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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน และพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย เขตภาคตะวั น ตก
2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นเรียน ลักษณะการ
พักอาศัยในระหว่างเรียน และการร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน 3)ศึกษาว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2560 จานวน 306 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ(%)ค่ า เฉลี่ ย ( ̅ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D)การทดสอบค่ า ทางสถิ ติ
(t-test)ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่นาเข้า
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

คาสาคัญ : พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์,ลักษณะมุ่งอนาคต,การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
จากครอบครัว,การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน
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Abstract
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 Under the Foundation of The Church of Christ in Thailand in The Western Region of
Thailand, 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.
Keyword: Learning disciplinary behaviors, Achievement motivation, Future oriented, Support disciplinary
learning from family, support disciplinary learning from school

1. บทนา
วินัยถือเป็นปัจจัยสาคัญยิง่ ในการดารงชีวิตของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะถ้าสังคมใดที่ขาดวินัยแล้ว มนุษย์ที่อยู่
ร่วมกันก็จะขาดการเคารพกติกาซึง่ กันและกัน ดังนั้นสิ่งที่จะควบคุมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสขุ ก็คือ ความมีวินัย ดังที่
วิไลวรรณ วิภจักษณ์กลุ และคณะ( 2541.155) กล่าวว่า วินัยจะช่วยเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย วินัยจะช่วยสร้างและเตรียมพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและมีระเบียบวินยั วินัยเป็นเสมือนเครื่องปรุง
แต่ง ขัดเกลานิสัยใจคอให้เป็นคนดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รู้จกั สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รู้จักควบคุมตนเอง แต่จากผลการวิจัย ของเกียนโคลา และบานิกกี (Giancola and Banigky, 1998 อ้างถึงใน สุดชาติ ร่มโพธิ์สระ
2547.1 ) พบว่า นักเรียนส่วนมากยังมีปัญหาเรื่องวินัย และ ปัญหาวินัยของนักเรียนนั้น เป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาของ
โลก จะเห็นได้ว่าปัญหาวินยั ของนักเรียน เป็นปัญหาและอุปสรรค ต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ปัญหาวินัยนักเรียนทาให้ครู
ต้องเข้มงวดกับนักเรียนมากขึ้น ฉะนั้นการสร้างระเบียบวินัย จึงเป็นนโยบายที่สาคัญและเป็นนโยบายระดับชาติ ในการสอดแทรก
การใช้ระเบียบวินยั กับการจัดการ เรียนการสอนควบคูไ่ ปกับการพัฒนาวินัยนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการศึกษา ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เพื่อที่จะผลักดันให้เยาวชนเติบโตขึ้น เป็นกาลังสาคัญของครอบครัว
และประเทศชาติ โดยมีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมระเบียบวินัยของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข แต่จากการสรุปผลการดาเนินงาน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา (จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสอบระดับชาติ (O-Net ) สานักงานพันธกิจการ
ศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 ) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
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แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบที่ลดลงและไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งอาจจะเป็น
ปัญหาทีม่ าจากด้านการขาดวินัยในการเรียนของนักเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียนจากโรงเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ พฤติก รรมการมีวิ นัย ในการเรีย น แรงจู งใจใฝ่สั มฤทธิ์ ลั กษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริ ม
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จาแนกตาม เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย
ในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน เป็นความสามารถของ นักเรียนในการที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่กาหนดไว้ เป็นแนวทางปฏิบัตขิ องนักเรียนได้ปฏิบัตไิ ปในแนวทางเดียวกัน ซึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง และบุคคลอื่น วินัยในการเรียนจึงมีความสาคัญในอันที่จะก่อให้ประสบความสาเร็จเกีย่ วกับการเรียน
ของนักเรียนเอง ลดความขัดแย้งกับผู้อื่น เกิดความสามัคคี มีการควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับการ
เรียนและ กฎระเบียบข้องบังคับของโรงเรียนและสังคม ดังนั้นถ้านักเรียนมีวินัยในการเรียน ก็จะส่งผลดีต่อการเรียนของตนเอง
และส่วนรวม ซึ่งงานวิจัยนีไ้ ด้แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. พฤติกรรมการมีในวินัยการเรียนในห้องเรียน
2. พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน
ดังมีนักจิตวิทยาได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนไว้หลายทฤษฎีด้วยกัน ดังที่ผู้วิจัยจะขอยกมาไว้
ดังนี้ เซ็งกิ (Senge. 1990 : 105-111,อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิยช์ศุภวงศ์ และคณะ 2548: 65-69 ) ) เชื่อว่า หัวใจของการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การเสริมสร้าง วินัย 5 ประการคือ วินัยความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery), วินัยแบบแผน
ความคิด (Mental models),วินัยวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) วินัยการเรียนรู้ร่วมกัน(Team learning) วินัยการคิดอย่าง
เป็นระบบ (Systems thinking) ให้เกิดผลจริงจังในรูปของการนาไปปฏิบัติแก่บุคคล ทีม และองค์การอย่าง ต่อเนื่องและทุก
ระดับ เซ่นใช้คาว่า วินัย (Discipline) เพื่อหมายถึง เทคนิควิธีที่ต้องศึกษา ใคร่ครวญอยู่เสมอแล้วนามาปฏิบัติเป็นแนวทางใน
การพัฒนา เพื่อแสวงหา การเสริมสร้างทักษะ หรือสมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผ่านการปฏิบัติ เพื่อความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสิ่งใหม่ ๆ การกาหนดนโยบายหรือการจัดโครงสร้างจากการฝึกหัด ฝึกฝนวินัยเหล่านี้ วินัยทั้ง 5 ประการนี้ แตกต่างจาก
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การบริห ารจั ดการทั่ว ไป และหากองค์ก ารใดสามารถผสมผสานวิ นั ยทั้ ง 5 เข้า ด้ว ยกั น โดยไม่เ ลือ กนาวินั ยใดวินั ยหนึ่งไป
ประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณอย่างยิ่ง
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทาของนักเรียนที่ต้องการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่จะทาให้สาเร็จ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน มีความทะเยอทะยานที่ต้องการให้ผล
งานออกมาเหนือผู้อื่น หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความก้าวหน้าในงาน มีความพยายามและมุมานะ
ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยไม่ย่อท้อ เพื่อให้ผลการเรียนของตนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันทาให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ณิฐินันต์ ถิ่นมะนาว (2552: 15) ศึกษาการมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1/4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็น
คุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบ คุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์ และพฤติกรรมที่มีวินยั ในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจ
และเอาใจใสต่อสังคมเป็นผู้ที่มรี ะเบียบและปฏิบัตติ ามกฎของสังคม
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะมุ่งอนาคต
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตคือการที่นักเรียนมีการกระทาที่ส่งผลต่อตนเองในอนาคต
ความสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าและวางแผน โดยรองรับผลดีและป้องกันผลเสียเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมายในอนาคต สามารถบังคับ
ตนเองให้รู้จักอดทนรอคอย ตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม และบังคับตนให้อยู่ ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
สังคมได้ สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ(2539 : 45 )ได้วิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการมีวินยั โดยศึกษาใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและ
การควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีระเบียบวินัยของนักเรียน
แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวนิ ัยในการเรียนจากครอบครัว
ผู้ปกครองสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมการมีวินัยในการเรียนแก่นักเรียนคือ บทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรีย น เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวินัยในการเรียนละ
กระบวนการเรียนของผู้เรียนส่งเสริม ผู้ปกครองสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ทั้งด้านความรู้ด้านพฤติกรรมและด้านอาชีพ
วิลาวัณย์ เสมรสุต (2553: 65-69) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรูข้องนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การเรียนรู้ข้องนักเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านศรีตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนบ้านศรีตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2552 จานวน 234 คน ผลการวิจัย ในภาพรวมพบว่า ระดับ
การส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาดับจากมากไปน้อยพบว่า บทบาทของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการสนับสนุน และเสริมกาลังใจ ระดับการส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
แรก รองลงมา คือ ด้านการเอาใจใส่ติดตามผลการเรียน และอันดับสุดท้ายระดับการส่งเสริ มการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ
ด้านการให้ความรู้เพิ่มเติม
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวนิ ัยในการเรียนจากโรงเรียน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า พฤติกรรมการมีวินยั ในโรงเรียนหมายถึง การที่นกั เรียนรู้จกั ปกครองตนเองให้
สามารถกระทาตามระเบียบข้ อบังคับของโรงเรี ยน ด้ วยความสมัครใจของผู้ปฏิบตั ิ ดังนันวิ
้ นยั จึงเป็ นกระบวนการอย่างหนึง่
ของการศึกษา ในการทีจ่ ะปรับปรุงและส่งเสริ มความประพฤติของนักเรี ยน และการส่งเสริ มวินยั ในโรงเรี ยนเพื่อให้ นกั เรียน
ประสบผลสาฤทธิ์ในการเรี ยนของตนเองและส่วนรวม
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วรวิทย์ มาลาสาย (2546 : 89) ได้ศึกษาการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บ่อหิน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนด้านการขาดเรียน มาโรงเรียนสาย
หลบหนีแถวไม่สนใจเรียนและการแต่งกายไม่เรียบร้อยเหมาะสมดาเนินการแก้ไขโดยให้การอบรม การให้คาปรึกษา กวดขันการเข้า
เรียนโดยครู-อาจารย์ มีการจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบควบคุมตนเองดีขึ้น มีการแต่ง
กายที่สะอาดถูกระเบียบตาม กฎข้อบังคับ ของโรงเรียน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่
- เพศ
-ระดับชั้นเรียน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน
-การร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ ศาสนา ใน
โรงเรียน

พฤติกรรมการมีวินยั ในการเรียน

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- ลักษณะมุ่งอนาคต
- การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินยั ในการ
เรียนจากครอบครัว
- การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน

2. วิธีการทดลอง หรือ วิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ประกอบด้วย
สถานศึกษา 4 แห่ง เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ และเพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดระเบียบ
วิธีดาเนินการวิจยั ไว้ดังนี้ ประชากรที่ศกึ ษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ประจาปี การศึกษา 2560
จานวน 1,309 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 306 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจานวน 1
ชุด แบ่งเป็น 6 ส่วน 8 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีคาถาม 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นได้ .780 ลักษณะมุ่งอนาคต มีคาถาม 18 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่นได้ .857 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว มีคาถาม 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นได้ .889
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน มีคาถาม 46 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ .894 พฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียน มีคาถาม 58 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ . 934
2.1 ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จานวน 306 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย จานวน 155 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีระดับชั้นเรียนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยคะแนนเฉลีย่ สะสม 2.00 -3.00 จานวน 169 คิดเป็นร้อยละ 55.23.00 ลงมา จานวน 169 คน พักอาศัยในระหว่างเรียนโดย
พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 เคยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน จานวน
230 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อทาการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน ( Test of
Homogeneity of Variance) ปรากฏว่ามีความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ลงมา จานวน ตั้งแต่ 3.00 ลงมา จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต
การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการ เรียนจากโรงเรียน ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนอยู่ในระดับมาก( ̅ =3.5027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียนในห้องเรียนอยู่ในระดับมาก( ̅ = 3.5569 ) และพฤติกรรมวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง( ̅ =3.4310)
ส่วนการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว แรงจู งใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.9626, 3.7632, 3.6489,ตามลาดับ ) และมีลักษณะมุ่งอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ = 3.4909 )
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเขตภาคตะวันตก จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่
เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก จาแนกตาม เพศ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก จาแนกตามจาแนกตาม ระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก จาแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียน ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขต
ภาคตะวันตก จาแนกตามจาแนกตาม การพักอาศัยในระหว่างเรียน พบว่า นักเรียน ที่มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน
ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก จาแนกตาม การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน พบว่า นักเรียน ที่มีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทาง
คริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
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4. การวิเคราะห์ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถ ทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก โดยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถร่วมกันทานาย พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้ร้อยละ 43.3 และ สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณตามลาดับความสาคัญของตัวแปรที่นาเข้าสมการ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมี
วินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3)และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) พฤติกรรมการวินัย
ในการเรียน (Y) ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาค
ตะวันตก
ตารางที่ 12
ตัวแปร
พฤติกรรมการมีวินยั ใน
การเรียน (Y)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1)
ลักษณะมุ่งอนาคต (X2)
การส่งเสริมพฤติกรรมการ
มีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว (X3)
การส่งเสริมพฤติกรรมการ
มีวินัยในการเรียนจาก
โรงเรียน (X4)

พฤติ ก รรมการมี
วิ นั ย ในการเรี ย น
(Y)
1

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (X1)

ลักษณะมุ่ง
อนาคต (X2)

การส่งเสริมพฤติกรรมการ
มีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว (X3)

.523***
.766***
.344***

1
.547***
.370***

1
.432***

1

.485***

.405***

.305***

.501***

การส่งเสริมพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียน
จากโรงเรียน(X4)

1

***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะ
มุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
โรงเรียน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .523 ,
.766 , .344 , .485 ตามลาดับ) โดย ลักษณะมุ่งอนาคต (X2)มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน (Y) มาก
ที่สุด (r =.766) รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) และ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) (r = .523 , .485, .344 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 547, .370 ,.405 ตามลาดับ) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน
(X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423, .305 ตามลาดับ) และ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
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ครอบครัว (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .01 (r = .501)
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียนจากครอบครัว(X3)การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4)กับพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียน(Y)
ลาดับของตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก

R

R2

R2
Change
.251

b

Beta

t

.251

Adjusted
R2
.248

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยใน
การเรียนจากครอบครัว (X3)
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยใน
การเรียนจากโรงเรียน (X4)
ลักษณะมุ่งอนาคต (X2)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1)

.501

.301

.424

8.653***

.604

.365

.361

.114

.363

.564

8.177***

.642
.658

.413
.433

.407
.425

.048
.020

-.262
.152

-.406
.175

5.620***
3.262***

Constant=1.918

S.E.= .26374

F=10.640***

***มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
จากตารางที่ 13 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินยั ในการ
เรียนจากโรงเรียน (X4) ลักษณะมุง่ อนาคต (X2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) โดย การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว (X3) เป็นตัวแปรที่ได้รบั การคักเลือกเข้าสมการเป็นอันดับ ที่ 1 สามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ร้อยละ 25.1
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคักเลือกเข้าสมการเป็นอั นดับที่ 2
สามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยที่การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว (X3) และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4)
สามารถร่วมกันทานายพฤติ กรรมการวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 36.5 ลักษณะมุ่ง
อนาคต (X2) เป็ นตัวแปรที่ได้ รับการคักเลือกเข้ าสมการเป็ นอันดับที่ 3 สามารถทานายพฤติกรรมการวินยั ในการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 โดยที่ การส่งเสริ มพฤติกรรมการมีวินยั ในการเรี ยนจากครอบครัว
(X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน ( X4) ลักษณะมุ่งอนาคต ( X2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( X1) สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 41.3
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4 สามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัยใน
การเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.0 โดยที่การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว (X3) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน (X4) ลักษณะมุ่งอนาคต (X2) และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
(X1) สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 43.3

4.สรุป
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็นเพศชาย จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มี
ระดับชั้นเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
3.00 ลงมา จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน โดยพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จานวน
293 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2
2. การวิเคราะห์ระดับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับ
มาก ̅ = 3.6489) ลักษณะมุ่งอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.4909) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจาก
ครอบครัว อยู่ในระดับมาก( ̅ = 3.7632)การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.9626)
มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก ̅ =3.5027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการ
มีวินัยการเรียนในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก ̅ =3.5569) และ ด้านพฤติกรรมการมีวินัยการเรียนนอกห้องเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ̅ =3.4310)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน พบว่า
3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี
เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี
ระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน
3.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินยั ในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
3.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี
ลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินยั ในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
3.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มี
การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินยั ในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 43.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ̅ =3.5027) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก ̅ =3.5569) และ ด้านพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียนนอกห้องเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง ̅ =3.4310) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการเรียนการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนส่วนมากพักอาศั ยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครองคิดเป็นร้อย
ละ 95.8 เพราะครอบครัวมีความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ครอบครัวนอกจากจะมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูให้
ความรักความอบอุ่นแล้ว ครอบครัวยังเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวินัยในการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ กุหลาบ อินทร์สาและ
คณะ (2559 : 39 ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พบว่า นักเรียนที่มีนิสัยในการเรียนดี มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมง เป็ น
พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยของนักเรียน อยู่ในระดับมาก
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับมาก ̅ = 3.6489) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มีผ ลต่ อความสามารถด้า นการเรี ยน เนื่อ งจากแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ มีค วามส าคั ญต่ อ การเรีย นรู้ และความสาเร็ จของนัก เรี ย น
สอดคล้องกับ ปรียาพร เพ็ญสุขใจ ( 2542: 32 )กล่าวว่าลักษณะของบุคคลที่จะประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องมี
ความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยไม่ย่อท้อ มีความทะเยอทะยานกระตือรือร้น มีการวางแผน ซึ่งกิจกรรมการเรียนจะ
ประสบความสาเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลคนเป็นสาคัญ และยังสอดคล้องกับ
ณิฐินันต์ ถิ่นมะนาว (2552: 15) ศึกษาการมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1/4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะ
ในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์ และพฤติกรรม คนที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ สนใจ และเอา
ใจใสต่อสังคมเป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม
1.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะมุ่งอนาคต ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ̅ 3.4909) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าอาจเป็นเพราะว่านักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นวัยที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และด้านสังคม รักความสนุกสนาน อารมณ์อ่อนไหว กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ส่งผลให้
ความปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จในการเรียนและ ความมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จเรียบร้อยถูกต้องลดลง ส่งผลให้
นักเรียนไม่ เห็นความสาคัญของผลดีและผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่สามารถวางแผนปฏิบัติทางการเรียนได้ ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2539) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัยของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยศึกษาพฤติกรรมการมีวินัย ในลักษณะของการกระทาตามระเบียบของ โรงเรียน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในพฤติกรรม 5 ด้านได้แก่ การทากิจกรรมร่วมกัน การยอมรับและปฏิบัติ ตามข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ผล การศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ทานายพฤติกรรมการมีวินัย
ในตนเองคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีวินัย ลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตน
1.4 ผลการวิเคราะห์ การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่าอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.7632) ทั้งนี้
แสดงว่า นักเรียนสามารถรับรู้ได้ว่า ผู้ปกครองสนใจเรื่องการเรียนและสนับสนุน ส่งเสริมความมีวินัยในการเรียนของตนเอง จากที่
นักเรียนตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.8 มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครอง การสนับสนุน ส่งเสริมการมีวินัย
จากครอบครัว มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนสอดคล้องกับ วิลาวัณย์ เสมรสุต (2553: 65-69) ศึกษาเรื่อง
บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรูข้องนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า ระดับการส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการสนับสนุน และเสริมกาลังใจ ระดับการส่งเสริม การ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการเอาใจใส่ติดตามผลการเรียน และอันดับสุดท้ายระดับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการให้ความรู้เพิ่มเติม
1.5 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรีย น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก พบว่า อยู่ในระดับมาก (̅ =3.9626) ทั้งนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นสถาบันที่ฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยและวินัยในการเรียนให้กับ
นักเรียนทุกคน ซึ่งจัดเป็นนโยบายสาคัญของทางโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมความมีวินัย โดยมีกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มี
ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายปกครอง ที่กาหนดแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของแต่ละสถาบัน มีคู่มือนักเรียนในการปฏิบัติ
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ตนอย่างถูกต้องและไปในทางเดียวกัน กิจกรรมทางการเรียนที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย สอดคล้องกับที่ สริยา เหลาธรรม
(2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และ
วิธีการ ปกครองนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอธิบายได้ดังนี้
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่า งกัน ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่ า
นักเรียนหญิงและชายที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสนใจในกลุ่มเพื่อนมากขึ้น และมีการคบเพื่อนในวัยเดียวกัน
ถึงแม้ว่าจะต่างเพศกันและมีความสนใจคล้ายกัน นักเรียนหญิงและชายจึงเห็นความสาคัญของการเรียนและมีพฤติกรรมการเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนทั้งชายและหญิง ส่งผลให้มีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนทั้ง เพศชายและเพศหญิง
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับที่ พระบุญทัน จารุวณโณ (กณาลักษณ์) (2553) วิจัยการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลตาบลนิคมลาโดน้อย อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ที่มีเพศ ต่างกันมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน แตกต่างกัน โดยนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่ 3

̅
̅

=3.5833)มีพฤติกรรมการมี วินัยในการเรียนมากกว่า นั กเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 และนั กเรี ยนชั้ น

=3.5266, 3.3941 ตามลาดับ) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สามารถปรับตัวเข้า

สู่ระบบการเรียนแบบมัธยมศึกษา ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้น ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ปรับตัว ใน
หลายๆด้าน ซึ่งอาจยังปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นระดับหัวเลี้ยว
หัวต่อในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ต้องพบกับสภาวะกดดันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและภายนอกของการ
เป็นวัยรุ่น ซึ่งอาจทาให้นักเรียน มีความสนใจในการเรียนลดน้อยลง สอดคล้องกับที่ วิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง (2551: 4) ได้ศึกษา การ
ปฎิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตาม
ระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนต่างระดับชั้นเรียนกัน มีการปฏิบัติตามวินยั
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิบัติตามวินัยมากกว่า
จากสมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน สามารถ
อธิบายได้ว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่า 2.00-3.00 ตระหนักเห็นความสาคัญของการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของตน จึงมีความพยายาม ขยัน อดทนในการเรียนทั้งในขณะเรียนในห้องเรียนและพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ส่วน
นักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01-4.00 โดยปกตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มักเอาใจใส่เรื่องการเรียนของ
ตนเองเป็นอย่างดี ส่งสอดคล้องกับที่ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา 2552: 169 อ้างถึงใน ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา 2556: 87) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐม ในปี 2552 พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากสมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยเขตภาคตะวันตก มีลักษณะการพักอาศัยในระหว่างเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ไม่แตกต่างกัน
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ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.8 พักอาศัยในระหว่างเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ได้รับการ
ติดตามดูแลเรื่องการเรียนจากผู้ปกครอง ส่งผลให้นัก เรียน มีวินัยในการเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้พักอาศัยกับผู้ปกครองในขณะ
เรียน ก็ได้รับการสนับสนุนการเรียนและด้านวินัย ในการเรียนจากโรงเรียน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม เพื่อน ส่งผลให้
นักเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ ปัญญาวดี ชมสุวรรณ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการ
ที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยใน ตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า
นักเรียนที่พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองส่วนมาก มีการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด
จากสมมติฐานข้อที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยเขตภาคตะวันตก ทีม่ ีการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน
ไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดการศึกษา ฝึกอบรมให้เยาวชน
เป็นคนเก่งและคนดี อย่างเสมอภาค ถึงแม้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาในโรงเรียน แต่
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีสภาพแวดล้อมทาให้นักเรียนเกิดวินัยในการเรียน
สอดคล้องกับที่ สัญญา มีชัย (2549) วิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า นักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีการทากิจกรรมร่วมกัน จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบการมีวินัยในตนเองของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
จากสมมติ ฐานข้ อ 6 ที่ว่ าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลั กษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติ กรรมการมี วินั ยในการเรี ยนจาก
ครอบครัว และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ที่
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากครอบครัว และ
การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการวินัยในการเรียนได้ร้อยละ 43.3
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยจากครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับแรก สามารถ
ทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ได้ร้อยละ 25.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ปกครองที่สนใจเรื่องการเรียนของนักเรียนนั้น
ส่งผลให้นักเรี ยนสนใจการเรียนของตนเองด้วย นักเรียนเอาใจใส่และมีความพยายาม ในการแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนเพราะนักเรียนรับรู้ว่า ตนเองได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุริยา (2551)
ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า
(1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน
กับ คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน ได้ แก่การส่งเสริมด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า สมการเป็นลาดับที่ 2
สามารถทานายพฤติกรรมความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย เขตภาคตะวันตก ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการฝึกทักษะอบรม
ด้านวินัยแก่นักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่นสอดแทรกคาสอนเรื่องระเบียบวินัยในกิจกรรมการเรียนการสอน มี
กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ มีคู่มือนักเรียนให้นักเรียนรับทราบเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีครูเป็นผู้ฝึกอบรม สอดคล้องกับที่
สริยา เหลาธรรม (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมครู พฤติกรรมกลุ่มเพื่อน สภาพห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน และวิธีการ ปกครองนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
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3. ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับ 3 สามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายาม ในการเรียนและการแสวงหาความรู้ โดยคานึงถึง
ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนทางการเรียนและกฎระเบียบของสังคมได้ดี
สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ(2539 : 45 )ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการมีวินัย โดยศึกษาในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีระเบียบวินัยของนักเรียน
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4 และสามารถทานายพฤติกรรมการมีวินัย
ในการเรียน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแสดงให้เห็นถึง ความสามารถ
ทางด้าน สติปัญญา ผู้ที่มสี ติปญ
ั ญาดีย่อมมีความสามารถในการคิด พิจารณาว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ควรทา หรือไม่ควรทา และสามารถ
เลือกทาพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเองได้ สอดคล้องกับ ศศิธร สุรยิ า (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคะแนนรวม การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และ .01

5.เอกสารอ้างอิง
กุหลาบ อินทร์สาและคณะ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่องศรี วาณิยช์ศภุ วงศ์ และคณะ (2548 )พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2547-2548 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา (2552) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ; สาขาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรียาพร เพ็ญสุขใจ ( 2542 ) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรี:หลักสูตรภาคพิเศษ
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญานิพนธ์ กศม.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระบุญทัน จารุวณโณ (กณาลักษณ์) (2553) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสิรินธร
วิทยานุสรณ์ เทศบาลตาบลนิคมลาโดน้อย อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ(2539 ) ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการมีวินัย โดยศึกษาในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร .สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:กรุงเทพฯ.
วิลาวัณย์ เสมรสุต (2553) บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรูข้องนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรี
ตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา.สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วรวิทย์ มาลาสาย (2546 ) การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี.รายงานการศึกษาค้นคว้า อิสระ กศม.มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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วิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง (2551) การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
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