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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะความมี

ระเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 161 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76 สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Inde-

pendent Samples) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 

และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

 2)  ผลการเปรยีบเทียบ พบว่า ครผูู้สอนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ 

ต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อยสามล�าดับแรก คือ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในตนเอง นักเรียนควรตั้งใจเรียนหมั่น

หาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียนควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

Objectives of the research were aimed to study and compare opinions and  

suggestions on students’ self-disciplines at Roi Et Provincial Municipality in Roi Et province. 

The sampling group employed for the research comprised 161 teachers pertaining to Roi 

Et Municipality in Roi Et province. The tool used for conducting the research was five- 

rating-scale questionnaires, possessing the reliability amounting to .76. The statistics utilized 

for data analyses encompassed percentage, mean, standard deviation, comparing pair 

differences of means by making use of F-test (Independent Samples) and F-test One-way 

ANOVA.

Results of the research manifested the following findings:

1)  Students’ self-disciplines at Roi Et Provincial Municipality schools in Roi Et 

province were rate ‘high’ in the overall aspect. With a single aspect taking into considera-

tion, all four aspects were also rated the same. All of which placed in descending order of 

means included aspects of 1) responsibility, ii) punctuality, iii) honesty towards oneself and 

others and iv) self-confidence. 

2)  The comparative results revealed that variables of teachers’ genders, ages and 

educational level showed no significant differences in their opinions on students’ self-

disciplines at its schools in both the overall aspect and a single one.

3)  Suggestions on their self-disciples at its schools in each aspect were  

recommended in descending order of frequencies. First, students should take part in doing 

activities so that they have self-confidence. Second, they should pay attention to their 

studies, seeking for additional knowledge both inside and outside class rooms. They should 

attend classes on time.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การพฒันาทรพัยากรเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันาประเทศอย่างยิง่ การทีจ่ะพฒันา ประเทศให้ เจริญ

ก้าวหน้าได้ จะต้องมีการน�าทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยู่มาใช้ให้เป็น ประโยชน์มากที่สุด หนึ่งในทรัพยากรเหล่านั้น 

ที่ถือว่าส�าคัญที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคล จุดเริ่มต้นที่ท�าให้สังคม องค์กร ชุมชน หรือระบบต่าง ๆ มีคุณภาพ

ได้นั้นมักจะเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ คือ “คนมีคุณภาพ” แทบทั้งสิ้น คนมีคุณภาพในที่นี้หมายถึงคนดี

และเก่ง ใช้ความดเีป็นกรอบ และใช้ความเก่งเป็นพลงัขบัเคลือ่นให้องค์กร หรอืชมุชนนัน้อยูร่อดและพฒันา

ต่อไปได้ ดงัน้ันยอดปรารถนาของสงัคมหรอืขององค์กรปัจจุบนั จงึพุง่ตรงไปสูก่ารแสวงหาและพฒันาสมาชกิ

ให้เป็นคนมีคุณภาพ ปัจจัยที่จะท�าให้มีคนคุณภาพได้ก็คือการศึกษา และประเทศไทยก็ให้ความส�าคัญกับ

การศกึษาเช่นกนั โดยก�าหนดให้มกีารปฏริปูการศกึษา มพีระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เป็น

เครื่องมือด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังว่าจะน�าไปสู่การจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคน
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ไทยให้เป็นคนมีคุณภาพ คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  

มจีริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ารงชวีติและสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ หรอืท่ีเรยีกว่าเป็น

คนเก่ง ดี และมีความสุข เมื่อพิจารณาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ ในอนาคตแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดย 

ทั่ว ไปว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่สังคม ในขณะนั้นเช่นกัน ทรัพยากรบุคคล

ในขณะน้ันก็คือเยาวชน หรือนักเรียนในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันลักษณะของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และเป็นไปอย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงท้ังทางระบบเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรมาเป็นภาค 

อุตสาหกรรม มีการน�าความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาประยุกต์ใช้ ทั้งทางด้านการสื่อสาร 

การคมนาคมที่สะดวก ท�าให้การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว อีกท้ังปัญหาการเพิ่มข้ึน 

ของประชากรที่ท�าให้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซ่ึงจากเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ท�าให้บุคคลต้องปรับตัวเข้ากับสภาพ  

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง แต่เมือ่คนปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมใหม่ไม่ได้ ความไม่เป็น ระเบยีบกย่็อมเกดิขึน้เสมอ  

จงึก่อให้เกดิการขาดความมรีะเบยีบวนิยัในสงัคม ความเป็นจรงิทีย่อมรับกนัอกีอย่างหนึง่กค็อื ความสงบสขุ

ของสังคม มนุษย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็เมื่อสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีวินัย บุคคลในสังคมทุกคน

ช่วยกันยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่สังคมนั้นก�าหนดข้ึน ถ้าสังคมขาดระเบียบวินัย ความสับสน

วุ่นวายก็จะเกิดขึ้น วินัยจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก และการที่ ระเบียบวินัยในสังคมจะเกิดขึ้นและด�าเนินไป

ได้ด้วยดีนั้น จะมีก็ต่อเม่ือบุคคลได้รับการอบรมและเรียนรู้จนเป็นนิสัยติดตัว (ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 1-2) 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ความคิด ตลอดจนค่านิยมในสังคม  

ในขณะทีค่วามเจรญิทางวตัถมุมีากขึน้ แต่ความเจรญิทางจิตใจกลบัลดน้อยลงไปเรือ่ยๆ จนเป็นอปุสรรคและ

ปัญหาในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้การค�านึงถึงระเบียบวินัยของ

คนน้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบัน เพราะการไม่เคารพ

ระเบียบวินัยที่มีอยู่ เช่น ฝ่าฝืนกฎจราจร ละเมิดสิทธิผู้อื่น ประท้วงกฎระเบียบต่าง ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดง

ให้เหน็ถงึการขาดระเบยีบวนิยัของคนในสงัคม ดงันัน้ ในการปลกูฝัง และสร้างเสรมิระเบยีบวนิยัให้แก่คนใน

ชาตินั้นจะต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และไม่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดเพียง

ฝ่ายเดยีวเท่าน้ัน แต่เป็นหน้าทีข่องคนในชาติทกุฝ่ายจะต้องช่วยเหลอืและร่วมมอื โดยเร่ิมต้นทีเ่ยาวชนท่ีเป็น

เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป ด้วยการฝึกฝน อบรม จนเกิดเป็นนิสัย (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2550, อัดส�าเนา) 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จึงก�าหนดนโยบายใน ข้อ 2 ปฏิรูป

การเรียนการสอน มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ 

ผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพตามจดุประสงค์ของแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา โดยมพีืน้ความรูค้วามสามารถ 

และทักษะพ้ืนฐานทีดี่และเข้มแขง็พอทีจ่ะออกไปประกอบอาชีพหรอืศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูข้ึน มคีณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในส่วนการ

ส่งเสรมิวินัยของนกัเรยีน มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะนกัเรยีนทกุระดบัการศกึษาต้องอบรมหล่อหลอม
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จิตใจเด็ก ส่งต่อเป็นช่วงๆ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สังคมและประเทศชาติจะเจริญก้าวทันนานาประเทศ 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อสังคมไทยเป็นอย่าง

มาก ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมโทรมบางประการ ความเจริญทางด้านวัตถุ และความเจริญทาง

ด้านจติใจทีไ่ม่สมดุลกนั ก่อให้เกดิปัญหาสงัคมท�าให้ประเทศชาตไิม่พฒันาเท่าทีค่วร ดงันัน้รฐับาลเริม่ให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาคนมากขึ้น จากนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 9 และนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ตลอดจนนโยบาย

การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลได้ระบุไว้ชัดเจนในเร่ืองการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นการศึกษา

สงูขึน้ โดยจดัเป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี และมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของคนเป็นเป้าหมายหลกั เพือ่

ให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางานและอาชีพ และพัฒนาสังคม (ไชยนันท์ แสงทอง, 

2546, หน้า 1) 

อนึง่จากรายงานการจัดการศึกษาของประเทศไทยนบัตัง้แต่ประเทศไทยมแีผนพฒันาประเทศอย่าง

มีระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อ

สร้างความมั่นคงในด้านรายได้ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางสังคมผลก็คือ ประชากรของชาติไม่ได้รับการ

พฒันาให้เกดิส�านกึเรือ่งความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสงัคม จนเกดิการสร้างปัญหาและสะสมปัญหากนั

มาอย่างต่อเน่ืองทัง้ปัญหาบคุคล และปัญหาสงัคม ซึง่เป็นปัญหาเกดิจากความย่อหย่อนในศีลธรรม จรยิธรรม 

ขาดระเบียบวินัยเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ขาดความรับผิดชอบในชีวิตตนเอง และขาดความรับผิดชอบต่อ

สังคมจากแผนพัฒนาจิตใจ

จากสภาพปัญหาทีก่ล่าวมาในข้างต้นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา ความมรีะเบียบวนิยัในตนเอง

ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้  

มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มี

ความรับผดิชอบ ภมูใิจในความเป็นไทย สามารถด�าเนนิชวิีตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ โรงเรยีนตระหนกั

ถึงภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ การปลูกฝังและเสริม

สร้างศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระบบชวีติทีด่งีาม คณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ต้องเร่งสร้างเสริมให้เกิดกับคนไทยทุกคน ในช่วงแรกและช่วงเวลาต่อๆ ไปอาทิเช่น มีความ

เพียร รู้จักเก็บออม มีคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความสามัคคี ชื่นชมคนดีคนสุจริต มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ

สังคมส่วนรวม รักชาติ รักแผ่นดิน เป็นต้น และเป็นนโยบายของโรงเรียนให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจะน�าผลของการวจัิยครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการสร้างความมวีนิยัในตนเองของเรยีนในระดบัชัน้อืน่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความมรีะเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดจงัหวดั

ร้อยเอ็ด

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่ต่างกัน
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3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 195 คน 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา  ได้แก่ ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.  ด้านความรับผิดชอบ

 2.  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

 3.  ด้านตรงต่อเวลา

 4.  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปเป็นข้อสนเทศ และใช้ประโยชน์ส�าหรับการเสริมสร้างความมี

ระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 269 คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 161 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) หลังจากนั้นท�าการสุ่ม
แต่ละกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีอยู่ 4 
ด้าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scals) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท 
(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 83)

 ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความมรีะเบียบวนิยัในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 

มีอายุ 31-50 ปี จ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และมีการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.47 

2. ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสังกดัเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน 
โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและผู้อื่น และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
 1)  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่
มากที่สุด คือ นักเรียนสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนแต่งกายเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย
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 2)  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีมานะ พยายาม และมีความอดทน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียน

กล้าพูดแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล 

 3)  ด้านตรงต่อเวลา พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ นักเรียนมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนเข้าชั้นเรียน

ตรงเวลา

 4)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของ

นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนท�าความผิดแล้วยอมรับผิดของตน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับต�่า คือ นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น

3. ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ

มีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ 

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อยสามล�าดับแรก คือ นักเรียน

มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง นักเรียนควรตั้งใจเรียนหมั่นหาความรู้

เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียนควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

 

8. อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพท้ังทางด้านสติปัญญาและ

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะ

ความมีวินัยในตนเอง โรงเรียนได้ก�าหนดระเบียบและวินัยข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขต และอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้

นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒชัย 

วเิศษสมบตั ิได้ท�าการวจัิยเรือ่ง วนัิยของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา โรงเรยีนในพืน้ที ่อ�าเภอปราณบรุ ีสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า วินัยนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอปราณบุรี รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์  

นาคเสน ได้ศกึษาการด�าเนินงานส่งเสริมวนัิยนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จังหวดั

อุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโดยส่วนรวมและจ�าแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนเห็นว่า

โรงเรียนมีการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

 ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนแสดงออกด้วยความตั้งใจ ที่จะ

ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความพากเพียร ความละเอยีดรอบคอบ ไม่หลกีเลีย่ง ตรงต่อเวลา มกีารวางแผนการท�างาน 

ตรวจทานงาน และยอมรบัผลของการกระท�าในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ผลด ีและผลเสยี เพือ่ให้บรรลผุลส�าเร็จ

ตามความมุง่หมาย ทัง้ยงัพยายามปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้ได้ผลดียิง่ขึน้ ซึง่ขดัแย้งสอดคล้องกบังาน

วจิยัของ อตเิดช ศรบุญทอง ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง วนิยัและการเสรมิสร้างวนิยัในตนเองให้กบันกัศกึษาวทิยาลัย

พลศกึษา ตามทศันะของอาจารย์ผูส้อนวทิยาลยัพลศกึษา ผลการวจิยัพบว่า อาจารย์ผูส้อนวทิยาลยัพลศกึษา 

เห็นว่า นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาไม่ปฏิบัติตามวินัยด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัเรยีนกล้าแสดงความ

คดิเหน็ กล้าซักถามในสิง่ทีต่นยงัไม่เข้าใจ ต้องการท�าสิง่ตางๆ ด้วยตนเอง มกีารตดัสนิใจโดยไม่ลงัเล สามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นปัญหามีความรับผิดชอบในผลงานของตน ชอบท�า

สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอที่เป็นแนวทางของตนเอง มีมานะ พยายาม 

 ด้านตรงต่อเวลา พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะกรมสามัญศึกษาได้ก�าหนดกรอบแนวปฏิบัติ

เกีย่วกบัการส่งเสรมิพฒันาให้นกัเรยีนมวีนิยั จ�าแนกออกเป็น 6 ด้าน คอื การตรงต่อเวลา ความสะอาด การ

แต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียน ซ่ึงด้านตรงต่อเวลาเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการจัดการและการวางแผนการใช้เวลาในการท�า 

กิจกรรมใดๆ ให้ถูกต้อง และพยายามท�าให้เสร็จสิ้นตามก�าหนดเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ นาคเสน ได้ศึกษาการด�าเนินงานส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียน

มธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัอดุรธาน ีผลการวจิยัพบว่า บุคลากรโดยส่วนรวมและจ�าแนกตาม

สถานภาพและขนาดโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

ด้านตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก 
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 ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน

ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไป

ตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ้ืน่ รวมตลอดทัง้ต่อหน้าท่ีการงานและค�ามัน่สญัญา ความประพฤติ

ตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม รวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่

คดโกงและไม่หลอกลวง นอกจากนี้แล้ว ความซื่อสัตย์สุจริต ยังรวมไปถึงการรักษาค�าพูดหรือค�ามั่นสัญญา 

และการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเอง

และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรัตน์ เทพก�าปนาท ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์มีหลายอย่าง เช่น 

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อมิตร ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ

2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัยนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะ

วินัยเป็นสิ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนจึงต้อง

แนะแนวทางให้นกัเรยีนสามารถประพฤตตินเป็นผูม้วีนิยั โดยเฉพาะอย่างยิง่วนิยัในตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นยอด

ปรารถนาของคน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยแห่งการ

เสริมสร้างการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว เป็นวัยที่มีความคิดอยากเป็นอิสระ ต้อง

เผชิญปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น มีการตัดสินในอย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จาก

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่กล่าวมาแล้วน้ัน อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ี

ไม่พึงประสงค์และเป็นปัญหาของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติได้ในท่ีสุด อันได้แก่ ปัญหาการก่อ

อาชญากรรม ปัญหาการเสพสิง่เสพติด ปัญหาชูส้าว ปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบวนิยัของโรงเรียน ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ ศุภนิตย์ วัฒนธาดา ได้สรุปถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีวินัยไว้ดังนี้ ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ช่วยสร้างความรับผิดชอบแก่บุคคล ช่วยสร้างความสามัคคีปรองดอง

ในหมู่คณะ ช่วยส่งเสริมหลักประชาธิปไตยทุคนจะต้องรับผิดชอบควบคุมตนเอง ช่วยให้ครูและนักเรียนอยู่

ร่วมกนัได้อย่างปกตสิขุ ช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้ประสบความส�าเรจ็ตามจดุมุง่หมาย และสอดคล้อง

กับแนวคดิของ สรุางค์ จันทน์เอม ได้กล่าวถงึหลกัการสร้างวินยัท่ีส�าคญัม ี4 ประการคือ เด็กจะต้องประพฤติ

ตนในสิ่งที่ดีและขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เด็กจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ

การกระท�าดแีละความพงึพอใจกบัการกระท�าไม่ด ีนัน่คอืให้เดก็พอใจทีจ่ะปฏบิตัใินสิง่ทีด่คีวรหลกีเลีย่งการ

ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควร เด็กจะต้องกระท�าความดีจนกระทั่งเกิดความเคยชิน หรือเกิดเป็นนิสัยโดยไม่ต้อง

มีใครแนะน�า และเด็กจะต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่พึงปรารถนาของสังคม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

9. ข้อเสนอแนะ
จากการวจัิย ความมรีะเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1.  ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่ คอื นกัเรยีนแต่งกายเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

ดงัน้ัน คร ูอาจารย์ ในโรงเรียนควรให้ความร่วมมอืเอาใจใส่นกัเรียนอย่างจรงิจงัในการควบคมุดแูลตรวจการ
แต่งกายของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนหรือก่อนการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ

 2. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนกล้าพูดแสดงความ 
คิดเห็นด้วยเหตุผล ดังนั้น ครู อาจารย์ ในโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เน้นการให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียน

 3.  ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ดังนั้น 
ครู อาจารย์ ในโรงเรยีนควรจดัมอบรางวลั เกยีรตบัิตรแก่นกัเรยีนท่ีปฏบัิตตินตรงต่อเวลา และก�ากับ ตดิตาม 
ประเมินผลการปฏบิติัของนกัเรยีนเกีย่วกบัการตรงต่อเวลาอย่างต่อเนือ่ง ท่ีผลการวจิยัปรากฏเช่นนี ้ผูบ้รหิาร
และครูผู้สอนควรจะชมเชยและให้ก�าลังใจเด็ก ซึ่งจะมีผลดีกว่าการอยู่เฉยๆ เมื่อเด็กท�าดี หรือดุเมื่อเด็ก 
ไม่ท�าหรือท�าผิด ควรชมเชยเฉพาะสิ่งที่เด็กท�าได้ ไม่ควรพูดชมเกินความสามรถของเด็ก มิฉะนั้นเด็กจะรู้สึก
ว่าผู้ใหญ่ไม่จริงใจ การให้รางวัลเด็กไม่ควรให้พร�่าเพรื่อ มิฉะนั้นเด็กจะท�างานเพื่อรางวัล

 4.  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนไม่เอา
เปรียบผู้อื่น ดังนั้น ครู อาจารย์ ในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนในด้านความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น โดยการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1. ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในด้านอื่น ๆ  
ที่แท้จริง

 2.  ควรท�าการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของผู้ปกครอง โรงเรียนอื่นๆ
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