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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความ
มีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้น
การศึกษาและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 757 คน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซีและ
มอร์แกน (R.V. Krejcieand D.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ได้จ�ำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระว่าง 0.67-1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test (Independent Samples) และค่า F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านการพึ่งพาตนเอง และด้านความซื่อสัตย์การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนจ�ำแนกตาม และระดับชัน้
การศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันโดยมีข้อเสนอแนะ คือควรหาแนวทางหรือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ท�ำงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือตนเอง ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้ความสามารถด้วยตนเอง
ด้วยความซื่อสัตย์ และควรส่งเสริมในเรื่องการให้นักเรียนได้รู้จักทบทวนความรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน/ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the guardians’ satisfaction with
self-disciplines of students in the Roi Et Dramatic Arts School, Roi Et Province, 2) to compare
the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in the said school, classified by
sex, age and educational backgrounds, and 3) to find out the suggestions and recommen162 Vol.5 No.1 January - June 2016
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dations related to the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in the said
school. The population was totally 757 in number. Out of them, 255 samplings were
selected with the simplistic sampling approach based on the Krejie and Morgan simple size
table. The tool used was the questionnaire with Likert’s 5- rating scales, maintaining the
discrimination (r) of 0.67 to 1.00 and the reliability based on Conbach’s Alpha Coefficient
at 0.87. The statistics used for data analysis comprised frequency, percentage, mean and
standard deviation. The hypothesis was tested with t-test, and One-way ANOVA F-test.
The results of the study were as follows:The guardians’ satisfaction with selfdisciplines of students in the Roi Et Dramatic Arts School, RoiEt Province was found to be
at the ‘Much’ level in an overall aspect, led by the aspect of responsibility, and followed
by self-control, diligence, self-reliance and honesty, respectively.
The comparison of the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in
the said school, classified by the educational backgrounds, was found, both in overall and
individual aspects, to show no statistically significant difference. The suggestions and
recommendations related to the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in
the said school were found to be mostly centered on the provision of assistance to
students in job finding so that they could help themselves in the monetary issue, followed
by the implantation of the sense of honesty and the promotion of perpetual revision of
the subjects the students had already studied, respectively.
Keyword: Guardians’ Satisfaction/Self-Disciplines of Students
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากสังคมชนบทที่เติบโตเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จาก
สังคมทีม่ กี ารแบ่งปันช่วยเหลือเกือ้ กูล กลายเป็นสังคมต่างคนต่างอยูค่ วามเจริญในด้านต่าง ๆ ได้สง่ ผลกระทบ
ต่อระบบวิถีชีวิตของผู้คนในระดับต่าง ๆ ให้มีการปรับตัวมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนคนไทย
ทีอ่ ยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรียนต่างพยายามทีจ่ ะปรับตัวตามกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก จนละเลย คุณธรรม
และจริยธรรม ที่ดีงามของคนเรา (อุดมศักดิ์ พลอยบุตร, 2554, หน้า 74)
กลุ่มเยาวชนคนไทยที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ได้ถูกกระแสสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง
ที่ดีงามของคนไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญทางสังคมโดยขาดการพิจารณา เช่น การ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนของต่างชาติมาสู่สังคมไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดกรอบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน มีระเบียบวินัยในตนเอง เช่น การพึ่งตนเอง ความขยัน
หมั่นเพียรความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
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สภาพปัญหาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่
เกิดจากการทีไ่ ม่มผี ปู้ กครองดูแลอย่างใกล้ชดิ พักอาศัยกับญาติพนี่ อ้ ง หรือตามหอพักต่าง ๆ จึงท�ำให้นกั เรียน
มีความเป็นอิสระในภาวะที่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านความคิด และความรับผิดชอบความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียน อาจจะมีผลท�ำให้ประเทศชาติในอนาคตต้องประสบปัญหาในเรือ่ งของวิกฤติทางสังคมเกีย่ วกับ
ปัญหาในทางศีลธรรมจนยากเกินกว่าที่จะแก้ไขต่อไปได้
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาความมีวินัยในตนเองไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน					
3. ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับชัน้ การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลหรือข้อสนเทศให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และผูป้ กครองของนักเรียน
น�ำไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนและบุตรหลานให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
2. ได้ทราบข้อมูลหรือข้อสนเทศให้วทิ ยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดและผูเ้ กีย่ วข้องกับ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานะ วัย และระดับการศึกษา ที่เหมาะสมต่อไป
3. น�ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัญหาความมีวนิ ยั ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาความมีวินัยของนักเรียนให้ตรงประเด็นต่อไป
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4. วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน�ำไปพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนให้มากเพิม่ ขึน้ จนเป็นทีพ่ อใจของผูป้ กครองได้ในโอกาส
ต่อไป
5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา
1/2557 ประกอบด้วย นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 จ�ำนวน 358 คน ระดับช่วงชั้นที่ 4 จ�ำนวน 296 คน
และระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 103 คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 757 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ผปู้ กครองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 1/2557 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของ เครจซีและมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 255 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับชั้นการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับและ
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความ
มีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการ
วิจัย 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี,รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง และ
นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย
6. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความรับผิดชอบ รองลงมา ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเองและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความ
ซื่อสัตย์ตามล�ำดับ
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ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
1. ด้านการพึ่งตนเอง
2. ด้านความขยันหมั่นเพียร
3. ด้านความซื่อสัตย์
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านการควบคุมตนเอง
เฉลี่ย

X

3.78
3.84
3.44
4.18
3.89
3.82

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
อันดับ
0.82
4
0.79
3
0.57
5
0.75
1
0.85
2
0.76

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
1) ด้านการพึ่งตนเอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพึ่งตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่า
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ นักเรียนจะท�ำงานทุกอย่างด้วยตนเอง รองลงมา ได้แก่ เมือ่ ผูป้ กครองไม่อยูบ่ า้ นนักเรียน
จะท�ำอาหารรับประทานด้วยตนเองและข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ นักเรียนสามารถท�ำงานหารายได้ดว้ ย
ตนเอง ตามล�ำดับ
2) ด้านความขยันหมัน่ เพียร พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความขยันหมั่นเพียร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำสิ่งใดนักเรียนจะท�ำจนส�ำเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งาน
ค้างรองลงมา ได้แก่ แม้จะเป็นวันหยุดนักเรียนจะท�ำการบ้านหรืองานอื่น ๆ ให้เสร็จก่อนจึงจะพักผ่อนและ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนจะทบทวนความรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอตามล�ำดับ
3) ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ นักเรียนไม่กล่าวโทษผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ตนเองพ้นความผิดรองลงมา ได้แก่ นักเรียนไม่เคย
ช�ำเลืองดู หรือลอกค�ำตอบของเพือ่ นกลาง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ นักเรียนได้ทำ� ข้อสอบตามความ
สามารถด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผู้อื่น ตามล�ำดับ
4) ด้านความรับผิดชอบพบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เมื่ออาจารย์ให้การบ้านหรืองานอื่นใด นักเรียนจะท�ำเสร็จทุกครั้ง รองลงมา ได้แก่
นักเรียนจะพยายามท�ำงานให้ส�ำเร็จแม้จะยากล�ำบากเพียงใดก็ตาม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
นักเรียนคอยให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื่ หรือมุง่ บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวมอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอตามล�ำดับ
5) ด้านการควบคุมตนเอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการควบคุมตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้ ผิดหวังเมื่อรู้ว่าผลการสอบต�่ำกว่าที่คิดไว้ รอง
ลงมา ได้แก่ มีความอดกลัน้ และอดทน เช่น ไม่นำ� อาหารมาทานใน ห้องเรียน ไม่โต้ตอบเมือ่ ถูกว่ากล่าวอย่าง
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รุนแรง เป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แม้อาจารย์ไม่อยู่ในห้องเรียนแต่นักเรียนก็ยังท�ำงานที่ได้
รับมอบหมายจนส�ำเร็จ ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา พบว่า
1) ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2) ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3) ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับชัน้ การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้านการพึ่งตนเอง ได้แก่ ควรหาแนวทางหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ท�ำงานเพื่อหารายได้
ช่วยเหลือตนเอง และควรส่งเสริมแนะน�ำสร้างค่านิยมนักเรียนให้รู้จักท�ำความสะอาด ดูแลสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง เช่น ท�ำความสะอาดที่อยู่อาศัย ซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง
ด้านความขยันหมั่นเพียร ได้แก่ ควรส่งเสริมในเรื่องการให้นักเรียนได้รู้จักทบทวนความรู้
ต่าง ๆ อยู่เสมอ และควรส่งเสริมในเรื่องการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจากการอ่าน เช่น การเข้าห้อง
สมุดค้นคว้าหาความรู้
ด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้ความสามารถด้วยตนเองด้วยความ
ซื่อสัตย์ และควรส่งเสริมปลูกฝังนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ ควรส่งเสริมนักเรียนในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น หรือมุ่งบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอยู่อย่างสม�่ำเสมอ และควรส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและ
รู้จักท�ำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานร่วมกัน
ด้านการควบคุมตนเอง ได้แก่ควรปลูกฝังส่งเสริมนักเรียนในเรื่องความอดทนต่อการท�ำงานที่
ได้รบั มอบหมายจนส�ำเร็จ และควรปลูกฝังส่งเสริมนักเรียนให้รจู้ กั ควบคุมตนเองในการแสดงออกถึงมารยาท
อันดีงามต่อการใช้สาธารรณประโยชน์ร่วมกัน
7. อภิปรายผล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการอภิปรายผลตามล�ำดับหัวข้อได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
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ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
เห็นว่านักเรียนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านการพึ่งตนเอง ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก
ทั้งสี่ด้าน ซึ่งนั่นหมายความว่า โดยพื้นฐานทั่วไปของนักเรียนได้ถูกฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความเพียร ตั้งใจ
ที่จะกระท�ำกิจใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงให้ส�ำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกิจ
ต่าง ๆ ตามภาระหน้าทีข่ องตนทีม่ อี ยูใ่ ห้ดที สี่ ดุ อยูเ่ สมอ ส่วนด้านความซือ่ สัตย์ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีพร้อมทั้งคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการ
ที่จะพัฒนาความซื่อสัตย์ให้แก่ตนเองได้สูงมากเพิ่มยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปได้ ซึ่งจะมีผลท�ำให้ในภาพรวมของ
นักเรียนเหล่านี้ ได้รับการยอมรับจากสังคมใหม่เมื่อหลังจากที่ได้จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ออกไป
สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้จึงมีส่วนท�ำให้ผู้ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจ
ต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนมีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมภพ
ช่างปรีชา (2550, หน้า ก) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด
เชียงรายและพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะแนวความคิดของ
ผูท้ รี่ กั ในวิชาศิลปะส่วนใหญ่ จะเป็นผูท้ มี่ คี วามโดดเด่นในลักษณะของความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน เช่น การแต่งกาย ความคิด การพึ่งพาตนเอง และความรับผิดชอบ
		 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การฝึกฝนในเรือ่ งการแสดงออกและ
มารยาทอันดีงาม จึงท�ำให้ดา้ นความรับผิดชอบของตนมีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของสมภพ ช่างปรีชา (2550, หน้า 92) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ด้านการความรับชอบ เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก
		 ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ด้านความซือ่ สัตย์ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ยังต้องมีการพัฒนาความมีวินัยในตนเองในด้านนี้เพื่อให้มี
ประสบการณ์ มุมมองและแง่คิดของคุณธรรมในเรื่องดังกล่าวนี้ให้สูงมากเพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไปได้ เพราะ
โดยภาพรวมแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีเ้ ป็นไปตามการชีน้ ำ� และกระแสของคนในสังคม
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิยะดา เศรษฐผล (2551, หน้า 97) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประชามงคลอ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ กระแสของสังคม
ส่วนใหญ่มีผลต่อการชี้น�ำคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์และสุจริตของเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างมาก
1. ด้านการพึง่ ตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ีต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักเรียนในวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด รู้จักการอาศัยพึ่งพาตนเองในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี จึง
ท�ำให้ผู้ปกครองของนักเรียนเห็นว่า นักเรียนจะท�ำงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง เช่น รู้จักหาน�ำอาหารมา
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ประกอบรับประทานเอง รู้จักซักรีดเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดในบ้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราพร แสงสุนทร (2553, หน้า 84) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และพบว่า ด้านการพึง่ ตนเอง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนมีความสามารถท�ำงานทุกอย่างได้ด้วยด้วยตนเอง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนจะท�ำงานทุกอย่างด้วย
ตนเอง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ นักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สามารถประพฤติปฏิบตั ติ นได้เหมาะสม
กับการสัง่ สอนอบรมมาในสังคมของครอบครัวเป็นอย่างดี เกีย่ วกับเรือ่ งการปลูกฝังให้รจู้ กั พึง่ พาตนเองก่อน
เป็นล�ำดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา พลีสุกานต์ (2553, หน้า 108) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึง
พอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงค�ำวิทยาคาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และพบว่า ด้านการพึ่งตนเอง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียน
รู้จักการพึ่งพาตนเองก่อนเป็นล�ำดับแรก จึงสามารถท�ำงานทุกอย่างด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนสามารถท�ำงานหา
รายได้ด้วยตนเองที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ความสามารถในการหา
รายได้ของแต่ละคนในสังคมปัจจุบันนั้น มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน และประสบการณ์
แรงจูงใจในการหารายได้ของเด็กและเยาวชนนั้น มีข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น วัยวุฒิ และคุณวุฒิที่สังคม
จะให้ความเชื่อถือ เว้นแต่ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และสังคมให้ความส�ำคัญหรือผู้ที่มีฐานะขัดสนยาก
ล�ำบาก จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องดิน้ ร้นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รวมทัง้ ผูท้ มี่ คี รอบครัวฐานะมัน่ คงมีกจิ การของตนสืบทอด
หลายอย่าง จึงจะมีโอกาสหารายได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในประเด็นนี้ จึงมีผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จินตนา รอดบุญ (2553, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั อ�ำเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย และพบว่า การพึง่ ตนเองของ
นักเรียนโดยการหารายได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะสนับสนุน เช่น ความมานะ ความรู้
ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม เป็นต้น
2. ด้านความขยันหมัน่ เพียร ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ทีม่ ตี อ่ นักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า เพราะนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด มีความขยันมั่นเพียรมุ่งมั่นตามการปลูกฝังอบรมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของครอบครัว และมีความ
กล้าทีจ่ ะแสดงออกในเรือ่ งต่าง ๆ ทัง้ ด้านความคิด และการด้านกระท�ำ ผูป้ กครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นในด้านความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี
รัศมีโชติ (2554, หน้า 114) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียน มีความขยันมั่นเพียรมุ่งมั่น
ตามการปลูกฝังอบรมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของครอบครัว และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
ด้านความคิด และการด้านกระท�ำได้เป็นอย่างดี
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		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำ
สิ่งใดนักเรียนจะท�ำจนส�ำเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งานค้าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ปกติเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้ว จึงรับฟังค�ำแนะน�ำจากผู้ปกครองและครูอาจารย์ในทาง
ที่ดีไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ แสงนิล (2554, หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประทุมคงคา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนด้านความ
ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยน รับฟังค�ำแนะน�ำ
จากผู้ปกครองและครูอาจารย์และน�ำไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวกระตือรือร้น
ขวนขวายในเรื่องการหาทางที่จะท�ำให้ชีวิตอยู่รอด จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้ความขยันหมั่นเพียรของ
นักเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองอยู่ในระดับที่สูง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนจะทบทวนความรู้
ต่างๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะในทัศนะของผูป้ กครองนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาจมีประสบการณ์
และมุมมองในเรื่องของการศึกษาในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาในอดีตอยู่บ้าง แต่การ
ให้การยอมรับในด้านความขยันหมั่นเพียรที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
เป็นเครื่องชี้วัดแสดงให้เห็นได้ว่า นักเรียนเองยังมีความขยันมั่นเพียรในการที่จะทบทวนความรู้ต่าง ๆ
อันเป็นการที่จะน�ำให้ไปสู่ความส�ำเร็จในทางการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทิพย์
สุขประกาย (2555, หน้า ก) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ตนเองของนักเรียน
โรงเรียนกันยานุกลู อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และพบว่า ในด้านความขยันหมัน่ เพียรในทัศนะของผูป้ กครอง
ได้ให้การยอมรับในระดับหนึง่ ว่า นักเรียนเองยังมีความขยันมัน่ เพียร และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จในทางการศึกษาในอนาคตได้
3. ด้านความซื่อสัตย์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าผูป้ กครองนักเรียน
เห็นว่า ความซื่อสัตย์ในสังคมของคนไทยในปัจจุบัน มีความหย่อนยานมากจากมาตรฐานเดิมของคนในยุค
รุน่ ของผูป้ กครอง เช่น การยอมรับในความผิดการพูดในสิง่ ทีเ่ ป็นความจริง สิง่ เหล่านีจ้ ะได้รบั การสัง่ สอนและ
อบรมให้ถือปฏิบัติกันในครอบครัวหรือสังคมของชุมชนอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา
ประกายมาศ (2556, หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนลือค�ำหาญวารินช�ำราบ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และพบว่า “ระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความซื่อสัตย์ ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สังคมของคนไทยในสมัยก่อน
จะต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนไม่กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อให้
ตนเองพ้นความผิด ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
อยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเกิดจากอิทธิพลของศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือตามบรรพชนที่มี
กล่าวไว้ทกุ ศาสนา หรือตามจารีตประเพณีทถี่ อื ว่าเป็นสิง่ ทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมภพ
ช่างปรีชา (2550, หน้า 88) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานการประถม
ศึกษา จังหวัดเชียงราย และพบว่า ด้านความซื่อสัตย์เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง
เช่น การไม่กล่าวโทษผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ตนเองพ้นความผิด ถือว่าเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดจากอิทธิพลของศาสนา
ที่ตนเองเคารพนับถือ หรือตามหลักจารีตประเพณีที่ต้องถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนได้ท�ำข้อสอบตาม
ความสามารถด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผูอ้ นื่ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามต้องการ
ทีจ่ ะท�ำตนไม่ให้มปี ญ
ั หาหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของตน แต่กระนัน้ ก็ยงั มีนกั เรียนส่วนใหญ่ทยี่ งั มีความ
ซื่อสัตย์ และมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีผลท�ำให้ประเด็น
ดังกล่าวมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงาน วิจัยของ วิยะดา เศรษฐผล (2551, หน้า 120)
ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประชามงคล
อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และพบว่านักเรียนส่วนมากจะมีความตัง้ ใจดี และพร้อมทีจ่ ะรักษาวินยั
ในตนเองตากฎระเบียบของทางโรงเรียนและสังคม เช่น มีความซือ่ สัตย์และจริตในเรือ่ งการใช้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผู้อื่น เป็นต้น
4. ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีความประพฤติทผี่ ปู้ กครองส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบต่อตนเอง
ได้เป็นอย่างดี เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์หรือผู้ปกครอง
จนส�ำเร็จเรียบร้อยทุกครั้งโดยไม่มีปัญหา และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยนักเรียนจะพยายามท�ำงาน
ให้สำ� เร็จแม้จะมีความเหนือ่ ยยากล�ำบากเพียงใดก็ตามสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิราพร แสงสุนทร (2553,
หน้า 112) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์หรือผู้ปกครองจนส�ำเร็จเรียบร้อย
ทุกครั้งโดยไม่มีปัญหา
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ เมือ่ อาจารย์ให้การบ้านหรือ
งานอื่นใด นักเรียนจะท�ำเสร็จทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อถือจนเป็นที่ไว้
วางใจได้ ทั้งหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา พลีสุกานต์ (2553,
หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเวียงค�ำวิทยาคาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า “ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ
รับผิดชอบที่มีต่อตนเองได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อถือจนเป็นที่ไว้วางใจได้ ทั้งในหน้าที่
รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่นทุก ๆ เรื่อง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนคอยให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น หรือมุ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองของ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 171

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

นักเรียนนาฏศิลปร้อยเอ็ด พิจารณาถึงความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในสังคมว่า
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลาในการฝึกฝนตนเองจนมีจติ สาธารณะเกิดขึน้ สูงในตนเอง เพราะความรับผิดชอบในเรือ่ ง
การช่วยให้ความเหลือผู้อื่น หรือการมุ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมนั้น เป็นเรื่องของการเสียสละที่
คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปกระท�ำได้อยากยิ่งอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา รอดบุญ (2553, หน้า
ข)ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั
อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และพบว่า การช่วยให้ความเหลือผู้อื่น หรือการมุ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
สังคมส่วนรวมนั้น เป็นเรื่องของการเสียสละที่คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปกระท�ำได้อยาก ในรายข้อมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก
5. ด้านการควบคุมตนเองความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า นักเรียน
สามารถควบคุมตนเองในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น การไม่แสดงความท้อแท้ ผิดหวังเมื่อรู้ว่าผล
การสอบที่ได้ต�่ำกว่าความคาดหวังไว้การควบคุมตนเองเพื่อมุ่งท�ำภารกิจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การควบคุม
ตนเองในเรื่องการอ่านหนังสือตามตารางเวลาที่ก�ำหนดไว้ การควบคุมตนเองในเรื่องของกิริยามารยาทเมื่อ
ขณะเข้าใช้ห้องสมุด การควบคุมตนเองในเรื่องการใช้สิ่งของที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นด้วยความระมัดระวังการ
ควบคุมตนเองในเรื่องการมีความอดกลั้นและอดทนต่อความหิว และการรักษากิริยาที่ดีงามไว้อยู่เสมอ ดัง
นัน้ ผูท้ มี่ วี นิ ยั ในตนเองจะมีความรับผิดชอบสูงมีความวิตกกังวลน้อยและมีความอดทนมีเหตุผลมีความยืดหยุน่
ในความคิดและพฤติกรรมทางสังคมสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกกิ้นส์ และคณะ (Wiggins and others,
2011) (อ้างถึงใน, กมลทิพย์ เกตุธาดา, 2556, หน้า 40) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมี
ความรับผิดชอบสูง มีความวิตกกังวลน้อย มีความอดทน มีเหตุผล มีความยืดหยุน่ ในความคิดและพฤติกรรม
ทางสังคมและมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้
ผิดหวังเมือ่ รูว้ า่ ผลการสอบต�ำ่ กว่าทีค่ ดิ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ เพราะนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
เข้าใจถึงกฎเกณฑ์การประเมินผลของการศึกษาว่า ผลของการประเมินที่ได้รับนั้น เป็นไปตามสภาพของ
นักเรียนในขณะหนึ่ง ๆ ที่อาจมีความพร้อม ความตั้งใจ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ของชีวิตที่ได้รับอยู่มีความ
แตกต่างกัน จึงท�ำให้ได้รับผลจากการสอบนั้นต่างไปจากความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์
แสงนิล (2554, หน้า 91) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนประทุมคงคา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า ด้านการควบคุมตนเองของนักเรียนใน
เรื่อง การไม่แสดงความท้อแท้ผิดหวัง เมื่อรู้ว่าผลการสอบต�่ำกว่าที่คิดไว้ เพราะเข้าใจได้ถึงสภาพของความ
พร้อม ความตั้งใจจริงของตนเองเสมอ”
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ แม้อาจารย์ไม่อยู่ในห้องเรียนแต่
นักเรียนก็ยังท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มี
การควบคุมดูแลตนเองได้อยูใ่ นระดับทีด่ ี ถือได้วา่ ภาพรวมของนักเรียนในด้านนี้ เป็นสิง่ แสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความส�ำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีระดับความ
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พึงพอใจความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธารทิพย์ สุขประกาย
(2555, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยตนเองของนักเรียนโรงเรียน
กันยานุกูล อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนในด้านการควบคุมตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนรู้จักการควบคุมตนเอง
เพื่อให้อยู่ในระเบียบที่ดีงามตามภารหน้าที่ที่กำ� ลังกระท�ำอยู่ด้วยความตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมใน
ทางการศึกษา และความพร้อมในด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตนของบุคคลด้วย
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันผลการวิจัย พบว่า
		 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การแสดงความพึงพอใจ
ในประเด็นนี้ เพศ ไม่ใช่ปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในทางความพึงพอใจอย่าง
มีนยั ยะทางสถิตไิ ด้ เพราะความแตกต่างกันในทางเพศ ก็ยอ่ มจะมีความสามารถหรือความรับรูไ้ ด้ถงึ พฤติกรรม
หรือการแสดงออกต่าง ๆ ของนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตามความเป็นจริง
ครบทั้ง 5 ด้าน เท่ากัน คือ ด้านการพึ่งตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิด
ชอบ และด้านการควบคุมตนเอง ดังนัน้ ผลของความพึงพอใจของผู้ปกครองทีม่ ตี อ่ นักเรียน จึงท�ำให้มีผลไม่
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ดวงตา ประกายมาศ (2556, หน้า ข) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนลือค�ำหาญวารินช�ำราบ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกรองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า
		 ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อายุของผู้ปกครอง
นักเรียน ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดถึงข้อแตกต่างของความพึงพอใจได้เสมอไป เพราะพฤติกรรมเชิงประจักษ์ที่
ผู้ปกครองได้พบเห็นจากตัวนักเรียนที่ได้แสดงออกมา ผู้ปกครองจะมีอายุต่างกันมากน้อยเพียงใดก็ตาม
ย่อมสามารถทีจ่ ะรับรูแ้ ละเข้าใจได้เท่าเทียมกัน ในฐานะของผูป้ กครองโดยไม่มคี วามแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เสน่ห์ แสงนิล (2554, หน้า ข) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประทุมคงคา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
3. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
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		 ผู้ปกครองที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ระดับชัน้ การศึกษาของผูป้ กครองนักเรียน เป็นปัจจัยหนึง่ ของกระบวนการทีน่ ำ� ให้เป็นสูค่ วามรูแ้ ละความเข้า
ที่ถูกต้องได้ ส่วนความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุด ย่อมสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ถึงความเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองของนักเรียนได้อย่างแจ่มชัดกว่าบุคคลอื่น โดยปกติวิสัยตาม
ธรรมชาติของผูป้ กครองทีเ่ ป็นผูไ้ ด้เห็นถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนมากทีส่ ดุ บุคคลหนึง่
ดังนั้น ระดับชั้นการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ จึงท�ำให้ไม่มีความแตกต่างกันในระดับ
ของความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดย
รวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย เนตรข�ำ (2556, หน้า 95) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2
ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
นักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อยู่ในขั้นที่ดี จึงจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้
คงไว้ต่อไป และพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ควรที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่คุณภาพของความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน และควรที่จะรักษาหรือหาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่
ผู้ปกครองจนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านที่ 1 คือด้านการพึง่ ตนเองพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้น จึงควรรักษามาตรฐานดังกล่าว คือ ด้านการพึ่งตนเองของนักเรียนที่ดีอยู่แล้วนั้นให้คงอยู่ต่อไป และ
หาแนวทางเร่งพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เพื่อที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นจนถึง
ระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนจะท�ำงานทุกอย่างด้วย
ตนเอง ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะรักษามาตรฐานทีด่ ใี นเรือ่ งดังกล่าวนีไ้ ว้ และเพิม่ พูนพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพือ่
การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของชีวิตจนมีผู้ปกครองมีความพึงพอใจถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป
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2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนัน้ จึงควรรักษาและพัฒนาในส่วนที่ดขี องความมีวนิ ัยในตนเองด้านความขยัน-หมัน่ เพียรนีไ้ ว้
ไปจนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำสิ่งใด
นักเรียนจะท�ำจนส�ำเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งานค้าง ดังนั้น จึงควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนา
ความมีวินัยในตนเองดังกล่าว จนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป
3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือด้านความซื่อสัตย์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางดังนัน้ จึงควรจะเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนด้านนีใ้ ห้สงู มากเพิม่ ยิง่ ขึน้
จนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนไม่กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อให้
ตนเองพ้นความผิด ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะรักษามาตรฐาน และพัฒนาแนวทางของการปฏิบตั นิ ี้ จนถึงระดับมาก
ที่สุดในโอกาสต่อไป
4. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบนี้ไว้
ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือเมื่ออาจารย์ให้การบ้านหรือ
งานอืน่ ใด นักเรียนจะท�ำเสร็จทุกครัง้ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะรักษาและพัฒนาระดับมาตรฐานของความมีวนิ ยั ใน
ตนเองของนักเรียนนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป
5. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านที่ 5 คือด้านการควบคุมตนเอง พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ดังนัน้ จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนในด้านนี้ จนถึงระดับมาก
ที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้
ผิดหวังเมือ่ รูว้ า่ ผลการสอบต�ำ่ กว่าทีค่ ดิ ไว้ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะรักษาและพัฒนาระดับมาตรฐานของความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรียนข้อนี้ไว้ ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรียนในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ
2) ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
การกุศลของพระพุทธศาสนา
3) ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
บาลีสาธิตศึกษาของพระสงฆ์
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