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ค ำนำ 
 

ในการจัดการเรียนรู้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีการศึกษาถึง ผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ส าหรับทั้งสองฝ่าย ในส่วนของผู้สอนก็จะได้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียนเพ่ือ
จะน าไปเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ ส่วนในตัวของผู้เรียนจะได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ตนเองในการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน ด้วยเล็งเห็นในจุดนี้จึงคิดว่า การจัดการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพ
นั้น ผู้เรียนจะต้องให้ความส าคัญ คือผู้เรียนต้องมีความสนใจและร่วมมือ ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดจึงจะท าให้การ
เรียนนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน ดังนั้นจึงได้ท าการวิจัยนี้ขึ้นมาเพ่ือผู้สอนจะได้ศึกษา“เจตคติที่มี
ต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
พ้ืนฐาน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 

                                                                                  อ าไพ   ทวีบุญ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง  

ในสังคมที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาเหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลาย ๆ ประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนา จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่ง
บุคคลที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น 
คุณสมบัติเหล่านี้ จ าเป็นต้องถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของค าว่า “วินัยในตนเอง” วินัยในตนเองเป็น
วัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข วินัยในตนเองนี้เป็นคุณธรรม
ประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ท าให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิตประสบ
ความสุขความเจริญในชีวิต จึงเป็นวินัยที่ครูควรสร้างสรรค์ให้เกิดแก่เด็กในระดับประถมศึกษา  เพราะถ้าเด็กมีวินัยใน
ตนเองตั้งแต่ยังเล็กนั้นจะท าให้เด็กได้ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงามและประสบความส า เร็จในชีวิต 
จึงต้องด าเนินการฝึกให้เกิดผลอย่างจริงจัง เด็กนั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดของประเทศ หากไม่ได้เตรียม
พัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้ว การพัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่ จะเห็นได้ว่าความมีวินัยในตนเองเป็น
ลักษณะที่จ าเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน เมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานและมีวินัยต่อสังคม ผลที่สุดก็จะวินัย
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งจะท าให้ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็น
คุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จัก
กาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม  
จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัย
ในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ  
 1. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  

 2. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน  

 3. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ  
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
ครูแนะแนว ผู้ปกครองในการนาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนมาสร้างเสริม พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

  
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ  
 1. ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562         โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  จ านวน 138 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  จ านวน   23  คน  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ เจตคติที่ม่ีต่อวินัยในตนเองได้แก่  
 3.1.1 วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  
 3.1.2 ความขยันอดทนทางการเรียน  
 3.1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  
3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 1. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง การกระท าของบุคคลในการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม และไม่ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม  
 2. ความอดทน หมายถึง ความเข็มแข็ง ความหนักแน่นของจิตใจในการควบคุม อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย ให้
สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นของนักเรียนที่จะท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ตามมาตรฐานสูงสุดหรือเป็นไปตามที่นักเรียนวางไว้ โดยนักเรียนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรคก็คิด
หาทางแก้ไขโดยไม่ย่อท้อ 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน

อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ านวน 23 คน ผู้วิจัยได้จัดล าดับตามสาระดังนี ้ 
 1 ความหมายของเจตคติ  
 2. องค์ประกอบของเจตคติ  
 3. ความหมายของวินัย  
 5. ประเภทของวินัย  
 5. คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  
 6. การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง  
 7. ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของความมีวินัยในตนเอง  
 8. ลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเอง  
 9. ความอดทน  
 10. ความส าคัญและความหมายของความอดทน  
 
ควำมหมำยของเจตคติ  

เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น  ๆ ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไปในทาง
สนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขบวนการการอบรมให้การเรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคม ซึ่งเจตคตินี่จะแสดงออก
หรือปรากฏให้เห็นชัดในกรณีที่สิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม  
องค์ประกอบของเจตคติ  
องค์ประกอบของเจตคติม ี3 ประการ ได้แก่  

1. ด้านความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ แสดงออกมาใน
แนวคิดท่ีว่าอะไรถูก อะไรผิด 

2. ด้านความรู้สึก ( Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคล้องกับความคิด 
เช่น ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่งใด ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย จึงแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ  

3. ด้านพฤติกรรม ( Behavior Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระท าซึ่งเป็นผลมาจากความคิดและ
ความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  
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ควำมหมำยของวินัย  
ค าว่า วินัย หรือ ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Discipline มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายลักษณะ อาทิ เช่น 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของวินัยไว้ ดังนี้ วินัยหมายความว่า ระเบียบส าหรับก ากับ
ความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกฎระเบียบแบบแผน ข้อตกลงที่สังคมก าหนดให้บุคคล
ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  

นอกจากนี้การให้นิยามของวินัย ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของการใช้คาว่า วินัย ว่ามี
ความมุ่งหมายเพ่ืออะไร เช่น ในด้านการศึกษา การให้ค านิยามของวินัย จะมีความหมายถึง พฤติกรรมของครู 
ซึ่งมีเจตนาที่จะสร้างสรรค์และด ารงไว้ซึ่งเงื่อนไขที่มีความจ าเป็นที่สุดในความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการ
เรียนการสอนและพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้เรียน ซึ่งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
สถาบันการศึกษาได้ก าหนดขึ้นให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนจะต้องมีการท าโทษตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้จากเอกสารการสอนวิชาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สรุป
ความหมายของวินัยได้เป็น 2 แนวทาง คือ  

1. ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึง ข้อปฏิบัติ หรือ แบบส าหรับคนในองค์กรในหมู่ ในเหล่าใน
วงการแต่ละแห่ง โดยข้อปฏิบัติหรือแบบที่ก าหนดไว้ส าหรับสมาชิกในองค์กรนั้น ๆ จะเรียกว่า วินัย อาทิเช่น 
วินัยทหาร วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ความหมายของวินัยในทางรูปธรรม สามารถน าไปใช้เป็นหลักในทางปฏิบัติได้ว่า  
 1.1 วินัยในองค์กรต่าง ๆ อาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไป การกระท าอย่างเดียวกันในองค์กรหนึ่ง
อาจจะไม่ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นความผิด  
 1.2 ในการพิจารณาว่าการกระท าใดผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าเป็นการกระท าที่ผิดข้อปฏิบัติ 
หรือผิดแบบของสมาชิดในองค์กรนั้นหรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดไว้ในข้อปฏิบัติ จะไม่ถือว่าเป็นความผิด หรือใน
กรณีกลับกันถ้าหากมีข้อปฏิบัติก าหนดไว้และมีการฝ่าฝืนก็ถือว่าผิดข้อปฏิบัติ  
 1.3 ในการก าหนดระดับการลงโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดวินัย จะต้องพิจารณาการก าหนดความ
หนักเบาของโทษ โดยแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร 

2. ความหมายในทางนามธรรม หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavior) ที่แสดงออกมาเป็นการ
ควบคุมตนเอง การยอมรับหรือปฏิบัติตามการน า หรือ การบังคับบัญชา การมีระเบียบและการอยู่ในแบบแผน  

จากความหมายของวินัยในทางนามธรรม จะพบว่าโดยแท้จริงแล้ว วินัยที่ต้องการหาใช่ตัวข้อปฏิบัติ 
หรือตัวแบบแผนไม่ หากแต่วินัยที่ต้องการให้มี คือ การควบคุมตน การปฏิบัติตามข้อบังคับ การอยู่ในแบบแผน 
การปฏิบัติตามการน า การปฏิบัติตามการบังคับบัญชา การมีระเบียบและลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวจะ
แสดงออกมาด้วยสิ่งที่มาจากพ้ืนฐานทางจิตใจ ด้วยเหตุนี้ การที่จะท าให้ทุกคนในองค์กรมีวินัย จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องปรับพฤติกรรม ต้องพัฒนาจิตใจ ต้องก ากับด้วย มิใช่มุ่งแต่จะพัฒนาหาทางก าหนดข้อปฏิบัติหรือ
ระเบียบให้มีความครอบคลุมรัดกุมแต่เพียงอย่างเดียว หรือมุ่งแต่จะคอยลงโทษเมื่อมีสมาชิกในองค์กรคนใดคน
หนึ่งกระท าการฝ่าฝืน ข้อปฏิบัติหรือระเบียบขององค์กร  
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ประเภทของวินัย  
หลักส าคัญของวินัยมีไว้เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ให้อยู่ในกรอบปฏิบัติเดียวกัน 

ด้วยเหตุที่แต่ละคนต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อม ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้สมาชิกในสังคมแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการ
มาอยู่รวมกันจึงอาจจะท าให้เกิดการกระท าตามความพึงพอใจของตนเอง ฉะนั้นการมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในสังคม จึงได้มีการแบ่งประเภทของวินัยเป็น 5 
ประเภท คือ  
 1. วินัยในตนเอง  

 2. วินัยในห้องเรียน  

 3. วินัยในโรงเรียน  

 4. วินัยทางสังคม  
แต่โดยส่วนใหญ่ แล้ว การแบ่งประเภทของวินัยโดยใช้เกณฑ์แหล่งที่มาของอ านาจที่ใช้ในการควบคุม

พฤติกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. วินัยภายนอก หรือ ส่วนรวม หรือวินัยส าหรับหมู่คณะ ( External Authority Discipline ) วินัยที่

ออกมาจากอ านาจภายนอก เพ่ือบังคับให้บุคคลทุกคนในสังคมปฏิบัติตามเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น
การที่บุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามก็ด้วยความเกรงกลัวอ านาจหรือการลงโทษ จึงเป็นการปฏิบัติตามที่บุคคลอยู่
ในภาวะจ ายอมจากการถูกควบคุม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามวินัยซึ่งถูกก าหนด แต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่
แล้ว วินัยประเภทนี้จะตั้งกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติไว้เป็นกลาง ๆ ดังนั้นทุกคนจึงสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ 

 2. วินัยในตนเอง ( Self - Discipline ) หมายถึง แนวทางที่บุคคลเลือกปฏิบัติเพ่ือบังคับตนเองให้
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เกิดจากความสมัครใจโดยมิได้ถูกบังคับ ควบคุมจากอ านาจภายนอกแต่อย่างใด และข้อปฏิบัติ
ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสังคม ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายหลักคือ การเกิดความสงบสุขภายในสังคม 
วินัยในตนเอง จึงเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์  และพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตน โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคับจากอ านาจภายนอก หากแต่เกิดจากแรงกระตุ้นภายในของตัว
บุคคลนั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดการเรียนรู้ว่าเป็นค่านิยมที่ดี ซึ่งสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบ
แผนของสังคม และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนแก่ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีสิ่ง
เร้าจากปัจจัยภายนอกและภายใน ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างที่ตนหวังไว้  

 
คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง  

การที่บุคคลมีวินัยในตนเอง ย่อมหมายถึง บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยเหตุที่ วินัยใน
ตนเอง คือ ลักษณะที่มีความส าคัญต่อการแสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม จึงสรุปได้ว่า บุคคลที่มีวินัยใน
ตนเองควรมีคุณลักษณะและพฤติกรรมดังนี้ คือ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตั้งใจ มี
ความอดทน มีความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
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  กำรเสริมสร้ำงควำมมีวินัยในตนเอง  
หากต้องการที่จะปลูกฝังวินัยในตนเองควรที่จะเริ่มต้นในวัยเด็ก เพราะพฤติกรรมในช่วงวัยนี้จะจัดอยู่

ในประเภทพฤติกรรมที่ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอน ( Doubtful Behavior) ซึ่งการแสดงพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และองค์ประกอบที่แวดล้อม ดังนั้น จึงง่ายต่อการปลูกฝังความมีวินัย และกระบวนการที่เหมาะสม
และได้ผลดีที่สุด คือ การถ่ายทอดทางสังคม การต้องการเสริมสร้างระบบการสร้างวินัยในตนเองที่ดี ไม่ควร
มุ่งเน้นที่การลงโทษ อันเป็นวิถีทางที่จะส่งผลกระทบในทางลงเสียมากกว่า หากแต่การสร้างวินัยในตนเองที่ดี
ควรใช้แนวทางในการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ ความเข้าใจมากกว่า โดยต้องท าความเข้าใจว่า เพราะเหตุใดจึงมี
ความต้องการและความจ าเป็นขององค์กรในการที่ต้องการขอความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กร  ในส่วนของ
ความมีวินัยเพ่ือจะได้ไปสู่จุดหมายร่วมกัน โดยการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองมี 4 แนวทางดังนี้  

1. เรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ดึงวินัยขององค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ว่ามีแนวทางปฏิบัติหรือห้าม
ปฏิบัติอะไร อย่างไรบ้าง  

2. ส านึกในหน้าที่ว่า จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างหรือต้องรักษาวินัยขององค์กร  
3. ตระหนักถึงความส าคัญของวินัยว่า จะสร้างความเจริญ ความดีงามและความส าคัญให้แก่ทั้งตนเอง

และองค์กร  
4. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติในข้อห้ามอย่างเคร่งครัด  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะแนวทางในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองไว้ดังนี้  
 1. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  

 2. ให้โอกาสเด็กท่ีจะริเริ่มทากิจกรรมอย่างอิสระ  

 3. สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  

 4. เปิดโอกาสให้เด็กช่วยกันสร้างข้อตกลง  

 5. แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ให้กาลังใจและช่วยเหลือเด็กที่ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงได้  
 6. ทบทวนสิ่งที่ได้กระท า โดยการถามหรือกล่าวชมเชย  
 

ควำมส ำคัญ คุณค่ำ และประโยชน์ของควำมมีวินัยในตนเอง  
คุณค่าของวินัย นั้นช่วยให้กลุ่มคนหรือสังคมต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งวินัยไม่ได้หมายถึง 

กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินัย
ในตนเองด้วย กลุ่มสังคมใดที่มีสมาชิกท่ีมีวินัยในตนเองมาก วินัยในสังคมนั้นก็อาจไม่จ าเป็นที่จะต้องสร้างมาก
นัก เพราะทุกคนในสังคมจะมีความรับผิดชอบสูงและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ไม่
เบียดเบียนกัน และมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างดี  
จุดมุ่งหมายของวินัยทั้งหลายนั้นมิใช่การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นแนวทางที่ผู้ใหญ่ต้องการ  แต่
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวินัย คือ เพ่ือให้เด็กเกิดความต้องการที่จะกระท าสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคม
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ด้วยตนเอง มิใช่จากสิ่งที่อยู่แวดล้อมหรือการบังคับบัญชา วินัยที่ดีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวเองมากกว่า
แรงบังคับจากภายนอก คือ ความมีวินัยในตนเอง  

ประโยชน์ความมีวินัยในตนเอง  
- ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

- ช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  

- ช่วยสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ  

- ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ตนเอง  

- ช่วยให้ครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จในการเรียนการ
สอน  

- ช่วยส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 
ลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเอง 
วินัยเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเด็กเพราะช่วยต่อเติมความปรารถนาของเด็กให้เต็ม รวมทั้งให้เกิดการปรับตัว

ทางบุคลิกภาพและสังคมอย่างมีสุข บุคคลที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ดังนี้  
 1. มีความรับผิดชอบ  

 2. เชื่อมั่นในตนเอง  

 3. มีความรู้สึกผิดชอบ  

 4. ไม่กังวลใจ  

 5. มีความตั้งใจจริง ใจคอมั่นคง  

 6. มีลักษณะความเป็นผู้น า  

 7. มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีเหตุผล  

 8. กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า  

 9. มี่ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและไม่เกรงใจโดยปราศจากเหตุผล  

 10. มีความอดทน  
 

ควำมอดทน  
ควำมส ำคัญและควำมหมำยของควำมอดทน  
ความอดทน คือ ความเข็มแข็ง ความหนักแน่นของจิตใจในการควบคุมอารมณ์ จิตใจ และร่างกายให้สามารถ

เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ การที่บุคคลจะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ต้องอาศัยการฝึกฝน ความเพียรพยายามและที่
ส าคัญต้องมีความอดทนในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ืองานสิ่งนั้นจะได้ส าเร็จลุล่วง การฝึกความอดทนมีหลายอย่าง เช่น 
อดทนต่อความล าบาก อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่ออ านาจกิเลส ฯลฯ การที่คนเราจะมีระเบียบ
วินัยได้ต้องอาศัยความอดทนในตัวเอง จึงน าไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี ความอดทนจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลเกิด
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วินัยขึ้น เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร อดทนในการท างานต่าง ๆ อดทนและท าตามกฎของบ้านเมือง ผู้ที่มีวินัยในตนเองสูง 
จะมีความรับผิดชอบสูง มีความวิตกกังวลต่ า มีความอดทน มีเหตุผลของตนเอง มีความยืดหยุ่นในความคิดและ
พฤติกรรมทางสังคม 
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บทท่ี 3 
วิธดี ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน

อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)” ไดด้ าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้  
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  

ผู้วิจัยไดก้ าหนดขั้นตอนในการวิจัยไว้ดังนี้  
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏี แนวความคิดเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ ลักษณะวินัยในตนเองด้านวินัยใน

ห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบความคิด เพ่ือท าการศึกษาสภาพความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้าน
เก่าวิทยา)  

3. ก าหนดวัตถุประสงค์  
4. ก าหนดกลุ่มประชากร ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ านวน 138 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ านวน 23 
คน  

5. สร้างเครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจ าแนกว่าควรสร้างเครื่องมือวัดด้านใดบ้าง ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ที่ต้องการศึกษา  

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง  

7. การสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1. ประชากร กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ านวน 138 คน  
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ านวน 23 คน  
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน
วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) โดยด าเนินการดังนี ้ 

3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี แนวความคิดเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ ลักษณะวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียน ความขยันอดทนต่อและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3.2 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบความคิด เพ่ือท าการศึกษาสภาพความมีวินัยในตนเองของนักเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  
การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 3.2.1 ความมีวินัยในห้องเรียน  
 3.2.2 ความขยันอดทน  
 3.2.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง  
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

การศึกษา 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ตามแนวทางการศึกษา เจตคติท่ีมี
ต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

ต ำรำงท่ี 1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนวินัยในห้องเรียน    
  
ข้อ ค ำถำม ท ำประจ ำ % ท ำบำงครั้ง % ไม่เคยท ำ % 
1.  ขณะเรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า  0 66.27 36.73 
2.  นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูก าลังสอน  12.25 86.67 5.08 
3.  นักเรียนส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูก าหนด  51.02 52.86 6.12 
5.  เมื่อนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ นักเรียนแอบดูข้อสอบ

เพ่ือนในห้องสอบ  
0 2.05 97.96 

5.  นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน  2.05 15.29 86.67 
6.  นักเรียนเล่นกับเพ่ือนขณะที่ครูสอน  5.08 86.67 12.25 
7.  นักเรียนเล่นโทรศัพท์ ขณะที่ครูสอน  5.08 20.51 75.51 
8.  นักเรียนลอกการบ้านเพื่อน  0 51.02 58.98 
9  เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู  20.51 66.27 16.33 
 

จากตารางที่ 1 จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  พบว่า 
ขณะเรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 66.27 % 
นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่ครูก าลังสอน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 86.67 % นักเรียนส่ง
การบ้านตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท าประจ า มีคา่ร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 51.02 %  เมื่อนักเรียนท าข้อสอบ
ไม่ได้ นักเรียนแอบดูข้อสอบเพ่ือนในห้องสอบ นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 97.96 %  นักเรียน
แอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 86.67 % นักเรียนเล่นกับเพ่ือนขณะที่
ครูสอน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 86.67% นักเรียนเล่นโทรศัพท์ ขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ไม่
เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 5.51% นักเรียนลอกการบ้านเพ่ือน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิด
เป็น 51.02 % เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 66.27 % 
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ตำรำงท่ี 2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนควำมขยันอดทน 
 

ข้อ ค ำถำม ท ำประจ ำ 
% 

ท ำบำงครั้ง  
% 

ไม่เคยท ำ 
% 

10  นักเรียนท าการบ้านเสมอก่อนออกไปเล่น  55.90 55.90 10.20 
11  นักเรียนหลีกเลี่ยงงานที่คุณครูมอบหมาย  0 52.86 57.15 
12  นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบ้าน  15.29 50.82 55.90 
13  ในการทดลอง นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  58.96 52.86 8.16 
15  เวลาใกล้สอบ นักเรียนดูหนังสือเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับ  36.73 51.02 12.25 
15  เมื่อนักเรียนท าผิด จะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้  36.73 53.06 10.20 
 

จากตารางที ่2   จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยัน อดทน  

พบว่า นักเรียนท าการบ้านเสมอก่อนออกไปเล่น  นักเรียนที่ท าประจ าและท าบางครั้งมีจ านวนเท่ากันมีค่าร้อยละ 

มากที่สุด  คิดเป็น  55.90 %  นักเรียนหลีกเลี่ยงงานที่คุณครูมอบหมาย  นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด   

คิดเป็น  57.15 %  นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบ้าน  นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 55.90 % 

ในการทดลอง นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 58.96 %   
เวลาใกล้สอบ นักเรียนดูหนังสือเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับ นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 
 51.02 % เมื่อนักเรียนท าผิด จะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท ้นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 
 53.06 %  
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ตำรำงท่ี 3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

ข้อ ค ำถำม ท ำประจ ำ 
% 

ท ำบำงครั้ง 
% 

ไม่เคยท ำ 
% 

16  เมื่อมีการแข่งขัน นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพราะต้องการ
เป็นผู้ชนะ  

67.15 20.51 12.25 

17  นักเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน  69.39 25.59 6.12 
18  ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนนดี  53.06 50.82 6.12 
19  นักเรียนปฏิบัติตามคติประจ าใจที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จ

อยู่ที่นั่น”  
56.95 53.06 0 

20  ในวิชาใดก็ตาม เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ  87.76 10.20 2.05 
21  นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก  เพื่อจะได้

เรียนดีที่สุด  
30.61 51.02 18.37 

22  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าอะไรให้ดี อย่างที่ตั้งใจไว้  51.02 55.90 5.08 
23  ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น  57.15 52.86 0 
24  ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ้ าหลาย ๆ คร้ัง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป  50.82 55.10 5.08 
25 นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด เมื่อมี

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
15.69  58.98  16.33  

 
ตารางที่ 3 จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียน เมื่อมีการแข่งขัน นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพราะต้องการเป็นผู้ชนะ นักเรียน
ที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 67.15 % นักเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน นักเรียนที่
ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 69.39 % ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพ่ือให้ได้คะแนนดี  
นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 53.06 % นักเรียนปฏิบัติตามคติประจ าใจที่ว่า “ความ
พยายามอยู่ทีไ่หน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 53.06 %  
ในวิชาใดก็ตาม เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด 
คิดเป็น 87.76 % นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพ่ือจะได้เรียนดีที่สุด นักเรียน
ที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 51.02 % นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าอะไรให้ดี อย่างที่
ตั้งใจไว้ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 51.02 % ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ความ
พยายามมากยิ่งขึ้น นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 57.15 % ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียน
จะอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 55.10 %  
นักเรียนพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน นักเรียนที่
ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 58.98 % 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวินัยในตนเอง ด้วยเหตุนี้

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาดังนี ้ 
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ  
 1. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  

 2. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน  

 3. เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2562 ของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  จ านวน 138 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้าน
เก่าวิทยา) จ านวน 23 คน  
ตัวแปรที่ศึกษำ  

ตัวแปรอิสระ คือ เจตคติที่ม่ีต่อวินัยในตนเองได้แก่  
1. วินัยในห้องเรียน  
2. ความขยันอดทนทางการเรียน  
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยใน

ตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่า
วิทยา) จ านวน 138 คน โดยการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 1. ความมีวินัยในห้องเรียน  
 2. ความขยันอดทนทางการเรียน 
 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม

และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล  

กำรอภิปรำยผล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผล ได้ดังนี ้ 

1. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนวินัยในห้องเรียน พบว่ำ  
1.1 ขณะเรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด 

คิดเป็น 66.27 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 36.73 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ าไม่มีเลย แสดงว่านักเรียน
มีเจตคติท่ีดีต่อการไม่น าวิชาอ่ืน ๆ มาท าขณะที่เรียนวิชาหนึ่งอยู่  

1.2 นักเรียนพูดคุยกับเพ่ือนในขณะที่ครูก าลังสอน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 
86.67 % นักเรียนที่ท าประจ ามี 12.25 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 5.08 % แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมักชอบ
พูดคุยกันมากขณะที่ครูสอน เป็นพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 นักเรียนส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 
51.02 % ส่วน นักเรียนที่ท าบางครั้ง และไม่เคยท ารวมกันแล้วมีถึง 58.96 % แสดงให้เห็นว่า นักเรียน 2 กลุ่ม
หลังนี้จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเจตคติเกี่ยวกับวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง  

1.4 เมื่อนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ นักเรียนแอบดูข้อสอบเพ่ือนในห้องสอบ นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่า
ร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 97.96 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง มี 2.05 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ าไม่มีเลย แสดงว่า 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีมากท่ีจะไม่กระท าการแอบดูข้อสอบเพ่ือนในห้องสอบ  

1.5 นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 86.67 % 
นักเรียนที่ท าบางครั้งมี 15.29 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ ามี 2.05 % แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดี ไม่ประพฤติ
ตนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน ส่วนนักเรียนที่ปฏิบัติตนในลักษณะดังกล่าวบ้างและท าประจ า คงต้อง
พิจารณาสาเหตุของการปฏิบัติและหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

1.6 นักเรียนเล่นกับเพ่ือนขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 86.67% 
นักเรียนที่ไม่เคยท ามี 12.25 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ ามี 5.08 % แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ควรได้รับการ
ปรับพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการเล่นกับเพ่ือนขณะที่ครูสอน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของวัยและเพศของ
นักเรียน ต้องจึงพิจารณาปรับลดพฤติกรรมดังกล่าว  

1.7 นักเรียนเล่นโทรศัพท์ ขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 75.51% 
นักเรียนที่ท าบางครั้งมี 20.51% ส่วนนักเรียนที่ท าประจ ามี 5.08 % แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการไม่
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ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม ส่วนนักเรียนที่ท าเป็นบางครั้งหรือท าประจ าควรที่จะได้รับการอบรมให้พิจารณาถึง
ข้อเสียของพฤติกรรมดังกล่าวและงดเว้นพฤติกรรมนี้เสีย  

1.8 นักเรียนลอกการบ้านเพื่อน นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิดเป็น 51.02 % นักเรียน
ที่ไม่เคยท ามี 58.98 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ าไม่มี แสดงว่ายังคงมีพฤติกรรมการลอกการบ้านเพ่ือนอยู่อีก
พอควร จึงต้องมีการหาสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวของนักเรียนว่าเป็นเพราะสาเหตุใด  เช่น เวลาเรียน
นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนจึงท าไม่ได้ การบ้านมากจนท าไม่ทัน นักเรียนเกียจคร้านไม่ยอมท าแต่กลัวความผิดจึง
มาลอกการบ้านเพ่ือให้มีส่งครู ฯลฯ  

1.9 เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 
66.27 % นักเรียนที่ท าประจ ามี 20.51 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 58.98 % แสดงว่านักเรียนมีแนวโน้มทาง
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเรียนของตนเองให้ดีขึ้น เมื่อไม่เข้าใจนักเรียนต้อง กล้าที่จะถามครู แต่ก็ต้องพัฒนาใน
กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยท าเลย ให้มีพฤติกรรมด้านนี้ให้มากขึ้น  

จากการพิจารณาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักเรียน ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึง
ดีมาก ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยังมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี สมควรที่จะค้นหาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่
ละกรณ ีเพ่ือท าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป  

 
2. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนควำมขยันอดทนทำงกำรเรียน พบว่ำ  

2.1 นักเรียนท าการบ้านเสมอก่อนออกไปเล่น นักเรียนที่ท าประจ าและท าบางครั้งมีจ านวนเท่ากัน มี
ค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 55.90 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 10.20 % จากการพิจารณานักเรียนกลุ่มที่ท า
บางครั้งและไม่เคยท า ควรได้รับการพัฒนาตนเองด้านความรับผิดชอบให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเองให้มากขึ้น  

2.2 นักเรียนหลีกเลี่ยงงานที่คุณครูมอบหมาย นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 57.15 
% นักเรียนที่ท าบางครั้งมี 52.86 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ าไม่มี แสดงว่านักเรียนยังมีเจตคติเรื่องความ
รับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมายดี แต่ต้องพิจารณาพัฒนานักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่ท าบางครั้ง ให้มีความถี่
ของการหลีกเลี่ยงงานน้อยลงให้มากที่สุด  

2.3 นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบ้าน นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 55.90 % 
นักเรียนท าบางครั้งมี 50.82 % ส่วนนักเรียนที่ท าประจ ามี 15.29 % แสดงว่า นักเรียนมีแนวโน้มที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการอดทนท าการบ้าน แต่คงต้องพัฒนาเจตคติของนักเรียนในกลุ่มที่ท าประจ าและท าบางครั้ง ให้มีความ
อดทนมากยิ่งขึ้น  

2.4 ในการทดลอง นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิด
เป็น 58.96 % นักเรียนท าบางครั้งมี 50.82 % นักเรียนที่ไม่เคยท า 8.16 % แสดงว่านักเรียนมีแนวโน้มทางเจต
คติต่อความพยายามในการท าการทดลอง ส่วนนักเรียนในกลุ่มที่ขาดความพยายามท าการทดลองจนเสร็จ ครู
ควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการท าการทดลองให้ส าเร็จ เพ่ือท าขั้นตอนต่อไปคือการสรุปผลการ
ทดลองและอ่ืน ๆ  
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2.5 เวลาใกล้สอบ นักเรียนดูหนังสือเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับ นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด คิดเป็น 51.02 % นักเรียนที่ท าประจ ามี 36.73 % นักเรียนที่ไม่เคยท า 12.25 % แสดงว่า นักเรียนมี
แนวโน้มเจตคติท่ีมีพฤติกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง แต่ต้องกระตุ้น นักเรียนในกลุ่มที่ท าบางครั้ง ให้
รู้จักหน้าที่ของตนเองและกระท าหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนานักเรียนในกลุ่มที่ไม่เคยท า ให้มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการดูหนังสือสอบ โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ  

2.6 เมื่อนักเรียนท าผิด จะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิด
เป็น 53.06 % นักเรียนที่ท าประจ ามี 36.73 % นักเรียนที่ไม่เคยท า 10.20 % แสดงว่า เมื่อนักเรียนท าผิดแล้ว 
นักเรียนมีแนวโน้มที่จะพยายามแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น ส่วนในกลุ่มที่ไม่เคยท า ไม่พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเองครูควรอบรมชี้แจงให้  

จากการพิจารณาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
จ านวน 23 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางเจตคติที่ดี ส่วนนักเรียนในกลุ่มที่ยังมีเจตคติที่ไม่ดีนั้น ครูควรต้อง
อบรมชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของความอดทนในการท างาน ความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานในหน้าที่และต้องกระท าอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีความอดทน อดกลั้นต่อปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งชี้ให้เป็นถึงผลที่เกิดจากความส าเร็จในการท างาน ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานและความส าเร็จในชีวิตที่ได้รับความชื่นชม ยกย่องจากคนรอบข้างและสังคม เพ่ือให้
นักเรียนในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนดีขึ้น  

 
3. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

3.1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน  
- เมื่อมีการแข่งขัน นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพราะต้องการเป็นผู้ชนะ นักเรียนที่ท า

ประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 67.15 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง มี 20.51 % นักเรียนที่ไม่เคยท า 12.25 
% 

- นักเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 
69.39 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง คิดเป็น 25.59 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 6.12 %  

-ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพ่ือให้ได้คะแนนดี นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คิด
เป็น 53.06 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง คิดเป็น 50.82 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 6.12 %  

จากทั้ง 3 ข้อข้างต้น หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่จะเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือให้ได้รับชัยชนะทั้งนักเรียนที่ท าประจ าและท าเป็นบางครั้ง ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามีอยู่
จ านวนหนึ่งที่ครูต้องกระตุ้นให้เป็นผู้ที่อยากประสบความส าเร็จ โดยอาจจะเริ่มต้นจากการได้รับค าชมเชยจาก
การประสบความส าเร็จในระดับและประเภทของความถนัดหรือความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละ
คน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ หรือกิจกรรมการบริการ (ลูกเสือ) ฯลฯ  
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3.2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อควำมพยำยำมทำงกำรเรียน  
- นักเรียนปฏิบัติตามคติประจ าใจที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” นักเรียนที่ท า

บางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 53.06 % นักเรียนที่ท าประจ า คิดเป็น 56.95 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคย
ทาไม่มี  

- ในวิชาใดก็ตามเวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละ
มากที่สุด คิดเป็น 87.76 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง คิดเป็น 10.20 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 2.05 %  

- ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด 
คิดเป็น 57.15 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง คิดเป็น 52.86 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท าไม่มี  

-นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าอะไรให้ดี อย่างที่ตั้งใจไว้ นักเรียนที่ท าประจ า มีค่าร้อยละ
มากที่สุด คิดเป็น 51.02 % นักเรียนที่ท าบางครั้ง คิดเป็น 55.90 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 5.08 %  

-ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป นักเรียนที่ท าบางครั้ง มี
ค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 55.10 % นักเรียนที่ท าประจ า คิดเป็น 50.82 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 
5.08 %  

-นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก เพ่ือจะได้เรียนดีที่สุด นักเรียนที่ท า
บางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 51.02 % นักเรียนที่ท าประจ า คิดเป็น 30.61 % ส่วนนักเรียนที่ไม่เคย
ท าคิดเป็น 18.37 %  

-นักเรียนพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
นักเรียนที่ท าบางครั้ง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 58.98 % นักเรียนที่ท าประจ า คิดเป็น 15.69 % ส่วน
นักเรียนที่ไม่เคยท า คิดเป็น 16.33 %  

จากข้อข้างต้น หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่อความพยายามทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่ ท าสิ่งที่
ดี เหมาะสมอย่างที่ตั้งใจไว้ พยายามที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากต าราเรียน ค้นคว้าใน
ห้องสมุด รวมทั้งการฝึกทักษะจากบทเรียนที่ยาก การวางแผนการเรียนที่ดีตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท ามีจ านวนน้อย ซึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเจตคติที่ให้นักเรียนเห็นเป้าหมาย 
คุณประโยชน์ คุณค่า ของความพยายาม รวมทั้งการยอมรับของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความพยายาม รวมทั้งกระตุ้น
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี ให้มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน ให้นักเรียนตระหนักในการ
วางแผนทางด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และหากได้ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย ก็
จะเป็นผู้ที่มีความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตนได้มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน  
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ข้อเสนอแนะ  
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือนาข้อค้นพบในการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน คือ  
1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักเรียน ประกอบกับพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือพัฒนา

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

2. ครูควรใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี  รวมทั้ง
เห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ  

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป  
1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยทางสังคม  

2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียน  
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แบบสอบถำม เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนวินัยในห้องเรียน ควำมขยันอดทนทำงกำรเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรยีนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 1 (บ้ำนเก่ำวิทยำ) 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียน พิจำรณำ ข้อค ำถำมแล้วท ำเครื่องหมำย    ลงในแบบสอบถำมตำมที่นักเรียน
ปฏิบัติจริง 
 
  
 
ข้อ ค ำถำม 

ท ำประจ ำ  ท ำบำงครั้ง  ไม่เคยท ำ  
ตอนที่ 1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนวินัยในห้องเรียน   
1.  ขณะเรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนมักน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า     
2.  นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูก าลังสอน     
3.  นักเรียนส่งการบ้านตรงตามเวลาที่ครูก าหนด     
5.  เมื่อนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ นักเรียนแอบดูข้อสอบ

เพ่ือนในห้องสอบ  
   

5.  นักเรียนแอบนอนหลับในชั่วโมงเรียน     
6.  นักเรียนเล่นกับเพ่ือนขณะที่ครูสอน     
7.  นักเรียนเล่นโทรศัพท์ ขณะที่ครูสอน     
8.  นักเรียนลอกการบ้านเพื่อน     
9  เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู     
ตอนที ่2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนควำมขยันอดทน    
10  นักเรียนท าการบ้านเสมอก่อนออกไปเล่น     
11  นักเรียนหลีกเลี่ยงงานที่คุณครูมอบหมาย     
12  นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบ้าน     
13  ในการทดลอง นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ     
14  เวลาใกล้สอบ นักเรียนดูหนังสือเอง โดยพ่อแม่ไม่ต้อง

บังคับ  
   

15  เมื่อนักเรียนท าผิด จะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้     
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(ต่อ) 
 
 

ข้อ ค ำถำม ท ำประจ ำ 
 

ท ำบำงครั้ง 
 

ไม่เคยท ำ 
 

ตอนที่ 3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    

16  เมื่อมีการแข่งขัน นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพราะต้องการ
เป็นผู้ชนะ  

   

17  นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน     
18  ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนนดี     
19  นักเรียนปฏิบัติตามคติประจ าใจที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จ

อยู่ที่นั่น”  
   

20  ในวิชาใดก็ตาม เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ     
21  นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวันแรก  เพื่อจะได้

เรียนดีที่สุด  
   

22  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าอะไรให้ดี อย่างที่ตั้งใจไว้     
23  ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น     
24  ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ้ าหลาย ๆ คร้ัง จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป     
25 นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด เมื่อมี

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
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รำยงำนวิจัยในชั้นเรียน 

 

เรื่อง 

 

“เจตคติที่มีต่อวนิัยในตนเองด้ำนวนิัย 

ในห้องเรียน ควำมขยันอดทนทำงกำรเรียน และแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์

ทำงกำรเรียน วิชำชีววิทยำพ้ืนฐำน ว31103 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

 

 

โดย 

นำงสำวอ ำไพ   ทวีบุญ 

คร ูคศ.2 

 

 

ปีกำรศึกษำ  1/2562 

โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดกำญจนบุรี 1 (บ้ำนเก่ำวิทยำ) 

ต ำบลบ้ำนเก่ำ  อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 


