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บทคดัย่อ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านพฤติกรรม

ในห้องเรียนและด้านพฤติกรรมทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และนักเรียนที่มีสถานภาพทาง

ครอบครัวต่างกนัมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  โดยมี

ตัวแปรที่มีความสมัพันธท์างบวกกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านการอบรมเล้ียงดู คือ 

การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจที่มีเหตุผล ส่วนด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา คือ การปฏบิัติตน

ของครู พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สาํหรับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

ทางลบกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านการอบรมเล้ียงดู คือการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อย

ตามใจ  โดยชุดตัวแปรที่พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองได้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ประกอบด้วย

พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติตนของครู และการอบรมเล้ียงดู

แบบใช้อาํนาจที่มีเหตุผลโดยสมการน้ีสามารถทาํนายความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้ร้อยละ 

33.0 (
2R = .330) และปัญหาของการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนใน

ด้านการปฏบิัติตนของครู  คือ ครูบางคนสอนไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจยาก ทาํให้นักเรียนชวนกัน

หนีเรียน ด้านพฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน นักเรียนชอบทาํเลียนแบบเพ่ือน เช่น การแต่งกายผิดระเบียบ 

ด้านพฤติกรรมทั่วไป นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  สนใจเทคโนโลยีที่ไม่จาํเป็นมากเกนิไป เช่น 

การใช้โทรศัพท์เกินความจําเป็น ติดเกมส์ ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความมีวินัยของ

นักเรียน คือ คุณครคูวรหาสื่อหรือกจิกรรมต่าง ๆที่ทาํให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น  

 

คําสําคญั : ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ปัจจัยส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  

 

 

________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1.  ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาํหนดเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านผู้เรียน  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  โดยมีตัวบ่งช้ีคือ  ผู้เรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ  เช่น  การตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้าแถว

เคารพธงชาติและปฏบิัติกจิกรรมต่าง ๆ ความสภุาพเรียบร้อย  มีสมัมาคารวะ  และมีมารยาทใน

การรับประทานอาหาร  ผู้เรียนมีความประหยัด  ได้แก่  การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่าง

ประหยัด  การใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่า และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  การบริจาคทรัพย์เพ่ือ

ผู้อื่น  หรือเพ่ือส่วนรวม  การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น  การปฏบิัติตน

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  

ชุมชนและสังคม  ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์  เช่น  การปฏิบัติตามระเบียบการสอบ  การไม่ลอก

การบ้านเพ่ือน  และทรัพย์สนิไม่สญูหาย  เหล่าน้ีเป็นต้น (สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา,  2544, น.20) 

วินัยจะต้องเร่ิมต้นจากครอบครัว  และโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานที่สร้างคน  เดก็แต่ละคน

มาจากครอบครัวที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกนั  เม่ือมาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียน

จะต้องหล่อหลอมให้เด็ก ๆ เหล่าน้ันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  กต้็องอาศัยวินัยเป็นตัว

ควบคุม  จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

สมบูรณค์รบทุกด้าน คือ  ด้านความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  โดย

การศึกษาว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน

มัธยมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี   สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเป็น

การวิจัยที่สอดคล้องกบัแผนปฏบิัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในกรอบกลยุทธแ์ละพันธ

กิจ ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพ่ือนําไปเป็นแนวทางป้องกันและ

แก้ปัญหาด้านวินัยนักเรียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

    1. เพ่ือศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

    2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของ

ครอบครัว 

    3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพการอบรมเล้ียงดู และด้าน

สภาพแวดล้อมสถานศึกษา กบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    4. เพ่ือศึกษาชุดปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  
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    5. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

    1. นักเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ 

    2. ปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดู และด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา มีความสมัพันธก์บั 

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ 

    3. ปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดู และด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา มีผลต่อความมี

วินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ 

 

 

4.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน จาํนวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จาํนวน 

191 คน ครูฝ่ายปกครอง จาํนวน 112 คน จาก 14 โรงเรียนๆ ละ 8 คน ตามโครงสร้างของ

โรงเรียน ได้แก่ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาํนวน 3 คน ครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จาํนวน 3 คน ครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาํนวน 2 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย

แบบสอบถามสาํหรับนักเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากบั .932 แบบสอบถามสาํหรับครูฝ่ายปกครองมี

ความเที่ยงเท่ากบั .945 แบบสอบถามสาํหรับผู้ปกครองนักเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากบั .822 การ

เกบ็และรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยแจกและเกบ็กลับคืนด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถี่ 

(frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉล่ีย (

X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวิเคราะห์ระดับความมีวินัยในตนเอง ใช้ One-way 

ANOVA  F-test ตรวจสอบสมมติฐานกาํหนดระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 วิเคราะห์หาความสมัพันธ์

ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ โดยหาค่าสมัประสทิธส์หสมัพันธเ์พียร์สนั (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple regression analysis) 

คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่สมัพันธ์กบัตัวแปรเกณฑโ์ดยใช้วิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรที่มีนัยสาํคัญ

ทางสถติิ 
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5. สรุปผลการวิจยั 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 5 ข้อ มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

  1. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน คือด้าน

พฤติกรรมในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับมาก  

  2. การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจาํแนกตามสถานภาพของ

ครอบครัว พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัความมีวินัย

ในตนเองของนักเรียนทั้งภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน  

  3. ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านการอบรมเล้ียงดู

และด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษาพบว่า 1)ปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดูมีความสมัพันธท์างบวก

กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบใช้อํานาจแบบมีเหตุผล มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้องเรียนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปทางบวกอยู่ใน

ระดับตํ่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจควบคุม มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมในห้องเรียนอยู่ใน

ระดับตํ่า การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยตามใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมทั่วไปในระดับ

ตํ่า 2)ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา มีความสมัพันธก์บัความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

มีความสัมพันธ์ทางบวก ได้แก่ การปฏบิัติตนของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้องเรียน 

และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมในห้องเรียนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมในห้องเรียน  และมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม

ทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า บรรยากาศของโรงเรียน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้องเรียนอยู่ใน

ระดับตํ่า 

  4. ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทาํนายความมีวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า

พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏบิัติตนของครู การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

อาํนาจที่มีเหตุผล สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

โดยมีประสทิธภิาพในการทาํนายร้อยละ 33.0 (
2R = .330) 

  5. ปัญหาในทรรศนะของนักเรียนด้านการปฏบิัติตนของครู คือ ครูบางคนสอนไม่ค่อย

เข้าใจหรือสอนแล้วนักเรียนเข้าใจยาก และการชวนกนัหนีเรียน ข้อเสนอแนะคือ คุณครูควรหาสื่อ

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทาํให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น ให้มีการกาํหนดบทลงโทษอย่าง

ชัดเจนสาํหรับนักเรียนที่หนีเรียน 

  ปัญหาในทรรศนะของครู ในด้านพฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน คือ นักเรียนชอบทาํเลียนแบบ

หรือตามเพ่ือน ตามลักษณะนิสยัที่เหมือนกนั  เช่นการไม่เข้าเรียน การแต่งกายผิดระเบียบ หรือ

สนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียน ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกจิกรรม ปลูกจิตสาํนึก หาสื่อการสอนที่

ทาํให้นักเรียนมีความตระหนักในความสาํคัญของการศึกษา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
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ผู้ปกครองควรให้ความรัก และเอาใจใส่นักเรียน ติดตามความเป็นอยู่ ผลการเรียน  ตลอดจนการ

คบเพ่ือนของนักเรียน ช่ืนชมกลุ่มเพ่ือนที่ดี ลงโทษกลุ่มเพ่ือนที่ทาํผิดวินัย รวมทั้งแจ้งผู้ปกครอง 

รับทราบพฤติกรรม 

  ปัญหาในทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียน ด้านพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน คือ ขาด

ความรับผดิชอบ สนใจเทคโนโลยีที่ไม่จาํเป็นมากเกนิไป เช่น การใช้โทรศัพทเ์กนิความจาํเป็น ติด

เกมส์ และการติดเพ่ือนมากเกินไป ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการสอนศีลธรรมและจริยธรรม ให้

มากขึ้ น ควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก หาสื่อการสอนที่ทําให้นักเรียนมีความตระหนักใน

ความสาํคัญของการศึกษา  เพ่ือให้รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ พ่อแม่ควรปรับตัวลดช่องว่าง

ระหว่างวัยลง ให้โน้มเข้าใกล้กับลูกที่เป็นวัยรุ่นให้ได้มากที่สุดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ

เข้าใจที่ดีต่อกนั   

  นอกจากน้ี ผลจากการสมัภาษณ์ พบว่า การที่มีผู้ปกครองอบรมลูกอย่างสมํ่าเสมอจะ

ส่งผลให้เกดิวินัยในตนเอง กจิกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูกบัผู้ปกครอง

ได้พูดคุยปรึกษา สร้างสมัพันธภาพที่ดี และร่วมกนัวางแผนเกี่ยวกบัตัวนักเรียน  สภาพแวดล้อม

สถานศึกษาเป็นตัวบ่งช้ีถงึความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เช่น ด้านอาคารสถานที่สะอาด ร่มร่ืน 

บรรยากาศของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทาํให้นักเรียนมีความรู้ สึกว่าอยู่ใน

โรงเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน อยากเข้าเรียน เป็นพ้ืนฐานของการสร้างวินัยในตนเอง 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินัยเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียน ที่สามารถเป็นแรง

เสริมพฤติกรรมต่างๆ และส่งผลถึงความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ครูต้อง

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็น เช่น การแต่งกาย  ต้องแต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย  การตรงต่อเวลา ตลอดจนความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เพ่ือให้

นักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนได้จัดทาํกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้

นักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การนิมนต์พระมาเทศน์ให้ความรู้ กับนักเรียนทุกสัปดาห์ นํา

นักเรียนเข้ารับการฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้

นักเรียนได้ร่วมกจิกรรม เช่น การทาํบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันสาํคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น 

 

6. การอภิปรายผล 

จากผลของการวิจัยนาํมาสู่การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

      6.1 นกัเรียนมีวินยัดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียนและดา้นพฤติกรรมทัว่ไปในภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงร้อยละ 73.60 

นักเรียนชาย ร้อยละ 26.40 อาจเป็นไปได้ที่นักเรียนหญิงมีวินัยในตนเองมากกว่านักเรียนชาย ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2548, อ้างใน ธดิารัตน์ ธนะคาํดี, 2552, น.88-89) 

พบว่า นักเรียนหญิงมีพัฒนาการความมีวินัยในตนเองมีลักษณะคงที่จากระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สู่ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 ส่วนนักเรียนชายมีพัฒนาการความมีวินัยในตนเองมีลักษณะคงที่ จากช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 สู่ช้ันปีที่ 2 และเพ่ิมสงูขึ้นเลก็น้อยในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนหญิงมี

พัฒนาการความมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนชายทั้งที่อยู่ในวัยเดียวกัน ประกอบกับ

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวัฒนธรรมที่มีการดูแลอย่างเข้มงวด ทาํให้นักเรียนหญิงมีการประพฤติ

ปฏบิัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสงัคมมากกว่าเพศชาย 

      6.2 นกัเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครวัต่างกนั  มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัความมีวินัย

ในตนเองของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แสดง

ว่าความแตกต่างของสถานภาพทางครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

ซ่ึงเป็นเขตปริมณฑล กึ่งเมือง กึ่งชนบท ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวขยาย มี

ความเอาใจใส่ ความเอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่กันในชุมชนและในครอบครัวอาจมีมาก จึงไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของครอบครัว และจากผลวิเคราะห์

ครอบครัวหย่าร้างมีความรับผิดชอบมากกว่าการอยู่ด้วยกัน เพราะการที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นตามสถานภาพที่ได้รับ ส่วนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม

อื่นๆ ในเร่ือง การเคารพสทิธิของผู้อื่น การควบคุมตนเอง ความอดทน การแต่งกาย การตรงต่อ

เวลา มีค่าเฉล่ียมากสดุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการที่นักเรียนต้องอยู่ตามลาํพัง หรืออาศัยอยู่กบัคนอื่น

ที่ไม่ใช่บิดา-มารดาน้ันจาํเป็นจะต้องพยายามต่อสู้เพ่ือการอยู่รอด และต้องอาศัยความมีระเบียบ

วินัยในด้านอื่นๆ ด้วยความมุ่งม่ันเป็นอย่างมาก  เพราะต้องดูแลตัวเอง ในการอยู่รวมกบัคนอื่นจึง

ต้องใช้ความอดทนสูงทั้งสภาพของจิตใจและสภาพแวดล้อมรอบกาย ซ่ึงการปฏิบัติตนไปใน

แนวทางที่ดีน้ัน ถ้าได้ฝึกและการปฏิบัติบ่อยคร้ังจะทาํให้เกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยที่ดี 

และเกดิความมีวินัยในตนเองในที่สดุ 

  6.3 ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูและดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา มีความสมัพันธ์

กบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพบว่า 

   6.3.1 ปัจจัยด้านการอบรมเล้ียงดู ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจที่มี

เหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

.01 ทั้งด้านพฤติกรรมในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมทั่วไป กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับการอบรม

เล้ียงดูแบบใช้อาํนาจแบบมีเหตุผล จะทาํให้มีวินัยในตนเองสูง สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการ

สมัภาษณ์ ว่า การที่มีผู้ปกครองอบรมลูกอย่างสมํ่าเสมอจะส่งผลให้เกดิวินัยในตนเอง ซ่ึงอาจเป็น

เพราะว่า การปลูกฝังให้คนมีวินัยเร่ิมจากเดก็ก่อน สถาบันแห่งแรกที่มีผลต่อการปลูกฝังวินัยคือ  

ครอบครัว  พ่อแม่เป็นผู้ให้กาํเนิดบุตรธิดามาแล้วกยั็งมีหน้าที่อบรมเล้ียงดูเดก็  คอยแนะนาํให้

เดก็กระทาํในสิ่งที่ถูกต้องผู้ปกครองให้การดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของเดก็อย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรไม่ตามใจเดก็จนเกนิไปและไม่เข้มงวดกวดขันจนเกนิไป

รู้จักยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเหน็ของเดก็ทาํให้เดก็เกิดความอบอุ่นและมีความ

ม่ันใจในตนเอง สอดคล้องกบัจิตนา ชาญเช่ียว (2545, น.30) ที่กล่าวว่าการฝึกวินัยที่ได้ผลน้ัน
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พ่อแม่มีเหตุผลและให้ความรักพยายามทาํความเข้าใจความรู้สึกของเดก็หรือเรียกว่าการเล้ียงดู

แบบประชาธิปไตยจึงทาํให้เดก็ยอมรับมาตรฐานและค่านิยมของสังคมรวมทั้งนํามาประพฤติ

ปฏบิัติอย่างมีระเบียบวินัยในตนเองที่สงูตามความต้องการของสงัคมดังน้ันการอบรมเล้ียงดูแบบ

ประชาธปิไตยจะทาํให้เดก็มีวินัยในตนเองสงูกว่าการอบรมเล้ียงดูแบบอื่น 

   6.3.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา ได้แก่ 1) การปฏบิัติตนของครู มี

ความสมัพันธท์างบวกกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด้านพฤติกรรมในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมทั่วไป มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ว่า สถาบันแห่งที่สองที่สร้างคนให้มีวินัยกค็ือโรงเรียน  หรือ

สถาบันการศึกษา  เม่ือเดก็ซ่ึงมาจากหลายครอบครัวเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนั มาจากพ้ืนฐาน

ของครอบครัวที่แตกต่างกัน เดก็บางคนได้รับการอบรมมาดีแล้วจากครอบครัวกไ็ม่ค่อยมีปัญหา  

แต่เด็กที่ไม่ได้รับการอบรมจากครอบครัวกมั็กจะสร้างปัญหาให้กับโรงเรียน  สิ่งที่จะควบคุม

นักเรียนเหล่าน้ีให้อยู่ในกรอบปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกค็ือวินัยของโรงเรียน  ข้อห้าม  ข้อ

ปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียนโดยครูในโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลให้เดก็เหล่าน้ันปฏิบัติไปในแนวทาง

เดียวกนั สอดคล้องกบั แนวคิดของกรมวิชาการ(2538, น.12) ที่กล่าวถงึสถาบันที่ช่วยฝึกความมี

วินัยได้คือโรงเรียนเป็นสถาบันที่สาํคัญที่สุดแหล่งหน่ึงในการหล่อหลอมความมีวินัยแห่งตนแก่

ผู้เรียนซ่ึงต้องให้ทั้งความรู้ ในรูปแบบต่างๆการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกโรงเรียนและการแสดง

พฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้เหน็เป็นรูปธรรม  2) พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน มีความสมัพันธท์างบวก

กบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองด้าน คือ ด้าน

พฤติกรรมในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมทั่วไปกล่าวคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ

ตามเกณฑค์ือตั้งแต่ 13 – 15 ปี จัดว่าเป็นช่วงของการเปล่ียนจากวัยเดก็เข้าสู่วัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยที่มี

การเปล่ียนแปลงหลายอย่างทาํให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกนั จึงเป็นวัยที่เกดิปัญหาได้

มาก เน่ืองจากวัยรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม มีความ

ต้องการเป็นอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินใจด้วยตนเอง บางคร้ังจึงมีความขัดแย้งกับ

ผู้ใหญ่ เร่ิมทาํตามกลุ่มเพ่ือน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว กจิกรรมหรือความสนใจด้านอื่น การปรับตัว

ได้ดีจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการดาํเนินชีวิตต่อไป  3) 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียน อย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ .01 ด้านพฤติกรรมในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมทั่วไป มีความสมัพันธ์

ทางบวก อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 กล่าวคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็น

กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการและเคร่ืองมือ

การทาํงานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกล่าว  และมีการ

ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  

ส่งเสริมจากโรงเรียน การเย่ียมบ้าน เป็นกิจกรรมหน่ึงของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง และเป็นการสร้างความเข้าใจเพ่ือรับทราบข้อมูล 
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ต่าง ๆ จากนักเรียน และผู้ปกครองในการที่จะร่วมกันพัฒนาพฤติกรรมวินัยของนักเรียน พร้อม

ทั้งได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในด้าน ต่าง ๆ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทาํให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ย่ิงขึ้น สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ในการจัดการศึกษาต้องเน้น

ความสาํคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดับการศึกษา ซ่ึงเร่ืองหน่ึงที่กาํหนดให้การดาํเนินการ คือเร่ือง ความรู้และทกัษะในการประกอบ

อาชีพและการดาํรงชีวิตอย่างมีความสขุ (มาตรา 23 ข้อ(5) ทั้งน้ี การจัดกระบวนการการเรียนให้

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาให้รู้ จักคิดเป็น ทาํเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ไว้ในทุกวิชา อกีทั้งมีการประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  แลบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกนัพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการอบรมเล้ียงดู ได้แก่ 

การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อํานาจแบบมีเหตุผล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา ได้แก่ 

พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏบิัติตนของครู ทั้ง 2 ปัจจัย สามารถ

พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ร้อยละ 33.0 และตัวแปรที่มีค่าอาํนาจการ

พยากรณ์สูงสุด คือ พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน รองลงมาคือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการ ปฏบิัติ

ตนของคร ูและ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจที่มีเหตุผล ตามลาํดับ 

        6.4.1 พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

ได้ที่ระดับความมีนัยสาํคัญทางสถิติ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก 

สอดคล้องกับสมมิติฐานการวิจัยที่ว่า พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือนมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน เน่ืองจากวัยรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสงัคม มีความ

ต้องการเป็นอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินใจด้วยตนเอง บางคร้ังจึงมีความขัดแย้งกับ

ผู้ใหญ่ เร่ิมทาํตามกลุ่มเพ่ือน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว กิจกรรมหรือความสนใจด้านอื่น อิทธิพล

ของเพ่ือนน้ันมีมาก โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นมักจะต้องการการยอมรับจากเพ่ือน อทิธพิล

จากเพ่ือนมีทั้งด้านดี และด้านเสยี การปรับตัวได้ดีจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการดาํเนินชีวิตต่อไปสอดคล้องกบั กรมวิชาการ (2538, น.12) ที่กล่าวถึง

สถาบันที่ช่วยฝึกความมีวินัยได้คือกลุ่มเพ่ือนซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดคุณค่าต่างๆซ่ึงจะ

คล้อยตามกนั ดังน้ันการช้ีแนะ การคบเพ่ือนกเ็ป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

       6.4.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน ได้ที่ระดับความมีนัยสาํคัญทางสถิติ .01โดยมีค่าสมัประสทิธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็น

บวก สอดคล้องกับสมมิติฐานการวิจัยที่ว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียน กล่าวคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเคร่ืองมือการทาํงานที่ชัดเจนโดยมีครูที่

ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาํเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
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กับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  ส่งเสริมจากโรงเรียน สอดคล้อง

กับ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, น.4) ที่กล่าวว่า ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบหน่ึงซ่ึงเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้เป็นมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้โรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัดระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนคือการจัดกจิกรรมความปลอดภัยแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนเช่นปัญหาสาร

เสพติดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาทางเพศโดยการประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 

  6.4.3 การปฏบิัติตนของครู สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ที่

ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นบวก 

สอดคล้องกับการวิจัยที่ ว่า การปฏิบัติตนของครูมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

กล่าวคือสาํหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาน้ันจะมีครูเป็นแม่แบบในการปลูกฝังความมีวินัยใน

ตนเองให้กับเดก็นักเรียนทั้งน้ีเน่ืองจากในวันหน่ึงๆเดก็จะมีเวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่เดก็อยู่

บ้านเดก็บางคนพ่อแม่ทาํงานนอกบ้านไม่มีเวลาในการอบรมเล้ียงดูลูกโรงเรียนจึงมีบทบาทสาํคัญ

ในกระบวนการอบรมสั่งสอนต่างๆโดยเฉพาะการฝึกวินัยให้กับเดก็เดก็จะเจริญเติบโตเป็นผู้มี

ระเบียบวินัยมีคุณธรรมและปรับตัวได้ดีเพียงใดถือว่าเป็นความรับผิดชอบของครูดังน้ันในการ

จัดการดูแลช้ันเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาครผูู้สอนและครปูระจาํช้ันจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาํคัญย่ิง

ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิชาการการควบคุมดูแลระเบียบวินัยในช้ัน

เรียนการปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้แก่นักเรียนรวมถึงการประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่ศิษย์ด้วย (สาํนักงานเลขาธกิารคุรสุภา, 2541, น.5) 

  6.4.4 การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจที่มีเหตุผล สามารถพยากรณ์ความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียน ได้ที่ระดับความมีนัยสาํคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่าสมัประสทิธิ์ในรูปคะแนน

มาตรฐาน เท่ากบั .144 เป็นบวก สอดคล้องกบัการวิจัยที่ว่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้อาํนาจที่มี

เหตุผลมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบ

ใช้อาํนาจควบคุม จะทาํให้นักเรียนมีวินัยในตนเองสงู อาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่ได้รับการเล้ียงดู

แบบใช้อาํนาจควบคุม รู้สกึว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เป็นอย่างมากจนทาํให้นักเรียน

มีความพยายามในการที่จะปฏบิัติสิ่งต่างๆตามที่พ่อแม่ต้องการให้ประสบความสาํเรจ็ซ่ึงการที่จะ

ปฏบิัติได้สาํเรจ็น้ันจะเป็นการบังคับให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยเม่ือปฏิบัติบ่อยๆกจ็ะเกิดเป็น

วินัยในตนเองโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคอยบอกอีกต่อไปและจะเห็นว่าพ่อแม่ที่เล้ียงดูอย่างเข้มงวด

กวดขนัจะดูแลเอาใจใส่ในทุกเร่ืองของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเรียนหรือแม้แต่การคบ

เพ่ือน สอดคล้องกบั สริยา เหลาธรรม  (2546: บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความมี

วินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาํเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมี
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พยากรณค์วามมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  

 

7. ขอ้เสนอแนะ  

  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1) กระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน

ต้นสงักดั ควรให้ความสาํคัญกบักระบวนกลุ่ม ส่งเสริม และรณรงค์หาแนวทางในการจัดกจิกรรม 

เพ่ือนาํกระบวนการกลุ่มมาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนไปพร้อม ๆกับการพัฒนา

การศึกษา 

  2) สถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรตระหนักถึง

ความสาํคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2547 อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

   ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

1) ครู ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ  คือ  นอกจากจะทาํหน้าที่ครูผู้มีความรู้  

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้วยังต้องทาํหน้าที่อื่นๆ ที่เป็นการ

สนับสนุนหรือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  ในการปฏริูปวิชาชีพครู  ซ่ึงเป็นการพัฒนาครูให้เป็น

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานวิชาชีพ  ตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ครูต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยมีตัวช้ีวัดที่

สาํคัญและเกี่ยวข้องกบับทบาทหน้าที่ของครใูนการพัฒนานักเรียน  คือ  การมีความรัก  เอื้ออาทร

เอาใจใส่  ดูแลนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ  ปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้แก่นักเรียนรวมถึงการ

ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ด้วย 

 2) ผู้ปกครองควรให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตนให้มากขึ้ นไม่ควร

เข้มงวดเกินไป เข้าใจและให้เวลา ควรส่งเสริมการแสดงออกที่ถูกต้อง อธิบายถึงปัญหาหรือ

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ควรตามใจและปล่อยให้ลูกมีอสิระมากเกนิไป 

 

  ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

  5.3.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในเขต

จังหวัดอื่นเพ่ือหาตัวแปรพยากรณท์ี่ดีที่จะนาํมาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

  5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเองเพ่ือเป็น

แนวทางในการรณรงค์ให้เกดิพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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