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บทคัดย่อภาษาไทย 

56256309 : จิตวทิยาชุมชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการมวีินัยในการเรียน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ,์ ลักษณะมุ่งอนาคต, การส่งเสรมิพฤตกิรรมการมวีินัยในการ
เรียนจากครอบครวั, การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 

นาง บัวลอย มธุรสวรรค์: พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กมล โพธิเย็น 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน และพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสังกัด 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 3) ศึกษาว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เขตภาคตะวันตก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
306 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าทางสถิติ (t-test) 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตวัแป ที่น าเข้าสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนลักษณะมุ่งอนาคต อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

2. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อจ าแนกตามระดับชั้นเรียน 
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย
ในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ไม่พบความแตกต่าง 

3. ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 43.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56256309 : Major (COMMUNITY PSYCHOLOGY) 
Keyword : LEARNING DISCIPLINARY BEHAVIORS, ACHIEVEMENT MOTIVATION, FUTURE ORIENTED, SUPPORT 
DISCIPLINARY LEARNING FROM FAMILY, SUPPORT DISCIPLINARY LEARNING FROM SCHOOL 

MRS. BOULOY MATHURASAWAN : LEARNING DISCIPLINARY BEHAVIORS OF 
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE FOUNDATION OF THE CHURCH OF 
CHRIST IN THAILAND IN THE WESTERN REGION OF THAILAND THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR KAMOL PHOYEN, Ed.D. 

The purposes of this research were : 1) to study the levels of Achievement motivation Future 
oriented, support disciplinary learning from family, support disciplinary learning from school , and Learning 
Disciplinary Behaviors of Junior High School Students of Under the Foundation of The Church of Christ in 
Thailand in The Western Region of Thailand. 2) to compare of Learning Disciplinary Behaviors of Junior High 
School Students , by classification of individual personal data, sex, grade level, academic level, 
accommodation characteristics during schooling, and activities participation in the Christian group in the 
school. 3) to determine Junior High School Students, Achievement motivation , Future oriented, support 
disciplinary learning from family, and support disciplinary learning from school  as predictors of the learning 
disciplinary behaviors junior high school students , sample were 306 students, of the school of under the 
Foundation of The Church of Christ in Thailand in The Western Region of Thailand, academic year 2017, 
derived by Stratified Random Sampling, Technique Instruments use to collect data were questionnaires 
construction by the researcher. Data were analyzed for percentage (%), mean (X) , Standard Deviation (S.D.) 
t-test, One-Way ANOWA, and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The Research Found that: 

1. Learning disciplinary behaviors, Achievement motivation , support disciplinary learning 
from family, and support disciplinary learning from school is in a high-level, Future oriented is mid-level. 

2. Learning disciplinary behaviors classified by grade level, found significant statistical 
different level of .05, but no different was found when classified by sex, academic level, accommodation 
characteristics during schooling, and activities participation in the Christian group in the school. 

3. Achievement motivation, Future oriented, support disciplinary learning form family, and 
support disciplinary learning from school predicted the junior high school students Learning disciplinary 
behaviors percentage of 43, of statistical significance level of .001 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้แก่                                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ดร.นงนุช โรจนเลิศ อาจารย์                                     
ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ ดร.อุรปรีย ์เกิดในมงคล ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อีกทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้และขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดทรงน าผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษา 

ขอขอบคุณ ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการ-ผู้อ านวยการ โรงเรียนอรุณปรดิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    
ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน าปรึกษา ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี ้

ขอขอบคุณผู้จัดการ ผู้อ านวยการ โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ที่ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง ในการประสานงาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร                            
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี ้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์                            
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือรวมถึง อ านวยความสะดวก                               
ในการติดต่อประสานงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนอรุณประดิษฐ  ที่อนุญาตและสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา และขอบคุณเพือ่นร่วมงานที่ช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณ ในความรัก ความห่วงใย ความช่วยเหลือ และก าลังใจอันมีค่ายิ่งจากสามีและ
ครอบครัว ที่เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ 
คณาจารย ์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 

  
  

บัวลอย  มธุรสวรรค ์
 

 

 



  

 

ช 

สารบญั 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ญ 

บทที่ 1 บทน า ....................................................................................................................................... 1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ..................................................................................... 1 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย .......................................................................................................... 10 

3. ปัญหาการวจิัย ........................................................................................................................... 10 

4. สมมุติฐานการวิจัย ..................................................................................................................... 10 

5. ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................................. 11 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ ...................................................................................................................... 12 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ ....................................................................................................................... 14 

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .................................................................................. 15 

1. บริบทของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ........................................... 17 

2. แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น ................................................................................................................ 26 

3. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ............................................................................................... 33 

4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์.................................................................................................................... 50 

5. ลักษณะมุ่งอนาคต ..................................................................................................................... 57 

6. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว ...................................................... 61 

7. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ......................................................... 68 

  



  

 

ซ 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการมีวินยัในการเรียน ................. 78 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................... 81 

1. ขอบเขตประชากร ..................................................................................................................... 81 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ........................................................................................................................... 83 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................................................ 84 

4. วิธีการสร้างและพัฒนาเครือ่งมือ ............................................................................................... 88 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................................... 89 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................................... 90 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................... 91 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง .............................................................. 93 

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การสง่เสริมพฤติกรรมการ
มีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก .............................................................. 95 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินยัในการเรียน ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลักษณะ
การพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้ารว่มกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ...... 96 

ตอนที่ 4 การวเิคราะห์ ตัวแปรได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสรมิพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินยัในการเรียนจาก
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ............................ 100 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................... 105 

สรุปผลการวิจยั ........................................................................................................................... 106 

การอภิปรายการวิจัย .................................................................................................................. 108 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย ............................................................................................................ 122 

 



  

 

ฌ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวิจัย ......................................................................................... 122 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ..................................................................................... 124 

รายการอ้างอิง .................................................................................................................................. 125 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 131 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................. 132 

ภาคผนวก ข ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ .......................................... 152 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 168 

 



 ญ 

 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงการก าหนดกลุ่มประชากรจ าแนกตามโรงเรียน เพศ และ ระดับช้ันเรียน                               

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร                                     
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 ..................................................... 82 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน เพศ และ ระดับชั้นเรียน                                        
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                            
เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 .............................................................................. 83 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน                                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร                                              
ในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ                                     
ระดับชั้นเรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน                                   
และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ............................................. 93 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง                                                   
ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา                                    
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ........ 94 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับพฤติกรรม                                        
การมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสรมิ                               
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสรมิพฤติกรรมการมีวินัย                                    
ในการเรียนจากโรงเรียน ................................................................................................. 95 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน                                    
ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร                               
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าทางสถิต ิ                                        
t-test (Independent t-test) ....................................................................................... 96 

ตารางที่ 7 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ ค่าระดับ                            
ของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                               
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม
ระดับชั้นเรียนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ........... 97 



 ฎ 

 

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีวินยัในการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                   
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามระดับชั้นเรียน .................................................................. 97 

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก                                          
จ าแนกตามระดับช้ันเรียน .............................................................................................. 98 

ตารางที่ 10 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า                                        
t-test (Independent t-test) พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน                                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                   
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ................................................. 98 

ตารางที่ 11 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า ที            
(Independent t-test) พฤตกิรรมการมีวินยัในการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน                     
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                       
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน .............................. 99 

ตารางที่ 12 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า                                   
t-test (Independent t-test) พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน                                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร                                                   
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม                                              
ทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ........................................................................................... 99 

ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1)                               
ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน                                              
จากครอบครัว (X3) และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน                                              
จากโรงเรียน (X4) กับ พฤติกรรมการวินัยในการเรียน (Y) .......................................... 101 

ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2)                                   
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริม                                    
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) กับพฤติกรรมการมีวินัย                                         
ในการเรียน (Y) ............................................................................................................ 103 

 



 
 

1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วินัยถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะถ้า 
สังคมใดที่ขาดวินัยแล้ว มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันก็จะขาดการเคารพกติกาซึ่งกันและกัน ดังนั้นสิ่งที่จะ
ควบคุมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ก็คือความมีวินัย ดังที่วิไลวรรณ วิภาลักษณกุล และคณะ 
(2541: 151) กล่าวว่า วินัยจะช่วยเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม และความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย วินัยจะช่วยสร้างและเตรียมพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและมีระเบียบวินัย วินัย
เป็นเสมือนเครื่องปรุงแต่ง ขัดเกลานิสัยใจคอให้เป็นคนดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิหน้าที ่
ของตนเองและผู้อื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้จักควบคุมตนเอง แต่จ ากผลการวิจัย ของ 
เกียนโคลา และบานิกกี (Giancola and Banigky, 1998, อ้างถึงใน สุดชาติ ร่มโพธิ์สระ, 2547: 1)  
พบว่า นักเรียนส่วนมากยังมีปัญหาเรื่องวินัย และปัญหาวินัยของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาระดับชาติ 
และเป็นปัญหาของโลก จะเห็นได้ว่าปัญหาวินัยของนักเรียน เป็นปัญหาและอุปสรรค ต่อการเรียน 
การสอนในห้องเรียนปัญหาวินัยนักเรียน ท าให้ครูต้องเข้มงวดกับนักเรียนมากขึ้น ฉะนั้นการสร้าง
ระเบียบวินัยจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญและเป็นนโยบายระดับชาติ ในการสอดแทรกการใช้ระเบียบวินัย 
กับการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาวินัยนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ได้ก าหนด เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนมีวินัย  
มีความรับผิดชอบเช่น การตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเข้าแถว 
เคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และมีมารยาทในการ 
รับประทานอาหาร ผู้เรียนมีความประหยัด ได้แก่ การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างประหยัด การใช้ 
อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่า และเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการบริจาคทรัพย์เพื่อผู้อื่น หรือเพื่อ
ส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม มีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ผู้เรียน 
มีความซื่อสัตย์เช่น การปฏิบัติตามระเบียบการสอบ การไม่ลอกการบ้านเพื่อน และทรัพย์สิน 
ไม่สูญหาย เหล่านี้เป็นต้น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2556: 20)  
เป็นการแสดงให้เห็นว่า วินัยในการเรียนเป็นคุณลักษณะอันส าคัญยิ่งของผู้เรียน ที่จะช่วยให้ผู้เรียน  
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สามารถปฏิบัติตน ให้อยู่ในกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ดีงามของสังคมต่อไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  
ในอนาคต 

การปลูกฝังให้คนมีวินัยต้องเริ่มจากเด็กก่อน โดยที่สถาบันแรกที่มีผลต่อการปลูกฝังวินัย 
คือครอบครัว พ่อแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดบุตรธิดามาแล้ว ก็ยังมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก คอยแนะน าให้เด็ก
กระท าสิ่งที่ถูกต้องมีข้อสังเกตว่า เด็กคนใดทีดี่มาจากครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่มีเวลาให้ลูก เด็กคนนั้น 
เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคม ก็จะปฏิบัติตัวได้ดี ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่ถ้าเด็กคนใดมาจากครอบครัว 
ที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูก ความเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูไม่ค่อยมี เด็กคนนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ 
ในสังคมก็จะปฏิบัติตัวได้ไม่ดี สร้างปัญหาให้กับสังคมมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ชอบมั่วสุมกระท าสิ่งที่ผิด 
กฎหมาย เช่น สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เล่นการพนัน อันก่อให้เกิดปัญหาสังคม ดังที่ส านักงานกิจการ 
สตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่า ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดทางสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของ 
การวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน คนหนึ่ง ตั้งแต่คลอดและอยู่รอดเป็นทารก  
โดยการอบรมเลี้ยงดูการปลูกฝังขัดเกลาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้เป็นสมาชิกของสังคม 
ที่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ อันกล่าวได้ว่าเป็น “ทุนทางสังคม” (Capital Society) ในการพัฒนา 
สังคมและประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและยังยืน (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,  
2554: 4) 

นอกจากนี้สถาบันแห่งที่สองที่จะสร้างคนให้มีวินัยก็คือ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา  
เมื่อเด็กที่มาจากหลายครอบครัว เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันโดยมาจากพื้นฐานของครอบครัว 
ที่แตกต่างกัน เด็กบางคนได้รับการอบรมมาดีแล้วจากครอบครัวก็ไม่ค่อยมีปัญหามาก แต่เด็กที่ไม่ได้ 
รับการอบรมจากครอบครัวมากนัก ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับโรงเรียน สิ่งที่จะควบคุมนักเรียนเหล่านี้ 
ให้อยู่ในกรอบปฏิบัติในแนวทางเดียวกันก็คือวินัยของโรงเรียน ข้อห้ามข้อปฏิบัติ ต่างๆ ของนักเรียน  
โรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลให้เด็กเหล่านั้นปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ดังนั้น สถานศึกษาต่างๆ จึงถือเป็น 
หน่วยงานที่ส าคัญที่สุด เพราะจะช่วยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ โดยการ 
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ และสังคม เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล 
ทางวิทยาศาสตร ์มีความคิดรวบยอดรักการเรียนรู ้รู้วิธีการแก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 
มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตน รู้จักพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาสังคม ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับไพฑูรย์ หงษ์แพง (2549: 21)  
ที่ได้สรุปเกี่ยวกับความส าคัญของวินัยนักเรียนไว้ว่า โรงเรียน หรือ สถานศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานด้านวินัยนักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มี วินัยในตนเอง เพราะเมื่อ 
นักเรียนมีวินัยในตนเองก็สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผนได้ ก็จะ ช่วยให้นักเรียน  
เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในระบอบประชาธิปไตย ของไทยให้มี 
ความสงบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



 3 

 

วินัยในการเรียนของนักเรียน เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา เพราะหาก 
ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเอง อย่างมีระเบียบแบบแผน ในเรื่องเกี่ยวกับการเล่าเรียน และสภาพ  
การต่างๆ ในชั้นเรียนที่เอื้อประโยชน์ ให้ครูสามารถด าเนินบทเรียน โดยปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ มีการ 
จัดตารางเวลาในการศึกษาเล่าเรียน จัดเวลาการศึกษาของตนเองเมื่อมีเวลาว่าง มีการบริหารเวลา 
เรียน ควบคุมการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองเมื่อมีความพร้อม โดยไม่ต้องมีครู หรือ 
ผู้ปกครอง คอยควบคุม และควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามตารางนั้น เช่น เข้าเรียนตรงเวลาสม่ า เสมอ 
เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้ครบและพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา รับผิดชอบส่งงานตรง  
ตามก าหนด จึงเป็นการเรียนแบบน าตนเอง เรียนตามแผนที่วางไว้ ด้วยวินัยในการเรียนของตนเอง  
จะส่งผลให้ เป็นการเรียนที่เกิดขึ้นตามความสะดวกของผู้เรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมของแต่ละคน  
ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีภาระรับผิดชอบ ทั้งทางด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน ดังนั้นจุดอ่อนของผู้เรียน 
ก็คือ การไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้ อีกทั้งไม่สามารถจะควบคุมตนให้มีวินัย  ในการเรียน 
ของตนเอง ต่อการให้เวลาในการเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้เรียนมักจะมีภารกิจอื่นมากมาย หรือมีสิ่ง 
อื่นมาจูงใจมากกว่าการเรียน บางรายอาจผัดวันประกันพรุ่งไปจนถึงเวลาสอบ ท าให้ไม่มีเวลาที่จะ 
ศึกษาเท่าที่ควร (สุมาลี สังข์ศร,ี 2549, อ้างถึงใน สมประสงค์ วิทยเกียรติ, 2544) 

นอกจากนี้ กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2544: 7-8) ได้กล่าวถึง ความส าคัญวินัยของนักเรียน 
ว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่ง จ าเป็นจะต้องเสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนของตนให้เป็น  
ผู้มีวินัย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนของตน สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคมทั่วไป 
สามารถควบคุมดูแลตนเอง ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อันจะมีผลท าให้โรงเรียนสามารถด าเนิน 
กิจการต่างๆ ไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และนักเรียนเองก็สามารถศึกษาเล่าเรียนไปได้ด้วยความ 
ราบรื่น ปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อันเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินัย ยิ่งกว่านั้นการที่โรงเรียน 
สามารถปลูกฝังนักเรียนของตน ให้สามารถประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรได้ด้วยตัวของเขาเอง 
ย่อมจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปได้ด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์  
อย่างยิ่ง แก่ตนเองและแก่สังคมเป็นส่วนรวมในอนาคต 

ในขณะที่ พุธทิตา ดอนฟุ้งไพร (2550: 23) พบว่า ความมีวินัย จะช่วยท าให้นักเรียนรู้จัก 
ควบคุมตนเอง ก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่ตัวนักเรียนและสังคมที่เกี่ยวข้อง การปลูกฝังการมีระเบียบวินัยเป็น
สิ่งที่จ าเป็น และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่เด็ก และผู้ที่มี  
หน้าที่อันส าคัญต่อการด าเนินการเสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติที่ส าคัญ 
ก็คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุด รองลงมาก็คือสถาบันการศึกษา 
คือ โรงเรียน แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดิ้นรน ขวนขวาย ในการท ามาหากิน  
ไม่มีเวลาต่อการสั่งสอนบุตรหลานมากนัก จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยของ 
นักเรียนให้ดี ดังนั้นการปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยให้แก่นักเรียน 
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ในสถานศึกษา จึงเป็นหลักการที่เหมาะสมด้วยเหตุผล  เพราะพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเกี่ยวกับการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ในลักษณะการปฏิบัติ  
ตามแบบแผน แนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้นักเรียน  
มีความส าเร็จในการเรียน และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ 
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญของผู้เรียน 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกนกลาง 2551 ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่าง 
พอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ดังจะเห็นได้ว่า หนึ่งใน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวที่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนก็คือ การมีวินัยในการเรียน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

เนื่องจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น อยู่ในช่วงวัยรุ่น (ช่วงอายุระหว่าง 13-15 ปี)  
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม และปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร 
ไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ของวัยรุ่นมากขึ้นด้วย ซึ่งในระยะ 
วัยรุ่นนั้นเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เป็นวัยวิกฤต (critical period) หรือวัยพายุบุแคม (strom  
and stress) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมาก มีปัญหาและมีความยากล าบากในการ 
ปรับตัว วัยรุ่นเป็นวัยที่มีสติปัญญาพัฒนาสูงขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ลึกซึ้ง 
มากขึ้น เริ่มมีความคิดย้ายจากการคิดเชิงรูปธรรม ไปสู่แนวคิดแบบนามธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น แต่ในช่วงวัยรุ่นนั้น ยังขาดการยั้งคิด จะเกิดความสับสนเกี่ยวกับบทบาท  
และสถานภาพของตนเอง และความสับสนเกี่ยวกับการที่จะต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น 
เช่นเรื่องการเรียน (ลิขิต กาญจณาภรณ์, 2548: 35) สอดคล้องกับ ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2551) กล่าวว่า  
ความขัดแย้งในจิตใจของวัยรุ่น ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ปกติ 
ธรรมดาของการเจริญพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ แต่จะไม่รุนแรงมีผลกระทบต่อการเรียน การงานหรือ 
ด้านสังคม ในกรณีที่ปัญหารุนแรงส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ นั้น จึงจะจัดว่ามีปัญหาในการปรับตัว  
พบได้ร้อยละ 10-15 ของวัยรุ่นทั่วไป โดยเฉพาะปฏิกิริยาต่อการรับบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่ 
รู้สึกว่าการดูแลรับผิดชอบตัวเองเป็นภาระที่หนักหน่วง ยากที่จะรับเอาไว้ได้ เกิดความเคร่งเครียด  
บางรายมีอาการวิตกกังวล กลุ้มใจ ท้อแท้ ทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ ติดพ่อแม่ ครู หรือเพื่อน 
เหมือนเด็กเล็ก หรือมีอาการแสดงออกมาทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง หรือมีอารมณ์ฉุนเฉียว  
วู่วาม ก้าวร้าว ต่อต้าน ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ไม่นาน ในที่สุดจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในที่สุด   
แต่ในระยะวัยรุ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะเกิดผลต่อเนื่องลุกลามได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นมีอารมณ์ 
อ่อนไหวง่าย อยากเป็นอิสระ อยากเป็นผู้ใหญ่ ไม่อยากฟังเหตุผลของใคร เจ้าทิฐิ อวดดี ถือดี  
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังขาดความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา ในการพูด การท างาน จึงท าให้ 
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เพลี่ยงพล้ าได้ง่าย วัยรุ่นผู้เข้าใจปัญหาประจ าวัยของตน และสามารถปรับตัว  และด าเนินชีวิต 
ไดอ้ย่างเหมาะสม คือวัยรุ่นที่มีความสุข มีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในอนาคต  

จากการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นดังกล่าว อาจท าให้เกิดเป็นปัญหาการปรับตัว ทั้งทางด้าน 
สังคม และอารมณ์ ที่ไม่ถึงขั้นรุนแรง มักจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา โดยเฉพาะ  
ในโรงเรียน ท าให้ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลรอบข้าง ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  หรือเป็นพฤติกรรม 
ที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองและผู้อื่น เช่น ปัญหาพฤติกรรมการขาดวินัย 
ในการเรียน คือการขาดความรับผิดชอบในการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พบว่า นักเรียน 
สนใจในการฟังครูสอนลดลง น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นเป็นระยะๆ พูดคุยกับเพื่อน เดินไปมา 
ในขณะที่ครูสอน ไม่น าอุปกรณ์การเรียนมาเรียน สมาธิสั้น สนใจในบทเรียนในระยะสั้นๆ ท างานส่งครู 
แบบขาดคุณภาพ ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ มักจะใช้กับความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้  
และนักเรียนที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมบกพร่องจนท าให้ตนเอง และเพื่อนๆ ตลอดจนถึงครู 
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญใจ นอกจากนี้เด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา มักจะมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ าด้วย (ภูพสิทธิ์ ประกันทะ, 2553: 13) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก กับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก เรื่องการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียน 
มีวินัยในการเรียนทั้งในขณะเรียนในห้องเรียนและการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนไม่เหมาะสม   
ขาดการใส่ใจในการเรียนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมในห้องเรียนนักเรียนลุกจากที่นั่ง 
คุยกันเสียงดัง เล่นหยอกล้อกัน ก่อกวนในชั้นเรียนขณะที่ครูก าลังสอน ขออนุญาตเข้าห้องน้ าบ่อย  
ส่องกระจกแต่งหน้า หรือน าสิ่งอื่นมาท าในขณะที่ครูสอนเป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการ
รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ครูผู้สอนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปใน 
ทิศทางที่พึงประสงค์ได้ นอกจากนั้นนักเรียนขาดการฝึกฝน ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ และ  
เกียจคร้าน ต้องการเป็นตัวของตัวเอง เริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด เริ่มใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบและสนิทสนม โดยจะเลือกคบเพื่อนที่มีส่วนคล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้  
และจะเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพื่อนเช่น แนวคิด ค่านิยม การแสดงออกและ  
การแก้ปัญหาในชีวิต ขาดการใช้เวลาว่างให้เหมาะสม เช่น การใช้เวลาว่างในการเล่นโทรศัพท์ส่วนตัว 
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ เล่นไลน์และเฟสบุ๊ค วันละหลายชั่วโมง  
และใช้เวลาว่างในการเที่ยวเล่นกับเพื่อน จนไม่มีเวลาท าการบ้านและทบทวนบทเรียน ใช้เวลาหา  
ความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
และมีปัญหาต่างๆ ทางการเรียนและความประพฤติตามมา (ดรุณี แก้วจันทร์เกตุ, สัมภาษณ์ เมื่อ 8 
กรกฎาคม 2559 ) 
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โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ส่วนมากนั้น 
ก าลังประสบกับปัญหาของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยตรง กล่าวคือ นักเรียนมีพฤติกรรม 
ในการเรียนหรือแสดงความสนใจเรื่องการเรียนไม่เหมาะสม เช่น นักเรียนไม่สนใจฟังครู พูดคุยกัน  
เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน และนักเรียนขาดความรับผิดชอบที่จะท างานส่งครู ใช้เวลาว่างไม่เกิด 
ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นส่วนตัวอยู่กับโลกออนไลน์ ใช้เวลากับการบันเทิงมากกว่าการแสวงหา
ความรู้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังเห็นได้จาก รายงานผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลการสอบระดับชาติ (O-Net) ส านักงาน พันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานคะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศทั้ง 4 โรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมด้านวินัยในการเรียน  
ลดลง (ส านักงาน พันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยปีการศึกษา, 2559) 

จากการรายงาน ผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net Ordinary National  
Education Test) มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอบประกอบไปด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ดังนี้  โรงเรียนอรุณประดิษฐ คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 37.21  
โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 36.52 โรงเรียนสุริยวงศ์ คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 34.82  
และ โรงเรียนบ ารุงวิทยา คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 30.03 และคะแนนค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ 38.29  
ซึ่งพบว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีคะแนนในการ  
สอบต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ (ส านักงานพันธกิจการศึก ษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย ปีการศึกษา , 2559) ซึ่งส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย ได้ก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ทั้งในระบบการเรียนการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ให้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่มีเพียงพอและก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความมีวินัยและมีการแต่งตั้งครูให้เอาใจใส่ติดตามการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตาม  
ระเบียบแบบแผนเพื่อจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น  

การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนั้น มีปัจจัยภายในบุคคล  
ที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร  



 7 

 

ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนั้นคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ทางการเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการท างาน หรือการเรียน ทั้งนี้ วิทเทค เกอร์ (Whittaker, 1970: 170,  
อ้างถึงใน เสถียร อุตวัต, 2551) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ท าให้เกิดพลังการแข่งขัน มีความมานะ 
บากบั่น รวมทั้งมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท า เช่นเดียวกับ เกษตรชัย และหมี (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนสูง มักประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นคนที่มีความปรารถนาแรงกล้า 
ที่จะรับภาระหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่เกี่ยงงานเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปกติ   
และเป็นคนที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้อื่นประเมินหรือบอก สิ่งที่เขาท า ทั้งนี้แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นเพราะผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  
มีความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีความส าคัญ 
ในการกระตุ้นบุคคล ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมมีความ 
ปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองให้เก่งและมีความรอบรู้มากกว่าคนอื่นๆ มีความพยายามและความ 
ทะเยอทะยานในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ท าสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง 
จึงมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญกร ค าแวง (2552: 31) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ในการเรียน น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกได ้ 

นอกจากนี้ ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก    
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน การมุ่งอนาคตนั้นเป็นความสามารถในการมองการณ์ไกล และ 
เล็งเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะมุ่งอนาคตมีความส าคัญต่อบุคคล เพราะผู้ทีมีลักษณะ 
มุ่งอนาคตจะเป็นผู้ที่สามารถวางแผนและมองความเป็นไปได้ในอนาคต จากสภาพปัจจุบัน มีการปรับ
วิธีการและเป้าหมายให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน พรพรรณ อุทัยวี (2544: 158) ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนา  
พาผล (2551: 158) ที่ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า การก าหนด 
เป้าหมายในอนาคต มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีวินัยในการเรียน และสอดคล้องกับ  ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร และ คณะ (2539) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยศึกษาพฤติกรรมการมีวินัย ในลักษณะของการกระท าตามระเบียบของโรงเรียน 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในพฤติกรรม 5 ด้านได้แก่ การท ากิจกรรมร่วมกัน  การยอมรับและปฏิบัติ 
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ตามข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น  
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ท านายพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีวินัย  
ลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตน จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงคาดว่าลักษณะมุ่งอนาคต  
น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกได ้ 

ในขณะเดียวกันการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน โดยบทบาทของครอบครัวที่ส่งเสริมการมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียน สามารถท าได้โดยการสร้างความอบอุ่นใจแก่เด็ก การที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา 
จะท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจมีที่พักพิง ท าให้เด็กไม่หวาดกลัวกังวลใจ จิตใจก็จะพร้อมในการพัฒนา 
ไปในทางที่ดี ทั้งนี้พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เพราะหากครอบครัวใดที่พ่อแม่เป็นผู้มีนิสัย 
ในการอ่าน การค้นคว้าแสวงหาความรู้ รับฟังข่าวสารแล้วน ามาวิเคราะห์พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว  
เลือกรับชมรายการจากสื่อที่เป็นความรู้มากกว่าความบันเทิง ก็ย่อมท าให้เด็กมีนิสัยการเรียนรู้ไปด้วย  
(ประจักษ์ กือเจริญ, 2546: 20-23, อ้างถึงใน ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา, 2555: 6) อิทธิพลของครอบครัว 
ที่มีต่อการสนับสนุนทางการเรียนไว้หลายประเด็น ได้แก่ 1) ความกดดัน ผู้ปกครองไม่เข้มงวด 
มากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก 2) การสนับสนุนทาง  
จิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแสดงความสนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน  
และชมเชยเมื่อนักเรียนท าได้ดี 3) ความช่วยเหลือลูกเช่น ช่วยตรวจการบ้านช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ  
ที่นักเรียนสงสัย 4) การกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา โดยฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน  
ช่วยส่งเสริมทักษะในการพูด การอ่านและการเขียน 5) การแบ่งเวลา ผู้ปกครองควรมีเวลา  เช่น 
การแบ่งเวลาดูโทรทัศน์ เลือกรายการที่เหมาะสมกับนักเรียนและการจัดเวลาเรียนที่เหมาะสม  
(Campbell, 1992, อ้างถึงใน พัชรี วรจรัสรังสี, 2541: 18) ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่า การได้รับการส่งเสริม 
จากครอบครัว น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกได ้

นอกจากนี้ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ก็น่าจะเป็นอีก 
ปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของเยาวชนได้ เนื่องจากสังคมมักจะคาดหวัง 
ให้โรงเรียนเป็นสถาบันหลักที่ถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ให้แก่นักเรียน ดังที่ ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2524: 142) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นสถาบันที่อบรมกล่อม 
เกลาให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ 
จัดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างวินัย นอกจากนี้  
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2527: 133) ยังได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาจะท าหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้นักเรียนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตน ให้เป็นไป 
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ในทางที่สังคมปรารถนา โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอมและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากทุกส่วนในโรงเรียน เช่น กระบวนการเรียน 
การสอน ผู้บริหาร ครู สภาพแวดล้อม บรรยากาศ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียน 
และบุคลิกภาพของนักเรียน จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคาดว่า  
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร  
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกได ้

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ของการจัดการศึกษา ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย  
เพื่อที่จะผลักดันให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นก าลังส าคัญของครอบครัวและประเทศชาติ โดยมีกฎระเบียบ  
แนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมระเบียบวินัยของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ดี 
ส่งผลดีต่อการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข แต่จากการสรุปผลการด าเนินงาน  
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา (จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสอบ 
ระดับชาติ (O-Net) ส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา  
2559-2560) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคะแนนเฉลี่ย  
ระดับประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากด้านการขาดวินัยในการเรียน ของนักเรียนคือ ขาดการ 
ควบคุมตนเอง ไม่มีระเบียบแบบแผนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ขาดการฝึกฝนในการเรียน เช่น   
ขาดวินัยในการจัดตารางเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ บริหารเวลาเรียนไม่ดี 
ไม่กระตือรือร้นศึกษาหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนต่างๆ ขาดความพร้อมในการเรียน ต้องมีครู 
คอยควบคุมและเข้าเรียนไม่ตรงเวลา ไม่เตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้ครบหรือให้พร้อมในการใช้งาน 
อยู่ตลอดเวลา ขาดความรับผิดชอบส่งงานไม่ตรงตามก าหนด พูดคุยกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์มือถือ
ในขณะเรียน และใช้เวลาว่างในด้านความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู ้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสนใจ 
ที่จะศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมี วินัย 
ในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ว่าจะมีผลต่อ  
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกอย่างไร และช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อน าข้อมูลที่ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนา การด าเนินงาน 
เสริมสร้างวินัยในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  



 10 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะ 

มุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ  
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม เพศ  
ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 

3. เพื่อศึกษาว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

 
3. ปัญหาการวิจัย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ 
มุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน อยู่ในระดับใด 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย
ในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ที่ต่างกัน มีพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก หรือไม่ อย่างไร 
 
4. สมมุติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน 
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2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
แตกต่างกัน 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน แตกต่างกัน 

4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน 

5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน 

6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี ้

1. ขอบเขตของประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวน 
ทั้งหมด 1 ,309 คน (ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560) 

2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวน  
306 คน จากประชากรทั้งหมด จ านวน 1,309 คน โดยค านวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ที่ร้อยละ 5 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  
Random Samppling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตาม โรงเรียน เพศ และระดับช้ัน 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
  3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 
  3.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  3.1.3 ลักษณะมุ่งอนาคต 
  3.1.4 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
  3.1.5 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

 
6. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในการควบคุม 
พฤติกรรมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก ่

 1.1 พฤติกรรมการมีในวินัยการเรียนในห้องเรียน หมายถึง การการแสดงออก 
ของนักเรียน ในการควบคุมพฤติกรรมตนเองที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนในห้องเรียน ได้แก่  
การเข้าห้องเรียนตรงเวลา มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการเรียน การตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังครูสอน ซักถามครู 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียน การมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก ไม่พูดคุยกับเพื่อน  
ไม่น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นในขณะที่ครูสอน ท างานส่งทันตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

 1.2 พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน หมายถึง การแสดงออก 
ของนักเรียน ในการควบคุมพฤติกรรมตนเองที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนนอกห้องเรียน ได้แก่  
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้  ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เช่นห้องสมุด  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน จัดตารางสอนก่อนมาเรียน การเรียนพิเศษ  
การเข้าค่ายทางวิชาการ การจัดเวลาในการแสวงหาความรู้ การอ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกจากหนังสือ
เรียน การแสวงหาความรู้จาก อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ การรับฟังข่าวสาร พูดคุยและซักถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน 

3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของนักเรียนที่ต้องการ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่จะท าให้ส าเร็จ มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มีความทะเยอทะยานที่ต้องการให้ผลงานออกมาเหนือผู้อื่น หรือสูงกว่า 
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความก้าวหน้าในงาน มีความพยายามและมุมานะ 
ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ยอ่ท้อ  
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4. ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึงการที่นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่จะคาดการณ์ 
ล่วงหน้า การวางแผนรองรับผลดีและป้องกันผลเสีย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต ความสามารถบังคับ 
ตนเองให้รู้จักอดทนรอคอย การตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และการบังคับตน 
ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมได ้

5. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว หมายถึง การที่บุคคล 
ในครอบครัวได้แสดงออกหรือมีการกระท าในลักษณะการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการ  
แสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ได้แก่ 

 5.1 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ชี้น าให้เห็นแบบอย่างจากบุคคลและสภาพแวดล้อม  
ให้การอบรมสั่งสอน บอกกล่าวตักเตือน 

 5.2 การกล่าวชม พูดให้ก าลังใจ เมื่อนักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัย 
 5.3 การสนับสนุนให้การเสริมแรง ได้แก่การให้รางวัล การกล่าวชมเชย 
6. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียน 

มีการกระท าที่แสดงถึงการส่งเสริมความมีวินัยให้แก่นักเรียน ได้แก่ 
 6.1 การอบรมสั่งสอน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีการสอดแทรกค าสอนในเนื้อหา

ของบทเรียน มีการยกตัวอย่างบุคคลที่มีวินัยในการเรียน ให้นักเรียนรับรู ้
 6.2 การให้ประสบการณ์ ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยที่เน้นให้นักเรียน

ได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมด้านการเรียนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ริเริ่ม
และด าเนินงาน โครงการกิจกรรมเองซึ่งแบ่งออกเป็น 

 6.3 การเสริมแรง ได้แก่ การกล่าวชมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ประกาศยกย่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน หรือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรม
การมีวินัยอย่างสม่ าเสมอ 

7. มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง องค์กรศาสนาคริสต์นิกาย 
โปรเตสแตนต์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมคริสตจักร สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานทรัพย์สิน  
และปกครองผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยให้อยู่ภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน 

8. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่สมัครใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การติดตามอภิบาลดูแลของฝ่าย 
ศาสนกิจโรงเรียน เพื่อแนะแนวทางการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อคริสต์ศาสนา การให้ค าปรึกษา
หาต่างๆ เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเพศตรงกันข้าม ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ และ 
หล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัยในชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี  
รูปแบบการท ากิจกรรม คือการเรียนพระคัมภีร์ ร้องเพลง สามัคคีธรรม สันทนาการ การให้ค าปรึกษา
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แนะแนว การจัดค่ายพักแรม ซึ่งจะมีการก าหนดเวลาด าเนินกิจกรรม ตามที่แต่ละโรงเ รียนมีความ
สะดวกและเหมาะสม ได้แก่ กลุ่มแคร์ กลุ่มเซลล์ กลุ่มลูกแกะน้อย กลุ่ม SOG (Student of God) 

9. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ก าลัง 
ศึกษาในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัดมูลนิธแิห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

10. โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก หมายถึง  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และ  
จังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่งด้วยกันคือ โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนสุริยวงศ์  
จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ ารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม และโรงเรียน สหบ ารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม  

 
7. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความมีวินัยในการเรียนให้แก ่
นักเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้า  
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. บริบทของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 1.1 ความเป็นมาของโรงเรียน 
 1.2 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน 
 1.4 ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน 
 1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.6 กิจกรรมกลุ่มทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 
2. แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 
 2.1 ความหมายของวัยรุ่น 
 2.2 ลักษณะของวัยรุ่น 
 2.3 พัฒนาการของวัยรุ่น 
3. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 3.1 ความหมายของพฤติกรรมการวินัยในการเรียน 
 3.2 ขอบเขตของพฤติกรรมการมวีินัยในการเรียน 
 3.3 ความส าคัญของวินัยในการเรียน 
 3.4 คุณลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียน 
 3.5 แนวทางในการปลูกฝังเสริมสร้างและการพัฒนาวินัยในการเรียน 
 3.6 คุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียน 
 3.7 แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการมีวินัยในการเรยีน 
 3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัยในการเรียน 
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
 4.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
 4.2 ความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
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 4.3 ลักษณะของผูม้ีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
 4.4 หลักการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
 4.5 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียน 
5. ลักษณะมุ่งอนาคต 
 5.1 ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต 
 5.2 ความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 
 5.3 การพัฒนาการของลักษณะมุง่อนาคต 
 5.4 ปัจจัยที่ส่งเสรมิลักษณะมุ่งอนาคต 
 5.5 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตกับพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียน 
6. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
 6.1 ความส าคัญของครอบครัวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 6.2 บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

จากครอบครัวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
7. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
 7.1 แนวทางการส่งเสริมระเบียบวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
 7.2 คุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียน 
 7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

จากโรงเรียนกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 7.4 กิจกรรมกลุ่มกับวินัยในการเรียน 
8. งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
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1. บริบทของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาครสิตจักรในประเทศไทย 
 

1.1 ความเป็นมาของ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 
ส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (2539 : 4-5)  

ได้กล่าวถึงการศึกษาไทย ที่จัดการศึกษาแบบตะวันตก ได้เริ่มต้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   
โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน สังกัดคณะเพรสไบทีเรียน นิกายโปรเตสแตนต์ มิชชันนารีได้เริ่มสร้าง  
โรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั้งชายและหญิง ได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างเท่ าเทียมกัน  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มิชชันนารีออกไปประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ที่ใด   
จะมีคริสตจักร สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเกิดขึ้นที่นั่น มิชชันนารีได้ก่อตั้งโรงเรียนชายครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2395 คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนแบบ 
ตะวันตกแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2417 ได้ก่อตั้งโรงเรียนที่ให้โอกาสด้านการศึกษา 
แก่เยาวชนสตรีคือ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง(โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบัน)เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2417 
และ ต่อมารัฐบาลไทยได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งรัฐขึ้นในปี พ.ศ. 2414 

จากนั้น คณะมิชชันนารีได้เปิดโรงเรียนขึ้นอีกหลายแห่งในส่วนภูมิภาค เช่น ใน ปี ค.ศ.  
1865 ศาสนาจารย์ เอส จี แมค์ฟาร์แลนด์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นที่จังหวัด
เพชรบุรี เป็นโรงเรียนฝึกหัดการฝีมือส าหรับสตรี อันเป็นรากฐานส าคัญของโรงเรียนอรุณประดิษฐ 
ในปัจจุบัน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุน 
การก่อสร้างโรงเรียน เป็นเงินจ านวน 1,000 เหรียญสหรัฐ จากนั้นได้มีการขยายงานไปยังจังหวัด 
ราชบุรี และก่อตั้งโรงเรียนสุริยวงศ์ในช่วงปี ค.ศ.1890–1891 โดยคณะมิชชันนารีซึ่งเดินทางมาจาก 
จังหวัดเพชรบุรี คือ ศาสนาจารย์ อี.พี. ดันแลป และ ดร.เจมส์ ทอมสัน เป็นผู้บุกเบิก และได้ตั้งชื่อ  
โรงเรียนตามชื่อของ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ส่วนที่จังหวัดนครปฐม โรงเรียนที่ก่อตั้ง 
โดยมิชชั่นนารี คณะเชิชออฟไครสต์แห่งประเทศอังกฤษ และคณะดีไซเปิ้ลออฟไครสต์ มารับช่วงแทน 
เมื่อปี ค.ศ. 1952 ได้ต้ังโรงเรียนสตรีบ ารุงวิทยา และโรงเรียนบ ารุงวิทยา และได้รวมเป็นโรงเรียนบ ารุง
วิทยาในปัจจุบัน ส่วนโรงเรียนสหบ ารุงวิทยา ก่อตั้งโดยคณะมิชชั่นจังหวัดนครปฐม ต าบลสามแยก 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อปี ค.ศ. 1953 
 
1.2 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์กรคริสต์ 
ศาสนา มุ่งฝึกอบรม และ การให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของ  
บุคคล โดยมุ่งที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน ให้ถึงความสมบูรณ์  
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ด้วยการเป็นพลเมืองดี  มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม 
มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจ  
และอารมณ์ที่มั่นคง มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและประกอบ  
วิชาชีพ มีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตโดยสันติสุขในสังคม เป็นผู้มองการณ์ไกล และ อุดมด้วย 
คุณธรรม มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อการดีทุกอย่าง เป็นการศึกษา  
ด้วยชีวิต และเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง 
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ มาตรา 7  
ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ  
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย  
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม 
สร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์  
2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป็นพลเมืองดี รับใช่สังคมและประเทศชาติ 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา 

 
1.4 ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธแิห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

เขตภาคตะวันตก 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความหมาย

ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2543  
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปน้ี 
  1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
  2) เล่นการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 
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  3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
  4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่  

หรือยาเสพติด 
  5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
  6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรม อันดีของประชาชน 
  7) แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
  8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
  9) ออกนอกสถานทีพักในยามวิกาล เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง 

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 

และนักศึกษาได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงน้ี  
1.4.1 ระเบียบการปฏิบัติตนของนักเรียน 

ด้วยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จึงได้ก าหนด แนวนโยบาย เพื่อเสริมสร้าง
วินัยในการเรียนของนักเรียนพอสรุปได้ดังนี ้

1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
 1) เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และป้องกันการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน  

ซึ่งอาจ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและผู้ปกครอง 
 2) เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน ขี่รถเที่ยวเตร่หลังเลิกเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน

กลับบ้านตรงเวลา 
2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในขณะที่ก าลังท าการเรียนการ

สอนหรือท ากิจกรรมหากไม่ได้รับอนุญาต 
3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายใส่เยล หรือน้ ามันแต่งผม ทรงผมต้องเป็นทรงนักเรียน

หรือผมลองทรงสั้น ส่วนนักเรียนหญิงไม่อนุญาต ให้ซอยผม หรือสไลด์และย้อมสีผม และนักเรียน 
ที่ไว้ผมยาวต้องถักเปียหรือมัดเก็บให้เรียบร้อย 

4. นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หากมาไม่ทันถือว่า
นักเรียนมาโรงเรียนสาย 

5. เมื่อเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  
หาก นักเรียนมีความจ าเป็นต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องท า บัตรขออนุญาตออกนอก 
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บริเวณโรงเรียน และ จะต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์พัฒนาคุณธรรมระดับอาจารย์ฝ่ายปกครอง 
หรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน ก่อนทุกครั้ง 

6. การขาดเรียนทุกครั้ง ต้องมีจดหมายลา และการรับรองจากผู้ปกครอง ไม่ว่าลา
กิจหรือ ลาป่วย (ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง) 

7. การหนีเรียน การลักลอบออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่า
เป็นการ กระท าความผิดระเบียบของโรงเรียน ต้องถูกลงโทษตามขั้นตอน 

8. ห้ามสูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาและสารเสพติด หรือมีไว้ในครอบครอง 
9. นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ บ้านเช่า หอพักนอกโรงเรียนหรือบ้านญาติ ให้ท า

ทะเบียนประวัติกับฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลและติดตาม 
10. ห้ามนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 
11. กระเป๋านักเรียนต้องใช้เป้ทีมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
12. การแต่งกายเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามแบบฟอร์มและระเบียบ การแต่งกาย 

ที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
13. นักเรียนทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสม กับสภาพนักเรียน คือ ไม่ขาด 

เรียนหรือหนีเรียน ไม่เที่ยวเตร่สถานบันเทิงต่างๆ ในยามวิกาล ไม่มีพฤติกรรมในทางชู้สาว แต่งกาย  
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ของ 
โรงเรียน หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนถือว่านักเรียนได้กระท าความผิด
และมีบทลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรียนว่าด้วยการ ลงโทษแก่นักเรียน  
ที่กระท าความผิดตามระเบียบมี 5 สถาน ดังนี ้

ขั้นที ่ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 
ขั้นที ่ 2. ท าทัณฑ์บน 
ขั้นที ่ 3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
ขั้นที ่ 4. การพักการเรียน 
ขั้นที ่ 5. การให้ออก 

1.4.2 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
1. ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงตามตารางที่ก าหนด 
2. ตั้งใจเรียนสม่ าเสมอ 
3. ไม่เล่นในห้องเรียน 
4. รักษาความสะอาดของห้องเรียนไม่บ้วนน้ าลาย เสมหะ ทิ้งเศษ 

กระดาษหรือสิ่งสกปรกบนพื้นห้อง 



 21 

 

5. รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน หากนักเรียนท าของเสียหาย
จะต้องรายงานให้ครูประจ าชั้นหรือครูเวรประจ าวันทราบทันที 

6. รักษากิริยา วาจาและมารยาทให้เรียบร้อย 
7. ไม่รับประทานอาหารเครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวในเวลาเรียน 
8. ต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนและเข้าห้องเรียน 
9. ลบกระดานให้สะอาดเรียบร้อยหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละวิชา ไม่ต้องรอให้ครู

ประจ าวิชาบอก 
10. การพักในห้องเรียนเมื่อไม่ใช่เวลาเรียนไม่ท าเสียงเอะอะรบกวนความสงบ 
11. ไม่น าโทรศัพท์ หรืองานอื่นขึ้นมาท าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.4.3 การปฏิบัติตนเมืออยู่ในอาคารเรียน 
1. ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอลในห้องเรียน ให้เล่นในที่ที่จัดไว้

เท่านั้น 
2. นักเรียนพักผ่อนหรือนั่งท างานในห้องเรียน ในชั่วโมงว่างจะต้องช่วยกัน 

ท าความสะอาด และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ไม่ท าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่นๆ ที่ก าลังเรียนอยู ่
4. ในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน หรือห้องที่จัดไว้ส าหรับ

คาบเรียนนั้น 
5. ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของห้องเรียนและอาคารเรียน  

ถ้าบังเกิดขึ้นนักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบันในท้องตลาด 
6. รักษาความสะอาดของโรงเรียนและอาคารเรียนเพื่อความสุขสบายของ 

นักเรียนเอง 
7. ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรงหรือราวระเบียง หรือขอบหน้าต่างไม่เล่นบนอาคาร

เรียนเพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุตกลงไปชั้นล่างได้จะเป็นอันตรายแก่นักเรียนเอง 
8. ไม่เขียนข้อความหรือภาพตามผนังอาคารเรียนทุกแห่งรวมทั้งห้องส้วม ห้องสมุด

และเครื่องใช้ของโรงเรียน 
9. การเดินบนอาคารเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ 

1.4.4 การแสดงความเคารพ 
1. ภายในบริเวณโรงเรียน 
 1.1 เมื่อพบครูครั้งแรก นักเรียนชายให้ไหว้ถ้าถือกระเป๋าหรือสิ่งของให้ยืนก้ม

ศีรษะเล็กน้อย พบครั้งต่อไปให้ยืนตรงหันหน้าเข้าหาคร ู
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 1.2 เมื่อเดินพูดกับครู หรือเดินตามหลังต้องไม่เดินหน้ามาเสมอครู และไม่ควร 
เดินแซง ถ้าจะเดินแซงตอ้งเดินก้มหน้าพองามแล้วเดินผ่านไปตามลักษณะมารยาทที่ดีงามของคนไทย 

 1.3 ในกรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรท าความเคารพอื่นๆ ให้ท าความ
เคารพเช่นเดียวกับที่ท าความเคารพคร ู

 1.4 ถ้าอยู่ในระหว่างเดินแถวไม่ต้องท าความเคารพ 
 1.5 เมื่อครูเข้าสอนทุกชั่วโมงหรือผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน หัวหน้า 

ห้องเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยืนตรงแล้วไหว้เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้รับความ 
เคารพให้นั่งจึงน่ังลง 

 1.6 การถาม-ตอบในชั่วโมง ให้ยืนตรงพูดกับครูแล้วให้ไหว้เมื่อเสร็จธุระ 
 1.7 การเข้าห้องเรียนหรือออกนอกห้องในชั่วโมงเรียนต้องได้รับอนุญาต 

ทุกครั้ง 
 1.8 หมดชั่วโมงสอนเมื่อครูจะออกจากห้องให้หัวหน้านักเรียนบอก “นักเรียน

เคารพ” นักเรียนยืนตรงแลว้ไหว้ 
2. ภายนอกบริเวณโรงเรียน 
 เมื่อพบครูให้ท าความเคารพโดยยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ 

และสวัสดีค่ะ” 
 
1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ท าให้กิจกรรม  
การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน โดยมีขั้นตอน  
มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ บริหาร  
ครูและนักเรียน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างาน  
ที่ตรวจสอบได ้ 

องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีองค์ประกอบส าคัญ  

5 ประการ คือ 
1. การส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
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4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีการด าเนินการ 

ดังนี้ 
1. การส ารวจนักเรยีนเป็นรายบุคคล โดยจัดท าระบบข้อมูลเป็นรายบุคคลทุกคน จากการ

เยี่ยมบ้าน การสังเกตสัมภาษณ์ การด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้น รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล  

1) ปพ.8 ระเบียนสะสม 
2) ปพ.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3) ปพ.5 ผลการเรียน 
4) บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
5) บันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
6) สรุปผลการส ารวจและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 
1.1 การด าเนินงานของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
 1) ตรวจเช็คนักเรียนเมื่อท่านเข้าท าการสอนทุกคาบ 
 2) กรณีที่พบว่านักเรียนไม่เข้าชั้นเรียนให้ตรวจเช็คสอบถามเพื่อนร่วมห้อง 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหากพบว่านักเรียนคนดังกล่าวขาดเรียนหนีเรียนให้บันทึกลงในฟอร์ม 
แล้วส่งให้อาจารย์ปกครองระดับ 

 3) ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนในเบ้ืองต้น 
 4) ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปกครองระดับอาจารย์แนะแนว  

รายงานฝ่ายศาสนกิจ ในการร่วมกันแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน เช่น นักเรียนมาสาย ก ากับ 
ติดตามสอดส่องดูแลนักเรียนที่อยู่หอพัก บ้านเช่า ในระหว่างเรียน 

 5) ส่งรายงานผลการด าเนินการช่วยเหลือ รายบุคคลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง 

ออกเป็นกลุ่มเป็น 3 กลุ่มคือ (เป็นความลับไม่เปิดเผย) กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
 แนวทางการคัดกรอง 
 1) ส ารวจ และ แยกกลุ่มนักเรียนตามแบบคัดกรอง 
 2) สรุปประมวลผลและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 
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3. ส่งเสริมโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เช่น จัดกิจกรรม โฮมรูม  
จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันรักลูกรักศิษย์ กิจกรรมดนตรี กีฬา กิจกรรมของคริสต์
ศาสนาในโรงเรียน ฯลฯ 

 แนวทางการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 
  ส ารวจความต้องการของนักเรียน 
  พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการให้สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ เรียน 

มีการด าเนินการเป็นหลักฐานก่อนและหลังด าเนินการ 
  ประเมินผลการจัดกิจกรรมท ารายงาน 
 2) Classroom meeting 
  พบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 
  ประชุมผู้ปกครองและจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. การป้องกันและแก้ไข ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยครูที่ปรึกษา 

ให้ความช่วยเหลือและดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การก ากับติดตาม  
การเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านกับผู้ปกครองซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

การป้องกันและการช่วยเหลือนักเรียน 
1. การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
 1) สร้างสัมพันธภาพ 
 2) พิจารณาท าความเข้าใจปัญหา 
 3) ก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 4) การรักษาความลับของนักเรียน 
 5) การเลือกใช้วิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ 
2. จัดกิจกรรม 
 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2) กิจกรรมในห้องเรียน 
 3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) 
 4) กิจกรรมซ่อมเสริม 
 5) กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
5. ส่งต่อ กรณีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือร้ายแรงเกินความสามารถของครูที่ปรึกษา ให้ส่ง

ต่อฝ่ายกิจกรรมนักเรียน งานแนะแนวและงานศาสนกิจ หรืออาจารย์ปกครองระดับและขั้นร้ายแรง
สูงสุดคือส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยบุคคลภายนอก ดังนี้ 
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1. การส่งต่อภายใน 
 1) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) งานแนะแนวงานศาสนกิจ 
 3) งานพยาบาล 
 4) พัฒนาคุณธรรมระดับ 
 5) ฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. การส่งต่อองค์กรภายนอก 
 1) ผู้เชี่ยวชาญ 
 2) สถานบ าบัดโรงพยาบาล 
 3) ผู้ปกครอง 

 
1.6 กิจกรรมกลุ่มทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 

โรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน มีคุณลักษณะที่ดี ทั้งมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดี รับใช้สังคมและประเทศชาติ ให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญา 
การศึกษาของโรงเรียน บนพื้นฐานความเชื่อคริสต์ศาสนา โดยแต่ละโรงเรียนมีฝ่ายที่รับผิดชอบงาน 
ด้านศาสนกิจ 

บทบาทงานศาสนกิจในโรงเรียน 
1. เพื่อประกาศเผยแพร่ค าสอนคริสต์ศาสนา  
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมที่ดีตามหลักคริสต์ศาสนาแก่นักเรียน ให้สามารถน าหลักค าสอน

ไปใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นคนเก่งและคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อใช้หลักค าสอนตามหลักคริสต์ศาสนาในการขัดเกลาจิตใจนักเรียน ให้เป็นคนดี  

มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น สามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกคน อย่างครอบคลุมรอบด้าน 
การด าเนินงานกิจกรรม 
1. การอบรมคริสต์จริยธรรมในห้องประชุมให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง  

วันศุกร ์ 
2. การเรียนการสอนวิชาคริสต์จริยธรรม เป็นรายชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  

เวลา 50 นาที ทุกระดับชั้น 
3. ด าเนินการทางศาสนพิธีต่างๆ ทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมกลุม่ของคริสต์ศาสนาในโรงเรียน นอกเวลาเรียน 
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5. การจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมกลุ่มนักเรียนทางคริสต์ศาสนาโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

 กิจกรรมกลุ่มทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน จัดขึ้นนอกเวลาเรียนภายในโรงเรียน  
ช่วงพักกลางวัน หรือ ช่วงที่นักเรียนมีเวลาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกตามแต่บริบทของแต่ละ 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา ให้แก่นักเรียนที่สนใจ  
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยน าหลักค าสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ (The Holy Bible) น าเสนอเพื่อ 
ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงละครบทบาทสมมุติ การร้องเพลง กิจกรรมสันทนาการ 
การเป็นพยานชีวิตและการเทศนาสั่งสอนให้ข้อคิด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ตลอดจน  
ให้ค าแนะน าปรึกษา สร้างขวัญและก าลังใจ ก ากับติดตามช่วยเหลือนักเรียน ภายในกลุ่มเป็นพิเศษ  
และเพื่อ เป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีการตั้งชื่อแตกต่างกันเช่น กลุ่มแคร์  
กลุ่มเซล กลุ่ม SOG (Student of God) เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายในกลุ่มด้วยความสมัครใจ  

จากบริบทของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 
ที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
ในการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ประกาศเป็นพยานถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์  
และเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดี 
รับใช้สังคมและประเทศชาติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนทุกคน คือมีฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายแนะแนวและฝ่ายศาสนกิจเป็นหลักในการเสริมสร้าง ปลูกฝังและก ากับติดตามด้านระเบียบวินัย  
แก่นักเรียนทุกคน ให้สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียน เพื่อให้บรรยากาศ 
การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีและเพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนของตนเอง 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน จึงท าให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้าน 
พร้อมกันและเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก เพราะถ้าสามารถปรับตัวได้ส าเร็จก็จะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนา 
ตนเอง ท าให้เกิดบุคลิกภาพและแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาได้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้  
และการด าเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ในวัยรุ่นเช่นปัญหา 
ทางเพศ ปัญหาการใช้สารเสพติด หรือปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย  
ของวัยรุ่นไว้หลายท่านดังต่อไปน้ี 
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2.1 ความหมายของวัยรุ่น 
ค าว่า  “วัยรุ่น” มีความหลากหลายในการใช้ค าจ ากัดความ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตลอด จนความแตกต่างทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของวัยรุ่นในแต่ละสังคม อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดความหมายกว้างๆ  
ของวัยรุ่น ว่าเป็นช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้   
มีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ  
ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจ ไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง วัยนี้จึงครอบคลุมอายุ  
โดยประมาณ คือ 10-19 ปี โดยประมาณทั้งเด็กหญิงและชาย องค์การอนามัยโลก (World Health  
Organization [WHO], 1996, อ้างถึงใน สุรพล พยอมแย้ม, 2545: 9) 

พัณณ์ชิตา ศรีธรรมสิทธิ์ (2550) ได้ สรุปความหมายของวัยรุ่นว่า เป็นช่วงที่ชีวิตมีการ 
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย จากวัยเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ โดยเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามด้วย 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม โดยจะสิ้นสุดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเอง 
ได้ในที่สุด สอดคล้องกับ วาสนา ถิ่นขนอน (2555) ที่ท าการสรุปเกี่ยวกับความหมายวัยรุ่น หมายถึง 
วัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างมากทั้งทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ใหญ่ 

เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1987, อ้างถึงใน นิยม ฉิมตระกูล , 2545: 3) กล่าวว่า วัยรุ่น  
(Adolescence) มาจากภาษาลาตินคือ อะโดเลสเซียร์ (Adolescere) ซึ่งหมายความว่า การเจริญเติบโต 
ไปสู่วุฒิภาวะ (to grow up) มีวัยรุ่นและพ่อแม่ของวัยรุ่นจ านวนไม่น้อยวิตกกังวล และได้รับความ 
เดือดร้อนไปกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีวัยรุ่นจ านวนมากที่ผ่านระยะของวัยนี้  
ไปได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด Erikson มองว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ 
ความผิดปกติแต่อย่างใด และใช้ค าว่า identity of role ในการบรรยายถึงวัยรุ่น ซึ่งหมายถึงช่วงระยะ 
หนึ่งของพัฒนาการตามปกติ และค านี้ก็เป็นที่ยอมรับและใช้กันโดยทั่วไป (คเชนทร์ แสงดาว, 2553) 

สุพัตรา สุภาพ (2536) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่า เป็นวัยเปลี่ยนจากเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่
เป็นวัยที่อยู่ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นวัยย่างเข้าสู่ความเป็นหนุ่มสาว 

จตุรพร ลิ้มมั่นจริง (2549: 31-35) ได้ให้ความหมายและพัฒนาการของวัยรุ่นดังนี้ “วัยรุ่น 
(Adolescence) เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่” นักจิตวิทยาพัฒนาการได้แบ่งวัยรุ่น
ออกเป็น 3 ระยะคือ วัยรุ่นตอนต้น (อายุประมาณ 11-14 ปี) เป็นระยะเริ่มแรกจากการเปลี่ยนแปลง 
จากเด็กไปสู่วัยรุ่น โดยวัยรุ่นจะสังเกตตัวเองได้จากการเริ่มมีขนขึ้นในที่ลับ และต่อมาเกิดขนขึ้นตาม 
ล าตัว ระยะนี้ได้รับการขนานนามว่า “เจริญเต็มไปด้วยขน” วัยรุ่นตอนกลาง (อายุประมาณ 15-18 ปี)  
ระยะนี้บางครั้งถูกเรียกว่า วัยหนุ่มสาว เพราะวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงจะมีวุฒิภาวะทางเพศ  
เมื่อวัยรุ่นหญิงหรือชายมีเพศสัมพันธ์ก็จะสามารถให้ก าเนิดลูกได้ ระยะนี้ได้รับการขนานนามว่า  
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“ยุคของความเป็นมนุษย์” ในระยะนี้พฤติกรรมแบบเด็กจะค่อยๆ หายไปและมีการแสดงออกของ
ความเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มเข้ามาแทนที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นด้านจิตใจ 
ที่เกิดจากการพัฒนาทางร่างกายวัยรุ่นตอนปลาย (อายุประมาณ 18-21 ปี) ระยะนี้ได้รับการขนาน 
นามว่า “ขั้นบรรลุวุฒิภาวะ (Maturity)” วัยรุ่นจะมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม การรู้คิด และ 
จริยธรรมเท่าเทียมผู้ใหญ่ ได้แก่ รูปร่างแบบบุรุษหรือสตรี สังคมที่มีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมทุกข์  
ร่วมสุขแบบผู้ใหญ่ เป็นต้น 

จากการศึกษาเอกสาร ค าจ ากัดความของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาสามารถสรุป 
ความหมายของวัยรุ่นได้ว่า เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความยุ่งยากในการ 
ด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนวัยรุ่นสามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม เพื่อจะท าให้นักเรียนในวัยนี้ประสบความส าเร็จในการเรียนตาม  
เป้าหมายของตนเองและอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
 
2.2 ลักษณะของวัยรุ่น 

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมจึง  
นับว่าเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ในเด็กวัยรุ่นจะให้ความส าคัญ  
ความไว้วางใจกับเพื่อนมากที่สุด เด็กจะมีการประเมินตัวเองและพฤติกรรมจากปฏิกิริยาที่เพื่อนๆ  
แสดงออก เป็นวัยที่ชอบเสี่ยงและมีพฤติกรรมที่รุนแรงซึ่งสัมพันธ์กับฮอร์โมนโดยเฉพาะ Testosterone  
ถ้าฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กจะก้าวร้าวรุนแรง(หทัยทิพย์ ไชยวาที, 2551) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
นี้จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเองและบุคคลรอบข้าง  หากกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวบรรเทา  
ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอื่นๆ เป็นไป 
ด้วยด ี

ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540: 329) วัยรุ่นถือเป็นระยะของช่วงชีวิตที่ขั้นกลางระหว่าง 
ความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถแบ่ง-ขั้นได้อย่างแน่นอนว่าควรก าหนด 
เมื่ออายุเท่าใด เพราะปัจจุบันช่วงความเป็นวัยรุ่นได้ขยายออกไปโดยประมาณอย่างกว้างๆได้ตั้งแต่  
12 - 25 ปี เนื่องจากเด็กต้องอยู่ในสถาบันการศึกษานานขึ้น การเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้ทาง 
เศรษฐกิจต้องยืดเวลาออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม่และการเลี้ยงดูของครอบครัว ท าให้ช่วง  
ในความเป็นวัยรุ่นยาวขึ้น แต่อาจแบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะคือ ช่วงอายุประมาณ 12 - 15 ปี  
เป็นช่วงวัยแรกรุ่น เพราะมีพฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยู่มาก ช่วง 16 - 17 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนกลาง  
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ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นแท้จริงมีพฤติกรรมกล้ ากึ่งระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงอายุ 18 - 25 ปีเป็นระยะวัยรุ่น
ตอนปลายเพราะพฤติกรรมค่อนไปทางผู้ใหญ่ 

นอกจากนี้ กีเซล และลอลา (Gesell and Luella, อ้างถึงใน สุชา จันทน์เอม , 2540:  
136 - 137) ได้แบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นไว้ดังนี ้

1. วัยรุ่นตอนต้น หญิงจะมีอายุระหว่าง 13 - 15 ปี ชายจะมีอายุระหว่าง 15 - 17 ปี 
2. วัยรุ่นตอนกลาง หญิงจะมีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ชายจะมีอายุระหว่าง 17- 19 ปี 
3. วัยรุ่นตอนปลาย หญิงจะมีอายุระหว่าง 18 - 21 ปี ชายจะมีอายุระหว่าง19 - 21 ปี 
วัยรุ่นในแต่ละช่วงวัยมีลักษณะพัฒนาการที่ส าคัญดังนี้  
วัยรุ่นตอนต้น เป็นระยะที่ร่างกายเริ่มมีการเจริญ เติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทั้งใน 

เด็กหญิงและเด็กชาย ส าหรับเด็กหญิงนั้นแสดงให้เห็นความเจริญของร่างกายเต็มที่ก็คือการมี  
ประจ าเดือนครั้งแรก ส่วนเด็กชายนั้นไม่มีลักษณะบ่งชัดเช่นเด็กผู้หญิง แต่เราสังเกตได้จากการหลั่ง  
อสุจิในครั้งแรก การมีขนตามอวัยวะเพศ น้ าเสียงที่พูดเปลี่ยนเป็นห้าวขึ้นและมีลักษณะที่เรียกว่า 
“แตกพาน” ส่วนเด็กหญิงนอกจากการมีประจ าเดือน สัดส่วนต่างๆ ของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป  

วัยรุ่นตอนกลาง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายจิตใจและความนึกคิดการเจริญเติบโต
ในระยะเวลานี้มีลักษณะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในด้านจิตใจนั้น
เป็นผลพลอยได้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แม้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นสิ่ง
ปกติของเด็กทุกคน แต่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

วัยรุ่นตอนปลาย ในระยะนี้พัฒนาการของวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมักมี 
พัฒนาการด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกายโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับความนึกคิดและปรัชญาชีวิต  
เด็กวัยนี้มักพยายามปรับปรุงร่างกายของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและพยายามตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง 

จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ส าคัญช่วงหนึ่งในชีวิตมนุษย์เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุประมาณ 12 ถึง 16 ปี ดังนั้นจึง
จัดว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนกลาง โดยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 
จากวัยรุ่นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังนี ้
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2.3 พัฒนาการของวัยรุ่น 
จตุรพร ลิ้มมั่นจริง (2549: 34-60) ได้ให้ความหมายของ พัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี ้
พัฒนาการ (Development) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

การรู้คิด และจริยธรรมที่ดีต่อเนื่องกันไปอย่างมีระบบ” ซึ่งพัฒนาการของวัยรุ่นแตกต่างกัน เนื่องจาก
อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

2.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย เกิดจากการที่ต่อมพิทูอิตารี่ผลิตฮอร์โมน ท าให้

วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพรวด (Growth Spurt) และกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่ออื่นๆ ท างานมากกว่า
วัยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

 1.1 การเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกาย เป็นการเติบโตทางด้านส่วนสูงและ 
น้ าหนัก ที่เพิ่มขึ้นอย่างพุ่งพรวดในเด็กหญิงอายุ 10-13 ปี ส่วนเด็กชายอายุ 12-14 ปี นั่นคือเด็กหญิง 
โตเร็วกว่าเด็กชาย 1-2 ปี (สาธิต วรรณแสง, 2525: 19) โดยเฉลี่ยวัยรุ่นจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น 4-6 นิ้ว 
ต่อปี และจะเริ่มคงที่เมื่อวัยรุ่นหญิงอายุประมาณ 15-16 ปี ส่วนวัยรุ่นชายอาจจะสูงได้จนกระทั่งอายุ
ประมาณ 20 ปี 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของร่างกาย จากรูปร่างแบบเด็กที่มีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วัยรุ่นชายจะกลายเป็นมีสัดส่วนคล้ายสามเหลี่ยมคว่ า และวัยรุ่นหญิงจะมีรูปร่างคล้าย 
นาฬิกาทรายบอกเวลา แขนขายาวเร็วขึ้น ท าให้ดูเก้งก้าง มือและเท้าโตมากขึ้น ใบหน้าของวัยรุ่นหญิง 
จะเป็นรูปไข่มากขึ้น ส่วนวัยรุ่นชายมีรูปเป็นสี่เหลี่ยมและมุมมากขึ้น 

 1.3 ลักษณะปฐมภูมิทางเพศ วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะเพศซึ่งมีมา
แต่ก าเนิด ในด้านปริมาณ คือขยายใหญ่ขึ้น และด้านคุณภาพคือมีการหลั่งน้ าอสุจิ (วัยรุ่นชาย) หรือ 
การผลิตไข่ (วัยรุ่นหญิง) ผลที่ตามมาท าให้วัยรุ่นชายและหญิง ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันจะสามารถให้ก าเนิด 
ลูกได้ (แต่เนื่องจากวัยรุ่นยังอยู่ในวัยเรียน จึงมักจะแก้ไขปัญหาด้วยการท าแท้ง) 

 1.4 คุณลักษณะทุติยภูมิทางเพศ (Secondary Characteristic) หมายถึง
ลักษณะทางร่างกายที่แสดงความแตกต่างระหว่างเพศ (ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์) แต่ปรากฎให้เห็นชัด
ว่าเป็นหญิงหรือชายอย่างแท้จริง 

2.3.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
จากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ จอง เพียเจท์ (Jean Piaget)  

การเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญาของวัยรุ่น (Cognitive development) จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับด้านร่างกาย ขนาดของมันสมองจะขยายออกมากขึ้น วัยรุ่นเป็นผู้ชอบคิดอยากรู้อยากเห็น 
ช่างซักถาม ใช้เหตุผลและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ชอบแก้ปัญหาและตัดสินใจท า  
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบบิดา มารดา ต้องคอยให้การสนับสนุนปล่อยให้ลูกได้ใช้  



 31 

 

ความคิดเป็นของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นระยะที่ถือว่าพัฒนาการทางสติปัญญาและ 
ความคิดของเด็กพัฒนาขึ้นสู่ระดับวุฒิภาวะสูงสุด เด็กวัยนี้จะเริ่มคิดเหมือนผู้ใหญ่ มีเหตุผลคิด  
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ความคิดอ่านกว้างขวางลึกซึ้งขึ้น อยากรู้อยากเห็น ต้องการทดลอง เริ่มคิดถึง 
ชีวิตอดีตปัจจุบัน และอนาคต เกิดคามกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้หรือฝึกวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้า 
ต้องการให้ผู้ใหญ่รับฟังความคิดเห็นของตนมีอุดมคติสูงหัวรุนแรง ต้องการให้สังคมมีความยุติธรรม  
เสมอภาค 

2.3.3 พัฒนาการด้านอารมณ์ 
วัยรุ่นได้รับการขนานนามว่า เป็น “วัยพายุบุแคม (Storm and Stress)” หรือมี

อารมณ์ที่รุนแรงและบีบคั้น บางครั้งก็กล่าวว่า วัยรุ่นมีอารมณ์ที่มากกว่าปกติ อารมณ์ที่มากกว่าปกติ 
เป็นผลลัพธ์ที่ ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในเวลาเฉพาะ  
กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลนั้นในเวลาปกติ เช่น ความทุกข์ทรมานและชอกช้ าที่คนรักตีตัว 
ออกห่างจากวัยรุ่น ความอิจฉาริษยาเพื่อนที่มีฐานะร่ ารวย หรือมีสิ่งของราคาแพงใช้ การเก็บกด 
อารมณ์โกรธที่ถูกเพื่อนดูถูกเหยียดหยาม เป็นต้น ในเรื่องอารมณ์ที่มากกว่าปกตินี้ นักจิตวิทยามีความ 
คิดเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าวัยรุ่นต้องมีอารมณ์ที่มากกว่าปกติ และแสดงอารมณ์ที่มากกว่า 
ปกติแตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล (Gesell and others, 1956) เช่น วัยรุ่นชายคนหนึ่ง 
ถูกต่อว่าจากแฟนเรื่องไม่ได้รับโทรศัพท์จากเธอทั้งวันเมื่อวัยรุ่นชายไปร่วมงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่” ปรากฎว่าวัยรุ่นชายเกิดความเครียด และฆ่าตัวตายในคืนวันนั้น แต่นักจิตวิทยาอีกฝ่ายหนึ่ง 
มีความคิดเห็นว่า วัยรุ่นไม่มีอารมณ์ที่มากกว่าปกติ โดยแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นบางคนไม่รู้สึกอึดอัด  
ในตนเอง หรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ (ชีวิตของวัยรุ่นก็ราบเรียบเหมือนวัย  
เด็กที่ผ่านมา) ลักษณะของอารมณ์ที่มากกว่าปกติของวัยรุ่น วัยรุ่นจะแสดงพฤติกรรมของอารมณ์ 
รุนแรงและบีบคั้นในลักษณะส าคัญ 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ความรู้สึกที่รุนแรงและไวเกินไป เมื่อวัยรุ่นได้รับความกระทบกระเทือนเพียง
เล็กน้อย ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ร้ายแรงกับตนเอง ได้แก่ พ่อแม่ต าหนิ ท าให้วัยรุ่นกินยาตาย หรือ 
หนีออกจากบ้าน 

2.2 อารมณ์ที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วัยรุ่นจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
รวดเร็ว และหายได้ง่าย ได้แก่ วัยรุ่นร้องไห้เพราะเพื่อนแหย่ แต่เมื่อเพื่อนง้อก็ยิ้มแย้มได้ทันที (แต่ใน
กรณีที่มีอุดมคติเข้ามาเกี่ยวข้อง วัยรุ่นบางคนจะมีอารมณ์ที่ถาวร อาทิเช่น ความรักชาติ - สถาบัน  
การรักความยุติธรรม เป็นต้น) ดังนั้นผู้ใหญ่บางคนจึงใช้วัยรุ่นให้ร่วมมือในการเรียกร้องความยุติธรรม  
โดยอ้างเหตุผลว่า เป็นการกระท าของผู้รักชาติไทย หรือคืนความยุติธรรมกลับสู่ปวงชน 

2.3 การควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ เนื่องจากวัยรุ่นมีอารมณ์มากมายหลายประเภท 
และมีความรุนแรง บางครั้งจึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น วัยรุ่นรักเพื่อน เมื่อใคร 
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พูดดูถูกเพื่อนก็อาจท าร้ายด้วยก าลังเพื่อปกป้องเพื่อน (โดยไม่ใช้เหตุผล หรือหาต้นเหตุในเรื่องนั้นก่อน 
การแก้แค้น) 

2.4 อารมณ์ค้าง (Moody) เป็นอารมณ์ที่เกิดจากความผิดหวัง และลดความรุนแรง
ลง (แต่ยังติดอยู่ภายในใจ) ถ้าเป็นเวลานาน วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเครียด ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย เช่น  
วัยรุ่นชายอายุ 14 ปี ต้องการมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพื่อใช้เล่นเกมส์ แต่พ่อแม่มีฐานะยากจน 
จึงไม่ได้ซื้อให้ ต่อมาเด็กชายผูกคอตายพร้อมจดหมายลาตายว่า อธิษฐานจะไปเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น  
เพื่อจะได้มีเกมเล่นสมความปรารถนาส่วนอารมณ์โดยทั่วไปที่พบในวัยรุ่น ก็มีอารมณ์เช่นเดียวกับวัย 
เด็กที่ผ่านมา ได้แก่ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความรัก ความอยากรู้ 
อยากเห็น ความโศกเศร้า และความสุข แต่เขาจะพบการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้แตกต่างจากวัยเด็ก  
ในด้านสิ่งเร้า เช่น เด็กจะอิจฉาริษยาพี่หรือน้องที่มีสิ่งของหรือได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่มากกว่า  
ตนเอง แต่เมื่อเป็นวัยรุ่นจะแสดงความอิจฉาริษยาเพื่อนๆ ที่มีแฟนหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
ที่สูงกว่าเพราะวัยรุ่นที่ร่ ารวย มีโอกาสใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่สนุกสนาน ซื้อของใช้ราคาแพง หรือ 
ไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น อารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวัยรุ่นมากและอาจท าให้วัยรุ่นบางคน 
หมดอนาคต 

นักจิตวิทยาศึกษาพบว่า อารมณ์ของวัยรุ่นบางส่วนได้ถูกสะสมมาตั้งแต่เกิด และใน 
วัยรุ่นจะมีอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสังคมที่วัยรุ่นอาศัยอยู่ ว่าจะมีมาตรฐาน หรือ 
เงื่อนไขทางสังคมเข้มงวดหรือให้อิสระตามความแตกต่างของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและ 
อารมณ์นั้น นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของอารมณ์ว่า เป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และรุนแรงไม่หนักแน่น ขึ้นๆ ลงๆ เป็นความรู้สึกที่รุนแรงและแสดง 
ออกมาทางพฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ของวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่ องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเด็ก มีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรุนแรง ต้องการ 
อะไร เมื่อไม่ได้ดังใจก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป และจะพยายามหาเอาทางใดทางหนึ่งให้ได้ 
เปลี่ยนอารมณ์จากเริงร่าไปเป็นอารมณ์เศร้าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ประเดี๋ยวรักประเดี๋ยวโกรธ วู่วาม  
หงุดหงิด น้อยใจง่าย ก้าวร้าวและมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น เด็กจะมองเห็นความสวยงามแต่จะ
พิถีพิถันในการแต่งตัวเพื่ออวดเพศตรงข้าม มีความกังวลใจโดยเฉพาะผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ของร่างกาย รูปร่างหน้าตา รวมทั้งกังวลเกี่ยวกับอารมณ์เพศที่เพิ่มสูงขึ้น ชอบแสดงความคิดเห็น 
และกระท าสิ่งต่างๆ ตามล าพัง มีจินตนาการมากขึ้นเกี่ยวกับความรัก ความส าเร็จ ความปลอดภัย  
ความสงสารตนเอง ความตาย ความเชื่อมั่นต่างๆ เป็นไปอย่างรุนแรงเชื่ออะไรก็มักจะเชื่อเอาจริงๆ จังๆ  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะเกิดระแวงไม่ยอม เชื่ออะไรง่ายๆ นอกจากจะมีหลักฐานมาประกอบอ้างอิง   
มีความสนใจในการสมาคมมีมากขึ้น หมู่คณะมีอิทธิพลเหนือเด็ก เด็กวัยนี้จะคล้อยตามระเบียบปฏิบัติ
ของหมู่คณะหรือสังคม 
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2.3.4 พัฒนาการด้านสังคม 
จากทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของ อีริคสัน(Erikson)ได้แบ่งระยะพัฒนาการของคน 

ออกเป็นขั้นต่างๆ 8 ขั้น พัฒนาการแต่ละขั้นติดต่อสืบเนื่องกันตลอดเวลา โดยมีพัฒนาการทางร่างกาย 
เป็นตัวน าไปสู่พัฒนาการขั้นต่อๆ ไป ซึ่งพัฒนาการในวัยรุ่นนี้เป็นระยะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง  
บทบาทต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่จริงจัง ผู้ที่อยู่ใกล้เด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติหา
ประสบการณ์และปรับตัวก่อนก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้  
จะท าให้เด็กวัยรุ่นไม่มีปัญหาสามารถปรับตัวได้ส าเร็จ แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนา  
เอกลักษณ์ของตนเอง จะท าให้เด็กสับสน ตัดสินใจไม่ถูกต้องว่าจะเลือกแนวทางชีวิตอย่างไร ความคิด
ของเด็กวัยรุ่นนี้จะเปิดกว้างส าหรับสิ่งแปลกใหม่เขาจะไม่ยึดถือค าสอนดั้งเดิมของพ่อแม่แต่เด็กจะหัน 
มาหาคนที่มีสภาพเหมือนตนเอง คือ เพื่อน วัยรุ่นจึงเห็นความส าคัญของเพื่อน เชื่อเพื่อนมากและเชื่อ 
พ่อแม่น้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่จะเปลี่ยนไปไม่ต้องการให้พ่อแม่บังคับแต่ต้องการ 
ผู้ช่วยคิดช่วยแนะน ามีการสร้างเอกลักษณ์ของตนความรู้สึกว่าตนมีเพื่อน มีความรักความผูกพันกับ 
ผู้อื่นได้คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต้องมีในวัยรุ่น 

จากการศึกษาการพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่นสามารถสรุปได้ว่า วัยรุ่น คือวัยที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  
สามารถเข้าใจเหตุผลและมีมุมมองที่เป็นนามธรรมได้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 
ของวัยรุ่นตอนต้นอันเป็นช่วงที่ก าลังพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างรวดเร็ว และถือว่าพัฒนาการทาง  
สติปัญญาและความคิดของเด็กพัฒนาขึ้นสู่ระดับวุฒิภาวะ เป็นผู้ชอบคิดอยากรู้อยากเห็น ต้องการให้ 
ผู้ใหญ่รับฟังความคิดเห็นของตน มีอุดมคติ หัวรุนแรง ต้องการให้สังคมยอมรับ จากลักษณะดังกล่าว 
ของวัยรุ่นอาจส่งผลต่อ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
 

3. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
 

3.1 ความหมายของวินัยในการเรียน 
แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีวินัยในการเรียน มีนักการศึกษาให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความ

ค าว่า วินัยในการเรียนของนักเรียน ไว้ดังนี ้
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2529: 2-63) ได้กล่าวถึงวินัย 

ในการศึกษาไว้ว่า  การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที่นักเรียนสามารถควบคุม 
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผลและเป้าหมาย ในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อ 
พัฒนาตนเอง โดยการจัดตารางเวลาไว้ส าหรับศึกษาเล่าเรียน และการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม
ตารางดังกล่าวได้  มีความตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่ าเสมอในทุกๆ วิชา มีการเตรียมตัวอ่านบทเรียน 
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มาก่อนที่จะถึงเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนทุกครั้ง ภายหลังจากการเรียน เข้าเรียนตรงเวลา  
ไม่ลอกค าตอบจากเพื่อน อีกทั้งต้องไม่เปิดโอกาสหรือยินยอมให้เพื่อนลอกค าตอบในเวลาสอบ   
มีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนอย่างครบถ้วนและพร้อมส าหรับการใช้อยู่ตลอดเวลา 

ประพันธ์ ค าสามารถ (2550: 13) กล่าวว่า วินัยในการเรียน เป็นความสามารถของ
นักเรียน ในการที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่  
ก าหนดไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในสังคมได้ปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง 
และบุคคลอื่นในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขของตัวนักเรียนเองและส่วนรวม วินัยจึงมี 
ความส าคัญในอันที่จะก่อให้เกิดระเบียบขึ้นในตัวนักเรียนเอง ลดความขัดแย้งกับผู้อื่น เกิดความ
สามัคคี มีการควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นสามารถปรับพฤติกรรมในการแสดงออกให้ดีขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดี  
รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ดังนั้นถ้านักเรียนมีวินัยในการเรียน ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตน 
ตามแผนและกฎข้อบังคับของโรงเรียน ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย 

ดันฮิลล์ (Dunhill, 1964: 1, อ้างถึงใน ศราวุธ วงศ์ทอง, 2536: 18) ได้ให้ความหมายของ
วินัยในห้องเรียนหมายถึง สถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน ที่เอื้อประโยชน์ให้ครู สามารถด าเนินบทเรียน
โดยปราศจากเสียงรบกวนใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราศจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

จ าเนียร ศิลปวานิช (2538: 102) กล่าวว่า วินัยในชั้นเรียนหมายถึง การรู้จักปกครอง
ตนเอง การกระท าตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ อันเกิดจากความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ ที่มองเห็นคุณค่า  
ซึ่งการปฏิบัติจะด ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคน รวมทั้งเป็นเครื่อง
ยืนยันสิทธิของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน 

ภิญโญ สาธร (2519: 208) ให้ความหมายวินัยในการเรียนไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม หรือบางทียังไม่ได้ก าหนดไว้เป็นลาย 
ลักษณ์อักษรแต่เป็นความคาดหวังของครู ให้นักเรียนวางตัวหรือประพฤติตน ตั้งแต่เข้าในห้องเรียน  
ในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้

1. การปฏิบัติตัวในห้องเรียนได้แก่ การตั้งใจฟังครูสอนการพูดคุยซักถามครู เมื่อมีข้อสงสัย 
หรือไม่เข้าใจบทเรียน การมีสมาธิในการเรียนไม่วอกแวกไม่เหม่อลอยตอบค าถามที่ครูสอนได้ การท า 
การบ้านส่งครู การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยี 
สาระสนเทศ 

2. การปฏิบัติตัวนอกห้องเรียน ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่นการอ่านหนังสือ 
เพิ่มเติมนอกจากหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ตและสื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่นห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ และค้นคว้าหาความรู้ 
ภายนอกโรงเรียนอย่างเหมาะสมชอบฟังข่าวสาร พูดคุยและซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน 
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จากการการศึกษาเอกสารความหมายของวินัยในการเรียนข้างต้นนี้ สามารถสรุป 
ความหมายของวินัยในการเรียนได้ว่า พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน หมายถึง การแสดงออกของ 
นักเรียน ในการควบคุมพฤติกรรมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน เกี่ยวกับการเรียน 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน 
หมายถึง การปฏิบัติตนที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ได้แก่ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา มีอุปกรณ์ที่พร้อม 
ในการเรียน การตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังครูสอน ซักถามครูเมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียน  
การมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก ไม่พูดคุยกับเพื่อน ไม่น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่น ขณะที่ครูสอน  
ท างานส่งทันตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น และพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน หมายถึง  
การปฏิบัติตนที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียน ได้แก่ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เช่นห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเตรียมอุปกรณ์  
การเรียน จัดตารางสอนก่อนมาเรียน การเรียนพิเศษ การเข้าค่ายทางวิชาการ การจัดเวลาในการ  
แสวงหาความรู้ การอ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกจากหนังสือเรียน การแสวงหาความรู้จาก อินเทอร์เน็ต  
และสื่ออื่นๆ การรับฟังข่าวสาร พูดคุยและซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อหาความรู้ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน 
 
3.2 ขอบเขตของพฤติกรรมวินัยในการเรียน 

ศราวุธ วงศ์ทอง (2536: 5) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย 
ในห้องเรียนของนักเรียน โดยสามารถที่จะจ าแนกออกเป็น 2 พฤติกรรมหลัก ดังนี้ 

1. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนขณะที่ครูสอน ได้แก่ การไม่ 
แหย่เพื่อน ไม่ส่งเสียงดัง ไม่น าสิ่งของมาเล่น ไม่ลุกเดินจากที่ ไม่เล่นกับเพื่อน ไม่พูดสอดแทรกครู 

2. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนขณะที่ครูให้งานท า ได้แก่  
การท างานที่ครูมอบหมาย ไม่ลุกเดินจากที่ ไม่เล่นกับเพื่อน และไม่คุยกัน 

จากขอบเขตของพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น พอที่จะประมวลโดยองค์รวม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและครอบคลุมในแต่ละ
ประเด็นที่เป็นพฤติกรรมหลัก โดยอิงอยู่บนพื้นฐานทางธรรมชาติในบทบาทของทั้งครูและนักเรียน 
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเรียน พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียน จึงมีขอบเขต
ของพฤติกรรมใน 3 ลักษณะ ดังนี ้ลัดดา บุญทรง (2548: 53) 

พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 
1. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการเริ่มต้นแต่ละวัน 
2. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการแจกอุปกรณ์หรือเอกสารการเรียน 
3. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนก่อนเริ่มต้นบทเรียน 
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พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
1. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนขณะครูก าลังสอน 
2. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนเมื่อครูถูกรบกวนขณะที่ครูก าลังสอน 
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการท างาน ประกอบด้วย 
1. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนขณะนั่งท างานรายบุคคล 
2. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนขณะอยู่ในกลุ่มย่อย 
3. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนขณะอยู่นอกกลุ่มย่อย 
4. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนเมื่อการท างานของนักเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
3.3 ความส าคัญของการมีวินัยในการเรียน 

วินัยในการเรียนถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียน สามารถประสบความส าเร็จในเรื่อง
การเรียนของตนเอง ดังมีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้   

มาลี จุฑา (2542: 281-283) กล่าวว่า วินัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  
ถ้าเด็กขาดวินัย การเรียนการสอนย่อมจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร วินัยของนักเรียนจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ 
การปฏิบัติของครู วินัยเป็นเรื่องสรรถภาพของครูที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี กับนักเรียนและ 
การด าเนินงานภายในห้องเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนบังเกิดผลดีต่อการเรียน และตัวครูเอง  
สามารถแนะน าและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดี ครูบางคนสอนเด็ก 
เป็นกลุ่มได้ แต่บางคนก็สอนไม่ได้ ทั้งนี้ย่อมเกิดจากเรื่องวินัยทั้งสิ้น ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  
ของวินัยเรามุ่งในด้านคุณค่าของการศึกษา และหลักการที่ท าให้เด็กมีวินัยส าหรับตน มิใช่ต้องการ  
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เราต้องพยายามฝึกเด็กให้มีพัฒนาการ 
ที่สมบูรณ์ทุกด้าน และจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักวิธีที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  

พุธทิตา ดอนฟุ้งไพร (2550) พบว่า ความมีวินัยจะช่วยท าให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง  
ก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่ตัวนักเรียนและสังคมที่เกี่ยวข้อง การปลูกฝังการมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่เด็ก และผู้ที่มีหน้าที่อันส าคัญต่อ  
การด าเนินการเสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติที่ส าคัญก็คือพ่อแม่  
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุด รองลงมาก็คือสถาบันการศึกษา คือ  
โรงเรียน แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดิ้นรน ขวนขวายในการท ามาหากิน ไม่มี  
เวลาต่อการสั่งสอนบุตรหลานมากนัก จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียน 
ให้ดี ดังนั้น การปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยให้แก่นักเรียน  
ในสถานศึกษา จึงเป็นหลักการที่เหมาะสมด้วยเหตุผล (ประยงค์ วงษ์ดี, 2554) 
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กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2544: 7-8) ได้กล่าวถึงความส าคัญวินัยของนักเรียน ว่าโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนของตนให้เป็นผู้มีวินัยทั้งนี้เพื่อ  
ช่วยให้นักเรียนของตนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และสังคมทั่วไป สามารถ  
ควบคุมดูแลตนเองและสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อันจะมีผลท าให้โรงเรียนสามารถ 
ด าเนินกิจการต่างๆ ไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และนักเรียนเองก็สามารถท าการศึกษาเล่าเรียน  
ไปได้ด้วยความราบรื่นปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อันเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินัย ยิ่งกว่านั้น  
การที่โรงเรียนสามารถปลูกฝังนักเรียนของตนให้สามารถประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรได้ด้วยตัวของ
เขาเอง ย่อมจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปได้ด้วยดี อันจะเป็น  
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเอง และแก่สังคมเป็นส่วนรวมในอนาคต 

usubel (1986: 185, อ้างถึงใน จินตนา ชาญเชี่ยว , 2545 : 12) กล่าวว่า วินัยเป็น
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งท าหน้าที่ที่ส าคัญในการฝึกเยาวชน และกล่าวถึงความส าคัญของ  
การมีวินัยไว้ 5 ประการดังนี ้

1. วินัย มีความจ าเป็นต่อกระบวนการทางสังคม เพื่อให้เรียนรู้การยอมรับมาตรฐาน 
ของสังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม 

2. วินัย มีความจ าเป็นต่อการสร้างคนให้มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม และมีวุฒิภาวะ เช่น  
ฝึกให้มีการควบคุมตนเองการพึ่งพาตนเองเป็นต้น 

3. วินัย ฝึกให้คนเป็นผู้มีศีลธรรม เชื่อฟัง พัฒนาความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและความมีเหตุผล 
วินัย มีความจ าเป็นต่อความรู้สึกปลอดภัยของเด็ก และมีความจ าเป็นต่อการออกกฎข้อบังคับต่างๆ 
ด้วยวินัย สอนให้เกิดความรู้ความช านาญที่จะร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นในสังคมโดยเฉาะความรู้ ความช านาญ 
ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสังคมให้เกิดความรู้ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่จะท าให้การปฏิบัติ 
ต่อผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ยังผลให้เกิดประโยชน์สมความมุ่งหมาย 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2520: 18-19) กล่าวว่า วินัยเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นใช้ในการ 
พัฒนาการของเด็ก วินัยเป็นเครื่องช่วยในการแนะแนว ความประพฤติอย่างรับผิดชอบของเด็ก  
ในอนาคต ผู้ที่ตั้งระเบียบวินัยได้แก่ พ่อ แม่ และครูอาจารย์ วินัยที่ตั้งขึ้นและใช้บังคับเด็กจะเป็น 
ลักษณะแบบแผน ความประพฤติที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กประพฤติทั้งสิ้น การตั้งวินัยต้องท าด้วยความ 
ระมัดระวัง และกฎต่างๆ ต้องท าด้วยความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เพราะวินัยที่ใช้ได้ผลกับวัยเด็ก 
อาจใช้ไม่ได้ผลกับวัยเด็กโต เนื่องจากการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างกันมากการตั้งวินัยจะต้องมีความพอดีกับ 
ขั้นพัฒนาการของเด็ก  

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 20) กล่าวว่า นักจิตวิทยาและ 
นักสังคมวิทยา เชื่อว่าวินัยมีพื้นฐานมาจากวัยแรกของชีวิต  มีการเรียนรู้การเลียนแบบและฝึกฝน 
จากบุคคล และสังคมที่แวดล้อมไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนเกิดการซึมซับคุณธรรม 
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ขึ้นภายใน ท าให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคล คนส่วนมากเห็นว่าวินัยเกิดจาก 
การดูแล ควบคุม ในระยะแรกที่เด็กยังเยาว์ การกระท าเป็นแบบอย่างที่ดีและการแนะน าบอกกล่าว 
ด้วยเหตุผล โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเคยชินที่ดีและเกิดความ  
เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม ส่วนมากการใช้วินัยภายนอกมักเกิดในลักษณะของภาวะจ ายอมเกรงกลัว
อ านาจและการลงโทษ มักถูกควบคุมให้ปฏิบัติหรือเสริมแรง เช่น ให้รางวัลหรือลงโทษท าให้เด็ก 
ตกอยู่ในภาวะจ าใจไม่เต็มใจ เมื่อเด็กเริ่มมีเหตุผล สามารถเข้าใจผลของการกระท าที่เกิดขึ้นและรู้จัก 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์สุขของส่วนรวม การพัฒนาวินัยโดยใช้เหตุผลให้เด็ก มีส่วน
ร่วมในการก าหนดข้อตกลง กฎเกณฑ์หรือระบบระเบียบและช่วยกันดูแลให้ปฏิบัติตามขอ้ตกลงเท่าน้ัน  
เพื่อความสงบสุขจะช่วยฝึกให้เด็กควบคุมตนเองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนับว่าเป็นการพัฒนา  
วินัยในตนเองที่ท าให้เด็กมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 

ไพฑูรย ์หงษ์แพง (2549: 21) ได้สรุปเกี่ยวกับความส าคัญของวินัยนักเรียน ไว้ว่า โรงเรียน  
หรือสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านวินัยนักเรียน  ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ 
นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เพราะเมื่อนักเรียนมีวินัยในตนเองก็สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ใน 
ระเบียบแบบแผนได้ ก็จะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
สังคมในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีความสงบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

กฤษจา ดอนทอง (2549: 54) ก็ได้สนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวสภาพแวดล้อมภายใน 
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียนนักศึกษาว่า ครูมี 
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความมีวินัยของนักเรียนนักศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือด าเนินการให้ 
เด็กประพฤติเป็นไปตามระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทุกคนในโรงเรียนก็ควรที่จะมีส่วนรับรู้ เข้าใจ 
และพิจารณาระเบียบของโรงเรียนร่วมกัน ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกพร้อมทั้งยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและการกระท าของผู้เรียน ครูมีความกระตือรือร้นที่จะสอนและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องวินัยสามารถสรุปได้ว่า วินัยเป็นสิ่งส าคัญที่ควบคุมให้นักเรียน 
สามารถปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องการเรียน ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งเรียกว่า วินัยในการเรียน หากนักเรียนมีวินัยในการเรียนก็จะส่งผลดีต่อการเรียนของ 
ตนเองและส่วนรวม ท าให้เกิดความเรียบร้อย มีระเบียบแบบแผนในการเรียน แต่ ถ้านักเรียนขาดวินัย 
ในการเรียน ก็จะส่งผลต่อการเรียนของตนเองไม่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ซึ่งอาจส่งผลในด้านลบทั้งด้านการเรียนของตนเองและส่วนรวม 
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3.4 ลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียน 
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดการมีวินัยในการเรียน จากงานวิจัย 

นักการศึกษาหลายท่าน ที่ก าหนดคุณลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียน ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
บารุค (Baruch, 1949: unpaged, อ้างถึงใน อุไรวรรณ สวัสดิ์ , 2551: 15) กล่าวถึง  

ผู้มีวินัยในการเรียนจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1. มีความเช่ือมั่นในตนเอ ง 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
ออซูเบล (Ausubel, 1968: 460, อ้างถึงใน เกศริน วงษ์มัน่, 2553: 60) กล่าวว่า ผู้มีวินัย 

ในการเรียน จะมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
2. เชื่อมั่นในตนเอง 
3. พึ่งตนเองได้ 
4. ควบคุมอารมณ์ได ้
5. อดทน 
วิคกินส์ (Wiggins, 1971: 289, อ้างถึงใน เกศริน วงษ์มั่น, 2553: 60) กล่าวถึงการศึกษา

ของโกซ์ (Gough) ซึ่งได้ศึกษาการควบคุมตนเองและการมีวินัยในการเรียน และพบว่า ผู้ที่มีวินัย 
ในการเรียนสูง จะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรับผิดชอบมาก 
2. มีความวิตกกังวลน้อย 
3. มีความอดทน 
4. ประพฤติตนอย่างมีเหตุผล 
แบนดูรา (Bandura, 1986: unpaged, อ้างถึงใน เกศริน วงษ์มั่น, 2553: 60) ได้กล่าว

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยในการเรียนไว้ดังนี ้
1. มีความสามารถควบคุมอารมณ ์
2. มีความสามารถในการต้านสิง่ยั่วยุ 
3. มีความคาดหวังความสามารถของตน 
4. มีการตั้งเป้าหมาย 
5. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
6. สามารถชะลอการได้รับความพึงพอใจ 
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 17) ได้สรุปลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในการ
เรียนไว้ว่ามีลักษณะ ดังนี ้

1. เป็นคนตรงต่อเวลา 
2. มีความละเอียดรอบคอบ 
3. รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี 
4. มีความเพียรพยายามใช้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 
5. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์และวินัยในตนเอง 
6. มีความซื่อสัตยต์่อหน้าที ่โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัว 
7. ยอมรับความผดิพลาดที่เกิดขึ้น 
8. มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญกับปัญหา 
9. ไม่ปัดงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติไปให้ผู้อื่น 
10. ช่วยเหลือกลุ่มในการที่จะท ากิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 64) กล่าวถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย 

ในการเรียนไว้ว่า ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ผู้มีวินัยในการเรียนต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตั้งใจจริง 
3. มีความอดทน 
4. มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
5. เป็นคนตรงต่อเวลา 
6. เป็นคนมีระเบียบ และยอมรบัการกระท าของตน 
สมบูรณ์ สิงห์ค าปอง (2542: 38) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียนมีพฤติกรรม 

การแสดงออก ดังนี้ 
1. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความตรงต่อเวลา 
5. เคารพสิทธิของผู้อื่น 
6. มีระเบยีบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
7. มีลักษณะมุ่งอนาคต 
8. มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
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สินีนาฎ สุทธจินดา (2543: 20) กล่าวถึง พฤติกรรมของผู้มีวินัยในการเรียนไว้ 
ตามคุณลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. การปฏิบัติตามตามกฎระเบียบของสังคม 
2. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. มีความตั้งใจจริง 
4. สามารถควบคมุอารมณ์ได้ 
5. มีความอดทน 
6. ตรงต่อเวลา 
7. มีความรับผิดชอบ 
8. มีความเป็นผู้น า 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (2549 : 24) ได้ระบุ 

พฤติกรรมบ่งชี้ด้านความมีวินัยไว้ดังนี ้
1. มาโรงเรียนทันเวลา 
2. ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. สุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ 
5. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 19) ได้สรุปลักษณะของผู้ทีมีวินัยในการเรียน 

ไว้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ดังนี้ 
1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ 
4. เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง  
5. ตรงต่อเวลา 
6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
7. ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ   
8. เคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้ปกครอง 
9. ซื่อสัตย์ไว้ใจได ้
3.4.1 ลักษณะของพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดี 

1. นักเรียนน่ังตามท่ีอย่างธรรมดาไม่เดินไปเดินมา 
2. ไม่เห็นหน้าหันหลังคุยกันขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. นักเรียนทกุคนต้ังใจเรยีนต้ังใจฟังค าอธิบายจากครู 
4. ปรึกษากันค่อยๆ ในเวลาท างานร่วมกันเกรงใจใจผู้อื่น 
5. รู้จักผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี 
6. ท างานมีระเบียบ 
7. เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
8. เคารพนับถือในความคิดของผู้อื่น 
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีวินัยในการเรียนของนักการศึกษา สามารถสรุป 

ได้ว่า คุณลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตน 
เกี่ยวกับการเรียนของตนเองคือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของห้องเรียนของโรงเรียน  
อย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ตรงต่อเวลา สามารถควบคุม 
อารมณ์ได้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความอดทน มีการทบทวนบทเรียน มีแบบแผน  
กฎเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติตามแผนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เป็นประโยชน์  
ต่อการเรียนของตนเอง 
 
3.5 แนวทางในการปลูกฝังเสริมสร้างและพัฒนาวินัยในการเรียน 

วินัยในการเรียน ถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ทุกประเภท ในการพัฒนา ประเทศ  
ให้เจริญก้าวหน้าน้ัน ต้องเริ่มที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน ด้วยการปลูกฝังความมีวินัยในการเรียน 
ให้แก่เยาวชน ดังนั้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวินัยในการเรียนให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน  
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรมได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง เพราะการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังวินัยในการเรียนให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนได้ 
ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้  

ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2522: 76 - 77) กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกฝัง และพัฒนาวินัย 
ในการเรียนของนักเรียนต้องอยู่ในปัจจัยดังต่อไปนี ้

1. สถาบันที่มีส่วนในการพัฒนาวินัยในการเรียน สถาบันที่มีส่วนในการพัฒนา วินัย 
ในการเรียน ได้แก่ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ฯลฯ ซึ่งบุคคลต่างๆ ในสถาบัน เหล่านี้จะต้องร่วมมือ
และช่วยหรือในการพัฒนาวินัยให้แก่เยาวชนไทย 

2. วิธีพัฒนาวินัยในการเรียนให้แก่เด็กนั้น ก่อนอื่นเราควรจะทราบว่าวินัยที่จะปลูกฝัง  
ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก ควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งได้มีผู้เสนอแนะแนวทาง ส าหรับการมี วินัยที่ดีควร
ปลูกฝังไว้ ดังนีค้ือ  
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1. วินัยท าให้ผู้รักษาเป็นคนดี เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมเสีย 
2. วินัยเป็นเครื่องวัดความดีงามของคน 
3. วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเป็นนิสัย จะช่วยให้การงานส าเร็จเรียบร้อยและรวดเร็ว 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 63 - 65) ได้เสนอแนะวิธีการปลูกฝังวินัยในการเรียน  
ให้แก่นักเรียน ดังนี ้

1. การอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้การศึกษาควรให้การ
อบรมเลี้ยงดูที่ดีที่สุด คือการให้ความรักความเข้าใจเป็นเครื่องสนับสนุน อีกทั้งมีการใช้เหตุผลรวมทั้ง 
การควบคุมอย่างพอเหมาะ ไม่บังคับมากเกินไปนั้นคือ ควรใช้การอบรม เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

2. การฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยถ่ายทอดวินัยการเรียน ให้แก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม 
คือการให้ความรู้ ค าแนะน า การลงโทษ การให้รางวัลในพฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กกระท า อีกทั้งผู้ใหญ่ 
ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส าหรับเด็กในการเรียนแบบ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 12) ได้แนะแนวทางในการส่งเสริมความมีวินัย 
ในการเรียนดังนี ้

1. สร้างบรรยากาศที่มีการผ่อนคลาย 
2. ให้โอกาสเด็กริเริ่มท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
3. สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
4. เปิดโอกาสให้เด็กช่วยกันสร้างข้อตกลง 
5. แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือเด็กที่ยัง 

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง 
6. ทบทวนสิง่ที่เด็กกระท า โดยการถามหรือชมเชย 
สุทธิชัย แสงบุญมี (2537: 11) กล่าวเกี่ยวกับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการเรียน 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสังคมมีความส าคัญดังนี ้
1. เรียนรู้มาตรฐานการกระท า หรือความประพฤติที่สังคมยอมรับ 
2. มีวุฒิภาวะทางด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพดี เช่น เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นผู้มี ความมั่นคงทางอารมณ์  
และอดทนต่อความคับข้องใจได ้

3. มีมโนธรรมทีดี มีศีลธรรม 
4. มีความปลอดภัยทางอารมณ ์
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ณัฏฐ์พร สตาภรณ์ (2540: 27) กล่าวว่า การเสริมสร้างวินัยในการเรียนให้แก่ เยาวชน  
ควรเป็นวินัยที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเต็มใจ มากกว่าวินัยที่มีรากฐานมาจากค าสั่งการบังคับ 
หรือการลงโทษ และควรได้รับการฝึกให้มีขึ้นตั้งแต่วัยเยาว์เป็นต้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 47) กล่าวว่า วินัยจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็ต่อเมื่อครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัยโดยด าเนินการสร้าง  
กฎเกณฑ์ในห้องเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการควบคุมตนเอง พร้อมกับรู้ขีดจ ากัด เช่น  
ไม่ท าร้ายรังแกเพื่อน ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ครูชี้แนะแนวทางออกเมื่อนักเรียนท าผิดจนนักเรียน 
เกิดความรู้ว่าตนเองควบคุมปรับปรุงแก้ไขโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ รักความจริง ไม่พูดปด 
2. รับผิดชอบในกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
3. สามารถท ากิจกรรมส าเร็จด้วยตนเอง 
4. มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 
5. ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาได้อย่างถูกต้อง 
6. เคารพสิทธิ หน้าที ่ของกันและกัน 
จากการปลูกฝังเสริมสร้างและพัฒนาวินัยในการเรียนที่มีผู้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ว่า  

การปลูกฝังหรือเสริมสร้างการมีวินัยในการเรียนให้กับนักเรียนนั้น มิใช่หน้าที่หรือความรับผิดชอบ 
ของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือและความรับผิดชอบ  
จากหลายฝ่ายด้วยกัน โดยควรจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นนิสัยตั้งแต่  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มาตรฐานการ กระท า หรือความ 
ประพฤติที่สังคมยอมรับ เรียนรู้ในการควบคุมตนเองให้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน ในเรื่อง  
เกี่ยวกับการเรียนและในเรื่องทั่วไป รับผิดชอบในกิจวัตรประจ า วันเรื่องการเรียนของตนเอง  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามระเบียบปฏิบัติ ตามกติกา ข้อตกลง ได้อย่างถูกต้อง   
 
3.6 คุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียน 

การพัฒนาคุณภาพของคน เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ การปลูกฝังวินัย 
ในการเรียนให้นักเรียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
เป็นการสร้างเยาวชนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ มีนักการศึกษาหลายท่าน  
ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียนไว้ดังนี้ คือ 

โครว์ และโครว์ (Crow and Crow, 1962: 398, อ้างถึงใน เกศริน วงษ์มั่น, 2553: 85)  
กล่าวว่า การสร้างวินัยในการเรียนให้กับ นักเรียนจะเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้วิธีการด า เนินชีวิต  
ตามวัฒนธรรมของสังคมของเขา เพื่อให้มีพฤติกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงตนเองและคนอื่นๆ ด้วยการ 
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สร้างวินัยในการเรียน ให้กับตนเอง จะช่วยท าให้เขาได้กระท าสิ่งที่สังคมยอมรับ เพื่อเขาจะได้มี 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เขาก็จะรู้สึกพอใจด้วยเช่นกัน 

ช าเลือง วุฒิจันทร์  (2522: 84 - 85) และกรมวิชาการ (2545: 21) ได้สรุปคุณค่า  
และประโยชน์ของวินัยในการเรียน ดังนี้ คือ 

1. วินัยท าให้ผู้รักษาเป็นคนดี เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมเสีย 
2. วินัยเป็นเครื่องวัดความดีงามของคน 
3. วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเป็นนิสัย จะช่วยให้การงานส าเร็จเรียบร้อย และรวดเร็ว   
สินีนาฏ  สุทธจินดา (2543: 35) กล่าวว่า วินัยจะช่วยก าหนดทิศทางให้สมาชิกในสังคม 

ประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ถ้าหากปราศจากวินัยแล้ว 
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมแต่ละกลุ่มก็ย่อมจะวุ่นวายสับสน เพราะแต่ละบุคคลจะมี ความแตกต่าง
กัน ทั้งในระดับการศึกษา ความรู้จิตใจ การอบรมเลี้ยงดู และความต้องการในด้านต่างๆ เป็นต้น  
ในขณะเดียวกันถ้าคนในสังคมนั้นๆ มีวินัยในตนเอง จะท าให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่มีเหตุผล   
มีความอดทนมั่นคงทางอารมณ์และเป็นผู้มีจริยธรรม ซึ่งจะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
การพัฒนาวินัยในตนเองแก่เด็กหรือเยาวชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยให้เด็กหรือเยาวชน รู้จัก
ด าเนินชีวิตของตนอย่างถูกต้อง มีเหตุผลและเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถด ารงชีพอยู่ 
ในสังคมอยู่อย่างเป็นสุข ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมที่ตนอยู่ และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า คุณค่าและประโยชน์ 
ของวินัยในการเรียน คือ ความมีวินัยในการเรียนนั้นช่วยก าหนดทิศทางให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการเรียน  
ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ถ้าหากปราศจาก วินัยในการเรียนแล้ว 
การเรียนการสอนก็จะเกิดปัญหาสับสนวุ่นวาย เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในระดับ 
ความรู้ จิตใจการอบรมเลี้ยงดู และความต้องการด้านต่างๆ ในขณะเดียวกัน ถ้านักเรียนมีวินัยที่เกิดขึ้น 
ภายในจิตใจขึ้นมา จะท าให้นักเรียนนั้นมีความประพฤติที่มีเหตุมีผล มีความอดทน มีความมั่นคง 
ทางอารมณ์และเป็นผู้มีจริยธรรม ซึ่งจะท าให้ สามารถอยู่ในโรงเรียนร่วมกันได้อย่างสงบสุข  
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อการเรียนของตนเองและส่วนรวม 
 
3.7 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีวินัยในการเรียน 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในตนเอง โดยอาศัยทฤษฎี
การเกิดวินัยในตนเองของนักจิตวิทยา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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3.7.1 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของ เมาเรอร์ (Mowrer) 
การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลแต่ละคนนั้น นักทฤษฎีจิตวิทยาเชื่อว่า จะต้องมี  

พื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มต้น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับ  
มารดาหรือผู้เลี้ยงดู อันจะน าไปสู่ความสามารถควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น ทารกและเด็กจะต้องเรียนรู้ 
จากผู้ที่เลี้ยงดู โดยการเรียนรู้นี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเท่านั้น การเรียนรู้ของทารกและเด็กนี้  
จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการเกิดวินัยของเมาเรอร์ (Mowrer, อ้างถึงใน สินีนาฎ สุทธจินดา , 
2543: 20-22) การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลนั้น นักจิตวิทยาทั้งหลายเชื่อว่าจะต้องมีพื้นฐาน 
มาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา สิ่งส าคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับบิดามารดา 
หรือผู้เลี้ยงดู อันจะเป็นทางน าไปสู่ความสามารถในการให้รางวัลตนเองหรือความสามารถควบคุม  
ตนเองเมื่อโตขึ้น ซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน โดยที่การเรียนรู้ 
นี้จะเกิดในภาพอันเหมาะสมเท่านั้น การเรียนรู้ของทารกหรือเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้

บุคคลที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของทารกหรือเด็กคือ บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูซึ่งเป็น 
ผู้ที่บ าบัดความต้องการของทารก เช่น หิวก็ได้ดื่มนม ร้อนก็ได้อาบน้ า ยุงกัดก็มีผู้ปัดให้ ฯลฯ เมื่อทารก 
ได้รับการบ าบัดความต้องการก็จะรู้สึกสบาย พอใจและมีความสุข ความรู้สึกของทารกนี้จะรุนแรงมาก 
และติดตรึงอยู่ในส านึกของทารกไปจนเติบโตขึ้น การที่ทารกได้รับการบ าบัดความต้องการจนรู้สึก 
สบาย พอใจและมีความสุขนั้น สิ่งที่เกิดควบคู่กับเหตุการณ์นี้อยู่เสมอทุกครั้งก็คือการปรากฏตัวของ
บิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูในขณะที่มาปรนนิบัติเด็ก การบ าบัดความต้องการของเด็กกับบิดามารดาหรือ 
ผู้เลี้ยงดู เป็นสิ่งควบคู่กันเสมอในการรับรู้ของเด็ก จึงถ่ายทอดมายังบิดามารดา ท าให้การปรากฏตัว 
ของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขแก่เด็กได้ เด็กจึงเกิดความรักและพอใจ
ในบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูตน ซึ่งเมาเรอร์เชื่อว่าการรักและพอใจบิดามารดานั้น จะต้องเกิดจากการ  
เรียนรู้เช่นนี้ โดยมีความสุข ความพอใจที่ได้รับการบ าบัดความต้องการมาก่อน ถ้าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้
ในเด็ก เช่น เมื่อหิวก็ไม่ได้กิน หรือได้กินยามไม่หิว เด็กก็จะไม่เกิดความพอใจ เด็กก็จะไม่มีรากฐาน  
ในการที่จะเรียนรู้ ที่จะรักและพอใจบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูตน นั่นก็คือ บุคคลที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ 
เริ่มแรกของทารกหรือเด็ก ก็คือบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นบิดามารดาหรือผู้อื่นก็ได้
ความรักและความผูกพันของเด็กก็น าไปสู่การปฏิบัติตามค าอบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบผู้ที่ตนรัก
และพอใจ กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเด็กที่มีต่อบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู จึงท าให้เมื่อบิดา 
มารดาหรือผู้เลี้ยงดูมีการอบรมสั่งสอนเด็ก หรือมีการกระท าหรือพูดจาอย่างไร ก็จะเกิดการท าตาม  
หรือเลียนแบบค าพูด หรือการกระท าตามที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูสั่งสอน หรือตามที่เห็นบิดามารดา
หรือผู้เลี้ยงดูกระท า ซึ่งการกระท าของเด็กเช่นนี้จะท าให้เขาเกิดความสุขความพอใจได้เอง อันเป็น 
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ลักษณะการให้รางวัลและชมเชยตนเอง โดยบุคคลไม่ได้หวังผลจากภายนอก การเลียนแบบผู้เลี้ยงดู  
ตนของเด็ก จะท าทั้งที่ดีและไม่ดีเท่าๆ กันตราบเท่าที่ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของผู้ที่ตนรักและพอใจ  
เช่น ถ้าเด็กเห็นผู้เลี้ยงดูสูบบุหรี่เสมอ เมื่อเด็กสูบบุหรี่บ้างก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเป็น  
ลักษณะของผู้ที่ตนรักตนพอใจมาก่อน ความสามารถในการให้รางวัลตนเองนี้ เมาเรอร์เชื่อว่าเป็น  
ลักษณะที่แสดงถึงการบรรลุนิติภาวะทางจิตของบุคคลนั้น โดยจะปรากฏขึ้นในเด็กปกติที่อายุ 
ประมาณ 8-10 ขวบ และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ฉะนั้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
ทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะควบคุมตน ให้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล  
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในการโต้ตอบเมื่อเกิดความคับข้องใจ เมื่อเกิดความกลัวในการมีความรัก 
และในการมีอารมณ์ต่างๆ ฯลฯ ส่วนผู้ที่ขาดวินัยในตนเองหรือขาดการควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้  
ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระท า และกลายเป็น  
ผู้ท าผิดกฎเกณฑ์และกฎหมายของบ้านเมืองอยู่เสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเป็นอาชญากรเรื้อรัง 
หมดโอกาสที่จะแก้ไข ดังนั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวินัยในตนเองนั้น พื้นฐานที่ดี  คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา โดยมีความรัก ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการอบรม  
เลี้ยงดูสั่งสอน เพื่อเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ งจิตส านึกนั้นจะแสดงพฤติกรรม 
ที่ดีงามสืบต่อไป 

จากการศึกษาทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) พบว่า การที่บุคคลใดๆ จะมีลักษณะ 
การเกิดวินัยในตนเองเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะทางจิตนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูในวัยทารก  
อย่างมีความรัก ความอบอุ่น และผ่านการอบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดู 
ตนเอง จึงจะพัฒนามาเป็นลักษณะที่เด่นชัดในจิตส านึกของบุคคลนั้น และกลายเป็นพฤติกรรม 
ที่ถูกต้องมีเหตุผลของบุคคลนั้น 

3.7.2 ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรมของ Peck and Havighurst 
ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรมของ Peck and Havighurst กล่าวว่า การที่บุคคล 

จะกระท าพฤติกรรมทางจริยธรรมต่างๆ นั้นความต้องการกระท าเป็นสาเหตุส าคัญ เพค และแฮวิกเฮิสต์  
(Peckand Havighurst, n.d., อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2527: 64) ก็เห็นความส าคัญนี้ และ 
เชื่อว่าการควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ร่วมกันช่วยให้เกิดความต้องการ 
แสดงพฤติกรรม เพื่อผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล นักทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลังควบคุมของอีโก้ในบุคคล  
จะมีมากหรือน้อยก็ได้ และแต่ละบุคคลจะมีพลังควบคุมอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ ในส่วนผสมที่ไม่เท่ากัน  
และอาจแบ่งบุคคลตามลักษณะทั้งสองนี้ร่วมกันออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1) พวกปราศจากจริยธรรม หมายถึง พวกที่มีพลังทั้งสองน้อยมาก โดยบุคคล 
จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลประเภทนี้ 
ถูกควบคุมโดยเห็นแก่ตัวของตนเอง 
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2) พวกเอาแต่ได้ หมายถึง บุคคลที่พลังควบคุมอีโก้น้อย แต่พลังควบคุมของ 
ซุปเปอร์อีโก้มีมากขึ้น แต่จัดอยู่ในประเภทปานกลางค่อนข้างน้อย บุคคลประเภทนี้ยังจะยึดตนเอง  
เป็นศูนย์กลาง และกระท าทุกอย่างเพื่อความพอใจและผลได้ตัวเอง เป็นคนไม่จริงใจ ลักษณะปรากฏ 
ตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตนไปจนตาย 

3) พวกชอบคล้อยตาม หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้น้อย เหมือนสอง 
ประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากกว่า คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  
คนพวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลประเภทนี้อยู่ภายใต้ 
การควบคุมของสังคมและกลุ่ม 

4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้ในระดับ 
ปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มาก จะเป็นผู้ยอมรับเกณฑ์และค่านิยมของสังคม  
เข้าไปในลักษณะของตนเอง จะเป็นผู้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นว่ากฎเกณฑ์ 
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะก่อผลเสียต่อคนอื่นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลักของชุมชน เพราะมี  
ความมั่นคงในการกระท าและความเชื่อ คนอื่นเห็นได้ง่าย แต่ขาดความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล  
คนประเภทนี้จึงยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 

5) พวกเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล คือ บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มาก และ 
ในขณะเดียวกันก็มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากด้วย ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง การท าตาม 
กฎเกณฑ์ของสังคม และความสมเหตุสมผล โดยยึดการเห็นแก่ผู้อื่นทั่วไปเป็นหลัก บุคคลประเภทนี้  
มีความสามารถควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคม หรืออยู่ใต้อิทธิพลของ 
สังคมอย่างปราศจากเหตุผล บุคคลประเภทนี้ก่อนจะท าอะไรต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อผู้อื่น 
และพร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม บุคคลประเภทนี้มีไม่มากในสังคม แต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า  
เป็นบุคลิกภาพที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์ 

เมื่อพิจารณาทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมของเพคและฮาวิกเฮิร์ส จะเห็นความ 
สอดคล้องกันของทั้งสองทฤษฎี คือ ในทฤษฎีของเมาเรอร์ แสดงให้เห็นว่า การวางพื้นฐานให้เกิดวินัย 
ในตนเองเริ่มมาจากการเลี้ยงดู ตั้งแต่แรกจนเกิดความผูกพัน และเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติตน 
ตามค าอบรมสั่งสอนของผู้ปกครองหรือเลียนแบบ เด็กจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนกลายเป็นผู้ที่มี 
วินัยในตนเอง ส่วนทฤษฎีของเพคและฮาวิกเฮิร์สนั้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อเด็กเติบโตมาแล้ว ได้รับ  
ประสบการณ์และความรู้ทางจริยธรรมจากสังคม และรับเข้าไปในตนเองจนกลายเป็นพลังในการ 
ควบคุมตนเอง หรือเกิดเป็นความมีวินัยในการเรียน จึงสามารถสรุปได้ว่าก าเนิดของความมีวินัยในการ 
เรียนนั้น เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก และสะสมประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก  
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม พัฒนาเป็นพลังในการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ หรือความมีวินัย 
ในตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ อย่างเหมาะสมคือเป็นผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ 
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จากทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  
พฤติกรรมการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวบุคคล โดยการเรียนรู้ทั้งจาก 
ภายใน และภายนอกตนเอง การตอบสนองจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ด้วยการแสดงออก  
ในรูปการกระท าต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้การแสดงพฤติกรรม อยู่บนพื้นฐานและการเรียนรู้ 
ของแต่ละปัจเจกบุคคล ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ส าคัญในการให้การเรียนรู้ 
ต่อนักเรียนจึงควรค านึงถึงพฤติกรรมของนักเรียนและให้การเรียนรู้ที่ถูกวิธีแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 
3.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 

กังสดาล มนต์ฤทธานุภาพ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในห้องเรียน 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
พฤติกรรมการวินัยในห้องเรียน ทัศนคติต่อความมีวินัย พฤติกรรมการวินัยในห้องเรียนและการอบรม  
สั่งสอนของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 

McDermott. P. A. Mordell. M. and Stoltzfus, J. C. (2001) ได้ศึกษาเรื่อง การจัด 
การเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสัญชาติอเมริกันเกี่ยวกับ วินัยในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
สู่การเรียนด้วยอวัจนภาษา ของนักเรียนนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,268 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-17 ปี 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียน 

Alderman. M. K. (2013) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อความส าเร็จในการเรียน  
ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจในการ 
เรียนรู้ ประกอบกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน  
และมีวินัยในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  

ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะของสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
กับความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการ 
สนับสนุนจากคนรอบด้าน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต ส่งผลให้นักเรียนมีวินัย  
ในการเรียน  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ  
การเกิดวินัยในการเรียนของนักเรียน เช่นปัจจัยภายนอกได้แก่ การส่งเสริมวินัยในการ เรียน 
จากครอบครัว การส่งเสริมวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ปัจจัยภายในตัวนักเรียนได้แก่แรงจูงใจ  
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ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและลักษณะมุ่งอนาคต และผู้วิจัยคาดว่าลักษณะดังกล่าวจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    

 
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

 
4.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

มีผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังน้ี 
นุชศรา ถิตย์ประเสริฐ (2549: 7) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นของ 

นักเรียน ที่จะท าพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง ที่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีตามมาตรฐานสูงสุด หรือเป็นไป 
ตามที่นักเรียนวางไว้ โดยนักเรียนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรคก็คิดหาทางแก้ไข  
โดยไม่ย่อท้อ วัดได้โดย การให้นักเรียนระบุว่า มีความมุ่งมั่นในการท าพฤติกรรมการมีวินัยมากเพียงไร 
ในการวิจัยครั้งนี้ วัดได้จากคะแนนการตอบแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539: 25) ได้ให้ความหมาย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ 
มุมานะ บากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อท าความดีและท างานอย่างขยันขันแข็งตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ปรียาพร อนุตรโรจน์ (2539: 24) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือแรงจูงใจที่จะท าสิ่ง 
ต่างๆ ให้ได้รับความส าเร็จ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีความมานะ พยายามอย่างเต็มที่  
เมื่อมีอุปสรรค ก็คิดหาทางแก้ไขโดยไม่ย่อท้อ 

แ ม็ ค เ ค ล แ ลน  แ ล ะคณะ  ( McClelland and Other, 1953, อ้ า ง ถึ ง ใ น  ด า รณี   
พัฒนศักดิ์ภิญโญ, 2533: 44) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความปรารถนา ที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หรือเป็นการท าให้ดีกว่าผู้อื่น เมื่อมีอุปสรรคขัดขวาง ก็จะพยายามฟันฝ่า  
และเมื่อประสบความส าเร็จจะรู้สึกสบายใจ แต่จะมีความวิตกกังวลเมื่อประสบกับความล้มเหลว  

เมอร์เรย์ (Murray, 1964, อ้างถึงใน สุพจน์ แก้วกล้า , 2534: 44) กล่าวถึง แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นความต้องการ ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นความต้องการทางจิตของมนุษย์ ที่จะเพียร
พยายามท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 

ฮิลการด์ (Hilgard, 1967, อ้างถึงใน วิวัน พาลีบัตร, 2558: 35) ได้ให้ความหมายของ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า คือแรงจูงใจที่ท าให้บุคคล กระท าการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยมาตรฐาน 
อันยอดเยี่ยม 

เซคคอร์ดและแบ็คแมน (Secord and Backman, 1964, อ้างถึงใน สุวรรณ ตรีขัน , 
2530: 9) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า ถ้ามีการท้าทายเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติของ 
แต่ละบุคคลจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างกัน บุคคลที่ตั้งมาตรฐานส าหรับตนเองสูงจะพยายาม 
อย่างมากเพื่อไปให้ถึงมาตรฐาน ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ตั้งมาตรฐานส าหรับตนเองก็จะมีความพยายามน้อย 
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และไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ตนตั้งไว้ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่า  บุคคล  
2 จ าพวกนี้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน  

ดิงค์เมเยอร์ (Dinkmeyer, 1965, อ้างถึงใน ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์, 2535: 33) กล่าวว่า  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการสัมฤทธิ์ผล เป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งของพฤติกรรม
มนุษย์และจะพยายามท าสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น  

แอทคินสัน (Atkinson, 1966, อ้างถึงใน เมธี โพธิพัฒน์, 2523: 13) อธิบายว่าแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าของตนจะได้รับการประเมินจาก
ตนเองหรือบุคคลอื่น โดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเป็นที่พอใจเมื่อกระท า
ส าเร็จหรือไม่พอใจเมื่อกระท าไม่ส าเร็จก็ได ้

สถิต วงษ์สวรรค์ (2527: 14) กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนาที่จะได้รับ 
ความส าเร็จในงานเช่นเดียวกับ รุจิรา เยาวมาศ (2541: 13) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น ส่งผล
ต่อการเรียนของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง เพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จหรือสัมฤทธิ์ผล ที่ได้ตั้งไว้  
ผู้ที่ประสบความส าเร็จจะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน หมายถึงหมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของนักเรียนที่ต้องการประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่จะท าให้ส าเร็จ มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการท างาน มีความทะเยอทะยานที่ต้องการให้ผลงานออกมาเหนือผู้อื่น หรือสูงกว่าเกณฑ์  
ที่ตั้งไว้ ให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความก้าวหน้าในงาน มีความพยายามและมุมานะในการ  
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ เพื่อให้ผลการเรียนของตนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะท าให้ 
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง การวิจัยครั้งนี้คาดว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนและสามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
4.2 ความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อ 
ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน กล่าวคือถ้าเราปรารถนาที่จะท าสิ่งใดให้ส าเร็จนั่นคือ มีแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ ท าให้เรามีความพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ  มากขึ้น จะมีความรู้สึกวิตกกังวล 
เมื่อท างานไม่ได้ผล และจะมีความสุขเมื่อประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และมีพลัง 
ที่จะท างานอย่างเต็มที่ (McClelland, 1961: 207 – 256, อ้างถึงใน ดารณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ , 
2533: 44) ซึ่งคล้ายกับเพราพรรณ เปลี่ยนภู่ (2542: 326) ที่ ได้กล่าวถึงความส าคัญของแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียน  
เกิดพลัง คือ มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มีความพยายาม ตั้งใจเรียนและมีความตั้งใจ  
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อย่างแรงกล้าที่จะท ากิจกรรมให้ได้รับความส าเร็จจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสิ่งส าคัญ 
ที่มนุษย์พึงมี โดยเฉพาะนักเรียน เพื่อจะได้มีจุดหมายในชีวิต มีความมานะพยายามตั้งใจเรียน  
เพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ต้ังใจไว ้

อภิญญา ทหราวานิช (2552: 21) ให้ความส าคัญแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญ ดังนี ้
1. บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จสูงและด้วย มาตรฐาน 

ที่ดีเยี่ยม มากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าหรือไร้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ประสบความส าเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ 

และภาษากับงานที่ต้องใช้ปัญญาในการคิดแก้ปัญหามากว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าหรือไร้แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

3. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง สามารถรักษาระดับผลการเรียนที่ดีของตนในระดับ 
มัธยมศึกษาไว้ได้จนถึงระดับอุดมศึกษา 

4.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อบุคคลทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น  
ความส าเร็จทางการศึกษาจากสถาบัน หรือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวในสังคม เช่น การได้แต่งงาน หรือการบุคลิกภาพที่ดี ด้านการประกอบ กิจกรรมพิเศษ  (เช่น  
การเล่นกีฬา หรือการให้บริการแก่สังคม) และด้านการประกอบด าเนินชีวิตในครอบครัว เช่น การเป็น
พ่อแม่ หรือการมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 

วิทเทคเกอร์ (Whittaker ,1970 : 170, อ้างถึงใน เสถียร อุตวัต, 2551) กล่าวว่า แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ท าให้เกิดพลังการแข่งขัน มีความมานะบากบั่นรวมทั้งมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท า  
เกษตรชัย และ หมี (2550) กล่าวว่าแรงจูงใจมีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ นักเรียน 
ที่ตั้งใจเรียนสูงมักประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ เป็นความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอา ชนะอุปสรรค มีความพยายามที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผลได้มาตรฐาน 
ดีเยี่ยมกว่าคนอื่นๆ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นคนที่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะ  
รับภาระหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่ชอบเกี่ยงงาน เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปกติ  
และเป็นคนที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้อื่นประเมินหรือบอกสิ่งที่เขาท า ทั้งนี้แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นเพราะผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
มีความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญในการ  
กระตุ้นบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมมีความปรารถนา 
ที่จะปรับปรุงตนเองให้เก่งและมีความรอบรู้มากกว่าคนอื่นๆ มีความพยายามและความทะเยอทะยาน 
ในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ท าสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง จึงมีโอกาสที่จะ 
ประสบผลส าเร็จในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ธัญกร ค าแวง (2552: 31) 
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จากความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพลัง คือ  
มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มีความพยายาม ตั้งใจเรียนและมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะท า 
กิจกรรมให้ได้รับความส าเร็จ ถ้านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความมานะ  
และมุ่งมั่นที่จะศึกษาและเล่าเรียนให้ประสบความส าเร็จให้จงได ้
 
4.3. ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

แม็คเคลแลนด์ (McClelland, อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุข, 2542: 273) ได้สรุปคุณลักษณะ 
ของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ดังนี ้

1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศในการ
ท างาน 

2. เป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ในการท างาน 
3. เป็นผู้ที่มีความพยายาม อดทนจนถึงจุดหมายปลายทาง 
4. เป็นผู้ที่มีการวางแผนระยะยาว 
5. เป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลผลย้อนกลับของผลงานที่ท า 
6. เมื่อผู้นั้นท างานประสบผลส าเร็จมักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความ

พยายามของตนเองลักษณะส าคัญของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
จะมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความทะเยอทะยาน 
2. ชอบการแข่งขันและชอบท างานท้าทาย 
3. ตั้งความหวังหรือเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงแต่ก็จะก าหนดเป้าหมายไม่ให้ยากเกินไป 

หรือง่ายเกินไป 
4. ชอบท างานแข่งกับเวลา 
5. อดทน มุ่งมั่นท างานจนกว่าจะส าเร็จโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวน 
6. เลือกเพ่ือนร่วมงานโดยให้ความส าคัญกับความสามารถในการท างานเป็นอันดับแรก 
7. สร้างผลงานโดยค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
8. สามารถบังคับและควบคุมตัวเองได ้
9. ท างานเต็มความสามารถเสมอไม่ว่าผลตอบแทนที่เป็นรางวัลหรือสิ่งของจะมาก 

หรือน้อยก็ตาม 
10. ท างานเพื่อความเป็นเลิศของงานมากกว่าความมีช่ือเสียงเท่านั้น 
11. ใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ โดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับ 
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12. ชอบได้รับผลย้อนกลับทันทีเพื่อจะได้รู้ความก้าวหน้าของงานที่ท า 
13. ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 437-439, อ้างถึงใน กรภัทร วรเชรษฐ์, 2548: 36) ได้กล่าวถึง 

ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังนี ้
1. มีความทะเยอทะยานความปรารถนาที่จะกระท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 
2. มีความเพียรพยายามที่จะท างานให้เป็นผลส าเร็จ 
3. มีความอดทนเต็มใจที่จะล าบากแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ตาม เพื่อมุ่งท ากิจการให้ส าเร็จ

ถึงแม้ว่าจะเสียเวลานาน 
เฮอร์แมน (Herman, 1970: 354-355, อ้างถึงใน พิทักษ์ วงแหวน, 2546: 28) ได้สรุป 

ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้  
1. มีความทะเยอทะยาน 
2. มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบความส าเร็จ ถึงแม้ว่าผลจากการกระท านั้น 

ขึ้นอยู่กับโอกาส 
3. มีความหวังที่จะก้าวไปสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น 
4. มีความอดทนท างานยากๆได้เป็นเวลานาน 
5. เมื่อถูกรบกวนหรือขัดจังหวะการท างานก็จะพยายามท าให้ส าเร็จ 
6. มีความรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง จึงรีบท าสิ่งต่างๆ ให้ทันเวลา 
7. ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก 
8. การเลือกเพื่อนร่วมงานก็จะเลือกคนที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 
9. ต้องการให้ตนเองเป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น 
10.พยายามปฏิบัติงานให้ดีอยู่เสมอ 
วินเททอร์ (Weiner, 1972: 203-215, อ้างถึงใน กรภัทร์ วรเชรษฐ์, 2548: 36) ได้สรุป 

ลักษณะเด่นของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงเปรียบเทียบกับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าไว้ดังนี้ 
1. ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ตั้งใจท างานดีกว่าอดทนต่อความล้มเหลวสูง ชอบเลือกงาน 

ที่สลับซับซ้อนมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 
2. ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ชอบริเริ่มกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความคิดของตนเองมากกว่า

และภูมิใจที่ได้เลือกงานที่ยากมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 
จากการศึกษาลักษณะผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

สูงจะต้องมีลักษณะเด่นดังนี้คือมีความพยายามอดทนมีความทะเยอทะยานทางการเรียนและการงาน 
มีความกระตือรือร้นความรับผิดชอบต่อตนเองและวางแผนงานซึ่งจากที่กล่าวมานี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
น่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน 
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4.4 หลักการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเเมคเคลแลนด์   
เเมคเคลแลนด์ (McClelland, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546: 235-256)  

ได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี ้
1. ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงการท าอะไรให้ดีที่สุดให้ส าเร็จ ท าเต็มที่กับความสามารถ

ของตนเป็นการตอบสนองความสุขของตนเอง 
2. การฝึกให้พึ่งพาตนเองหรือเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากเท่าไร จะท าให้เกิดแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้นมากเท่านั้น 
3. การต้ังมาตรฐานความส าเร็จที่ท้าทายจะกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง 
4. การรู้จักการจัดล าดับขั้นตอนวางแผนในการท างาน ส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ  
5. ได้รับการยอมรับในสังคมท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีบทบาทเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 

ต่อผู้อื่น 
6. การถูกทดสอบในแต่ละครั้งที่ท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้สร้างความพร้อม 

ให้กับตนเอง 
7. การแข่งขันระหว่างบุคคล หรือกลุ่มเพื่อสร้างความท้าทาย โดยอยู่ในกฎเกณฑ์

มาตรฐาน ที่ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม 
8. กระบวนการกลุ่มการช่วยเหลือ (Support Group) การเรียนรู้เป็นทีม (Learning  

Teams) จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือสังคมได้ดี   
9. การจ ากัดขอบเขตของเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท างาน 
10. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกิดความซ้ าในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยพบจากการด าเนิน 

ชีวิตประจ าวัน 
เอนกกุล กรีแสง (2521: 125-129) ได้เสนอแนวการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 

ดังนี้ 
1. ใช้ค าชมเชยหรือต าหนิที่เหมาะสม 
2. มีการทดสอบบ่อยครั้ง 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. ใช้วิธีการที่แปลกและใหม่เพื่อเร้าใจเด็ก 
5. ให้รางวัลล่วงหน้าเพื่อยั่วยุให้พยายามมากขึ้น 
6. ใช้ตัวอย่างจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยเป็นอย่างดี 
7. เชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน 
8. ใช้เกมและการเล่นละครเข้ามาช่วยในการสอน 
9. ลดการท าเด่นของนักเรียน 
10. ลดสถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนไม่พอใจ 
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วรินทร์ สายโอบเอื้อ และสุณีย์ ธีรดากร (2533: 29) กล่าวถึงวิธีสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ไว้หลายวิธีคือ 

1. การให้นักเรียนเกิดความสนใจอาจจะกระท าได้โดย 
 1) การให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น 
 2) ให้หลีกความกังวลในระดับที่เหมาะสมท าให้เกิดการเสาะแสวงหาความรู้ 
2. การแข่งขันและร่วมมือ 
3. การชมเชยหรือต าหนิ 
4. การให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเอง 
5. การต้ังระดับความมุ่งหวังให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
6. การให้รางวัลและการลงโทษ 
จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารของนักการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์หมายถึง การฝึกให้พึ่งพาตนเองหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้นักเรียนเกิดความสนใจ  
ความอยากรู้อยากเห็น ใช้วิธีการที่แปลกและใหม่เพื่อเร้าใจเด็ก ให้รางวัลล่วงหน้าเพื่อยั่วยุให้พยายาม 
มากขึ้น ใช้ตัวอย่างจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยเป็นอย่างดี เชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน  
เใช้เกมและการเล่นละครเข้ามาช่วยในการสอน และมีการทดสอบบ่อยครั้ง 

 
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

Rahimi. M. and Karkami. F. H. (2015) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของการมีวินัยในชั้นเรียน 
ของครูและประสิทธิผลจากการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน ส่งผลต่อการมีวินัย
ในการเรียนของนักเรียน 

McDermott. P. A. Mordell M. and Stoltzfus. J. C. (2001) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ 
เรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสัญชาติอเมริกัน วินัยในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สู่การเรียน 
ด้วยอวัจนภาษา ของนักเรียนนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,268 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-17 ปี พบว่า  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียน 

Elliot. A. J. (1999) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางส าหรับการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายความส าเร็จด้านการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียน 

จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการมีวินัยในการ
เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
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5. ลักษณะมุ่งอนาคต 
 
5.1 ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต 

ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของค าว่า ลักษณะมุ่งอนาคต ดังจะขอประมวล
ไว้ดังต่อไปน้ี 

มิสเลช (Mischel, 1974, อ้างถึงใน จักรวาล ภูวพันธ์, 2537)ได้ให้ความหมายลักษณะ 
มุ่งอนาคตหมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลและเล็งเห็นความส าคัญของผลดีและผลเสีย  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความต้องการได้รับผลในอนาคตที่ดีกว่าหรือมากกว่าผลที่จะได้รับในปัจจุบัน  
จึงด าเนินการวางแผนเพื่อปฏิบัติ ต่อจากนั้นจะควบคุม ตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนตามแผนที่วาง 
ไว้เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ซึ่งการด าเนินการปฏิบัติตามแผนนี้เป็นระยะเวลานานกว่าจะ 
บรรลุผล หรือจะต้องท าเป็นจ านวนหลายครั้งซึ่งเป็นการควบคุมตนเองให้ละเว้นการกระท าบางอย่าง 
ในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งได้ผลตามต้องการ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2534) ได้ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคตหมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองของบุคคล ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่สามารถอดได้ รอได้ ในสถานการณ์ 
ต่างๆ เช่น รอรับรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคต เพราะเล็งเห็นผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา หรือการเพียร
พยายามในปัจจุบันเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต 

อุบลวรรณ เลี้ยววาริณ (2534) ได้ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การคิดถึง 
อนาคตเล็งเห็นผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกลทั้งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม  
ในอนาคต และสามารถควบคุมตนเองให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าบางอย่างได้อย่างเหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่สิ่งที่ต้องการได้ 

กนกวรรณ อุ่นใจ (2535) ได้ให้ความหมายลักษณะมุ่งอนาคตหมายถึง การมองสู่อนาคต 
ของบุคคล โดยที่ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคาดการณ์ไกลและตัดสินใจเลือกกระท า 
อย่างเหมาะสม หาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนด าเนินการเพ่ือจะประสบความส าเร็จในอนาคต 

จินตนา บิลมาศ และคณะ (2539) ได้ให้ความหมายลักษณะการมุ่งอนาคตหมายถึง  
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล สามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 

ไรท์ (Wright, 1975: 298, อ้างถึงใน เนตรชนก พุ่มพวง, 2546: 10) ได้กล่าวว่าลักษณะ 
มุ่งอนาคตสูงจะเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ 
ของศาสนา และกฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจัดว่าเป็นผู้มีจริยธรรมสูงด้วย  
และยังพบว่า ยุวอาชญากรมีลักษณะมุ่งอนาคตต่ ากว่าปกต ิ
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สุภาพร ธนะชานันท์ (2544) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็น
ปรากฎการณ์ เดียวกันที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยการมุ่งอนาคตเป็นความสามารถในการคาดการณ์และ 
เห็นความส าคัญของ ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้เกิดการวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผล
ดีและป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ส่วนการควบคุมตนเองนั้น เป็นความสามารถที่จะเว้นการกระท า  
พฤติกรรมบางชนิด หรือความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมที่จะต้องใช้ความอดทนหรือเสียสละ  
เพื่อน าไปสู่ผลที่ต้องการในอนาคต ดังนั้นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน จะเป็นผู้ที่ค านึงถึงผล 
ในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบัน และด าเนินการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ และในการที่  
จะมีวินัยในตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องมีการงดเว้นการกระท าบางอย่าง เช่น การแซงคิว การซื้อสินค้า 
ราคาแพง เป็นต้น การที่บุคคลต้องการเอาชนะความปรารถนาต่างๆ ให้สามารถควบคุมตนให้กระท า 
ในสิ่งที่ควรกระท าได้นั้น บุคคลจะต้องใช้ความอดทน การจะมีวินัยในตนเองส าเร็จได้เพียงใด  
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นการณ์ไกล เห็นประโยชน์ของการมีวินัยในตนเอง และ
สามารถควบคุมการกระท าของตนเองให้ท าตามกฎระเบียบได้ส าเร็จ ผู้ที่ควบคุมตนได้ถือว่าเป็นผู้ชนะ
ใจตนเอง เมื่อมีสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ละเมิดกฎระเบียบก็ไม่ละเลยกฎระเบียบ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของผู้ที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อการท าผิด 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การที่นักเรียน 
ได้แสดงถึง ความสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า การวางแผนรองรับผลดีและป้องกันผลเสีย  
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต ความสามารถบังคับตนเองให้รู้จักอดทนรอคอย การตัดสินใจในการ 
กระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และการบังคับตนให้อยู่ ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมได้ 

 
5.2 ความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคต 

ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) เป็นบุคลิกภาพประเภทหนึ่งของบุคคลในอันที่
จะคาดการณ์ไกล และเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะมุ่งอนาคตนี้มี   
3 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถคาดการณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
2) ความเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอาจเกิดกับตนได้เช่นเดียวกับที่จะเกิดกับคนอื่นและ  
3) เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตมีคุณค่าหรือมีความส าคัญที่ไม่ลดลง  

เรย์เนอร์ (Raynor, 1978, อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ , 2530: 167)  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นลักษณะที่แยกพลังผลักดันให้
กระท ากิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันอย่างขยันขันแข็งที่สุดถ้าผลงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับในระยะยาวเช่นขยันเรียนในปัจจุบันเพ่ือจะได้งานดีมีชีวิตก้าวหน้าและสบายในอนาคต 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520: 37) กล่าวถึงความส าคัญของ
ลักษณะมุ่งอนาคตว่าเป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นพลเมืองดีและเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งจะท าให้บุคคล 
มีความเพียรพยายามต่อสู้อุปสรรคเพื่อความเจริญของตนเองและประเทศชาติ 

จรรยา สุวรรณทัด (2531:50) กล่าวถึงความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่าเป็นลักษณะ 
ทางจิตใจที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสัมฤทธิผลในตัวบุคคลและสังคมซึ่งลักษณะ
นี้ยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตอื่นๆ ของบุคคลด้วยที่ส าคัญคือเชาว์ปัญญาและจริยธรรม 

จากความส าคัญของลักษณะมุ่งอนาคตดังที่นักการศึกษาหลายท่านกล่าวไว้ สามารถสรุป
ได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตน้ันเป็นลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีคือ ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคต 
จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินอย่างมีเหตุผล  
จึงเป็นจิตลักษณะที่มีความส าคัญควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้ประสบความส าเรจ็ 
ในด้านการเรียนและการท างานในอนาคต 
 
5.3 การพัฒนาการของลักษณะมุ่งอนาคต 

เนอมิ (Nurmi, 1991, อ้างถึงใน กรภัทร วรเชษฐ, 2548: 19-20) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต 
เป็นลักษณะที่ซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคล อย่างเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ  
ดังต่อไปนี ้ 

1. การต้ังเป้าหมาย (Future-oriented motives, interests and goals) 
 ในขั้นนี้บุคคลจะมีการตั้งเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัย  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบุคคลมีอยู่ 
2. การวางแผน (Future-oriented planning) 
 ในขั้นนี้บุคคลจะมีการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

ในขั้นตอนแรก มีการตัดสินใจเลือกวิธีการ หรือแนวทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบว่า 
วิธีการหรือแนวทางนั้นจะน าไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ หากพบว่าแผนหรือวิธีการที่เลือกไว้ไม่สามารถ 
น าไปสู่เป้าหมายได้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม่ 

3. การดูความเป็นไปได้ (Evaluation of the future) 
 เป็นขั้นการประเมินถึงความเป็นไปได้ของจุดมุ่งหมายหรือความต้องการในอนาคต  

ตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ว่าจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนที่ได้รับจาก 
กระบวนการนี้ จะส่งผลต่อการมีลักษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือ หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล
เป็นไปตามที่คาดหวังหรือต้องการ บุคคลก็จะมีลักษณะมุ่งอนาคตเพิ่มมากขึ้น แต่หากว่าสิ่งที่คาดหวัง 
ไว้ไม่เกิดขึ้น บุคคลก็จะขาดความเช่ือมั่นในอนาคต 
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จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเกิดจากการสะสมการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล ทั้งจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การเลียนแบบ ตลอดจน  
สื่อมวลชน และลักษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางสังคมของบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม 
และครอบครัว รวมทั้งต้องอาศยัความสามารถทางด้านสติปัญญาและการรู้การคิดประกอบด้วย 
 
5.4 ปัจจัยทีส่่งเสริมลักษณะมุ่งอนาคต  

เคย์ (Kay, 1950, อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก , 2520:  
36) เชื่อว่าบ่อเกิดของลักษณะมุ่งอนาคตนั้นอยู่ที่ลักษณะมั่นคงทางสังคมของบุคคล การที่เด็กจะ 
เรียนรู้ว่าควรอดใจรอนั้น ส่วนมากจะเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางและฐานะสูงเท่านั้น เพราะ  
ครอบครัวฐานะยากจนย่อมไม่สามารถจะหาสิ่งของให้เด็กตามสัญญาได้มากนัก ท าให้เด็กขาดความ  
เชื่อถือเกี่ยวกับอนาคต นอกจากนั้นการประสบความส าเร็จด้านต่างๆ ในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เคย์ เชื่อว่าจะ 
ช่วยให้บุคคลนั้นมีลักษณะมุ่งอนาคตสูง ท าให้บุคคลเกิดความมานะพยายามในการที่จะท าสิ่งต่างๆ  
เพราะมีความคาดหวังว่าจะท าให้ส าเร็จดังที่ประสบมาแล้ว ฉะนั้นลักษณะมุ่งอนาคตจึงเกิดการเรียนรู้ 
ทางสังคมนั่นเอง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520: 35) กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคต 
น้ีนักจิตวิทยาพบหลักฐานว่า เป็นด้านหนึ่งของพลังอีกโก้ของบุคคลซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีลักษณะ 
มุ่งอนาคตสูงสามารถระงับหรือชะลอการบ าบัดความต้องการต่างๆ ของตนได ้

รัตนา ประเสริฐสม (2526: 37-38) กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตนี้เป็นด้านหนึ่งของ 
บุคลิกภาพที่พัฒนามาจากการเรียนรู้ การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งจะพัฒนา  
อย่างช้าๆ ในวัยเด็กบุคคลบางคน จะอาศัยความสามารถของตนและเวลาในปัจจุบันเป็นรากฐานที่จะ 
คาดการณ์เกี่ยวกับตนเองในอนาคตได้ โครงสร้างของอนาคตขึ้นอยู่กับการคิดมีวิธีการหลายวิธี 
ที่ก่อให้เกิดแผนและโครงการระยะยาว การมุ่งอนาคตจะสัมพันธ์กับความจ าเป็นที่จะต้องมีความคิด 
ในการวางแผน ความตั้งใจที่จะกระท าและรายละเอียดบางอย่างที่จะท าซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา 

สุรพงษ์ ชูเดช (2534 : 4) กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตจะเกิดได้ต้องอาศัยพื้นฐาน 
ด้านความคิดและสติปัญญา เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะต้องเป็นผู้ที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า 
อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นคุณค่าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าสิ่งเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้น  
ในปัจจุบัน และจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเกิดขึ้นกับตนได้จริง 

จากการศึกษาเอกสารของนักการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตนั้นเกิดจาก 
การเรียนรู้ทางสังคมสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว การศึกษาและลักษณะมุ่งอนาคต  
ยังมีความสัมพันธ์กับอายุ สุขภาพจิต และพื้นฐานการรู้คิดและสติปัญญาอีกด้วย 
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หากนักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตคาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน 
นักเรียนก็จะหม่ันฝกึฝน ต้ังใจเรียนและพร้อมรับสิง่ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคตของตน 

 
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นคุณลักษณะที่ท าให้นักเรียนรู้จักวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของ
ตนเอง นักเรียนรู้จักการอดทนต่อความยากล าบากและเกิดความมุมานะ เพื่อท าให้ตนเองประสบ  
ความส าเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ดังมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตไว้ ดังนี้  

วัฒนา พาผล (2551: 158) ได้ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความ
มีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  
ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดเป้าหมายในอนาคต มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีวินัยในการเรียน  

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2539: 45) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการมีวินัย  
โดยศึกษาในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในเขต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวินัย 
การเรียนของนักเรียน 

สันติกร รักสองหมื่น (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน 
มัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน  
มัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน ปัจจัยด้านจิตลักษณะ ปัจจัยลักษณะมุ่งอนาคต และปัจจัย 
ด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัยของนักเรียน 

ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ในกลุ่มลักษณะของสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ กับความมีวินัย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต ส่งผลต่อวินัยในการเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นปัจจัยภายใน 
ตัวของนักเรียนที่ส่งผลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

6. การส่งเสรมิพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
 

ทฤษฎีการเกิดวินัยของเมาเรอร์ (Mowrer, อ้างถึงใน สินีนาฎ สุทธจินดา, 2543: 20-22)  
กล่าวว่า การเกิดวินัยของบุคคลนั้น ต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิด จนกระทั่วเติบโตขึ้นมา  
สิ่งส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับบิดามารดาหรือผู้ เลี้ยงดู อันจะเป็นทางน าไปสู่ 
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ความสามารถ ในการปลูกฝังระเบียบวินัยหรือบุคลิกภาพ ความสามารถควบคุมตนเอง เมื่อโตขึ้นของ
บุคคล ซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่า ทารกหรือเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน โดยที่การเรียนรู้นี้จะเกิด
ในภาพอันเหมาะสมเท่านั้น ดังนั้นครอบครัวจึงมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างวินัยให้แก่ สมาชิก 
ในครอบครัว ดังนี้ 
 
6.1 ความส าคญัของครอบครัวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์ศิริ (2557:บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า พ่อแม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการเลี้ยงดูบุตรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ พ่อแม่คือผู้อยู่ใกล้ชิดและมีหน้าที่หลักในการ  
เลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตอบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีหลักการและเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
ที่ดีรู้จักข่มใจตนเองมีความอดทน อดกลั้นพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 
เข้มแข็งและอดทน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพียงทิพย์ พรหมพันธุ์ (2550) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบิดามารดาต้องปรับค าพูด 
และอารมณ์ให้เป็นมิตรกับลูกให้มากยิ่งขึ้น รู้จักฟัง สังเกตและคิดตามลูก เอาใจลูกมาใส่ใจตนเอง 
ให้มากเพื่อท าให้เกิดความรักความเข้าในมากยิ่งขึ้น หากผู้ปกครองรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ของตน  
ได้ย่อมส่งผลให้บุตรซึมซับพฤติกรรมที่ดีเหล่าน้ันต่อไป 

สายใจ อาจองค์ (2545: 1) กล่าวว่า สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม 
เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดพฤติกรรม และบุคลิกภาพของบุคคลอย่างมากที่จะสร้างเสริมตัวเด็ก
และวัยรุ่นให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เพราะเด็กและวัยรุ่น เป็นวัยแห่งการปรับตัว 
การแสดงตัว ก่อปัญหา มีความเครียดทางอารมณ์ และเป็นวัยที่จะเสาะแสวงหาตนเอง พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้นครอบครัวจึงมีอิทธิพลที่จะพัฒนาเด็กไป
ในทางที่ดีหรือเลวก็ได้ 

กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์ศิริ (2557: บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า การท าหน้าที่ดูแลบุตรของพ่อแม่ 
น้ันเป็นเร่ืองส าคัญและย่ิงใหญ่มาก มีอิทธิพลในการหล่อหลอมบุตรให้เป็นเยาวชนที่ดี อบรมสั่งสอนให้ 
บุตรตั้งอยู่ในความดี ให้ความรู้ค าแนะน าในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ ควรสนับสนุนให้บุตรมีกิจกรรม  
ในทางสร้างสรรค์ ย่อมส่งผลให้บุตรแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองได้ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญในการ
หล่อหลอมบุคลิกภาพ และการปลูกฝังวินัยในการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน พ่อแม่คือผู้อยู่ใกล้ชิด
และมีหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตอบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีหลักการและเหตุผล  
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีรู้จักข่มใจตนเองมีความอดทน อดกลั้นพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและ 
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็งและอดทน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 
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6.2 บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ผู้ปกครองสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมการมีวินัยในการเรียนแก่นักเรียนคือ บทบาท 

ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดจาก 
ความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวินัยในการเรียน  
และกระบวนการเรียนของผู้เรียน ผู้ปกครองสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ทั้งด้านความรู้ 
ด้านพฤติกรรมและด้านอาชีพโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ด้านความรู้ ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน โดยศึกษาจากสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น การก ากับดูแลท าการบ้าน ความร่วมมือกับโรงเรียนประเมินผลตามสภาพจริงและการให้
ค าปรึกษาดังนี ้

 1.1 สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งใกล้ตัวของนักเรียนมากที่สุด 
นับตั้งแต่นักเรียนเกิดมาหรือย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิ่น แล้วตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 มาตรา 23 (1) ได้ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของสังคมไทยและ(2) ให้ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องการจัดการบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ, 2542: 12) ดังนั้น นักเรียนควรเรียนรู้สภาพแวดล้อมในอดีตและวิถีของคนในชุมชนนั้น 
ด้วยซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ค่อยๆ ซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อย โดยผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนส าคัญในการ 
ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการเริ่มที่  
บ้านแล้วไปเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป 

 1.2 การก ากับดูแลการท าการบ้าน ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียน โดยการดูแลการท าการบ้านได้ เพราะการบ้านช่วยให้นักเรียน 
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่างๆ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โรงเรียนควรก าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับการบ้าน และขอค าปรึกษาจากผู้ปกครอง โดยการก าหนดระยะเวลาท าการบ้านในแต่ละ  
ระดับชั้นเรียน และก าหนดให้มีการวางแผน และระเบียบการบ้านของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ 
นักเรียนท าการบ้านอย่างสม่ าเสมอ callahan et al. (1998 :131-141) ได้ศึกษาผลการอบรมพ่อแม่
ของนักเรียนที่มีปัญหาในการท าการบ้าน ชี้ให้เห็นว่าในครอบครัวที่พ่อแม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
น้ันนักเรียนจะท าการบ้านได้และมีคุณภาพ 

 1.3 ความร่วมมือกับโรงเรียนประมวลผลตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมด้านการ 
เรียนการสอนนั้นจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลส าเร็จเพื่อ  
ทราบว่าประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และน าผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม  
การเรียนการสอนต่อไป วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงสามารถวัดได้ทุกเวลาทุกที่  
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และทุกสถานการณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
เยาวภา ทนันชัยบุตร (2542: 12) กล่าวว่าการวัดผลหมายถึงการน าเอาข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัด 
มาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุป หรือข้อตัดสินในการประเมินผลการเรียน เป็นการได้ข้อมูลตัวเ ลข 
หรือไม่เป็นตัวเลขส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนหรือค้นหาปัญหาต่างๆ 
ในด้านการเรียน 

 1.4 การให้ค าปรึกษา พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก 
สิ่งที่พ่อแม่ท าเพื่อช่วยการเรียนรู้ของเด็ก พ่อแม่สามารถท าอะไรหลายอย่ างที่บ้านเพื่อช่วยลูกให้ 
ประสบความส าเร็จที่โรงเรียน เช่น การที่พ่อแม่สามารถให้ค าปรึกษาเป็นผู้รับค าปรึกษา และจะท าให้ 
เด็กเรียนรู้การใช้เหตุผลและความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดีขึ้น นอกจากนี้พ่อแม่และผู้ปกครองยังสามารถ 
แนะแนวส่งเสริมด้านการเรียนได้อีกด้วย สามารถช่วยเหลือเด็กให้เลือกเรียนได้ตามความถนัดและ 
ความสนใจ (สุวัช พานิชวงษ์, 2546: 52) 

2. ด้านพฤติกรรม ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมด้านพฤติกรรมนักเรียนที่บ้านได้  คือ วินัย 
ของนักเรียน และการส่งเสริมความประพฤติดังต่อไปนี ้

 2.1 วินัยของนักเรียน พื้นฐานทางสังคมจะมั่นคงหรือไม่ อยู่ที่คนในสังคมมีวินัย 
เพราะวินัยสร้างมนุษย์ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบแบบแผนส าหรับวิธีการฝึกให้คนมีวินัยนั้น  
นิดดา หงษ์วิวัฒน์ (2541: 12-14) ได้กล่าวถึง วิธีฝึกให้ลูกเป็นคนมีวินัยโดยวิธีการดังต่อไปน้ี 

  2.1.1 การสอนให้รู้ค่าของเงินด้วยวินัย วินัยเรื่องการใช้เงินต้องสร้างขึ้นมา 
ภายในบ้าน ระหว่างพ่อแม่และลูกเริ่มจากการก าหนดเงินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ให้กับลูก
ก าหนดการจ่ายเงินให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะรับเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน วิธีการนี้  
จะท าให้ลูกหันไปส ารวจตนเองว่า พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเองขนาดไหนดูแลตนเองได้ตลอด 
รอดฝั่งหรือไม่ เป็นการให้โอกาสลูกในการเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูก เด็กจะรู้สึกว่าได้รับเกียรติให้ดูแล 
ตนเอง ดูแลการเงินเอง เด็กจะมีความคิดในแต่ละครั้งที่ใช้เงิน จะรู้สึกเป็นอิสระภายใต้ขอบเขต  
ของวินัย วิธีนี้เด็กจะรู้ค่าของเงินและไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายและจะมีการเลือกไม่เอาและเก็บไว้เลือกซื้อ  
ในสิ่งที่รักและจ าเป็นจริงๆ 

  2.1.2 การสอนลูกให้รับผิดชอบตนเองด้วยวินัย การฝึกรับผิดชอบตนเองของเด็ก 
เริ่มที่วินัย พ่อ แม่จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกรับผิดชอบตนเองในทุกกรณีที่ มีโอกาส เด็กจะฝึก 
การรับผิดชอบตนเองไปในเวลาเดียวกัน เช่นพาลูกไปงานเลี้ยงในงานนั้นถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ ควรปล่อยให้  
ลูกช่วยตนเองโดยให้อยู่ในกติกาของงาน เช่นสอนให้เขาเอาน้ าที่ไหนสอนให้เขาตักอาหารแต่พอกิน  
อย่างไร ถ้าอยากชิมก็ให้ตักแต่พอค า แล้วก็ปล่อยลูกอย่างอิสระให้รับผิดชอบตนเองภายในเงื่อนไข 
ดังกล่าว เด็กจะรู้สึกเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากรับผิดชอบอย่างดี 
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  2.1.3 สอนลูกให้รู้ค่าของสิ่งของโดยวินัย การปลูกฝังให้รักสิ่งของด้วยวินัยนั้น 
เริ่มจากที่บ้าน เพราะที่บ้านเป็นแหล่งก่อเกิดแห่งชีวิต ความรัก รากฐานความคิดและวินัย การสร้างวินัย 
ให้เด็กรักของตั้งแต่เยาว์วัยที่บ้าน เริ่มจากพ่อแม่เช่นเรื่องน้ า เรื่องไฟฟ้าในบ้าน ควรท าความเข้าใจกับ 
เด็กว่าน้ านั้นมาจากไหน ไฟฟ้านั้นมาได้อย่างไร ทุกอย่างล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีในปริมาณ 
จ ากัด ถ้าหมดไปจากโลกนี้ความเดือดร้อนจะเป็นอย่างไร ถ้าปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปเด็กจะพัฒนา 
ตนเองไปสู่การรักของที่มีในโลกนี้ทุกอย่าง เด็กจะไม่อยากท าลายอะไรเลยไม่ว่าของน้ันจะเป็นของใคร 

  2.1.4 การสอนลูกให้รู้คุณค่าอาหาร ด้วยวินัยควรให้เด็กมีโอกาสเข้าครัวช่วยใน 
การเด็ดผัก หั่นหมูและให้เด็กลองปรุงอาหาร วินัยที่จะใช้กับเรื่องการกินของเด็กคือให้เด็กกินเป็นเวลา  
ไม่กินจุกจิก เป็นการฝึกระเบียบ ฝึกระบบการรับประทานอาหาร ให้ได้หลากหลาย เมื่อเป็นฐานชีวิต  
เด็กแล้วต่อมาก็พัฒนาเป็นความสนุกกระตือรือร้นเป็นคนง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คน 

 2.2 การส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนเป็นพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่ถูก
อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งผู้ปกครองนักเรียนจะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ การฝึกพฤติกรรมนักเรียนที่บ้านให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

3. ด้านอาชีพ ในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านอาชีพ ผู้ปกครองสามารถเสริมสร้าง 
นิสัยรักการท างาน การช่วยท างานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ตามวัยและความสามารถของผู้เรียนเป็นการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความรู้และทักษะในงานอาชีพต่างๆ สามารถ  
สร้างเสริมทักษะอาชีพให้แก่บุตรหลาน โดยเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดความรู้ทักษะอาชีพที่ตนมีอยู่ให้กับ 
บุตรหลานที่บ้านได้ และเป็นการวางพื้นฐานให้เด็กเป็นคนมีนิสัยรักการท างาน รู้จักช่วยเหลือพ่อแม่  
ในการประกอบอาชีพ (ธ ารง บัวศรี, 2528: 80-82) 

ธีร์ ฉลาดแพทย์ (2556) ที่กล่าวถึงแนวทางการฝึกลูกให้มีวินัยดังนี้  
1. การเป็นแบบอย่างความมีวินัย  
2. ความสม่ าเสมอต่อเนื่อง  
3. การพูดชักจูงให้ปฏิบัติตาม  
4. การชมเชยและให้ก าลังใจ  
5. การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงบวก 
6. การแสดงความไว้วางใจและให้ความรัก 
เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1978, อ้างถึงใน บุศรินทร์ สิริปัญญาธร , 2541: 8) ได้กล่าวถึง 

บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมการมีวินัยในการเรียนผ่านเจตคติของบิดามารดาที่มีผลต่อ  
การส่งเสริมการมีวินัยในการเรียนของบุตรดังนี้  
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1. การปกป้องบุตรมากเกินไป (Overprotection) บิดามารดาจะให้การดูแลเอาใจใส่และ 
ควบคุมบุตรมากเกินไป จะท าให้บุตรเป็นคนที่พึ่งพาผู้อื่น ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  

2. การผ่อนปรน (Permissiveness) บิดามารดาจะให้โอกาสแก่บุตรได้กระท าในสิ่งที่เขา 
ต้องการมีการควบคุมบ้างเล็กน้อยและใช้เหตุผล จะท าให้บุตรเป็นคนเจ้าความคิด เชื่อมั่นในตนเอง  
ปรับตัว ได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์  

3. การตามใจ (Indulgence) เป็นการปล่อยบุตรตามสบายมากเกินไป จะท าให้บุตร 
เห็นแก่ตัว เรียกร้องความสนใจ ชอบเกรี้ยวกราด และมีความบกพร่องในการปรับตัว  

4. การไม่ยอมรับ (Rejection) บิดามารดาไม่ให้ความสนใจความเป็นอยู่ของบุตร หรือ  
เรียกร้องจากบุตรมากเกินไป เกลียดชังบุตร จะท าให้บุตรขุ่นเคือง คับข้องใจ หงุดหงิด ไม่มีความสุข 
และเกลียดชังคนอื่น 

5. การยอมรับ (Acceptance) บิดามารดาให้ความรักแก่บุตรอย่างชัดแจ้ง จัดเตรียม 
สิ่งต่างๆ ส าหรับการพัฒนาความสามารถของบุตร  

6. การใช้อ านาจ (Domination) บิดามารดาใช้อ านาจในการควบคุมบุตรท าให้บุตร 
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ สุภาพ ตระหน่ี ขี้อาย หัวอ่อน ยอมจ านน และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้สึกผิด  

7. การยอมจ านน (Submission) บิดามารดาจะยอมให้บุตรใช้อ านาจกับตนและบุคคล 
ในบ้าน โดยบุตรจะท าตนเปน็เจ้านายของบิดามารดาและคนอื่นๆ  

8. การเลือกชอบ (Favoritism) บิดามารดาจะตามใจและรักบุตรที่ตนให้ความส าคัญ 
มากกว่าบุตรคนอ่ืน บุตรจะป้อยอบิดามารดา แต่จะก้าวร้าวและใช้อ านาจกับพี่น้อง  

9. ความทะเยอทะยาน (Ambition) บิดามารดาที่มีความทะเยอทะยานจะมีความคาดหวัง  
ในตัวบุตรสูง เมื่อบุตรท าไม่ได้ตามที่บิดามารดาต้องการก็จะท าให้บุตรเกิดความขุ่นเคือง ไม่ยอมรับ  
ในความสามารถของตน รู้สึกทุกข์ทรมาน เกิดความรู้สึกไม่พอเพียง  

สมพร พรหมจันทร์ (2540: 8 – 9) ได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมที่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ปฏิบัติต่อบุตรด้านการเรียนได้แก่ การเอาใจใส่ต่อการเรียนของบุตร ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น ไว้วางใจในการท ากิจกรรมของบุตรกับเพื่อน ให้ค าปรึกษาแนะน า  
เกี่ยวกับการเรียน การให้ความมั่นใจของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นให้บุตรประสบ 
ความส าเร็จทางการเรียน ให้ความรักความห่วงใยใกล้ชิด และความคาดหวังของบิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองในด้านการเรียนของบุตร โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองพยายามส่งเสริมสนับสนุนคาดหวัง 
ในมาตรฐานการเรียนแก่บุตร เพื่อต้องการให้บุตรประสบความส าเร็จทางการเรียนตามที่บิดามารดา  
มุ่งหวังไว ้

Campbell (1992, อ้างถึงใน พัชรี วรจรัสรังสี, 2541: 18) อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อ 
การสนับสนุนทางการเรียนไว้หลายประเด็น ได้แก่  
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1. ความกดดัน ผู้ปกครองไม่เข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดันส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก  

2. การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแสดงความ
สนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมื่อนักเรียนท าได้ดี 

3. ความช่วยเหลือลูกเช่น ช่วยตรวจการบ้านช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ ที่นักเรียนสงสัย  
4. การกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา โดยฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน ช่วยส่งเสริม

ทักษะในการพูด การอ่านและการเขียน  
5. การแบ่งเวลา ผู้ปกครองควรมีเวลาเช่นการแบ่งเวลาดูโทรทัศน์ เลือกรายการที่

เหมาะสมกับนักเรียนและการจัดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
จากการทบทวนเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมวินัยในการเรียนของ 

นักเรียน หมายถึง การที่บุคคลในครอบครัวได้แสดงออกหรือมีการกระท าในลักษณะการส่งเสริม  
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียนด้านความรู้และ ด้านพฤติกรรม ได้แก่  
การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ชี้น าให้เห็นแบบอย่างจากบุคคลและสภาพแวดล้อม ให้การอบรม  
สั่งสอน บอกกล่าวตักเตือน การกล่าวชม พูดให้ก าลังใจ เมื่อนักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัย  
และการสนับสนุนให้การเสริมแรง ได้แก่การให้รางวัล การกล่าวชมเชย   
 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัวกับ

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
Haggart, W. (2011) ได้ศึกษาการส่งเสริมการมีวินัยในชั้นเรียน และรูปแบบการจัดการ 

เรียนรู้โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีวินัยในชั้นเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมการมีวินัยในชั้นเรียน และการส่งเสริม สนับสนุน วินัยจากครอบครัว  
ส่งผลต่อวินัยในการเรียนได้เป็นอย่างด ี

Sheldon, S. B., and Epstein, J. L. (2002) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมจากครอบครัว 
และชุมชมแวดล้อมที่ส่งผลต่อวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมทางการเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติร่วมกันระหว่างครอบครัว - โรงเรียน – โรงเรียนหลายแห่งส่งผลให้ 
การเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน 

Laird, T. F. N., Shoup, R., Kuh, G. D., and Schwarz, M. J. (2008) ได้ ศึ กษา เ รื่ อ ง  
ผลการเรียนที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาวินัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในแนวทาง  
การเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและการส่งเสริมวินัยจากครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
ร่วมกัน และมีระเบียบวินัยในการเรียนได้อย่างเหมาะสม  
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Christenson, S. L., Rounds, T., and Gorney, D. (1992) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้าน 
ครอบครัว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยวินัยในชั้นเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว และการส่งเสริมวินัยจากครอบครัว ท าให้นักเรียนมีวินั ย 
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

สุทธิมาลย์ ใยมณี (2547: 45-46) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการส่งเสริม 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมณีวัฒนา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า  
การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตักเตือนนักเรียน ให้ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลเอาใจใส่ 
เรื่องการเรียนของบุตรหลานจะส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัวข้างต้นพบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัวดังกล่าว ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน 

 
7. การส่งเสรมิพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 

 
7.1 แนวทางการส่งเสริมระเบียบวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 

การฝึกความมีระเบียบวินัย จะช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการฝึกและสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้น  
กับเด็ก โดยการที่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะต้องกระท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ไม่เคร่งครัด 
หรือยึดติดกับระเบียบมากจนเกินไป และที่ส าคัญทั้งครูและพ่อแม่จะต้องรู้วิธีการตอบสนองความ  
ต้องการด้านต่างๆ ของเด็ก จึงจะท าให้การส่งเสริมระเบียบวินัยได้ผลดี ซึ่งแนวทางในการส่งเสริม  
หรือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ได้มีผู้เสนอแนะไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 

ทวี ท่อแก้ว และอมร สินภิบาล (2517: 93-95) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับครูในการสร้าง
ระเบียบวินัยว่า 

1. ครูควรจะสร้างวินัย ตามพัฒนาการของเด็กหมายความว่า ครูควรจะรู้จักเด็ก 
เป็นรายบุคคล เข้าใจถึงสาเหตุที่เด็กแสดงออกมา ทั้งนี้เพราะเด็กย่อมประพฤติตัวไปตามประสบการณ์ 
และความเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะของตนเอง ในระยะหนึ่งตามธรรมดาเด็ก มักจะท าความเห็นชอบ  
ของตนว่าสิ่งที่ท าไปจะแก้ปัญหาและท าให้บรรลุเป้าหมายปลายทาง ได้ดีที่สุด เหตุผลอาจไม่ถูกต้อง  
แต่ความปรารถนาของเด็กนั้น เต็มไปด้วยความจริงใจ หน้าที่ของครูคือ พยายามหาความต้องการ 
ของเด็ก และพยายามเข้าใจวิธีหาเหตุผลของเด็ก พยายามช่วยให้เด็กน าวิธีการที่สังคมเห็นชอบ  
ไปใช้ในการท างานให้ส าเร็จ พยายามชี้ให้เด็กเห็นจุดประสงค์ที่ดี ของการท างาน หรือช่วยเด็ก  
ให้เห็นประโยชน์ของวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากวิธีการที่เด็กใช้ 
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2. ครูควรสร้างวินัยในสิ่งที่เด็กสามารถปฏิบัติได้ และเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่เป็นแต่ 
เพียง แนะน าอย่างเดียวเท่านั้น ครูต้องติดตามผลด้วย ฉะนั้นครูควรค านึงถึงวินัย ที่ครูประสงค์จะให้  
เด็กมีขึ้นนั้น เด็กสามารถปฏิบัติจริงได้หรือไม่ เพราะถ้าเด็กไม่สามารถกระท าได้แล้วก็จะท าให้เด็ก 
ไม่สบายใจ และขัดขืนค าสั่งของครู ซึ่งเราจะสร้างให้เด็กมีวินัยได้ยาก 

3. การสร้างวินัยที่ดี ครูควรพยายามหลีกเลี่ยงการติเตียน โดยใช้วิธียกย่องหรือชมเชย
แทน จากการศึกษาค้นคว้าของนักจิตวิทยา เด็กจะเรียนได้ดีเมื่อครูยกย่องชมเชย แต่ตรงกันข้าม  
ถ้าเด็กได้รับการเยาะเย้ยติเตียน จะท าให้เด็กเรียนช้าลงกว่าเดิม เมื่อเรากล่าวถึงงานของเด็กในส่วนที่ 
ท าได้ดี จะท าให้เด็กมีก าลังใจ อันเป็นแรงทางตรงให้เด็กปฏิบัติงานนั้นได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในทางที่จะให้ 
เด็กเกิดวินัยที่ดีนั้น ครูควรจ าไว้ว่าเมื่อท างานร่วมกับเด็ก อย่าพยายามใช้ค าติเตียนผลงานของเด็ก 

4. การสร้างวินัยที่ดีได้นั้น ครูต้องมีสติอารมณ์ดี เยือกเย็น สุขุม ไม่เป็นคนโกรธง่าย หรือมี 
อารมณ์หงุดหงิด หรืออาจจะกล่าวว่า ความเกรี้ยวกราด ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในการสร้างวินัยที่ดี  
ส่วนมากเวลาตอบค าถามผิด จ าสิ่งที่ครูสอนไปแล้วไม่ได้ หรือไม่กระท าตามระเบียบข้อบังคับ ครูมักจะ 
โกรธ การที่ครูโกรธนี้จะท าให้ครูท าอะไรรุนแรงไป ซึ่งไม่เป็นผลดีในการที่จะให้เด็กมีทัศนคติ ต่อวินัย 
ที่ดี แต่อย่างใดเลย อาจจะท าให้เด็กเกลียดครูและไม่อยากฟังค าสอน หรือปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
ฉะนั้นครูควรพูดจาอย่างนุ่มนวล ท่าทางเรียบเรียบย่อมได้ผลดีกว่า 

5. การไว้วางใจและนับถือสติปัญญาของคนอื่นเป็นหลักประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้มี 
วินัยที่ดี ตามธรรมดาเด็กย่อมมีความสามารถและเจตคติในการคิดหาเหตุผลอยู่บ้างแล้ว ครูจึงควร  
แต่แนะน าให้เขาใช้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มให้ดียิ่งขึ้น เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก  
ไดแ้สดงความคิดเห็น อันเป็นวิธีที่จะปลูกฝังให้เกิดการบังคับตัวเองและการควบคุมตัวเอง  

6. การสร้างวินัยที่ดีได้นั้น ครูต้องเป็นกันเองกับเด็ก ห้องเรียนแต่ละห้องควรให้เด็ก  
มีความรู้สึกว่ามีความเป็นอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ครูต้องพยายามให้เด็กมีโอกาสแสดงตนว่า  
เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ครูพยายามชักน าให้เด็กแต่ละคนยอมสละความปรารถนาส่วนตัว  
เพื่อสวัสดิภาพของหมู่คณะ ครูเองก็วางตัวเป็นที่รับฟังความทุกข์ร้อนของเด็กและหาทางช่วยเหลือ  
ควรท ากิจกรรมร่วมกับเด็กในบางโอกาส เช่น ทางการกีฬา การรับประทานอาหาร และโรงเรียน  
ควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

7. ประชาธิปไตยย่อมมีรากฐานมาจากความเคารพนับถือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ไม่เลือกเพศ ชั้นวรรณและผิวพรรณ 

สุโท เจริญสุข (2519: 69-70) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการสร้างระเบียบวินัยไว้ดังนี ้
1. ครูจะต้องเต็มใจและพร้อมช่วยเหลือเด็ก ยินดีให้ค าแนะน าตักเตือนไม่ให้เกิดความเบื่อ

หน่ายและรู้วิธีการศึกษาเด็ก เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลอย่างดี 
2. จัดสภาพของโรงเรียน ห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน สะอาดเรียบร้อยมีอุปกรณ์ครบครัน 
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3. จัดวางระเบียบวินัยร่วมกันกับนักเรยีนเสมอไม่ท าตามใจครูแต่ฝ่ายเดียว 
4. จัดหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตามวุฒิภาวะความต้องการ

ความสนใจของเด็ก 
5. เปิดบริการแนะแนวในโรงเรียนเพื่อช่วยเด็กที่มีปัญหา 
6. ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กตลอดเวลา 
7. ส่งเสริมให้เด็กหัดปกครองตนเองให้มากเท่าที่จะท าได้ 
ชม ภูมิภาค (2525: 139) กล่าวถึงแนวทางในการสร้างระเบียบวินัยแก่นักเรียนดังนี ้
1. ครูจะต้องเป็นนักศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ศึกษาเด็ก

เป็นรายบุคคลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะเด็กบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้น 
อยู่ในจิตใจของเด็กและเมื่อแสดงออกก็อาจจะขัดต่อวินัยที่วางไว้ 

2. ครูจะต้องเป็นนักวิจัยและสนใจในเรื่องวินัยทุกๆ แง่ทุกมุม ทั้งนี้ก็เพื่อจะน าผลการวิจัย
มาแก้ปัญหาหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านั่นเอง 

3. ครูจะต้องเปรียบเสมือนผู้น าทางของหมู่นักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อจะพานักเรียนไปสู่ทางที่ดี
และถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่นักเรียนในภายหลัง 

4. ครูต้องถือว่าระเบียบวินัยของหมู่คณะหรือของนักเรียน ไม่ใช่เรื่องที่จะมาโต้แย้งกัน 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนักเรียนทุกคนเป็นผู้สร้างวินัย และทุกคนยอมรับวินัยที่สร้างขึ้น จึงไม่สมควรที่จะ
โต้แย้งกันในเมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งท าผิดวินัย 

ณัฏฐ์พร สตาภรณ์ (2540: 27) กล่าวว่า การเสริมสร้างวินัยในการเรียนให้แก่เยาวชน  
ควรเป็นวินัยที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเต็มใจมากกว่าวินัยที่มีรากฐานมาจากค าสั่งการบังคับ 
หรือการลงโทษ และควรได้รับการฝึกให้มีขึ้นตั้งแต่วัยเยาว์เป็นต้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 47) กล่าวว่า วินัยจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็ต่อเมื่อครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย โดยด าเนินการสร้าง  
กฎเกณฑ์ในห้องเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการควบคุมตนเอง พร้อมกับรู้ขีดจ ากัด เช่น  
ไม่ท าร้ายรังแกเพื่อน ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ครูชี้แนะแนวทางออกเมื่อนักเรียนท าผิดจนนักเรียนเกิด  
ความรู้สึกว่าตนเองควบคุมปรับปรุงแก้ไขโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นได้ ดังต่อไปนี ้

1. ควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ รักความจริง ไม่พูดปด 
2. รับผิดชอบในกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
3. สามารถท ากิจกรรมส าเร็จด้วยตนเอง 
4. มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 
5. ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาได้อย่างถูกต้อง 
6. เคารพสิทธิ หน้าที ่ของกันและกัน 
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ทิวาวรรณ แสงพันธ์ (2542: 13) กล่าวถึง หลักการสร้างวินัยไว้ว่า การสร้างวินัยมีหลักการ
ที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี ้

1. นักเรียนจะต้องประพฤติตนในส่ิงท่ีดีและขจัดพฤติกรรมท่ีไมพึ่งปรารถนา 
2. นักเรียนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการกระท าดีและ 

ความพึงพอใจกับการกระท าไม่ดี นั้นคือให้นักเรียนพอใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควร 

3. นักเรียนจะต้องกระท าความดีจนกระทั้งเกิดความเคยชิน หรือเกิดเป็นนิสัยโดยไม่ต้อง
มีใครแนะน า 

4. นักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่พึงปรารถนาของสังคม 
จากการทบทวนเอกสารของนักการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมวินัยในการเรียน 

ให้กับนักเรียนหมายถึง การที่โรงเรียนมีการกระท าที่แสดงถึงการส่งเสริมความมีวินัยให้แก่นักเรียน  
ได้แก่ การอบรมสั่งสอน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีการสอดแทรกค าสอนในเนื้อหาของบทเรียน  
มีการยกตัวอย่างบุคคลที่มีวินัยในการเรียน ให้นักเรียนรับรู้  การให้ประสบการณ์ ได้แก่ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมด้านการเรียนร่วมกับชุมชน  
และหน่วยงานต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ริเริ่มและด าเนินงาน โครงการกิจกรรมเอง การเสริมแรง  
ได้แก่ การกล่าวชมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ประกาศยกย่องนักเรียนที่มีพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียน หรือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมการมีวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
 
7.2 คุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียน 

วินัยเป็นผลดีต่อนักเรียน อันจะก่อให้ความสงบสุข ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนิน
ไปด้วยดี ดังมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของวินัยในการเรียนไว้ดังนี้ คือ 

โครว์ และโครว์ (Crow and Crow, 1962: 398, อ้างถึงใน เกศรินทร์ วงศ์มั่น, 2553: 85)  
กล่าวว่า การสร้างวินัยในการเรียนให้กับนักเรียนจะเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิตตาม 
วัฒนธรรมของสังคมของเขาเพื่อให้มีพฤติกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงตนเองและคนอื่นๆ ด้วยการสร้าง  
วินัยในการเรียนให้กับตนเอง จะช่วยท าให้เขาได้กระท าสิ่งที่สังคมยอมรับ เพื่อเขาจะได้มีความสัมพันธ์ 
อันดีกับผู้อื่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่เขาก็จะรู้สึกพอใจด้วยเช่นกัน 

แมตสัน และแมตสัน (Madsen and Madsen, 1981: 6–7, อ้างถึงใน เกศรินทร์ วงศ์มั่น,  
2553: 85) กล่าวถึง ระเบียบวินัย มีความจ าเป็นมากและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยนั้นจ าเป็นที่ 
ครูจะต้องท า ควรจะเสนอเยาวชนให้ทราบว่า “เมื่อคุณกระท าสิ่งที่ไม่ดี สิ่งไม่ดีนั้นจะเกิดแก่ตัวคุณ”  
เพราะความมีระเบียบวินัยนั้นเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติ ซึ่งระเบียบวินัยนั้น 
จะต้องมีการเสนอและการเรียนรู้ และสังคมใดๆ ก็ตามถ้าขาดระเบียบก็จะเป็นสังคมที่สับสนวุ่นวาย 
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ช าเลือง วุฒิจันทร์( 2522: 84 - 85) และกรมวิชาการ (2545: 21) ได้สรุปคุณค่าและ 
ประโยชน์ของวินัยในการเรียน ดังนี้ คือ 

1. วินัยท าให้ผู้รักษาเป็นคนดี เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมเสีย 
2. วินัยเป็นเครื่องวัดความดีงามของคน 
3. วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. เมื่อฝึกบ่อยๆ จนเป็นนิสัย จะช่วยให้การงานส าเร็จเรียบร้อย และรวดเร็ว 
จากที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า คุณค่าและประโยชน์ในการสร้างวินัย  

ในการเรียนให้แก่นักเรียนนั้น ความมีวินัยในการเรียนนั้นช่วยก าหนดทิศทางให้สมาชิกในสังคม 
หรือโรงเรียนนั้นๆ ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ถ้าหาก 
ปราศจากวินัยในการเรียนแล้ว การอยู่ร่วมกันของนักเรียนในสังคมแต่ละกลุ่มก็ย่อมจะสับสนวุ่นวาย 
เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในระดับความรู้ จิตใจ การอบรมเลี้ยงดู และความต้องการ 
ด้านต่างๆ ในขณะเดียวกัน ถ้าคนในสังคมนั้นมีวินัยที่เกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาความมีวินัยในการเรียนก็จะ 
ท าให้นักเรียนนั้นมีความประพฤติที่มีเหตุมีผล มีความอดทน มีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นผู้ม ี
จริยธรรม ซึ่งจะท าให้นักเรียนที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียนนั้นๆ สามารอยู่เรียนร่วมกันได้อย่างสงบสุข  
การพัฒนาความมีวินัยในการเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยให้เยาวชนรู้จักด าเนินชีวิตของตน 
ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล และเลือกท าเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่สร้างปัญหาให้กับ 
ตนเองและสังคม และสามารถพัฒนาการเรียนของตนให้ได้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งๆ  ขึ้นไป 
อีกด้วย 
 
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตัวแปรการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียนกับ

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในการเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะของสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์  
กับความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการ 
สนับสนุนจาก สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนมากขึ้น 

Cameron. R. J. (1998) ได้ศึกษาเรื่อง ระเบียบวินัยในการเรียนของโรงเรียนในประเทศ 
อังกฤษ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
ผลการศึกษาพบว่า ระเบียบวินัยในการเรียนของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียน 
มากขึ้นกว่าเดิม 
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Kinsey. E. W. (1956) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างวินัยในชั้นเรียนของนักเรียน 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการส่งเสริมจากโรงเรียน ที่ส่งต่อการมีวินัยในการเรียน ผลการศึกษา พบว่า  
การด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ในการสอนและการส่งเสริมจากโรงเรียน สามารถช่วยให้นักเรียน  
มีการเสริมสร้างวินัยในการเรียน และสามารถท าให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรี ยน 
และส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

Zimmerman. M. E. (1985) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของวินัยในชั้นเรียนและจิตส านึก 
ในการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนจากโรงเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม  
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ไข 
ความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีวินัยประพฤติตนเหมาะสม  

Sugai. G. and Horner. R. (2002) ได้ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการของความมีวินัยในการเรียน  
การสนับสนุนและส่งเสริมจากโรงเรียน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีการส่งเสริมและ 
สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้นักเรียนมีวินัยในการ  
เรียน และมีคุณลักษณะและพฤติกรรมในการเรียนในเชิงบวก 

Sheldon. S. B. and Epstein. J. L. (2002) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมจากครอบครัว 
และชุมชมแวดล้อมที่ส่งผลต่อวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมทางการเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติร่วมกันระหว่างครอบครัว - โรงเรียน – โรงเรียนหลายแห่งส่งผลให้ 
การเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน 

กังสดาล มนต์ฤทธานุภาพ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในห้องเรียน 
ของนักเรียนช่วงชั้นที 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า  
พฤติกรรมการวินัยในห้องเรียน และการอบรมสั่งสอนของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติทีระดับ .05 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยของนักการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวินัยในการ 
เรียนจากโรงเรียนสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ส่งผลต่อพฤติกรรม  
การมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
7.4 กิจกรรมกลุ่มกับวินัยในการเรียน 

การสร้างเสริมระเบียบวินัย เพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีแก่เยาวชนของชาตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับตัวเด็ก เพราะการจัดกิจกรรม นับว่ามีความส าคัญมาก 
ในด้านการเสริมสร้างให้นักเรียน ได้กระท าในสิ่งที่ตนสนใจ และท าให้รู้จักติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
รวมทั้งเป็นการส ารวจความสามารถของนักเรียน โดยการทดสอบกระท าจริง หลังจากศึกษาด้านทฤษฎี 



 74 

 

มาจากห้องเรียน กิจกรรมนักเรียนจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ครูและนักเรียน ท าให้ครูได้รู้จัก
นักเรียนดีข้ึน  

7.4.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
แก้วจิต มากปาน (2540: 47) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ 

บุคคลมีโอกาสมารวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อน าเอาประสบการณ์ด้านต่างๆ ของแต่ละคนมาร่วมกันวางแผน 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ขึ้นทั้งในตัวบุคคล  
และในกลุ่ม 

สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ (2541: 11) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การร่วมมือกัน 
ในการวางแผน การท างานแก้ปัญหาหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน โดยน าประสบการณ์ของแต่ละ 
คนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แล้วท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

สุพจี เหล่าพานิช (2541: 46) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง วิธีการหนึ่ง 
ที่น าไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยใช้กิจกรรม  
ต่างๆ จัดให้กลุ่มคนที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมวางแผนงาน เคารพกติกาและร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าใ ห้ 
เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลและกลุ่มตามจุดประสงค์ที่วางไว ้

ฉัตรนภา เอี่ยมก าแหง (2544: 55) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มหมายถึง กระบวนการ 
ที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันวางแผนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ทั้งในตัวบุคคลและในกลุ่มซึ่งประสบการณ์ 
ในกลุ่มจะท าให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลด้านต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

ภวันนิภา โรจนพันธ์ (2547: 37) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรม 
ในการจัดประสบการณ์ต่างๆ มาวางแผนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่มโดยทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองและเกิดทักษะ 
ในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกเองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อน าไป 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ทิศนา แขมมณี (2549: 73) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การสอนที่ใช้กลุ่มเป็น 
เครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้เรียนรู้ในเรื่อง  
การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีและได้ผลงานที่ดีควบคู่ไปด้วย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2525: 104) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมไว้ว่า  
ได้แก่การกระท าโดยนักเรียนและครูปฏิบัติร่วมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมตามแผนการสอน เช่น  
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การแข่งกีฬา การจัดนิทรรศการ การจัดชุมนุมต่างๆ ตามความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
เนตรนารี การประชุมประจ าสัปดาห์ การจัดเวรรักษาความสะอาด การจัดงานร่วมกับชุมชน การประชุม 
ผู้ปกครอง เป็นต้น เหล่านี้บางอย่างอาจท าร่วมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน แต่ทุกอย่างต้องเป็นกิจการที่ท า 
เพื่อเด็ก  และให้เด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติ เว้นแต่จะเป็นเรื่องพิเศษนอกเหนือจุดประสงค์ของโรงเรียน  
เช่นเดียวกับเอกสารการสอน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2525: 103) ได้ระบุว่ากิจกรรม 
นักเรียนหมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ด้วยความร่วมมือของนักเรียน เพื่อสนองความต้องการ  
ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนนอกเหนือไปจาก กิจกรรมการเรียนการสอนตาม  
หลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  
อุปนิสัย ค่านิยมและปลูกฝังเจตคติที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 

ภิญโญ สาธร (2523: 410) กล่าวว่า กิจกรรมนักเรียน หมายถึง บรรดากิจกรรม 
ร่วมหรือนอกหลักสูตรทั้งหลาย ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนนอกห้องเรียน ปริมาณและคุณภาพของ 
กิจกรรมนักเรียนมีเพียงใดขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่ง และความสามารถของนักเรียนแต่ละคนทั้งนี้  
ต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาของนักเรียนอีกด้วย 

จากความหมายของกิจกรรมกลุ่มที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรม 
กลุ่มหมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการ  
ติดต่อสื่อสารและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้  
เพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ได้มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น  
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

7.4.2 คุณค่าของกิจกรรมกลุ่ม 
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:20-24) ได้กล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมกลุ่มดังนี ้
1. คุณค่าในด้านพัฒนาการกิจกรรมกลุ่มสามารถสร้างพัฒนาการให้กับบุคคล 

ในกลุ่มเป็นอย่างดี กิจกรรมกลุ่มแต่ละประเภทจะสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกต่างกันออกไป  
คุณค่าด้านพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปน้ี 

 1.1 การสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล นักจิตวิทยาได้พยายาม 
แยกแยะให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าบุคคลจะสามารถด ารงชีวิต  
อยู่ได้อย่างมีความสุข เขาจะต้องได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล  
ความต้องการบางประการ อาจจะได้รับการตอบสนองโดยกิจกรรมกลุ่มดังนี้ 

 1.2 ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนอง 
อย่างส าเร็จเมื่อบุคคลนั้นเป็นที่ยอมรับของกลุ่มว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ดังนั้นกลุ่มก็จะเป็นที่ปลอดภัย  
และอบอุ่นใจ เขาสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างดีเมื่อกลุ่มจะด าเนินกิจกรรมอะไรเขาก็จะ  
เข้าร่วม ถ้าหากกิจกรรมได้รับความส าเร็จเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วม 
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ในการตัดสินใจและด าเนินการจนได้รับความส าเร็จ ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเอง   
มีชื่อเสียงเกียรติยศและเกิดคุณค่าแห่งตน ดังนั้นจึงเป็นการตอบสนองความต้องการอันล้ าเลิศในการ  
ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 1.3 ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการประเภทนี้มีความส าคัญมาก 
บุคคลจะอยู่ในกลุ่มอย่างมีความสุขเมื่อเขารู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกว่ามีคนรักเขาความปลอดภัยในด้าน  
ความรู้สึกนี้เป็นที่ปรารถนาส าหรับทุกคนส าหรับเด็กวัยรุ่นบางคนถึงกับหนีออกจากบ้านไปคบเพื่อน 
วัยเดียวกันเพราะเขาคิดว่าเขาจะมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในกลุ่ม 

 1.4 ความต้องการการยอมรับจากหมู่คณะบุคคลอยู่รวมกลุ่มอย่างเป็นสุข 
ก็ต่อเมื่อให้การยอมรับการเป็นสมาชิก แต่หากเมื่อใดก็ตามกลุ่มเกิดไม่ยอมรับขึ้นมาเขาจะมีปัญหา  
ในการปรับตัวที่จะด ารงชีวิตอยู่กับกลุ่ม การที่สมาชิกแต่ละคนจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ 
โอกาสที่แต่ละคนจะได้ฝึกความสามารถ ซึ่งในที่นี้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นความสามารถทางวิชาการ 
เท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถโดยทั่วไป 

 1.5 การสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติในสังคม และในขณะเดียวกันเขาก็จะเรียนรู้เรื่องการควบคุม  
การแสดงออกทางอารมณ์ด้วย ทั้งนี้เพราะเขาจะได้รับประสบการณ์จากสมาชิกแต่ละคนเนื่องจาก  
บุคคลบางคนแสดงออกในทางที่ดีแต่ส าหรับบางคนที่แสดงตัวไม่เหมาะสมตลอดจนการแสดงออก 
ทางอารมณ์อย่างไม่เหมาะสม เช่น โกรธโดยไม่มีเหตุผลสมาชิกคนอื่นก็จะไม่เอาเยี่ยงอย่างเพราะ  
ได้มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มสามารถให้ประสบการณ์ทั้งทางสังคมและอารมณ์  
ได้เป็นอย่างดีซึ่งหมายถึงการสร้างพัฒนาการในตัวสมาชิกนั้นเอง 

 1.6 การพัฒนาการด้านทัศนคติความสนใจ ความสามารถ และปกติวิสัย 
ทางสังคมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมบุคคลจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่นมีความเคารพผู้อื่น 
จึงจะท าให้อยู่ร่วมกันได้ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วจะท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้กับสมาชิก 
ในกลุ่มนอกจากนี้แล้วในขณะที่บุคคลมีความซาบซึ้งในกิจกรรมต่างๆ อาจจะพัฒนาเป็นความสนใจ 
ที่แน่นอนเมื่อการปฏิบัติงานในกลุ่มบุคคลมักจะได้ท างานบางอย่างซึ่งก็เท่ากับเป็นการพัฒนา 
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้บุคคลที่มาจากครอบครัวต่างกัน  
ได้เรียนรู้เรื่องของสงคมสามารถแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมนั่นหมายความว่ามีความเข้าใจในเรื่อง  
ปกติวิสัยของสังคม (Social norms) 

 1.7 คุณค่าด้านอาชีพ กิจกรรมกลุ่มบางประเภทไม่ใช่จะให้ข้อสนเทศทางด้าน 
อาชีพเท่านั้นแต่จะให้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพต่างๆ เช่น ดนตรีศิลปะหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น ความส าเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคลจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตกล่าวคือ 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประสบการณ์และอาชีพ ถ้าหากความสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้อย่างดี  
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ก็ย่อมจะแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสจะประกอบอาชีพที่ดีดังนั้นจึงท าให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท ากิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนมีคุณค่าต่อการจะเลือกอาชีพของนักเรียน 

 1.8 ความเจริญงอกงานด้านความรู้และทักษะในขณะที่นักเรียนมีโอกาส 
ท างานเป็นกลุ่มนั้นอาจจะได้รับความรู้และทักษะบางประการ ตัวอย่างเช่น การพูดในที่สาธารณะ  
การอภิปรายกลุ่ม กฎระเบียบในการท างานเป็นหมู่คณะการประสานงาน เป็นต้น กลุ่มความสนใจ 
ที่นักเรียนเป็นสมาชิกอาจจะเป็นด้านการละครการเขียน การกีฬาการถ่ายรูป ก็ย่อมจะช่วยให้นักเรียน 
มีทักษะเฉพาะอย่างดีขึ้น สรุปแล้วอาจจะกล่าวได้ว่านักเรียนที่เข้ากลุ่มย่อมจะได้รับโอกาสอันดี 
มีประโยชน์ต่อตนเองมากกว่านักเรียนที่ไม่เข้ากลุ่ม 

2. คุณค่าในด้านการวินิจฉัย (Diagnostic values) ส าหรับผู้น า กลุ่มเมื่อมีการ 
ท ากิจกรรมกลุ่มจะท าให้มีโอกาสที่จะสังเกตสมาชิกกลุ่มแต่ละคนท าให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 
ในตัวนักเรียน ในกลุ่มที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากการให้ค าปรึกษาจะปรากฏออกมาให้เห็น  
เช่น นักเรียนหญิงที่ไม่สามารถจะติดต่อกับบุคคลอื่นในสังคมเด็กผู้ชายที่มีความก้าวร้าวและฝึกตัวเอง 
เป็นศูนย์กลางท าให้กลุ่มไม่ยอมรับเด็กบางคนที่ขี้อายต้องการจะได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนา 
บางประการ เด็กที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วอาจจะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในกลุ่มในขณะที่  
ถ้าหากเขาอยู่ตามล าพังเราอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นคนอย่างไร 

3. คุณค่าในด้านการบ าบัด (Therapeutic values) ในการรวมกลุ่มของบุคคลนั้น 
จะมีค่าต่อการบ าบัดได้อย่างดีในโรงพยาบาล คลินิก จะน าวิธีการทางกลุ่มไปใช้รักษาคนไข้โดยการท า 
การบ าบัดทางจิตวิทยากับคนไข้เป็นกลุ่ม (Group psychotherapy) ส าหรับในโรงเรียนนั้น นักเรียน 
ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้ค าปรึกษา โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
(Group counseling) แต่ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาเล็กน้อยก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการร่วมกลุ่ม 
ท ากิจกรรมกลุ่มโดยปกติท าให้สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกัน เช่น นักเรียนที่มีปัญหาทางอารมณ์
เมื่อเขาไปท างานในกลุ่มแล้วอาจจะสามารถท างานกับเพื่อนได้ดีขึ้น รู้จักการควบคุมอารมณ์ 
สร้างความพึงพอใจจากการติดต่อกับผู้อื่นได้มีการพัฒนานิสัยของตนเอง ท าให้เป็นคนที่มีอิสระ 
ในตนเอง ตลอดจนค้นพบความสามารถพิเศษบางประการในตนเองในการใช้กลุ่มเพื่อการบ าบัดนั้น 
จะต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นสมาชิกซึ่งสามารถแสดงปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ดังนั้ น 
กลุ่มจะต้องมีความเหมาะสมกับบุคคลในบางครั้งมีการคัดเลือกบุคคลไม่เหมาะสม เช่น ก าหนดให ้
นักเรียนที่ไม่กล้าไปอยู่ในกลุ่มต้องท ากิจกรรมที่ตัวเขาเองไม่เคยหวังว่าจะได้รับความส าเร็จในกรณี 
เช่นนี้จะสร้างปัญหาให้แก่เด็กแทนที่จะเป็นการรักษาบ าบัดนักเรียนจะเกิดการปรับตัวแบบถอยหนี  
(Withdraw) นักเรียนที่ไม่กล้าจะต้องอยู่ในกลุ่มเล็กเสียก่อนเพราะเขาต้องการความอบอุ่น ความเป็น 
กันเอง เพราะจะช่วยให้เขากล้ามากขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันมากๆ เขาจะรู้สึกล าบากใจ 
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4. คุณค่าต่อโรงเรียนและสังคม (Values to the school and community)  
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทั้งหลาย เขาจะมีโอการสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้เป็น 
บุคคลที่มีความสามารถ คุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนได้เช่นนักเรียนที่ท างานในสภา 
นักเรียนกิจกรรมที่เขาปฏิบัติในสภานั้นย่อมจะมีส่วนแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนไป 
ได้บ้างผลงานที่ปรากฏออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในโรงเรียนด้วยในท านองเดียวกัน  
ประโยชน์ต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับจากกิจกรรมกลุ่มก็จะส่งผลไปยังชุมชนสิ่งที่เขาปฏิบัติในโรงเรียน 
อาจจะถูกน าไปปฏิบัติในสังคมนอกโรงเรียนด้วย เช่น นักเรียนเล่นกีฬาในโรงเรียน เขาอาจจะ 
กลายเป็นนักกีฬาของชุมนุมชนซึ่งหมายความว่าชุมนุมชนจะได้มีสมาชิกที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความ  
อดทน เสียสละ รู้จักให้อภัยชุมนุมชนก็จะมีสมาชิกภาพดีขึ้นเพราะสมาชิกเป็นพลเมืองดีนั้นเอง 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มมีคุณค่าทั้งต่อ 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน ในการพัฒนาความสามารถต่างๆ และรวมไปถึงการมีคุณค่า 
ในการน ามาใช้ในการบ าบัดแก่นักเรียนที่มีปัญหา ให้สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ 
 

8. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
 
8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพศและพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

McDermott, P. A., Mordell, M., and Stoltzfus, J. C. (2001) ได้ศึกษาเรื่อง การจัด  
การเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสัญชาติอเมริกัน วินัยในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สู่การ 
เรียนด้วยอวัจนภาษา ของนักเรียนนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,268 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-17 ปี พบว่า  
เพศหญิงมีพฤติกรรมวินัยการเรียนรู้ด้วยอวัจนภาษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าเพศชาย  

วิศิษย์ อ้นขวัญเมือง (2552: 78) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การปฏิบัติตามวินัยของ
นักเรียนชายและหญิงไม่แตกต่างกัน  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า เพศน่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวินัย 
ในการเรียนของนักเรียน 
 
8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

Christenson, S. L., Rounds, T., and Gorney, D. (1992) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้าน 
ครอบครัว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยวินัยในชั้นเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลต่อมีวินัยในการเรียนของนักเรียนด้วย 
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จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวินัย
ในการเรียนของนักเรียน 
 
8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นเรียนและพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

วิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง (2551: 4) ได้ศึกษา การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้น 
ที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อวินสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามระดับชั้น คือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน  
มีการปฏิบัติตามวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระดับชั้นเรียนน่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วินัยในการเรียนของนักเรียน 

 
8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนและพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียน 
ปัญญาวดี ชมสุวรรณ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัย 

ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2  พบว่า นักเรียน  
ที่พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ส่วนมากมีการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน น่าจะ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยในการเรียนของนักเรียน 

 
8.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกลุ่มกิจกรรมและพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

Ke, I. C. (2015) ได้ศึกษาพัฒนากิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนและการสอนในชั้นเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา สอดแทรก
ขั้นตอนหรือกระบวนการใช้กิจกรรมกลุ่มไว้ด้วย จะท าให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนดีขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า การร่วมกิจกรรมกลุ่มน่าจะเป็นปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับวินัยในการเรียนของนักเรียน 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้า 
ร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน และศึกษาปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะมุ่งอนาคต  
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การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนจากโรงเรียน ดังแสดงในกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
 
กรอบแนวความคิดในการวจิัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก ่
- เพศ   
- ระดับชั้นเรียน   
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน 
- การร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา           

ในโรงเรียน   

- แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์  
- ลักษณะมุ่งอนาคต 
- การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียนจากครอบครัว 
- การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียนจากโรงเรียน 

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยหัวข้อ “พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit Analysis) 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ขอบเขตประชากร 

1.1 ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน 1,309 คน โดยจ าแนกตามสถานศึกษา ดังนี้ โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน 
สุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ ารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม  
(ส านักงานพันธกิจการศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2560) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560  
ซึ่งมีจ านวน 306 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) และการสุ่มตัวอย่าง 
แบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงเรียน  
ระดับชั้นเรียน และเพศ ตามขั้นตอนดังนี้ 



 82 

 

1.2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1969: 886) อ้างถึงใน  
ประคอง กรรณสูตร, 2542: 11) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 
 

n =
N

1 + Ne2
 

 
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N แทน ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่าง 

มีค่าเท่ากับ .05 
 

n =
1,309

1 +   [1,309(0.05)2]
 

 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน        =    306       คน 

 
1.2.2 การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling)  

ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตาม โรงเรียน เพศ และระดับช้ันเรียน ตามขั้นตอนดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงการก าหนดกลุ่มประชากรจ าแนกตามโรงเรียน เพศ และ ระดับช้ันเรียน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ โรงเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 132 130 116 152 128 126 784 
2 โรงเรียนสุริยวงศ์ 30 24 31 33 24 31 173 
3 โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา  54 47 50 34 61 37 283 
4 โรงเรียนบ ารุงวิทยา 14 12 9 13 12 9 69 
 รวม 230 213 206 232 225 203 1,309 

(ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก, 2560) 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน เพศ และ ระดับชั้นเรียน ของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 
2560 

ล าดับที ่ โรงเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 31 30 27 35 30 29 182 
2 โรงเรียนสุริยวงศ์ 8 6 7 8 5 7 41 
3 โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา  13 11 12 8 14 9 67 
4 โรงเรียนบ ารุงวิทยา 3 3 2 3 3 2 16 
 รวม 55 50 48 54 52 47 306 

 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสัดส่วนประชากร (Stratified 

Random Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลากรายชื่อนักเรียนตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น 
 
2. ตัวแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
2.1 ตัวแปรอิสระ 
 2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก ่
  2.1.1.1 เพศ แบ่งเป็น 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
  2.1.1.2 ระดับชั้นเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2.1.1.3 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
     คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.00 – 3.00 
    คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.01-4.00  



 84 

 

  2.1.1.4 ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน 
   พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 
   ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 
  2.1.1.5 การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 
   เข้าร่วมกิจกรรม 
   ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
 2.1.3 ลักษณะมุ่งอนาคต 
 2.1.4 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
 2.1.5 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

 
3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 6 ส่วน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา 
ตอนต้น เป็นแบบสอบถามในลักษณะให้เลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา 
ในโรงเรียน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน เป็นแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
จ านวน 58 ข้อโดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ 

1. ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน จ านน 33 ข้อ 
2. ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน จ านวน 25 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีค าตอบ 

ให้เลือก 5 ระดับ ดังนี ้
มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 
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เกณฑ์ในการให้คะแนน ข้อความที่แสดงถึงพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน จากมากที่สุด 
จนถึงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามจะให้คะแนน 
กลับกัน (ข้อความเชิงนิเสธ) ผู้ที่ได้คะแนนมากแสดงว่า เป็นผู้ที่พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-184, อ้างถึงใน เมธี ก้อนแก้ว, 2546: 66) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในระดับ น้อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 

สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มีจ านวน 
30 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีค าตอบให้เลือก  
5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการให้คะแนนข้อความที่แสดงถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด  

ให้คะแนน 5, 4,3, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามกันจะให้คะแนนกลับกัน (ข้อความ
เชิงนิเสธ) ผู้ที่ตอบได้คะแนนมาก แสดงว่าเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-184, อ้างถึงใน เมธี ก้อนแก้ว, 2546: 66) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง ผู้ตอบมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง ผู้ตอบมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง ผู้ตอบมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับ ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง ผู้ตอบมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง ผู้ตอบมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคต เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 

สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
มีจ านวน 18 ข้อ  

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีค าตอบให้เลือก  
5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการให้คะแนน ข้อความที่แสดงถึงการมีลักษณะมุ่งอนาคต มากที่สุดจนถึง 

น้อยที่สุด ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามกันจะให้คะแนนกลับกัน 
(ข้อความเชิงนิเสธ) ผู้ที่ตอบได้คะแนนมาก แสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตมากกว่า ผู้ที่ได้คะแนน 
น้อย 

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-184, อ้างถึงใน เมธี ก้อนแก้ว, 2546: 66) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมลีักษณะมุ่งอนาคตในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบมลีักษณะมุ่งอนาคตในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบมลีักษณะมุ่งอนาคตในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบมลีักษณะมุ่งอนาคตในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบมลีักษณะมุ่งอนาคตในระดับ น้อยที่สุด 
ส่วนที ่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

จากครอบครัว เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของ 
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มีจ านวน 30 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีค าตอบให้เลือก  
5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมาก 
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ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการให้คะแนน ข้อความที่แสดงถึงการได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียนจากครอบครัว มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 , 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  
ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามกันจะให้คะแนนกลับกัน(ข้อความเชิงนิเสธ) ผู้ที่ตอบได้คะแนนมาก แสดงว่า 
เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-184, อ้างถึงใน เมธี ก้อนแก้ว, 2546: 66) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัวในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัวในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัวในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัวในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัวในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที ่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของ 
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มีจ านวน 46 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีค าตอบให้เลือก  
5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบได้รับการปฏิบัตเิช่นนั้นในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง ผู้ตอบได้รับการปฏิบัตเิช่นนั้นในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบได้รับการปฏิบัตเิช่นนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง ผู้ตอบได้รับการปฏิบัตเิช่นนั้นในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบได้รับการปฏิบัตเิช่นนั้นในระดับน้อยที่สุด 
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เกณฑ์ในการให้คะแนนข้อความที่แสดงถึง การได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนจากโรงเรียน มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 , 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  
ส่วนข้อความที่ตรงกันข้ามกัน จะให้คะแนนกลับกัน(ข้อความเชิงนิเสธ) ผู้ที่ตอบได้คะแนนมากแสดงว่า 
เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-184, อ้างถึงใน เมธี ก้อนแก้ว, 2546: 66) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียนในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียนในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียนในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียนในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้ตอบได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียนในระดับน้อยที่สุด 
 
4. วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือ โดยด าเนินตามขั้นตอนดังนี ้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรม เอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2 สร้างแบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ และวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity)ของแบบสอบถาม โดยอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน  

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่เป็นประชากรที่ศึกษาแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

ขั้นที่ 4 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการมี 
วินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
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จากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน  โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา  
ของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) วิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
และปรับปรุงจนได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค าถามจ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
ได้ .780 

แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคต มีค าถามจ านวน 18 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
ได ้.857 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  
มีค าถามจ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได ้.889 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน มีค าถาม 
จ านวน 46 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได ้.894 

แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  มีค าถามจ านวน 58 ข้อ 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ .934 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยท า
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งหนังสือขออนุญาต เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม  
ซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึง คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการ-อาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียน ในการขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา  
จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ ารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ 
ไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยก่อนการท าการเก็บข้อมูลผู้วิจัยท าการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 จ านวน  
4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 306 คน 
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4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่เก็บคืนและน าไปวิเคราะห์ได้จ านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล จึงท าการลงรหัสให้คะแนน 
6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์และใช้สถิติในการวิจัยดังนี้  

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
ชั้นเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของคริสต์ศาสนา 
ในโรงเรียนโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และ ค่าร้อยละ  

6.2 วิเคราะห์ระดับพฤติกรรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก 

โรงเรียน และพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการประเมินระดับของค่าเฉลี่ย  

6.3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม เพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่าง
เรียนและ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติ  
(t-test) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน จ าแนกตามระดับชั้น
เรียนโดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) หากพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ 
เชฟเฟ ่(Scheff’e test for all possible comparisons) 

6.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจากครอบครัว การส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยจากโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของ 
ตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก” ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจ านวน  
306 ฉบับ มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น  
4 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ 
ชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม 
ทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน โดยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร  
ในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติ (t-test) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA)
หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’e test for all possible comparisons) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจาก
ครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจากโรงเรียน  โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไว้ดังนี้ 
Y  หมายถึง พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
X1  หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
X2  หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต   
X3 หมายถึง การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย ในการเรียนจาก

ครอบครัว 
X4 หมายถึง การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย ในการเรียนจาก

โรงเรียน 
F หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F (F-distribution) 
t  หมายถึง ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t (t-distribution) 
df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

x ̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)  
S.D หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS หมายถึง ผลรวมของค่าก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน  (Sumof 

Squares) 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเบ่ียงเบนก าลังสอง (Mean Square) 
R หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 
R2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
Adj R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 
  (Adjusted R Squares) 
S.E. หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย  
  (Std. Error of the Estimate) 
R2 change หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ในการท านายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปร 
  อิสระในสมการถดถอย 
b หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวท านายในรูปคะแนน 
  มาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) 
r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
Constant (a) หมายถึง ค่าคงที ่
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ดังมีรายละเอียด 
ในตารางที่ 3-4 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาใน
โรงเรียน 

ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
                      ชาย 155 50.7 
                      หญิง 151 49.3 

รวม 306 100.0 

2. ระดับชัน้เรยีน   

                     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1 105 34.3 
                     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่2 102 33.3 
                     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 99 32.4 

รวม 306 100.0 

3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
                     คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 

 
14 

 
4.6 

                     คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 169 55.2 
                     คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.01-4.00 123 40.2 

รวม 306 100.0 

4. ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน   

                     พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 293 95.8 
                     ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 13 4.2 

รวม 306 100.0 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาใน
โรงเรียน (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
5. การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางครสิต์ศาสนาในโรงเรียน     
          เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 76 24.8 
          ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 230 75.2 

รวม 306 100.0 
 

จากตารางที่  3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ านวน 306 คน ส่วนมาก 
เป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีระดับชั้นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  
105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 - 3.00 จ านวน  
169 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 พักอาศัยในระหว่างเรียนโดยพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จ านวน 293 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.8 เคยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน จ านวน 230 คน คิดเป็น 
ร้อยละ75.2  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม เมื่อด าเนินการทดสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCE) ปรากฏว่า 
มีความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มใหม่ ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                     
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อมูลส่วนบคุคลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
       คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่     3.00  ลงมา 
       คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่       3.01 - 4.00 

 
183  
123 

 
59.8 
40.2 
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จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแหง่สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ส่วนมาก มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง

อนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 
ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการมีวินัย 

ในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
จากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก 
ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับพฤติกรรมการมีวินัยใน

การเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา �̅� S.D. ค่าระดับ 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

- พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน 

- พฤติกรรมการเรียนนอกห้องเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุ่งอนาคต 
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 

3.5027 
3.5569 
3.4310 
3.6489 
3.4909 
3.7632 
3.9626 

1.0087 
0.9877 
1.0366 
0.9087 
0.9603 
1.0649 
0.8772 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.5027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนในห้องเรียนอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.5569) และพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
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นอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.4310) ส่วนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
จากโรงเรียน การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.9626, 3.7632, 3.6489, ตามล าดับ) และมีลักษณะมุ่งอนาคตอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X̅ =3.4909) 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทาง
คริสต์ศาสนาในโรงเรียน 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะ 
การพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแคร์  โดยใช้การทดสอบหาค่าทางสถิติ  
t-test (Independent t-test) และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม 
ความมีวินัยในการเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียนที่แตกต่างกัน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่โดยใช้ 
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตารางที่ 6-12 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าทางสถิติ t-test (Independent                                    
t-test) 

เพศ n �̅� S.D. t 
ชาย 155 3.5226 .5432 .653 
หญิง 151 3.4822 .5385  

 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
ไม่แตกต่างกัน 
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3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตาม ระดับช้ันเรียน ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ ค่าระดับของ

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามระดับชั้นเรียนโดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ระดับชั้นเรียน n �̅� S.D. ค่าระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

105 
102 
99 

3.5266 
3.5833 
3.3941 

.5382 

.4937 

.5752 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน อยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่าง 
ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  
(�̅� = 3.5833, 3.5266 และ 3.3941 ตามล าดับ) 

 
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                   
เขตภาคตะวันตก จ าแนกตามระดับช้ันเรียน 

แหล่งความแปรปรวน  df  SS MS  F 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 2 
303 

 
1.890 
87.186 

.945 

.288 
 

3.285* 
 

รวม  305  89.077    
*P<.05 

จากตารางที่ 8 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตามระดับชั้นเรียนพบว่า นักเรียน ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นเรียนที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
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การมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก จ าแนกตามระดับช้ันเรียน 

ระดับชั้นเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 
(x̅ = 3.53) 

ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

(x̅ = 3.58) 

ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

(x̅ = 3.39) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

(x̅ = 3.53) 
- - - 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
(x̅ = 3.58) .0567 - - 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
(x̅ = 3.39) 

.1324 .1892* - 

*P< 0.05 
จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  

จ าแนกตามระดับชั้นเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกันกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน มากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test 

(Independent t-test) พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน n 
 

�̅� S.D. t 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่     3.00  ลงมา 183 3.5258 .5727 .943 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่     3.01 – 4.00 123 3.4682 .4885  
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จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 11 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า ที 

(Independent t-test) พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตามลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน 

ลักษณะการพกัอาศัยในระหว่างเรียน n 
 

�̅� S.D. t 
พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 293 3.5094 .5406 1.040 
ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 13 3.3501 .5335  

 
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test 

(Independent t-test) พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาค
ตะวันตก จ าแนกตาม การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 

การร่วมกลุ่มกิจกรรมทางครสิต์ศาสนา 
ในโรงเรียน 

n �̅� S.D. t 

เคยเข้าร่วมกิจกรรม 76 3.5231 .5277 .381 
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 230 3.4959 .5455  

 
จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา 
ในโรงเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ตัวแปรได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียนจากโรงเรียน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวินัยในการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เขตภาคตะวันตก  
ผลการการวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม 

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก 
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก โดยใช้การวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ ( Stepwise Multiple  
Regression Analysis) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะ 
มุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  (X3) และ การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) กับ พฤติกรรมการวินัยในการเรียน  (Y)  
ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก ดังตารางที่ 13-14  
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะ                              
มุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  (X3) และ                   
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) กับ พฤติกรรมการวินัย                               
ในการเรียน (Y) 

ตัวแปร พฤติกรรม
การมีวินัย
ในการเรียน 

(Y) 

แรงจูงใจ
ใฝ่

สัมฤทธิ ์
(X1) 

ลักษณะมุ่ง
อนาคต 
(X2) 

การส่งเสริม
พฤติกรรมการมี
วินัยในการเรยีน
จากครอบครัว 

(X3) 

การส่งเสริม
พฤติกรรมการ
มีวินัยในการ
เรียนจาก
โรงเรียน 

(X4) 
พฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียน 

(Y) 

1     

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (X1) 

.523*** 1    

ลักษณะมุ่ง
อนาคต (X2) 

.766*** .547*** 1   

การส่งเสริม
พฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียน
จากครอบครัว 
(X3) 

.344*** .370*** .432*** 1  

การส่งเสริม
พฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียน

จากโรงเรียน 
(X4) 

.485*** .405*** .305*** .501*** 1 

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
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จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
จากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .523 ,  
.766 , .344 , .485 ตามล าดับ) โดย ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียน (Y) มากที่สุด (r =.766) รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
จากครอบครัว (X3) (r = .523 , .485, .344 ตามล าดับ) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  
(X3) และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 (r = 547 , .370 , .405 ตามล าดับ) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียนจากโรงเรียน (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423, .305 ตามล าดับ)  
และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  
(r = .501)  

4.2 การวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
โรงเรียน ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยใน
การเรียนจากโรงเรียน (X4) กับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน (Y) 

ล าดับของตัวแปรที่
ได้รับการคัดเลือก 

R R2 Adjusted 
R2 

R2 
Change 

b Beta t 

การส่งเสริมพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียน
จากครอบครัว (X3) 

การส่งเสริมพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียน 

จากโรงเรียน (X4) 
ลักษณะมุ่งอนาคต  

(X2) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

(X1) 

.501 
 
 

.604 
 
 

.642 
 

.658 

.251 
 
 

.365 
 
 

.413 
 

.433 

.248 
 
 

.361 
 
 

.407 
 

.425 

.251 
 
 

.114 
 
 

.048 
 

.020 

.301 
 
 

.363 
 
 

-.262 
 

.152 

.424 
 
 

.564 
 
 

-.406 
 

.175 

8.653*** 
 
 

8.177*** 
 
 

5.620*** 
 

3.262*** 

Constant=1.918 S.E.= .26374 F=10.640*** 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4)  
ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) โดย การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากครอบครัว (X3) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคักเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถท านาย 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ร้อยละ 25.1  

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 2 สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยที่การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการ 
เรียนจากครอบครัว (X3) และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) สามารถ 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ  
36.5 
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ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 3  
สามารถท านายพฤติกรรมการวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.8 โดยที่ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  (X3) การส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้ร้อยละ 41.3  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4  
สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.0 โดยที่การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  (X3) การส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(X1) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้ร้อยละ 43.3 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับขั้นตอนของการเข้าสมการ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเป็นการท านายในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนน  
มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

 
ในรูปคะแนนดิบ   Y = 1.918 + (.301)(X3) + (.363)(X4) - (.262)(X2) + (.152)(X1) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน   Z = .424(X3) + .564(X4) - .406(X2) + .175(X1)  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก”  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตการส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก 
โรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และ  
การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธแิห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

เมื่อได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เพื่อน าตัวแปรแต่ละตัวมาก าหนดกรอบแนวคิด 
การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมุติฐานดังนี้ 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน แตกต่างกัน 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการ 
เรียน แตกต่างกัน 3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการ 
เรียน แตกต่างกัน 4) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน 5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา 
ในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน 6) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ 
มุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
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ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
เขตภาคตะวันตก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่ก าลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 
ทั้งสิ้น 1,309 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จ านวน 306 คน โดยผู้วิจัย 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคลื่อนได้ที่ร้อยละ 5 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Random 
Samppling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงเรียน เพศ และระดับชั้นเรียน 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การทดสอบค่า ที  (t-test) แบบ 
(Independent t-test) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการทดสอบ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Steppwise Multiple Regression Analysis)  
เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

 
สรุปผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  306 คน พบว่า ส่วนมาก

เป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีระดับช้ันเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน  
105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา  
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน โดยพักอาศัยอยู่กับ
ผู้ปกครอง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา 
ในโรงเรียน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2  

2. การวิเคราะห์ระดับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน  
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า 
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 2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.6489) 

 2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีลักษณะมุ่งอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.4909) 

 2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.7632) 

 2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ =3.9626) 

 2.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(X̅ =3.5027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.5569) และ ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =3.4310) 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตกจ าแนก 
ตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย 
ในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน พบว่า 

 3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม เพศ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน  มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนไม่แตกต่างกัน 

 3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม ระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (X̅ =3.5833)  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน มากกว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (X̅ = 3.5266, 3.3941 ตามล าดับ) 
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 3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน  

 3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม การพักอาศัยในระหว่างเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน  
ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน 

 3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
จ าแนกตาม การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีการเข้าร่วมกลุ่ม 
กิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน 

4. การวิเคราะห์ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน  
สามารถ ท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก โดยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถร่วมกันท านาย พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก ได้ร้อยละ 43.3 และ สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดับ 
ความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
การอภิปรายการวิจัย 

จากการสรุปการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะ 
มุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกร รม 
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การมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.5027) และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.5569) และ  
ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน อยู่ในระดับ ปานกลลาง ( X̅ =3.4310) ทั้งนี้อาจ 
เป็นเพราะว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับของ
โรงเรียนและในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างดี โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียน การดูแลเอา 
ใจใส่จากผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนส่วนมากพักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 95.8 
ครอบครัวนอกจากจะมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดู  ให้ความรักความอบอุ่นแล้ว ครอบครัวยังเป็นแหล่ง 
สนับสนุนทางสังคม ที่มีความส าคัญและใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งการด ารงชีวิตของนักเรียน  
จะได้รับการสนับสนุนด้านวินัยในการเรียนจากครอบครัวเป็นหลัก ได้แก่ การก ากับติดตาม การส่งเสริม 
การเรียน เช่น การท าการบ้าน การทบทวนบทเรียนก่อนการสอบแต่ละครั้ง การกล่าวชมเชยให้ 
ก าลังใจ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การอบรมสั่งสอนเมื่อนักเรียนประพฤติตน ที่อาจส่งผลไม่ดี 
ต่อการเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน และส่งเสริมการหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  
การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียนอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อม และมีความกระตือรือร้น ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของตน 
สอดคล้องกับที่ Christenson. S. L. Rounds. T. and Gorney. D. (1992) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้าน 
ครอบครัว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยวินัยในชั้นเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวมีความส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียน เนื่องจาก  
การส่งเสริมวินัยจากครอบครัว ท าให้นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างทั่วถึง ท าให้นักเรียนรู้สึก 
สบาย อบอุ่นใจ มีผู้แนะน าขณะท าการบ้าน หากครอบครัวให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา  
ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ และมีวินัยในการเรียนของนักเรียนด้วย ดังเห็นได้จากการตอบแบบสอบถาม
ในข้อค าถาม ข้อที่ 5 “ข้าพเจ้าจัดตารางสอนก่อนมาเรียนทุกครั้ง” อยู่ในระดับ มาก (X̅ =4.49) ข้อที่  
1 “ข้าพเจ้าเข้าเรียนตามเวลาทุกครั้งแม้ในวิชาที่ไม่ชอบเรียน” อยู่ในระดับ มาก (X̅ =4.40) ข้อที่ 47  
“ข้าพเจ้าค้นหาความหมายของค าศัพท์ ในโปรแกรมพจนานุกรมจากอินเตอร์เน็ต เมื่อต้องการทราบ
ความหมายของค านั้นๆ” อยู่ในระดับ มาก (X̅ =4.28) อีกทั้งนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความมี 
วินัยในการเรียนจากโรงเรียน โดยโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค  
ตะวันตก มีนโยบายด้านการปลูกฝังระเบียบวินัยแก่นักเรียนทุกคน ด้วยกระบวนการ การดูแลนักเรียน 
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เป็นรายบุคคล โดยครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักเรียน มีการแต่งตั้งครูเวรประจ าวัน 
ก ากับติดตามวินัยด้านต่างๆ มีฝ่ายปกครองดูแลความประพฤตินักเรียนทุกคน ให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ครูสอดแทรกเรื่องวินัยในการเรียนการสอน การส่งเสริมวินัยนักเรียนด้วย
กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางศาสนาแก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ จึงท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียนได้ดี 

 1.1.1 พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า  
อยู่ในระดับมาก ( X̅ =3.5569) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การเรียนของตนเองดี มีความรับผิดชอบ เข้าห้องเรียนตรงเวลา มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมในการใช้
งาน ตั้งใจฟังครูสอน ซักถามครูเมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียน มีสมาธิ  ไม่วอกแวก ไม่พูดคุย 
กับเพ่ือน ไม่น าสิ่งอ่ืนขึ้นมาท าหรือเล่นในขณะที่ครูก าลังสอน ท างานส่งทันตามเวลาที่ก าหนด สามารถ 
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของห้องเรียนตลอดชั่วโมงเรียน แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอก จาก 
บุคคลสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกห้องเรียน หรือสิ่งเร้าภายในตนเองเป็นอุปสรรคก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ท าให้เกิดความเรียบร้อยในห้องเรียน ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี  โดยมี 
ครูผู้สอน เอาใจใส่ก ากับติดตามพฤติกรรมการเรียนอย่างจริงจัง เช่น วินัยในขณะเรียน ครูเป็นผู้ฝึกฝน 
ให้นักเรียนเกิดวินัยในการเรียน คอยหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในขณะเรียน โดยครูจะบอกให้  
นักเรียนยุติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นๆ พร้อมทั้งแนะน าให้นักเรียน แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
และถูกต้องกว่าพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับ กังสดาล  
มนต์ฤทธานุภาพ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในห้องเรียนของนักเรียนช่วงชั้น 
ที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการวินัย 
ในห้องเรียน ทัศนคติต่อความมีวินัย การคล้อยตามเพื่อนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการวินัยในห้องเรียนและการอบรมสั่งสอนของครู มีความสัมพันธ์กัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ่งการที่นักเรียนจะมีวินัยในการเรียนได้นั้น ต้องผ่านการอบรม 
ฝึกฝนประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านวินัยมาก่อน จึงส่งผลให้นักเรียนมีการปฏิบัติตน  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของตนเอง ท าให้นักเรียนรู้จักบังคับตนให้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียนและสังคมได ้

 1.1.2 พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.4310) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนในการแสวงหา 
ความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการมีวินัยในการเรียน 
ในห้องเรียน พบว่านักเรียนมีวินัยในการเรียนในห้องเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งการเรียนในห้องเรียนนั้น 
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ได้รับการฝึกฝนและก ากับติดตาม จากครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ แต่เมื่อนักเรียนอยู่นอก  
ห้องเรียน ขาดผู้ก ากับติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ 
แผน กฎเกณฑ์ในการเรียนของตนเอง จึงท าให้วินัยในการเรียนนอกห้องเรียนลดลง ถึงแม้ว่านักเรียน 
ส่วนมากมีการพักอาศัยระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครอง  แต่เนื่องจากสภาวะเศษฐกิจ และสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว  จึงไม่มีเวลา 
เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนและด้านระเบียบวินัยของนักเรียนเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อขาดการก ากับดูแล  
นักเรียนจะใช้เวลากับสิ่งอื่น เช่น สื่อออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การใช้สื่อในความบันเทิงต่างๆ  
หรือสนใจเพื่อนมากขึ้น เพราะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ท าให้เด็กเกิดความกังวล สับสน มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต ท าให้ 
เด็กวัยรุ่นรู้สึกว่าเพื่อนร่วมวัยเดียวกันคือผู้ที่จะพูดคุย หรือปรึกษาหารือกันได้อย่างเข้าใจ และสามารถ 
ตอบสนอง  ต่อความมั่นคงทางใจให้กับตนเองได้  วัยรุ่นจึงมักชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน เพื่อนจึงมี 
ความหมายต่อบุคคลวัยเรียน เป็นสิ่งจ าเป็น ต้องอาศัยเพื่อนให้ความเห็น ให้ความสนุกสนานและ 
ไม่ต้องระมัดระวังตัวเพราะวัยใกล้เคียงกัน เวลาเที่ยวก็มักจะไปกับเพื่อน กลุ่มเพื่อนของนักเรียน  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนคบกลุ่มเพื่ อนที่มีพฤติกรรมดี 
นักเรียนก็จะมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีไปด้วย แต่ถ้าคบกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน ก็จะไม่
ตัง้ใจเรียนตามเพือ่นไปส่งผลให้พฤติกรรมวินัยในการเรียนลดลง  

 ทั้งนี้พบว่า ผลการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก น้ี 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มี 
อิทธิพลต่อความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะของสถานการณ์ กลุ่ม 
จิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ กับความมีวิ นัยในการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบด้าน สภาพแวดล้อม  
ในโรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต ส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน 

1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับ  
มาก ( X̅ = 3.6489) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ระเบียบวินัย 
ที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียน 
อย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่ดี เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง  
ทั้งจากต าราเรียน ค้นคว้าในห้องสมุด รวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยาก การวางแผนการเรียน  
ที่ดีตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามีจ านวนน้อย ซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับ 
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การพัฒนาที่จะท าให้นักเรียนเห็นเป้าหมาย คุณประโยชน์ คุณค่าของความพยายาม รวมทั้งการ  
ยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความพยายาม รวมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี ให้มีความ
พยายาม ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน ให้นักเรียนตระหนักในการวางแผนทางด้านการเรียน  
มีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ หากได้ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย ก็จะเป็นผู้ที่มี  
ความส าเร็จในชีวิตตามที่ตนได้มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีผลต่อความสามารถ  
ด้านการเรียน เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และความส าเร็จของนักเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร เพ็ญสุขใจ (2542: 32) กล่าวว่าลักษณะของบุคคลที่จะประสบ 
ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ มีความ 
ทะเยอทะยานกระตือรือร้น มานะพยายาม มีการวางแผน ซึ่งกิจกรรมการเรียนจะประสบความส าเร็จ 
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลคนเป็นส าคัญ ดังเห็นจาก  
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01-4.00 ถึง 
ร้อยละ 40.2 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นักเรียนทีมี่ระดับคะแนนเฉลีย่สูงน้ัน มักจะให้ความส าคัญและเอาใจใส่ 
ต่อการเรียนของตนเองมาก นักเรียนจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับบทเรียน การท าการบ้าน การอ่านหนังสือ 
และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม นักเรียนจะสนใจผลการเรียนและทุ่มเทให้กับการเรียน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ ์
ในการเรียนสูงขึ้น ดังเห็นได้จากการตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามใน ข้อที่ 4 “เมื่อทราบว่ามีผลการ 
เรียนต่ าในวิชาใดๆ ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนวิชานั้นมากขึ้น” (X̅ =4.0327) ข้อที่ 27 “ข้าพจ้าตั้งเป้าหมาย 
ไว้ว่าจะไม่ขาดเรียนโดยเฉพาะวิชาที่ยากและไม่เข้าใจ” (X̅  =4.0098) ข้อที่ 1 “ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน 
ในวันนี้ เพื่อต้องการได้ท างานที่ตนเองชอบในอนาคต” (X̅  =4.1928 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เบอร์นาร์ด ไวเนอร์ (Bernard Weiner) ที่มีความเชื่อว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มักจะพบ 
ความส าเร็จ และบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า มักจะไม่พบความส าเร็จนั้น อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มี 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง อนุมานสาเหตุแห่งความส าเร็จของเขาว่าเกิดจากองค์ประกอบภายใน เช่น  
ความพยายามและความสามารถ ในขณะที่ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า มักจะอนุมานสาเหตุแห่งความ 
ล้มเหลวว่า เกิดจากองค์ประกอบภายนอก ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพพจน์ของตนไว้เช่น ความยากของงาน 
และความโชคร้าย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมบังคับของเขา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
Alderman. M. K. (2013) ที่ ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อความส าเร็จในการเรียน  
ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา กลยุทธ์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ประกอบกับสร้างแรง  
บันดาลใจให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และมีวินัยในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  
นักเรียน มีความขยันอดทน พยายามท างานให้ส าเร็จเพื่อความพึงพอใจของตนเอง ท าให้เห็นคุณค่า 
ของความมีวินัย ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ และรับผิดชอบต่อการเรียน 
อย่างเต็มที่ 
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1.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะมุ่งอนาคต ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ =3.4909) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การคาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคตของนักเรียนนักเรียนไม่เหมาะสม นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อตอบสนองตามระเบียบ  
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคมในเป็นปัจจุบันมากกว่า การคิดถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นเพราะว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของวั ยรุ่น  
มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์และด้านสังคม เพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น รักความสนุกสนาน อารมณ์อ่อนไหว  
ความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนและความต้องการความส าเร็จในการท างาน  
ความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยถูกต้อง ความรับผิดชอบในการท างานให้ได้ผลดีลดลง 
ส่งผลให้นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่สามารถวางแผน 
ปฏิบัติทางการเรียนได้ เท่าที่ควร ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ดังเห็นได้จากการตอบ 
แบบสอบถามข้อค าถามข้อที่ 13 “ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือหลังจากที่ท าการบ้าน 
เสร็จแล้วเท่านั้น” (X̅ =2.77) ข้อที่ 9 “แม้ในวันที่มีความเหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้าก็จะท างานให้เสร็จ  
ก่อนที่จะพัก” (X̅ =2.91) ข้อที่6 “ข้าพเจ้าจัดเวลาอ่านหนังสือให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อจะ 
ไม่เครียดเวลาสอบ (X̅ =3.07) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา พาผล (2551: 158) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดเป้าหมายในอนาคต  
มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีวินัยในการเรียน 

1.4 ผลการวิเคราะห์ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก พบว่าอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.7632) ทั้งนี้แสดงว่า นักเรียนสามารถรับรู้ได้ว่า  
ผู้ปกครองสนใจเรื่องการเรียนและสนับสนุน ส่งเสริมความมีวินัยในการเรียนของตนเอง จากที่นักเรียน 
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.8 มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ส่งเสริมการมี 
วินัยจากครอบครัว มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการเรียนของนักเรียน ถึงแม้ว่านักเรียนจะอยู่ 
ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับเพื่อนมากก็ตาม แต่ครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นทั้งนี้เพราะนักเรียนต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาผู้ปกครองเป็นระยะเวลา  
ที่ยาวนานกว่าสถาบันอื่นๆ บิดามารดาหรือผู้ปกครองจึงควรถือเป็นหน้าที่อันส าคัญในการปลูกฝัง 
และส่งเสริมวินัยในการเรียนแก่บุตรหลาน ผู้ปกครองที่สนใจสนับสนุนเรื่องการเรียนของนักเรียนนั้น  
ส่งผลให้นักเรียนสนใจการเรียนของตนเองด้วย ท าให้นักเรียนเอาใจใส่และมีความพยายามในการ 
แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เพราะนักเรียนรับรู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว  
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โดยผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนทั้งเรื่องอารมณ์ นักเรียนได้รับก าลังใจการดูแลเอาใจใส่ความรักความ
ห่วงใยเกี่ยวกับการเรียนจากสมาชิกในครอบครัว ดังเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามในค าถามข้อที ่6  
“ข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากผู้ปกครองเมื่อข้าพเจ้าสนใจการเรียนน้อยลง” (X̅ =4.55) ข้อที่ 8 
“ผู้ปกครองบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากข้าพเจ้านอนดึกเกินไป” X̅ =4.43) ข้อที ่7 “ข้าพเจ้าได้รับการ 
ตักเตือนจากผู้ปกครองเมื่อข้าพเจ้าเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไป” ( X̅ =4.39) สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ แคมป์เบลล์ (Campbell, 1992, อ้างถึงใน พัชรี วรจรัสรังสี, 2541: 18) กล่าวว่า  
อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการสนับสนุนทางการเรียนของนักเรียนไว้หลายประเด็น  ได้แก่  
1) ความกดดันของครอบครัว ไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดัน ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของเด็ก 2) การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  
แสดงความสนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนและชมเชยเมื่อเด็กท าคะแนนได้ดี  3) ความช่วยเหลือ 
ผู้ปกครองควรช่วยเหลือลูกเช่นช่วยตรวจดูการบ้านและช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ  ที่นักเรียนสงสัย  
4) การกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา ผู้ปกครองควรกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาโดยฝึกนิสัย 
ให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ช่วยเสริมทักษะด้านการพูดฟังอ่านและเขียน 
5) การแบ่งเวลา ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการแบ่งเวลาเช่นการแบ่งเวลาดูโทรทัศน์เลือกรายการ 
ที่เหมาะสมกับนักเรียนและจัดตารางเรียนที่เหมาะสม และยังสอดคล้องกับที่ Sheldon. S. B. and 
Epstein. J. L. (2002) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมจากครอบครัวและชุมชมแวดล้อม ที่ส่งผลต่อวินัย 
ในชั้นเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติร่วมกันระหว่างครอบครัว - โรงเรียน –  
โรงเรียนหลายแห่ง ส่งผลให้การเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีวินัย 
ในการเรียน ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการด าเนินกิจกรรม และการส่งเสริมวินัยจากครอบครัว สามารถช่วยให้ 
นักเรียนมีการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Laird, T. F. 
N., Shoup, R., Kuh, G. D., and Schwarz, M. J. (2008) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนที่ได้รับจากการ 
ส่งเสริมและพัฒนาวินัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
การจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในแนวทางการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ  
และการส่งเสริมวินัยจากครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน และมีระเบียบวินัย 
ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

1.5 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค 
ตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.9626) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นสถาบันที่ฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยและวินัยในการเรียนให้กับ 
นักเรียนทุกคน ซึ่งจัดเป็นนโยบายส าคัญของทางโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมความมีวินัยโดยมีกฎระเบียบ 
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มีระเบียบปฏิบัติของฝ่ายปกครองที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติตนเป็น  
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นักเรียนที่ดีของแต่ละสถาบัน มีคู่มือนักเรียนในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและไปในทางเดียวกัน  
จัดกิจกรรมทางการเรียนที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  
กิจกรรมกีฬา ดนตรี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียน จัดพื้นที่ในการ 
เรียนรู้ จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในและ 
นอกห้องเรียน เช่น จัดป้ายนิเทศความรู้ในห้องเรียน การควบคุมห้องเรียนของครูให้เกิดบรรยากาศใน
การเรียน การสอนที่เอื้อให้นักเรียน สนใจการเรียนและเกิดความพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยการอ่านหนังสือ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อแสวงหาความรู้  
โรงเรียนจัดท าห้องสมุดที่มีหนังสือและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน โรงเรียน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมนอกหลักสูตร เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การน านักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ 
ทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน  
และน ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถามและเข้าพบ  
ในเวลาพักและหลังเลิกเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น  ดังเห็นได้จากการตอบ
แบบสอบถามข้อค าถามข้อที่ 17 “ครูว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นในชั่วโมง
เรียนโดยไม่สนใจการเรียน” (X̅ = 4.81) ข้อที่ 25 “ครูเต็มใจให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียนแก่
ข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น” (X̅ = 4.35) ข้อที่ 3 “ครูบอกให้
นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบทุกครั้ง” (X̅ = 4.33) สอดคล้องกับที่ Zimmerman. M. 
E. (1985) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของวินัยในชั้นเรียนและจิตส านึกในการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า 
การส่งเสริมวินัยนักเรียนจากโรงเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน มีการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ไขความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีวินัยประพฤติ 
ตนเหมาะสม 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะ 
การพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแคร์  สามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐาน 
การวิจัยได้ดังนี ้

 2.1 เพศ ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนหญิงและชายที่เรียนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนักเรียนหญิงและชาย มีความสนใจในกลุ่มเพื่อน 
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มากขึ้น และมีการคบเพื่อนในวัยเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะต่างเพศกันและมีความสนใจคล้ายกัน นักเรียน 
หญิงและชายจึงเห็นความส าคัญของการเรียนและมีพฤติกรรมการเรียนคล้ายกัน ประกอบกับโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีระบบการส่งเสริมด้านวินัยโดยยึด  
หลักปรัชญาการศึกษาเดียวกัน ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ให้มีพฤติกรรมการเรียน ประพฤติตาม 
กฎระเบียบโดยค านึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ท าให้มีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียน  
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับที่ วิศิษย์ อ้นขวัญเมือง (2552: 78) ได้ศึกษา 
การปฏิบัติตามวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 พบว่า การปฏิบัติตามวินัยของนักเรียนชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 

 2.2 ระดับชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน อย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 
คริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตกที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
แตกต่างกัน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (X̅ =3.5833) มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
มากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (X̅ =3.5266, 3.3941  
ตามล าดับ) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นระดับชั้นที่นักเรียนผ่านเวลา 
การปรับตัวมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรียน แบบมัธยมศึกษา  
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้น จึงมีความกระตือรือร้นในการเรียนการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนใส่ใจและมีความพยายามในการเรียน 
มากขึ้น ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนจากการมีอายุมากที่สุดใหญ่ที่สุด 
ในระดับประถมศึกษา มาเป็นเด็กที่สุดและความรู้น้อยที่สุดในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนเริ่มมีอิทธิพล 
เหนือพ่อแม่ ส าหรับผู้ที่เรียนไม่ด ีหรือปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เริ่มรู้สึกขมขื่นและเริ่มไม่ชอบโรงเรียน 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นช่วงที่ต้องมีการปรับตัว ในหลายๆด้าน และเป็นปีแรกที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ที่มีความแตกต่าง ซึ่งอาจยังปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร ส่วนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 นับเป็นระดับหัวเลี้ยวหัวต่อในการตัดสินใจ ต้องพบกับสภาวะกดดัน 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและภายนอกของการเป็นวัยรุ่น และการเปลี่ยนผ่านการตัดสินใจ 
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เช่น การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ สายสามัญหรือสายอาชีพ 
การเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การคบเพื่อน มีความสนใจ ในกลุ่มเพื่อน 
และใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น เพื่อนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับนักเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสนใจในการเรียนลดน้อยลงสอดคล้องกับที่ วิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง (2551:  
4) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อวินสังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนต่างระดับชั้นเรียนกัน  มีการปฏิบัติตามวินัย แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 3  
ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน  
ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.00 -3.00 ตระหนัก 
เห็นความส าคัญของการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน จึงมีความพยายาม ขยัน อดทน  
ในการเรียนทั้งในขณะเรียนในห้องเรียนและพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนนักเรียนที่มีระดับ  
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01-4.00 โดยปกตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มักเอาใจใส่เรื่องการ 
เรียนของตนเองเป็นอย่างดี มีการทบทวนบทเรียน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับ  
ผู้ปกครอง นักเรียนรับรู้ได้ว่าผู้ปกครองให้ความใส่ใจในเรื่องการเรียนของตน จึงท าให้นักเรียนมีความ 
พยายามในเรื่องการเรียน สอดคล้องกับที่ Christenson. S. L. Rounds. T. and Gorney. D. (1992) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านครอบครัว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อความส าเร็จ  
ในการเรียนรู้ด้วยวินัยในชั้นเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลต่อมีวินัย 
ในการเรียนของนักเรียน 

 2.4 ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 4 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนทีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ พักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ได้รับการติดตามดูแลเรื่องการเรียนจากผู้ปกครอง 
โดยพ่อแม่ผู้ปกครองมีการสอบถามพูดคุยเรื่องการเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
ต่อการเรียนของนักเรียน เตรียมและจัดหาอุปกรณ์ของจ าเป็นส าหรับการเรียน กล่าวชมเชยและพูด 
ให้ก าลังใจ ส่งผลให้นักเรียน มีวินัยในการเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้พักอาศัยกับผู้ปกครองในขณะ  
เรียน ก็ได้รับการส่งเสริมทางการเรียนและด้านระเบียบวินัยจากโรงเรียน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนมากกว่า หรือเท่าๆ กับ 
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ครอบครัวหรือ ครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่นท าการบ้านร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ เพื่อนมีอิทธิพลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียน อยู่ในวัยเดียวกัน
มักพบสภาพปัญหาไม่แตกต่างกันมากนัก จึงท าให้วัยรุ่นมี ความเข้าใจว่า เพื่อนวัยเดียวกัน อิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆ กัน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน มีพฤติการรมความมีวินัยในการเรียนไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้หากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดีและมีทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
มีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนที่ดีนักเรียนก็จะสามารถมีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนที่ดี
เช่นกันสอดคล้องกับกรมวิชาการ(2538 : 12) ที่กล่าวถึงสถาบันที่ช่วยฝึกความมีวินัยได้คือ กลุ่มเพื่อน 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดคุณค่าต่างๆ ซึ่ง จะคล้อยตามกัน ดังนั้น การชี้แนะ การคบเพื่อน  
ก็เป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างวินัยในการเรียน สอดคล้องกับที่ ปัญญาวดี ชมสุวรรณ (2552)  
ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า นักเรียนที่พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ส่วนมากมีการปฏิบัติตน
ตามระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 2.5 การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก มีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมี 
วินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 5 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีการเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน ทั้งนี้ 
สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นสถาบันที่จัดการศึกษา  
ฝึกอบรมให้เยาวชนเป็นคนเก่งและคนดี อย่างเสมอภาคไม่มีการเลือก เชื้อชาติ ศาสนา แต่เปิดโอกาส 
ให้เยาวชนทุกคนสามารถเข้ามาท าการศึกษาอย่างอิสระและเต็มศักยภาพ ถึงแม้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่  
ไม่เคยการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน แต่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็น 
การเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียนทุกคน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมโฮมรูม  
ชุมนุมโครงงานวันวิชาการนิทรรศการแข่งขันทางวิชาการ การทัศนศึกษานอกสถานที่  เป็นต้น 
ตลอดจนมีครูประจ าชั้นคอยสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือตักเตือน มีฝ่ายปกครองที่ก ากับ 
ช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดวินัย สอดคล้องกับที่ Ke, I. C. (2015) ที่ได้ศึกษาพัฒนากิจกรรมกลุ่ม  
ของนักเรียนและการสอนในชั้นเรียน ผลการศึกษาพบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับเนื้อหา สอดแทรกขั้นตอนหรือกระบวนการใช้กิจกรรมกลุ่มไว้ด้วย จะท าให้นักเรียน 
มีวินัยในการเรียนดีขึ้น 
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3. ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
โรงเรียน ที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก สรุปผลได้ดังนี ้

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ พบว่า  
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว มีอ านาจในการท านายมากที่สุด รองลงมา 
คือ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีนัยในการเรียนจากโรงเรียน ส่วนลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้ร้อยละ 43.3   
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับ สมมติฐานข้อ 6 ที่ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม 
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก สามารถอภิปราย 
ผลได้ดังนี้ 

 3.1 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจากครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก 
เข้าสมการเป็นอันดับแรก และสามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ได้ร้อยละ 25.1  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(r=.405)  ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองที่สนใจ ส่งเสริม ก ากับติดตามและมีกฎเกณฑ์ให้แก่ 
บุตรหลานได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนนั้น ส่งผลให้นักเรียน 
มีวินัยในการเรียน ท าให้นักเรียนเอาใจใส่และมีความพยายาม ในการแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและ 
ภายนอกห้องเรียน เพราะนักเรียนรับรู้ว่า ตนเองได้รับการสนับสนุน การส่งเสริมและ การก ากับ 
ติดตามจากครอบครัว โดยผู้ปกครองส่งเสริมนักเรียนในเรื่องอารมณ์ คือนักเรียนได้รับก าลังใจการดูแล 
เอาใจใส่ ได้รับความรัก และความห่วงใยเกี่ยวกับการเรียนจากสมาชิกในครอบครัว ท าให้นักเรียน 
มีก าลังใจในการเรียน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนวัตถุสิ่งของ ผู้ปกครองเตรียมหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต่อการเรียนให้กับนักเรียน รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความ 
พร้อมในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Christenson. S. L. Rounds T. and Gorney, D.  
(1992) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านครอบครัว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่อความส าเร็จ 
ในการเรียนรู้ด้วยวินัยในชั้นเรียน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีความส าคัญต่อความส าเร็จ 
ของนักเรียน เนื่องจากการส่งเสริมวินัยจากครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว  
ท าให้นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างทั่วถึง ท าให้นักเรียนรู้สึกสบาย อบอุ่นใจ มีผู้แนะน าขณะท า 
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การบ้าน หากครอบครัวให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ และมีวินัย  
ในการเรียนของนักเรียนด้วย และยังสอดคล้องกับ Haggart, W. (2011) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมการมี 
วินัยในชั้นเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีวินัย 
ในชั้นเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมการมีวินัยในชั้นเรียน  
และการส่งเสริม สนับสนุน วินัยจากครอบครัวส่งผลต่อวินัยในการเรียนได้เป็นอย่างดี 

 3.2 การส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2 สามารถท านายพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก  
ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
จากโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 (r=.523) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการฝึกทักษะอบรม 
ด้านวินัยแก่นักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้จัดการศึกษาโดยค านึงถึงการเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียนทุกคน  
โดยสอดแทรกค าสอนเรื่องระเบียบวินัยในกิจกรรมการเรียนการสอน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ   
มีคู่มือนักเรียนให้นักเรียนรับทราบเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีครูเป็นผู้ฝึกอบรม อนึ่งการสร้าง 
วินัยนั้นต้องใช้เวลาในการปลูกฝังและฝึกฝนท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงจะสร้างวินัยให้เกิดขึ้น  
ในตัวของผู้เรียน โรงเรียนจึงมีบทบาทจัดการส่งเสริมวินัยทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม ท าให้
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับนักเรียน สอดคล้องกับที่  
Zimmerman. M. E. (1985) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของวินัยในชั้นเรียนและจิตส านึกในการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนจากโรงเรียนโดยให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและแก้ไขความประพฤตินักเรียน  
ให้เป็นผู้มีวินัยประพฤติตนเหมาะสม และยังสอดคล้องกับที่ Sugai. G. and Horner. R. (2002)  
ได้ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการของความมีวินัยในการเรียน การสนับสนุนและส่งเสริมจากโรงเรี ยน  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้นักเรียนมีวินัยในการเรียน และมีคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ในการเรียนในเชิงบวก  

 3.3 ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับ 3  
สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ 
พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน  
อย่างมีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.370) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่น 
พยายาม ในการเรียนและการแสวงหาความรู้ โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น นักเรียนที่มีการ 
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มุ่งอนาคตสูง ก็จะท าให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนสูงขึ้นด้วย เนื่องจากนักเรียนมีการวางแผนในการ 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตได้ด้วยตนเอง และมีความพยายามในการท าสิ่งที่มุ่งหวังไว้เป็นจริง 
ให้ได้ รู้จักบังคับตนเองให้รู้จักอดทน รอคอย และ บังคับตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  
และสังคมได้ซึ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของผู้มีวินัยในการเรียน สมควรที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความ 
กล้าแสดงออกและกล้าที่จะแข่งขันกับบุคคลอื่น ส่วนนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตต่ า ครูและ 
ผู้ปกครองควรกระตุ้น ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น  
หากไม่ตั้งใจเรียนก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนในการแต่ละครั้ง เป็นต้น สอดคล้องกับ 
เนอมิ (Nurmi, 1991) ที่กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคต เป็นลักษณะที่ซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคล 
อย่างเป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การตั้งเป้าหมาย ในขั้นนี้บุคคล 
จะตั้งเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้  
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบุคคลมีอยู่ 2. การวางแผน ในขั้นนี้บุคคลจะมีการวางแผนเพื่อที่จะน าไปสู่ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก มีการตัดสินใจเลือกวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะสมตลอดจน 
มีการตรวจสอบว่าวิธีการหรือแนวทางนั้นจะน าไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่หากพบว่าแผนหรือวิธีการ  
ที่เลือกไว้ไม่สามารถน าไปสู่เป้าหมายได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ 3. การดูความเป็นไปได้  
เป็นขั้นตอนการประเมินถึงความเป็นไปได้ของจุดมุ่งหมายหรือความต้องการในอนาคต ตลอดจน 
แผนปฏิบัติการที่วางไว้ว่าจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนที่ได้รับจากกระบวนการนี้  
จะส่งผลต่อการมีลักษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือหากสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นไปตามที่  
คาดหวังหรือต้องการ บุคคลก็จะมีลักษณะมุ่งอนาคตเพิ่มขึ้น แต่หากว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้นบุคคล 
ก็จะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคล้องกับ ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มี 
อิทธิพลต่อความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะของสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิมและ 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ กับความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  
ลักษณะมุ่งอนาคต ส่งผลต่อวินัยในการเรียน 

  แต่เมื่อพิจารณาสมการ การท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของตัวแปร 
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนจากจากโรงเรียน (X4) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) พบว่า  
ลักษณะมุ่งอนาคต มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นลบ แสดงว่า ถ้านักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตสูงขึ้น  
จะท าให้มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน (Y) ลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้นักเรียนจะมีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ และได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัวและจากโรงเรียน  
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติในสถานการณ์ 
ปัจจุบันในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้น แต่ลักษณะมุ่งอนาคตนั้นเป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น  
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ในอนาคตซึ่งเป็นลักษณะของการคาดเดา ไม่ใช่พฤติกรรมที่นักเรียนจะสามารถรู้ได้ว่าจะเป็นอย่างไร  
จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลดีและผลเสีย เกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 3.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4 และ 
สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์  
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.547) สามารถอธิบายได้ว่า หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ระเบียบ 
วินัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการ  
เรียนอย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่ดี เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้  พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วย 
ตนเอง ทั้งจากต าราเรียน ค้นคว้าในห้องสมุด รวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยาก การวางแผนการ 
เรียนที่ดีตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนต่ า ซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้ 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาที่จะท าให้นักเรียนเห็นเป้าหมาย คุณประโยชน์ คุณค่าของความพยายาม  
รวมทั้งการยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความพยายาม รวมทั้งกระตุ้นนักเรียนที่มีผลแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ให้มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน โดยอาจจะเริ่มต้นจากการได้รับ 
ค าชมเชย จากการประสบความส าเร็จในระดับและประเภทของความถนัด หรือความสามารถ 
ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ หรือกิจกรรม สอดคล้องกับ 
Elliot. A. J. (1999) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางส าหรับการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  
ความส าเร็จด้านการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ส่งผลต่อวินัยในการเรียนของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
1. จากการวิจัยพบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว  

เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มากกว่าตัวแปร 
อื่นๆ โดยพบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของนักเรียน เพราะเป็นผู้ส่งเสริม 
นักเรียนทางด้านอารมณ์ วัตถุสิ่งของ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริม จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองเช่น การประชุมอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ1 ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายและขอความร่วมมือในการดูแล การสนับสนุนนักเรียนในด้าน 
การเรียน การอบรมให้ความรู้ การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมบ้านและโรงเรียนสัมพันธ์ จัดท าเว็บไซต์ของ 
โรงเรียนที่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปอ่านข่าวสารจากทางโรงเรียน สอบถามและแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ที่จ าเป็นต่อการเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
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เพื่อให้ผู้ปกครองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาเรื่องการเรียนของนักเรียนและเป็นการ 
พูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นเป็นพื้นฐานส าคัญ ส าหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น นักเรียนอยู่ในวัยรุ่นที่ก าลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตหากนักเรียนได้รับค าแนะน าและ 
การดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องการเรียนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง จะท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความส าคัญในเรื่องการเรียน 

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ 
การท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน โดยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย 
ในการเรียนจากโรงเรียนในระดับมาก ดังนั้นโรงเรียนจึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีกฎระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน  
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อปฏิบัติ มีการติตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรอง  
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม แนะแนวช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์เห็นความส าคัญ  
ในการสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ไม่ปล่อยปละละเลย แต่ด าเนินการผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
การอบรมและกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และกิจกรรมทางศาสนาของโรงเรียน 

ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของ 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
เขตภาคตะวันตก อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีตระหนักถึง 
ความส าคัญ การวางแผนการศึกษาในปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตของตนเอง ครูควรส่งเสริมให้นักเรียน 
ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเองตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะหากนักเรียน  
วางแผนการศึกษาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนอาจไม่ได้เรียนต่อในสาขาที่ต้องการเพราะ  
ขาดการวางแผน ครูสามารถจัดนิทรรศการทางการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาชีพ ส าหรับนักเรียน 
ทุกระดับชั้นมากน้อยต่างกัน  มีครูและรุ่นพี่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนได้ ท าให้การ 
วางแผนส าหรับการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ใกล้ ตัว เพราะ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นที่เห็นความส าคัญเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน 
เมื่อโรงเรียนจัดการแนะแนว หรือนิทรรศการศึกษาต่อ จะท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อและสนใจการเรียนและการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร  
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ในระดับมาก ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการจัดการส่งเสริมให้ 
นักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว  
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จากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่สนใจของนักเรียน การน านักเรียนออกไปศึกษาดูงานตามความสนใจ  
และความถนัด การน านักเรียนไปสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้มีพื้นที่ในการ 
แสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้น สะดวกและเพียงพอ หาวิธีการเรียนในเนื้อหาการเรียนการสอนวิชา  
ที่นักเรียนยังไม่เข้าใจให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้นักเรียนให้มีความเข้าใจและสามารถ  
น ามาใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ด้านการมีวินัย ในการเรียนนอกห้องเรียนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนและผู้ปกครองควรร่วมมือกัน ส่งเสริม ก ากับ
ติดตามพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น เช่น 
ให้ผู้ปกครองลงนามในสมุดท าการบ้านของนักเรียนทุกครั้ง ก าหนดขอบเขตการใช้โทรศัพท์มือถือ  
การชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ ก าหนดบทบาทควาทรับผิดชอบงานบ้าน การท าการบ้าน  
การส่งเสริมการเรียนพิเศษ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของชุมชนและแหล่งเรียนรู้  
ที่หลากหลาย เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ 

ที่แตกต่างกัน เช่นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในจังหวัดอื่นๆ 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนในระดับ 

ชั้นที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อม 
ในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
เขตภาคตะวันตก 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ลักษณะมุ่งอนาคต 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก

ครอบครัว 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก

โรงเรียน 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 

 
ทั้งนี้ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ค าตอบของนักเรียนจะไม่มีข้อใด

ถูกต้องหรือผิด และไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนแต่อย่างใด ในการตอบแบบสอบถาม นักเรียนไม่
ต้องลงชื่อ ค าตอบทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ 

จึงขอความร่วมมือนักเรียนตอบให้ตรงกับความเป็นจริง และโปรดตอบให้ครบทุกข้อค าถาม  
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

 
นางบัวลอย  มธุรสวรรค ์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาจติวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   ) ที่ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงของนักเรียน 
 

  

1. ผู้ตอบเป็นนักเรียน เพศใด 
(    ) เพศชาย 
(    ) เพศหญิง 

 
2. ผู้ตอบก าลังศึกษาอยู่ในระดับใด 

  (    ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 (    ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 (    ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับใด (ในภาคเรียนที่ผ่านมา) 
  (    ) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00  
 (    ) คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.00 – 3.00 
 (    ) คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01-4.00  
 

4. ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน 
(    )  พักอาศยัอยู่กับผู้ปกครอง 
(    )  ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง 

 
5. การร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน (กลุ่ม SOG, กลุ่มนักเรียนผู้เชื่อ) 

(    )  เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
(    )  ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่นักเรียนมีการ
ปฏิบัติตนในแต่ละข้อค าถาม ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น โดยให้ตอบ 
 มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
   มาก หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
 น้อย หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในวันนี้ เพ่ือต้องการได้
ท างานที่ตนเองชอบในอนาคต 

     

2 ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อท า
ให้ผลการเรียนของข้าพเจ้าดียิ่งขึ้น 

     

3 หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว
ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเรียนต่อจนจบระดับ
ปริญญาตรีเปน็อย่างต่ า 

     

4 เมื่อทราบว่ามีผลการเรียนต่ าในวิชาใดๆ 
ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนวิชานั้นมากขึ้น 

     

5 ข้าพเจ้ามาเรียนหนังสือเพราะต้องการให้
ผู้ปกครองสบายใจ 

     

6 ข้าพเจ้าใช้เวลาในการท างานที่มอบหมายให้
ส าเร็จและมีคณุภาพ ก่อนการหาความบันเทิง
จากสิ่งอ่ืน 

     

7 หากท างานที่รับผิดชอบยังไม่ส าเร็จข้าพเจ้า
ตั้งใจจะไม่ไปเที่ยวกับเพ่ือนเด็ดขาด 

     

8 เมื่อลงมือท างานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้า
คาดหวังถึงผลงานที่ดีและมีคณุภาพ 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9 ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายและ
ท าจนสุดความสามารถทุกครัง้ 

     

10 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ท าการบ้านจนเสร็จ 
แม้ว่าจะง่วงนอนก็ตาม 

     

11 ข้าพเจ้ามีการบ้านหลายวิชาจึงไม่สามารถ
ท างานที่มีคุณภาพได้ 

     

12 ข้าพเจ้าชอบแข่งขันกับคนทีม่ีผลการเรียนที่
ดีกว่า 

     

13 ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ ก็
ตามข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายว่าจะต้องชนะ 

     

14 ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายในการเรยีนไว้เสมอว่า
ต้องเรียนให้ได้คะแนนสูงที่สุด 

     

15 ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนก่อนสอบหลายครั้ง 
เพื่อให้คะแนนสอบในแต่ละครั้งเพ่ิมมากขึ้น 

     

16 ข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้สูงๆเพื่อที่จะได้ใช้
ความพยายามและความสามารถในการ
ท างานนั้นอย่างเต็มที ่

     

17 เมื่ออ่านหนังสือประเภทต าราเรียน ข้าพเจ้า
จะหาวิธีเอาชนะความง่วงได้ทุกครั้ง 

     

18 แม้ว่าพบปัญหามากมาย ข้าพเจ้าจะตั้งใจฝ่า
ฟันอุปสรรคเหล่านั้นจนส าเร็จ 

     

19 ข้าพเจ้าตั้งใจจดจ่อในการท างานโดย ไม่ละทิ้ง 
งานนั้นจนกว่างานจะเสร็จ 

     

20 เมื่อท างานแล้วมีอุปสรรค ขา้พเจ้าจะคิดหา
วิธีการใหม่ๆ เพื่อท างานนั้นให้ส าเร็จจนได้ 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

21 ข้าพเจ้าตั้งใจท าข้อสอบเพราะต้องการให้ผล
การเรียนเพิ่มขึ้นเพ่ือเป็นที่ยอมรับของคนอื่น 

     

22 ข้าพเจ้าฝึกฝนความสามารถของตน เพื่อให้
เกิดความช านาญมากยิ่งขึ้น 

     

23 ข้าพเจ้าชอบสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใคร 
เพราะเป็นการท้าทายความสามารถ 

     

24 ข้าพเจ้าน าผลงานที่ผ่านการตรวจและได้รับ
ค าแนะน าจากครูแล้วมาแก้ไขพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

     

25 ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในวิชาที่ยากๆ มากเป็น
พิเศษ เพราะต้องการให้ผลการเรียนดีมากขึ้น 

     

26 เมื่อพบปัญหาในการเรียนวิชาใด ข้าพเจ้า
พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงด้วยดี
ทุกครั้ง 

     

27 ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไม่ขาดเรียน
โดยเฉพาะ ในวิชาที่ยากและไม่ค่อยเข้าใจ 

     

28 เมื่อมีหน้าที่ รับผิดชอบท างานในวันหยุด 
ข้าพเจ้ามุ่งมั่นท างานให้เสร็จ ก่อนการไปเที่ยว
เล่น 

     

29 เมื่อข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเรียนวิชาใดอ่อนกว่า
เพื่อนๆ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและใช้ความพา
ยามากขึ้น 

     

30 หลังจากสอบเสร็จแล้ว ข้อใดที่เป็นปัญหาหรือ
ตอบไม่ได้ข้าพเจ้าจะรีบค้นคว้าหาค าตอบหรือ
ซักถามครู 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุง่อนาคต 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของ
นักเรียนในแต่ละขอ้ค าถาม ให้เลอืกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่าน้ัน โดยให้ตอบ 
 มากที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัติตนตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
   มาก หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัติตนตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัติตนตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
 น้อย หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัติตนตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ผู้ตอบมีการปฏิบัติตนตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองเพราะรู้ว่าจะ
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการ
ท างาน 

     

2 ข้าพเจ้าคบเพ่ือนที่ขยันเรียนเพราะจะท าให้
ข้าพเจ้าขยันเรียนไปด้วย 

     

3 ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัในการศึกษา
ต่อของข้าพเจ้า 

     

4 ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในชั้นเรียน เพราะจะท าให้
ข้าพเจ้าสอบผ่านได้ 

     

5 ข้าพเจ้าวางแผนการเรียนพิเศษ เพื่อเพิ่ม
คะแนนเฉลี่ยในปลายภาคเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

     

6 ข้าพเจ้าจัดเวลาอ่านหนังสือให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะไม่เครียดเวลา
สอบ 

     

7 ข้าพเจ้าวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการผิดพลาด 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8 เมื่อครูให้ท ารายงานส่งข้าพเจ้าจะวางแผนไว้
เลยว่าจะส่งเมื่อไรดี  เพื่อจะได้ไม่ เครียด
ภายหลัง 

     

9 แม้ในวันทีม่ีความเหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้าก็จะ
ท างานให้เสร็จ ก่อนที่จะพัก  

     

10 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ กอ่น
การไปเที่ยวเล่น 

     

11 เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะทบทวน
อีกครั้งหากยังมีเวลาเหลืออยู่ แม้ว่าเพ่ือนๆจะ
ส่งหมดแล้วก็ตาม 

     

12 ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอเสียก่อน 
ก่อนตัดสินใจท าเรื่องที่ส าคัญๆ 

     

13 ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือ
หลังจากที่ท าการบ้านเสร็จแล้วเท่านั้น  

     

14 ข้าพเจ้าเข้าแถวรอคิวเพื่อซื้ออาหารแม้จะมี
คนต่อแถวยาวอยู่แล้วก็ตาม 

     

15 เมื่อข้าพเจ้าเผชิญปัญหาทางการเรียน  
ข้าพเจ้าจะหาวิธีแก้ปัญหาให้ส าเร็จจนได ้

     

16 ข้าพเจ้าปฏิเสธเพื่อนที่ชักชวนให้หยุดเรียน
หรือหนีเรียนเสมอ 

     

17 เมื่อพบปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้าพเจ้าจะบอก
ผู้ปกครองให้ทราบ 

     

18 เมื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบจนเหนื่อยล้า  
ข้าพเจ้าจะหาวิธีคลายเครียดก่อนที่จะกลับไป
อ่านต่อ 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจากครอบครัว 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของ
นักเรียนในแต่ละขอ้ค าถาม ให้เลอืกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่าน้ัน โดยให้ตอบ 
 มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
 มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับปานกลาง 
 น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผู้ปกครองปฏิบัติตนตามกฎหมาย เช่นคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเมื่อขึ้นรถยนต์หรือสวมหมวกกันน็อค
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง 

     

2 ผู้ปกครองบอกให้ข้าพเจ้าเอาแบบอย่างการ
เรียนจากคนที่ประสบความส าเร็จ 

     

3 ผู้ปกครองพูดยกตัวอย่างคนที่มีความรู้  ประสบ
ความส าเร็จ มีงานท าที่ดีให้ข้าพเจ้าฟัง 

     

4 ผู้ปกครองน าข่าวสารเกี่ยวกับผู้ชนะการแข่งขัน
ต่างๆ มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเสมอ 

     

5 ผู้ปกครองแนะน าให้ข้าพเจ้าศึกษาหา เหตุผลที่
ท าให้คนใดคนหนึ่งประสบความส าเร็จได ้

     

6 ข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากผู้ปกครองเมื่อ
ข้าพเจ้าสนใจการเรียนน้อยลง 

     

7 ข้าพเจ้าได้รับการตักเตือนจากผู้ปกครองเมื่อ
ข้าพเจ้าเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไป 

     

8 ผู้ปกครองบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากข้าพเจ้า
นอนดึกเกินไป 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9 ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าเรื่องการคบ
เพื่อนต่างเพศ ซึ่งอาจท าให้มผีลกระทบต่อการ
เรียน 

     

10 ผู้ปกครองบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากข้าพเจ้า
เก็บของไม่เป็นระเบียบ 

     

11 ผู้ปกครองบอกกล่าวข้าพเจ้าให้แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

     

12 ผู้ปกครองตักเตือนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการแบ่ง
เวลาในการเรียนและการคบเพื่อนให้เหมาะสม 

     

13 ข้าพเจ้าได้รับค าบอกกล่าวเรื่องการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนไปเรียน 

     

14 ผู้ปกครองให้ค าแนะน าข้าพเจ้าเกี่ยวกับการ
อ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบ  

     

15 ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนข้าพเจ้า เรื่องการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ท าผิดกฎหมาย 

     

16 ผู้ปกครองก าหนดเวลาในการกลับถึงบ้านให้
เป็นเวลา 

     

17 ผู้ปกครองอธิบายถึงผลดี ในการจัดเก็บสิ่งของ
ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ 

     

18 ผู้ปกครองแนะน าให้ข้าพเจ้าชมโทรทัศน์เพื่อ
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและส่งเสริมความรู ้

     

19 ข้าพเจ้าได้รับของรางวัลจากผู้ปกครองเมื่อสอบ
ได้คะแนนดีขึ้น 

     

20 ผู้ปกครองให้เงินเพิ่มขึ้นหากข้าพเจ้าต้องการ
เพื่อเรียนพิเศษ 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

21 เมื่อข้าพเจ้าท าสิ่งใดส าเร็จผู้ปกครองแสดง
ความยินดีกับข้าพเจ้าด้วยการกอดหรือลูบ
ศีรษะอย่างเอ็นด ู

     

22 ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนเพื่อจะได้รับรางวัลจาก
ผู้ปกครอง 

     

23 ผู้ปกครองให้รางวัล โดยพาข้าพเจ้าไปเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าอยากจะไป 

     

24 ผู้ปกครองให้อปุกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนของข้าพเจ้า 

     

25 ข้าพเจ้าได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง เมื่อ
สอบได้คะแนนด ี

     

26 ผู้ปกครองให้ก าลังใจทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าท้อแท้
และผิดหวัง 

     

27  ผู้ปกครองช่ืนชมข้าพเจ้าต่อหน้าผู้อื่นเมื่อ
ข้าพเจ้าท าสิ่งที่ดี 

     

28 เมื่อสอบได้คะแนนไม่ดีผู้ปกครองให้ก าลังใจ
ข้าพเจ้า ท าใหม้ีความพยายามในการเรียน
เพิ่มขึ้น  

     

29 แม้ข้าพเจ้าท าผิดพลาดไปบ้างแต่ผู้ปกครองก็
พูดให้ก าลังใจเสมอ 

     

30 ผู้ปกครองพูดให้ก าลังใจเมื่อขา้พเจ้าอยู่ในช่วง
สอบ 
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ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของ
นักเรียนในแต่ละขอ้ค าถาม ให้เลอืกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่าน้ัน โดยให้ตอบ 
 มากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
 มาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับปานกลาง 
 น้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ครูกล่าวอบรมเรื่องการประพฤติและการเรียนใน
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน 

     

2 ครูกล่าวตักเตือนทันทีเมื่อเหน็นักเรียนท าผิด
ระเบียบของโรงเรียน 

     

3 ครูบอกให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัว
ก่อนสอบทุกครั้ง 

     

4 ครูเข้มงวดกวดขันนักเรียนใหป้ฏิบัติตนตาม
ระเบียบของโรงเรียน 

     

5 ครูก ากับติดตามให้นักเรียนรบัผิดชอบการท าเวร
ในห้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ 

     

6 ครูก าชับนักเรียนห้ามน าภาชนะใส่อาหารหรือ
เครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร 

     

7 โรงเรียนแต่งต้ังครูเวรประจ าจุดต่างๆ เพื่อก ากับ
ติดตามดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน 

     

8 ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ      
9 ครูแต่งชุดเครื่องแบบในวันที่มีสอน วิชาลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาดทุกครั้ง  
     

10 ครูเป็นแบบอย่างที่ดีใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยใน
ขณะที่สอนชั้นเรียน 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11 ครูเข้าสอนและออกจากห้องเรียนตรงตามเวลา      
12 ครูลงโทษนักเรียนด้วยเหตุผล มากกว่าการ

ลงโทษด้วยอารมณ์ 
     

13 ครูมีความสุภาพอ่อนน้อมแสดงความเคารพต่อ
กันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบกัน 

     

14 ครูยกตัวอย่างประกอบการสอน จากสถานการณ์ 
ข่าวสารสังคมทั้งแบบอย่างที่ดีและไม่ดี เพื่อให้
นักเรียนระมดัระวังในการด ารงชีวิตท่ีดี 

     

15 ครูว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่น าโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียนโดยไม่สนใจการเรียน 

     

16 ครูจะหยุดสอนและตักเตือน เมื่อนักเรียนคุยกัน
เสียงดังในขณะที่ครูก าลังสอน 

     

17 ครูยกตัวอย่างศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จใน
การท างานให้ฟังในชั่วโมงสอน 

     

18 ครูยกตัวอย่างบุคคลที่ตั้งใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี  กระตุ้นให้ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

     

19 โรงเรียนให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน 
มีผลการเรียนดี   

     

20 โรงเรียนให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ เป็น
แบบอย่างด้านความประพฤติดี  

     

21 ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าจากครูเกี่ยวกับการใช้
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสารสนเทศ 

     

22 ข้าพเจ้าได้รับค าอธิบายจากครูเมื่อท าแบบฝึกหัด
ผิดเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถท าได้ถูกต้อง 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

23 ครูให้ค าแนะน ากับนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิด
ระเบียบของโรงเรียนให้ท าตามระเบียบมากขึ้น 

     

24 ครูเอาใจใส่ดูแล นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การท าผิดและช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง 

     

25 ครูเต็มใจให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียนแก่
ข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้น 

     

26 เมื่อมีข้อผิดพลาดในการท างาน คุณครูจะชี้แนะ
แนวทางแก้ไขให้ถูกกต้อง  

     

27 ครูแนะน าข้าพเจ้าอ่านหนังสือที่น่าสนใจเพื่อ
ประกอบการเรียนให้เข้าใจมากขึ้น 

     

28 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผล
การเรียนด ี

     

29 โรงเรียนจัดกิจกรรมการส่งเสริมความมีวินัยโดย
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

     

30 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยแก่
นักเรียนด้วยการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน 

     

31 โรงเรียนมีฝ่ายปกครอง เพื่อดูแลพฤติกรรมให้
นักเรียนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน 

     

32 โรงเรียนมีการตรวจการแต่งกายของนักเรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

     

33 ครูเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าท างานเป็นกลุ่มเพื่อหา
ข้อมูลแลกเปลีย่นเรียนรู้กับเพื่อในชั้นเรียน 

     

34 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านวินัยของนักเรียน 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

35 ครูให้นักเรียนออกแบบการแสดงรอบกองไฟ ใน
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดด้วย
ตนเอง 

     

36 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกที่
หลากหลาย 

     

37 ครูเป็นผู้ก าหนดแผนงานและกิจกรรมให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม 

     

38 ครูกล่าวชมนักเรียนที่ท างานส่งตามเวลา      
39 ข้าพเจ้าได้รับค าชมเชยเก่ียวกับการเรียนจากครู

ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความพายามในการเรียน 
     

40 ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่มาเรียนสม่ าเสมอ      
41 ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ท าตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน 
     

42 โรงเรียนมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาสีให้แก่สีที่
มีความสามัคคีสามารถท างานร่วมกันจนประสบ
ชัยชนะ 

     

43 โรงเรียนจัดมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไม่ขาดเรียน
ตลอดปีการศึกษา 

     

44 โรงเรียนประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีเด่นในวาระสารของโรงเรียน 

     

45 โรงเรียนมีโครงการมอบรางวัลส าหรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนด ีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

     

46 โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา 
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ตอนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่นักเรียนมีการ
ปฏิบัติตนในแต่ละข้อค าถาม ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น โดยให้ตอบ 
 มากที่สุด หากผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
   มาก หากผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับมาก 
 ปานกลาง หากผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
 น้อย หากผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หากผู้ตอบมีการปฏิบัตตินตรงตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในหอ้งเรียน 
1 ข้าพเจ้าเข้าเรียนตามเวลาทุกครั้งแม้ในวิชาที่

ไม่ชอบเรียน 
     

2 ข้าพเจ้าไปทันตามก าหนดเวลาทุกครั้ง ในวิชา
ที่มีการเปลี่ยนสถานที่เรียน  

     

3 ข้าพเจ้ามาเข้าแถวทันการปฏิบัติกิจกรรมหน้า
เสาธงทุกวัน 

     

4 ข้าพเจ้าจัดเตรียมสมุด หนังสือและอุปกรณ์
การเรียน มาเรียนครบทุกวิชา 

     

5 ข้าพเจ้าจัดตารางสอนก่อนมาเรียนทุกครั้ง      
6 ข้าพเจ้าแต่งชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ

ของโรงเรียนทุกครั้ง 
     

7 ข้าพเจ้าแต่งชุดพละ ในวันที่มีเรียนวิชาพละ
ศึกษาเท่าน้ัน  

     

8 ข้าพเจ้าจัดเตรียมอุปกรณ์มาครบทุกครั้งที่ครู
สั่งงานให้มาท าที่โรงเรียน 

     

9 ข้าพเจ้าไม่คุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน      
10 ข้าพเจ้าจดบันทึกตามสิ่งที่ครอูธิบายในชั้น

เรียน 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11 ข้าพเจ้าไม่น างานอื่นขึ้นมาท าในขณะที่ครูสอน      
12 ข้าพเจ้าน าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นในชั่วโมง

เรียนที่น่าเบื่อ 
     

13 ข้าพเจ้าไม่ลุกออกจากที่ ในขณะที่ครูสอน      
14 ข้าพเจ้าไม่นอนหลับในขณะที่ครูก าลังสอน      
15 ข้าพเจ้าสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนได้ทัน 

ตามที่ครูสอนในชั่วโมงเรียน 
     

16 ข้าพเจ้าตั้งใจท างานในช่ัวโมงเรียน จนเสร็จ
และส่งทันเวลา  

     

17 ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์การเรียนพร้อมในการเรียน
ทุกชั่วโมง 

     

18 ข้าพเจ้ายกมือถามครูทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าไม่
เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน 

     

19 ข้าพเจ้ามักจะตอบค าถามครูในขณะที่เรียน 
ถึงแม้ว่าค าตอบนั้นไม่ถูกต้องก็ตาม 

     

20 ข้าพเจ้าท างานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สมาชิกในกลุ่มด้วยความตั้งใจ 

     

21 ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็น เมื่อครูเปิดโอกาส      
22 ข้าพเจ้าจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน

เข้าที่เมื่อใช้เสร็จ 
     

23 ข้าพเจ้า เข้าใจในบทเรียนแม้มีสิ่งต่างๆ ที่
รบกวนในขณะที่เรียน 

     

24 ข้าพเจ้าไม่ท าเสียงดังรบกวนคนอื่นในขณะที่
ครูสอน 

     

25 ข้าพเจ้านั่งอยู่ในห้องอย่างเรียบร้อย แม้ครูไม่
อยู่ในห้อง  
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

26 เมื่อเพื่อนคุยเสียงดัง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ปกต ิ

     

27 ข้าพเจ้าท างานตามที่ครูมอบหมายอย่างต้ังใจ
เพื่อให้ได้ผลงานดีที่สุด 

     

28 ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองให้เสร็จทันเวลา      
29 ข้าพเจ้าท าการบ้านเสร็จและส่งทันตาม

ก าหนดทุกวิชา 
     

30 เมื่อลงมือท างานข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายท างาน
นั้น ให้ได้คุณภาพที่สุด 

     

31 ก่อนที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อได้ผลงานที่ถูกต้อง 

     

32 ข้าพเจ้าตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งงาน
ทุกครั้ง 

     

33 ข้าพเจ้าท างานเพื่อให้มีส่ง เพราะกลัวถูก
ลงโทษ  

     

2. ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน 
34 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนข้าพเจ้า

จะเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาค าตอบ 
     

35 ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

     

36 ข้าพเจ้าไปร้านหนังสือเพื่อหาซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับความรู้นอกเหนือจากความรู้ในชั้น
เรียน 

     

37 ข้าพเจ้าออกไปเที่ยวกับเพ่ือนๆในวันหยุดเพื่อ
ผ่อนคลายแทนการอ่านหนังสือเรียน 

     

38 ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพื่อน 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

39 ข้าพเจ้าจัดสรรเวลาส าหรับเรียนพิเศษเพ่ิมเติม
ในวิชาที่เรียนได้คะแนนไม่ด ี

     

40 ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนกับเพื่อนๆก่อนสอบ      
41 ข้าพเจ้าติดตามงานและเนื้อหาวิชาจากครูเมื่อ

ข้าพเจ้าขาดเรียน 
     

42 ข้าพเจ้าตั้งใจท าการบ้านส่งครูโดยตรวจทาน
ความถูกต้องก่อนส่งทุกครั้ง 

     

43 ข้าพเจ้าจัดเวลาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน
ก่อนสอบปลายภาคทุกครั้ง 

     

44 ข้าพเจ้าไม่ชอบ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
เพราะเป็นเรื่องที่เครียดเกินไป 

     

45 ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างค้นคว้าอินเตอร์เน็ตเพื่อหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

     

46 ข้าพเจ้าใช้โทรศัพท์มือถือ ในการแสวงหา
ความรู้  

     

47 ข้าพเจ้าค้นหาความหมายของค าศัพท์ใน
โปรแกรมพจนานุกรมจากอินเตอร์เน็ตเมื่อ
ต้องการทราบความหมายของค านั้นๆ 

     

48 ข้าพเจ้าเข้าร่วมศึกษาหาความรู้จากการจัด
นิทรรศการ 

     

49 ข้าพเจ้ารับชมโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับความรู้
และสารคดีที่เป็นประโยชน์ 

     

50 เมื่อพบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าน ามา
บอกต่อเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเรียน 

     

51 ข้าพเจ้าหาข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้อง ก่อน
ตัดสินใจเช่ือถือข่าวสารนั้นๆ  
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติตน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

52 ข้าพเจ้ารับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อปรับตัว
ให้เข้าสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

     

53 ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารกับเพ่ือนก่อนลงมือท างานกลุ่ม 

     

54 เมื่อมีข้อสงสัยในบทเรียนข้าพเจ้าจะหาเวลา
เพื่อขอให้ครูผู้สอนชี้แนะเพ่ิมเติมจนเข้าใจ 

     

55 ข้าพเจ้าจดบันทึกข้อมูลในเมื่อเข้าฟังการ
บรรยายความรู้ทางวิชาการเพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียน 

     

56 ข้าพเจ้าได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากการ
พูดคุยกับเพ่ือน 

     

57 หลังการสอบข้าพเจ้าและเพื่อน น าข้อสงสัยมา
ซักถามหาค าตอบที่ถูกต้องร่วมกัน 

     

58 ครู เปิดโอกาสให้สามารถซักถามปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนได้ตลอดเวลา 

     

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ 
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ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยรายข้อ 
เรื่อง พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก 
 

ตอนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในวันนี้ เพื่อต้องการได้ท างานที่ตนเอง
ชอบในอนาคต 

4.1928 0.7885 มาก 

2. ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อท าให้ผลการเรียน
ของข้าพเจ้าดียิ่งขึ้น 

3.5980 0.8368 มาก 

3. หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วข้าพเจ้าตั้งใจที่จะ
เรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า 

3.9248 0.9535 มาก 

4. เมื่อทราบว่ามีผลการเรียนต่ าในวิชาใดๆ ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน
วิชานั้นมากขึ้น 

4.0327 0.7415 มาก 

5. ข้าพเจ้ามาเรียนหนังสือเพราะต้องการให้ผู้ปกครองสบายใจ 4.0588 1.0727 มาก 
6. ข้าพเจ้าใช้เวลาในการท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จและมี
คุณภาพ ก่อนการหาความบันเทิงจากสิ่งอื่น 

3.5817 0.9062 มาก 

7. หากท างานที่รับผิดชอบยังไม่ส าเร็จข้าพเจ้าต้ังใจจะไม่ไป
เที่ยวกับเพื่อนเด็ดขาด 

3.4575 0.9581 ปานกลาง 

8. เมื่อลงมือท างานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าคาดหวังถึง
ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ 

3.9771 0.9033 มาก 

9. ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายและท าจนสุด
ความสามารถทุกครั้ง 

3.8791 0.8503 มาก 

10. ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ท าการบ้านจนเสร็จ แม้ว่าจะง่วง
นอนก็ตาม 

3.4510 1.0303 ปานกลาง 

11. ข้าพเจ้ามกีารบ้านหลายวิชาจึงไม่สามารถท างานที่มี
คุณภาพได้ 

3.1209 0.8618 ปานกลาง 

12. ข้าพเจ้าชอบแข่งขันกับคนที่มีผลการเรียนที่ดีกว่า 3.0719 1.0840 ปานกลาง 
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แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
13. ทกุครั้งที่ขา้พเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ ก็ตามข้าพเจา้
ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องชนะ 

3.9150 1.1218 มาก 

14. ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายในการเรียนไว้เสมอว่าต้องเรียนให้ได้
คะแนนสูงที่สุด 

3.6144 0.8843 มาก 

15. ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนก่อนสอบหลายครั้ง เพื่อให้คะแนน
สอบในแต่ละครั้งเพ่ิมมากขึ้น 

3.7418 1.0348 มาก 

16. ข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้สูงๆเพื่อที่จะได้ใช้ความพยายาม
และความสามารถในการท างานนั้นอย่างเต็มที่ 

3.7418 0.9861 มาก 

17. เมื่ออ่านหนังสือประเภทต าราเรียน ข้าพเจ้าจะหาวิธี
เอาชนะความง่วงได้ทุกครั้ง 

3.0621 0.9265 ปานกลาง 

18.  แม้ว่าพบปัญหามากมาย ข้าพเจ้าจะตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรค
เหล่านั้นจนส าเร็จ 

3.6961 0.7698 มาก 

19. ข้าพเจ้าตั้งใจจดจ่อในการท างานโดย ไม่ละทิ้งงานนั้น
จนกว่างานจะเสร็จ 

3.4739 0.9059 ปานกลาง 

20. เมื่อท างานแล้วมีอุปสรรค ข้าพเจ้าจะคิดหาวิธีการใหม่ๆ
เพื่อท างานนั้นให้ส าเร็จจนได้ 

3.7222 0.7754 มาก 

21. ข้าพเจ้าตั้งใจท าข้อสอบเพราะต้องการให้ผลการเรียน
เพิ่มขึ้นเพ่ือเป็นที่ยอมรับของคนอื่น 

3.8889 0.9130 มาก 

22. ข้าพเจ้าฝึกฝนความสามารถของตน เพื่อให้เกิดความ
ช านาญมากยิ่งขึ้น 

3.8824 0.9980 มาก 

23. ข้าพเจ้าชอบสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็น
การท้าทายความสามารถ 

3.2745 1.0097 ปานกลาง 

24. ข้าพเจ้าน าผลงานที่ผ่านการตรวจและได้รับค าแนะน าจาก
ครูแล้วมาแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3.4510 0.8333 ปานกลาง 

25. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในวิชาที่ยากๆมากเป็นพิเศษ เพราะ
ต้องการให้ผลการเรียนดีมากขึ้น 

3.6078 0.7871 มาก 

26. เมื่อพบปัญหาในการเรียนวิชาใด ข้าพเจ้าพยายามหา
วิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงด้วยดีทุกครั้ง 

3.2810 0.6962 ปานกลาง 
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แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
27. ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไม่ขาดเรียนโดยเฉพาะ ในวิชา
ที่ยากและไม่ค่อยเข้าใจ 

4.0098 1.0511 มาก 

28. เมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบท างานในวันหยุด ข้าพเจ้ามุ่งมั่น
ท างานให้เสร็จ ก่อนการไปเที่ยวเล่น 

3.6144 0.8347 มาก 

29. เมื่อข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเรียนวิชาใดอ่อนกว่าเพื่อนๆข้าพเจ้าจะ
ตั้งใจเรียนและใช้ความพายามากขึ้น 

3.9248 0.8556 มาก 

30. หลังจากสอบเสร็จแล้ว ข้อใดที่เป็นปัญหาหรือตอบไม่ได้
ข้าพเจ้าจะรีบค้นคว้าหาค าตอบหรือซักถามครู 

3.2190 0.8914 ปานกลาง 

 
ข้อค าถามนิเสธที่กลับคะแนนแล้ว ได้แก่   ข้อ  5, 11 
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ตอนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะมุ่งอนาคต 
 

ลักษณะมุ่งอนาคต 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1. ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองเพราะรู้ว่าจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการท างาน 

3.5196 0.9381 มาก 

2. ข้าพเจ้าคบเพ่ือนที่ขยันเรียนเพราะจะท าให้ข้าพเจ้าขยันเรียน
ไปด้วย 

3.6928 0.8201 มาก 

3. ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็น
พื้นฐานที่ส าคญัในการศึกษาต่อของข้าพเจ้า 

3.9902 0.7574 มาก 

4. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนในชั้นเรียน เพราะจะท าให้ข้าพเจ้าสอบผ่าน
ได ้

3.8562 0.9048 มาก 

5. ข้าพเจ้าวางแผนการเรียนพิเศษ เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยในปลาย
ภาคเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

3.0654 1.1883 ปานกลาง 

6. ข้าพเจ้าจัดเวลาอ่านหนังสือให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เพื่อจะไม่เครียดเวลาสอบ 

3.0719 0.7342 ปานกลาง 

7. ข้าพเจ้าวางแผนก่อนที่จะเริ่มต้นท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันการผิดพลาด 

3.1961 0.9688 ปานกลาง 

8. เมื่อครูให้ท ารายงานส่งข้าพเจ้าจะวางแผนไว้เลยว่าจะส่งเมื่อไร
ดี เพื่อจะได้ไม่เครียดภายหลัง 

3.3497 1.0300 ปานกลาง 

9. แม้ในวันที่มคีวามเหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้าก็จะท างานให้เสร็จ 
ก่อนที่จะพัก  

2.9085 0.7139 ปานกลาง 

10. ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ก่อนการไปเที่ยว
เล่น 

3.4085 0.6725 ปานกลาง 

11. เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะทบทวนอีกครั้งหากยังมี
เวลาเหลืออยู่ แม้ว่าเพ่ือนๆ จะส่งหมดแล้วก็ตาม 

3.4673 1.1194 ปานกลาง 

12. ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอเสียก่อน ก่อนตัดสินใจ
ท าเรื่องที่ส าคัญๆ 

3.3791 0.9951 ปานกลาง 

13. ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือหลังจากที่ท าการบ้าน
เสร็จแล้วเท่านัน้  

2.7745 0.9708 ปานกลาง 
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ลักษณะมุ่งอนาคต 
 

�̅� S.D. ระดับ 
14. ข้าพเจ้าเขา้แถวรอคิวเพื่อซื้ออาหารแม้จะมีคนต่อแถวยาวอยู่
แล้วก็ตาม 

4.0556 1.0865 มาก 

15. เมื่อข้าพเจา้เผชิญปัญหาทางการเรียน ข้าพเจ้าจะหาวิธี
แก้ปัญหาให้ส าเร็จจนได้ 

3.3039 0.9352 ปานกลาง 

16. ข้าพเจ้าปฏิเสธเพื่อนที่ชักชวนให้หยุดเรียนหรือหนีเรียนเสมอ 4.0948 1.3432 มาก 
17. เมื่อพบปญัหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้าพเจ้าจะบอกผู้ปกครองให้
ทราบ 

3.6863 0.9579 มาก 

18. เมื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบจนเหนื่อยล้า ข้าพเจ้าจะหาวิธี
คลายเครียดก่อนที่จะกลับไปอ่านต่อ 

4.0163 1.1494 มาก 
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ตอนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว 
 

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
จากครอบครัว 

 
�̅� 

 
S.D. 

 
ค่าระดับ 

1. ผู้ปกครองปฏิบัติตนตามกฎหมาย เช่นคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ
ขึ้นรถยนต์หรือสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง 

3.2810 1.4597 ปานกลาง 

2. ผู้ปกครองบอกให้ข้าพเจ้าเอาแบบอย่างการเรียนจากคนที่
ประสบความส าเร็จ 

3.9739 1.2698 มาก 

3. ผู้ปกครองพูดยกตัวอย่างคนที่มีความรู้ ประสบความส าเร็จ มี
งานท าที่ดีให้ข้าพเจ้าฟัง 

4.1961 0.8764 มาก 

4. ผู้ปกครองน าข่าวสารเกี่ยวกับผู้ชนะการแข่งขันต่างๆ มาเล่าให้
ข้าพเจ้าฟังเสมอ 

3.4412 0.9742 ปานกลาง 

5. ผู้ปกครองแนะน าให้ข้าพเจ้าศึกษาหา เหตุผลที่ท าให้คนใดคน
หนึ่งประสบความส าเร็จได ้

4.1275 0.9684 มาก 

6. ข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากผู้ปกครองเมื่อข้าพเจ้าสนใจการ
เรียนน้อยลง 

4.5490 0.7634 มากที่สุด 

7. ข้าพเจ้าได้รับการตักเตือนจากผู้ปกครองเมื่อข้าพเจ้าเล่น
โทรศัพท์มือถือมากเกินไป 

4.3922 0.8664 มาก 

8. ผู้ปกครองบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากข้าพเจ้านอนดึกเกินไป 4.4281 0.8237 มาก 
9. ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ ซึ่ง
อาจท าให้มีผลกระทบต่อการเรียน 

3.7614 1.1360 มาก 

10. ผู้ปกครองบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากข้าพเจ้าเก็บของไม่
เป็นระเบียบ 

4.3268 0.8124 มาก 

11. ผู้ปกครองบอกกล่าวข้าพเจ้าให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

4.1732 1.1421 มาก 

12. ผู้ปกครองตักเตือนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการแบ่งเวลาในการเรียน
และการคบเพ่ือนให้เหมาะสม 

3.8170 1.1506 มาก 

13. ข้าพเจ้าได้รับค าบอกกล่าวเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
เรียนให้พร้อมก่อนไปเรียน 

3.9216 0.8340 มาก 
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การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
จากครอบครัว 

 
�̅� 

 
S.D. 

 
ค่าระดับ 

14. ผู้ปกครองให้ค าแนะน าขา้พเจ้าเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
เตรียมตัวก่อนสอบ  

4.0294 0.6983 มาก 

15. ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนขา้พเจ้า เรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนดี
ไม่ท าผิดกฎหมาย 

4.2549 0.8873 มาก 

16. ผู้ปกครองก าหนดเวลาในการกลับถึงบ้านให้เป็นเวลา 3.0523 1.1862 ปานกลาง 
17. ผู้ปกครองอธิบายถึงผลดี ในการจัดเก็บสิ่งของภายในบ้านให้
เป็นระเบียบ 

4.1699 0.7664 มาก 

18. ผู้ปกครองแนะน าให้ข้าพเจ้าชมโทรทัศน์เพื่อติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองและส่งเสริมความรู ้

3.3954 1.0165 ปานกลาง 

19. ข้าพเจ้าไดร้ับของรางวัลจากผู้ปกครองเมื่อสอบไดค้ะแนนดีขึ้น 2.9118 1.1546 ปานกลาง 
20 ผู้ปกครองให้เงินเพิ่มขึ้นหากข้าพเจ้าต้องการเพื่อเรียนพิเศษ 3.0882 1.4288 ปานกลาง 
21. เมื่อข้าพเจา้ท าสิ่งใดส าเร็จผู้ปกครองแสดงความยินดีกับ
ข้าพเจ้าด้วยการกอดหรือลูบศีรษะอย่างเอ็นด ู

3.1046 1.6060 ปานกลาง 

22. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนเพื่อจะได้รับรางวัลจากผู้ปกครอง 2.6013 1.0136 ปานกลาง 
23. ผู้ปกครองให้รางวัล โดยพาข้าพเจ้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
ที่ข้าพเจ้าอยากจะไป 

2.6895 1.3520 ปานกลาง 

24. ผู้ปกครองให้อุปกรณ์ที่เปน็ประโยชน์ต่อการเรียนของข้าพเจ้า 3.6797 1.2209 มาก 
25. ข้าพเจ้าได้รับการช่ืนชมจากผู้ปกครอง เมื่อสอบได้คะแนนด ี 4.2124 1.0546 มาก 
26. ผู้ปกครองให้ก าลังใจทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าท้อแท้และผิดหวัง 4.3529 0.9749 มาก 
27. ผู้ปกครองช่ืนชมข้าพเจ้าต่อหน้าผู้อื่นเมื่อข้าพเจ้าท าสิ่งที่ดี 3.0458 1.1642 ปานกลาง 
28. เมื่อสอบได้คะแนนไม่ดีผูป้กครองให้ก าลังใจข้าพเจ้า ท าให้มี
ความพยายามในการเรียนเพ่ิมขึ้น  

4.1405 1.1088 มาก 

29. แม้ข้าพเจา้ท าผิดพลาดไปบ้างแต่ผู้ปกครองก็พูดให้ก าลังใจ
เสมอ 

4.1307 1.2157 มาก 

30. ผู้ปกครองพูดให้ก าลังใจเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในช่วงสอบ 3.6471 1.0209 มาก 
 
ข้อค าถามนิเสธที่กลับคะแนนแล้ว ได้แก่   ข้อ  22,  
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ตอนที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน 
 

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
จากโรงเรียน 

 
�̅� 

 
S.D. 

 
ค่าระดับ 

1. ครูกล่าวอบรมเรื่องการประพฤติและการเรียนในกิจกรรม
หน้าเสาธงทุกวัน 

4.5719 0.9665 มากที่สุด 

2. ครูกล่าวตักเตือนทันทีเมื่อเห็นนักเรียนท าผิดระเบียบของ
โรงเรียน 

4.5621 0.7538 มากที่สุด 

3. ครูบอกให้นกัเรียนต้ังใจอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบทุก
ครั้ง 

4.3268 0.8284 มาก 

4. ครูเข้มงวดกวดขันนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 

4.5131 0.7985 มากที่สุด 

5. ครูก ากับติดตามให้นักเรียนรับผิดชอบการท าเวรใน
ห้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ 

4.0065 0.8138 มาก 

6. ครูก าชับนักเรียนห้ามน าภาชนะใส่อาหารหรือเครื่องด่ืม
ออกนอกบริเวณโรงอาหาร 

3.8627 1.2337 มาก 

7. โรงเรียนแต่งต้ังครูเวรประจ าจุดต่างๆ เพื่อก ากับติดตาม
ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน 

4.2843 0.9448 มาก 

8. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.0196 0.8682 มาก 
9. ครูแต่งชุดเครื่องแบบในวันที่มีสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาดทุกครั้ง  

3.9085 1.1444 มาก 

10. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยในขณะที่
สอนในชั้นเรียน 

3.9020 0.8436 มาก 

11. ครูเข้าสอนและออกจากห้องเรียนตรงตามเวลา 3.0033 0.9868 ปานกลาง 
12. ครูลงโทษนักเรียนด้วยเหตุผล มากกว่าการลงโทษด้วย
อารมณ ์

3.5817 0.9241 มาก 

13. ครูมีความสุภาพอ่อนน้อมแสดงความเคารพต่อกันและกัน
ด้วยการไหว้เมื่อพบกัน 

4.0065 0.7639 มาก 
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การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรยีน 
จากโรงเรียน 

 
�̅� 

 
S.D. 

 
ค่าระดับ 

14. ครูยกตัวอย่างประกอบการสอน จากสถานการณ์ 
ข่าวสารสังคมทั้งแบบอย่างที่ดีและไม่ดี เพื่อให้นักเรียน
ระมัดระวังในการด ารงชีวิตที่ด ี

4.0131 0.5782 มาก 

15. ครูว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่น
ในชั่วโมงเรียนโดยไม่สนใจการเรียน 

4.8137 0.4449 มากที่สุด 

16. ครูจะหยุดสอนและตักเตือน เมื่อนักเรียนคุยกันเสียงดัง
ในขณะที่ครูก าลังสอน 

4.4216 0.7074 มาก 

17. ครูยกตัวอย่างศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการท างาน
ให้ฟังในชั่วโมงสอน 

3.7190 0.9782 มาก 

18. ครูยกตัวอย่างบุคคลที่ตั้งใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี กระตุ้นให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 

4.0915 0.7670 มาก 

19. โรงเรียนให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน มีผล
การเรียนดี  

3.7451 0.8495 มาก 

20. โรงเรียนให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เป็นแบบอย่างด้าน
ความประพฤติดี  

3.4150 0.6734 ปานกลาง 

21. ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าจากครูเกี่ยวกับการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
สารสนเทศ 

3.2647 1.0107 ปานกลาง 

22. ข้าพเจ้าได้รับค าอธิบายจากครูเมื่อท าแบบฝึกหัดผิด
เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถท าได้ถูกต้อง 

4.0294 0.8584 มาก 

23. ครูให้ค าแนะน ากับนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบของ
โรงเรียนให้ท าตามระเบียบมากขึ้น 

4.4281 0.9320 มาก 

24. ครูเอาใจใส่ดูแล นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการท าผิด
และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง 

4.3105 0.8248 มาก 

25. ครูเต็มใจให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียนแก่ข้าพเจ้าท า
ให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

4.3529 0.7637 มาก 
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S.D. 

 
ค่าระดับ 

26. เมื่อมีข้อผิดพลาดในการท างาน คุณครูจะชี้แนะแนว
ทางแก้ไขให้ถูกกต้อง  

4.1209 0.8308 มาก 

27. ครูแนะน าข้าพเจ้าอ่านหนังสือที่น่าสนใจเพื่อประกอบการ
เรียนให้เข้าใจมากขึ้น 

3.7712 0.9649 มาก 

28. โรงเรียนจดักิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี 

3.8922 0.8749 มาก 

29. โรงเรียนจัดกิจกรรมการส่งเสริมความมีวินัยโดยการเข้า
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

3.9020 0.9600 มาก 

30. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยแก่นักเรียนด้วย
การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน 

4.5980 0.7323 มากที่สุด 

31. โรงเรียนมีฝ่ายปกครอง เพื่อดูแลพฤติกรรมให้นักเรียนอยู่
ในระเบียบของโรงเรียน 

4.6405 0.7819 มากที่สุด 

32. โรงเรียนมกีารตรวจการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

4.2680 0.8017 มาก 

33. ครูเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าท างานเป็นกลุ่มเพื่อหาข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเพ่ือในชั้นเรียน 

4.0196 0.8095 มาก 

34. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมด้านวินัยของนักเรียน 

4.5065 0.7735 มากที่สุด 

35. ครใูห้นักเรยีนออกแบบการแสดงรอบกองไฟ ในการเข้า
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดด้วยตนเอง 

3.8562 0.9542 มาก 

36. โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ แสดงออกที่
หลากหลาย 

3.5784 0.8110 มาก 

37. ครูเป็นผู้ก าหนดแผนงานและกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม 

3.9118 0.6981 มาก 

38. ครกูล่าวชมนักเรียนที่ท างานส่งตามก าหนดเวลา 3.8039 0.9551 มาก 
39. ข้าพเจ้าได้รับค าชมเชยเก่ียวกับการเรียนจากครูท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความพายามในการเรียน 

3.6078 0.8395 มาก 
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40. ครกูล่าวชมเชยนักเรียนที่มาเรียนสม่ าเสมอ 3.1601 0.8592 ปานกลาง 
41. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน 4.1863 1.0595 มาก 
42. โรงเรียนมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาสีให้แก่สีที่มีความ
สามัคคีสามารถท างานร่วมกันจนประสบชัยชนะ 

4.5359 0.7727 มากที่สุด 

43. โรงเรียนจัดมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไม่ขาดเรียนตลอดปี
การศึกษา 

2.3170 1.1960 น้อย 

44. โรงเรียนประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นใน
วาระสารของโรงเรียน 

3.4118 1.0340 ปานกลาง 

45. โรงเรียนมีโครงการมอบรางวัลส าหรับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

3.5392 1.1651 มาก 

46. โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา 

3.4967 1.2207 มาก 

 
ข้อค าถามนิเสธที่กลับคะแนนแล้ว ได้แก่   ข้อ  37 
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ตอนที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีวินัย  
ในการเรียน 
 

พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1. ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน 
1. ข้าพเจ้าเข้าเรียนตามเวลาทุกครั้งแม้ในวิชาที่ไม่ชอบเรียน 4.3954 0.6851 มาก 
2. ข้าพเจ้าไปทันตามก าหนดเวลาทุกครั้ง ในวิชาที่มีการเปลี่ยน
สถานที่เรียน  

3.8693 0.6745 มาก 

3. ข้าพเจ้ามาเข้าแถวทันการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน 4.0392 0.9943 มาก 
4. ข้าพเจ้าจัดเตรียมสมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียน  มา
เรียนครบทุกวิชา 

4.0719 0.9133 มาก 

5. ข้าพเจ้าจัดตารางสอนก่อนมาเรียนทุกครั้ง 4.4869 0.9958 มาก 
6. ข้าพเจ้าแต่งชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
ทุกครั้ง 

3.8399 1.1834 มาก 

7. ข้าพเจ้าแต่งชุดพละ ในวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น  4.1438 1.0522 มาก 
8. ข้าพเจ้าจัดเตรียมอุปกรณ์มาครบทุกครั้งที่ครูสั่งงานให้มาท า
ที่โรงเรียน 

3.7288 0.7433 มาก 

9. ข้าพเจ้าไม่คยุกับเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 2.7614 1.1532 ปานกลาง 
10. ข้าพเจ้าจดบันทึกตามสิ่งที่ครูอธิบายในช้ันเรียน 3.0980 0.9073 ปานกลาง 
11. ข้าพเจ้าไมน่ างานอ่ืนขึ้นมาท าในขณะที่ครูสอน 2.9967 1.2740 ปานกลาง 
12. ข้าพเจ้าน าโทรศัพท์มือถอืขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียนที่น่าเบ่ือ 2.4020 1.1446 น้อย 
13. ข้าพเจ้าไมลุ่กออกจากที่ ในขณะที่ครสูอน 4.0621 1.1449 มาก 
14. ข้าพเจ้าไมน่อนหลับในขณะที่ครูก าลังสอน 3.4412 1.3831 ปานกลาง 
15. ข้าพเจ้าสามารถติดตามเน้ือหาการเรียนได้ทัน ตามทีค่รู
สอนในชั่วโมงเรียน 

3.4085 1.1161 ปานกลาง 

16. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานในช่ัวโมงเรียน จนเสร็จและส่งทันเวลา  3.3856 0.9171 ปานกลาง 
17. ข้าพเจ้ามอีุปกรณ์การเรียนพร้อมในการเรียนทุกชั่วโมง 3.9477 0.9218 มาก 
18. ข้าพเจ้ายกมือถามครูทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ครู
สอน 

2.8693 1.0876 ปานกลาง 
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พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
19. ข้าพเจ้ามกัจะตอบค าถามครูในขณะที่เรียน ถึงแม้ว่า
ค าตอบนั้นไม่ถูกต้องก็ตาม 

2.8627 1.2069 ปานกลาง 

20. ข้าพเจ้าท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในกลุ่ม
ด้วยความตั้งใจ 

3.6961 0.7305 มาก 

21. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็น เมื่อครูเปิดโอกาส 2.8791 1.0504 ปานกลาง 
22. ข้าพเจ้าจดัเก็บอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนเข้าที่เมื่อใช้
เสร็จ 

3.8366 0.9014 มาก 

23. ข้าพเจ้า เข้าใจในบทเรียนแม้มีสิ่งต่างๆ ที่รบกวนในขณะที่
เรียน 

3.3235 0.9529 ปานกลาง 

24. ข้าพเจ้าไมท่ าเสียงดังรบกวนคนอื่นในขณะที่ครูสอน 3.9477 0.9703 มาก 
25. ข้าพเจ้านั่งอยู่ในห้องอย่างเรียบร้อย แม้ครูไม่อยู่ในห้อง  3.0719 0.9554 ปานกลาง 
26. เมื่อเพ่ือนคุยเสียงดัง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกต ิ 3.7353 0.9436 มาก 
27. ข้าพเจ้าท างานตามที่ครูมอบหมายอย่างตั้งใจเพื่อให้ได้ผล
งานดีที่สุด 

3.6667 0.7682 มาก 

28. ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองให้เสร็จทันเวลา 3.1667 1.1257 ปานกลาง 
29. ข้าพเจ้าท าการบ้านเสร็จและส่งทันตามก าหนดทุกวิชา 3.4346 1.1724 ปานกลาง 
30. เมื่อลงมือท างานข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายท างานนั้น ให้ได้
คุณภาพที่สุด 

3.6373 1.0601 มาก 

31. ก่อนที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะค้นคว้าหา
ข้อมูลเพื่อได้ผลงานที่ถูกต้อง 

3.9052 0.8143 มาก 

32. ข้าพเจ้าตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งงานทุกครั้ง 3.5196 0.6687 มาก 
33. ข้าพเจ้าท างานเพ่ือให้มีส่ง เพราะกลัวถูกลงโทษ  3.7484 0.9812 มาก 
2. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกหอ้งเรียน 
34. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนข้าพเจ้าจะเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาค าตอบ 

2.8072 1.2540 ปานกลาง 

35. ข้าพเจ้าใชเ้วลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม 

2.7092 1.2135 ปานกลาง 

36. ข้าพเจ้าไปร้านหนังสือเพื่อหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับความรู้
นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน 

2.5033 1.0932 ปานกลาง 
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พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
37. ข้าพเจ้าออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันหยุดเพื่อผ่อนคลาย
แทนการอ่านหนังสือเรียน 

2.9575 1.1080 ปานกลาง 

38. ข้าพเจ้าใชเ้วลาว่างแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 3.0294 0.8994 ปานกลาง 
39. ข้าพเจ้าจดัสรรเวลาส าหรับเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาที่
เรียนได้คะแนนไม่ด ี

3.7353 1.3472 มาก 

40. ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนกับเพ่ือนๆก่อนสอบ 3.8856 0.9835 มาก 
41. ข้าพเจ้าติดตามงานและเนื้อหาวิชาจากครูเมื่อข้าพเจ้าขาด
เรียน 

4.1111 0.9343 มาก 

42. ข้าพเจ้าตั้งใจท าการบ้านส่งครูโดยตรวจทานความถูกต้อง
ก่อนส่งทุกครั้ง 

3.7582 1.0591 มาก 

43. ข้าพเจ้าจัดเวลาอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
ปลายภาคทุกครั้ง 

3.5752 1.2318 มาก 

44. ข้าพเจ้าไม่ชอบ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพราะเป็นเรื่องที่
เครียดเกินไป 

3.1797 1.0941 ปานกลาง 

45. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างค้นคว้าอินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม 

3.6144 0.9860 มาก 

46. ข้าพเจ้าใช้โทรศัพท์มือถือ ในการแสวงหาความรู้  3.5654 0.8631 มาก 
47. ข้าพเจ้าค้นหาความหมายของค าศัพท์ ในโปรแกรม
พจนานุกรมจากอินเตอร์เน็ตเมื่อต้องการทราบความหมายของ
ค านั้นๆ 

4.2843 0.8986 มาก 

48. ข้าพเจ้าเข้าร่วมศึกษาหาความรู้จากการจัดนิทรรศการ 3.3170 0.9654 ปานกลาง 
49. ข้าพเจ้ารบัชมโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับความรู้และสารคดี
ที่เป็นประโยชน์ 

3.1569 1.2260 ปานกลาง 

50. เมื่อพบข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าน ามาบอกต่อ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน 

3.3072 1.0482 ปานกลาง 

51. ข้าพเจ้าหาข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้อง ก่อนตัดสินใจ
เชื่อถือข่าวสารนั้นๆ  

3.0294 0.8660 ปานกลาง 

52. ข้าพเจ้ารับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เข้า
สถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3.7484 0.7280 มาก 
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พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน 
 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
53. ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลข่าวสาร
กับเพ่ือนก่อนลงมือท างานกลุ่ม 

3.6732 0.9840 มาก 

54. เมื่อมีข้อสงสัยในบทเรียนข้าพเจ้าจะหาเวลาเพื่อขอให้
ครูผู้สอนชี้แนะเพ่ิมเติมจนเข้าใจ 

2.8856 1.1860 ปานกลาง 

55. ข้าพเจ้าจดบันทึกข้อมูลในเมื่อเข้าฟังการบรรยายความรู้
ทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน 

3.1732 1.0555 ปานกลาง 

56. ข้าพเจ้าได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากการพูดคุยกับเพ่ือน 3.7549 0.8191 มาก 
57. หลังการสอบข้าพเจ้าและเพื่อน น าข้อสงสัยมาซักถามหา
ค าตอบที่ถูกต้องร่วมกัน 

3.7745 1.0856 มาก 

58. ครูเปิดโอกาสให้สามารถซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนได้
ตลอดเวลา 

4.2386 0.9844 มาก 

 
ข้อค าถามนิเสธที่กลับคะแนนแล้ว ได้แก่   ข้อ  12, 26, 33, 37, 44 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางบัวลอย   มธุรสวรรค ์
วัน เดือน ปี เกิด 13 ตุลาคม 2508 
สถานทีเ่กิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2545     ปริญญาศึกษาศาตรบัณฑิต  

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2560     ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 333/14 ต าบล ธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี76000   
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