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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน และ 3)
เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเขตใต้ตอนบน จานวน 236
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
จานวน 118 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 118 คน หัวหน้างานปกครองหรือ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน จานวน 118 คน ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา จานวน 118 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,180 คน รวมทั้งหมด 1,534 คน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) สภาพครอบครัว
ของนักเรียน 2) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 3) จิตลักษณะของนักเรียน และ4) การปรับตัวทางสังคมของ
นั กเรี ย น ตัว แปรตาม ได้แ ก่การมี วินั ย ของนักเรียน ประกอบด้ว ย 1) ความรับ ผิ ดชอบ 2) พฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรม และ 3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ระดับการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีระดับการมีวินัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าระดับการมีวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียง
ตามลาดับดังนี้ ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีวินัยของนักเรียนเรียงตามลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพล
รวม Beta = 0.65 รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta = 0.39 ปัจจัยด้านจิตลักษณะของส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta =
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0.20 และ และปัจจัยด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน มีเส้นทางส่งผลทางตรงส่งผลทางตรงโดยไม่มีการ
ส่งผลทางอ้อมต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta = 0.15
4. ลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน ที่สร้างขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน
3. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน โดย
ศึกษาว่านักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน และความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2554
จานวน 8 จังหวัด 4 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น จานวน 236 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคใต้ตอนบน ปี
การศึกษา 2554 จานวน 118 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจาชั้น
หรือครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้างานปกครองหรือหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้บริหาร
โรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2554 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตอบคาถามในการวิจัยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis)
การวิจัยครั้งนี้ กาหนดตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี วินัยของนักเรียนและ
กาหนดตั ว แปรตามเป็ น วินั ย ของนั กเรี ย น ตัว แปรอิส ระ คือ ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อการมี วินัย ของนัก เรี ยน โดย
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกลุ่ มตัว แปรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน มีตัวแปร สังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ
อบรมเลี้ยงดู และ(2) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
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และ(3) บรรยากาศภายในโรงเรียน 3. ปัจจัยด้านจิตลักษณะของนักเรียน มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่
(1) ความเชื่ออานาจในตน (2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ(3) ลักษณะมุ่งอนาคต และ 3. ปัจจัยด้านการปรับตัว
ทางสังคมของนักเรียน มีตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความสามารถในการปรับตัว และ (2) พฤติกรรม
การเลียนแบบ ตัวแปรตาม คือการมีวินัยของนักเรียน ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1. ด้านความ
รับผิดชอบ 2. ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และ 3. ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง เพื่อใช้วัดตัวแปรของการวิจัย
คือ แบบสอบถามสาหรับนักเรียน ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา หัวหน้างานปกครองหรือหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตอบ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามระดับการมีวินัยของนักเรียน
ตอนที่ 3 สอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน
ฉบับที่ 2 - 4 แบบสอบถามสาหรับครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษาระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบสอบถามสาหรั บหัวหน้า งานปกครองหรื อหัวหน้า ฝ่า ยกิจการนักเรียน และแบบสอบถามสาหรั บ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละฉบับแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามระดับการมีวินัยของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้ 1. จัดทาเครื่องมือวิจัยฉบับร่างให้สอดคล้องกับแนวคิดทางทฤษฎี ตัวแปรในการวิจัย และนิยามศัพท์
เฉพาะ 2. เสนอเครื่องมือวิจัยฉบับร่างต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม
แนวคิดทางทฤษฎี ตัวแปรในการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) และตรวจสอบ
ข้อความและภาษา (Face Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน
ผู้วิจัยดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กาหนด ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาจานวน 7 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความเห็นและให้คะแนนความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยใช้ดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ContentValidity Index : CVI) ซึ่งผู้วิจัย นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรปรากฏว่า ทุกข้อคาถาม มีค่า CVI สูงกว่า 0.80 แสดงว่า ทุกข้อ
คาถามมีความสอดคล้องกันซึ่งหมายถึง ทุกข้อคาถาม มีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถนาไปใช้เป็นแบบสอบถาม
ได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ว่า ค่า CVI มากกว่า 0.80 ขึ้นไปถือว่าค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับที่
ใช้ได้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2554)
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หลังจากนั้น ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try - out) กับผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัว อย่ า ง คือ โรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษา สั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาการมั ธ ยมศึ กษา ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 หน่วยวิเคราะห์ นาข้อมูลซึ่งเป็นผลการตอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ (Item Total Correlation) และการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการ
วิเคราะห์เครื่องมือวิจัยได้ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นรายข้อ ระหว่าง 0.94 – 0.97 และดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์มากขึ้น แล้วนาเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิจัยต่อไป
ต่อมาผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล เพื่อเป็นหนังสือนาในการขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ และส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไปยังโรงเรียนที่เป็นแหล่งข้อมูล และดาเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อให้
เป็ น ผู้ ป ระสานงาน ติ ด ตามในการส่ ง และรับ แบบสอบถาม จากทั้ งหมด 118 โรงเรี ย น มี โ รงเรี ยนส่ ง
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 95 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.51
การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล ระดับ การมีวินัยและค่าสถิติพื้นฐานของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการมีวินัยของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation) ค่าคะแนนต่าสุด
(Minimum) ค่าคะแนนสู งสุ ด (Maximum) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติหรือเป็นจริงน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติหรือเป็นจริงน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติหรือเป็นจริงปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติหรือเป็นจริงมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการการปฏิบัติหรือเป็นจริงมากที่สุด
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรที่สังเกตได้ โดยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สั น ค่ าเมตริ ก ซ์ส หสั ม พัน ธ์ข องตัว แปรเพื่ อน าผลไปตรวจสอบความกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิง ประจั กษ์ โดย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for WINDOWS
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีส ถานศึกษาเป็ น หน่ วยในการวิเคราะห์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ เส้ นทางอิทธิพล (Path Analysis) โดย
โปรแกรม LISREL8.52 เพื่อเป็นการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ (Model Validation) โดยใช้วิธีวัดระดับ
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ความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) เพื่อทดสอบความตรงโดยภาพรวมทั้งหมดของรูปแบบซึ่ง
พิจารณาจากค่าสถิติดังนี้
3.1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – Square Statistics) ถ้าค่าไคสแควร์มีค่าต่าหรือมีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) โดยดัชนี GFI จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 และ1 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 มากเพียงใด แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น
3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) โดย
ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 มากเพียงใด แสดงว่ารูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มากขึ้น
3.4 ดัชนีมาตรฐานของค่าเฉลี่ย กาลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized RootMean
Squared Residual = SRMR) ดัชนี SRMR เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี SRMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.5 ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Squared Error of
Approximation = RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าไค-กาลังสองว่า โมเดลลิสเรลตาม
สมมติฐานมีความเที่ยงตรงไม่สอดคล้องกับความจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์อิสระแล้ว ค่าสถิติมีค่าลดลง
เนื่องจากค่าสถิติตัวนี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชั้นของความอิสระ ดัชนี RMSER มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่า
ต่ากว่า 0.05 หรือไม่เกิน 0.08 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. นาเสนอค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล โดยแสดงอิทธิพลทางตรง – ทางอ้อม (Direct –
Indirect Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect) ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคม

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. ระดับการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีระดับการมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่าระดับการมีวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียง
ตามลาดับดังนี้ ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีวินัยของนักเรียน เรียงตามลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัยของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta
= 0.65 รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta = 0.39 ปัจจัยด้านจิตลักษณะของส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินั ยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta =
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0.20 และ และปัจจัยด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน มีเส้นทางส่งผลทางตรงโดยไม่มีการส่งผลทางอ้อม
ต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน มีค่าอิทธิพลรวม Beta = 0.15
3. ลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน ที่สร้างขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องสมมุติฐานซึ่งกาหนดไว้ว่า ระดับของวินัยนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับการมีวินัยของนักเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เรี ย งตามล าดับ ดังนี้ ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความรับผิ ดชอบ และด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม ผลดังกล่าวอธิบายได้ว่าสอดคล้องกับนักวิจัยหลายท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย เช่น กฤษจา ดอนทอง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับวินัย ปัจจัยที่มี
ความสั มพัน ธ์กับ วินั ย และปั จ จั ย ที่ส ามารถทานายวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลั ยเทคนิคนครปฐมผล
การศึกษา พบว่า วินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในด้าน ความเป็นผู้นา ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง และการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกือบทุกข้ออยู่ระดับปานกลาง ยกเว้นด้าน
ความเป็นผู้นาอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
นครปฐมด้านนักเรียนนักศึกษา ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ปัจจัยด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับสูงมาก มีความสัมพันธ์กับวินัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ปัจจัยด้านนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้าน
ครอบครัวกับปัจจัยด้านสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับวินัยของของนักเรียนนักศึกษา ส่วนปัจจัยที่ดีที่สุด
สามารถทานายการมีวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถทานายได้ร้อยละ 65.61 นอกจากนี้ ธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์ (2542 : บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของครูและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ครู
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทัศนะเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน มีจานวนปานกลาง
คือ ด้านการแต่งกาย ด้านการเรียน ด้านกิริยามารยาท และด้านการเสพสิ่งเสพย์ติด แต่ในด้านความประพฤติ
เสื่อมเสียและด้านการก่อความไม่สงบในสังคมมีการประพฤติผิดวินัยจานวนน้อย
ครูและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนะเกี่ยวกับจานวนนักเรียนประพฤติผิดวินัยของนักเรียน โดยรวมและเป็นรายด้าน
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนะต่อจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ประพฤติผิดวินัยของนักเรียนในด้านประพฤติเสื่อมเสีย และด้านการก่อความไม่สงบในสังคมมากกว่า
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ทัศนะของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนอยู่ในระดับชั้น
ต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับจานวนนักเรียนที่ประพฤติผิดวินัย โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน ไม่แตกต่างกันแต่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทัศนะต่อจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประพฤติผิดวินัยด้านการ
เสพสิ่งเสพย์ติดมีจานวนมากกว่าทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนพบว่า พบว่า
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน เรียงตามลาดับจากมากที่ สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน ปัจจัยด้านจิตลักษณะของ
นักเรียน และปัจจัยด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนตามลาดับ ดังนั้น โรงเรียน หรือสถานศึกษาควรให้
ความสาคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน ซึ่ง กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2544 : 7) ได้
อธิบายเกี่ยวกับความสาคัญของวินัยนักเรียนไว้ว่า โรงเรียนหรือสถาบันศึกษาทุกแห่ง จาเป็นจะต้องสร้างเสริม
และปลูกฝังนักเรียนของตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
และของสังคมทั่วไป สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข อันจะมี
ผลท าให้ โ รงเรี ย นสามารถด าเนิ น กิ จ การต่ า ง ๆ ไปด้ ว ยความสงบเรี ย บร้ อ ย และนั ก เรี ย นเองก็ ส ามารถ
ทาการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยความราบรื่น ปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อันเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินัย
ยิ่งกว่านั้นการที่โรงเรียนสามารถปลูกฝังให้นักเรียนของตนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกที่ควร
ด้ว ยตัวของเขาเอง ย่ อมจะช่ว ยให้นั กเรีย นเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปด้ว ยดี อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเอง และแก่สังคมส่วนรวมในอนาคต สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ หงษ์แพง (2549 : 21) ที่
ได้สรุปเกี่ยวกับความสาคัญของวินัยนักเรียน ไว้ว่า โรงเรียน หรือสถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานด้านวินัยนักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เพราะเมื่อนักเรียนมีวินัยใน
ตนเองก็สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผนได้ ก็จะช่ วยให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีความสงบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ส่วน กฤษจา ดอนทอง (2549 : 54) ก็ได้สนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียนนักศึกษาว่า ครูมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความมีวินัยของนักเรียนนักศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือดาเนินการให้เด็กประพฤติเป็นไปตามระเบียบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทุกคนในโรงเรียนก็ควรที่จะมีส่วนรับรู้ เข้าใจ และพิจารณาระเบียบของโรงเรียนร่วมกัน
ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกพร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นและการกระทาของผู้เรียน ครูมีความ
กระตือรือร้นที่จะสอนและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เป็นต้น
นอกจากนี้มีนักวิจัยในต่างประเทศ เอดดี้ (Eddy, 1998 : 4505-A) ได้วิจัยและสรุปไว้ว่า การรับรู้ของครูและ
นักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและระเบียบวินัยของนักเรียน การรับรู้ของครูและนักเรียนที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและระเบียบวินัยของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
มอร์ริช (Morrish, 2000 : 112) ได้เสนอแนวทางการบริหารงานวินัยนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดย
ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาวินัยของนักเรียนในโรงเรียน ผู้บริหาร
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จะต้องเตรียมความพร้อม และรับผิดชอบต่อกระบวนการที่จะนาไปสู่การพัฒนาวินัย และทาให้ เกิดความมั่นใจ
ว่าทุกคนและทุกองค์ประกอบของโรงเรียนให้เต็มด้วยความพร้อม นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมีความเต็มใจที่
จะช่วยเหลือครู – อาจารย์ที่ยังลังเลใจ โดยมีภารกิจ ดังนี้ 1) ต้องสร้างความเชื่อหรือทัศนคติร่วมกันในโรงเรียน
ภาษาที่ใช้ และความคาดหวังทั้งหลาย จะต้ องอยู่บนพื้นฐานของวินัยที่เป็นทัศนะในทางบวก 2) สร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนที่ทาให้ครู – อาจารย์ สามารถแสดงแนวคิด ความสนใจ และความเห็นที่แตกต่างกันได้
อย่างอิสระ 3) สร้างความรู้สึกในการทางานเป็นทีม 4) เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
และ 5) ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการสร้างวินัย
ส่วนปัจจัยที่มีความสาคัญรองลงมาคือ สภาพครอบครัวของนักเรียน ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ สิริทธรา สายบุญตั้ง
(2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล คือการอบรมเลี้ยงดู ความวิตก
กังวล ความเชื่ออานาจภายใน – ภายนอกตน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู และสัมพันธภาพภายในครอบครัวตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ การอบรม
เลี้ ย งดู ความวิ ตกกั งวล ความเชื่อ อ านาจภายใน – ภายนอกตน สั มพั น ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ เพื่ อ น
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือ การ
อบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลรวม คือ การอบรมเลี้ยงดู ความวิตกกังวล ความเชื่ออานาจภายใน – ภายนอกตน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพภายในครอบครัว
และ วรพรรณ บุญวรโชติ (2544 : 17 – 18) สรุปไว้ว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการในการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติของแต่ละครอบครัว การ
อบรมเลี้ยงดู จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประการหนึ่งของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเขาจาก
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการที่บุคคลได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันจึงทาให้บุคคลในสังคมมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน การอบรมเลี้ยงดูทางสังคมมิได้มีเฉพาะในวัยเด็ก แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตของ
มนุ ษย์ ผู้ กระทาหน้ าที่นี้ อาจจะกระทาทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ การอบรมเลี้ ยงดู ของพ่อแม่จะมีผลบาง
ประการต่อพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบัน และศักยภาพของการกระทาในอนาคต พฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาขากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ สอดคล้องกับ สิรินภรณ์ บุญ
สาเร็จ (2546 : 40) ที่ได้ศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองของสมาชิก ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีย่อมส่งผลถึง สุขภาพจิต ความเชื่อมั่นในตนเอง และการเรียนรู้ทาง
จริยธรรม ซึ่งส่งผลทางลบต่อความมีวินัยในตนเอง ถ้าครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักความอบอุ่น มี
เหตุผล สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมีวินัยให้แก่เด็ก
จากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตเพราะสภาพครอบครัวของนักเรียนควรจะมีอิทธิพลเชิงบวกสูง
ที่สุดที่ส่งผลต่อวินัยของนักเรียน เพราะจากงานวิจัยของ สุกันยา มะละโยธา (2550 : 16) สรุปไว้ว่า ครอบครัว
เป็นสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญา ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเรี ย นเป็ น อัน มาก เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญส าหรับเก็บประโยชน์จากสิ่ งแวดล้ อม
สติปัญญาประกอบด้วยความสามารถด้านความเข้าใจ ความจาการแปลความ การสร้างความคิดรวบยอด
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แก้ปัญหา และคิดหาเหตุผลฯ สิ่งเหล่านี้คือ เครื่องมือในการเรียนรู้นั่นเอง แต่สติปัญญามนุษย์มีธรรมชาติเป็น
ศักยภาพ ต้องได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเจริญเติบโตได้เต็มที่ สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยพัฒนาเด็กให้มีสติปัญญาเต็ม
ตามศักยภาพ แต่ในทางตรงกันข้าม สิ่งแวดล้อมที่ด้อยจะยังผลให้สติปัญญาเด็กไม่พัฒนาเต็มตามศักยภาพ แต่
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน มีอิทธิพลต่อการมีวินัยของนักเรียน รองจาก
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อาจเป็นเพราะผู้ปกครองหรือพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน ไม่มีแนวทางในการอบรม
เลี้ ย งดูลู ก เพราะจะต้องทางานเพื่อหาเลี้ ย งครอบครัว โดยไม่มีเวลาในการอบรม สั่งสอน เรื่องวินัย และ
พฤติกรรมการเป็นอยู่ในสังคมให้แก่ลูกหลานอย่างเต็มที่ ส่วนปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีระเบียบ
วินั ย ของนั กเรี ย นรองลงมาตามรายงานผลวิจั ย คือ จิต ลั ก ษณะของนัก เรี ยน คือ ความเชื่อ อานาจในตน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต และปัจจัยด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน คือ พฤติกรรม
เลียนแบบ และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการมีวินัยนักเรียนและส่งผล
ต่อจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพครอบครัวของนักเรียน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
3. ผลการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคใต้ตอนบน จากการปรับข้อมูลการวิเคราะห์ครั้งสุดท้าย ได้แบบจาลองที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและมีลักษณะตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสามารถ
สรุปได้ว่า
3.1 ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรียน มีเส้นทางส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัย
ของนักเรียน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) สภาพครอบครัวของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน 2) สภาพ
ครอบครัวของนักเรียน – จิตลักษณะของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน 3) สภาพครอบครัวของนักเรียน –
การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน และ 4) สภาพครอบครัวของนักเรียน – จิต
ลักษณะของนักเรียน – การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
3.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีเส้นทางส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัย
ของนักเรียน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน – การมีวินัยของนักเรียน 2) สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน – จิตลักษณะของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน 3) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน – จิต
ลักษณะของนักเรียน – การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน และ 4) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน – การ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
3.3 ปัจจัยด้านจิตลักษณะของนักเรี ยน มีเส้นทางส่งผลส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีวินัย
ของนักเรียน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) จิตลักษณะของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน และ 2) จิตลักษณะของ
นักเรียน – การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน – การมีวินัยของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
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1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีผลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อ
การมีวินัยของนักเรียนมากที่สุด โดยส่งผ่านทางจิตลักษณะ และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน ดังนั้น
โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ซึ่งจากรายละเอียดใน
ตั ว แปรที่ สั ง เกตได้ คื อ อิ ท ธิ พ ลที่ มี จ ากเพื่ อ นนั ก เรี ย น จากครู และจากระบบการบริ ห ารจั ด การหรื อ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้น
พัฒนา สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีวินัยให้มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน จิตลักษณะ และความสามารถในการปรับตัวของนักเรียน
ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพภายในของนักเรียนส่งผลน้อยเป็นอันดับรองลงมาจาก
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และสภาพครอบครัวของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนและครอบครัวควร
ส่งเสริมนักเรียน ให้มีลักษณะดังกล่าว เช่น ความมุ่งมั่นพยายาม ความเชื่ออานาจในตน มีลั กษณะมุ่งอนาคต
มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูง มีความขยันหมั่นเพียร และความมีวินัย อดทน เพื่อที่สิ่ งเหล่านี้จะได้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียนและจะได้มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จะทาให้นักเรียนมีวินัยมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของนักเรียน ในภูมิภาค หรือท้องถิ่นอื่น ๆ หรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง และหาสาเหตุความสัมพันธ์ หรือ
ความแตกต่าง หรือเพื่อยืนยันข้อค้นพบและสนับสนุนผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือ
2.2 ควรทาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีวินัยของโดยการเพิ่มตั วแปร ปัจจัย หรือองค์ประกอบอื่น ๆ
เพื่อจะได้ข้อค้นพบใหม่ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนและมีทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ มากขึ้น
2.3 ควรนาเสนอแนวทางการสร้างวินัย โดยนาข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้ไปสร้างเป็นคู่มือการ
พัฒนาวินัยหรือแนวทางในการสร้างวินัยให้กับนักเรียน

