ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสงั กัดสํานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3
สิริกร สินสม*
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว**

บทคัดย่อ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้ านพฤติกรรม
ในห้ องเรียนและด้ านพฤติกรรมทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่มีสถานภาพทาง
ครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทั้งภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน โดยมี
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้ านการอบรมเลี้ยงดู คือ
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจที่มีเหตุผล ส่วนด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา คือ การปฏิบัติตน
ของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สําหรับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้ านการอบรมเลี้ยงดู คือการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย
ตามใจ โดยชุดตัวแปรที่พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้ วย
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติตนของครู และการอบรมเลี้ยงดู
แบบใช้ อาํ นาจที่มีเหตุผลโดยสมการนี้สามารถทํานายความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้ ร้อยละ
33.0 ( R 2 = .330) และปัญหาของการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนใน
ด้ านการปฏิบัติตนของครู คือ ครูบางคนสอนไม่ค่อยเข้ าใจหรือเข้ าใจยาก ทําให้ นักเรียนชวนกัน
หนีเรียน ด้ านพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน นักเรียนชอบทําเลียนแบบเพื่อน เช่น การแต่งกายผิดระเบียบ
ด้ านพฤติกรรมทั่วไป นักเรียนขาดความรับผิดชอบ สนใจเทคโนโลยีท่ไี ม่จาํ เป็ นมากเกินไป เช่น
การใช้ โ ทรศั พ ท์เ กิน ความจํา เป็ น ติด เกมส์ ส่ ว นข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาความมีวิ นั ย ของ
นักเรียน คือ คุณครูควรหาสื่อหรือกิจกรรมต่าง ๆที่ทาํ ให้ นักเรียนเข้ าใจในบทเรียนได้ ง่ายขึ้น
คําสําคัญ : ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ปัจจัยส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง

________________________
*นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ กาํ หนดเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้ านผู้เรียน มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอัน พึ ง ประสงค์ โดยมี ตัว บ่ งชี้ คือ ผู้ เรี ยนมีวิ นั ย มี ค วาม
รับผิดชอบ เช่ น การตรงต่ อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้ าแถว
เคารพธงชาติและปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ ความสุภาพเรียบร้ อย มีสมั มาคารวะ และมีมารยาทใน
การรั บ ประทานอาหาร ผู้ เ รี ย นมีค วามประหยั ด ได้ แ ก่ การใช้ ทรั พย์ สิน ของโรงเรี ย นอย่ า ง
ประหยัด การใช้ อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่า และเสียสละเพื่อส่วนรวม การบริจาคทรัพย์เพื่อ
ผู้อ่นื หรือเพื่อส่วนรวม การเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้ องถิ่น การปฏิบัติตน
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีส่วนอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้ อม และการเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครั ว
ชุ มชนและสังคม ผู้ เรี ยนมีความซื่อสัตย์ เช่ น การปฏิบัติตามระเบียบการสอบ การไม่ ลอก
การบ้ านเพื่อน และทรัพย์สนิ ไม่สญ
ู หาย เหล่านี้เป็ นต้ น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2544, น.20)
วินัยจะต้ องเริ่มต้ นจากครอบครัว และโรงเรียนซึ่งเป็ นสถานที่สร้ างคน เด็กแต่ละคน
มาจากครอบครัวที่มีพ้ ืนฐานแตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันจะเป็ นหน้ าที่ของโรงเรียน
จะต้ อ งหล่ อ หลอมให้ เ ด็ก ๆ เหล่ า นั้ น อยู่ ร่ ว มกัน ได้ อย่ า งมี ค วามสุข ก็ต้ อ งอาศั ยวิ นั ย เป็ นตั ว
ควบคุม จากการศึกษาสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่จี ะพัฒนาผู้เรียนให้ มีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้ าน คือ ด้ านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
การศึกษาว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเป็ น
การวิจัยที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ในกรอบกลยุทธ์และพันธ
กิจ ของสํา นั กงานเขตพื้ นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่ อนํา ไปเป็ นแนวทางป้ องกันและ
แก้ ปัญหาด้ านวินัยนักเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของ
ครอบครัว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นสภาพการอบรมเลี้ ยงดู และด้ า น
สภาพแวดล้ อมสถานศึกษา กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
4. เพื่ อศึกษาชุ ดปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
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5. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

3. สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวต่ างกันมีพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองแตกต่ าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ปัจจัยด้ านการอบรมเลี้ยงดู และด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ปั จจัยด้ านการอบรมเลี้ยงดู และด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา มีผลต่ อความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

4. ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักเรียน จํานวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน
191 คน ครูฝ่ายปกครอง จํานวน 112 คน จาก 14 โรงเรียนๆ ละ 8 คน ตามโครงสร้ างของ
โรงเรียน ได้ แก่ หัวหน้ าระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 3 คน ครูท่ปี รึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จํานวน 3 คน ครูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ผี ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นโดย
แบบสอบถามสําหรับนักเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .932 แบบสอบถามสําหรับครูฝ่ายปกครองมี
ความเที่ยงเท่ากับ .945 แบบสอบถามสําหรับผู้ปกครองนักเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .822 การ
เก็บและรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยแจกและเก็บกลับคืนด้ วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้ การหาค่าความถี่
(frequencies) ค่าร้ อยละ (percentage) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ย (
X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีวินัยในตนเอง ใช้ One-way
ANOVA F-test ตรวจสอบสมมติฐานกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple regression analysis)
คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ท่สี มั พันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์โดยใช้ วิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
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5. สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 5 ข้ อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้ าน คือด้ าน
พฤติกรรมในห้ องเรียน และด้ านพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนจําแนกตามสถานภาพของ
ครอบครัว พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนทั้งภาพรวม และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้ านการอบรมเลี้ยงดู
และด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษาพบว่า 1)ปัจจัยด้ านการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย น ส่ ว นการอบรมเลี้ ยงดู แ บบใช้ อ ํา นาจแบบมี เ หตุ ผ ล มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้ องเรียนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปทางบวกอยู่ใน
ระดับตํ่า การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจควบคุม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในห้ องเรียนอยู่ใน
ระดับตํ่า การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมทั่วไปในระดับ
ตํ่า 2)ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
มีความสัมพันธ์ทางบวก ได้ แก่ การปฏิบัติตนของครู มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้ องเรียน
และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในห้ องเรียนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในห้ องเรียน และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า บรรยากาศของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในห้ องเรียนอยู่ใน
ระดับตํ่า
4.
ตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถทํานายความมีวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่ า
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติตนของครู การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
อํานาจที่มีเหตุผล สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายร้ อยละ 33.0 ( R 2 = .330)
5. ปั ญหาในทรรศนะของนักเรียนด้ านการปฏิบัติตนของครู คือ ครูบางคนสอนไม่ค่อย
เข้ าใจหรือสอนแล้ วนักเรียนเข้ าใจยาก และการชวนกันหนีเรียน ข้ อเสนอแนะคือ คุณครูควรหาสื่อ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทาํ ให้ นักเรียนเข้ าใจในบทเรียนได้ ง่ายขึ้น ให้ มีการกําหนดบทลงโทษอย่าง
ชัดเจนสําหรับนักเรียนที่หนีเรียน
ปัญหาในทรรศนะของครู ในด้ านพฤติกรรมกลุ่มเพื่อน คือ นักเรียนชอบทําเลียนแบบ
หรือตามเพื่อน ตามลักษณะนิสยั ที่เหมือนกัน เช่นการไม่เข้ าเรียน การแต่งกายผิดระเบียบ หรือ
สนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียน ข้ อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรม ปลูกจิตสํานึก หาสื่อการสอนที่
ทําให้ นักเรี ยนมีความตระหนักในความสําคัญของการศึกษา และความรั บผิด ชอบต่ อตนเอง

1370

ผู้ปกครองควรให้ ความรัก และเอาใจใส่นักเรียน ติดตามความเป็ นอยู่ ผลการเรียน ตลอดจนการ
คบเพื่อนของนักเรียน ชื่นชมกลุ่มเพื่อนที่ดี ลงโทษกลุ่มเพื่อนที่ทาํ ผิดวินัย รวมทั้งแจ้ งผู้ปกครอง
รับทราบพฤติกรรม
ปั ญหาในทรรศนะของผู้ปกครองนักเรียน ด้ านพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน คือ ขาด
ความรับผิดชอบ สนใจเทคโนโลยีท่ไี ม่จาํ เป็ นมากเกินไป เช่น การใช้ โทรศัพท์เกินความจําเป็ น ติด
เกมส์ และการติดเพื่อนมากเกินไป ข้ อเสนอแนะ คือ ควรมีการสอนศีลธรรมและจริยธรรม ให้
มากขึ้ น ควรจั ด กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํา นึ ก หาสื่ อ การสอนที่ท ํา ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก ใน
ความสําคัญของการศึกษา เพื่อให้ ร้ ูจักหน้ าที่ และความรับผิดชอบ พ่อแม่ควรปรับตัวลดช่องว่าง
ระหว่ างวัยลง ให้ โน้ มเข้ าใกล้ กับลูกที่เป็ นวัยรุ่นให้ ได้ มากที่สุดเพื่อสร้ างความสัมพันธ์และความ
เข้ าใจที่ดีต่อกัน
นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า การที่มีผ้ ูปกครองอบรมลูกอย่างสมํ่าเสมอจะ
ส่งผลให้ เกิดวินัยในตนเอง กิจกรรมการเยี่ยมบ้ านนักเรียน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ครูกบั ผู้ปกครอง
ได้ พูดคุยปรึกษา สร้ างสัมพันธภาพที่ดี และร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับตัวนักเรียน สภาพแวดล้ อม
สถานศึกษาเป็ นตัวบ่งชี้ถงึ ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เช่น ด้ านอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น
บรรยากาศของโรงเรี ยนทั้งภายในและภายนอกห้ องเรี ยน ทําให้ นั กเรี ยนมีความรู้สึกว่ าอยู่ ใ น
โรงเรี ยนมีความสุข อยากมาโรงเรี ยน อยากเข้ าเรี ยน เป็ นพื้นฐานของการสร้ างวินัยในตนเอง
ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินัยเป็ นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียน ที่สามารถเป็ นแรง
เสริ มพฤติกรรมต่ างๆ และส่ งผลถึงความมีวินัยในตนเองของนั กเรี ยนได้ เป็ นอย่ างดี ครูต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่ างที่ดีให้ นักเรี ยนเห็น เช่ น การแต่ งกาย ต้ องแต่ งกายให้ สุภาพ
เรียบร้ อย การตรงต่อเวลา ตลอดจนความซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบัติหน้ าที่ในด้ านต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนได้ ยึดถือเป็ นแบบอย่ างที่ดี โรงเรียนได้ จัดทํากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
นั ก เรี ย นในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การนิ ม นต์ พ ระมาเทศน์ ใ ห้ ค วามรู้ กับ นั ก เรี ย นทุ ก สัป ดาห์ นํา
นักเรียนเข้ ารับการฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด การเข้ าค่ายอบรมคุณธรรม ตลอดจนสร้ างบรรยากาศให้
นักเรียนได้ ร่วมกิจกรรม เช่น การทําบุญตักบาตรอาหารแห้ งในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เป็ นต้ น

6. การอภิปรายผล
จากผลของการวิจัยนํามาสู่การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
6.1 นักเรียนมีวินยั ด้านพฤติกรรมในห้องเรียนและด้านพฤติกรรมทัว่ ไปในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นนั กเรี ยนหญิ งร้ อยละ 73.60
นักเรียนชาย ร้ อยละ 26.40 อาจเป็ นไปได้ ท่นี ักเรียนหญิงมีวินัยในตนเองมากกว่านักเรียนชาย ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2548, อ้ างใน ธิดารัตน์ ธนะคําดี, 2552, น.88-89)
พบว่า นักเรียนหญิงมีพัฒนาการความมีวินัยในตนเองมีลักษณะคงที่จากระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สู่ช้ันปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 ส่วนนักเรียนชายมีพัฒนาการความมีวินัยในตนเองมีลักษณะคงที่ จากชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู่ช้ันปี ที่ 2 และเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้ อยในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยนักเรียนหญิงมี
พั ฒ นาการความมี วิ นั ย ในตนเองสูง กว่ า นั ก เรี ย นชายทั้ง ที่อ ยู่ ใ นวั ย เดี ย วกัน
ประกอบกับ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีการดูแลอย่างเข้ มงวด ทําให้ นักเรียนหญิงมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสังคมมากกว่าเพศชาย
6.2 นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน แสดง
ว่าความแตกต่ างของสถานภาพทางครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็ นเขตปริมณฑล กึ่งเมือง กึ่งชนบท ครอบครัวส่วนใหญ่ อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวขยาย มี
ความเอาใจใส่ ความเอื้อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ กัน ในชุ ม ชนและในครอบครั ว อาจมี ม าก จึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานภาพของครอบครัว และจากผลวิเคราะห์
ครอบครั วหย่ าร้ างมีความรั บผิดชอบมากกว่ าการอยู่ ด้วยกัน เพราะการที่อยู่ ในครอบครัวที่ไม่
สมบูรณ์จะต้ องรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นตามสถานภาพที่ได้ รับ ส่วนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม
อื่นๆ ในเรื่อง การเคารพสิทธิของผู้อ่นื การควบคุมตนเอง ความอดทน การแต่งกาย การตรงต่อ
เวลา มีค่าเฉลี่ยมากสุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการที่นักเรียนต้ องอยู่ตามลําพัง หรืออาศัยอยู่กบั คนอื่น
ที่ไม่ใช่บิดา-มารดานั้นจําเป็ นจะต้ องพยายามต่อสู้เพื่อการอยู่รอด และต้ องอาศัยความมีระเบียบ
วินัยในด้ านอื่นๆ ด้ วยความมุ่งมั่นเป็ นอย่างมาก เพราะต้ องดูแลตัวเอง ในการอยู่รวมกับคนอื่นจึง
ต้ องใช้ ความอดทนสูงทั้งสภาพของจิ ตใจและสภาพแวดล้ อมรอบกาย ซึ่งการปฏิบัติตนไปใน
แนวทางที่ดีน้ัน ถ้ าได้ ฝึกและการปฏิบัติบ่อยครั้งจะทําให้ เกิดความเคยชินจนกลายเป็ นนิสัยที่ดี
และเกิดความมีวินัยในตนเองในที่สดุ
6.3 ปั จจัยด้านการอบรมเลี้ ยงดูและด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยพบว่า
6.3.1 ปั จจัยด้ านการอบรมเลี้ยงดู ได้ แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจที่มี
เหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
.01 ทั้งด้ านพฤติกรรมในห้ องเรียน และด้ านพฤติกรรมทั่วไป กล่าวคือ นักเรียนที่ได้ รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจแบบมีเหตุผล จะทําให้ มีวินัยในตนเองสูง สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบจากการ
สัมภาษณ์ ว่า การที่มีผ้ ูปกครองอบรมลูกอย่างสมํ่าเสมอจะส่งผลให้ เกิดวินัยในตนเอง ซึ่งอาจเป็ น
เพราะว่า การปลูกฝังให้ คนมีวินัยเริ่มจากเด็กก่อน สถาบันแห่ งแรกที่มีผลต่อการปลูกฝังวินัยคือ
ครอบครัว พ่ อแม่ เป็ นผู้ให้ กาํ เนิดบุตรธิดามาแล้ วก็ยังมีหน้ าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก คอยแนะนําให้
เด็กกระทําในสิ่งที่ถูกต้ องผู้ปกครองให้ การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆของเด็กอย่างเสมอต้ นเสมอ
ปลาย ผู้ปกครองเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรไม่ตามใจเด็กจนเกินไปและไม่เข้ มงวดกวดขันจนเกินไป
รู้จักยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็กทําให้ เด็กเกิดความอบอุ่นและมีความ
มั่นใจในตนเอง สอดคล้ องกับจิตนา ชาญเชี่ยว (2545, น.30) ที่กล่าวว่าการฝึ กวินัยที่ได้ ผลนั้น
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พ่ อแม่ มีเหตุผลและให้ ความรักพยายามทําความเข้ าใจความรู้สึกของเด็กหรือเรียกว่ าการเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยจึงทําให้ เด็กยอมรั บมาตรฐานและค่ านิยมของสังคมรวมทั้งนํามาประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยในตนเองที่สงู ตามความต้ องการของสังคมดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยจะทําให้ เด็กมีวินัยในตนเองสูงกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น
6.3.2 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา ได้ แก่ 1) การปฏิบัติตนของครู มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ด้ านพฤติกรรมในห้ องเรียน และด้ านพฤติกรรมทั่วไป มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 จึงกล่าวได้ ว่า สถาบันแห่ งที่สองที่สร้ างคนให้ มีวินัยก็คือโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา เมื่อเด็กซึ่งมาจากหลายครอบครัวเข้ ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน มาจากพื้นฐาน
ของครอบครัวที่แตกต่างกัน เด็กบางคนได้ รับการอบรมมาดีแล้ วจากครอบครัวก็ไม่ค่อยมีปัญหา
แต่ เด็กที่ไม่ ได้ รับการอบรมจากครอบครั วก็มักจะสร้ างปั ญหาให้ กับโรงเรี ยน สิ่งที่จะควบคุ ม
นักเรี ยนเหล่ านี้ ให้ อยู่ ในกรอบปฏิบัติในแนวทางเดียวกันก็คือวินัยของโรงเรี ยน ข้ อห้ าม ข้ อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียนโดยครูในโรงเรียนจะเป็ นผู้ดูแลให้ เด็กเหล่ านั้นปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน สอดคล้ องกับ แนวคิดของกรมวิชาการ(2538, น.12) ที่กล่าวถึงสถาบันที่ช่วยฝึ กความมี
วินัยได้ คือโรงเรียนเป็ นสถาบันที่สาํ คัญที่สุดแหล่ งหนึ่งในการหล่ อหลอมความมีวินัยแห่ งตนแก่
ผู้เรียนซึ่งต้ องให้ ท้ังความรู้ในรูปแบบต่างๆการฝึ กปฏิบัติท้งั ในและนอกโรงเรียนและการแสดง
พฤติกรรมเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ เห็นเป็ นรูปธรรม 2) พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทั้งสองด้ าน คือ ด้ าน
พฤติกรรมในห้ องเรียน และด้ านพฤติกรรมทั่วไปกล่ าวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น อายุ
ตามเกณฑ์คือตั้งแต่ 13 – 15 ปี จัดว่าเป็ นช่วงของการเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้ าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็ นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทําให้ ต้องมีการปรับตัวหลายด้ านพร้ อมๆกัน จึงเป็ นวัยที่เกิดปัญหาได้
มาก เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทั้งทางร่ างกาย อารมณ์และสังคม มีความ
ต้ องการเป็ นอิสระอยากเป็ นตัวของตัวเองคิดตัดสินใจด้ วยตนเอง บางครั้งจึงมีความขัดแย้ งกับ
ผู้ใหญ่ เริ่มทําตามกลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัว กิจกรรมหรือความสนใจด้ านอื่น การปรับตัว
ได้ ดีจะช่วยให้ วัยรุ่นพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตต่อไป 3)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ด้ านพฤติกรรมในห้ องเรียน และด้ านพฤติกรรมทั่วไป มีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
กล่ าวคือระบบการดู แลช่ วยเหลือนั กเรี ยน เป็ น
กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็ นขั้นตอน พร้ อมด้ วยวิธีการและเครื่องมือ
การทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกล่ าว และมีการ
ประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดกับครูท่เี กี่ยวข้ องหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน
ส่งเสริมจากโรงเรียน การเยี่ยมบ้ าน เป็ นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็ นการ
สร้ างความสัมพั นธ์ระหว่ างครูกับผู้ ปกครอง และเป็ นการสร้ างความเข้ าใจเพื่ อรั บทราบข้ อมูล
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ต่าง ๆ จากนักเรียน และผู้ปกครองในการที่จะร่วมกันพัฒนาพฤติกรรมวินัยของนักเรียน พร้ อม
ทั้งได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในด้ าน ต่าง ๆ ระหว่างบ้ านกับโรงเรียน ทําให้ ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดการศึกษาต้ องเน้ น
ความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กาํ หนดให้ การดําเนินการ คือเรื่อง ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ข้ อ(5) ทั้งนี้ การจัดกระบวนการการเรียนให้
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ ผ้ ูเรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาให้ ร้ ูจักคิดเป็ น ทําเป็ น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ไว้ ในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง แลบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6.4 ปั จจัยที่มีผลต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรียนด้านการอบรมเลี้ ยงดู ได้ แก่
การอบรมเลี้ ยงดู แ บบใช้ อ ํา นาจแบบมี เ หตุ ผ ล ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่
พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติตนของครู ทั้ง 2 ปัจจัย สามารถ
พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ ร้อยละ 33.0 และตัวแปรที่มีค่าอํานาจการ
พยากรณ์สูงสุด คือ พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการ ปฏิบัติ
ตนของครู และ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจที่มีเหตุผล ตามลําดับ
6.4.1 พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ได้ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวก
สอดคล้ องกับสมมิติฐานการวิจัยที่ว่า พฤติกรรมกลุ่มเพื่ อนมีผลต่ อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม มีความ
ต้ องการเป็ นอิสระอยากเป็ นตัวของตัวเองคิดตัดสินใจด้ วยตนเอง บางครั้งจึงมีความขัดแย้ งกับ
ผู้ใหญ่ เริ่มทําตามกลุ่มเพื่อน ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่งตัว กิจกรรมหรือความสนใจด้ านอื่น อิทธิพล
ของเพื่อนนั้นมีมาก โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นมักจะต้ องการการยอมรับจากเพื่อน อิทธิพล
จากเพื่อนมีท้งั ด้ านดี และด้ านเสีย การปรับตัวได้ ดีจะช่วยให้ วัยรุ่นพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี
ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตต่อไปสอดคล้ องกับ กรมวิชาการ (2538, น.12) ที่กล่าวถึง
สถาบันที่ช่วยฝึ กความมีวินัยได้ คือกลุ่มเพื่อนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคุณค่าต่างๆซึ่งจะ
คล้ อยตามกัน ดังนั้นการชี้แนะ การคบเพื่อนก็เป็ นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรม
6.4.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน ได้ ท่รี ะดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ น
บวก สอดคล้ องกับสมมิติฐานการวิจัยที่ว่าระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนมีผลต่ อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน กล่าวคือระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน เป็ นกระบวนการดําเนินงานดูแล
ช่ วยเหลือนักเรียนอย่ างขั้นตอน พร้ อมด้ วยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูท่ี
ปรึกษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิด
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กับครูท่เี กี่ยวข้ องหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน สอดคล้ อง
กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, น.4) ที่กล่าวว่า ระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเป็ นระบบหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ส ํา นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใช้ เป็ นมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ โรงเรียนมีมาตรฐานโดยการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนคือการจัดกิจกรรมความปลอดภัยแก้ ไขปั ญหาต่างๆของนักเรียนเช่นปัญหาสาร
เสพติ ด ปั ญ หาพฤติ ก รรมที่ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ปั ญ หาทางเพศโดยการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น
6.4.3 การปฏิบัติตนของครู สามารถพยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ ท่ี
ระดั บ ความมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ .01โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ใ นรู ป คะแนนมาตรฐานเป็ นบวก
สอดคล้ อ งกับ การวิ จั ย ที่ว่ า การปฏิบั ติ ต นของครู มี ผ ลต่ อ ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย น
กล่ าวคือสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีครูเป็ นแม่แบบในการปลูกฝังความมีวินัยใน
ตนเองให้ กับเด็กนักเรียนทั้งนี้เนื่องจากในวันหนึ่งๆเด็กจะมีเวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่เด็กอยู่
บ้ านเด็กบางคนพ่อแม่ทาํ งานนอกบ้ านไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูลูกโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการอบรมสั่งสอนต่ างๆโดยเฉพาะการฝึ กวินัยให้ กับเด็กเด็กจะเจริญเติบโตเป็ นผู้ มี
ระเบียบวินัยมีคุณธรรมและปรับตัวได้ ดีเพียงใดถือว่ าเป็ นความรับผิดชอบของครูดังนั้นในการ
จัดการดูแลชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาครูผ้ ูสอนและครูประจําชั้นจึงเป็ นผู้ท่มี ีบทบาทสําคัญยิ่ง
ทั้งในด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้ านวิชาการการควบคุมดูแลระเบียบวินัยในชั้น
เรียนการปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้ แก่นักเรียนรวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้ แก่ศิษย์ด้วย (สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2541, น.5)
6.4.4 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจที่มีเหตุผล สามารถพยากรณ์ความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ได้ ท่รี ะดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .144 เป็ นบวก สอดคล้ องกับการวิจัยที่ว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ อาํ นาจที่มี
เหตุผลมีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน กล่าวคือ นักเรียนที่ได้ รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใช้ อาํ นาจควบคุม จะทําให้ นักเรียนมีวินัยในตนเองสูง อาจเป็ นเพราะว่านักเรียนที่ได้ รับการเลี้ยงดู
แบบใช้ อาํ นาจควบคุม รู้สกึ ว่าตนได้ รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เป็ นอย่างมากจนทําให้ นักเรียน
มีความพยายามในการที่จะปฏิบัติส่งิ ต่างๆตามที่พ่อแม่ต้องการให้ ประสบความสําเร็จซึ่งการที่จะ
ปฏิบัติได้ สาํ เร็จนั้นจะเป็ นการบังคับให้ นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อปฏิบัติบ่อยๆก็จะเกิดเป็ น
วินัยในตนเองโดยที่ผ้ ูใหญ่ ไม่ ต้องคอยบอกอีกต่ อไปและจะเห็นว่ าพ่ อแม่ ท่ีเลี้ยงดูอย่ างเข้ มงวด
กวดขันจะดูแลเอาใจใส่ในทุกเรื่องของนักเรียนไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายการเรียนหรือแม้ แต่การคบ
เพื่อน สอดคล้ องกับ สริยา เหลาธรรม (2546: บทคัดย่อ)ที่ได้ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัจจัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมี
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นัยสําคัญที่ระดับ .01 และปั จจัยด้ านการอบรมเลี้ยงดูสภาพแวดล้ อมของโรงเรียนสามารถ
พยากรณ์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ต้ นสังกัด ควรให้ ความสําคัญกับกระบวนกลุ่ม ส่งเสริม และรณรงค์หาแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อนํากระบวนการกลุ่มมาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนไปพร้ อม ๆกับการพัฒนา
การศึกษา
2) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานปี การศึกษา
2547 อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) ครู ต้ องพัฒนาตนเองให้ เป็ นครูมืออาชีพ คือ นอกจากจะทําหน้ าที่ครูผ้ ูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่นักเรี ยนแล้ วยังต้ องทําหน้ าที่อ่ ืน ๆ ที่เป็ นการ
สนับสนุนหรือพัฒนานักเรียนให้ มีคุณภาพ ในการปฏิรูปวิชาชีพครู ซึ่งเป็ นการพัฒนาครูให้ เป็ น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรม คุ ณลั กษณะที่พึงประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดที่
สําคัญและเกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอื้ออาทร
เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่ างสมํ่าเสมอ ปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้ แก่นักเรียนรวมถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่ศิษย์ด้วย
2) ผู้ ปกครองควรให้ ค วามสนใจเอาใจใส่ ต่อบุ ตรหลานของตนให้ มากขึ้นไม่ ควร
เข้ มงวดเกินไป เข้ าใจและให้ เวลา ควรส่ งเสริ มการแสดงออกที่ถูกต้ อง อธิบายถึงปั ญหาหรื อ
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้ องไม่ควรตามใจและปล่อยให้ ลูกมีอสิ ระมากเกินไป
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ ความความมี วิ นั ยในตนเองของนั ก เรี ย นในเขต
จังหวัดอื่นเพื่อหาตัวแปรพยากรณ์ท่ดี ีท่จี ะนํามาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
5.3.2.2 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มีวิ นั ย ในตนเองเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการรณรงค์ให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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