามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดท่ี้ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิใน
รูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก สอดคล้องกบัสมมิติฐานการวิจยัท่ีว่า พฤติกรรมกลุ่มเพื่อนมีผลต่อ
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน กล่าวคือเน่ืองจากวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์และสังคม มีความตอ้งการเป็นอิสระอยากเป็นตวัของตวัเองคิดตดัสินใจดว้ยตนเอง 
บางคร้ังจึงมีความขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ เร่ิมท าตามกลุ่มเพื่อน ไม่วา่จะเป็นการแต่งตวั กิจกรรมหรือความ
สนใจด้านอ่ืน อิทธิพลของเพื่อนนั้นมีมาก โดยเฉพาะช่วงวยัรุ่น เพราะวยัรุ่นมกัจะต้องการการ
ยอมรับจากเพื่อน อิทธิพลจากเพื่อนมีทั้งดา้นดี และดา้นเสีย การปรับตวัไดดี้จะช่วยให้วยัรุ่นพฒันา
ตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตต่อไป สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2538, 
น.12) ท่ีกล่าวถึงสถาบนัท่ีช่วยฝึกความมีวินยัไดคื้อกลุ่มเพื่อนซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
คุณค่าต่างๆซ่ึงจะคลอ้ยตามกนั  ดงันั้น การช้ีแนะการคบเพื่อนก็เป็นแนวทางท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s Theory) ท่ีเห็นวา่พฒันาการ
ทางจริยธรรมเป็นกระบวนการซับซ้อนและแต่ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ
ขั้นตอนท่ีผา่นมาซ่ึงโคลเบิร์ก ไดแ้บ่งพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยพบวา่ ขั้นท่ี 3 
การยอมรับของกลุ่มหรือสังคม ใชเ้หตุผลเลือกท าในส่ิงท่ีกลุ่มยอมรับโดยเฉพาะเพื่อน เพื่อเป็นท่ีช่ืน
ชอบและยอมรับของเพื่อน ไม่เป็นตวัของตวัเอง  คล้อยตามการชกัจูงของผูอ่ื้นเพื่อตอ้งการรักษา
สัมพนัธภาพท่ีดี พบในวยัรุ่นอายุ 10 -15 ปี ขั้นน้ีแสดงพฤติกรรมเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับของหมู่
คณะ การช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อท าใหเ้ขาพอใจ  
  5.2.4.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  จากผลการวิจยั พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถพยากรณ์ความมีวินัยใน
ตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดท่ี้ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก สอดคล้องกับสมมิติฐานการวิจยัท่ีว่าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน กล่าวคือระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและ
เคร่ืองมือการท างานท่ีชดัเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินการดงักล่าว และมี
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การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเก่ียวข้องหรือบุคลากรภายนอก  รวมทั้ งการ
สนบัสนุน  ส่งเสริมจากโรงเรียน สอดคลอ้งกบั พเยาว ์ เกาทณัฑ์ทอง (2543, น.4) กล่าวถึง การ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรเป็นภาระหน้าท่ีของทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะต้องช่วยพฒันาด้านจิตใจและ
ผูบ้ริหารโรงเรียนรวมทั้งครูผูส้อน ควรมีหน้าท่ีบริหารโรงเรียนและสอนนักเรียนโดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อนกัเรียนเป็นส าคญั  ถึงแมก้ารเรียนการสอนจะเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทกัษะ
และเจตคติ  ซ่ึงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ก็คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนการรู้จกัน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีความส าคญัต่อการ
พฒันาพฤติกรรมของนกัเรียน  เพราะถา้ไม่ได้รับการพฒันาแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมตั้งแต่เร่ิมแรก
โอกาสท่ีจะประสบปัญหาชีวิตเม่ือเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตนั้นมีสูงมาก เช่น ปัญหาการเรียนลม้เหลว
ปัญหาความกา้วร้าวท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2547, น.4) ท่ีกล่าววา่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบหน่ึงซ่ึงเป็นนโยบาย
การพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้ชเ้ป็นมาตรการใน
การสนับสนุนส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้
โรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ การจดักิจกรรมความปลอดภยั
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ของนกัเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติดปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคปั์ญหาทาง
เพศโดยการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและองค์กรทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบั แทน   
ด่านแกว้ (2552) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า   
1) ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจ าแนกตามครูท่ี
ปรึกษามธัยมศึกษาตอนตน้และครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 ดา้น โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ทั้ง 4 ดา้น โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก 2) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความสามารถในการด าเนินงาน ด้านประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน และดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนตน้
กบัครูท่ีปรึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.013)  การวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี  6  มีระดบัความ
คิดเห็นกบัการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม 
อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสีมา มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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  5.2.4.3 การปฏิบติัตนของครู 
  จากผลการวิจยั พบว่า การปฏิบติัตนของครูสามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดท่ี้ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิใน
รูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก สอดคลอ้งกบั สมมติฐานการวิจยัท่ีว่า การปฏิบติัตนของครูมีผลต่อ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน กล่าวคือ ส าหรับโรงเรียนระดับมธัยมศึกษานั้นจะมีครูเป็น
แม่แบบในการปลูกฝังความมีวนิยัในตนเองให้กบัเด็กนกัเรียน  ทั้งน้ี เน่ืองจากในวนัหน่ึงๆ เด็กจะมี
เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าท่ีเด็กอยู่บา้น เด็กบางคนพ่อแม่ท างานนอกบา้นไม่มีเวลาในการอบรม
เล้ียงดูลูกโรงเรียนจึงมีบทบาทส าคญัในกระบวนการอบรมสั่งสอนต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกวินัย
ใหก้บัเด็ก เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผูมี้ระเบียบวนิยัมีคุณธรรมและปรับตวัไดดี้เพียงใดถือวา่เป็นความ
รับผดิชอบของครู ดงันั้น ในการจดัการดูแลชั้นเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาครูผูส้อนและครูประจ า
ชั้นจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง ทั้งในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทาง ดา้นวิชาการ การ
ควบคุมดูแลระเบียบวินยัในชั้นเรียน การปลูกฝังความมีวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียน รวมถึงการ
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษยด์้วย (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2541, น.5) 
สอดคลอ้งกบั กาญจนา  ศรีกาฬสินธ์ุ (อา้งถึงใน ศิริพร สะอาดลว้น, 2550, น.3) ซ่ึงกล่าววา่ ควรมุ่ง
ให้นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการไปจนถึงขั้นท่ีสามารถควบคุมดูแลตนเองและสังคมส่วนรวมให้อยู่
กนัได้อย่างมีความสงบสุขและปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ครูท่ีท าหน้าท่ีอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ควร
ระลึกไวเ้สมอวา่ ในการส่งเสริมวนิยันกัเรียนเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวนิยัในตนเองให้เกิดข้ึนใน
ตวันักเรียน โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษา เพราะในวยัน้ีโรงเรียนสามารถมองเห็นปัญหาของ
นักเรียนได้ง่ายและชัดเจน เม่ือทราบถึงสาเหตุก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั สอดคล้องกับ      
กรมวิชาการ (2538, น.12) ท่ีกล่าวถึงสถาบนัท่ีช่วยฝึกความมีวินยัไดคื้อโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ี
ส าคญัท่ีสุดแหล่งหน่ึงในการหล่อหลอมความมีวินัยแห่งตนแก่ผูเ้รียน ซ่ึงต้องให้ทั้ งความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบติัทั้งในและนอกโรงเรียน และการแสดงพฤติกรรมเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้เห็น
เป็นรูปธรรม 
  5.2.4.4 การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ีมีเหตุผล 
  จากผลการวิจยั พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจแบบมีเหตุผลสามารถพยากรณ์
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดท่ี้ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก สอดคลอ้งกบั สมมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อ านาจท่ีมีเหตุผลมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  กล่าวคือ 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม จะท าใหน้กัเรียนมีวินยัในตนเองสูง อาจเป็น
เพราะวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุม รู้สึกวา่ตนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ
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แม่เป็นอย่างมากจนท าให้นกัเรียนมีความพยายามในการท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่างๆ ตามท่ีพ่อแม่ตอ้งการ
ใหป้ระสบความส าเร็จซ่ึงการท่ีจะปฏิบติัไดส้ าเร็จนั้นจะเป็นการบงัคบัใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบวินยั 
เม่ือปฏิบติับ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นวนิยัในตนเองโดยท่ีผูใ้หญ่ไม่ตอ้งคอยบอกอีกต่อไป และจะเห็นวา่พ่อ
แม่ท่ีเล้ียงดูอย่างเขม้งวดกวดขนัจะดูแลเอาใจใส่ในทุกเร่ืองของนกัเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย
การเรียนหรือแมแ้ต่การคบเพื่อน สอดคลอ้งกบั สริยา เหลาธรรม  (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
สามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 สอดคลอ้งกบั สุภาพร ธนะชานนัท์ (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อวินยัในตนเองของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอบรมเล้ียงดูแบบรักมากควบคุมน้อยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวินยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทศันคติต่อการมีวินยั
ในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวนิยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ดว้ย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากการไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดันนทบุรีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
มีขอ้เสนอแนะเพื่อใชพ้ฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดงัน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัใน
ตนเองของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และสามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ได ้ดงันั้น รัฐบาล ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ตน้สังกดั ควรให้ความส าคญักบักระบวนกลุ่ม ส่งเสริม และรณรงค์หาแนวทางในการจดักิจกรรม 
เพื่อน ากระบวนการกลุ่มมาพฒันาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนไปพร้อม ๆกับการพฒันา
การศึกษา เพราะขบวนการกลุ่มเป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ และเป็นการพฒันานกัเรียน
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัสอดคลอ้งกบั นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 กล่าวในบทความเป็นมาวา่ การเรียนรู้ยุคใหม่ตอ้งสอนให้นอ้ยลงและ
เรียนรู้ให้มากข้ึนให้ความส าคญักบัทกัษะมากกว่าสาระการเรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นผูช้ี้ทิศทางการ
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เรียนรู้เรียนแบบร่วมมือกนัเรียนกนัเป็นทีมและประเมินผลแบบใหม่โดยถามวิธีคิดประเมินเป็นทีม
และขอ้สอบไม่เป็นความลบั แต่เป็นตวักระตุน้ใหเ้รียนรู้ 
 2) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และสามารถพยากรณ์ความมีวินยัใน
ตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ ดังนั้ นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดย
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2547 รัฐบาล ไดมี้นโยบายในการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษา ครู อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือส่งเสริม
นกัเรียนอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง โดยยดึสายใยและความผกูพนัระหวา่งครูและศิษยร์ะบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระบบหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมส่งเสริม
สุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพนักเรียนซ่ึงมีแนวทางด าเนินงาน คือ 
ปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผูบ้ริหารและครูให้ส่งเสริม  ดูแล พฒันานักเรียนทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เเละสังคมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  จึงมีคุณค่าและ
ความจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไปปฎิบติัให้เกิคผลกบันกัเรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และ
ย ัง่ยืน นอกจากน้ี นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพและมีคุณภาพ ตามกลยุทธ์ขอ้ท่ี๗. ส่งเสริมสนบัสนุน
ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความเขม้แข็งและต่อเน่ืองผูบ้ริหารควรตระหนกัถึงความส าคญัของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  และให้การสนบัสนุนการด าเนินงาน  ครูตอ้งให้ความส าคญักบั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจงั  มีทศันคติท่ีดีต่อนักเรียน  โดยเฉพาะครูท่ีปรึกษา
เพราะเป็นคนท่ีใกล้ชิดนกัเรียนมากท่ีสุด ควรปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมเพื่อน าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1) จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการปฏิบติัตนของครู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และสามารถพยากรณ์ความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ได ้ดงันั้นครู ตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ  
คือ  นอกจากจะท าหนา้ท่ีครูผูมี้ความรู้  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนแลว้
ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพ  ในการปฏิรูปวิชาชีพครู  
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ซ่ึงเป็นการพฒันาครูให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถคุณลกัษณะท่ีมีคุณภาพ  และมาตรฐาน
วชิาชีพ  ตามการประกนัคุณภาพการศึกษา  ครูตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
โดยมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของครูในการพฒันานกัเรียน  คือ  การมีความ
รัก  เอ้ืออาทรเอาใจใส่  ดูแลนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ  ปลูกฝังความมีวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียน
รวมถึงการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ศิษยด์ว้ย 

 2) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู คือ การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจท่ี
มีเหตุผล   การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้ านาจควบคุมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินยัในตนเอง
ของนักเรียน ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ มีความสัมพนัธ์ทางลบกับความมีวินัยใน
ตนเองของนกัเรียนดา้นพฤติกรรมทัว่ไป และสามารถพยากรณ์ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ดงันั้นผูป้กครองควรให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตน
ให้มากข้ึนไม่ควรเขม้งวดเกินไป เขา้ใจและให้เวลา ควรส่งเสริมการแสดงออกท่ีถูกตอ้ง อธิบายถึง
ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งไม่ควรตามใจและปล่อยใหลู้กมีอิสระมากเกินไป 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  5.3.2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนในเขตจงัหวดั
อ่ืนเพื่อหาตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีจะน ามาพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 
  5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันานกัเรียนให้มีวินยัในตนเองเพื่อเป็นแนวทาง
ในการรณรงคใ์หเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพือ่การวจัิย 
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2. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 
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แบบสอบถามส าหรับ 

เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  

จงัหวดันนทบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีใชส้ าหรับ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3  ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 

2. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน แบ่งเป็น  3  ดา้น

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัว  การอบรมเล้ียงดู  และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา   
 ตอนท่ี3 เก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้ 2  ดา้น 

คือ พฤติกรรมในหอ้งเรียน  และพฤติกรรมทัว่ไป 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 
3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อให้การวิจัย 

ด าเนินการไป ดว้ยความสมบูรณ์  
4. ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัเพื่อการ

วจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น โดยจะประมวลและเสนอผลเป็นภาพรวม 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาให้ความร่วมมือเป็นอยา่งยิง่ 
 
 

นางสิริกร  สินสม 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจดัการศึกษา   
วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 

นักเรียน 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามโดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ( ) และเติมขอ้มูล
ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
 1)เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง  
 2) ปัจจุบนัเรียนระดบัชั้น 
 (   )  มธัยมศึกษาปีท่ี  1 
 (   )  มธัยมศึกษาปีท่ี  2 
 (   )  มธัยมศึกษาปีท่ี  3 
 3)นกัเรียนมีสมาชิกในครอบครัวรวมกนั ………………คน 
 
ตอนที ่2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน  
2.1 สถานภาพครอบครัว 

 1) สถานภาพบิดา มารดา     (   )อยูด่ว้ยกนั     (   )แยกกนัอยู ่  
(   )หยา่ร้างกนั    (   )อ่ืน ๆ ระบุ………….. 

 2) นกัเรียนอาศยัอยูก่บั 
(   )  บิดา  มารดา    (   )  บิดา  
(   )  มารดา   (   )  ญาติหรือบุคคลอ่ืน 

 3) ลกัษณะบา้นพกัหรือท่ีอยูอ่าศยั 
(   )  บา้นตนเอง     
(   )  บา้นเช่า    
(   )  อาศยัอยูก่บัคนอ่ืน 
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2.2  การอบรมเลีย้งดู 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งดา้นขวามือท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงของนกัเรียนเพียงขอ้เดียว  โดยมีเกณฑก์ารเลือกดงัน้ี 
  มาก  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  3 
  ปานกลาง หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  2 
  นอ้ย  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  1 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

1. บิดามารดาหรือผูป้กครองอบรมสั่งสอนนกัเรียนใหอ้ยูใ่น
ระเบียบวนิยั 

   

2. บิดามารดาหรือผูป้กครองวา่กล่าวตกัเตือนนกัเรียนดว้ย
เหตุผลมากกวา่อารมณ์ 

   

3. ถา้นกัเรียนมีปัญหาส่วนตวั  ผูป้กครองจะช่วยแนะน าและ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 

   

4. บิดามารดาหรือผูป้กครองปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ
นกัเรียน 

   

5. เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียนผูป้กครองจะวา่กล่าว
ตกัเตือนดว้ยความเอาจริงเอาจงั  

   

6. เม่ือบิดามารดาหรือผูป้กครองตอ้งการใหน้กัเรียนกระท า
ส่ิงใด  นกัเรียนตอ้งเช่ือฟังโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน 

   

7. บิดามารดาหรือผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท าส่ิง
ต่างๆ ท่ีนกัเรียนพอใจ เก่ียวกบัการคบเพื่อน   
คุยโทรศพัทก์บัเพื่อน 

   

8. นกัเรียนไม่ค่อยมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจดว้ยตนเองเพราะขาดการแนะน าจากบิดามารดา
หรือผูป้กครอง 

   

9. ครอบครัวของนกัเรียนไม่ค่อยไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั    
10. นกัเรียนมีอิสระในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี    
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2.3  สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

การปฏิบัติตนของครู 
1. ครูสอนตามแผนการสอนท่ีเตรียมไวทุ้กคร้ัง    
2. ครูเขา้สอนและเลิกสอนตรงเวลาทุกคร้ัง    
3. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย    
4. ครูเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งเสมอภาค    
5. ครูปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู    
พฤติกรรมกลุ่มเพือ่น 
6. นกัเรียนมีพฤติกรรมชอบท าตามเพื่อน    
7. นกัเรียนและเพื่อนเคยหนีเรียน   รายคาบ/รายชัว่โมง    
8. นกัเรียนมกัมีเร่ืองทะเลาะววิาทกนั    
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
9. นกัเรียนใหข้อ้มูลเพื่อให้โรงเรียนใชว้เิคราะห์และรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

   

10. มีการใชป้ระโยชน์จากการเยีย่มบา้นนกัเรียน  มาพฒันา
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

   

11. มีการคดักรองนกัเรียนเพื่อใหค้รูไดท้ราบพฤติกรรมนกัเรียน    
บรรยากาศของโรงเรียน 
12. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มร่ืนเอ้ือต่อการสร้าง
นิสัยรักษาความสะอาด 

   

13. อาคารเรียนเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการรักษาสมบติั
ส่วนรวม 

   

14. บรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการปฏิบติัตนเพื่อส่งเสริม
ความมีวนิยั 

   

15. โรงเรียนจดัแหล่งคน้ควา้เหมาะสมกบัการส่งเสริม
การศึกษาดว้ยตนเอง 
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ตอนที ่3 ความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
3.1  พฤติกรรมในหอ้งเรียน 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ความรับผดิชอบ 
1. นกัเรียนรักษาสมบติัของโรงเรียน    
2. นกัเรียนรับผดิชอบในหนา้ท่ีเวรประจ าวนัตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

   

3. นกัเรียนแสดงความรับผดิชอบเม่ือ  ท าผดิ    
4. นกัเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการ
ปฏิบติังาน 

   

การเคารพในสิทธิของผู้อืน่ 
5. นกัเรียนเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นตามล าดบัก่อนหลงั    
6. ในการท างานกลุ่มนกัเรียนเปิดโอกาสใหเ้พื่อนไดแ้สดง
ความคิดเห็น 

   

7. นกัเรียนรู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น    
8. นกัเรียนไม่ละเมิดทรัพยสิ์นของเพื่อนหรือของส่วนรวม    
การควบคุมตนเอง 
9. นกัเรียนไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งรุนแรงต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน    
10. นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบในการสอบ    
11. นกัเรียนมกัพดูจาไม่สุภาพในชั้นเรียน    
12. นกัเรียนแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อครูผูส้อน    
13. นกัเรียนเล่นและคุยกบัเพื่อนในขณะท่ีครูก าลงัสอน    
ความตั้งใจ 
14. นกัเรียนมีความขยนัมากข้ึนเม่ือรู้วา่ไดค้ะแนนนอ้ย    
15. นกัเรียนมีการวางแผนท างานล่วงหนา้ก่อนลงมือท าจริง    
16. นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในการท างานต่างๆไดส้ าเร็จ
เสร็จส้ินดว้ยตนเอง 

   

17. นกัเรียนส่งการบา้นตามก าหนดเวลา    
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พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ความอดทน 
18. นกัเรียนควบคุมอารมณ์ได ้เม่ือถูกเพื่อนต าหนิ    
19. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ เพียรพยายามต่อกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน 

   

20. นกัเรียนมีความอดทนอดกลั้นต่อการถูกกลัน่แกลง้    
3.2 พฤติกรรมทัว่ไป   

ด้านการแต่งกาย 
1. นกัเรียนตดัผมไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน    
2. นกัเรียนไม่ปักช่ือ-สกุล และอกัษรยอ่ของโรงเรียนบนเส้ือ
นกัเรียน 

   

3. นกัเรียนแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี แต่ติด
เคร่ืองหมายไม่ครบ 

   

4. นกัเรียนใส่ถุงเทา้ผดิระเบียบ    
5. นกัเรียนสวมรองเทา้แบบเหยยีบส้นเทา้    
การตรงต่อเวลา 
6. นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลาเขา้แถวทุกคร้ัง    
7. นกัเรียนท างานเสร็จและส่งตามเวลาท่ีก าหนด    
8. นกัเรียนคืนหนงัสือหอ้งสมุดตรงตามก าหนดเวลา    
9. นกัเรียนเขา้ห้องเรียนตรงเวลา แมว้า่ครูผูส้อนไม่เรียกช่ือ
เขา้ชั้นเรียน 

   

10. นกัเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนตาม
ก าหนดเวลา 

   

การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
11. นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบการใชห้อ้งเรียน และ
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ 

   

12. นกัเรียนใหค้วามเคารพครู  อาจารย ์    
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พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

13. นกัเรียนเขา้กิจกรรมของโรงเรียนในการพฒันาหมู่บา้น
ของตนเองตามโอกาส 

   

14. นกัเรียนปฏิบติัตนตามกฎของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด    
15. นกัเรียนขา้มถนนตรงทางมา้ลายหรือใชส้ะพานลอย    
 
ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 

ปัญหา ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ดา้นการอบรมเล้ียงดู 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

2. สถานภาพของครอบครัว 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 

3. การปฏิบติัตนของครู 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

4. พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

5. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

6. บรรยากาศของโรงเรียน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

…………………………………………............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

7. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

………………………………………….............. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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แบบสอบถามส าหรับ 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  
จงัหวดันนทบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีใช้ส าหรับครูฝ่ายปกครอง ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี   
2. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้าน

สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา   ประกอบดว้ย การปฏิบติัตนของครู  พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 ตอนท่ี3 แบบสอบถามความมีวินัยในตนเองของนกัเรียน โดยแบ่งพฤติกรรมไว ้2  
ดา้น คือ พฤติกรรมในหอ้งเรียน  และพฤติกรรมทัว่ไป 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อให้การวิจัย 
ด าเนินการไป ดว้ยความสมบูรณ์  

4. ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัเพื่อการ
วจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น โดยจะประมวลและเสนอผลเป็นภาพรวม 
 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือ 
 

นางสิริกร  สินสม 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจดัการศึกษา   
วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 
 

ครูฝ่ายปกครอง 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่ง (  )  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1) เพศ    
              (  ) ชาย   
              (  ) หญิง  

 2)  ระดบัการศึกษา 
 (  ) ปริญญาตรี    
 (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
 3)  วทิยฐานะ  
 (  ) ช านาญการ    
 (  ) ช านาญการพิเศษ  
 (  ) เช่ียวชาญ 

 4) ประสบการณ์ทางการสอน 
 (  )  นอ้ยกวา่  6  ปี   (  )  6-10  ปี 
 (  )  11-15  ปี    (  )  16-20  ปี 
 (  )  มากกวา่  20  ปี 
 5) ระดบัชั้นท่ีสอน 
 (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
 (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 
 (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  (  )  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 
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ตอนที ่ 2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง  ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งดา้นขวามือท่ีตรงกบัสภาพความ
เป็นจริงของนกัเรียนเพียงขอ้เดียว  โดยมีเกณฑก์ารเลือกดงัน้ี 
  มาก  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  3 
  ปานกลาง หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  2 
  นอ้ย  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  1 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

การปฏิบัติตนของครู 
1. ครูสอนตามแผนการสอนท่ีเตรียมไวทุ้กคร้ัง    
2. ครูเขา้สอนและเลิกสอนตรงเวลาทุกคร้ัง    
3. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย    
4. ครูเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งเสมอภาค    
5. ครูปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู    
พฤติกรรมกลุ่มเพือ่น 
6. นกัเรียนมีพฤติกรรมชอบท าตามเพื่อน    
7. นกัเรียนบางส่วนชอบชกัชวนเพื่อนหนีเรียน    
8. นกัเรียนมกัมีเร่ืองทะเลาะววิาทกนั    
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
9. มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนน ามาวิเคราะห์เพื่อรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

   

10. มีการใชป้ระโยชน์จากการเยีย่มบา้นนกัเรียน  มาพฒันา
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

   

11. มีการคดักรองนกัเรียนเพื่อใหค้รูไดท้ราบพฤติกรรมนกัเรียน    
บรรยากาศของโรงเรียน 
12. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มร่ืนเอ้ือต่อการสร้าง
นิสัยรักษาความสะอาด 

   

13. อาคารเรียนเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการรักษาสมบติั
ส่วนรวม 
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พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

14. บรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการปฏิบติัตนเพื่อส่งเสริม
ความมีวนิยั 

   

15.โรงเรียนจดัแหล่งคน้ควา้เหมาะสมกบัการส่งเสริม
การศึกษาดว้ยตนเอง 

   

 
ตอนที ่3 ความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
3.1 พฤติกรรมในห้องเรียน  

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ความรับผดิชอบ 
1. นกัเรียนรักษาสมบติัของโรงเรียน    
2. นกัเรียนรักษาความสะอาดในชั้นเรียน    
3. นกัเรียนแสดงความรับผดิชอบเม่ือ  ท าผดิ    
4. นกัเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ 
การปฏิบติังาน 

   

การเคารพในสิทธิของผู้อืน่ 
5. นกัเรียนเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นตามล าดบัก่อนหลงั    
6. นกัเรียบรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเสมอ    
7. นกัเรียนรู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น     
8. นกัเรียนไม่ละเมิดทรัพยสิ์นของเพื่อนหรือของส่วนรวม    
การควบคุมตนเอง 
9. นกัเรียนไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งรุนแรงต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน    
10. นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบในการสอบ    
11. นกัเรียนมกัพดูจาไม่สุภาพในชั้นเรียน    
12. นกัเรียนแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อครูผูส้อน    
13. นกัเรียนเล่นและคุยกบัเพื่อนในขณะท่ีครูก าลงัสอน    
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พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ความตั้งใจ 
14. นกัเรียนมีความขยนัมากข้ึนเม่ือรู้วา่ไดค้ะแนนนอ้ย    
15. นกัเรียนมีความรอบคอบในการท ากิจกรรมการเรียนรู้    
16. เม่ือไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน  นกัเรียนจะท าอยา่งเตม็
ความสามารถ 

   

17. นกัเรียนส่งการบา้นตามก าหนดเวลา    
ความอดทน 
18. นกัเรียนควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือถูกเพื่อนต าหนิ    
19. นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ เพียรพยายามต่อกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน    
20. นกัเรียนมีความอดทนอดกลั้นต่อการถูกกลัน่แกลง้    
 
3.2 พฤติกรรมทัว่ไป   

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ด้านการแต่งกาย 
1. นกัเรียนตดัผมไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน    
2. นกัเรียนไม่ปักช่ือ-สกุล และอกัษรยอ่ของโรงเรียนบนเส้ือนกัเรียน    
3. นกัเรียนแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี แต่ติด
เคร่ืองหมายไม่ครบ 

   

4. นกัเรียนใส่ถุงเทา้ผดิระเบียบ    
5. นกัเรียนสวมรองเทา้แบบเหยยีบส้นเทา้    
การตรงต่อเวลา 
6. นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลาเขา้แถวทุกคร้ัง    
7. นกัเรียนท างานเสร็จและส่งตามเวลาท่ีก าหนด    
8. นกัเรียนคืนหนงัสือหอ้งสมุดตรงตามก าหนดเวลาเสมอ    
9. นกัเรียนเขา้ห้องเรียนตรงเวลา    
10. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามก าหนดเวลา    
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พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
11. นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบการใชห้อ้งเรียน และ
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ 

   

12. นกัเรียนแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน    
13. นกัเรียนประพฤติตนมีจิตสาธารณะ    
14. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด    
15. นกัเรียนขา้มถนนตรงทางมา้ลายหรือใชส้ะพานลอยหนา้
โรงเรียน 

   

 

ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 

1. ดา้นการปฏิบติัตนของครู 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
………………………………………….......... 
……………………………………………… 

2. ดา้นพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
………………………………………….......... 
……………………………………………… 

3. ดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
………………………………………. 
……………………………………… 

 
………………………………………….......... 
……………………………………………… 

4. ดา้นบรรยากาศของโรงเรียน 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
………………………………………….......... 
………………………………………………. 

5. ดา้นอ่ืน ๆ 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
………………………………………….......... 
……………………………………………… 
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แบบสอบถามส าหรับ 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนมธัยมศึกษา  
จงัหวดันนทบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 3 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีใช้ส าหรับ ผูป้กครองนกัเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 

2. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถาม ปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ประกอบดว้ย  สถานภาพครอบครัว  และ การอบรมเล้ียงดู 
 ตอนท่ี 3 ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นพฤติกรรมทัว่ไป 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากตอนท่ี 2 และตอน
ท่ี 3 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อให้การวิจัย 
ด าเนินการไป ดว้ยความสมบูรณ์  

4. ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัเพื่อการ
วจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น โดยจะประมวลและเสนอผลเป็นภาพรวม 
 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือ 
 
 

นางสิริกร  สินสม 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจดัการศึกษา   
วทิยาลยัครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 

ผู้ปกครองนักเรียน 
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ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  ใหท้่านตอบแบบสอบถามโดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ( ) ท่ีตรงกบัสภาพ 
ความเป็นจริง 
 1) เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง  
 2) อาชีพหลกัของท่าน 
  (  ) รับราชการ  (  ) รัฐวสิาหกิจ   (  ) ธุรกิจส่วนตวั  
  (  ) คา้ขาย  (  ) รับจา้งทัว่ไป  (  ) เกษตรกร 
     (  )อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………. 
 
ตอนที ่ 2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน  

2.1 สถานภาพครอบครัว 
1) สถานภาพทางครอบครัว 

(   )  อยูร่วมกนั     (   )  แยกกนัอยู ่ (   )  หยา่ร้าง 
2)  ลกัษณะบา้นพกัและท่ีอยูอ่าศยั 

(   )  บา้นตนเอง    (   )  บา้นเช่า  (   )  อาศยัอยูก่บัคนอ่ืน 
3)  สภาพแวดลอ้มบริเวณใกลบ้า้น 

(   )  ดีมาก  (   )  ดี    (   )  พอใช ้     (   ) ไม่ดี 
4) รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือนโดยประมาณ  

  (   ) ต ่ากวา่5,000 บาท  (   ) 5,001  - 10,000 บาท  
  (   ) 10,001 -20,000 บาท  (   ) 20,001 - 30,000 บาท  
    (   ) 30,001– 50,000 บาท          (   ) 50,000  บาทข้ึนไป 

5)  รายไดก้บัการใชจ่้ายในครอบครัว 
(   )  เพียงพอ    (   )  ไม่เพียงพอในบางคร้ัง (   )  ค่อนขา้งขดัสน 
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2.2  การอบรมเลีย้งดู 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู  ใหผู้ป้กครองอ่านขอ้ความ
แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งดา้นขวามือท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของนกัเรียนเพียงขอ้
เดียว  โดยมีเกณฑก์ารเลือกดงัน้ี 
  มาก  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  3 
  ปานกลาง หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  2 
  นอ้ย  หมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  1 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

1. ผูป้กครองอบรมสั่งสอนใหน้กัเรียนเป็นคนดีมีระเบียบ
วนิยั 

   

2. ผูป้กครองให้โอกาสนกัเรียนอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล  
ก่อนวา่กล่าวหรือท าโทษนกัเรียน 

   

3. ผูป้กครองใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน  เม่ือนกัเรียนมี
ปัญหา 

   

4. บิดามารดาหรือผูป้กครองปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ต่อนกัเรียน 

   

5. เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียนผูป้กครองจะวา่กล่าว
ตกัเตือนดว้ยความเคร่งเครียด   

   

6. ผูป้กครองตอ้งการใหน้กัเรียนปฏิบติัตามค าสั่ง  โดย
ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 

   

7. ผูป้กครองสอนนกัเรียนให้เช่ือมัน่ในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาของตน   

   

8. ผูป้กครองให้เวลาพดูคุยกบันกัเรียนในทุกโอกาส    
9. ผูป้กครองใหค้วามรักแก่นกัเรียนมาก และตามใจทุก
เร่ือง 

   

10. ผูป้กครองใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวติแก่
นกัเรียนเสมอ 
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ตอนที3่ ความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน ด้าน พฤติกรรมทัว่ไป   
 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั 
มาก ปานกลาง นอ้ย 

ด้านการแต่งกาย 
1. นกัเรียนตดัผมไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน    
2. นกัเรียนไม่ปักช่ือ-สกุล และอกัษรยอ่ของโรงเรียนบน
เส้ือนกัเรียน 

   

3. นกัเรียนแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี แต่ติด
เคร่ืองหมายไม่ครบ 

   

4. นกัเรียนใส่ถุงเทา้ผดิระเบียบ    
5. นกัเรียนสวมรองเทา้แบบเหยยีบส้นเทา้    
การตรงต่อเวลา 
6. นกัเรียนออกจากบา้นไปถึงโรงเรียน   แต่เชา้    
7. นกัเรียนท างานเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายทุกคร้ัง    
8. นกัเรียนกลบับา้นตรงตามเวลาท่ีผูป้กครองก าหนด    
9. เม่ือเพื่อนนดัท ารายงานนกัเรียนจะไปตรงเวลา    
10. หลงัเลิกเรียนนกัเรียนจะรีบกลบับา้นเพื่อช่วยเหลือ 
งานบา้น 

   

การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม 
11. นกัเรียนปฏิบติัตนตามประเพณีไดอ้ยา่งเหมาะสม    
12. นกัเรียนแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน    
13. นกัเรียนเคยร่วมมือกบัชาวบา้นและชุมชนท าความ
สะอาด  วดั  โรงเรียน  สถานท่ีต่างๆ  ตามโอกาส 

   

14. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบติัตนตามกฎ 
ของโรงเรียน 

   

15. นกัเรียนขา้มถนนตรงทางมา้ลายหรือใชส้ะพานลอย    
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ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
 

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 
1. ดา้นสถานภาพของครอบครัว 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

2. ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

3. ดา้นพฤติกรรมทัว่ไปของนกัเรียน 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

4. ดา้นอ่ืน ๆ 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์(ส าหรับนักเรียน) 
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 
ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์มี  3  ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี  1ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์……………………………………………………………………………………. 
สถานท่ี……………………………………………………………………………………………… 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….. 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา………………………..........จบการสัมภาษณ์ เวลา………………………… 
 
ตอนท่ี  2ประเด็นการใหส้ัมภาษณ์ 

1. นกัเรียนคิดวา่การอบรมเล้ียงดูมีผลกบัความมีวนิยัในตนเองอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน  มีประโยชน์ในการพฒันาความมีวนิยัใน
ตนเองของนกัเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3. ความมีวนิยัในตนเองท าให้นกัเรียนเก่งไดอ้ยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี  3ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการใหส้ัมภาษณ์ 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์(ส าหรับครูฝ่ายปกครอง) 
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 
ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์มี  3  ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี  1ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………………………………………………………….. 
สถานท่ี………………………………………………………………………………………………. 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์………………………………...…………………………………………… 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา…………………………........จบการสัมภาษณ์ เวลา………………………… 
 
ตอนท่ี  2ประเด็นการใหส้ัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาเป็นตวับ่งบอกถึงความมีวนิยัในตนเองของ
นกัเรียนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. การเป็นแม่พิมพท่ี์ดีในเร่ืองของความมีวนิยัในตนเอง  สร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3. โรงเรียนมีการเตรียมการและวางแผนพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี  3ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการใหส้ัมภาษณ์ 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์(ส าหรับผู้ปกครอง) 
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 
ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์มี  3  ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี  1ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………………………………………………………….. 
สถานท่ี………………………………………………………………………………………………. 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์…………………………………………...………………………………… 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา………………………….........จบการสัมภาษณ์ เวลา……………………….. 
 
ตอนท่ี  2ประเด็นการใหส้ัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่การอบรมเล้ียงดูมีผลกบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดวา่สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาเป็นตวับ่งบอกถึงความมีวนิยัในตนเองของ
นกัเรียนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3. ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนกบัความส าเร็จในชีวิตเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี  3ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการใหส้ัมภาษณ์ 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Reliability 
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Reliability (นักเรียน) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.932 60 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

N221 148.767 199.978 .134 .933 
N222 149.233 192.461 .431 .932 
N223 149.067 197.651 .256 .932 
N224 148.733 200.064 .141 .933 
N225 149.167 194.557 .421 .931 
N226 149.667 197.816 .280 .932 
N227 149.167 196.626 .259 .933 
N228 149.867 198.947 .109 .934 
N229 149.933 197.168 .213 .933 
N2210 149.200 200.441 .062 .934 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S11 148.967 195.344 .436 .931 
S12 149.367 192.792 .535 .931 
S13 148.800 193.821 .668 .930 
S14 148.933 195.857 .353 .932 
S15 148.867 194.257 .484 .931 
S26 149.600 198.041 .192 .933 
S27 148.733 199.651 .183 .933 
S28 148.833 194.489 .485 .931 
S39 149.500 192.741 .456 .931 
S310 149.500 189.086 .570 .930 
S311 149.333 193.057 .503 .931 
S412 149.233 195.978 .339 .932 
S413 149.233 190.254 .644 .930 
S414 149.100 194.921 .449 .931 
S415 149.133 193.223 .454 .931 
C11 148.967 192.309 .663 .930 
C12 149.033 193.206 .508 .931 
C13 149.000 190.690 .772 .929 
C14 149.167 193.385 .497 .931 
C25 149.067 190.961 .650 .930 
C26 148.900 192.714 .667 .930 
C27 148.800 194.234 .631 .930 
C28 148.867 195.568 .393 .932 
C39 149.300 195.252 .403 .932 
C310 149.067 194.478 .381 .932 
C311 149.233 198.599 .169 .933 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

C312 148.833 199.040 .137 .933 
C313 149.333 199.057 .131 .933 
C414 149.000 192.690 .623 .930 
C415 149.167 193.592 .550 .931 
C416 148.933 193.789 .565 .931 
C417 149.300 196.769 .300 .932 
C518 149.133 191.292 .713 .930 
C519 149.000 190.138 .813 .929 
C520 149.367 195.757 .344 .932 
G11 148.867 198.671 .178 .933 
G12 148.700 198.010 .402 .932 
G13 148.733 197.444 .411 .932 
G14 148.900 193.541 .462 .931 
G15 148.833 195.799 .463 .931 
G26 148.700 201.390 .009 .933 
G27 149.167 194.282 .500 .931 
G28 148.767 199.013 .225 .932 
G29 148.900 194.162 .553 .931 
G210 148.833 196.626 .393 .932 
G311 148.833 192.351 .756 .930 
G312 148.700 198.631 .330 .932 
G313 149.067 192.409 .557 .930 
G314 149.033 187.689 .786 .929 
G315 148.967 194.378 .397 .932 
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Reliability(ครู) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.945 50 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S11 120.13 194.740 .383 .944 
S12 120.03 196.102 .265 .945 
S13 119.90 198.369 .190 .945 
S14 120.03 197.068 .235 .945 
S15 119.87 197.775 .316 .945 
S26 120.70 193.252 .320 .945 
S27 120.27 193.857 .334 .945 
S28 120.27 197.306 .122 .946 
S39 120.03 195.413 .314 .945 
S310 120.20 193.131 .485 .944 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S311 120.03 194.102 .485 .944 
S412 120.33 194.368 .339 .945 
S413 120.40 195.490 .272 .945 
S414 120.33 195.195 .328 .945 
S415 120.30 193.597 .441 .944 
C11 120.67 191.954 .561 .943 
C12 120.60 189.628 .670 .943 
C13 120.60 191.076 .656 .943 
C14 120.60 195.697 .372 .944 
C25 120.53 192.395 .514 .943 
C26 120.47 190.947 .673 .943 
C27 120.47 191.223 .652 .943 
C28 120.50 191.983 .611 .943 
C39 120.27 189.444 .657 .943 
C310 120.20 188.717 .715 .942 
C311 120.60 188.800 .512 .944 
C312 120.13 195.844 .258 .945 
C313 120.67 196.644 .195 .945 
C414 120.37 191.344 .536 .943 
C415 120.47 190.878 .678 .943 
C416 120.50 191.086 .590 .943 
C417 120.50 190.052 .662 .943 
C518 120.47 191.223 .652 .943 
C519 120.53 189.292 .735 .942 
C520 120.57 190.530 .669 .943 
G11 120.43 190.392 .463 .944 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

G12 120.13 191.844 .525 .943 
G13 120.30 191.872 .498 .944 
G14 120.50 189.569 .452 .944 
G15 120.33 192.368 .384 .944 
G26 120.20 194.993 .304 .945 
G27 120.33 191.057 .626 .943 
G28 120.27 190.409 .673 .943 
G29 120.23 190.599 .664 .943 
G210 120.23 190.737 .654 .943 
G311 120.33 188.782 .700 .942 
G312 120.23 189.564 .652 .943 
G313 120.43 189.978 .575 .943 
G314 120.43 188.737 .723 .942 
G315 120.27 190.064 .699 .942 
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Reliability(ผูป้กครอง) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.822 25 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

N221 62.83 27.592 .276 .820 
N222 63.00 26.207 .454 .813 
N223 63.00 26.483 .389 .815 
N224 63.07 25.168 .643 .805 
N225 63.57 27.220 .105 .831 
N226 63.40 27.352 .103 .830 
N227 63.07 25.099 .659 .804 
N228 63.07 25.168 .480 .810 
N229 63.80 25.224 .046 .806 
N2210 62.97 26.309 .459 .813 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

G11 63.03 27.482 .093 .829 
G12 62.80 27.683 .352 .819 
G13 62.87 27.844 .141 .823 
G14 62.77 28.392 .000 .824 
G15 62.87 27.499 .250 .820 
G26 63.37 26.516 .233 .823 
G27 63.33 25.609 .428 .813 
G28 63.17 24.833 .667 .803 
G29 63.23 26.185 .375 .816 
G210 63.33 25.057 .529 .808 
G311 63.17 24.695 .696 .801 
G312 63.23 25.564 .501 .810 
G313 63.40 25.834 .398 .815 
G314 63.10 24.921 .677 .803 
G315 63.20 26.097 .396 .815 
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ภาคผนวก จ 
ตารางการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์กบัความมีวนัิยในตนเองของนักเรียน 
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ตารางที ่ 1ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นการอบรมเล้ียงดู(X2) กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
ตวัแปร X21 X22 X23 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 TY1 Y21 Y22 Y23 TY2 TY 

X21 1 .217** -.048 .110 .308** .169* .100 .202** .256** .173* .269** .135 .254** .289** 
X22  1 .137 .146 .137 -.017 .151* .191* .184* -.079 .115 .222** .099 .169* 
X23   1 .122 .094 -.120 .042 .117 .083 -.007 -.061 .041 -.012 .049 
Y11    1 .421** .371** .419** .382** .762** .130 .477** .503** .469** .728** 
Y12     1 .381** .245** .391** .696** .157* .212** .406** .333** .620** 
Y13      1 .162* .299** .620** .392** .382** .411** .523** .657** 
Y14       1 .307** .622** -.004 .369** .365** .301** .556** 
Y15        1 .724** .063 .271** .312** .271** .610** 
TY1         1 .203** .497** .577** .544** .921** 
Y21          1 .350** .274** .757** .486** 
Y22           1 .448** .775** .692** 
Y23            1 .732** .725** 
TY2             1 .828** 
TY              1 
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ตารางที ่2ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา(X3) กบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน  (นกัเรียนและครู) 
ตวัแปร X31 X32 X33 X34 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 TY1 Y21 Y22 Y23 TY2 TY 

X31 1 -.085 .436** .429** .132* .057 .187** .075 .153** .165** -.030 .215** .217** .146* .171** 
X32  1 -.200** -.161** .255** .320** .508** .099 .093 .364** .504** .226** .259** .443** .415** 
X33   1 .366** .097 .004 .053 .170** .295** .156** -.046 .183** .229** .130* .170** 
X34    1 .144* -.004 .079 .070 .230** .134* -.173** .063 .220** .016 .102 
Y11     1 .574** .388** .532** .484** .813** .308** .510** .497** .537** .770** 
Y12      1 .392** .470** .471** .788** .374** .308** .402** .460** .719** 
Y13       1 .220** .336** .660** .499** .439** .423** .582** .660** 
Y14        1 .441** .714** .233** .429** .416** .437** .667** 
Y15         1 .710** .204** .377** .392** .394** .667** 
TY1          1 .452** .564** .581** .664** .947** 
Y21           1 .421** .339** .804** .637** 
Y22            1 .550** .800** .719** 
Y23             1 .756** .711** 
TY2              1 .866** 
TY               1 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    สิริกร  สินสม 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2541   บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

พ.ศ. 2550   ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  
      มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูผูส้อน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
 DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App
	App-bip
	Vita



