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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
1

กุหลาบ อินทร์สา
2
ประเสริฐ เรือนนะการ
3
เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

บทคัดย่อ
การวิจัย ในครั้ง นี้มีจุดมุ่ง หมายเพื่อ 1) ศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความมีร ะเบี ย บวิ นั ย ของนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 2) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ที่
เหมาะสมต่ อ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 ปีการศึกษา 2555 จานวน 368 คน ซึ่งได้มาโดยการการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
1. มีปัจจัย 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลาดับปัจจัยที่ส่งผล
มากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดได้แก่ นิสัยในการเรียน เจตคติต่อความมีระเบียบวินัย ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน สภาพชุมชน พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 69.60
2. สมการที่สามารถพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดังต่อไปนี้
2.1 สมการพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คะแนนดิบ ได้แก่
Y' = .613 + .213X14 + .133X13 + .218X12 + .108X41 + .002X32 + .075X23
2.2 สมการพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คะแนน
มาตรฐาน ได้แก่
Z' Y' = .280ZX14 + .153ZX13 + .256ZX12 + .137ZX41 + .112ZX32 + .098ZX23
คาสาคัญ : ความมีระเบียบวินัย, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
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3
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Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting to Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office. The samples used in
the study were 368 Mattayomsuksa III students in expension schools under Udonthani
Education Service Area Office. The sampling method was the stratified random sampling.
The rating scale questionnaires were applied for data collection and data were analyzed by
using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and
multiple Linear Regression Analysis.
The results of the research were as follows :
1. There were six significant factors affecting disciplines to Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office with statistical significance
at .01 level. The ranking of factors from the most to the least affecting were learning habits,
attitude toward discipline, future orientation and self-control, communities, friends group
behavior, and relationships within the family. Those factors could predict the Mattayomsuksa III
students’s Disciplines under Udonthani Education Service Area Office around 69.60 percent.
2. The predicted equation were
Y' = .613 + .213X14 + .133X13 + .218X12 + .108X41 + .002X32 + .075X23
ZY' = .280ZX14 + .153ZX13 + .256ZX12 + .137ZX41 + .112ZX32 + .098ZX23.
Keywords : Discipline, Factors Affecting to Mattayomsuksa III Students’s Disciplines
ภูมิหลัง
ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
คนไทยทุกคน เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพั ฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณ ภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559) ที่ได้กาหนดแนวนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมไว้ในมาตรา 6 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
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คนอื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดให้ผู้เรียนมีวินัย มีความ
รั บ ผิ ดชอบและปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมเบื้องต้น ของศาสนาที่ตนนั บ ถือ (ส านั กงานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2545 : 3)
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ว่ า การพั ฒ นาความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของนั ก เรี ย นนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ใน
ระดับชาติ เด็กที่ดีมีคุณภาพในวันนี้ย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า ชาติที่ พัฒนาจะต้องประกอบไป
ด้วยประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โดยได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้นักเรียนควรทราบ ควรระลึกและต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต มี วิ นัย ใฝุ เ รี ย นรู้ อยู่อ ย่ างพอเพี ยง มุ่ง มั่ นในการทางาน รั ก ความเป็ น ไทย มี จิ ตสาธาร ณะ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552) อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540 : 5-6) ยังได้กล่าวว่า บ้านเมืองที่ก้าวหน้าและเป็น
ระเบียบ รัฐจะต้องควบคุมเข้มงวด แต่การควบคุมของรัฐเพียงอย่างเดียว ไม่อาจทาให้คนทั้งชาติเป็นระเบียบได้
ชาติจะมีวินัยและประเทศจะก้าวหน้า ได้นั้น จะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อน พ่อแม่จะต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้น
ในตัวลูก เราต้องปลูกฝังวินัยให้อยู่ในสายเลือดของคนในชาติ เด็กที่มีวินัยก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและ
สร้างชาติที่มีวินัยต่อไป วินัยจึงต้องสร้างตั้งแต่เด็กยังเล็ก เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่รับสิ่งต่างๆเข้าไปได้ง่าย พ่อแม่
ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีและประสบความสาเร็จ แต่ชีวิตจะดีและประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีวินัย
วินัยทาให้บุคคลพัฒนาไปอย่างเหมาะสม ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และดารงอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง
ในสถานศึกษาไม่ว่าของรัฐหรือของเอกชน พฤติกรรมขาดระเบีย บวินัย ของนั กเรีย นในทุกระดับ
การศึกษา ได้เพิ่มความหนักใจให้ แก่ผู้ บริห าร ครู และผู้ ป กครองของนักเรี ย นมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพราะนักเรียนในช่วงนี้กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในทางสังคม (วิศิษฐ์
หมายดี. 2541 : 147) ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชัย มงคล (2550 : 75) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาวัยรุ่นว่า จากการที่ใน
ปัจจุบันทุกฝุายต้องการเน้นในเรื่อง การยกระดับสติปัญญาของเด็กไทยให้เพิ่มขึ้นทาให้มีปัญหาด้านการเรียน
ทาให้เด็กเครียด ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนได้หรือถูกผู้ปกครองต่อว่า ทาให้ไม่อยากไปโรงเรียน
เกิดอาการซึมเศร้า ทาให้เด็กแสวงหา ความโดดเด่น จึงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ถ้าช่วยแก้ปั ญหา
เหล่านี้ได้ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพ ด้านสติปัญญาของเด็กได้ บทบาทของโรงเรียนในการเสริมสร้าง
ความมีระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนของชาติได้รับ การคาดหวังจากบุคคลหลายฝุาย ทั้งนักการเมือง นักการศึกษา
และผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ หรรษา นิลวิเชียร (2536 : 20) ที่ได้กล่าวว่า บทบาทของโรงเรียนคือสถาบัน
การศึกษาที่ต้องรับผิดชอบในการเสริมสร้างระเบียบวินัยแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
กิจการนักเรียน โรงเรียนมีหน้าที่พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ครูมิใช่เพียงแต่ให้วิชาความรู้แก่เด็กและเยาวชนของ
ชาติเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝังด้านจริยธรรมให้เขาเหล่านั้นด้วย
จากความสาคัญปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยมาศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการ



42

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ϰ

นาไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและใช้แก้ปัญหานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมีวินัย ซึ่งในอนาคตนักเรียนเหล่านี้จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เหมาะสมต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึ กษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นตั ว ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ย นและปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ส่ งผลต่อความมีระเบียบวินัย ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียน 6,710 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2555 จานวน 368 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ปัจจัยส่วนตัว ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เจตคติต่อความมีวินัย
นิสัยในการเรียน
3.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
3.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย การปฏิบัติตนของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน
3.1.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย สภาพของชุมชน อิทธิพลของตัว
แบบสัญลักษณ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความมั่นใจในตนเอง และ
การเคารพ ในสิทธิของผู้อื่น
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน หาค่าอานาจ
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จาแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation)
หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
ค่าที่วิเคราะห์ ได้นาเสนอดังต่อไปนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 35 ข้อ
มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .345 - .896 ค่าความเชื่อมั่น .888
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 45 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .476 - .833 ค่าความเชื่อมั่น .860
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อคานวณค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน
3. วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจ จัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน โดยเรียงลาดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยัง
ปัจจัยส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ นิสัยในการเรียน เจตคติต่อความมีระเบียบวินัย ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
สภาพชุมชน พฤติกรรมกลุ่มเพื่อนและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
2. สมการที่สามารถพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยนาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์มาเขียนสมการ ได้ดังนี้
2.1 สมการพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้
Y' = .613 + .213X14 + .133X13 + .218X12 + .108X41 + .002X32 + .075X23
2.2 สมการพยากรณ์ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
Zy = .280ZX14 + .153ZX13 + .256ZX12 + .137ZX41 + .112ZX32 + .098ZX23
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อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี พบว่ามี 6 ปัจจัย โดยเรียงลาดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด ไปยังปัจจัยที่ส่งผล
น้อยที่สุด ได้แก่ นิสัยในการเรียน (X14) เจตคติต่อความมีระเบียบวินัย (X13) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
(X12) สภาพชุมชน (X41) พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน (X32) และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (X23) ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
1.1 นิสัยในการเรียนส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียนที่มีนิสัยในการ
เรียนดี มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมง มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีการวางแผนการอ่านหนังสือ รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย
ให้ ซึ่งนิสัยในการเรียนที่กล่าวมานั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
แต่ยังไม่มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิไลวรรณ แตงขาว (2545 : 68-70) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นิสัยทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ธัญพร แซ่เทียน (2551 : 68) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นิสัยทางการเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า
นิสัยในการเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธวิธีการเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบในตัวผู้เรียน (จาโคโบวิทส์
(Jakobovits, 1971, p. 105) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสม่าเสมอ แสดงถึงความพึงพอใจและมุ่งมั่นที่จะ
ศึกษาหาความรู้ให้บรรลุผลสาเร็จ ประกอบด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน การวางแผนการเรียน
และการจัดระบบการเรียน ความมุ่งมั่น ทีจ่ ะแสวงหาความรู้และพัฒนาการเรียนใด้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค มีความคิดริเริ่ม ขยัน อดทน รับผิดชอบ พึ่งตนเองและมีความภูมิใจในผลการเรียนของตน (ผ่องพรรณ
เกิดพิทักษ์. 2530 : 1) ซึ่งทาให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
1.2 เจตคติต่อความมีระเบี ยบวินัยส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียน
มีเจตคติ ที่ดีต่อความมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับมาก ย่อมมีส่วนช่ว ยให้นักเรียนมีการแสดงออกของพฤติกรรม
ในทางที่ดี เช่น นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแม้จะถูกเพื่อนหัวเราะและนักเรียน
มองเห็นว่าการที่สังคมวุ่นวายในปัจจุบันนี้ก็เพราะเกิดจากคนไม่มีวินัย เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสิ่งนั้นๆ ทาให้แสดงพฤติกรรมของตนเองเป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง ดังนั้นนักเรียนที่มี เจตคติที่ดีต่อความมี
ระเบียบวินัยในระดับสูง จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีระเบียบวินัยสูงด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับสุภาพร
ธนะชานันท์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ วินัยในตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ทัศนคติต่อการมีวินัยในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวินัยในตนเองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548 : 120-121) ได้ศึกษาตัวแปรที่มี
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อิทธิพลต่อความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทัศนคติต่อความมีวินัย
มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงกับความมีวินัยของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.3 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียน
ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนที่รู้จักวางแผนสาหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทางานหรือเรื่องการใช้จ่ายเงิน จะมองเห็นความสาคัญของอนาคตมีความตั้งใจและอดทนรอเพื่อ
ความสาเร็ จในอนาคต แม้จะเกิดปัญหาก็จะพยายามแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ซึ่งบุ คคลที่มีลักษณะอย่างนี้
ย่อมจะมีชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ธนะชานันท์ (2544 : 53) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดูและการควบคุมตนกับวินัยในตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวินัยในตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับ ธัญญรัตน์ โพธิสาร (2548 : 120-121) ได้ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีความสัมพันธ์ในเชิง
เส้นตรงกับความมีวินัยของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 สภาพชุมชนส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียนที่อาศัยในสภาพ
ชุมชนที่อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ สภาพชุมชนที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นชุมชนที่สงบสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พูดจาด้วยคาพูดที่ สุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนด้วย ถ้านักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นคนมีระเบียบวินัยที่ดี แต่
ตรงกันข้ามหากนักเรียนอาศัยอยู่ในสภาพชุมชนที่ย่าแย่ ก็อาจทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยลด
น้อยลงไปด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ ยูริ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrener cited by Santrock,
1999 : 53-57 อ้างถึงในกุญชรี ค้าขาย, 2542 : 31-32) ที่ได้พัฒนารูปแบบเพื่อทาความเข้าใจอิทธิพลของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวัยรุ่น โดยกล่าวถึงระบบภายนอกว่า ประกอบด้วยสถานการณ์ซึ่งวัยรุ่นมิได้มี
บทบาทเป็นผู้กระทา แต่สถานการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นตัวอย่างเช่น สิ่งที่เกิดในที่ทางานของพ่อแม่ย่อมมี
อิทธิพลต่อพ่อแม่ ซึ่งในทางกลับกันพ่อแม่ก็มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเพราะพ่อแม่อยู่ในระบบจุลภาค ตัวอย่างเช่น พ่อ
แม่ถูกออกจากงานเนื่ องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การถูกออกจากงานจะส่งผลกระทบต่อทุกคนใน
ครอบครัว และ จะส่งผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นด้วย ในทานองเดียวกันชุมชนที่วันรุ่น
อาศัยอยู่ก็จะส่งผลต่อวัยรุ่นหลายประการ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือ ไม่ดี ย่อม
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในชุมชนนั้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์
(2552 : 103) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเลย เขต 2 พบว่า สภาพชุมชนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.5 พฤติกรรมกลุ่มเพื่อนส่ งผลต่อความมีระเบี ยบวินัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียนที่อยู่
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ในพฤติกรรมกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมาก คือในกลุ่มเพื่อนของนักเรียนจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี
ในกลุ่ม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมดี ก็จะทาให้
นักเรียนมีวินัย ในตนเองดีขึ้นตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมทาง
วินัยในตนเองน้อย ก็จะทาให้นักเรียนมีวินัยในตนเองน้อยตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะว่า วัยรุ่นให้ความสาคัญกับ
กลุ่มเพื่อนมากกว่าหรือเท่าๆกับครอบครัวหรือครูผู้สอน สอดคล้องกับ กุญชรี ค้าขาย (2542 : 80 ; อ้างถึงใน
ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์. 2552 : 113) ที่กล่าวถึงความคิดของวัยรุ่นเกี่ยวกับเพื่อนว่าคือคนที่มีความสนใจร่วมกัน
และพูดคุยกันรู้เรื่อง หรือที่เรียกว่าพูดภาษาเดียวกัน ต่อมาความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่ความอาทรต่อทุ กข์สุข
ส่วนตัว อย่างไรก็ตามเมื่อจาแนก ตามเพศ พบว่า ความต้องการเพื่อนแตกต่างกันไป ในเด็กหญิงคาดหวังเอา
กับเพื่อนมากกว่าเด็กชายต้องการความเอาใจใส่จากเพื่อนมากกว่า ขณะที่เด็กชายแม้ต้องการเพื่อนแต่ก็
ต้องการความเป็นอิสระด้วยและมีผลการวิจัยยืนยันว่า ความรู้สึกเช่นนี้ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ สาหรับเหตุผล
ที่ทาให้วัยรุ่นต้องการเพื่อนมากนั้น ประการแรก อาจเป็นได้ว่าการมีเพื่อนเป็นการยืนยันว่าตนเองมีคุณค่า
โดยเฉพาะในวัยรุ่นตอนต้นการคล้อยตามเพื่อนจะอยู่ในระดับสูง หากไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครคบอาจทาให้เกิด
ปัญหาต่างๆเช่น พฤติกรรมอันธพาล เสพสิ่งเสพติด และการเศร้าซึม เป็นต้น สอดคล้องกับ ธีระภาภรณ์
ดงอนนท์ (2552 : 103) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัย ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า พฤติกรรมกลุ่ม
เพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.6 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียน
ที่อยู่ในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอยู่ในระดับมาก คือครอบครัวที่สมาชิกเคารพและเชื่อฟัง
คาสั่งสอน ของพ่อแม่ บุคคลในครอบครัวมีการเสียสละรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กันและกัน มีการให้อภัยและ
ปลอบใจกันเมื่อมี การทาผิดพลาด มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกมีความรักใคร่ปรองดองกัน
มักจะเป็นคนมีระเบียบวินัยดี ทั้งนี้เพราะประสบการณด้านระเบียบวินัยครั้งแรกในชีวิตของนักเรียน มักจะมา
จากในครอบครัวของตนเอง องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการสร้างวินัยคือการทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่
เพราะนักเรียนจะเรียนรู้ จากรูปแบบพฤติกรรมพ่อแม่มากกว่า ซึ่งอาศัยการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
เพราะถ้านักเรียนรู้สึกดี กับครอบครัวก็ย่อมอยากจะประพฤติตาม แต่ถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี จะทา
ให้เกิดปัญหากับตัวนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2529 : 166167 ; อ้างถึงใน พิไลวรรณ แตงขาว. 2545 : 26) กล่าวว่าสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม ของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เกิดจากบุคคลในครอบครั ว
ให้ความรักความห่วงใย ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อประสบปัญหาก็หันหน้าเข้าปรึกษากัน บิดามารดาเป็น
บุคคลสาคัญที่สุดที่เด็กรักและเชื่อฟัง ดังนั้นถ้าบิดามารดาได้อุทิศเวลาในการอบรม ขัดเกลานิสัยเด็ก ให้ความรัก
ความอบอุ่ นอย่ า งเพีย งพอ เด็ก จะประพฤติต นในทางที่ดี มากกว่ าประพฤติต นในทางที่ เสื่ อมเสี ย ถ้า หาก
สัมพันธภาพในครอบครัวมีแต่การทะเลาะวิวาท ดุด่า หรือเข้มงวดกวดขันมากเกินไปก็จะทาให้เด็กขาดความรัก
เบื่อหน่ายบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กมีความประพฤติที่เป็นปัญหาได้ สอดคล้องกับ ธัญพร แซ่เทียน (2551 :
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68) ได้ศึกษาปัจจั ยที่ส่ งผลต่อความมีระเบี ยบวินัย ของนั กเรี ยนช่ว งชั้น ที่ 3 โรงเรียนในเขตอาเภอกระสั ง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิก ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า นิสัยในการเรียน เจตคติต่อความมีระเบียบวินัย ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน สภาพชุมชน พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้น ครู ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ดังนี้
1.1 ผู้ปกครอง ควรใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้การสนับสนุนและ
ให้กาลังใจในการทากิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมของทางโรงเรียน ควรสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น ช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันหยุด ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกัน เป็นต้น ควรเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของบุตรหลาน ให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน
มากขึ้น ควรปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับความมีร ะเบียบวินัย ให้มองเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย ควรฝึกให้รู้จักอดทน
รอคอยในสิ่งที่ตนต้องการ และไม่ควรตามใจเกินไปหรือเข้มงวดเกินไป
1.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยในการเรียนที่หลากหลาย ดังนี้ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียน เช่น การมอบเกียรติบัตร ทุน การศึกษาหรือรางวัลอื่นๆ แก่นักเรียนที่มีนิสัยในการเรียนดี มี
การกาหนดมาตรการในการเรียน เช่น กาหนดบทลงโทษนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน โดยอาจให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดมาตรการ ควรให้ความสาคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมแนะแนว เป็นต้น
และควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมระเบียบวินัย เช่น การเข้าค่ายพักแรมคุณธรรม กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 เท่านั้น ควรมีการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดอื่น เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าผลการวิจัยในกลุ่มต่าง ยังมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้หรือไม่
2.2 การวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 สั ง กัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาอุดรธานี เขต 1-4 ซึ่งตัว แปรทั้งหมด
ได้ ร่ ว มกั น พยากรณ์ ได้ ร้ อ ยละ 69.60 จึ ง ควรพิ จ ารณาน าตั ว แปรอื่ น มาศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ตามที่ ผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาไว้
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