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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)ศึกษาระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน 
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AWARENESS IN ROLES / EMOTIONAL CONTROL  
WANLAPA WONGSAKDIRIN : THE PARENTS' ACTIVITY IN SELF-DISCIPLINE  

TRAINING PROMOTION FOR STUDENTS  IN THE DEMONSTRATION SCHOOLS, NAKHON  
PATHOM   PROVINCE. THESIS ADVISORS : NONGNUCH  ROTJANALERT, Ed. D., AND   
ASSOC. PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK, Ph.D. 121  pp. 
 

The purposes of this research  were 1) to study the level of self-discipline training promotion  for 
students, family relation, awareness in roles and emotional control of the parents’ in  The Demonstration  
schools, Nakhon Pathom province. 2) to compare self-discipline training  promotion  for  students as classified 
by offsprings’ gender, educational level, occupation, amount of offsprings and family’s  financial status  
3) to analyze family  relation, awareness in roles, and emotional control of  the parents’ as predictors of  
the parents’ activity in self-discipline training promotion for students.Research Sample were 341 parents 
derived by stratified random sampling technique as distributed by school. Instruments used to collect data were  
questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed  for  percentage, mean, standard  deviation, 
One Way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results found that : 
1. The level of parents’ activity in self-discipline training promotion for students , family 

relation , emotional  control and awareness in roles were at a high level.  
2. The parents’activity  in self-discipline training promotion for students in The Demonstration 

schools, Nakhon Pathom province as classified by offsprings’ gender , educational  level, occupation, amount 
of offsprings and family’s  financial status were not statistical difference. 

3. Awareness in roles, emotional control and family relation predicted the parents’ activity in 
self-discipline training  promotion for students at the percentage of 63.3 with  statistical significance at .01. 
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ซ่ึงท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ 
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ไดพ้บความส าเร็จอยา่งท่ีมุ่งหวงั 
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บทที ่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมไทยในปัจจุบนั ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 

การคมนาคม และการส่ือสาร ตลอดจนการศึกษาและเทคโนโลยี ดงัจะเห็นไดว้า่ มีการเปล่ียนแปลง
หลายอย่างเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ความเจริญ
ทางด้านจิตใจกลับเส่ือมลง มนุษย์ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ท าให้ความสัมพัน ธ์ ในครอบครัวลดน้อยลง  นัก เ รียนขาดความ เอา ใจใ ส่  ข าดผู ้ดู แล  
ขาดท่ีปรึกษา เป็นสาเหตุให้นกัเรียนพึ่งพาเพื่อน และตดัสินปัญหาตามแนวคิดของกลุ่มอยา่งผิดวิธี     
และดว้ยความรุนแรงยิง่ข้ึน ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวตามหนงัสือพิมพแ์ละส่ือต่างๆ ซ่ึงจะเห็นวา่เยาวชน   
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การชกต่อย การหนีเรียน การมั่วสุมส่ิงเสพติด  
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ้สอดคลอ้งกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีประเมินสถานการณ์ของประเทศว่า สังคมไทยเผชิญวิกฤต  
ความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
เป็นการเปล่ียนแปลงผ่านกระแสโลกาภิวตัน์และโลกไซเบอร์ ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุข
และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออน์ไลน์ เกิดเป็นวฒันธรรมย่อยร่วมสมัย 
ท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั โดยท่ีวฒันธรรมท่ีบ่งบอก
ความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทท่ีชดัเจน ขณะเดียวกนัสังคมไทยก็เผชิญกบัความเส่ือมถอย        
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากคนในสังคมมีความถ่ีในการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ข
ปัญหามากข้ึนทั้งปัญหาครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่าง
ทางการเมือง ขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มท่ี ผูท่ี้ใช้ความรุนแรงมกัขาด 
ความย ับย ั้ งชั่งใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเล้ียงดู ขาดการใช้เหตุใช้ผล  
ขาดความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง  
ซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคัญในการพฒันาคุณภาพชีวิต การพัฒนามนุษย์จึงควรฝึกให้รู้จักตนเอง  
รู้จกัแก้ปัญหา มีจริยธรรม มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได ้(ทวีชยั อมัพุธและคณะ, 2557 : 187)
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ในการพัฒนาประเทศมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพในระดับเยาวชน  
จนตลอดชีวิต เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม
ด ารงตนอยา่งมีความสุข เช่นเดียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู ้เรียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม 
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 3) ซ่ึงสอดคล้องกบั 
พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์
พฒันาเด็กและเยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  
โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนเกิดความมัน่คงในชีวิต มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกการเป็นพลเมือง กลา้คิดและแสดงออกตามวิธีประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการปฏิบัติตนเป็นผูมี้วินัยในตนเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานไปสู่คุณธรรมในระดับต่างๆ 
(คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2555)  

วินยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้แก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัเรียนอนัจะเป็น
รากฐานท่ีส าคญัของสังคมไทย สอดคล้องกบั บุญชม ศรีสะอาด (2555 : 3) ได้กล่าวว่า วินัยใน
ตนเอง (Self-Discipline) เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก การมีวินยัในตนเองนอกจากส่งผลให้บุคคล
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต ไดรั้บการยอมรับ นบัถือ ช่ืนชมจากบุคคลอ่ืนๆท่ีรู้จักแลว้ยงั
ส่งผลให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติมีความสงบสุขเจริญกา้วหน้า เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นจึง
ควรพฒันาให้บุคคลมีวินยัในตนเอง ตั้งแต่เด็กและรักษาไวอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นวลศิริ 
เปาโรหิตย ์(2553:17-23) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างวนิยัใหเ้กิดกบัลูก มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง หากลูกถูก
เล้ียงโดยไม่มีวินยั เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีกา้วร้าว เห็นแก่ตวั เอาแต่ไดแ้ละรุกรานผูอ่ื้น ท าให้สังคมอยู่
อยา่งสงบสุขไม่ได ้    พ่อแม่ตอ้งเรียนรู้ทกัษะวิธีการในการเล้ียงลูก โดยทัว่ไปตอ้งสอนลูกมากมาย
หลายเร่ืองในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน การรู้จกักฎระเบียบของสังคม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการบงัคบัใจตนเองเป็นตน้ จะเห็นไดว้า่พ่อแม่ไดทุ้่มเท
ก าลงักายและก าลงัใจในการอบรมบ่มเพาะให้ลูกเติบโตเป็นคนดี แต่ความพยายามของพ่อแม่จะไม่
เกิดผล ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากลูก และโดยทั่วๆไปลูกก็มักจะเช่ือฟังพ่อแม่ เพราะโดย
ธรรมชาติ เด็กทุกคนยอ่มตอ้งการท าทุกอยา่งใหพ้อ่แม่รักตน ดงันั้นเม่ือพ่อแม่บอกอะไร เด็กก็มกัจะ
ท าตามอยูแ่ลว้ เพราะพอ่แม่เป็นบุคคลท่ีเด็กรักเคารพและพยายามเลียนแบบให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งกบัลูกท่ีอยูใ่นวยัรุ่น การวางตวัของพ่อแม่เป็นส่ิงส าคญัมาก การสร้างวินยัในช่วงอายุน้ีเป็น
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ส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับพ่อแม่มาก หัวใจของการสร้างวินยัในช่วงน้ีก็คือ ให้เด็กรู้ถึงความใส่ใจของพ่อ
แม่ และการเช่ือฟังในเวลาเดียวกัน วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมกัจะชอบความมีอิสระ จากการวิจัยศึกษา 
ทางจิตวทิยา พบวา่วยัรุ่นท่ี “ไม่มีปัญหา” มกัเป็นเด็กท่ีมีความสุข ไม่มีความกดดนัจากพ่อแม่ของตน
ในวยัเด็ก เพราะการพฒันาชีวิตเป็นของต่อเน่ืองกัน บุคลิกของเราในปัจจุบนัจะเป็นผลมาจาก 
การหล่อหลอมในวัย เด็กทั้ ง ส้ิน เด็กว ัย รุ่นท่ี มีความสุขสามารถบังคับใจตนเองได้มักจะ 
มีประสบการณ์ในวยัเด็กจากครอบครัวท่ีอบอุ่น มีพอ่แม่ใหก้ าลงัใจเขามากกวา่การใชว้ิธีบงัคบัขู่เข็ญ 
การฝึกให้เด็กมีวินยัดว้ยทศันคติใหม่ท่ีไม่ใชก้ารลงโทษ อาจช่วยท าให้ทั้งพ่อแม่และตวัเด็กไม่ตอ้ง
เสียน ้ าตา ลดความเจ็บปวดและขมข่ืนระหว่างสมาชิกในครอบครัวลง อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการส่งเสริมและพฒันาให้เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสุข และเป็นคนท่ีมีคุณภาพของ
สังคมไดใ้นท่ีสุด การปลูกฝังการมีวินยัในตนเอง บิดามารดามีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็กและ 
คอยอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพฤติกรรมความประพฤติท่ีดีได้ วินัยในตนเองจึงเป็นเร่ืองส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเร่งปลูกฝังและเสริมสร้างให้เกิดข้ึนแก่คนโดยเฉพาะในสภาพของสังคม
ปัจจุบนั 

ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีวินัยในตนเอง  
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว และให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้จาก 
ตวัของบุคคลในครอบครัวเป็นอนัดบัแรก เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล เป็นลกัษณะ 
การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปู่ย่าตายายกับลูกหลาน รวมไปถึงความสัมพันธ์ในหมู่ญาติมิตร  
โดยครอบครัวท่ีมีสัมพนัธภาพดีจะมีการสนทนาพูดคุยกนัดว้ยความรักใคร่ปรองดอง มีความห่วงใย 
ซ่ึงกนัและกนั ปรึกษาหารือร่วมกนัเม่ือมีปัญหาต่างๆเกิดข้ึน (จิราพร ชมพิกุลและคณะ, 2552 : 2) 
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืนๆในครอบครัวนั้ น ท าให้การด าเนินชีวิตของบุคคล 
ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวให้เป็นไปอย่างราบร่ืน  และเป็นไปอย่างมีความสุข เกิดความเข้าใจ
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลได้ดี น ามาซ่ึงความสุข ความส าเร็จของตนเอง ครอบครัว สังคม และ 
ไปจนถึงประเทศชาติบา้นเมืองท่ีตนเองเป็นสมาชิก ให้ด าเนินไปอย่างสันติและความผาสุกต่อไป  
(สมิธ วุฒิสวสัด์ิ, 2552 : 2) หากพ่อแม่หรือผูป้กครองเขา้ในถึงการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว
และสามารถปฏิบติัได้ดี บุตรก็จะได้รับการหล่อหลอมความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวน าไปสู่ 
การปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
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นอกจากน้ีผู ้ปกครอง จะต้องมีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน เพื่อให้บุตร 
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีวินยัในตนเอง โดยพ่อแม่มีหน้าท่ีใน 
การประกอบสัมมาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัวให้อยู่ดีมีความสุข ในขณะเดียวกนัก็ได้อบรมสั่งสอน
ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อลูก เพื่อขัดเกลาให้มีพฤติกรรมท่ีดีท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิต  
เพราะเม่ือเติบโตข้ึนจะได้เป็นพลเมืองท่ีดีมีศกัยภาพเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของครอบครัว  
ของสังคมและของประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อท่ีจะให้เ กิดความเจริญก้าวหน้าทั้ งในชีวิต  
ในครอบครัว ในสังคม ในประเทศชาติบา้นเมือง และในโลก เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน  
และอยา่งสันติ (สมิธ วุฒิสวสัด์ิ, 2552 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บวัค า  แกว้อุดม (2550 : 42) ไดส้รุป
บทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ไวว้่า  พ่อแม่มีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูลูกของตนเอง 2 บทบาท  
คือ บทบาทในการเล้ียงดู เป็นบทบาทสนองความต้องการทางด้านร่างกายแก่ลูกของตน  
มีโภชนาการท่ีดี มีท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม การรักษาอนามยั การป้องกันโรคและการป้องกัน
อันตรายต่างๆ ซ่ึงบทบาทน้ี จะเป็นผลท าให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ และบทบาทใน 
การอบรมสั่งสอน เป็นบทบาทท่ีพ่อแม่ ท าหน้าท่ีเสมือนครูของลูกในการให้ความรู้พื้นฐาน 
ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั การอบรมสั่งสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบติัตน
ของพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูก ซ่ึงพ่อแม่หรือผูป้กครองได้ตระหนักในบทบาทของตน 
ยอ่มส่งผลในการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่บุตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

นอกจากน้ีแล้ว การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองเป็นความสามารถในการควบคุมดูแล
อารมณ์ของตนได้ ซ่ึงจะช่วยให้เม่ือมีส่ิงต่างๆมากระทบ สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้ 
อย่างเหมาะสม พื้นฐานจากบุคคลในครอบครัวท่ีมีบิดามารดาใจเย็น บุตรก็ซึมซับหรือเรียนรู้ 
ถึงความใจเย็น ส่วนครอบครัวใดท่ีบิดามารดาใช้ความรุนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ 
ก็จะส่งผลใหบุ้ตรใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา เพราะบุตรเรียนรู้จากการมองเห็นและการซึมซบั
พฤติกรรมต่างๆจากบิดามารดา (สุพิชฌาย ์เพช็รสดใส, 2554 : 1) เน่ืองจากบิดามารดาเป็นตน้แบบ
ของบุตร การควบคุมอารมณ์หรือการจดัการอารมณ์อยา่งเหมาะสมของบิดามารดาจึงเป็นส่ิงส าคญั 
เน่ืองจากบิดามารดาเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดเป็นผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอยา่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานให้กบับุตร มีการส่ือสารและการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั การพูดและการกระท าของ 
บิดามารดาจะถูกถ่ายทอดมายงับุตร ดงันั้นเม่ือบิดามารดาปฏิบติัหรือกระท าอยา่งไร บุตรก็จะปฏิบติั
หรือกระท าตามนั้น (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2551 : 171) บุตรจะซึมซับพฤติกรรมต่างๆ แต่ถ้า 
บิดามารดารู้จกัควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออกทางดา้นอารมณ์  ก็จะส่งผลให้บุตรเรียนรู้และ
รู้จกัควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ไดเ้ช่นเดียวกนั สถานการณ์ภายในครอบครัว
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เป็นส่ิงท่ีสมาชิกจะมีความผูกพนัทางอารมณ์ซ่ึงกนัและกนั โดยหากสมาชิกคนใดคนหน่ึงรู้สึกเศร้า 
สมาชิกคนอ่ืนจะรู้สึกเศร้าตามไปดว้ย หรือเม่ือสมาชิกคนใดคนหน่ึงรู้สึกโกรธคนอ่ืนจะรู้สึกโกรธ
ตามไปด้วย หากสมาชิกเกิดความกลัว สมาชิกคนอ่ืนจะรู้สึกไม่มั่นคง และวิตกกังวลไปด้วย  
หากเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์แล้ว บิดามารดาจะสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง  
และน าไปสู่การท าให้บุตรสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้ดงันั้นการพฒันาให้บิดามารดา
เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเอง จึงนับเป็นส่ิงส าคัญเพื่อท่ีจะสามารถเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ 
บุตรธิดาต่อไป ดังนั้นอารมณ์ของบิดามารดาจึงสามารถส่งผลต่อทั้งตนเอง และสมาชิกคนอ่ืน 
ในครอบครัว บิดามารดาจึงตอ้งมีการพฒันาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ การจดัการแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ รู้จกัระบายอารมณ์ออกในรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นตน้แบบท่ีดีในการควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ให้แก่บุตร 
ของตน (สุพิชฌาย ์เพ็ชรสดใส, 2554 : 2-3) การควบคุมอารมณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบั
สถานการณ์อย่างมีเหตุผล แสดงออกในทางสร้างสรรค์ หรือรู้จกัท่ีจะยบัย ั้ง หรือควบคุมอารมณ์ 
ท่ีไม่เหมาะสมให้ได้ หากผูป้กครองมีการควบคุมอารมณ์ได้ ก็จะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรม 
ทางอารมณ์ท่ีดีและถ่ายทอดใหแ้ก่บุตร ยอ่มน าบุตรไปสู่พฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองได ้
 ปัจจุบนัพบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ไดแ้ก่ มีค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ตั้งใจ
จริงในการศึกษาหาความรู้ สับสนในตวัเอง ด าเนินชีวติอยา่งไม่มีเป้าหมาย จากสภาพปัญหาดงักล่าว
สะทอ้นให้เห็นปัญหามากมายท่ีตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน พร้อมทั้งพฒันาส่งเสริมนกัเรียนให้รู้ถึง
การเปล่ียนแปลง และสามารถพฒันาตนเองให้ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะ 
การปลูกฝังใหรู้้จกัรักษาระเบียบวนิยั ประพฤติตนในเร่ืองท่ีดีงาม เป็นท่ียอมรับของคนในครอบครัว  
สังคม เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพทั้งทางดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญา โดยพ่อแม่หรือผูป้กครอง 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหบุ้ตรประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
  โรงเรียนสาธิตมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ให้นกัเรียน
ได้ลงมือปฏิบติัจริง ทดลอง ส ารวจและแสดงออก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีครู 
เป็นผู ้จ ัดประสบการณ์ให้ เด็ กได้ฝึกคิด  ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ  มีวินัย  
และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนท่ีพ่อแม่ให้ความสนใจเป็น 
อยา่งมาก เพราะมีความคาดหวงัว่าลูกจะไดรั้บความรู้อย่างเต็มท่ีจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งยงั 
มีความคาดหวงัว่าโรงเรียนสาธิต เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ลูกประสบความส าเร็จและ
สามารถเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัไดง่้ายกวา่โรงเรียนอ่ืนๆ (โรงเรียนสาธิต โรงเรียนในดวงใจ
พอ่แม่, 2556)  
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จะเห็นไดว้า่ โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนท่ีพ่อแม่ให้ความสนใจในการสนบัสนุน ส่งเสริม
ให้บุตรได้เขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิต ซ่ึงนอกจากโรงเรียนสาธิต มีการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ยงัได้เห็นความส าคญัในการจดักิจกรรมให้แก่ผูป้กครอง ได้เขา้มา 
มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนอีกด้วย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา การประชุมผูป้กครอง การรับผลการเรียนของนกัเรียน เป็นการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแจง้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
ระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียน ครู และนกัเรียน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของ
นักเรียน การส่งการบ้านหรือรายงานให้ทนัเวลา การกวดขันนักเรียนในการอ่านหนังสือและ
ทบทวนต าราเรียน ความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนในชั้นเรียน            
การปรับตวัของนกัเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เน่ืองจากเป็นนกัเรียนท่ีเพิ่ง
เข้ามาเรียนใหม่ จ  าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบวินัยของทางโรงเรียน เพื่อได ้
ประพฤติปฏิบติัได้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ได้รับความร่วมมือ 
จากผูป้กครองในการเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนเป็นอย่างดีส าหรับกิจกรรมท่ีทางโรงเรียน 
ไดจ้ดัข้ึน โดยทางโรงเรียนเห็นความส าคญัในการฝึกฝนวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียน ซ่ึงพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองก็มีส่วนส าคญัในการฝึกฝนบุตรของตนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเองเช่นกนั 

ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงสัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกั
ในบทบาทหนา้ท่ีและการควบคุมอารมณ์ หากสมาชิกในครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั  
ผูป้กครองรับรู้หนา้ท่ีของตนโดยการรับรู้ความส าคญัของการใหค้วามรู้ ค  าแนะน า การตกัเตือนบุตร  
รวมถึงผูป้กครองสามารถจดัการกับอารมณ์ทางลบของตนเองได้ ย่อมส่งผลถึงพฤติกรรมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมวินยัในตนเองให้เกิดข้ึนแก่บุตรซ่ึงเป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดั
นครปฐมได ้โดยสามารถปฏิบติัไดใ้นหลายแนวทางดว้ยกนั 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน สัมพนัธภาพ
ในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองนักเรียน  
โรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม 

2. เพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนของผูป้กครอง
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองไดแ้ก่ เพศของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร 
และภาวะทางการเงินของครอบครัว 
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3. เพื่อวิเคราะห์สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  และการ
ควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่
นกัเรียนของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
ค าถามของการวจัิย 

1. พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน สัมพนัธภาพในครอบครัว  
ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนสาธิตใน
จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัใด  

2. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมท่ีมีเพศของบุตร ระดบัการศึกษา 
อาชีพ จ านวนบุตร ภาวะทางการเงินของครอบครัวท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยั
ในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

3. สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของ
ผูป้กครอง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมไดห้รือไม่ อยา่งไร 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวดันครปฐมท่ีมีเพศของบุตรต่างกัน   
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

2. ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน   
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

3. ผู ้ป กครองนัก เ รี ยนโร ง เ รี ยนส า ธิ ต ในจังหวัดนครปฐม ท่ี มี อ า ชีพ ต่ า ง กัน   
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

4. ผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมท่ีมีจ านวนบุตรต่างกัน   
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

5. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัว
ต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

6. สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ของ
ผูป้กครอง เป็นปัจจัยท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนของ
ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
 
 



8 

 

 

 

ขอบเขตการวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต 
ในจงัหวดันครปฐม ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน จึงไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั 
ไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ พอ่หรือแม่ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ

ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งส้ิน 2,290 คน 
จ าแนกเป็น พอ่หรือแม่ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 820 คน พ่อหรือแม่
ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 706 คน พ่อหรือแม่ของนกัเรียน
โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
จ านวน 764 คน (ขอ้มูลจ านวนนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนจากฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน, ปีการศึกษา 
2558)  

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พ่อหรือแม่ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลายโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2558 จ  านวน 341 คน 
ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 : 886 ,   อา้งถึงใน  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2555 : 185) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยก าหนดค่า 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนไดร้้อยละ 5 และสุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  
Random  Sampling) จ าแนกตามโรงเรียน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent  variable) มีดงัน้ี 
   3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

3.1.1.1 เพศของบุตร 
3.1.1.2 ระดบัการศึกษา 
3.1.1.3 อาชีพ 
3.1.1.4 จ  านวนบุตร 
3.1.1.5 ภาวะทางการเงินของครอบครัว 
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3.1.2 สัมพนัธภาพในครอบครัว  
3.1.3 ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
3.1.4 การควบคุมอารมณ์ 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable ) ไดแ้ก่ พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยั
ในตนเองแก่นกัเรียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เพศของบุตร หมายถึง เพศของบุตรท่ีเป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
2. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู ้ปกครองท่ีดูแลนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
3. อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูป้กครองท่ีดูแลนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
4. จ านวนบุตร หมายถึง จ านวนบุตรทั้งหมดท่ีมีของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ในจงัหวดันครปฐม 
5. ภาวะทางการเงินของครอบครัว หมายถึง ภาวะทางการเงินของครอบครัวของผูป้กครอง

นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
6. ผูป้กครอง หมายถึง พอ่หรือแม่ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
7. พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน หมายถึง การปฏิบัติ 

ของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองของบุตรหลาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
  7.1 การส่งเสริมพฤติกรรมดว้ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง หมายถึง การปฏิบติั
ของผูป้กครองโดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การท าตวัอย่างท่ีดีให้บุตรหลานเห็นประพฤติ
ปฏิบติัตามเพื่อใหบุ้ตรหลานเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

7.2 การส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการสอน หมายถึง การปฏิบติัของผูป้กครอง 
โดยการสอนในเร่ืองการใช้เงินและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
มารยาททางสังคมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคม เพื่อเป็นการปลูกฝังหรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุตรหลานใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
  7.3 การส่งเสริมพฤติกรรมดว้ยการเสริมแรง หมายถึง การปฏิบติัของผูป้กครอง 
ท่ีเป็นการแสดงออกด้วยการใช้ค  าพูดต่างๆเช่น ค าชมเชย การพูดให้ก าลังใจ การแสดงออก 
ทางสีหนา้ท่าทาง และการใหร้างวลัเพื่อส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
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8. สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั 
อนัประกอบด้วยพ่อหรือแม่ หรือผูป้กครองกับบุตรหลาน มีการส่ือสารทั้ งทางท่าทาง ค าพูด
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน มีการยอมรับซ่ึงกนัและกัน มีการจดั 
การกับความขัดแย้งในลักษณะท่ีสร้างสรรค์ มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงกันและกัน  
มีความผกูพนัรักใคร่ท่ีดีต่อกนัและมีการท ากิจกรรมในครอบครัวร่วมกนั 

9. ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี หมายถึง การท่ีผูป้กครองมีการรับรู้หน้าท่ีของตน 
โดยการยอมรับและเห็นความส าคญัในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานให้ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ด้วยการรับรู้ความส าคัญของการเฝ้าระวงับุตรหลาน การให้ความรู้ การฝึกฝน การบอกกล่าว  
การใหค้  าแนะน า การตกัเตือนและการก าหนดกิจกรรมใหบุ้ตรหลานปฏิบติัตนได ้

10. การควบคุมอารมณ์ หมายถึง การท่ีผูป้กครองสามารถจดัการกับอารมณ์ทางลบ 
ของตนเองได ้เม่ือมีส่ิงต่างๆมากระทบ สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน เป็นไปในทางสร้างสรรค์ โดยการมีสติ การอดทน การให้อภยั การมอง
โลกในแง่ดี การหลีกเล่ียงหรือยดืเวลาออกจากสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ท  าให้ทราบถึงระดบัของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการพัฒนากระบวนการแนะแนว การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการฝึกอบรมพ่อแม่ 
ผา่นกระบวนการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน การให้ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองนกัเรียน เพื่อส่งเสริม
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 

3. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าผลการวิจยัมาใช้ในการวางแผน ป้องกันและแก้ไข  
ในการสนบัสนุน ส่งเสริมพอ่แม่เพื่อส่งเสริมบุตรของตนให้เป็นผูมี้วินยัในตนเอง โดยการให้ขอ้มูล 
ความรู้ การประชาสัมพนัธ์แก่พ่อแม่ในการสอน การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง และการเสริมแรง 
แก่บุตรของตนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเองต่อไป 
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บทที ่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัเร่ือง “ พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน 
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
เป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยไดเ้สนอตามล าดบัดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัวนิยัในตนเอง 

1.1 ความหมายของวนิยัในตนเอง 
1.2 ความส าคญัของวนิยัในตนเอง 
1.3 คุณลกัษณะของผูมี้วนิยัในตนเอง 
1.4 แนวทางการปลูกฝังและเสริมสร้างการมีวนิยัในตนเอง 
1.5 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ส่วนท่ี 2 บริบทของโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม 
ส่วนท่ี 3 สัมพนัธภาพในครอบครัว 
 3.1 ความหมายของสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 3.2 องคป์ระกอบของสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 3.3 สัมพนัธภาพในครอบครัวระหวา่งพอ่แม่กบัลูก 
 3.4 แนวทางในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ส่วนท่ี 4 ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
 4.1 ความหมายของบทบาท 

4.2 ความหมายของความตระหนกั 
 4.3 บทบาทของพอ่แม่ 

4.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
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ส่วนท่ี 5 การควบคุมอารมณ์ 
 5.1 ความหมายของการควบคุมอารมณ์ 
 5.2 การควบคุมอารมณ์ของพอ่แม่ 
 5.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการควบคุมอารมณ์ของพอ่แม่ 
ส่วนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรส่วนบุคคลและพฤติกรรมการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเอง 
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ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัวนัิยในตนเอง 
 
1.1 ความหมายของวนัิยในตนเอง 
 ความมีวินัยในตนเองเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปลูกฝังให้แก่เด็ก มีผูใ้ห้ความหมายของความมีวินัย 
ในตนเองไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
 จ าลอง พนมชัย (2551 : 16) ได้ให้ความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ 
ของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้ งด้านอารมณ์และพฤติกรรมให้ปฏิบัติตนในทางท่ีถูกต้อง  
โดยไม่ไดเ้กิดจากฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของสังคม แต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีท าและไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม 

เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551 : 17) ได้ให้ความหมายว่า ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง  
การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงสามารถควบคุมตนเองไดท้ั้งทางอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรม
ทั้งทางกาย วาจา ใจให้ปฏิบติัได้ด้วยความเหมาะสม โดยเกิดจากจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงาม 
เป็นไปตามเง่ือนไขกฎเกณฑ์ของสังคม โดยไม่ได้เกิดจากข้อบังคับภายนอก แม้จะมีส่ิงเร้า 
ก็ไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ 

กิตติพงษ์ ทองดีเลิศ (2552 : 35) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความมีวินยัในตนเอง หมายถึง 
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนใหเ้ป็นไปตามท่ีตนมุ่งหวงัไว้
โดยเกิดความส านึกว่าเป็นค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่อตนเองและ
บุคคลอ่ืนในอนาคต 

บุญชม ศรีสะอาด (2555 : 4) ได้ให้ความหมายไวว้่า วินัยในตนเอง เป็นความสามารถ 
ของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมของตนให้ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีพึงปรารถนา ตาม  
ความตอ้งการของตนเอง  ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น ระเบียบของโรงเรียน ของชุมชน 
ตามหลักศีลธรรม เป็นต้น  โดยท่ีไม่ได้ปฏิบติัเพราะได้รับค าสั่งจากคนอ่ืน ซ่ึงนอกเหนือจาก 
จะกระท าในส่ิงท่ีเหมาะสมแลว้ยงัยบัย ั้งการกระท าท่ีไม่เหมาะสมดว้ย 

จากความหมายข้างต้น ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน 
การควบคุมอารมณ์หรือบงัคบัพฤติกรรมของตนเอง ให้เช่ือฟังและประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ระเบียบแบบแผนอนัดีงามต่างๆท่ีสังคมยอมรับ โดยตนเองมองเห็นคุณค่าท่ีจะกระท าเพื่อให้เกิด 
ผลดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครอง
ในการส่งเสริมวนิยัในตนเองแก่บุตรท่ีก าลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม เพื่อให้บุตร
เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง สามารถปฏิบติัตนและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมวินัย 
ในตนเองให้แก่ บุตรท่ีก าลังศึกษาโรงเ รียนสาธิต ในจังหวัดนครปฐม ในการปฏิบัติตน 
ของผูป้กครองโดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง การสอน และการเสริมแรง เพื่อให้บุตรเป็นผูมี้วินยั
ในตนเอง  สามารถปฏิบติัตนและด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
1.2 ความส าคัญของวนัิยในตนเอง 

วินัยในตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางบุคลิกภาพของเด็ก  ทั้ งน้ีผูท่ี้มีวินัยในตนเอง 
จะเป็นผูรู้้กาลเทศะและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผูมี้ระเบียบและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม  
ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของวนิยัในตนเองไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

บวัค า แกว้อุดม (2550 : 18) ไดใ้หค้วามส าคญัไวว้า่ ความส าคญัของวนิยัในตนเอง หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีไดรั้บจากการมีวินยั ซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดระเบียบข้ึนในตนเอง ลดความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น 
เกิดความสามคัคี ควบคุมตนเองได้ดีข้ึนช่วยน าทางไปสู่การท าความดี เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ส่วนตน รู้จัก รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี คุณธรรมและจริยธรรมเกิดข้ึน 
ในตนเองและเป็นเคร่ืองมือปลูกฝังส่ิงท่ีดีงามท่ีเหมาะท่ีควรให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติเพื่อ 
เป็นพลเมืองท่ีดี  

กิตติพงษ์ ทองดีเลิศ (2552 : 36) ได้ให้ความส าคญัไวว้่า ความส าคญัของการมีวินัย 
ในตนเองจะเห็นไดว้า่ วินยัเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่ง การเป็นผูมี้วินยัในตนเองและส่งเสริม
ใหเ้ป็นคนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ท าใหเ้กิดผลดีต่อพฤติกรรมต่างๆของตนเอง 

อญัชิสา สุรียแ์สง (2553 : 11) ไดใ้หค้วามส าคญัไวว้า่ ความมีวนิยัในตนเองนั้น มีคุณค่าและ
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลและสังคม เพราะถ้าหากว่าสังคมใดท่ีสมาชิกมีวินัยในตนเอง 
อย่างเคร่งครัดแล้วสังคมนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยงัช่วยพฒันาสังคมให้ก้าวหน้า 
ไดอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง   

จากความส าคัญของการมีวินัยในตนเองดังกล่าว การท่ีบุคคลมีวินัยในตนเองท่ีดีนั้ น 
จะส่งผลดีต่อตวัเอง  เน่ืองจากวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิ 
ของผูอ่ื้น การแบ่งปัน สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยใชห้ลกัการของเหตุผล  
โดยไม่ต้องให้ผูใ้ดมาควบคุมบงัคบั  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของบุคคลและ
ส่วนรวม บิดามารดาจึงควรส่งเสริมวินยัในตนเองให้เกิดข้ึนแก่นกัเรียน เพื่อสามารถด ารงชีวิตอยู ่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 



15 

 

 

 

ผูว้ิจ ัยจึงสนใจในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมวินัยแก่บุตร   
โดยเห็นความส าคญัของการมีวินัยในตนเองเพื่อให้บุตรของตน จะเติบโตข้ึนด้วยความมีวินัย 
ในตนเองต่อไป 
1.3 คุณลกัษณะของผู้มีวนัิยในตนเอง 
 คุณลักษณะของผูมี้วินัยในตนเองเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูมี้วินัยใน
ตนเอง มีผูก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูมี้วนิยัในตนเองไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 บวัค า แกว้อุดม (2550 : 31) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้มีวินยัในตนเอง คือ ผูท่ี้สามารถ
ควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวัง โดยบุคคลนั้ นจะต้อง 
มีคุณลักษณะต่างๆท่ีส าคัญ คือ มีความรับผิดชอบ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความตั้ งใจจริง  
สามารถควบคุมตนเองได้ มีความอดทน ตรงต่อเวลา มีเหตุผล มีความเป็นผู ้น า และปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบของสังคม 
 นนัท์มนัส รอดทศันา (2554 : 18) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูมี้วินัยในตนเองไวว้่า  
ผูมี้วินัยในตนเองจะแสดงพฤติกรรมท่ีมีทิศทางเดียวกนัคือ เป็นผูท่ี้สามารถควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมตนเองให้เป็นไปตามความถูกต้อง และเหมาะสมได้ เพราะการมีวินัย การเคารพ
กฎระเบียบ และกติกา ในการอยูร่่วมกนั ช่วยให้บุคคลในสังคมอยูเ่ป็นปกติสุข การละเลยไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบท่ีตั้งไวข้องแต่ละคน ท าให้เกิดความเดือดร้อน และความเสียหายแก่บุคคลและ
ส่วนรวมได ้ 
  จาก คุณลักษณะของผู ้ ท่ี มี วินัย ในตนเองดังก ล่ าวข้า งต้น  การมีวินัย ในตนเอง  
เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวงั
ไว ้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระท าการใดๆอนัเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคต และต้อง 
เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเจริญแก่ตนและผูอ่ื้น โดยไม่ขดัต่อระเบียบของสังคมและไม่ขดักบัสิทธิ
ของผูอ่ื้น 
1.4 แนวทางการปลูกฝังและเสริมสร้างการมีวนัิยในตนเอง 
 เด็กว ัยรุ่นเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต เป็นว ัยท่ีอยู่ในช่วงคึกคะนอง   
มีแนวโน้มท่ีจะคล้อยตามเพื่อนได้สูง เป็นวยัท่ีมีความสนใจในส่ิงแวดล้อมรอบตัว แต่มักจะ 
ขาดวินัยในการด าเนินชีวิต เด็กในปัจจุบนัควบคุมความต้องการของตวัเองให้อยู่ในขอบเขต 
ท่ีเหมาะสมและแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ค่อยได้ บางทีก็ไม่รู้จกัเวลา ไม่รู้จกัปรับตวัให้เข้า 
กับสถานท่ี และบุคคลท่ีก าลังพูดและสนทนาด้วย ปัญหาใหญ่ๆท่ีผูป้กครองไม่สบายใจ คือ   
วยัรุ่นควบคุมตนเองและก ากบัตนเองไม่ค่อยได้ ขาดวินัยในตนเอง ตอ้งให้พ่อแม่คอยบอกเตือน 
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จึงจะท า ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกิจวตัรประจ าวนั หรือเป็นเร่ืองของการเล่าเรียน หรือเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้ างานต่างๆ ในอดีตเคยคิดกนัวา่ ปัญหาการไม่มีวนิยัของเด็กนั้น น่าจะเป็นในกลุ่มคน
หรือสังคมท่ี มีฐานะยากจน สภาพแวดล้อมไม่ ดี  พ่อแม่หรือผู ้ปกครองมีการศึกษาน้อย   
และไม่มี เวลาในการอบรมลูก แต่จริงๆแล้วในปัจจุบัน ปัญหาของเด็กไม่ มีระเบียบวินัย   
ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากครอบครัวทั่วไป ซ่ึงเกิดจากการขาดการควบคุมดูแล ขาดการอบรม 
ระเบียบวนิยัใหรู้้จกัควบคุมตนเอง (กิตติพงษ ์ทองดีเลิศ, 2552 : 41) 
 การปลูกฝังและเสริมสร้างให้เกิดความมีวินัยในตนเองเป็นส่ิงจ าเป็นในการเร่ิมปลูกฝัง
ตั้งแต่วยัเด็กและพฒันาต่อไปตามวยั ดงัมีผูเ้สนอแนวทางการปลูกฝังและเสริมสร้างความมีวินัย 
ในตนเองไว ้ผูว้จิยัขอน าเสนอแนวคิดดงัน้ี 
 บัวค า แก้วอุดม (2550 : 6-7) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมวินัยในตนเอง หมายถึง   
การท่ีผู ้ปกครองนักเรียนมีส่วนส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนท่ีบ้านใน 3 ด้านได้แก่  
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการควบคุมตนเอง และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม 

1. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายดว้ยความละเอียดรอบคอบ และกระท าดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงมีลกัษณะ
และพฤติกรรมดงัน้ี มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น ดูแลเส้ือผา้ของใชส่้วนตวัของตนเอง  
ช่วยท างานบา้นและงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย รู้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงินดว้ยตนเอง ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน ให้ความร่วมมือกับผู ้อ่ืนและรู้จักช่วยเหลือผู ้อ่ืน  
รับผดิชอบการกระท าและการตดัสินใจของตวัเอง 

2. ดา้นการควบคุมตนเอง หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกดว้ยการควบคุมอารมณ์
และควบคุมตนเองในด้านต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะและพฤติกรรม ดงัน้ี ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีเหตุผล 
ในการกระท า มีความอดทน มีการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกในการแสดงพฤติกรรม เช่น หลีกเล่ียงการขดัแยง้ทะเลาะวิวาท รับฟังเหตุผล
ของผูอ่ื้น รู้จกัปรับตวัให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม พูดจาดี มีน ้ าใจ ปฏิบติัตนตามค าสอนทางศาสนา   
และมีน ้าใจเป็นนกักีฬา 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียน 
ในลักษณะเห็นด้วย คล้อยตาม ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆท่ีเป็นแบบแผนอยู่ในสังคมด้วย 
ความเต็มใจ มิไดก้ระท าเพราะถูกบงัคบัหรือถูกลงโทษ การปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่านั้นเป็นไป
อยา่งตรงไปตรงมาทั้งต่อหนา้และลบัหลงั และมีความเช่ือวา่การปฏิบติันั้นเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีดีแลว้ เช่น  
การปฏิบัติตามกฎจราจร การทิ้งขยะลงในท่ีรองรับ การเข้าคิวรอรับบริการ การตรงต่อเวลา   
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ความซ่ือสัตย ์การมีสัมมาคารวะ และมารยาททัว่ไปในสังคม ตลอดจนมีความช่ืนชมในบุคคลอ่ืน 
ท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมวา่เป็นผูมี้ส่วนจรรโลงสังคมใหส้งบสุขเรียบร้อย 

สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ (2550 : 3) ไดก้ล่าวถึงการวางกฎระเบียบใน
ครอบครัววา่เป็นส่ิงท่ีสอดแทรกอยูใ่นวิถีชีวิตประจ าวนัของครอบครัว  ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งจดัให้มีข้ึน
ตามสมควร  เพื่อให้ลูกสามารถฝึกระเบียบวินัย  เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะปรับตวัเผ ชิญกบัระเบียบ
ข้อบังคับของสังคมในอนาคต เพราะเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีกฎเกณฑ์ข้อจ ากัดท่ีชัดเจน   
จะสามารถสร้างวินัยในตนเองและสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ การตั้งกฎระเบียบ 
ในครอบครัวให้แก่ลูก อาจจะดูยุง่ยากส าหรับครอบครัวท่ีขาดทิศทางท่ีชดัเจนในการปฏิบติั ฉะนั้น
การก าหนดกฎระเบียบของบา้น ตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย เหมาะกบัวยัของเด็กท่ีเขาสามารถปฏิบติัได ้ 
พอ่แม่เองตอ้งรักษากฎอยา่งมัน่คงเสมอตน้เสมอปลาย ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั  
เป็นแบบอย่างท่ีดีในทิศทางเดียวกัน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพกฎ ไม่ละเมิดกฎเสียเอง   
แล้วท่านก็จะได้ลูก ท่ีสามารถสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้และ 
สามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

กิตติพงษ์ ทองดีเลิศ (2552 : 43) การสร้างวินยัจากพ่อแม่ คือการท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครอง
ฝึกหัดให้ลูกว ัยรุ่นเป็นผู ้ท่ี มีการประพฤติปฏิบัติตลอดจนการกระท าใดๆท่ีอยู่ในกฎเกณฑ ์  
ระเบียบแบบแผนท่ีเหมาะสม สามารถรู้และแสดงพฤติกรรมในเร่ืองต่างๆในระดบัท่ีเหมาะสม  
เป็นไปตามครรลองท่ีดีงามของสังคม เช่น มีความสามารถในการควบคุมความตอ้งการของตนเอง  
การใช้เวลา การศึกษาเล่าเรียน การช่วยงานบ้าน การช่วยกิจกรรมของครอบครัว การรู้จกัโทษ 
ของการใชเ้วลาวา่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ การคบเพื่อนไม่ดี การมัว่สุมอบายมุข 

สราญจิต สงวนสัตย ์(2553 : 35) ไดก้ล่าวไวว้่า พ่อแม่เป็นผูมี้อิทธิพลยิ่งในการสร้างวินยั
ให้แก่เด็ก พ่อแม่ตอ้งไม่ตามใจเด็กมากเกินไป หรือเขม้งวดกบัเด็กมากเกินไป และพ่อแม่ยงัเป็น 
ตวัแบบให้โดยไม่รู้ตวั เน่ืองจากเด็กจะสังเกตและเลียนแบบพ่อแม่หรือบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ด ดงันั้น 
วิธีการปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้แก่เด็ก นอกจากจะสอนด้วยวาจาแล้ว พ่อแม่จะต้อง 
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติ จะต้องกระท าจนเป็นอัตโนมัติให้เด็กเป็น 
ประจ าก่อน และเม่ือเด็กมีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการก็ตอ้งเสริมแรงโดยการให้รางวลั เช่น การชมเชย  
หรือใหส่ิ้งของเป็นบางคร้ัง 

สมใจ รักษาศรี (2554) ไดก้ล่าวถึง วิธีการท่ีพ่อแม่สอนลูกให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีแนวทาง 
ดงัน้ี 
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1. การแสดงความรัก 
2. การใชเ้หตุผล 
3. การใชท้่าทีท่ีหนกัแน่นจริงจงั 
4. มีบทลงโทษท่ีสมเหตุสมผล 
5. สร้างสัญญาณเตือน 
6. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลูก 
7. ชมเชยลูกเม่ือเขาท าส่ิงท่ีดี 
8. ไม่ใช่การบงัคบัและข่มขู่ 
9. สอนใหลู้กรู้วา่อะไรผดิอะไรถูก 
10. พอ่แม่ตอ้งปลูกฝังจิตส านึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ 
11. สอนใหลู้กรู้จกัความดีความชัว่ 
12. สอนหลกัคิดในเร่ืองความดีความชัว่ 
13. พอ่แม่ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหลู้กท าความดี 
14. การดูแลเอาใจใส่ลูกอยา่งใกลชิ้ด 
15. การใหค้วามเขา้ใจ การมีเวลาพูดคุย การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจลูก 
16. การสอนใหลู้กมีความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ์การรักษาค าพูด ความจงรักภกัดี 
17. การสอนให้ลูกพฒันาความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการใช้เหตุผล พฒันาแนวความคิด  

เชิงคุณธรรม 
ประดิษฐ์ ยมานันท์ (2555 : 6) ได้กล่าวถึง การฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยในตนเอง  

ซ่ึงลูกควรจะตอ้งมีวนิยัในส่ิงต่อไปน้ี 
1. วินัยในความประพฤติทัว่ไป เช่น เก็บส่ิงของให้เป็นท่ีและเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา  

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และค าสั่ง รู้จกักาลเทศะ ประพฤติตนเหมาะสมกบัวยั 
2. วินยัในกิจวตัรประจ าวนั มีระเบียบในตนเอง เช่น การต่ืนนอน การรักษาความสะอาด

ของร่างกาย  
3. วินยัในการเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน ท าการบา้น การทบทวนบทเรียนโดย 

ไม่ตอ้งสั่ง 
4. วินยัในการท างาน มีความรับผิดชอบเม่ือไดรั้บมอบหมาย ให้ท าส่ิงใดก็ท าจนส าเร็จ 

และท าโดยเตม็ความสามารถหรือรักษาค าพูดท่ีสัญญาไวก้บัผูอ่ื้น 
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5. วินัยในการควบคุมตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ดีตามสมควร ไม่โมโหฉุนเฉียว 
เม่ือถูกขดัใจไม่โกรธจนควบคุมตวัเองไม่ได ้อดทนต่อความยากล าบากไดต้ามวยั 
เทคนิควธีิการในการฝึกวนิยั ควรท าดงัต่อไปน้ี 

1. วนิยัตอ้งสร้างตั้งแต่เด็กอยา่งต่อเน่ือง ตามวยัและวฒิุภาวะ 
2. ท าความเขา้ใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการฝึกวนิยั 
3. กฎระเบียบต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ บอกได้ชัดเจนว่าจากกฎดังกล่าวน้ี  ลูกจะต้อง 

ท าอยา่งไร แต่อยา่ตั้งกฎเกณฑม์ากเกินไปจนกลายเป็นส่ิงจุกจิก 
4. การลงโทษต้องเป็นไปตามกฎท่ีวางไว ้ ท าโทษเหมาะสมกบัความผิด พ่อแม่จะตอ้ง 

ไม่ลงโทษลูกดว้ยอารมณ์แต่ตอ้งลงโทษเพราะหวงัดี ความรัก และห่วงใย 
5. ไม่เปล่ียนกฎเม่ือลูกฝ่าฝืน เพราะพ่อแม่ไม่อยากลงโทษ หรือเพราะพ่อแม่ใจอ่อน 

สงสารลูก 
6. หลีกเล่ียงการโตเ้ถียงกบัลูก การวนิิจฉยัความผดิของลูก ตอ้งพูดสั้นและง่าย ไม่ออกค าสั่ง

หลายอยา่งพร้อมกนั 
7. อยา่ร าคาญถา้จ าเป็นจะตอ้งตกัเตือนลูกซ ้ าๆกนัเพื่อให้ลูกอยูใ่นระเบียบวินยั แต่พึงระวงั

อยา่ใหบ้่อยเกิน 
8. ต้องเปิดโอกาสให้ลูกสามารถถกเถียงพูดคุยถึงเหตุผลท่ีต้องมีกฎ และต้องพร้อม  

ท่ีจะแกไ้ขไดภ้ายใตเ้หตุผลร่วมกนัระหวา่งพอ่แม่ลูก 
ข้อควรระวงัในการฝึกวินัย คือ พ่อแม่ต้องหนักแน่นและสม ่ าเสมอในการฝึกวินัย   

ไม่ใช้อารมณ์ท่ีรุนแรง เม่ือต้องเผชิญหน้ากับลูกท่ีละเลยกฎระเบียบ อย่ากลัวท่ีจะใช้อ านาจ 
พ่อแม่ปกครองลูก และหากลูกมีปัญหาในการละเมิดวินยั จนพ่อแม่จดัการไม่ได ้จะตอ้งปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวช 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เด็ก (2555)  ได้กล่าวถึงการท่ีพ่อแม่หรือผู ้ปกครองสอนลูกให้มี 
ระเบียบวนิยั ดงัน้ี 

1. เป็นตัวอย่างท่ี ดีของลูก  พ่อแม่ต้องเ ร่ิมต้นจากตัว เองก่อน เ น่ืองจากเด็กๆ  
จะชอบเลียนแบบและซึมซับความมีระเบียบวินัยจากพ่อแม่ ดังนั้ นหากพ่อแม่ต้องการให้ลูก 
มีระเบียบวนิยัก็ตอ้งท าเป็นตวัอยา่ง 

2. ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ การปลูกฝังวินัยต้องเป็นส่ิงท่ีท าซ ้ าๆอย่างสม ่ าเสมอ   
จนเด็กยอมรับและจดจ าได ้ฉะนั้นตอ้งค่อยเป็นค่อยไป และใชเ้วลาในการฝึกสอน 
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3. ไม่บังคับให้เด็กท า ไม่ควรบังคับให้เด็กท าอย่างท่ีพ่อแม่ต้องการ แต่ต้องชักจูง 
และยอมรับใหท้ าดว้ยความเตม็ใจ 

4. ชมเชยและให้ก าลังใจ การชมเชยให้ก าลังใจ จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้เด็กๆ 
ท าตามระเบียบวินยัอยา่งเต็มใจ เม่ือไรท่ีลูกปฏิบติัตามระเบียบวินยัไดเ้ป็นอยา่งดี พ่อแม่ควรชมเชย
และใหก้ าลงัใจ เพื่อเกิดแรงจูงใจท่ีจะท าต่อไป 

5. เม่ือลูกไม่มีระเบียบ ไม่ควรลงโทษลูกอย่างรุนแรง เพราะจะท าให้ลูกเกิดการต่อตา้น  
ควรท าความเขา้ใจกบัลูกและลงโทษดว้ยการงดไม่ใหลู้กท ากิจกรรมท่ีช่ืนชอบ 

6. พ่อแม่ตอ้งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกนั การสอนลูกให้มีระเบียบวินัยนั้น พ่อแม่ตอ้ง 
ใจเยน็ รู้จกัระงบัอารมณ์ และมีความหนกัแน่น ท่ีส าคญัตอ้งปฏิบติัตนไปในทิศทางเดียวกนั 

ศศิภา จงรักโชคชยั (2556) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการฝึกวินยัส าหรับวยัรุ่น 12-18 ปี ของพ่อแม่
หรือผูป้กครองไวด้งัน้ี 

1. การเสริมแรงทางบวก  
2. การอธิบายดว้ยค าพูด 
3. การตั้งกฎ 
จากแนวคิดการปลูกฝังและการสร้างวินัยนั้ น พอสรุปได้ว่า การท่ีจะให้เด็กมีวินัย 

จะตอ้งปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดจะท าให้เด็กมีวินัยเป็นอย่างดี ดงันั้น จึงตอ้งน าแนวทางหรือ
วิชาการการสร้างวินยัสอดแทรกในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างท่ีดีให้เด็ก
ได้เห็นและปฏิบัติตาม การวางรากฐานการมีวินัยในตนเองต้องเร่ิมท่ีวยัเด็ก การอบรมเล้ียงดู 
มีผลต่อการมีวนิยัในตนเองของเด็ก นอกจากน้ีแลว้พอ่แม่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิง่ในการสร้างวินยั
ในตนเองให้กับเด็ก การสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับ
ศกัยภาพของพอ่แม่เป็นส าคญั เน่ืองจากพอ่แม่เป็นบุคคลท่ีเด็กมีโอกาสอยูใ่กลชิ้ดดว้ยมากท่ีสุด 
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงวิธีการท่ีผูป้กครองส่งเสริมวินัยให้แก่บุตรของตน   
ซ่ึงมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการแต่งกายได้ถูกกาลเทศะ 
ทันเวลานัดหมาย ความเพียรพยายามท า ส่ิง ท่ีตั้ งใจไว้ให้ส า เ ร็จ การใช้เ งินอย่างมีคุณค่า  
การรักษาค าพูด การเขา้คิวรอรับบริการ รวมถึงการรับประทานอาหารมีประโยชน์ ส่วนด้านการ
สอนบุตรให้เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ดว้ยการสอนให้บุตรบนัทึกการใชจ่้ายเงินในแต่ละวนั เก็บออม
เงิน ซ้ืออุปกรณ์การเรียนเท่าท่ีจ  าเป็น รู้คุณค่าและรักษาสาธารณสมบติั รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเอง และการเสริมแรงใหบุ้ตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเองดว้ยการชมเชย พูดให้ก าลงัใจ ยิม้แยม้หรือให้
รางวลัแก่บุตรเม่ือบุตรมีความเพียรพยายามในการท าส่ิงใดให้ส าเร็จท าความเคารพผูใ้หญ่ และ
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รับผิดชอบในการท าหน้าท่ีของตนด้วยความเรียบร้อย จากวิธีการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัน าไป
ท าการศึกษากบัผูป้กครองเพื่อท าใหท้ราบถึงการปฏิบติัตนของผูป้กครองในการส่งเสริมให้บุตรเป็น
ผูมี้วนิยัในตนเอง   
1.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’s Moral Development 
Theory) 

การพฒันาทางจริยธรรม หมายความถึง การเจริญเติบโตในการเข้าสังคมของเด็ก
ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม
จุดมุ่งหมาย ของการพฒันาทางจริยธรรมหรือศีลธรรม คือ การท่ีบุคคลจะท าให้เกิดความสงบสุข
และความ เจ ริญ  ทั้ งทางว ัต ถุ จิตใจในก ลุ่มของตนในสั งคมหรือในโลกโดยส่วนรวม  
ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2521 อา้งถึงใน ธิดารัตน์ ธนะค าดี, 2552) 

พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษย์ แบ่งเป็น 3 ระดบั แต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขั้น  
ตามลกัษณะการใหเ้หตุผลทางจริยธรรมไดด้งัน้ี พชัรี สวนแกว้ (2545 อา้งถึงใน ธิดารัตน์ ธนะค าดี, 
2552) 

1. ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ์ (Preconventional level) ระดบัน้ีบุคคลสนองตอบ 
ต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงก าหนดไวโ้ดยผูมี้อ  านาจเหนือตน จะเลือกท าพฤติกรรม เฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเอง โดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น ในระดบัน้ีเป็นระดบัจริยธรรมของเด็กวยั 2-10 ปี 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ 

ขั้นท่ี 1 หลบหลีกการถูกลงโทษ (The punishment and obedience orientation)  
ผูท่ี้มีจริยธรรมขั้นน้ีโดยทัว่ไปแลว้อายุจะต ่ากวา่ 7 ขวบ ลงมา และจะมีพฤติกรรมต่างๆ ในลกัษณะ 
ท่ีมุ่งหลบหลีกไม่ให้ตนเองตอ้งถูกลงโทษเพราะกลวัว่าตนเองจะเจ็บหรือล าบาก เด็กจะยอมท า 
ตามค าสั่ง หรือกฎเกณฑข์องผูใ้หญ่เพราะไม่ตอ้งการใหต้นถูกลงโทษมากกวา่อยา่งอ่ืน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นยึดหลกัการแสวงหารางวลั (The instrumental relativist orientation)  
ผูท่ี้มีจริยธรรมในขั้นน้ีโดยทัว่ไปจะมีอายรุะหวา่ง 7-10 ปี เขาจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมก็มีสาเหตุ
มาจากตอ้งการไดรั้บผลประโยชน์ และเลือกกระท าพฤติกรรมจริยธรรม ในส่วนท่ีจะน าความพอใจ 
ความสุขหรือประโยชน์สุขมาสู่ตน เร่ิมพยายามท าเพื่อตอ้งการรางวลั 

2. ระดบัท่ี 2 ระดบัท าตามเกณฑ์ (Conventional level) ระดบัน้ีเป็นระดบัท่ีกระท าตาม 
ความคาดหวงัของบุคคลอ่ืน การต าหนิและยกยอ่งชมเชยจากสังคม เป็นส่ิงท่ีควบคุมความประพฤติ 
มีการกระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตน ระดับน้ียงัต้องควบคุมจากภายนอก  
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แต่ยงัมีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถแสดงบทบาทท่ีสังคมต้องการได้  
ระดบัน้ีเป็นระดบัจริยธรรมของเด็กวยั 10-16 ปี แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 3 หลกัการท าตามผูอ่ื้นเห็นชอบ (The interpersonal concorda orientation)  
ผูมี้จริยธรรมในขั้นน้ีมีอายุประมาณ 10-13 ปี ผูมี้จริยธรรมในขั้นน้ีมุ่งท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นพอใจ  
เพื่อให้เขายอมรับเข้าเป็นพวก  ชอบคล้อยตามคนอ่ืนโดยเฉพาะเพื่อท าตามแบบแผน 
คนส่วนใหญ่ยดึถือ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นหลกัการท าตามหนา้ท่ีทางสังคม (The law and order orientation)  
ผูท่ี้มีจริยธรรมในขั้นน้ีมีอายุประมาณ 13-16 ปี เขาจะรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนและ

สามารถท าตามหนา้ท่ีของตนตามเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด อาศยัหลกัความเหมาะสมของบทบาทของ
ตน เขาจะเคารพกฎหมายผูท่ี้มีจริยธรรมในขั้นน้ีถือวา่มีจริยธรรมท่ีดีพอสมควร 

3. ระดบัท่ี 3 ระดบัเหนือเกณฑ์ (Postconventional level) ระดบัน้ีเป็นระดบัท่ีมีจริยธรรม
เป็นของตนเอง ซ่ึงอยูใ่นวยัผูใ้หญ่เพียงส่วนยอ่ยและมกัจะมีในอายุ 16 ปีข้ึนไป ระดบัน้ีมีการตดัสิน
ขอ้ขดัแยง้ดว้ยการน าความคิดตรึกตรองดว้ยตนเอง  แลว้ตดัสินใจไปตามแต่ว่าจะเนน้ความส าคญั
ของส่ิงใดมากกว่ากัน การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมจะตั้ งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม  
ระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นยึดหลกัตามค ามัน่สัญญา (The social contract legalistic orientation)  
ผูท่ี้มีจริยธรรมในขั้นน้ีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ผูท่ี้มีจริยธรรมในขั้นน้ียึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ตามกฎหมาย แต่ยงัเห็นวา่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎเป็นส่ิงท่ีท าได ้ เม่ือไดใ้ชว้ิจารญาณดว้ยเหตุผล 
ท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 

ขั้นท่ี 6 ขั้นยึดหลกัการยึดอุดมคติสากล (The universal ethical principle orientation) 
พฒันาการทางจริยธรรมขั้นสูงสุดน้ี จะพบในผูใ้หญ่ท่ีมีความเจริญทางสติปัญญา มีประสบการณ์ 
และความรู้อย่างกว้างขวางเ ก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล  จึงมีความคิด 
ท่ีกวา้งไกลไปกว่ากลุ่มและสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เป็นบุคคลท่ีมีอุดมคติมีความสมเหตุสมผล
ค านึงถึงความเท่าเทียมกนัของสิทธิมนุษยชน 

ความมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีบุคคลควรมี เพราะผู ้ท่ีมีวินัยในตนเอง  
จะมีจริยธรรม ประพฤติอย่างมีเหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วินัยในตนเอง จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ทราบว่าวินัยในตนเองมีท่ีมาอย่างไร เพื่อจะได้ปลูกฝัง 
และพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคลได ้
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 สรุปไดว้่า การเกิดวินยัในตนเองนั้น บิดามารดาจะตอ้งวางพื้นฐานให้เกิดวินัยในตนเอง 
โดยเร่ิมมาจากการเล้ียงดูตั้ งแต่แรก เด็กเกิดความพึงพอใจท่ีปฏิบติัตามค าอบรมสั่งสอนเล้ียงดู 
ของผูเ้ล้ียงดูหรือเลียนแบบ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ และพฒันาจนกลายเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 จะเห็นไดว้่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีวินยัในตนเองลว้นแต่เป็นการปลูกฝังวินยัตั้งแต่
ในวัยเด็ก จนพัฒนาเร่ือยมาเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
อยา่งมีความสุข โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษาในเร่ืองผูป้กครองปลูกฝังวินยัแก่บุตร
ตั้งแต่วยัเด็ก พฒันาเร่ือยมาจนปัจจุบนัอยู่ในช่วงวยัรุ่น พฒันาต่อไปออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  
จากการศึกษาทฤษฎีดังกล่าว ท าให้ทราบถึงการปฏิบัติตนของผู ้ปกครอง โดยวิธีการต่างๆ 
มาใชใ้นการส่งเสริมใหบุ้ตรของตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 วินัยในตนเองมีความส าคญัยิ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่าง 
มีความสุข ผู ้ปกครอง มี ส่วนส าคัญในการส่ง เส ริมให้ บุตรมี คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค ์
ดว้ยวิธีการต่างๆ โดยการปลูกฝังและส่งเสริมการมีวินยัในตนเองตั้งแต่วยัเด็กจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีดีในอนาคต 
 

ส่วนที ่2 บริบทของโรงเรียนสาธิต ในจังหวดันครปฐม 
  

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนท่ีจัดตั้ งข้ึนภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือ 
คณะครุศาสตร์ของมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นสถานฝึกปฏิบติัการทางการศึกษา และเป็นสถานท่ี
ฝึกการปฏิบติังานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ ก่อนท่ีนิสิตนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา
โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนแนววิชาการโดยใช้นวตักรรม เพราะโรงเรียนสาธิตเกิดจาก 
การน านวตักรรมการสอนท่ีนักเรียนระดับวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ซ่ึงในสมยัก่อน คือ ส่วนหน่ึง 
ของโครงการฝึกหดัครูของวทิยาลยัวชิาการศึกษา (โรงเรียนสาธิต โรงเรียนในดวงใจพอ่แม่, 2556) 

โรงเรียนสาธิต เป็นองค์การทางการศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษต่างจากโรงเรียนทั่วไป  
โดยมติจากการประชุมร่วมของกลุ่มโรงเรียนสาธิต เม่ือปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย 
ในการก่อตั้ งโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติของบัณฑิต 
ในการสอนสาธิต การสอนวิจยั ทดลองด้านการเรียนการสอน พฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
ดังนั้ น โรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในทุกๆด้าน  สามารถพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นเด็กท่ีเก่งและกลา้แสดงออก มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความเป็นตวัของ
ตวัเองสูง และเป็นผูน้ าสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท าให้โรงเรียนสาธิตไดรั้บการคาดหวงั
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สูงจากสังคม ว่าเป็นโรงเรียนท่ีสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะต่อยอด 
ในระดบัอุดมศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อไป 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้นใจท าการศึกษากบัผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง
แก่บุตรในจงัหวดันครปฐม จ านวน 3 โรงเรียนดว้ยกนัคือ 

โรงเรียนสาธิตในสังกดัมหาวิทยาลยัรัฐไดแ้ก่ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
โรงเรียนสาธิตท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัไดแ้ก่ 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

จุดเด่นและแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
จากการท่ีโรงเรียนสาธิตเกิดจากการน านวตักรรมการสอนท่ีนักศึกษาระดับวิชาชีพ 

(ปริญญาตรี) วิชาชีพ โรงเรียนสาธิตจึงมีความพร้อมด้านบุคลากร และหลักสูตรการศึกษา  
ท่ีแม้ในเร่ิมแรกจะเป็นเพียงการสาธิตการสอน การวิจยั และการทดลองด้านการเรียนการสอน 
เพื่อพฒันาการศึกษา ดงันั้นหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจึงมีจุดเด่นท่ีเป็นการเรียน
การสอนคลา้ยระดบัมหาวิทยาลยั หรือท่ีหลายคนเรียกว่าเป็นหลกัสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระดบั
มหาวทิยาลยั รวมทั้งหลกัสูตรของนกัเรียนทั้งในระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมยงัสามารถปรับเปล่ียนได ้
เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมหาวทิยาลยัตน้สังกดัดว้ย 

ปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตไดใ้ชเ้ป็นท่ีสังเกตการสอนและการจดัโรงเรียน เพื่อการปฏิบติังาน
และฝึกสอนของนิสิตนกัศึกษา เป็นสถานท่ีศึกษาคน้ควา้ และวิจยัเก่ียวกบัความเจริญเติบโตของเด็ก
และทดสอบหลกัวชิาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยโรงเรียนสาธิตจะจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ทดลอง ส ารวจและแสดงออก 
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีครูเป็นผูจ้ ัดประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกทักษะ
กระบวนการ ฝึกการตดัสินใจ มีวนิยั และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

ดังนั้ นโรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนท่ีพ่อแม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ 
มีความคาดหวงัวา่ลูกจะไดรั้บความรู้อย่างเต็มท่ีจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งยงัมีความคาดหวงั 
วา่โรงเรียนสาธิตเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ลูกประสบความส าเร็จและสามารถเรียนต่อ
ในระดบัมหาวทิยาลยัไดง่้ายกวา่โรงเรียนอ่ืนๆ 
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กจิกรรมทีมุ่่งเน้นในโรงเรียนสาธิต 
โรงเรียนสาธิตมีกิจกรรมเด่นๆ เช่นเดียวกบัโรงเรียนอ่ืนๆ โดยส่วนมากจะเน้นกิจกรรม 

ด้านวิชาการเป็นหลัก เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน  
การประกวดแข่งขันต่างๆ หรือความสามารถทางด้านดนตรี ซ่ึงเด็กนักเรียนจะได้น าความรู้ 
ท่ีได้เรียนในหลักสูตรมาต่อยอดเป็นกิจกรรม เพื่อท าให้เห็นว่าการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ท าใหเ้ด็กสามารถลงมือปฏิบติัจริงได ้และเป็นท่ียอมรับของพอ่แม่ และสังคม 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสาธิต 
             โรงเรียนสาธิต โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัตน้สังกดั หรืออยู่ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง แต่จะมีการแยกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนจึงท าให้เด็กมองเห็น
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากภายในโรงเรียนของตวัเองและภายในมหาวิทยาลัย พื้นท่ีโดย 
รอบโรงเรียนจะมีพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมทักษะต่างๆของเด็ก 
อยา่งเตม็ท่ี เช่น หอ้งสมุด หอ้งทดลอง สนามกีฬา เป็นตน้ 
ส่ิงทีเ่ด็กได้รับจากการเรียนโรงเรียนสาธิต 

โรงเรียนสาธิตเป็นเหมือนโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กบัเด็ก โดยเฉพาะความพร้อม
ทางด้านวิชาการ ซ่ึงหากตวัเด็กเองอยู่ในวยัท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม 
ทางวชิาการในช่วงท่ีเหมาะสมก็จะยิง่ส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาศกัยภาพของตวัเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมถึง
เด็กจะรู้ว่าตวัเองสนใจในเร่ืองอะไรเป็นพิเศษ และมุ่งพฒันาตวัเองไปในทางนั้นได้ในอนาคต
(โรงเรียนสาธิต โรงเรียนในดวงใจพอ่แม่, 2556) 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  ก่อตั้งข้ึนจากความคิดริเร่ิมของอาจารยม์าลี  อติแพทย ์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดี เม่ือปี พ.ศ.2516 และเปิดรับ
นักเรียนเขา้เรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไมบ้ริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซ่ึงอยู่
ทางดา้นประตูเพชรเกษมเป็นท่ีท าการ ปีแรกรับนกัเรียน 2 ชั้น  คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1(มศ.1) ชั้ นละ 2 ห้อง หลักสูตรท่ีใช้ได้สร้างข้ึนเอง โดยาคณาจารย ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ (คู่ มือนักเรียนและผู ้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2557 : 28) 
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1. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี ้
 1.1 เพื่อใชเ้ป็นท่ีปฏิบติัการตามแนวทฤษฎีทางการศึกษาและการสาธิต 
 1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้ังเกตการณ์สอนและฝึกหดัสอน 
 1.3 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งวจิยัคน้ควา้ทางการศึกษา 
 1.4 เพื่อใชเ้ป็นท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนดั  ความสนใจ  ความสามารถและวยั
ของแต่ละบุคคล 
 1.5 เพื่อใช้เป็นสวสัดิการการศึกษาของบุตรอาจารย ์ ขา้ราชการและลูกจ้างประจ าของ
มหาวทิยาลยั 
2. วสัิยทศัน์ 
 เป็นแหล่งปฏิบัติทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  พัฒนาทางการศึกษาเพื่อ 
สร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  ความสามารถในการท างาน  รู้จักใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  มีทกัษะการแกปั้ญหา  มีภาวะผูน้ า  สืบสานวฒันธรรม  เป็นแบบอยา่ง 
ท่ีดี  สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

โดยมีจุดหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู ้เรียน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(คู่มือนกัเรียนและผูป้กครองโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา  2557 : 28,37) 
3. ระเบียบ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วย  เร่ืองวินัยและการตัดคะแนน  
ความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2551 ก าหนดระเบียบไว้ดังนี ้
วนัิยของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  มีดังนี้ 

1. นักเรียนตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ถูกตอ้งตามระเบียบ  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. นักเรียนต้องเป็นผูมี้มารยาทดีและมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์และผูม้าเยี่ยมเยือน
โรงเรียน 

3. นกัเรียนตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติดีและไม่กระท าการใดๆอนัจะน าความเส่ือมเสียมาสู่
โรงเรียนและส่วนรวม 

4. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนของ 
คณะศึกษาศาสตร์  และของมหาวทิยาลยั 

5. นกัเรียนจะตอ้งมีความสามคัคีต่อกนั 
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6. ถา้ถูกตดัคะแนนความประพฤติเกินกว่า 40 คะแนน  จะถูกท าทณัฑ์บนโดยผูป้กครอง 
มารับทราบดว้ย 
4. ประกาศโรงเรียนเร่ืองเคร่ืองมือส่ือสาร 

หากอาจารยผ์ูส้อนพบวา่นกัเรียนใชห้รือไม่ปิดเคร่ืองมือส่ือสารในชัว่โมงเรียนและอาจารย์
ผูส้อนยึดน าส่งฝ่ายปกครองนักเรียนถ้าจะขอคืนให้ผูป้กครองนักเรียนมารับคืนด้วยตนเองและ
นกัเรียนจะถูกตดัคะแนนความประพฤติ คร้ังละ 5 คะแนน 
5. ประกาศเร่ืองการปฏิบัติเม่ือมาโรงเรียนสายและการออกนอกบริเวณโรงเรียนสาธิต 

1. นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนทุกวนั 
2. หากจ าเป็นตอ้งหยดุเรียนอนุญาตให้หยดุได ้2 กรณีคือ ลากิจและลาป่วย 
3. การลากิจตอ้งส่งใบลาล่วงหนา้ถึงฝ่ายปกครองนกัเรียน  โดยให้ผูป้กครองลงนามรับรอง  

และอาจารยท่ี์ปรึกษาลงนามรับทราบ 
4. การลาป่วยต้องส่งใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ในวนัท่ีมาโรงเรียน หากป่วย 

โดยไม่ได้ไปพบแพทยใ์ห้ผูป้กครองลงนามรับรองมาว่าป่วยจริง  และอาจารยท่ี์ปรึกษาลงนาม
รับทราบ 

5. นกัเรียนท่ีไม่ไดล้ากิจ  ลาป่วย ถา้ออกจากบา้น  แต่มาไม่ถึงโรงเรียนหรือผูป้กครองมาส่ง
ท่ีโรงเรียนแต่ไม่ไดเ้ขา้เรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ถือวา่ขาดเรียน 

6. นกัเรียนจะออกนอกบริเวณมหาวิทยาลยัไดก้็ต่อเม่ือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและ
ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

7. ตอ้งน าจดหมายขออนุญาตออกนอกบริเวณมหาวทิยาลยัซ่ึงมีลายมือช่ือผูป้กครองรับรอง
มาใหอ้าจารยผ์ูส้อนลงนามรับทราบก่อน 

8. ในกรณีท่ีผูป้กครองมารับดว้ยตนเองให้ติดต่อฝ่ายปกครองนกัเรียนโดยตรง  แสดงบตัร
ประจ าตวัและลงบนัทึกการรับนกัเรียนออกนอกบริเวณมหาวทิยาลยั 

9. ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองขอน านกัเรียนออกนอกมหาวทิยาลยัทางโทรศพัท ์
10. หลงัจากมาสาย 3 คร้ังแลว้  จะเชิญผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรมและการมาสายคร้ัง

ต่อไปจะถูกตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละ 5 คะแนน 
11. การมาสายแล้วเขา้ชั้นเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต คร้ังท่ี 1 จะถูกตกัเตือน คร้ังท่ี 2  

จะเชิญผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรม  และคร้ังต่อไปจะถูกตดัคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 1 
ตารางแสดงการตดัคะแนนความประพฤติของนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2557-2559โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

การตัดคะแนนความประพฤติ 2557 
จ านวน(คร้ัง) 

2558 
จ านวน(คร้ัง) 

2559 
จ านวน(คร้ัง) 

1.มาโรงเรียนสายเกิน 3 คร้ัง 15 30 37 
2.ออกนอกบริเวณมหาวทิยาลยั 10 17 29 
3.ออกนอกบริเวณโรงเรียน 12 20 25 
4.หนีชัว่โมงเรียน 5 17 20 
5.ทรงผมและเคร่ืองแต่งกายผดิระเบียบ 5 10 15 

จากตารางแสดงการตดัคะแนนความประพฤติของนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2557 -2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการท าผิดวินยัในโรงเรียนของ
นักเรียนฯท่ีมีจ านวนในการถูกตดัคะแนนความประพฤติเพิ่มข้ึนตามล าดบั โดยการมาโรงเรียน 
สายเกิน 3 คร้ังมีการถูกตัดคะแนนความประพฤติมากท่ีสุด รองลงมาคือการออกนอกบริเวณ
มหาวิทยาลยั ออกนอกบริเวณโรงเรียน หนีชั่วโมงเรียน และทรงผม เคร่ืองแต่งกายผิดระเบียบ
ตามล าดับ ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง  
โดยเร่ิมจากบา้น ผูป้กครองจึงมีความส าคญัยิง่ในการส่งเสริมบุตรใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเองต่อไป 

สรุปได้ว่าโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากรมีความมุ่งหมายอบรมสั่งสอนให้ผูเ้รียน 
มีวินัยในตนเอง  เพื่ออยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ประสบความส าเร็จในชีวิต   
มีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศในทุกๆดา้น  รวมทั้งไดใ้ห้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลนกัเรียน
ร่วมกับโรงเรียนในเร่ืองระเบียบวินัยอีกด้วย (คู่ มือนักเรียนและผู ้ปกครอง โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2558) 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมตั้งอยู่ท่ี 85 ถนนมาลยัแมน ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นส่วนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
โดยแนวคิดการจดัตั้งนั้นมาจาก นายนิทศัน์เพียกขุนทด อธิการวิทยาลยัครูนครปฐมในขณะนั้น 
จัดตั้ ง ข้ึนเพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัดครู(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน)  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F&action=edit&redlink=1
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เพื่อให้วิทยาลัยครูผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้ งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โรงเรียนสาธิตจึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นควา้วิจัยทดลอง 
ของอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีได้คะแนน O-NET ม.3 สูงท่ีสุด 
ในประเทศไทยติดต่อกนั 3 ปีซ้อนในปีการศึกษา 2548-2550 และ O-NET ม.6 สูงเป็นอนัดบั 3  
ของประเทศ ในปีการศึกษา 2554 (โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2558)   
1. นโยบายการบริหาร  

1. จดัการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมธัยมศึกษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ถูกต้องมีเหตุผลมีวิสัยทัศน์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีทกัษะในสาระการเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพียงพอต่อ
การศึกษาในระดบัสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาตรงตามความถนดัความสามารถและความสนใจเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของตนอนัจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการเรียนการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการส่ือสาร การสร้างและการใช้เทคโนโลยีและการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

4. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมปฏิบติัตามค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

5. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูมี้วินยั เคารพต่อกฎหมายมีจิตส านึกและปฏิบติัตน
ตามวถีิทางประชาธิปไตย 

6. เสริมสร้างให้นักเรียนเห็นคุณค่าและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์ และวฒันธรรมไทยตลอดจนสมบติัของชาติ 

7. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพและบุคลิกท่ีดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
8. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและผูป้กครองนกัเรียน 

2. ปรัชญา/วสัิยทศัน์/พนัธกจิ  
2.1 ปรัชญา 
ปัญญาดี เป็นคนดี มีความสุขในการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
2.2 วสัิยทศัน์ 



30 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มุ่งพฒันาศกัยภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม สามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่าและมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล 

2.3 พนัธกจิ 
1. เร่งรัดและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 
2. ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และ

ทกัษะในการด าเนินชีวติ 
3. จดักระบวนการเรียนรู้และองคป์ระกอบสนบัสนุนในการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียน 

ใหมี้ศกัยภาพทางดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากล 
4. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ การสร้างปัญญา

เพื่อประยกุตใ์ชก้บัการด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย 
5. จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบติัจริงของผูเ้รียน 
6. จดัสาระและสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรักทอ้งถ่ินและภูมิใจใน 

ความเป็นไทย 
3. คติพจน์/เป้าหมาย/คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

3.1 คติพจน์ 
เสริมสร้างปัญญา พฒันาคุณธรรม 
3.2 เป้าหมาย 
ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา กลา้แกร่งวิทยาศาสตร์ มีศกัยภาพศึกษาต่อ ช่ืนชมความเป็นไทย 

สนใจโลกสากล ด ารงตนอยา่งมีความสุข 
3.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล เสียสละเพื่อ

ส่วนรวม ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน รวมทั้งช่วยพฒันาและปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
3. เคารพเช่ือฟังบิดามารดา ครูอาจารย ์กตญัญูกตเวที มีสัมมาคารวะ 
4. ปฏิบติัตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ คือมีวนิยั ขยนั ซ้ือสัตย ์ประหยดั อดทน 
5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น 
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6. ด ารงชีวิตดว้ยปัญญา ไตร่ตรองส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยเหตุผลไม่งมงายน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์
ในชีวติประจ าวนั 

7. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ 
8. รักการออกก าลงักาย ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
9. รักประเทศชาติและทอ้งถ่ิน มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหส้ังคม 
สรุปได้ว่าโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีนโยบายการบริหารเพื่อ 

มุ่งพฒันาศกัยภาพของนักเรียนร่วมกับผูป้กครองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี โดยมีการจดักิจกรรม 
ให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้จัดข้ึนเพื่อเป็นการให้ข้อมูล  
การส่งเสริม การสนบัสนุน ปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองในเร่ืองต่างๆเช่น 
การเรียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ วินัยของนกัเรียนเพื่อสนับสนุนให้ผูป้กครองส่งเสริมบุตร 
ของตนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเองต่อไป (โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2558)   

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

วทิยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา 
 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ึน ณ  
วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวชิาการเกษตรและอ่ืนๆ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จึงก าหนดเปิดใชว้ทิยาเขตก าแพงแสนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2522 เป็นตน้มา โดยมีคณะต่างๆ
เ ร่ิม เ ปิดด า เ นินการ  คือ  คณะ เกษตร  คณะสัตวแพทยศาสต ร์  คณะวิศวกรรมศาสต ร์   
คณะศึกษาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
 ในปี พ .ศ .2523 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายท่ีจะเปิดด าเนินการ   
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  เพื่อจะได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเป็นการส่งเสริมขยายงานทางด้านการศึกษา 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในชุมชนดว้ย  ฉะนั้นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จึงไดอ้นุมติั
ให้เปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ข้ึน  ณ  วิทยาเขตก าแพงแสน  ตั้งแต่วนัท่ี  15 
กรกฎาคม  2523 โดยให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจดัด าเนินการเรียนการสอน  
ดงันั้นคณะศึกษาศาสตร์จึงวางเป้าหมายท่ีจะให้โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  วิทยาเขตก าแพงแสน   
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เป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษาท่ีจะท าการวิจยัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
ในเขตชนบทไปพร้อมกับการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบสมรรถฐานและการบริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชนด้วย(คู่ มือนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา, 2557) 
1. วสัิยทศัน์  พนัธกจิ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   

1.1 วสัิยทศัน์   
จดัการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ มุ่งสู่สถาบนัอุดมศึกษา  

โดยมีความเป็นผูน้ า ด ารงคุณธรรมตามท่ีสังคมตอ้งการ 
1.2 พนัธกจิ 

 1. พฒันาผูเ้รียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
ทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารและน ามาใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
 2. พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูน้ าท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะตดัสินใจ
และแสดงออกเพื่อมีชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข 
 3. พฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพฒันากระบวนการคิดให้ผูเ้รียน 
มีศกัยภาพ ในการแสวงหาความรู้ โดยใชภู้มิปัญญาในมหาวทิยาลยั 
 4. พฒันาผูเ้รียนโดยส่งเสริมการออกก าลังกาย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
สุนทรียศาสตร์ 
 5. พฒันาคณาจารยสู่์มาตรฐานวชิาชีพชั้นสูง เป็นผูน้ าดา้นการศึกษาและวจิยัเพื่อผูเ้รียน 

1.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์10 คุณลกัษณะดงัน้ี 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3. มีวนิยัในตนเอง 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. มีสุนทรียภาพ 
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 10. มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และปฏิบติัตนห่างไกลยาเสพติด 
2. ระเบียบว่าด้วยเร่ืองผู้ปกครองนักเรียน พ. ศ. 2557  

1. ผูป้กครองตอ้งร่วมมือกบัสถานศึกษาเพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
โดยใหน้กัเรียนแต่งกาย แต่งเคร่ืองแบบ ประพฤติตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่งของสถานศึกษา
ระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติัตนของนกัเรียน พ. ศ. 2557  

2. นักเรียนทุกคนควรปฏิบัติตนเป็นคนดี  กล้าหาญ  กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกท่ีควร   
รู้จกัอดกลั้น  รู้จกักาลเทศะ  มีกิริยาวาจาสุภาพ  มีสัมมาคารวะต่อบิดา  มารดา  อาจารย์  และ 
มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป  การหยุดเรียน  การลา  การขาดเรียน  ให้ผู ้ปกครอง 
เขียนขอ้ความรับรองว่า “ขา้พเจา้รับรองว่าเป็นความจริง” พร้อมลงลายมือช่ือในตอนทา้ยใบลา 
ของนักเรียน โดยจะต้องเป็นลายมือของผู ้ปกครองท่ีมาท าการมอบตัวหรือท่ีได้แจ้งไว้กับ 
ทางโรงเรียน ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายมือช่ือผู ้ปกครองให้ลงโทษฐานแจ้งเท็จ 
อีกประการหน่ึง หากนักเรียนขาดเรียนเกิน 3 วนัติดต่อกัน และไม่ได้รับแจ้งจากผูป้กครอง 
จะด าเนินการดังน้ี 1.อาจารย์ประจ าชั้ นติดต่อขอข้อมูลจากผูป้กครอง หากไม่ได้รับการช้ีแจง 
จากผูป้กครองภายใน 7 วนั  อาจารย์ประจ าชั้นท ารายงานแจ้งงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนทราบ  เพื่อทางโรงเรียนจะไดท้  าหนงัสือเชิญผูป้กครองมาพบอาจารยง์านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียนต่อไป กรณีผูป้กครองไม่มาพบอาจารยง์านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
ดังกล่าว  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเสนอรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพฒันานักเรียน   
เพือ่เสนอหวัหนา้สถานศึกษา  พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
3. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ. ศ. 2557  

หากนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า 40 คะแนน จะถูกท าทัณฑ์บน  
โดยใหผู้ป้กครองมารับทราบดว้ย 

สรุปได้ว่าโรงเ รียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  ไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองการปลูกฝังความมีวินยัในตนเองให้แก่
นกัเรียนร่วมมือกบัผูป้กครอง โดยการให้ผูป้กครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อเป็น 
การป้องกันแก้ไขร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง เพื่อให้บุตรเป็นผูป้ระพฤติ ปฏิบติัตน 
ตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้เพื่อสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนและสังคมได้อย่างเป็นสุข (คู่มือ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัย 
และพฒันาการศึกษา, 2557) 
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จะเห็นไดว้า่โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา ไดมี้นโยบายในการอบรมสั่งสอนนกัเรียน 
ให้เป็นผูมี้วินัยในตนเอง รวมทั้งผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน  
ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงการท่ีผูป้กครองมีการส่งเสริมบุตรของตนเพื่อสามารถ 
ท่ีจะเรียนรู้การใชชี้วติในโรงเรียน สังคมไดอ้ยา่งมีวนิยัในตนเองและมีความสุข 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
 ศิริพร สอาดลว้น (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความมีวินยัในตนเอง
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความประพฤติ
ทัว่ไป ดา้นกิจวตัรประจ าวนั ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นการท างานและดา้นการเรียน อยู่ในระดบั 
ท่ีปฏิบติับ่อยคร้ัง ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองกบัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน มีความสัมพนัธ์กันเฉพาะด้านความประพฤติทัว่ไปและด้านการท างาน 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ .01 

วลัลภา วงศ์ศกัดิรินทร์ (2559 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการมีวินยัในตนเองของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกตามเพศไม่พบความแตกต่าง เม่ือจ าแนกตามระดับชั้ น 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  มีการศึกษาเก่ียวกบัวินยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน
สาธิต ในเร่ืองเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่ามีความสัมพนัธ์กับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนเป็นอย่างไร การศึกษาปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวกับวินัยในตนเองของนักเรียนและ
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียน ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของพ่อแม่ในการส่งเสริม 
ให้บุตรเป็นผูมิ้วินัยในตนเอง เพราะพ่อแม่เป็นรากฐานท่ีส าคัญในการเล้ียงดู อบรม ปลูกฝัง 
สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้ตรสามารถปฏิบติัตนเป็นผูส้ามารถด ารงอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

 
ส่วนที ่3 สัมพนัธภาพในครอบครัว 

 
สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ของครอบครัว และน าไปสู่ปัญหาของสังคมต่างๆมากมาย หากครอบครัวไม่เขม้แขง็พอ การปกป้อง
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คุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้รอดพน้จากภัยรอบด้านจะท าได้ยาก และสภาพปัญหาสังคม 
ก็นบัวา่มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันโครงสร้างพื้นฐานของสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด  
แต่มีบทบาทส าคญัในการอบรมเล้ียงดูและหล่อหลอมความเป็นมนุษย ์ตลอดจนสร้างค่านิยม เจตคติ 
อุปนิสัยและบุคลิกภาพของบุคคล ดังนั้นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความส าคัญ 
ของการใชเ้วลาร่วมกนั ทกัษะการใชชี้วิต การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์ลดความขดัแยง้ ให้ความรัก
ความอบอุ่น และการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ของสมาชิกในครอบครัว จึงเป็นส่ิงส าคัญ 
ในการส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี ก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
สังคมคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 

สัมพันธภาพในครอบครัว เ ป็นลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ความสัมพนัธ์ระหว่างปู่ย่าตายาย 
กบัลูกหลาน รวมไปถึงความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูง มีความห่วงใยซ่ึงกนัและกัน  
และปรึกษาหารือร่วมกันเม่ือมีปัญหาต่างๆเกิดข้ึน ส่วนครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพไม่ดีนั้ น  
จะมีลกัษณะตรงกนัขา้มคือ เกิดมีความห่างเหิน และน าไปสู่ปัญหาและความขดัแยง้กนัในท่ีสุด 
(จิราพร ชมพิกุล, 2552 : 1-2) 
3.1 ความหมายของสัมพนัธภาพในครอบครัว 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนรวมถึง
สถาบนัทางสังคมต่างๆนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน แต่สถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีปลูกฝัง 
การเรียนรู้ต่างๆนัน่คือ สถาบนัครอบครัว ความสัมพนัธ์ในครอบครัว เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติอันเน่ืองมาจากสมาชิกในครอบครัวซ่ึงได้แก่ พ่อแม่  พี่น้อง ได้ให้ความรัก 
ความผูกพนัความใกลชิ้ดสนิทสนม มีอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดร่วมกนั การเอาใจใส่เล้ียงดูกนั 
ท าให้เกิดการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นแบบแผนของความรักความเขา้ใจ ค่านิยม  
และการประพฤติปฏิบติัต่อกนั ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวนั้น จะเป็นพื้นฐานท่ีดีของสังคม
ความสัมพันธ์ ท่ี ดีในครอบครัว  ช่วย เส ริมส ร้างความผาสุก  ความราบ ร่ืน ความมั่นคง   
และความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่สังคม  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของสัมพนัธภาพในครอบครัวไวห้ลายท่าน
ดงัน้ี 

กรรณิกา อ่างทอง (2552 : 31) ไดก้ล่าวถึงสัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง การท่ีสมาชิก
ในครอบครัวให้การยอมรับในตวันักเรียนในด้านความรัก ความผูกพนัสนิทสนม ความเห็นอก  
เห็นใจซ่ึงกนัและกนั มีการยอมรับและยกย่องนักเรียนด้วยความเหมาะสม  มีเวลาใกลชิ้ดพูดคุย 
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รับฟังปัญหา และเหตุผลซ่ึงกันและกัน รวมถึงมีการร่วมกันคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ 
ท่ีเป็นปัญหา เช่น การพูดคุยปรึกษากันหารือในเร่ืองต่างๆ การท ากิจกรรมร่วมกันในวนัหยุด   
การไปเท่ียวพกัผ่อนด้วยกัน การปรับทุกข์ในปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งยอมรับเหตุผลใน 
ความคิดเห็นและการกระท าของกนัและกนัอยา่งเขา้ใจ 

จิราพร ชมพิกุล (2552 : 5) สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว และเครือญาติ หรือบุคคลอ่ืนๆท่ีอาศยัรวมอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั โดยใชเ้วลา
ในการท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ร่วมกนั  มีการสนทนาพูดคุย ปรึกษาหารือกนั มีการแสดงออก 
ซ่ึงความรัก เอ้ืออาทรต่อกันทั้งทางกาย วาจา และใจ และปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
อยา่งเหมาะสม 

สมิธ วุฒิสวสัด์ิ (2552 : 7) สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง การแสดงพฤติกรรม 
ของสมาชิกท่ีอยู่ในครอบครัวของนักเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น 
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูกๆหรือผูป้กครอง ซ่ึงอาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่คนอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ปู่ยา่ ตายาย ลุงป้า นา้อา เพื่อท่ีจะท าให้ครอบครัวด าเนินไปไดอ้ย่างมีความสุข มีความเขา้ใจ
อนัดี 

สราญจิต สงวนสัตย์ (2553 : 40) ได้กล่าวว่า สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง  
การท่ีบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวให้ความรัก ความเอาใจใส่  ชมเชยให้ก าลังใจ   
แสดงความเห็นใจเม่ือบุตรผดิพลาด และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว 

สรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัว โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัว ดงันั้นสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีพ่อแม่ส่งเสริม
วินยัในตนเองให้เกิดข้ึนแก่ลูก หากพ่อแม่ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ พูดคุยอย่างเขา้ใจกนัจะส่งผล 
ใหลู้กมีวนิยัในตนเอง 
3.2 องค์ประกอบของสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 สัมพันธภาพท่ีอบอุ่นในครอบครัว เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สมาชิกในครอบครัว 
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอบอุ่น สามารถสืบทอดและด ารงความเป็นครอบครัว กล่าวคือ 
ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่นแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็ย่อมจะมีความมัน่คงทางอารมณ์ 
สามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (กรรณิกา อ่างทอง, 2552 : 31) 
 จ าลอง ลิลนั (2551 : 36) ไดก้ล่าวถึงสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดี  
ควรจะประกอบดว้ย 



37 

 

 

 

1. การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน หมายถึง การมีเวลาพูดคุย สามารถพูดคุยกันอย่าง 
เป็นกนัเอง เขา้ใจกนัและเปิดเผยร่วมกบัรู้เร่ืองราวความรู้สึกของกนัและกนัโดยไม่ตอ้งปกปิด 

2. ความผูกพันและการสนับส นุนระหว่ า งกัน  หมาย ถึ ง  ก ารพักผ่อน ร่วมกัน  
ความเห็นอกเห็นใจกนั และแสดงความห่วงใยในสวสัดิการของกนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  
รู้จกัส่งเสริมและแบ่งเบาความทุกขข์องอีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่ทอดทิ้ง 

3. ความเช่ือถือและช่ืนชมคุณค่าของกนัและกนั หมายถึง การมีความเช่ือถือในส่ิงท่ีอีก 
ฝ่ายหน่ึงปฏิบัติ  ไม่หวาดระแวงกัน ไม่ละเมิดสิทธิของแต่ละคน มีความพึงพอใจ ช่ืนชม   
และศรัทธาเล่ือมใสซ่ึงกนัและกนั 

4. ความสอดคล้องในการปฏิบัติต่อกัน หมายถึง การยอมรับในความคิดเห็นยอมรับ
กฎเกณฑม์าตรฐานของบุคคลในครอบครัว ไม่เขม้งวดในระเบียบวนิยั และขอ้จ ากดัมากเกินไป 

สมิธ วฒิุสวสัด์ิ (2552 : 7 - 8) สัมพนัธภาพในครอบครัว ประกอบดว้ย 
1. ด้านภารกิจท่ีสมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ี หมายถึง

พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ในการท างานบ้านท่ีได้รับมอบหมายโดย  
ไม่ตอ้งใหส้มาชิกคนอ่ืนในครอบครัวเตือน  

2. ดา้นการส่ือสารระหวา่งสมาชิกในครอบครัว หมายถึงพฤติกรรมท่ีนกัเรียนและสมาชิก 
ในครอบครัวได้ท าการแสดงออกด้วยการพูดคุยกนัอย่างตรงไปตรงมา ทั้งด้านค าพูดและท่าทาง 
โดยสมาชิกในครอบครัวจะสามารถเขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีพูดคุยไดต้รงกนั 

3. ด้านการแสดงออกถึงความผูกพันอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว หมายถึง  
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในลกัษณะของความผกูพนั ห่วงใย และรักใคร่ระหวา่งกนัและกนั  

4. การให้ความช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัเรียน 
ได้แสดงออกในลักษณะการ เอาใจใ ส่ ดูแลช่วย เหลือกันทั้ งทางสีหน้า  ท่ าทาง  ค าพูด  
ใหค้วามช่วยเหลือคนในครอบครัวอยา่งเหมาะสม 

5. การแก้ปัญหาและความขดัแยง้ร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนและสมาชิก 
ในครอบครัวแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ในครอบครัว 

6. การใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน หมายถึง การปฏิบติักิจกรรมในเวลาว่าง 
ของครอบครัวร่วมกนั โดยท่ีนกัเรียนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนด และมีความพึงพอใจภายหลัง 
การท ากิจกรรมร่วมกนั 
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7. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียน
แสดงออกโดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของครอบครัว รวมทั้งการ
ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการไม่กระท าตามขอ้ก าหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความส าคญัต่อการท่ีพ่อแม่ 
สร้างวินยัให้แก่ลูก  เพราะความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว การส่ือสารท่ีดี การท ากิจกรรมร่วมกนั
ช่วยเหลือกนัและกนัในครอบครัว จะเป็นพลงัช่วยใหทุ้กคนอยูอ่ยา่งมีความสุข 
3.3 สัมพนัธภาพในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กบัลูก 
 สัมพนัธภาพในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ และลูกมีความส าคญัอย่างยิ่ง หากสัมพนัธภาพ
ในครอบครัวมีการท าตามบทบาทหน้าท่ีของตน มีการท ากิจกรรมร่วมกนั การให้ความช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ปฏิบัติตามกฎของครอบครัวย่อมส่งผลให้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นไปด้วย 
ความราบร่ืนและมีความสุข 

กรรณิกา อ่างทอง (2552 : 36) ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวนั้น เป็นรากฐานท่ีส าคญั 
ในชีวิตของวัย รุ่น หากสมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับในตัวนักเรียนในด้านความรัก  
ความผูกพนัสนิทสนม ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั มีการยอมรับและยกย่องนักเรียนด้วย 
ความเหมาะสม มีเวลาใกลชิ้ดพูดคุยรับฟังปัญหา และเหตุผลซ่ึงกนัและกนัรวมถึงมีการร่วมกนัคิด
และตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเช่น การพูดคุยปรึกษาหารือในเร่ืองต่างๆ การท ากิจกรรม
ร่วมกันในวันหยุด  การไปเ ท่ียวพักผ่อนด้วยกัน การปรับทุกข์ในปัญหาต่างๆท่ี เ กิด ข้ึน  
พร้อมทั้งยอมรับเหตุผลในความคิดเห็นและการกระท าของกนัและกนัอยา่งเขา้ใจ ก็สามารถส่งเสริม
ใหว้ยัรุ่นเกิดการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ 

สราญจิต สงวนสัตย ์(2553 : 44) สัมพนัธภาพระหวา่งพ่อแม่ลูกในวยัรุ่น มีความแตกต่าง 
ไปจากในวยัเด็กอย่างชัดเจน วยัรุ่นมีลักษณะธรรมชาติตามวยัของตน ได้แก่ ความรู้สึกหรือ 
ความตอ้งการท่ีจะได้มาซ่ึงความเป็นอิสรเสรี  ตอ้งการคิดเอง  กระท าเอง  ตดัสินใจด้วยตนเอง  
ธรรมชาติเหล่าน้ีท าให้วยัรุ่นประพฤติตนไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากวยัเด็ก  ในวยัเด็กเขาจะไม่
แสดงอาการต่อตา้นพ่อแม่ให้เห็นอย่างชดัเจนเหมือนระยะวยัรุ่น  ถา้ปล่อยให้ปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งพอ่แม่และลูกวยัรุ่นเพิ่มข้ึนก็จะเป็นการท าลายสัมพนัธภาพท่ีดีของครอบครัวลงไปได ้
 สัมพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสัมพนัธ์ตามบทบาทท่ีคนเรามีต่อสมาชิกในครอบครัว  
สัมพนัธ์กบัพฒันาการแต่ละดา้นของวยัรุ่น  สัมพนัธภาพท่ีพอเหมาะจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในช่วงวยัรุ่นท่ีดี  มีความเป็นเหตุเป็นผล  มีวินยัในตนเองสามารถอยู่ร่วมในครอบครัว
และสังคมอยา่งมีความสุข 
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3.4 แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว 
 ครอบครัวท่ีมีสัมพนัธภาพดีระหว่างกนัเป็นครอบครัวท่ีมีความสุข และการมีความสุขน้ี 
ท าให้สมาชิกภายในครอบครัวมีพฒันาการในการรับรู้ตนเองในทางบวกและท าให้รู้สึกว่าตนเอง 
มีคุณค่าส าหรับครอบครัวและของสังคม  รู้ สึกว่าตนเองเป็นผู ้มีความสามารถท าให้เ กิด 
ความภาคภูมิใจในตนเอง  ซ่ึงการมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัภายในครอบครัวจะเป็นรากฐานท่ีส าคญั
ในการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองพร้อมกบัน าความคิดความรู้สึกต่อผูอ่ื้นในทางบวกไปใช้ใน 
การปฏิบติัตนต่อสังคมภายนอกดว้ย (กรรณิกา อ่างทอง, 2552 : 32)  

การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ีต่อกนั มี 3 ปัจจัยใหญ่ คือ 
1. การชมเชย หรือ ช่ืนชมท่ีเหมาะสม 
2. การติเพื่อก่อ 
3. การแกไ้ขความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์
หลกัการในการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลในครอบครัวและผู้อ่ืน 
1. ฝึกนิสัยตนเองให้มีคุณลักษณะท่ีดีงาม  ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ เช่นซ่ือตรงต่อเวลา  

ท าตามท่ีพูด ไม่หยบิยมืของผูอ่ื้นหากไม่จ  าเป็น ชมผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ การมีน ้าใจ เสียสละต่อผูอ่ื้น 
ไม่นินทาวา่ร้ายผูอ่ื้น และรู้จกักาลเทศะ 

2. การฝึกเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง  การเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง 
ใหเ้ป็นผูท่ี้มีบุคลิกสง่างาม ในอิริยาบถทั้งการนัง่ การยนื การเดินใหเ้หมาะสม 

3. วธีิการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลในครอบครัวและผูอ่ื้น การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น  
การสร้างสัมพันธภาพนับว่าเป็นส่ิงส าคัญ ควรรู้จักสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 

อย่างมีความสุข ดังนี ้
1. สัมพนัธภาพระหว่างสามีและภรรยา กล่าวคือ ส่ิงท่ีสามีพึงปฏิบติัต่อภรรยาตน 

เพื่อสัมพนัธภาพ ดงัน้ี เป็นหัวหน้าครอบครัว ให้เกียรติ ยกย่องภรรยา แสดงความของภรรยา 
ท่ีพึงปฏิบติัต่อสามี เช่น การซ่ือสัตย ์ยิม้แยม้แจ่มใส รักษาทรัพยส์มบติัของสามี เคารพและเก้ือกูล
ครอบครัวสามีตามสมควรแก่ฐานะ และควรดูแลใหก้ าลงัใจเม่ือเจบ็ป่วย 

2. สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น เช่น การให้เกียรติ ยกย่อง ไม่ทะเลาะวิวาท หากมีเร่ืองขดัแยง้ 
ตอ้งรีบพูดคุย ช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะตนเอง เป็นตน้ (จิราพร ชมพิกุล, 2552 : 19-20) 
 ส่ิงส าคญัคือ  พ่อแม่ตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ลูก ในเร่ืองของความโกรธ คือ ควรท าอย่าง 
ท่ีพ่อแม่สอนลูกจะท าให้ง่ายส าหรับลูกท่ีจะรับฟังและท าตาม ซ่ึงผลดีท่ีตามมาคือความเข้าใจ 
และความเคารพนบัถือท่ีลูกวยัรุ่นจะมีต่อพ่อแม่มากข้ึน บางคร้ังพ่อแม่อาจจะไม่พอใจพฤติกรรม
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ของวยัรุ่นและหาทางจะปรับปรุงดว้ยวิธีการต่างๆ การเตือนดว้ยความหวงัดี เป็นวิธีการท่ีลูกวยัรุ่น
ยอมรับไดดี้แต่พ่อแม่ควรมีวิธีการเตือน รวบรวมเหตุผลท่ีดีท่ีลูกยอมรับได้ หาเวลาท่ีพ่อแม่พร้อม 
ท่ีจะพูด และลูกพร้อมท่ีจะฟังพูดกันให้เป็นท่ีเข้าใจ พ่อแม่อย่าพูดวนัละนิดวนัละหน่อยให้ลูก 
ไปปะติดปะ ต่อ เอา เอง  ลูกจะ คิดว่ าพ่อแม่บ่นให้ ฟั งทั้ งๆ ท่ี ในความคิดของพ่อแม่นั้ น  
พ่อแม่ได้เตือนแล้ว ส าหรับพ่อแม่ท่ีเคยเขม้งวดกบัลูกมาก่อน การก าหนดกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด 
ก็อาจจะช่วยปรับพฤติกรรมลูกได้บ้างแต่ส าหรับวัย รุ่น ท่ีพ่อแม่ไม่ เคยท า เ ช่นน้ีมาก่อน  
หากตั้งกฎเกณฑ์หรือก าหนดการตดัสิทธิข้ึนมาลูกอาจจะไม่ท าตาม พ่อแม่ควรพูดคุยหาทางตกลง
กบัวยัรุ่นในกฎเกณฑท่ี์วยัรุ่นสามารถปฏิบติัตามไดจ้ะช่วยใหก้ารปรับพฤติกรรมไดผ้ลดี 

ในสังคมไทย การอบรมเล้ียงดูลูกมักจะเป็นไปในลักษณะของการโอบอุ้ม ซ่ึงพ่อแม่ 
จะให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะเม่ือลูกยงัเล็กพอเข้าสู่วยัรุ่น พ่อแม่ก็มกัจะปล่อยให้ลูกดูแลตวัเอง  
พ่อแม่สนบัสนุนดา้นการศึกษา และเงินทองเป็นหลกั ขณะเดียวกนัพ่อแม่ก็เป็นกงัวลกบัลูกวยัรุ่น 
ท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาสังคมภายนอกครอบครัว การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพ่อแม่กบัลูก
ว ัย รุ่นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีพ่อแม่จ  าเป็นต้องใช้  นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการศึกษา 
และเงินทองหรือปล่อยใหลู้กดูแลตวัเอง (ปิยาพทัธ์ อารีญาติ, 2549) 

การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ซ่ึงเป็นรากฐานในการปลูกฝัง 
ห ล่อหลอมให้สมา ชิกในครอบค รัว  รวม ถึง บุตรในการส ร้ างสัมพันธภาพ ท่ี ดี ต่อกัน  
การฝึกคุณลักษณะท่ีดีงาม การยกย่องชมเชยต่อกัน และให้ก าลังใจกัน เพื่อน าไปสู่พฤติกรรม 
การมีวนิยัในตนเองแก่บุตรต่อไป 
3.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเอง 
และระดบัความมีวินัยในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความมีวนิยัในตนเอง พบวา่ ตวัแปรท่ีรับการคดัเลือกเขา้สมการคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง
กบันกัศึกษาเป็นตวัท านายความมีวนิยัในตนเอง 

ปัญญาวดี ชมสุวรรณ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการท่ีมีอิทธิพลต่อความมีวินัย 
ในตนเองของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2  
ซ่ึงตัวแปรปัจจัยบางประการท่ีศึกษา ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า  
มีความสัมพนัธ์กบัความมีวนิยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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มาลี อนุสนธ์ิ (2552 : 55) พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความมีวินัยในตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยน่าจะเป็นผลมาจาก 
พ่อแม่เล้ียงดูลูกดว้ยการให้ความรัก ความอบอุ่น มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น
ของเด็ก มีการให้ก าลงัใจลูกเม่ือมีปัญหา ส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการตดัสินใจหรือแก้ปัญหา 
ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

สุขอรุณ วงษ์ทิม (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับวินัยในตนเองของศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผลการวิจยัพบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษา
กบัครอบครัวอยูใ่นระดบัดีมาก 

จากงานวิจยัเก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัวดงักล่าวข้างต้น จะเห็นว่า สัมพนัธภาพ 
ในครอบครัวเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้กครองกับบุตร พบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวหากมีการส่ือสาร ดูแลเอาใจใส่กันและกัน มีความผูกพนัต่อกัน และท ากิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว เป็นส่ิงหล่อหลอมให้เกิดวินัยในตนเอง เม่ือเติบโตสามารถด าเนินชีวิต 
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ความรัก ความเขา้ใจ การพูดคุย
ส่ือสารอย่าง เข้าใจซ่ึงกันและกัน ยอมรับเหตุผลในความคิดเห็นและการกระท าของกัน 
และกันอย่างเข้าใจ ย่อมส่งผลต่อการท่ีผู ้ปกครองสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี เพื่อ 
ส่งเสริมวนิยัในตนเองใหแ้ก่บุตรของตน 
 

ส่วนที ่4 ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
 

  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีเป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานท่ีส าคัญ 
ของการพฒันาคนและสังคม โดยท าหน้าท่ีหล่อหลอมและขดัเกลาความเป็นมนุษยใ์ห้แก่สมาชิก 
ในครอบครัวดว้ยการอบรมเล้ียงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอด
วฒันธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพฒันาการตามวยั 
และเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ รู้จกัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
สังคมและประเทศชาติ (ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2560 : 1) 
4.1 ความหมายของบทบาท 
 ค าว่า บทบาท มีความหมายว่า ต าแหน่ง หรือ ฐานะ ซ่ึงเป็นสิทธิและหน้าท่ี  ท่ีบุคคล 
พึ งกระท า  โดย สิท ธิและหน้า ท่ี เห ล่ า น้ี  วิ นิ จฉัย ต า แหน่ง  ของแ ต่ละ บุคคลในสั งคม  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOjY2Gvf3RAhWKM48KHRtrCKwQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.owf.go.th%2Fwofa%2Fmodules%2Fwebsite%2Fupload%2Farticle%2F0f8be462c19235686f69d9fc163f6b25.doc&usg=AFQjCNFZlcSRxFnTB4MokYDjRslMymplVw


42 

 

 

 

แล้วมีความเก่ียวข้องกับบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมท่ีบุคคลนั้ นอยู ่ 
การแสดงบทบาทตามฐานะของบุคคลจะตอ้งมีการพฒันา โดยอาศยัการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
แห่งการกระท า และวฒันธรรมท่ีบุคคลอ่ืนในสังคม ดงันั้นบทบาทจึงเป็นตวักลางระหว่างสังคม 
กบับุคคลและการแสดงพฤติกรรมขอบุคคลกลายมาเป็นแนวทางปฏิบติัของสังคม  

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551 : 35)บทบาท หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมท่ีคาดหวงัว่า 
แต่ละบุคคลจะแสดงออกตามสถานะของเขาในสถานการณ์ต่างๆโดยบทบาทจะสะทอ้นถึงต าแหน่ง 
หนา้ท่ี สิทธิ และความรับผดิชอบของบุคคลในสังคม 

สินธร ค าเหมือน (2550 : 7) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
และไดแ้สดงออกตามบทบาท 

เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2552) บทบาท หมายถึง การท าหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้ง 
กบัสถานภาพของตน 

สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีแสดงออกเพื่อท าหน้าท่ี 
ท่ีก าหนดไว ้ โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นพ่อแม่ท่ีดี รู้จกัหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีในดา้นต่างๆ 
ใหค้รบถว้น 
4.2 ความหมายของความตระหนัก 
 ความตระหนกั (Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวทิยา ไดมี้ผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 

กุลวดี สุดหลา้ (2550) กล่าวว่า ความตระหนกั หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรู้สึก 
ความเห็นความส านึก เป็นภาวะท่ีบุคคลเขา้ใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัตนเองได้
โดยอาศยัระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัท าให้คนเกิด 
ความตระหนกั 

วมิลพรรณ อาภาเวท (2554) ไดส้รุป  ความตระหนกั หมายถึง การแสดงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
ภายในอัน เ น่ืองมาจากบุคคล เคย มีประสบการณ์  เคย รับ รู้สถานการณ์ ต่างๆ ท่ี เ กิด ข้ึน  
โดยอาศยัระยะเวลา ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีส่งผลใหเ้กิดความตระหนกั  

สรุปได้ว่ า  ความตระหนัก  หมายถึง  การรับ รู้ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ  
โดยอาศยัระยะเวลาส่งผลใหเ้กิดความตระหนกั 
4.3 บทบาทของพ่อแม่ 

การอบรมเล้ียงดูเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งการอบรมเล้ียงดูเป็นหน้าท่ีของทุกคนในครอบครัว 
ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเช่นพ่อหรือแม่  และความรักของพ่อแม่เป็นจุดเร่ิมตน้
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ของการพัฒนาจริยธรรมในตัวเด็ก  เด็กท่ีได้รับความรักความอบอุ่นจะได้รับความพอใจ 
และมีความสุขเม่ืออยู่ใกลชิ้ดกบัผูเ้ล้ียงดูเด็กจะเลียนแบบผูเ้ล้ียงดูโดยไม่รู้สึกตวั  ถา้เด็กตอ้งอยูห่่าง
จากผูเ้ล้ียงดูความวา้เหว่ความกงัวลจะเกิดข้ึน  เด็กจะแกค้วามรู้สึกน้ีได้โดยการแสดงการกระท า 
ท่ีคลา้ยคลึงกบัผูเ้ล้ียงดูจึงเกิดการเลียนแบบลกัษณะต่างๆของผูเ้ล้ียงดู ไดมี้ผูก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ี
ของพอ่แม่ในการอบรมเล้ียงดู ดงัน้ี 

บวัค า แกว้อุดม (2550 : 6) กล่าววา่บทบาทหนา้ท่ีของพ่อแม่ หมายถึง วิธีการท่ีบิดา มารดา
หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อนกัเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม  ทั้งทางวาจาและกิริยาท่าทางในลกัษณะ
การอบรมสั่งสอนดูแลเอาใจใส่  ช้ีแนะในเร่ืองสุขอนามยั  การแต่งกาย  การคบเพื่อน การศึกษา 
เล่าเรียน  การท าการบา้น  และมารยาททัว่ไป และไดแ้บ่งบทบาทในการอบรมเล้ียงดูลูกของตนเอง 
2 บทบาทคือ บทบาทในการเล้ียงดู  เป็นบทบาทสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายแก่ลูกของตน  
มีโภชนาการท่ีดี  มีท่ีอยู่อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม การรักษาอนามยั การป้องกันโรคและการป้องกัน
อันตรายต่างๆ ซ่ึงบทบาทน้ีจะเป็นผลท าให้เ ด็กมีสุขภาพอนามัย ท่ีสมบูรณ์ และบทบาท 
ในการอบรมสั่งสอน เป็นบทบาทท่ีพ่อแม่ท าหน้าท่ีเสมือนครูของลูกในการให้ความรู้พื้นฐาน 
ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การอบรมสั่งสอนดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและการปฏิบติัตน
ของพอ่แม่ใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีของลูก  ซ่ึงบทบาทน้ีจะมีผลในการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ใหแ้ก่เด็ก 

เพียงทิพย ์พรหมพนัธ์ุ (2550) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของบิดามารดา ดงัน้ี 
1. บิดามารดาตอ้งปฏิบติัตวัเสมือนเป็นพวกเดียวกนักบัลูก โดยไม่จ  าเป็นตอ้งตามใจจน 

เกินพอดี เช่น ส่งเสริมใหลู้กมีวนิยั  
2. เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในครอบครัว ตอ้งมีการสอนและตกัเตือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อน 
3. บิดามารดาตอ้งปรับค าพูดและอารมณ์ใหเ้ป็นมิตรกบัลูกใหม้ากยิง่ข้ึน 
4. ไม่จูจ้ี้จุกจนเกินไป ไม่บ่นพร ่ าเพร่ือ เป็นตน้ 
5. บิดามารดามีเวลาใหลู้กอยา่งเพียงพอ 
6. เวลาท่ีใหลู้กตอ้งมีคุณภาพ 
7. บิดามารดาต้องรู้จักฟัง สังเกต และคิดตามลูก เอาใจลูกมาใส่ใจตนเองให้มากๆ  

เพื่อท าใหเ้กิดความรักและความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (2554) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของพ่อแม่ต่อลูก 

ไวด้งัน้ี   
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1. พ่อแม่ยงัถือเป็นตน้แบบท่ีมีความส าคญัต่อพฒันาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจของลูก  
โดยเฉพาะพ่อนั้นมีอิทธิพลต่อพฒันาการาของเด็กแรกเกิดอย่างนึกไม่ถึง  พ่อควรจะมีบทบาท 
ในการเล้ียงดูลูกโดยตรงมากข้ึน  ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของแม่เพียงผู ้เดียว  พ่อและแม่ 
ควรช่วยกนัเล้ียงดู  อบรมสั่งสอน  ดูแลทุกข์สุขให้กบัลูกๆเท่าๆกนั  พ่อกบัแม่หากจะรับผิดชอบ
เล้ียงดูเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนลูกร่วมกั้นก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย  พ่ออาจอยูบ่า้นเล้ียงลูกในขณะท่ี
แม่ไปท างานนอกบ้านก็ได้  การเป็นพ่อหรือแม่  ถือเป็นบทบาทท่ีส าคัญทางสังคมท่ีท้าทาย   
เพราะการเล้ียงดูลูกให้เกิบโตเป็น “คน” ท่ีสมบูรณ์ทั้งกายและใจ  จนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
ของประเทศไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย 

2. พ่อแม่นอกจากจะเป็นผู ้ให้ก าเนิดแล้ว  ย ังต้องท าหน้าท่ีอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน 
ให้ มีพัฒนาการ ท่ี ดี  ทั้ งท าง ร่ า งกาย  จิ ตใจ  อา รมณ์  สั งคม  และส ติ ปัญญา  เพื่ อก้ า ว สู่ 
ความเป็นเยาวชนและผู ้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ งยงัเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม   
และเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติ 

3. การอบรมเล้ียงดูบุตรหลานเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้ควบคู่กบัการศึกษาจิตวิทยา
พฒันาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจพฒันาการของเด็กแต่ละวยั  นักการศึกษา 
ไดก้ล่าวไวว้่า  เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงอายุ 5 ขวบ มีความส าคญัมากต่อพฒันาการทุกดา้น  
ส่ิง ท่ี เ ด็กได้เ รียนรู้ในช่วงน้ี  จะเป็นพื้นฐานทางพฤติกรรมของเด็กเ ม่ือเติบโตเป็นผู ้ใหญ่   
พ่อแม่ผู ้ปกครองจึงต้องอบรมเล้ียงดู  และสั่งสอนบุตรหลานให้รู้และเข้าใจว่า  คนดี คือ  
คนประเภทใด  มีลกัษณะอย่างไร  นอกจากน้ี  ผูใ้หญ่ยงัควรกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีด้วย 
และมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค าพูดท่ีสั่งสอนเด็ก  เพื่อเป็นตวัอย่างส าคญัให้เด็กได้เลียนแบบ
พฤติกรรมในทางท่ีถูกท่ีควร ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม สนบัสนุนใหเ้ด็กยนืหยดัในความดี ความถูกตอ้ง 
2. มีศกัยภาพ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กรู้จกัคิด  วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีทศันคติท่ีดี  

ใฝ่เรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจของเด็ก 
3. มีนิสัยดี เช่น มีระเบียบวินัย ขยนั อดทน กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร  

ยติุธรรม เสียสละ  รักความดี  สุภาพอ่อนนอ้ม  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
จะเห็นได้ว่าสาเหตุท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 

หรือสถาบนัทางสังคม เน่ืองจากการท่ีบุคคลนั้นมีต าแหน่งอนัเป็นตวัก าหนดฐานะหรือหน้าท่ี  
และบทบาทท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งดงักล่าว เม่ือพิจารณาในสถาบนัครอบครัวท่ีประกอบไปดว้ย
สมาชิกหลัก ได้แก่ บิดา มารดา และบุตร บุคคลในแต่ละต าแหน่งนั้นก็มีหน้าท่ีตามต าแหน่ง 
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ของตนเอง เช่น บิดามีหนา้ท่ีในการเล้ียงดูบุตรรวมทั้งการประกอบอาชีพ หารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว 
โดยมีบทบาทของบิดาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัว่า บุคคลท่ีเป็นบิดา 
ควรจะกระท าเพื่อใหส้ถาบนัครอบครัวมีความอบอุ่นและมัน่คง 

เม่ือเปรียบเทียบครอบครัวเป็นเสมือนสังคมหน่ึง ภายในครอบครัวน้ีประกอบไปด้วย   
หน่วยย่อย คือ สมาชิกในครอบครัว เช่น บทบาทของบิดา มารดา และบุตร ดังท่ีกล่าวมาแล้ว  
ถา้หากสมาชิกคนใดกระท าหน้าท่ีไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ดงัเช่น บิดาไม่ปฏิบติัตามบทบาทของบิดา  
ไม่เล้ียงดูเอาใจใส่บุตร ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อบุตรและต่อครอบครัวโดยส่วนรวมหน้าท่ีของบิดา
และมารดาในปัจจุบนั ตอ้งช่วยเหลือกนัในการท่ีจะอบรมเล้ียงดูบุตรไปพร้อมๆกนัเพื่อให้บุตรได้
เป็นคนดีของสังคม มีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยัเพื่อใหเ้ป็นเด็กท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม โดยมีบิดามารดาเป็นแบบอยา่งท่ีดี การท่ีเด็กจะมีความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ
นั้น นอกจากจะได้อิทธิพลมาจากพนัธุกรรมแลว้ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็กก็นับไดว้่ามีความส าคญั
มากเช่นเดียวกนั นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดล้งความเห็นวา่ ครอบครัวมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การพฒันาการของเด็ก ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านนิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม เป็น
แหล่งถ่ายทอดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและคุณธรรมต่างๆให้แก่เด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอบรมเล้ียงดู
ของพอ่แม่ซ่ึงมีอิทธิพลในการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของเด็ก (เฉลิมพล ตนัสกุล, 2541 : 9) 
 นบัไดว้า่ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานพฒันาการ
ของบุคคล การเรียนรู้คร้ังแรกของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัการเล้ียงดูของบิดามารดา นกัจิตวิทยากล่าวไวว้า่ 
เด็กมีความแตกต่างกันเน่ืองมาจากการอบรมเล้ียงดูท่ีต่างกัน บุคลิกภาพและอุปนิสัยต่างๆ 
จะถูกก าหนดและวางรากฐานไวต้ั้งแต่เด็กและจะติดตวัไปตลอดชีวิต 
4.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
 บวัค า แกว้อุดม (2550 : บทคดัย่อ) ท าการวิจยัโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2549 ผลการวิจยัพบวา่ 1. บทบาทการอบรมเล้ียงดูนกัเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
การส่งเสริมวินัยในตนเองของนกัเรียนในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
(r = .695) 2. ปัจจยัดา้นบทบาทการอบรมเล้ียงดูนกัเรียนสามารถท านายการส่งเสริมวินยัในตนเอง
ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีอ านาจในการท านายร้อยละ 48.30 
 ภาคภูมิ อ่ิมสะอาด (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัในตนเอง 
ของนักเ รียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง พบว่า  ผู ้ปกครอง 
ให้การดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของบุตรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ผูป้กครองไม่ตามใจบุตร
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จนเกินไปและไม่เขม้งวดกวดขนัจนเกินไป รู้จกัยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็น 
ของบุตร ท าให้บุตรเกิดความอบอุ่นและมีความมัน่ใจในตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตร 
ใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ท าให้ทราบว่า   บทบาทของผูป้กครองหรือบทบาทของพ่อแม่นั้น   
มีความส าคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก เด็กได้รับการซึมซับการท าหน้าท่ีของพ่อแม่ตั้ งแต่เยาว์วยั
จนกระทัง่เติบโตเป็นวยัรุ่น หากเด็กไดรั้บการรู้ถึงการแสดงบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีเหมาะสม 
การปฏิบติัหน้าท่ีของพ่อแม่ย่อมส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความมีวินัยในตนเอง 
ด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
 

ส่วนที ่5 การควบคุมอารมณ์ 
 

 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัวา่ความฉลาดทางสติปัญญานั้น มิไดเ้ป็นปัจจยัช้ีขาดในการบ่งช้ีถึง
ความส าเร็จในชีวิตของคนเรา การประสบกับความส าเร็จ ความสุขในชีวิตของคนเรานั้ น 
ข้ึนอยู่กับส่ิงต่างๆ อีกมากมายทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในแง่ของปัจจัยภายในนั้น 
การมีทักษะอารมณ์ท่ี ดี เ ป็นส่ิง ท่ี มีความส าคัญไม่ยิ่ งหย่อน หรือบางคร้ังอาจจะมากกว่า 
การมีสติปัญญาท่ีดี ดังตัวอย่างท่ีมกัพบเห็นได้ทั่วไปว่าพ่อแม่ท าร้ายลูก ลงโทษลูกด้วยวิธีการ 
ท่ี รุนแรง ถ้าพ่อแม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็สามารถจัดการกับอารมณ์ในขณะนั้ นได ้  
ตัวอย่างท่ีพบเห็นดังกล่าวก็จะไม่เกิดข้ึน สมาชิกในครอบครัวซ่ึงอาจประกอบไปด้วยพ่อแม่   
และลูกก็สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข จึงส่งผลต่อการอบรมสั่งสอนให้ลูกเกิดวินยัในตนเอง
ต่อไป 
5.1 ความหมายของการควบคุมอารมณ์ 

วรารัตน์ วิจารณ์ปรีชา (2550 : 7) ได้กล่าวถึง การควบคุมอารมณ์เป็นความสามารถ 
ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอารมณ์ในทางลบ เช่น ความโกรธ  
ฉุนเฉียว อารมณ์ทุกอย่างเกิดข้ึนกับเราได้ แต่มิใช่จะแสดงออกไปทุกอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับเรา  
ผู ้ท่ี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมสามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
ตามแต่สถานการณ์ รู้จกัระบายอารมณ์ออกในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

เพ็ญนภา กุลนภาดล (2555 : 233) การควบคุมอารมณ์ เป็นกระบวนการทั้งภายใน 
และภายนอกของบุคคล ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีเห็นได้ชัดเจน และบางส่วนท่ีสังเกตได้ยาก การควบคุม
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อารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลในการรักษาอารมณ์ท่ีเคยอยู่ในสภาวะปกติให้คงอยู่ต่อไป  
และปรับเปล่ียนอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นอารมณ์เชิงบวก รวมทั้งยบัย ั้งหรือลดอารมณ์เชิงลบ 

กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2560) การควบคุมอารมณ์ เป็นความสามารถ 
ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอารมณ์ในทางลบ เช่น ความโกรธ 
ฉุนเฉียว อารมณ์ทุกอย่างเกิดข้ึนกับเราได้ แต่มิใช่จะแสดงออกไปทุกอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับเรา  
ผู ้ท่ี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมสามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
ตามแต่สถานการณ์ รู้จกัระบายอารมณ์ออกในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

จากเอกสารท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การควบคุมอารมณ์ เป็นตวัแปรทางจิตวิทยา 
ท่ีส าคญั ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  หากสามารถจดัการอารมณ์ของตนเองได ้ เม่ือมีส่ิงต่างๆ 
มากระทบ  สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได ้  
ท าใหบุ้คคลนั้นสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.2 การควบคุมอารมณ์ของพ่อแม่ 
 ชาตรี ฑูรชาติ (2553) ได้กล่าวถึงพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยลูก โดยร่วมมือกนั ไม่ขดัแยง้กนั  
ฝึกดว้ยท่าทีท่ีจริงจงัแต่นุ่มนวล หลีกเล่ียงการใช้อารมณ์รุนแรง และให้แรงเสริมต่อพฤติกรรมท่ีดี
โดยการแสดงความช่ืนชม โดยค าพูดหรือโดยกิริยา เช่น ยิ้ม โอบกอด เป็นตน้  พ่อแม่ตอ้งสามารถ
ตระหนักรู้อารมณ์ของเด็กๆสามารถท่ีจะเห็นอกเห็นใจเขา ช่วยปลอบโยน ระงับอารมณ์   
และจดัการกบัอารมณ์เหล่านั้น  พอ่แม่ตอ้งเขา้ใจและยอมรับอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของลูก  ท่ีส าคญัพ่อแม่
ต้องเสียสละเวลาให้ลูก มีความอดทนสูง ใจเย็น ไม่ปิดกั้ นการแสดงอารมณ์ด้านลบของลูก  
แต่ใชโ้อกาสในการแนะน าพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 สุพิชฌาย ์เพ็ชรสดใส (2553 : 230) ไดก้ล่าวไวว้่า อารมณ์ของบิดามารดาสามารถส่งผล 
ทั้ งต่อตนเอง และสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว บิดามารดาจึงต้องมีการพัฒนาพฤติกรรม  
การควบคุมอารมณ์ การจัดการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
ตามแต่สถานการณ์ รู้จักระบายอารมณ์ออกในรูปแบบท่ี เหมาะสมเพื่อ เป็นต้นแบบท่ี ดี 
ในการควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ใหแ้ก่บุตรของตน   

บณัฑิต ศรไพศาล (2558) ไดก้ล่าวถึง การควบคุมอารมณ์ของพอ่แม่ ท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
1. การมีสติ อาจท าไดโ้ดยการนบั 1- 10 ในใจหรือตามรู้อารมณ์วา่ก าลงัโกรธหรือเศร้า 
2. มองให้เห็นโทษของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้  เห็นการตอบโตท่ี้ไม่จบและรุนแรงข้ึน 

ท่ีจะตามมา  เพียงเพราะเราหลุดค าบางค าหรือการกระท าบางอยา่งออกไปขณะท่ีมีอารมณ์รุนแรงอยู ่
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3. หาวิธีระบายอารมณ์ ทั้งอารมณ์ในขณะนั้นหรืออารมณ์สะสมไปทางอ่ืนท่ีไม่เกิดโทษ 
เช่น  เดินหนี  เขียนความไม่พอใจลงในกระดาษ  ออกก าลงักายหนกัๆ ร้องเพลง เป็นตน้ 

4. มองให้เห็นประโยชน์ในโทษหรือมองให้เห็นดา้นบวกในดา้นลบของปัญหาท่ีเผชิญอยู่
จะช่วยลดอารมณ์โกรธได ้

พรทิพย ์วชิรดิลก (2559) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้วิธีการควบคุมและจดัการกบัอารมณ์โกรธ
ให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พ่อแม่ เป็นแม่พิมพ์และผู ้ฝึกสอนท่ีดีเยี่ยมส าหรับลูก  
ส่ิงแรกท่ีพ่อแม่ควรท าคือ ควรระงับอารมณ์โกรธของตวัเอง ไม่โต้ตอบกลับด้วยความรุนแรง  
และแกปั้ญหาอย่างใจเยน็ เปิดโอกาสให้ลูกไดบ้อกวา่ท าอะไรให้เขาโกรธ พ่อแม่ควรมีท่าทีรับฟัง
รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ ด่วนสรุป และบอกสอนลูกอย่างใจเย็น ซ่ึงท่า ที น้ีจะเป็นแบบอย่าง 
ในการควบคุมอารมณ์โกรธแก่ลูกไดเ้ป็นอยา่งดี พ่อแม่สามารถฝึกตนเองและลูกให้ควบคุมอารมณ์
โกรธได ้เพื่อจะไดเ้ป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีดี มีวินยัในตนเอง ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อสังคมไทย
ท่ีตอ้งการความสงบและความสมานฉนัทเ์ช่นในยคุสมยัน้ี 

พัชรินทร์ อรุณเรือง (2559) ได้กล่าวถึง พ่อแม่สามารถเรียนรู้ในการปรับอารมณ์  
ใหอ้ดทนและใจเยน็กบัลูกมากข้ึนได ้ดว้ยวธีิการต่อไปน้ี  

1. ฝึกการมีสติรู้ตวัอยูเ่สมอ 
2. ข่มใจ ผอ่นคลาย ใหอ้ภยัและมองโลกในแง่ดี 
3. ยอมรับอารมณ์ของตนเองตามท่ีเป็นจริง 
4. รู้จกัผอ่นคลายความเครียด 
5. จดัการกบัความคาดหวงัต่อตนเองและลูก 
6.เติมพลงัใจใหต้นเอง 
การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองสรุปไดว้า่ บิดามารดาหรือผูป้กครองควรเป็นผูท่ี้สามารถ

ควบคุมอารมณ์ท่ีแสดงออกให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  เพราะบุตรหลานจะไดรั้บการหล่อหลอม
พฤติกรรมจากการเห็นตัวแบบ น าไปสู่พฤติกรรมท่ีบุตรหลานแสดงออก ย่อมส่งผลให้บุตร 
เป็นผูมี้วนิยัในตนเองต่อไป 
5.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการควบคุมอารมณ์ 

เกษราภรณ์ จนัทร์ยุย้และคณะ (2552 : 103) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดู 
แบบใช้เหตุผลในการลงโทษ เป็นนักเรียนท่ีมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการเล้ียงดู 
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แบบใชอ้ารมณ์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เด็กไดรั้บการช้ีแนะในทางท่ีถูกตอ้งท าให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล 
และมีความเขา้ใจในการถูกลงโทษ จึงส่งผลใหเ้ด็กมีวนิยัในตนเองสูง 

สุพิชฌาย ์เพ็ชรสดใส (2553 : 229) ได้ศึกษากาพฒันาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ 
ของบิดามารดาท่ีมีบุตรว ัยรุ่นโดยการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยม พบว่า  
บิดาและมารดาท่ีมีบุตรวยัรุ่นท่ีได้รับการให้การศึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยม มีค่าเฉล่ีย
คะแนนพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์สูงกว่าบิดาและมารดาท่ีมีบุตรวยัรุ่นท่ีใช้ชีวิตประจ าวนั
ตามปกติในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05   
บิดาและมารดาท่ีมีบุตรวยัรุ่นท่ีได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยมมีค่าเฉล่ีย
คะแนนพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่าง 
จากระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 จะเห็นไดว้่า การควบคุมอารมณ์ของพ่อแม่ส่งผลต่อพฤติกรรมในบุตร พ่อแม่แสดงออก
ทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้บุตรซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นในการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆเช่นมีสติ ให้อภยั มองโลกในแง่ดี รู้จกัวิธีการระบายอารมณ์ท่ีถูกตอ้ง น าไปสู่การมีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม เป็นผูมี้วนิยัในตนเองสามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

ส่วนที ่6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัตัวแปรส่วนบุคคล 
 

ตัวแปรด้านเพศของบุตร 
 จากการศึกษาคน้ควา้ยงัไม่พบวา่ มีการศึกษาวจิยัในตวัแปรเพศของบุตรในการท่ีผูป้กครอง
ส่งเสริมวนิยัในตนเองแก่บุตร ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอ การศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ 

พรพรรณ จนัทรถง (2541 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่
กบัการปรับตวัทางสังคมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพศของนกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู
แต่ละแบบ พบวา่ นกัเรียนหญิงท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย มีการปรับตวัทางสังคม
ดีกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2550 : 107) จากการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา เร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
ตามวิ ถีไทย พบว่า  พ่อแม่จะสอนให้ เด็กหญิงระมัดระว ัง กิ ริยามารยาท ฝึกช่วยงานบ้าน  
ในขณะท่ีเด็กชาย จะไดรั้บการปลูกฝังใหท้ าตวัเป็นผูท่ี้เขม้แขง็ อดทน เป็นตน้ 
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 จากงานวิจยัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ผูป้กครองอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมให้บุตรทั้งเพศชายและ
เพศหญิงให้เป็นบุคคลท่ีมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีการสอนให้บุตรปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น 
ในสังคมได ้
 
ตัวแปรด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ยงัไม่พบวา่ มีการศึกษาวิจยัในตวัแปรระดบัการศึกษาของผูป้กครอง
ในการท่ีผูป้กครองส่งเสริมวินัยในตนเองแก่บุตร ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ การศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน 
ไดแ้ก่ 
 พชัรินทร์ สวนใต้ (2552 : 82) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองบอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 1 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1  
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ระดบัปริญญาตรี มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มากกว่าผูป้กครองท่ีมีการศึกษา 
ในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ซูไฮลา ขวญัคาวิน (2554  : 96) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนและ 
ครูในการเสริมสร้างวินยัให้แก่นกัเรียนโรงเรียนบา้นกรงปินงั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 1 พบว่าผู ้ปกครองนัก เ รียนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี ส่วนร่วม 
ในการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบา้นกรงปินัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สุธาทิพย ์วิเชียรวฒันชยั (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความตอ้งการของผูป้กครองเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า
ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝัง ดา้นคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั ดา้นความขยนัและดา้นความมีน ้ าใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยด้านความขยนัผูป้กครองท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า  
ปริญญาตรี มีความตอ้งการสูงกวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีหรืออนุปริญญา 
ส่วนในด้านความมีน ้ าใจ ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา 
มีความตอ้งการ ปลูกฝังคุณธรรมดา้นความมีน ้ าใจสูงกวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 
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 จากงานวิจยัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาของผูป้กครองไม่ว่าจะเป็นระดบัการศึกษา
ใด ผูป้กครองมีการส่งเสริมให้บุตรเป็นผูมี้วินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีน ้ าใจ  
มีการสอนและปลูกฝังใหบุ้ตรปฏิบติัตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้
 
ตัวแปรด้านอาชีพของผู้ปกครอง 
 จากการศึกษาค้นคว้าย ังไม่พบว่า มีการศึกษาวิจัยในตัวแปรอาชีพของผู ้ปกครอง 
ในการท่ีผูป้กครองส่งเสริมวินัยในตนเองแก่บุตร ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ การศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน 
ไดแ้ก่ 

สมบติั สังวาลยส์วย (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
โรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน  
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดบัมาก ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกัน 
มีส่วนร่วมในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

สุธาทิพย ์วิเชียรวฒันชยั (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความตอ้งการของผูป้กครองเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรม พื้นฐาน 8 
ประการของ เด็กปฐมวัย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แ ต่รายด้านพบว่าด้านความขยัน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู ้ปกครองท่ี มีอาชีพรับราชการ หรือ 
รัฐวสิาหกิจ มีความตอ้งการปลูกฝังคุณธรรมสูงกวา่ อาชีพคา้ขาย และอาชีพรับจา้งและอ่ืนๆ 
  จากงานวจิยัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ตวัแปรส่วนบุคคลดา้นอาชีพของผูป้กครอง แสดงให้เห็นวา่ 
อาชีพของผูป้กครองส่งผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมให้บุตรมีวินัยในตนเอง ท าให้ผูป้กครอง 
บางอาชีพไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตร แต่ผูป้กครองบางอาชีพมีเวลาในการดูแลบุตรท าให้มีเวลา 
ในการอบรมเล้ียงดูบุตรใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 
ตัวแปรด้านจ านวนบุตร 
 จากการศึกษาคน้ควา้ยงัไม่พบวา่ มีการศึกษาวิจยัในตวัแปรจ านวนบุตรในการท่ีผูป้กครอง
ส่งเสริมวนิยัในตนเองแก่บุตร ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอ การศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ 
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รัตนา กิจเก้ือกูล (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1  
ผลการศึกษา พบว่า ผูป้กครองมีความต้องการในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูป้กครองมีความตอ้งการส่งเสริม
พฒันาการของเด็กปฐมวยัดา้น ร่างกาย ดา้นสังคม และสติปัญญาอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอารมณ์
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตร มีความตอ้งการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั
โดยรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้กครองท่ีมีจานวนบุตรต่างกัน  
มีความตอ้งการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัดา้นร่างกายและสังคมแตกต่างกนั 
 William PD และคณะ (2000) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัซ่ึงจะส่งผลให้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 
พ่อแม่ ลูกแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ บางครอบครัวพ่อแม่จะคาดหวังในลูกคนโตสูง  
และจะปฏิบัติต่างกัน ลูกคนเล็กมักได้รับการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ ในขณะท่ีลูกคนกลาง 
มกัถูกละเลย 

จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า ผูป้กครองท่ีมีบุตรจ านวนต่างกัน มีการส่งเสริมให้บุตร 
เป็นผูมี้วินัยในตนเองแตกต่างกันไป ผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตรหลายคนอาจมีการส่งเสริมบุตร 
ไดไ้ม่ทัว่ถึง 
 
ตัวแปรด้านภาวะทางการเงินของครอบครัว 
 จากการศึกษาคน้ควา้ยงัไม่พบวา่ มีการศึกษาวจิยัในตวัแปรภาวะทางการเงินของครอบครัว
ในการท่ีผูป้กครองส่งเสริมวินัยในตนเองแก่บุตร ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ การศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน 
ไดแ้ก่ 

ธัญพร แซ่เทียน (2551 : 72) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนกัเรียน 
ช่วงชั้ นท่ี 3 โรงเรียนในเขตอ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี 3 โรงเรียนในเขตอ าเภอกระสัง  
จงัหวดับุรีรัมย์ ได้แก่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 บางคนสูง นักเรียนมีระเบียบวินัยมาก เพราะนักเรียนได้รับการสนับสนุน 
จากผู ้ปกครอง เ ป็นอย่า ง ดี  แ ต่ฐานะทาง เศรษฐกิจของครอบครัวนัก เ รียนช่วงชั้ น ท่ี  3  
บางคนสูง นกัเรียนมีระเบียบวินยัน้อย เพราะหวัหนา้ครอบครัวมีภารกิจมาก ท าให้ไม่มีเวลาอบรม
เ ล้ียงดูนัก เ รียนด้วยตนเอง  ส่วนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนัก เ รียนช่วงชั้ น ท่ี  3  
บางคนต ่า นกัเรียนมีระเบียบวินยัมาก แมน้กัเรียนจะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินเท่าท่ีควร 
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แต่นักเรียนได้รับการอบรมจากครอบครัวดี และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน 
ช่วงชั้ นท่ี 3 บางคนต ่า นักเรียนมีระเบียบวินัยน้อย เพราะนักเรียนบางคนท่ีครอบครัวมีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจไม่ ดี  ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินในด้านต่างๆแก่นักเรียนได ้ 
ส่งผลใหเ้กิดความไม่พร้อมดา้นอ่ืนๆ  

จากงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ภาวะทางการเงินของครอบครัวส่งผลให้ผู ้ปกครอง 
มีการส่งเสริมใหบุ้ตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเองแตกต่างกนัไป 
 งานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าตัวแปรส่วนบุคคลด้านเพศของบุตร ด้านระดับการศึกษา 
ของผูป้กครอง ดา้นอาชีพของผูป้กครอง ดา้นจ านวนบุตร และดา้นภาวะทางการเงินของครอบครัว 
ส่งผลต่อ พฤติกรรมท่ีผูป้กครองส่งเสริมให้แก่นกัเรียนให้เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ซ่ึงในแต่ละตวัแปร
ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กนัทั้งส้ินในการส่งเสริมพฤติกรรมของนกัเรียน 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวนัิยในตนเองแก่นักเรียน 
ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

อรัญญา บุญธรรม (2556 : 9-10) รายงานการวิจัย ภูมิหลังด้านครอบครัวท่ีส่งเสริม 
ให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณลักษณะบณัฑิตอุดมคติไทย ผลการวิจยัพบว่า การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก มีผลและอิทธิพลต่อเด็กและวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก การเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีจะช่วยหล่อหลอมและป้องกันให้เ ด็กและเยาวชนอยู่ในกรอบของความดีงามถูกต้อง  
และเหมาะสม พร้อมท่ีจะเผชิญและรับรู้สถานการณ์ภายนอกไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป บุคคลท่ีมีบทบาท
เป็นพ่อหรือแม่ควรตระหนกัว่าตนเองเป็นตน้แบบท่ีส าคญัส าหรับลูก ดงันั้นจึงควรมีการประพฤติ
ปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสมเพื่อใหลู้กเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของพ่อแม่ 

สิริกร สินสม (2558 : 88) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัในตนเองของนักเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบวา่ การท่ีผูป้กครองอบรม
ลูกอยา่งสม ่าเสมอ จะส่งผลใหเ้ด็กเกิดวนิยัในตนเอง โดยการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรไม่ตามใจเด็ก
จนเกินไปและไม่เขม้งวดกวดขนัจนเกินไป 
 
ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการสอน 

สิรินาถ ธงศิลาและคณะ (2555 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผล
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การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีระดับความมีวินัยในตนเองอยู ่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากปัจจยัหลายประการไดแ้ก่ นกัเรียนถูกปลูกฝังความมีวินยัในตนเอง
มาจากการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนของผูป้กครอง รวมถึงการปฏิบติัตนของผูป้กครองได้ส่งเสริม 
สนบัสนุน ให้บุตรเกิดการยอมรับวา่ ความมีวินยัในตนเองวา่มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม หากบุตรได้ปฏิบัติตามก็ท าให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ  
จากบุคคลรอบขา้ง 
 
ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการเสริมแรง 
 บุณณดา มุย้เผือก (2544 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการส่งเสริมวินยัให้กบัเด็กวยัอนุบาลของ
ผูป้กครองในชุมชนเกษตรกรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขตการศึกษา 11 ผลการวิจยัพบว่า   
1.การ เ ป็นแบบอย่ า ง ของผู ้ปกครอง  พบว่ า  ผู ้ป กครอง ส่ วนให ญ่ป ฏิบั ติ เ ป็นประจ า  
ในด้านความรับผิดชอบ  2.การฝึกให้เด็กปฏิบัติ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ฝึกให้เด็กปฏิบัติ 
เ ป็นประจ าในด้านความรับผิดชอบ 3 .การกระตุ้นและการเส ริมแรง เ ม่ือ เ ด็กส่วนใหญ่ 
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ปฏิบติัเป็นประจ าคือ การตกัเตือนวา่กล่าว
ทนัที  และเม่ือเด็กส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  ผูป้กครองส่วนใหญ่ปฏิบติัเป็นประจ า คือ   
แสดงความพอใจ เช่น ยิม้ พยกัหนา้ โอบกอด 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนดังกล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่าผู ้ปกครองท่ีส่ง เสริมวินัยในตนเองให้แก่ บุตรจะช่วยให้บุตรมีวินัยในตนเอง  
โดยวธีิการต่างๆ เช่น  การท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เด็กเห็น การสอน  การชมเชย แต่จะไม่เนน้
การลงโทษ  เพราะเช่ือว่าการลงโทษจะเป็นการช่วยให้เ กิดวินัยในเด็กได้เพียงเล็กน้อย  
จากวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้นกัเรียนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า  
พฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนมีความส าคัญยิ่ง  
ผู ้ปกครองสามารถปลูกฝัง  ส่งเสริมให้บุตรของตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเองตั้ งแต่ว ัยเด็กและ 
พัฒนา เ ร่ือยมาจน เ ป็นผู ้ใหญ่ ท่ี มี คุณภาพ  ซ่ึ งจากการ ศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ี ย วข้องพบว่ า 
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว  ความตระหนักในบทบาทหน้า ท่ีของผู ้ปกครอง   
การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริม 
การมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของสัมพนัธภาพในครอบครัว  
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ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของผู ้ปกครอง การควบคุมอารมณ์ของผู ้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศของบุตร 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- จ  านวนบุตร 
- ภาวะทางการเงินของครอบครัว                            

 
 

 

 
-  สัมพนัธภาพในครอบครัว 
-  ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 

-  การควบคุมอารมณ์ 

 
 

พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนัิยใน
ตนเองแก่นักเรียน 
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บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
ของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม  
โดยมีผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
และเพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดั
นครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2558  จ  านวนทั้งส้ิน  2,290  คน  จ าแนกเป็น 

ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 820 คน 
ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 706 คน 
ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  จ านวน 764  คน (ข้อมูลจ านวนนักเ รียนทั้ ง  3โรง เ รียน 
จากฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน, 2558)  

1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ในจงัหวดันครปฐมปีการศึกษา 2558  จ านวน 341 คน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณจากสูตรของยามาเน่
(Yamane, 1967 : 886 อา้งถึงใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2555 : 185) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  
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95 โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนไดร้้อยละ 5 และสุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) ตามสัดส่วนประชากร จ าแนกตามโรงเรียน  

 
n = N 

                       1 + N (e)2 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

        N = จ านวนประชากร 
e  = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(ในท่ีน้ีก าหนด  e  เท่ากบั  .05) 

แทนค่าในสูตร 
n = 2,290 

                  1 + 2,290 (0.05)2 
n = 341 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 341 คน 
1.3 การ สุ่มตัวอย่ าง  ก าร ศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ีได้ใช้วิ ธีก าร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ น 

(Stratified  Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากร จ าแนกตามโรงเรียน และใชว้ิธีการจบัฉลาก
รายช่ือผูป้กครองนกัเรียนต่อไป ดงัตารางท่ี  2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามโรงเรียน 

 
โรงเรียน 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน) 

 
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 820 122 
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 706 105 
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 

764 114 

รวม 2,290 341 
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2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาวจิยัคร้ังน้ี  มีดงัต่อไปน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent  variable) มีดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

1.1.1 เพศของบุตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 
3. มีทั้งเพศชายและหญิง 

1.1.2 ระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. มธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
2. อนุปริญญา 
3. ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

1.1.3 อาชีพ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. รับจา้ง 
2. คา้ขาย 
3. รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. แม่บา้น 

   1.1.4 จ  านวนบุตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. 1 คน   
2. 2 คน 
3. มากกวา่ 2 คนข้ึนไป 

1.1.5 ภาวะทางการเงินของครอบครัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ   
1. รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
2. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
3. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ 

1.2 สัมพนัธภาพในครอบครัว  
1.3 ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
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1.4 การควบคุมอารมณ์ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง 
แก่นกัเรียน 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  
จ านวน 1 ชุด ท่ีให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ให้ข้อมูล ผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม  
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ 
จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว ค าถามแบบก าหนดตวัเลือก (Forced Choice)  
จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว  ผูว้ิจยัได้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
ตามนิยามศัพท์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 19 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี 
มากท่ีสุด     หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
มาก       หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
ปานกลาง    หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
นอ้ย            หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด     หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด 
 ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน  
คือ  ขอ้ความท่ีแสดงถึงสัมพนัธภาพในครอบครัว หากตอบมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุดให้คะแนน 
5,4,3,2 และ 1 ตามล าดบั   
 การแปลความหมายคะแนนของสัมพันธภาพในครอบครัว  ผู ้วิจ ัยก าหนดเกณฑ ์
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์Best (1981 อา้งถึงใน เรวดี นามทองดี, 2554) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีสัมพนัธภาพในครอบครัว  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีสัมพนัธภาพในครอบครัว  อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีสัมพนัธภาพในครอบครัว  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีสัมพนัธภาพในครอบครัว  อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีสัมพนัธภาพในครอบครัว  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือ
ตามนิยามศัพท์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 20 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating  Scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี 
มากท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 
มาก          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีมาก 
ปานกลาง       หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีปานกลาง 
นอ้ย          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน  
คือ ข้อความท่ีแสดงถึงความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี หากตอบมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด 
ใหค้ะแนน  5,4,3,2 และ 1 ตามล าดบั  

การแปลความหมายคะแนนของความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ ์
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์Best (1981 อา้งถึงใน เรวดี นามทองดี, 2554) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบัมาก  

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ ผู ้วิจ ัยได้สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือตาม 
นิยามศพัท์ ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 17  ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating  Scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี 

มากท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 
 ปานกลาง       หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 
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 นอ้ย          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 
 ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ  
ขอ้ความท่ีแสดงถึงการควบคุมอารมณ์  หากตอบมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุดให้คะแนน  5,4,3,2 และ 1  
ตามล าดบั   
 การแปลความหมายคะแนนของการควบคุมอารมณ์ ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์Best (1981 อา้งถึงใน เรวดี นามทองดี, 2554) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีการควบคุมอารมณ์   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการควบคุมอารมณ์ อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการควบคุมอารมณ์   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการควบคุมอารมณ์    อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการควบคุมอารมณ์    อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นกัเรียน ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือตามนิยามศพัท ์ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 38  ขอ้   
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี 

มากท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 
 ปานกลาง       หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 
 ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ  
ขอ้ความท่ีแสดงถึงพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง หากตอบมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด
ใหค้ะแนน 5,4,3,2 และ 1  ตามล าดบั   
 การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมในการส่ง เสริมการมีวินัยในตนเอง  
ผู ้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์  Best (1981 อ้างถึงใน เรวดี  
นามทองดี, 2554) ดงัน้ี 
     ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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     ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
     ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยท าการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ในส่วนของแบบสอบถาม 
โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจ ัยศึกษาค้นควา้เอกสารงานวิจยั  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสัมพนัธภาพ 
ในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของผูป้กครอง  
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน เพื่อสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. สร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและวตัถุประสงค ์
ของการวจิยั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ  
จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว ค าถามแบบก าหนดตวัเลือก (Forced Choice)   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว    จ านวน 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี   จ านวน 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์     จ านวน 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นกัเรียน จ านวน 39 ขอ้ โดยแบ่งได ้3 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการเป็นแบบอยา่ง จ านวน 10 ขอ้ 
ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการสอน    จ  านวน 18 ขอ้ 
ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการเสริมแรง   จ  านวน 11 ขอ้ 
และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 

รวมทั้งส้ิน 3 ท่าน โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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แลว้น าตารางวเิคราะห์ค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตรค านวณ 
จากนั้นผูว้ิจ ัยท าการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ข้ึนไป เพื่อน าไป 
ทดลองใชต่้อไป ไดจ้  านวนขอ้ค าถามของแบบสอบถามท่ีน าไปใชด้งัน้ี 
 แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว     จ านวน 19 ขอ้ 
 แบบสอบถามความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี    จ านวน 20 ขอ้ 
 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์      จ านวน 17 ขอ้ 
 แบบสอบถามพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
จ านวน 38 ขอ้ โดยแบ่งได ้3 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการเป็นแบบอยา่ง จ านวน  9  ขอ้ 
ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการสอน    จ  านวน 18 ขอ้ 
ดา้นการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโดยการเสริมแรง   จ  านวน 11 ขอ้ 

 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out)  
กบัผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจยั 
จ  านวน 30  คน 

5. หาค่ าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว  
ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของผูป้กครองการส่งเสริม 
การมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนหาค่าความเช่ือมั่น(Reliability)โดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  

5.1 สัมพนัธภาพในครอบครัว   มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .915  
5.2 ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี    มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .936 
5.3 การควบคุมอารมณ์    มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .875 
5.4 พฤติกรรมการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเอง      มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .951 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัด าเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ก าหนดไว ้
 2. ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับ 
ท่ียอมรับไดไ้ปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 3. ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 341 ฉบับ และหลังจาก 
รับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได้รับ พบแบบสอบถามสมบูรณ์
จ านวน 341 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
 4. น าขอ้มูลทั้ง 341 ฉบบั มาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

5. ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม
ได้แก่ ผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู ้ปกครองของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา แห่งละ 5 คน 
เพิ่มเติม เพื่อใชป้ระกอบในการอภิปรายผล 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ผู ้วิ จ ัย ไ ด้น า แบบสอบถ าม ท่ี ไ ด้ รั บ คืนม า จัด ร ะ เ บี ยบล ง รหั ส  
และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
7. สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศของบุตร  
ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว ใช้สถิติ ความถ่ี (f)  
และร้อยละ (%) 
 2. การวเิคราะห์สัมพนัธภาพในครอบครัว  ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง  
การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง  และพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง
แก่นกัเรียน ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการ
มีวินัยในตนเองแก่นักเรียน จ าแนกตามเพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร  
และภาวะทางการเงินของครอบครัวโดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way  
ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ผูท้  าการทดสอบหาความแตกต่าง
รายคู่ ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe test all possible comparison) 
 4. การวิเคราะห์ปัจจยัท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง
ได้แก่  สัมพันธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้า ท่ี  การควบคุมอารมณ์ 
ของผู ้ปกครองต่อพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน  
โดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ  
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การน า เสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เ ร่ือง “พฤติกรรมของผู ้ปกครอง 
ในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผูป้กครองนักเรียนโรงเ รียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
จ านวน 341  คน มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนก  
เป็น 4 ตอน ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดั
นครปฐม โดยใช ้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (%) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัสัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี    
การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี  3 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของผู ้ปกครอง 
ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และภาวะทางการเงิน 
ของครอบครัวโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA)   
และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
โดยใชว้ธีิของ Scheffe’ 

ตอนท่ี 4  การวิ เคราะห์ตัวแปรได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ความตระหนักใน 
บทบาทหน้าท่ีการควบคุมอารมณ์  เป็นปัจจัย ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมของผู ้ปกครอง 
ในการ ส่ ง เส ริมก าร มีวินัย ในตน เองแ ก่นัก เ รี ยนโรง เ รี ยนสา ธิตในจังหวัดนครปฐม  
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัขั้นตอนของการเขา้สมการ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 
Y  หมายถึง  พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน 
X1  หมายถึง  สัมพนัธภาพในครอบครัว 

X2  หมายถึง  ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
X3  หมายถึง  การควบคุมอารมณ์ 
F  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 
t  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – Distribution 
df  หมายถึง  องศาอิสระ (Degree  of  freedom) 
n  หมายถึง  จ  านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
X   หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS  หมายถึง  ผลรวมของค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานยกก าลงัสอง (Sum  of  Squares) 
MS  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานยกก าลงัสอง (Mean  of  Squares) 
R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple  R) 
R2  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R  Square) 
Adj R2  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted  R  Square) 
S.E. หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการท านาย (Standard  Error  of  the        

Estimate) 
R2 change   หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีเพิ่มข้ึน  เม่ือเพิ่มตวัแปรอิสระในสมการ

ถดถอย 
b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression  Coefficients) 
Beta หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized  Regression  

Coefficients) 
r  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
Constant (a) หมายถึง  ค่าคงท่ี 
Sig  หมายถึง   ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
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ตอนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  341 คน ประกอบด้วยเพศของบุตร  
ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัวโดยใช้การแจกแจงความถี่
และร้อยละ ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศของบุตร 
1. ชาย    
2. หญิง 
3. มีทั้งชายและหญิง 

 
119 
183 
 39 

 
34.90 
53.70 
11.40 

รวม 341 100 

ระดับการศึกษา 
1. มธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
2. อนุปริญญา 
3. ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
 63 
 27 
251 

 
18.50 
 7.90 
73.60 

รวม 341 100 

อาชีพ 
1. รับจา้ง 
2. คา้ขาย 
3. รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. แม่บา้น 

 
 41 
131 
116 
 31 
22 

 
12.00 
38.40 
34.00 
9.10 
6.50 

รวม 341 100 

จ านวนบุตร 
1. 1  คน 
2. 2  คน 
3. มากกวา่  2  คนข้ึนไป 

 
 88 
176 
 77 

 
25.80 
51.60 
22.60 

รวม 341 100 
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ตารางท่ี  3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ภาวะทางการเงินของ
ครอบครัว 
1. รายไดไ้ม่เพียงพอกบั
ค่าใชจ่้าย 
2. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
3. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย
และเหลือเก็บ 

 
 

 10 
151 

 
180 

 
 

  2.90 
44.30 

 
52.80 

รวม 341 100 
จากตารางท่ี  3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีบุตรเป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน   

คิดเป็นร้อยละ 53.70 ผูป้กครองมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 251 คน  
คิดเป็นร้อยละ  73.60  ผู ้ปกครองมีอาชีพค้าขาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ  38.40  
ผูป้กครองมีจ านวนบุตร 2 คน จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 ผูป้กครองมีภาวะทางการเงิน
ของครอบครัวโดยมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 
 
ตอนที่   2  การวิเคราะห์ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว  ความตระหนักในบทบาทหน้าที ่  
การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริม  
การมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม สัมพนัธภาพในครอบครัว ความ
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร 
X  S.D. ค่าระดับ 

1. พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเอง 
   1.1 ดา้นการสอน 
   1.2 ดา้นการเป็นแบบอยา่ง 
   1.3 ดา้นการเสริมแรง 

4.28 
4.31 
4.30 
4.24 

.42953 

.48542 

.43486 

.56279 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริม  
การมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม สัมพนัธภาพในครอบครัว ความ
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ตัวแปร 
X  S.D. ค่าระดับ 

2. สัมพนัธภาพในครอบครัว   
3. ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี   
4. การควบคุมอารมณ์ 

4.17 
4.28 
3.87 

 

.42140 

.48947 

.43432 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 

แก่นักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28) เ ม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านการสอน  
อยู่ในระดบัมาก (X =4.31)  ดา้นการเป็นแบบอย่าง อยู่ในระดบัมาก (X =4.30) ดา้นการเสริมแรง  
อยู่ในระดบัมาก ( X =4.24) ส าหรับ ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี สัมพนัธภาพในครอบครัว  
และการควบคุมอารมณ์ อยูใ่นระดบัมาก (X =4.28, X =4.17 และ 3.87 ตามล าดบั )  
  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
การมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
ได้แก่  เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) และหากพบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ Scheffe’  
ดังปรากฏในตารางที ่5 - 14 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริม
การมีวินัย ในตนเองแก่นัก เ รียนโรง เ รียนสา ธิตในจังหวัดนครปฐมของก ลุ่มตัวอย่า ง  
จ าแนกตามเพศของบุตร 

เพศของบุตร n 
X  S.D. ค่าระดับ 

1. ชาย   
2. หญิง 
3. มีทั้งชายและหญิง 

119 
183 
 39 

4.32 
4.25 
4.30 

.41510 

.41260 

.53996 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 341 4.28 .42953 มาก 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศของบุตรเป็นชาย หญิง มีทั้ งชายและหญิง 
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =4.28) 
โดยผูป้กครองท่ีมีบุตรท่ีเป็นชาย มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นักเรียนมากท่ีสุด (X =4.32) รองลงมาได้แก่มีทั้ งชายและหญิง (X =4.30) และเพศหญิง (X

=4.25) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศของบุตร 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
338 

    .335 
62.395 

.167 

.185 
.907 .405 

รวม 340 62.730    
จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีเพศของบุตรต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริม 

การมีวนิยัในตนเองใหแ้ก่บุตร ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริม
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา n 
X  S.D. ค่าระดับ 

1.มธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
2.อนุปริญญา 
3.ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

63 
 27 
251 

4.20 
4.37 
4.29 

.45447 

.42453 

.42218 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 341 4.28 .42953 มาก 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัการศึกษา มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยั

ในตนเองแก่นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.28)โดยในระดับอนุปริญญา มีค่าเฉล่ีย 
ของพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองมากท่ีสุด (X =4.37) รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัตั้งแต่
ปริญญาตรีข้ึนไป (X =4.29) และระดบัมธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ (X =4.20) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
338 

    .679 
62.051 

.339 

.184 
1.848 .159 

รวม 340 62.730    
จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริม

การมีวนิยัในตนเองใหแ้ก่บุตร ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน(Homogeneity of Variance) 

ของพฤติกรรมในการส่งเสริมวินยัในตนเองแก่นักเรียน พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ซ่ึงไม่เป็น 
ไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการท าOne – Way  ANOVA และไม่สามารถยบุรวมกลุ่มได ้
 
ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมของผูป้กครอง
ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นัก เ รียนโรงเ รียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมของ 
กลุ่มตวัอยา่ง  จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n 
X  S.D. ค่าระดับ 

1. รับจา้ง 
2. คา้ขาย 
3. รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. แม่บา้น 

  41 
131 
116 
  31 
22 

4.27 
4.24 
4.35 
4.20 
4.29 

.38497 

.42700 

.45600 

.43953 

.34026 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 341 4.28 .42953 มาก 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพ มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง

แก่นักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28)  โดยอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองมาก ( X =4.35) รองลงมาได้แก่   
อาชีพแม่บา้น (X =4.29) อาชีพรับจา้ง (X =4.27) อาชีพคา้ขาย (X =4.24) และอาชีพเกษตรกร(X

=4.20) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามอาชีพ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

    4 
336 

    .960 
61.770 

.240 

.184 
1.305 .268 

รวม 340 62.730    
จากตารางท่ี 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยั 

ในตนเองใหแ้ก่บุตร ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ  การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 

ของพฤติกรรมในการส่งเสริมวินยัในตนเองแก่นักเรียน พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ซ่ึงไม่เป็น 
ไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการท า One – Way  ANOVA และไม่สามารถยบุรวมกลุ่มได ้
 
ตารางท่ี  11 แสดงค่า เฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าระดับพฤติกรรม 
ของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนบุตร 

จ านวนบุตรหลาน n 
X  S.D. ค่าระดับ 

1. 1  คน 
2. 2  คน 
3. มากกวา่  2  คนข้ึนไป 

  88 
176 
  77 

4.29 
4.29 
4.26 

.41182 

.41170 

.49043 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 341 4.28 .42953 มาก 
จากตารางท่ี  11 พบว่า  ก ลุ่มตัวอย่างท่ี มีจ  านวนบุตรทุกช่วงจ านวน มีพฤติกรรม 

ในการส่ง เส ริมการมีวินัยในตนเองแก่นัก เ รียนในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ( X =4.28)  
โดยผูป้กครองท่ีมีบุตรจ านวน 1 คน มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองมาก
( X =4.29)  รองลงมาได้แ ก่  ผู ้ปกครอง ท่ี มี บุตรจ านวน  2  คน( X =4 .29 )  และผู ้ปกครอง 
ท่ีมีบุตรมากกวา่ 2 คนข้ึนไป (X =4.26) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามจ านวนบุตร 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
338 

   .034 
62.696 

.017 

.185 
.092 .912 

รวม 340 62.730    
จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนบุตรต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริม 

การมีวนิยัในตนเองใหแ้ก่บุตร ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 

ของพฤติกรรมในการส่งเสริมวินยัในตนเองแก่นักเรียน พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ซ่ึงไม่เป็น 
ไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการท า One Way ANOVA และไม่สามารถยบุรวมกลุ่มได ้
 
ตารางท่ี  13 แสดงค่า เฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าระดับพฤติกรรม 
ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นัก เ รียนของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามภาวะทาง 
การเงินของครอบครัว 

ภาวะทางการเงินของครอบครัว n 
X  S.D. ค่าระดับ 

1. รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
2. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
3. รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ 

10 
151 
180   

4.26 
4.25 
4.32 

.67459 

.42613 

.41606 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 341 4.28 .42953 มาก 
จากตารางท่ี 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัวทุกช่วงรายได ้  

มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =4.28)  
โดยผูป้กครองท่ีมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในการส่งเสริม
การมีวินัยในตนเองมากท่ีสุด ( X =4.32)  รองลงมาได้แก่ผู ้ปกครองท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใชจ่้าย (X =4.26) และผูป้กครองท่ีมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย (X =4.25) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นัก เ รียนโรงเ รียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามภาวะทางการเ งิน 
ของครอบครัว 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F sig 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
338 

    .411 
62.319 

.206 

.184 
1.115 .329 

รวม 340 62.730    
จากตารางท่ี 14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัวต่างกนั  มีพฤติกรรม

ในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองใหแ้ก่บุตร ไม่แตกต่างกนั 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าที่  
การควบคุมอารมณ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตามล าดับขั้นตอนของการเข้าสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 
ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียน (Y) สัมพนัธภาพในครอบครัว (X1) ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี (X2) การ
ควบคุมอารมณ์ (X3) ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

X1 1.000    
X2 .680** 1.000   
X3 .445** .426** 1.000  
Y .626** .757** .523** 1.000 

**  P < .01 
จากตารางท่ี 15 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่า

สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ มีความสัมพนัธ์
เ ชิ งบวกกับพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่ง เส ริมการมีวินัย ในตนเองแก่นัก เ รียน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ( r = .626, .757, .523 ตามล าดบั)โดยความตระหนกัในบทบาท
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หน้าท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นกัเรียนมากท่ีสุด ( r = .757 )   

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่าสัมพันธภาพใน
ครอบครัวกบัความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี สัมพนัธภาพในครอบครัวกบัการควบคุมอารมณ์  
และความตระหนักในบทบาทหน้า ท่ีกับการควบคุมอารมณ์ มีความสัมพัน ธ์ทางบวก 
โดย สัมพนัธภาพในครอบครัวกับความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
มากท่ีสุด( r = .680 )   
 
ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของสัมพนัธภาพในครอบครัว (X1) ความตระหนัก 
ในบทบาทหนา้ท่ี (X2) และการควบคุมอารมณ์ (X3) เพื่อท านายพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยั
ในตนเองแก่นกัเรียน (Y)  ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
ล าดับทีข่องตัวแปรทีไ่ด้รับ

คัดเลือก 
R R2 Adjusted 

R2 
R2 

change 
B Beta t sig 

1. ความตระหนกัใน
บทบาทหนา้ท่ี (X2)   
2. การควบคุมอารมณ์ (X3)   
3. สัมพนัธภาพใน
ครอบครัว(X1) 

.757 
 

.789 
 

.796 

.573 
 

.622 
 

.633 

.572 
 

.620 
 

.630 

.573 
 

.049 
 

.011 

.497 
 

.216 
 

.147 

.566 
 

.218 
 

.144 

12.356 
 

5.813 
 

3.124 

.000 
 

.000 
 

.002 
Constant (a) = .708  S.E. = .261  F = 193.759  sig = .000 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัขั้นของการเขา้สมการ  
พบว่า  ตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมได้แก่ความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ี ถูกคดัเลือกเขา้สมการ 
เป็นอนัดบัแรกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน 
ไดร้้อยละ 57.30  การควบคุมอารมณ์ ถูกคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัสองท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน ได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.90 โดยความ
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีและการควบคุมอารมณ์ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมของผูป้กครอง 
ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนได้ร้อยละ 62.20 และสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 
1.10 โดยมีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ สัมพันธภาพในครอบครัว  
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ส่งผลต่อ พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนไดร้้อยละ 63.30 
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้เท่ากบั .572, .620, .630 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านายเท่ากับ .261 โดยความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  การควบคุมอารมณ์ 
และสัมพนัธภาพในครอบครัว  มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริม 
การมีวินัยในตนเองแก่นักเ รียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 และสามารถน ามาเขียน 
สมการท านายในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
ในรูปคะแนนดิบ  Y =  .708 + .497(X2) + .216(X3) + .147(X1) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน   Z =  .566(X2) + .218(X3) + .144(X1) 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา “พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดบัพฤติกรรมในการส่งเสริม 
การมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  
และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม 2)เปรียบเทียบพฤติกรรม
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองไดแ้ก่ เพศ
ของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว  3)วิเคราะห์
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง
เป็นปัจจยัท่ีท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ พ่อหรือแม่ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ 
ตอนปลายโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตรของ 
ยามาเน่ (Yamane) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ร้อยละ 5 ท่ีระดับ 
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 341 คนโดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบ 
แบ่งชั้ น (Stratified Random Sampling) เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามไดแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์จ านวน 341 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนประกอบด้วย
แบบสอบถาม 5 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ครอบครัว แบบสอบถามความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์  
และแบบสอบถามพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน     
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งใชค้วามถ่ี  
และ ร้อยละ  (%)  วิ เคราะ ห์ระดับตัวแปร อิสระและตัวแปรตามใช้ส ถิ ติค่ า เฉ ล่ี ย  ( X )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
และวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกนัท านายตวัแปรตามใช้การถดถอยพหุคูณตามล าดับ
ความส าคญัของการน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple  Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ปกครองส่วนมากมีบุตรเป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 ผู ้ปกครอง 
มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 ผูป้กครอง 
มีอาชีพคา้ขาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ผูป้กครองมีจ านวนบุตร 2 คน จ านวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.60  ผูป้กครองมีภาวะทางการเงินของครอบครัวโดยมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย
และเหลือเก็บ จ านวน 180 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.80 

2. การวิ เคราะห์ระดับพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเ รียน 
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษามีดงัน้ี 
  2.1 พฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.28) โดยจ าแนกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 
   1. ดา้นการสอน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.31) 

2. ดา้นการเป็นแบบอยา่ง พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.30) 
   3. ดา้นการเสริมแรง พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.24) 
  2 .2  ความตระหนัก ในบทบาทหน้า ท่ี  สัมพันธภาพในครอบครัว  และ  
การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง พบวา่ อยู่ในระดบัมาก (X  = 4.28, X  = 4.17 และX  = 3.87 
ตามล าดบั) 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองไดแ้ก่ เพศของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนบุตร 
และภาวะทางการเงินของครอบครัว ผลการศึกษา พบวา่ 
  3.1 ผูป้กครองท่ีมีเพศของบุตรต่างกัน มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
  3.2 ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
  3.3 ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
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3.4 ผู ้ปกครองท่ีมีจ านวนบุตรต่างกัน มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

3.5  ผู ้ปกครอง ท่ี มีภาวะทางการเ งินของครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรม 
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

4.  การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของการน า เข้าสมการ  
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของสัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนกัในบทบาท
หน้า ท่ี  และการควบคุมอารมณ์ของผู ้ปกครอง เป็นตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรม  
ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา 
พบว่า ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ และสัมพันธภาพในครอบครัว  
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
ไดร้้อยละ 63.30 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
ของการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
สัมพนัธภาพในครอบครัว  ความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง
สามารถอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
ของผู ้ปกครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม  
พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.28) 
อธิบายได้ว่ า  ก ลุ่มตัวอย่า ง มีพฤ ติกรรมการส่ง เส ริมวินัยในตนเองให้แ ก่ บุตรของตน  
เพื่อให้บุตรสามารถประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จากการสัมภาษณ์ผูป้กครอง
เพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 พบวา่ การส่งเสริมการฝึกวนิยัในตนเองให้แก่บุตรมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกับการเรียน การปรับตวักับเพื่อน จนถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เช่น การสอนบุตรในเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนั การต่ืนนอนเขา้นอนเป็นเวลา การปฏิบติั
ตนให้บุตรเห็นในการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ซ้ือสินคา้เท่าท่ีจ  าเป็น การให้รางวลัแก่บุตรถ้าสอบได้
คะแนนดี ซ่ึงการส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่บุตรดังกล่าวพ่อแม่มีการฝึกบุตรตั้งแต่เด็กจนถึง
ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (บทคดัยอ่ : 2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความมีวินยัในตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบั



81 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวนิยัในตนเอง ระดบัความมีวินยัในตนเองและปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินยัใน
ตนเองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความมี
วินัยในตนเองและระดับความมีวินัยในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการวิเคราะห์ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวินัยในตนเอง พบว่า ตวัแปรท่ีรับการคดัเลือกเข้าสมการตามล าดับ คือ  
ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกับนักศึกษา เป็นตัวท านายความมีวินัยในตนเอง  
จะเห็นได้ว่าบิดามารดาหรือผูป้กครองมีหน้าท่ีอบรมสั่งสอน เล้ียงดูนักเรียน เป็นบุคคลส าคญั 
ท่ีปลูกฝังกระตุน้ให้เกิดความมีวินัยในตนเอง จากการกระท ากิจกรรมต่างๆซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี 
มีผลต่อบุตรในการปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเองได ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน
ดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมดว้ยการสอนอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.31) เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 
ดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมดว้ยการเป็นแบบอยา่งอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.30) และดา้นการส่งเสริม
พฤติกรรมดว้ยการเสริมแรงอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.24) จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือ
วนัท่ี 26 มกราคม 2560 พบว่า ผูป้กครองไดเ้ห็นความส าคญัของการสอนบุตรให้เป็นผูมี้วินยัใน
ตนเอง เช่น การคบเพื่อน การแบ่งเวลาในการอ่านหนงัสือ นอกจากน้ีมีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ในเร่ืองต่างๆเช่น การรอคอยหรือเขา้คิวในการจ่ายเงินหรือซ้ือสินคา้ ส่วนเร่ืองการให้รางวลัในการ
ท าดีของบุตรเช่น เม่ือบุตรมีผลการเรียนดี ส่วนใหญ่มกัเป็นค าชมเชยใหท้ าดีต่อไป 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการสอน พบว่า มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.31) ในขอ้ค าถาม “ท่านสอนให้บุตรพูดจาสุภาพและมีสัมมาคารวะกบัผู ้
อาวุโส” (X  = 4.35) (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนไดส้อนบุตร
ในเร่ืองการพูดจาให้สุภาพและมีสัมมาคารวะให้บุตรปฏิบติัตาม สอดคล้องกบั เรวดี นามทองดี
(2554 : 107)ได้อธิบายไว้ว่า พ่อแม่หรือผู ้ปกครองมีการให้ข้อมูล ความรู้โดยการสอนวิธี 
ในการปฏิบติัของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในเร่ืองของการมีมารยาทท่ีดี  
การวางตวั และการปฏิบติัตนของผูใ้หญ่ ส่วนพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่
นัก เ รียนด้านการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  พบว่า  มีค่ า เฉ ล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.30)  ในขอ้ค าถาม “ท่านท าตวัเป็นแบบอยา่งให้กบับุตรในการเขา้คิวรอรับ
บริการ เม่ือไปในสถานท่ีท่ีตอ้งเขา้คิวรอรับบริการ” (X  = 4.49) (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้่า 
กลุ่มตัวอย่างผูป้กครองนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้บุตรปฏิบัติตามโดยการเข้าคิว 
รอรับบริการ เม่ือไปในสถานท่ีท่ีตอ้งเขา้คิวรอรับบริการ ให้บุตรไดป้ฏิบติัตามเพื่อส่งเสริมให้บุตร 
มีวินัยในตนเอง ดังท่ี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2554) กล่าวว่า  
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พ่อแม่ถือเป็นตน้แบบในการปฏิบติัให้กบัลูก ซ่ึงหากพ่อแม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบในขอ้น้ี  
จะช่วยพฒันาทั้งเด็กและตนเอง เช่นเดียวกบั ส านักงานเลขาธิการการศึกษา (2557) ได้กล่าวถึง 
การเป็นแบบอย่างไวว้่า พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้ฝึกวินัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีพ่อแม่ 
เป็นแบบอย่างท่ีส าคญั ส่วน อรัญญา บุญธรรม (2556 : บทคดัย่อ) ได้กล่าวในข้อเสนอแนะว่า 
บุคคลท่ีมีบทบาทเป็นพ่อหรือแม่ควรตระหนักว่าตนเองเป็นต้นแบบท่ีส าคัญส าหรับลูก  
ดังนั้ นจึงควรมีการประพฤติปฏิบติัตัวอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของพ่อแม่ จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560
พบว่า เม่ือบุตรสอบได้คะแนนดี จะให้รางวลับุตรโดยการพาไปรับประทานอาหารม้ืออร่อย  
และพูดให้ก าลงัใจในการท าดีในคร้ังต่อไป สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมดว้ยการเสริมแรง 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.24) ในขอ้ค าถาม “ท่านพูดให้ก าลงัใจเม่ือบุตรมีความตั้งใจ 
เพียรพยายามในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จ” (X  = 4.43) (ดูในภาคผนวก ข) กลุ่มตวัอย่าง
ผูป้กครองนกัเรียนไดส่้งเสริมบุตรโดยการพูดใหก้ าลงัใจเพื่อใหบุ้ตรเกิดความพยายามในการกระท า
ส่ิงต่างๆใหส้ าเร็จ   

1.2 ผลการวิเคราะห์สัมพนัธภาพในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม มีสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี 
โดยผูป้กครองมีหน้าท่ีส่ือสารทั้งทางท่าทาง ค าพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ 
ซ่ึงกนัและกนั มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั มีความผูกพนั
รักใคร่ท่ีดีต่อกันและมีการท ากิจกรรมในครอบครัวร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้บุตรเป็นผู ้มีวินัย 
ในตนเอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.73) (ดูในภาคผนวก ข) ในขอ้ค าถาม “ท่านเป็น
ห่วงกังวลเม่ือบุตรเจ็บป่วยไม่สบาย” สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ผู ้ปกครองเพิ่มเติมเม่ือ 
วนัท่ี 16 มกราคม 2560 พบว่า เม่ือบุตรมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย จะถามไถ่อาการบุตรด้วย 
ความเป็นห่วงและพาไปรักษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง เพื่อให้บุตรหายจากอาการเจ็บป่วยจะได้ไม่ 
ขาดเรียน เพราะการขาดเรียนท าให้บุตรเรียนไม่ทนัเพื่อน หรือมีการบา้นเพิ่มข้ึนหากบุตรขาดเรียน  
จะส่งผลต่อผลการเรียนของบุตรดังท่ี ส านักงานพฒันาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2553) กล่าวว่า ครอบครัว 
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวท่ีให้ความอบอุ่นกบัลูก มีเวลาถามสารทุกข์
สุขดิบของกนัและกนั สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ มาลี อนุสนธ์ิ (2552 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพุตุม จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่าพ่อแม่มีความกระตือรือร้น 
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พาลูกไปพบแพทยเ์ม่ือเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
สอดคล้องกับ กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์ศิริ(บทคัดย่อ : 2557) พ่อแม่มีหน้าท่ีในการดูแลบุตร  
เพื่อให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่วน อรัญญา บุญธรรม (2556 : 
บทคดัย่อ) ได้กล่าวในข้อเสนอแนะว่าบิดามารดาควรเล้ียงดูลูกแบบเอาใจใส่ การให้ความรัก  
ความอบอุ่น และใส่ใจเป็นแนวทางการเล้ียงดูท่ีท าใหลู้กเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของผู ้ปกครองของ 
กลุ่มตวัอย่างผูป้กครอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม  
มีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน โดยผู ้ปกครองมีหน้าท่ีคอยดูแลบุตรให้ประพฤติ 
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4. 60) 
(ดูในภาคผนวก ข) ในข้อค าถาม “ท่านคอยดูแลไม่ให้บุตรประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง” 
สอดคลอ้งกบั จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 พบวา่ การท าหนา้ท่ี
ดูแลสอดส่องเร่ืองการคบเพื่อนในวยัเรียน วยัรุ่นเป็นส่ิงส าคญั หากบุตรคบเพื่อนดีก็จะส่งผลให้บุตร
ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกฎ ระเบียบ และประเพณีท่ีดีงาม เป็นบุคคลท่ีสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
ประสบความส าเร็จและมีความสุข ดงัท่ี กญัญนนัทน์ ภทัร์สรณ์ศิริ (บทคดัย่อ : 2557) กล่าวไวว้่า 
การท าหน้าท่ีดูแลบุตรของพ่อแม่นั้นเป็นเร่ืองส าคญัและยิ่งใหญ่มาก มีอิทธิพลในการหล่อหลอม
บุตรให้เป็นเยาวชนท่ีดี อบรมสั่งสอนให้บุตรตั้งอยูใ่นความดี ให้ความรู้ค าแนะน าในการหลีกเล่ียง
ส่ิงย ัว่ยุ ควรสนับสนุนให้บุตรมีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ย่อมส่งผลให้บุตรแสดงพฤติกรรม 
การมีวนิยัในตนเองได ้

1.4 ผลการวิเคราะห์การควบคุมอารมณ์ของผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม มีการควบคุมอารมณ์ 
ของตนโดยผูป้กครองมีสติ มีความอดทน ให้อภยั มองโลกในแง่ดี และสามารถแสดงพฤติกรรม 
การแสดงออกให้บุตรประพฤติปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเป็นผูมี้วินยัในตนเอง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(X  = 4.35) (ดูในภาคผนวก ข) ในขอ้ค าถาม “ท่านหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาทกบับุตร” สอดคลอ้ง
กบั การสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 พบวา่ เม่ือบุตรไม่ท าตามขอ้ตกลง 
เช่น กลบัจากโรงเรียนไม่ท าการบา้น อ่านหนงัสือ แต่ท ากิจกรรมอ่ืน เช่น เล่นโทรศพัทห์รือเล่นเกม 
ผูป้กครองก็จะใช้ค  าพูดในการสอบถามด้วยความห่วงใยถึงงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ เช่น การบา้น  
การอ่านหนังสือ โดยไม่ใช้อารมณ์หรือการลงโทษ ดังท่ี กัญญนันทน์ ภทัร์สรณ์ศิริ (บทคดัย่อ : 
2557) กล่าวไวว้า่ พ่อแม่ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงดูบุตร สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ต่างๆ พ่อแม่คือผูอ้ยู่ใกลชิ้ดและมีหน้าท่ีหลกัในการเล้ียงดูบุตรให้เจริญเติบโต อบรมให้เป็นคนดี 
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มีคุณธรรม มีหลกัการและเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีรู้จกัข่มใจตนเองมีความอดทน อดกลั้น
พร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเขม้แข็งและอดทน สามารถด ารงชีวิต 
อยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบั เพียงทิพย ์พรหมพนัธ์ุ (2550) ไดก้ล่าวถึง 
การปฏิบัติหน้าท่ีของบิดามารดา ต้องปรับค าพูดและอารมณ์ให้เป็นมิตรกับลูกให้มากยิ่งข้ึน  
รู้จกัฟัง สังเกตและคิดตามลูก เอาใจลูกมาใส่ใจตนเองให้มากเพื่อท าให้เกิดความรักความเขา้ใจ 
มากยิ่งข้ึน หากผูป้กครองรู้จกัวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนไดย้อ่มส่งผลให้บุตรซึมซบัพฤติกรรม 
ท่ีดีเหล่านั้นต่อไป  
 2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง
แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศของบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ 
จ านวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย 
ได ้ดงัน้ี 
  2.1 จากสมมติฐานการวิจัย ข้อ 1 ผู ้ปกครองท่ีมีเพศของบุตรท่ีก าลังศึกษา 
อยู่ในโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐมต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นกัเรียนแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยัพบวา่ผูป้กครองท่ีมีเพศของบุตรแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการส่งเสริม
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลการศึกษา
พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีบุตรชาย หญิง มีทั้งชายและหญิง มีค่าเฉล่ียในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินยั
ในตนเองแก่บุตรอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ผู ้ปกครองท่ีมีบุตรเพศใดก็ตาม ย่อมมีหน้าท่ี 
ในการส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่บุตรทุกคน เพื่อให้บุตรสามารถประพฤติปฏิบติัตนอยู่ร่วม 
กบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2560 พบว่า  ท่ี มีบุตรทั้ ง เพศชายและเพศหญิง กล่าวว่า  การฝึกวินัย  ในตนเองให้แก่บุตร 
เป็นเร่ืองส าคญัในชีวิตประจ าวนั หากบุตรเป็นผูมี้วินัยในตนเองจะประสบความส าเร็จในเร่ือง  
การใชชี้วติ การเรียน และการท างานต่อไปในอนาคต ดงันั้นไม่วา่บุตรเพศชายหรือหญิง การฝึกวินยั
ในตนเองแก่บุตรจึงมีความส าคญัเท่าเทียมกนั จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม 2560พบว่าท่ีมีบุตรเพศชายเพียงคนเดียว กล่าวว่า การฝึกฝนวินัยในตนเองให้แก่บุตร 
ของตนเป็นส่ิงจ าเป็นเน่ืองจากมีบุตรเพียงคนเดียวและเป็นเพศชาย ควรตอ้งมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์มีความตรงต่อเวลา และคบแต่เพื่อนดี จะส่งผลให้บุตรเป็นบุคคล 
ท่ีประสบความส าเร็จ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ สุรจิต ค ามะสอน 
(2548 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูป้กครอง
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นกัเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูป้กครองนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปฏิบติัมาก  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่บุตรนั้ น ย่อมมีการส่งเสริมบุตรทุกเพศ 
เพื่อใหบุ้ตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ(2556) ไดก้ล่าววา่ พ่อแม่เป็นครูคนแรก
ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีทั้ งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดีของชุมชน สังคม และเป็นก าลังส าคญัของประเทศชาติ  
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูป้กครองท่ีมีเพศของบุตรต่างกนัท าให้มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัย 
ในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
  2.2  จากสมมติฐานการวิจัย  ข้อ 2  ผู ้ปกครองท่ี มีระดับการศึกษาต่างกัน  
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 
  ผลการวิจัยพบว่าผู ้ปกครองท่ีมี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม 
ในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีค่าเฉล่ียในการส่งเสริมพฤติกรรม 
การมีวินัยในตนเองแก่บุตรอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า  ผู ้ปกครองทุกระดับการศึกษา  
มีหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี มีความประพฤติดีและมีวินัยในตนเองเพื่ออยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 พบว่า
ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาในระดับชั้นมธัยมศึกษา กล่าวว่า บุตรตอ้งมีวินยัในตนเอง พ่อแม่จะคอย
อบรมสั่งสอนในทุกวนัเร่ืองการตั้ งใจท างานท่ีตนได้รับมอบหมายให้ดี มีความขยนั อดทน 
รับผิดชอบต่อตนเอง  และมีความซ่ือสัตย์ เพื่ อให้ บุตรอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได ้ 
และ จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 พบวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี กล่าวว่า ได้มีการอบรมสั่งสอนบุตรในการสอนในเร่ืองความมีน ้ าในต่อเพื่อน  
การคบเพื่อน การเรียน การแบ่งเวลาและใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ รวมถึงความกตญัญู หากบุตร
ท าส่ิงท่ีดีประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย ย่อมส่งผลให้บุตรเป็นผูมี้วินัยในตนเอง
ประสบความส าเร็จในชีวติ สอดคลอ้งกบั เรวดี นามทองดี (2554 : 112-113)ไดก้ล่าวในการอภิปราย
ผลไว้ว่า  ไม่ว่า บิดาจะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดบทบาทหน้า ท่ีหลักของบิดา คือ  
การให้ความสนใจและสร้างความอบอุ่นให้เกิดข้ึนในครอบครัวเพื่อให้ลูกมีอารมณ์ท่ีมัน่คง ร่าเริง 
สามารถเผชิญปัญหา มีความมั่นใจ และปรับตวัได้ดีในสังคม บทบาทท่ีส าคัญของมารดาคือ  
การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์ และดา้นสังคมกบับุตร ทั้งน้ีมารดาจะมีความใกลชิ้ดกบับุตร 
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และบุตรมีการเรียนรู้จากการกระท าและค าพูดของมารดา ดังนั้นผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัจึงมีการส่งเสริมใหบุ้ตรมีพฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองไม่แตกต่างกนั 
  2.3 จากสมมติฐานการวิจัย ข้อ 3 ผู ้ปกครองท่ีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรม 
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการส่งเสริม 
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 จากผลการศึกษา
พบว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ียในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองแก่บุตร 
อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั แต่บทบาทพ่อแม่ในการส่งเสริม 
ให้บุตรเป็นผูมี้วินัยในตนเองในทุกอาชีพไม่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติม 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพแม่บา้น กล่าวว่า ได้มีการอบรมบุตร 
โดยการให้ค  านึงถึงการใชจ่้ายอยา่งประหยดั การสอนในเร่ืองการคบเพื่อน การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
หากบุตรได้รับผลการเรียนดีก็จะให้รางวลับุตรตามแต่สมควรเช่น ของรางวลัท่ีบุตรชอบหรือ 
การรับประทานอาหารนอกบ้าน และเห็นว่าการส่งเสริมให้บุตรเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง 
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งมาก จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2560 พบว่า
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ กล่าวว่า บุตรตอ้งไดรั้บการฝึกวินยัในตนเองตั้งแต่เล็กจนถึงวยัรุ่น 
เพื่อเ ติบโตเป็นผู ้ใหญ่ท่ีมี คุณภาพ ด้วยการสอนบุตรในเร่ืองต่างๆ เ ช่น การตรงต่อเวลา  
ความรับผดิชอบ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ วินยัในตนเองเป็นส่ิงดีงามท่ี
ควรมีอยู่ในบุคคล อธิบายได้สอดคล้องกับ สุรจิต ค ามะสอน (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การส่งเสริมวนิยันกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูป้กครองนกัเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู ้ปกครองนักเรียน ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
อยู่ในระดบัมาก ดงัท่ี สมิธ วุฒิสวสัด์ิ (2552 : 1) ไดก้ล่าวไวว้่า พ่อแม่มีหน้าท่ีในการประกอบ 
สัมมาอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัวใหอ้ยูดี่มีความสุข ในขณะเดียวกนัก็ไดอ้บรมสั่งสอนปลูกฝังทศันคติ
ท่ีดีต่อลูก เพื่อขดัเกลาให้มีพฤติกรรมท่ีดีท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิต เพราะเม่ือเติบโตข้ึน 
จะได้เป็นพลเมืองท่ีดีมีศักยภาพเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของครอบครัว ของสังคมและ  
ของประเทศชาติบา้นเมือง ดงันั้นผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัจึงมีการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรม
การมีวนิยัในตนเองไม่แตกต่างกนั 
  2.4 จากสมมติฐานการวิจยั ขอ้ 4 ผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตรต่างกนั มีพฤติกรรม 
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั  
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  ผลการวจิยัพบวา่ผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการส่งเสริม
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 จากผลการศึกษา
พบว่า พ่อแม่หรือผู ้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุตรทุกคนเป็นผู ้มีวินัยในตนเอง  
จากการสัมภาษณ์ผู ้ปกครองเพิ่ม เ ติม เ ม่ือว ันท่ี  16 มกราคม 2560 พบว่าผู ้ปกครอง 
ท่ีมีบุตร 2 คน กล่าวว่า ได้ฝึกฝนบุตรทั้ ง 2 คนตั้ งแต่เด็กในเร่ืองความมีวินัยในตนเอง ได้แก่  
เร่ืองกิจวตัรประจ าวนั การเขา้นอนแต่หัวค ่า การต่ืนนอนแต่เช้า การตรงต่อเวลา และความมีน ้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคคลอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือบุตรได้ฝึกฝนเป็นประจ าสม ่าเสมอจนกลายเป็นนิสัย 
ย่อมส่งผลให้บุตรเป็นผู ้มีวินัยในตนเองสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 พบว่าผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตร
มากกว่า 2 คน กล่าวว่า ได้มีการสอนบุตรให้เป็นผูมี้วินัยในตนเองในเร่ืองการเวน้จากอบายมุข  
การคบเพื่อนดี ความรับผิดชอบต่อตนเองและการเรียน ซ่ึงได้มีการสอน ปลูกฝังบุตรทุกคน 
มาตั้งแต่เล็ก สอดคล้องกับ บวัค า แก้วอุดม (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาระดับการส่งเสริม 
ของผูป้กครองในการส่งเสริมวินยัในตนเองของนกัเรียนโดยรวมและรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัสูง
กว่าระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดังท่ี เพียงทิพย์ พรหมพนัธ์ุ (2550)  
ได้กล่าวว่า บิดามารดาต้องปฏิบติัตวัเสมือนเป็นพวกเดียวกันกับลูก โดยไม่จ  าเป็นต้องตามใจ 
จนเกินพอดีเช่น ส่งเสริมใหลู้กมีวนิยั ตอ้งมีการสอนและตกัเตือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อน าบุตร
ไปสู่การเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีมีจ านวนบุตรต่างกนั
ท าใหมี้การส่งเสริมใหบุ้ตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเองไม่แตกต่างกนั 
  2.5 จากสมมติฐานการวิจยั ขอ้ 5 ผูป้กครองท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัว
ต่างกนั มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนแตกต่างกนั 
  ผลการวิจัยพบว่าผู ้ปกครองท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 พบวา่ผูป้กครอง 
ท่ีมีภาวะทางการเงินไม่เหลือเก็บ กล่าวว่า การฝึกวินัยบุตรเป็นเร่ืองส าคญัเช่น การตั้งใจท างาน 
ท่ีบุตรได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ไม่รุกราน 
กา้วร้าวผูอ่ื้น หากบุตรท าดีจะใหค้  าชมเชย จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2560 พบว่าผูป้กครองท่ีมีภาวะทางการเงินเหลือเก็บ กล่าวว่า บุตรไดรั้บการสอนตั้งแต่วยัเด็กใน
เร่ืองความมีวินัยต่อตนเองก่อน เช่นกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนั เข้านอนต่ืนนอนตรงเวลา  
การท าการบ้าน รายงานส่งได้ตรงเวลา การแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียน การคบเพื่อนดี  
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การเคารพผูใ้หญ่ เพื่อให้บุตรได้ประพฤติตนเป็นผูมี้วินัยในตนเองประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต 
สอดคล้องกับ ธีร์ ฉลาดแพทย์ (2556) ท่ีกล่าวถึงแนวทางการฝึกลูกให้มีวินัยในตนเองดังน้ี  
1)การเป็นแบบอย่างความมีวินัย 2) ความสม ่าเสมอต่อเน่ือง 3) การพูดชักจูงให้ปฏิบัติตาม  
4) การชมเชยและให้ก าลังใจ 5) การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงบวก 6) การแสดงความไวว้างใจ 
และให้ความรัก ดังนั้ นบิดามารดาหรือผูป้กครองไม่ว่าจะมีภาวะทางการเงินของครอบครัว  
มีรายไดไ้ม่เพียงพอ มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย หรือมีรายไดเ้หลือเก็บ ยอ่มมีการส่งเสริมให้บุตร
ของตนเป็นผูมี้วินยัในตนเองเช่นกนั ดงันั้นผูป้กครองท่ีมีภาวะทางการเงินของครอบครัวต่างกนั 
ท าใหมี้การส่งเสริมใหบุ้ตรเป็นผูมี้วนิยัในตนเองไม่แตกต่างกนั 
 3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีน าเข้าสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)ของสัมพนัธภาพในครอบครัว ความตระหนัก 
ในบทบาทหนา้ท่ี และการควบคุมอารมณ์ของผูป้กครอง ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมของผูป้กครอง
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี การควบคุมอารมณ์ 
สัมพันธภาพในครอบครัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริม 
การมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม ไดร้้อยละ 63.30 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 
  3.1 ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี เป็นตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ
เป็นอันดับท่ี 1 สามารถท านายพฤติกรรมของผู ้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นักเรียน ได้ร้อยละ 57.30 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์พบว่า ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี 
และการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 (r = .757) จากผลการศึกษาอธิบายไดว้่า เม่ือผูป้กครองมีความตระหนกัในบทบาท
หน้าท่ีของตนมากข้ึนท าให้มีแนวโน้มในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนมากข้ึน 
เน่ืองจาก ผูป้กครองให้การดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของบุตรอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ผูป้กครอง
ไม่ตามใจบุตรจนเกินไปและไม่เข้มงวดกวดขันจนเกินไป รู้จักยอมรับนับถือความสามารถ 
และความ คิด เ ห็นของ บุตร  ท า ให้ บุ ตร เ กิ ดคว ามอบ อุ่นและ มีคว ามมั่น ใจ ในตนเอง  
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรใหเ้ป็นผูมี้วนิยัในตนเอง (ภาคภูมิ อ่ิมสอาด, 2554 : บทคดัยอ่) 
  3.2 การควบคุมอารมณ์ เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัท่ี 2 
และสามารถท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 62.20เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า การควบคุมอารมณ์และการส่งเสริม 
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การมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
(r = .523) จากผลการศึกษาอธิบายไดว้า่ เม่ือผูป้กครองมีพฤติกรรมการส่งเสริมให้บุตรเป็นผูมี้วินยั
ในตนเอง ดงัท่ี เกษราภรณ์ จนัทร์ยุย้และคณะ (2552 : 103) พบว่า นกัเรียนไดรั้บการอบรมเล้ียงดู
แบบใช้เหตุผลในการลงโทษ เป็นนักเรียนท่ีมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการเล้ียงดู 
แบบใชอ้ารมณ์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เด็กไดรั้บการช้ีแนะในทางท่ีถูกตอ้งท าให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล 
และมีความเขา้ใจในการถูกลงโทษ จึงส่งผลใหเ้ด็กมีวนิยัในตนเองสูง 
  3.3 สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ  
เป็นอนัดบัท่ี 3 และสามารถท านายพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นักเรียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 63.30 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์พบว่า สัมพนัธภาพในครอบครัว  
และการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01(r = .626) จากผลการศึกษาอธิบายได้ว่า เม่ือผูป้กครองมีพฤติกรรมการส่งเสริม 
ให้บุตรเป็นผู ้มี วินัย ในตนเอง  ดัง ท่ี  มาลี  อนุสนธ์ิ  (2552  : 55)  พบว่า  การอบรมเ ล้ียง ดู 
แบบประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความมีวินัยในตนเองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01 โดยน่าจะเป็นผลมาจากพ่อแม่ เ ล้ียงดู ลูกด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น  
มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก มีการให้ก าลังใจลูกเม่ือมีปัญหา 
ส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการตดัสินใจหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันา
ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 
ข้อเสนอแนะของการวจัิย 
 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียน 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลทีไ่ด้จากการวจัิย 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง 
แก่นัก เรียน ได้แก่  ความตระหนักในบทบาทหน้า ท่ี  เ ป็นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการท านายการส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน ดังนั้ นหน่วยแนะแนว 
ของโรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้ประสบการณ์แก่ผู ้ปกครองเก่ียวกับแนวทาง 
ในการส่งเสริม ปลูกฝัง และหล่อหลอมเร่ืองวนิยัในตนเองให้แก่บุตร โดยการจดัประชุม ปฐมนิเทศ 
อบรมเพื่อให้ผูป้กครองสามารถท าหน้าท่ีของตนโดยตระหนักถึงความส าคญัของความมีวินัย 
ในตนเอง โดยพ่อแม่ใช้วิธีการต่างๆเช่น การควบคุมอารมณ์ พ่อแม่หรือผูป้กครองควรปฏิบติัตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ซ่ึงบุตรจะสังเกตลกัษณะและการกระท าต่างๆเพื่อเลียนแบบการกระท า
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จากพ่อแม่ สัมพนัธภาพในครอบครัว พ่อแม่หรือผูป้กครองควรให้ความดูแลเอาใจใส่บุตร  
ในการประสานความร่วมมือกับสถาบนัหรือหน่วยงานอ่ืนๆของสังคมท่ีเก่ียวข้องควรเผยแพร่ 
ส่ือมวลชนท าให้บิดามารดาส่วนใหญ่เข้าใจถึงการส่งเสริมวินัยและส่งเสริมวิธีการให้เด็ก 
เป็นผู ้มีวินัยในตนเอง ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม ให้ความรักความอบอุ่น มีเหตุผล ยอมรับ 
ความคิดเห็นของบุตร มีการให้ก าลงัใจเม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาความมีวินัยในตนเองของบุตร  
เพื่อใหบุ้ตรสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  ผลการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู ้ปกครองของนักเรียน  
โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยั
ในตนเองแก่นกัเรียนในดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง การสอนและการเสริมแรง เพื่อให้บุตร 
เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ส าหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี เช่น
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกดัอ่ืนๆไดแ้ก่ อาชีวศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสาธิต ในจงัหวดันครปฐม 
วา่มีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด และศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ
ใหก้วา้งขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบับุคคลในช่วงวยัต่างๆ 
  2.2 ควรมีการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาถึงผลของความเก่ียวขอ้งของตวัแปรต่างๆ
ในพฤติกรรมท่ีผูป้กครองส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่บุตร เพื่อประโยชน์ในการน าไปใชต่้อไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีการส่งเสริม
พฤติกรรมการมีวนิยัในตนเอง โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกน าไปใชป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 
  2.4 ควรหาตัวแปรอ่ืนๆท่ีเป็นปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้ปกครอง 
ในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน เช่น ตวัแปรภูมิล าเนา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ถึงพฤติกรรมของผูป้กครองท่ีมีภูมิล า เนาต่างกันในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของบุตร
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง  พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมวนัิยในตนเองแก่นักเรียน 

โรงเรียนสาธิต  ในจังหวดันครปฐม 
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………………………………. 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท าการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมของผูป้กครองในการ
ส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่นกัเรียนโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม”จึงขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีถือวา่เป็นความลบั ไม่มีการเผยแพร่เป็น
รายบุคคล ไม่มีการระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถาม และในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นภาพรวม ไม่เน้น
บุคคลใดโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลกระทบแต่ประการใด ดงันั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบ
ค าถามทุกขอ้ และตอบตรงตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลแต่ละขอ้มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการวิจยั
คร้ังน้ี 
 แบบสอบถามชุดน้ีมี 5 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองแก่นกัเรียน 

ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามอยา่งครบถว้น 
ขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 
นางวลัลภา  วงศศ์กัดิรินทร์ 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวทิยาชุมชน 
ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
หมายเหตุ :  ค าวา่ “บุตร” ในแบบสอบถามฉบบัน้ีหมายถึง ลูกของท่านท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น

โรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม 
ค าวา่ “ท่าน” ในแบบสอบถามฉบบัน้ีหมายถึง พอ่หรือแม่ของนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตในจงัหวดันครปฐม 

แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง  พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมวนัิยในตนเองแก่นักเรียน 

โรงเรียนสาธิต  ในจังหวดันครปฐม 
………………………………. 
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ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน ( ) ใหต้รงกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัท่านมากท่ีสุด 
1.เพศของบุตรของท่านท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสาธิต  ในจงัหวดันครปฐม 
 (  ) ชาย 
 (  ) หญิง 
 (  ) มีทั้งชายและหญิง 
2.ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
 (  ) มธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
 (  ) อนุปริญญา 
 (  ) ปริญญาตรีข้ึนไป 
3.อาชีพของท่าน 
 (  ) รับจา้ง 
 (  ) คา้ขาย 
 (  ) รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
 (  ) อ่ืนๆ 
4.จ านวนบุตรทั้งหมดท่ีมีของท่าน 
 (  ) 1  คน 
 (  ) 2  คน 
 (  ) มากกวา่  2 คนข้ึนไป 
5.ภาวะทางการเงินของครอบครัวของท่าน 
 (  ) รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
 (  ) รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
 (  ) รายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและเหลือเก็บ 

…………………………………. 
 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว  โดยใหท้่านตอบตามความเป็นจริง 
และท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มากท่ีสุด     หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
มาก       หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของท่านมาก 
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ปานกลาง    หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของท่านปานกลาง 
นอ้ย            หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของท่านนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด     หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของท่านนอ้ยท่ีสุด 

สัมพนัธภาพในครอบครัว ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.ท่านเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวติของท่าน 
ใหบุ้ตรฟัง 

     

2.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรไดแ้สดงความคิดเห็น 
ในการแกปั้ญหาบางอยา่งในครอบครัว 

     

3.เม่ือบุตรเสนอความคิดเห็นใดๆ ท่านสนใจ 
ท่ีจะรับฟัง 

     

4.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรเล่าประสบการณ์ 
ในเร่ืองต่างๆของตนเองใหท้่านฟัง 

     

5.เม่ือมีเวลาวา่ง  ท่านและบุตรจะร่วมกนัพูดคุย
เร่ืองต่างๆในชีวติประจ าวนั 

     

6.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรพูดคุยหรือปรึกษา
เก่ียวกบัการเรียน  การคบเพื่อนเป็นตน้ 

     

7.ท่านยอมรับฟังการตดัสินใจของบุตร 
ในเร่ืองส่วนตวัของเขา 

     

8.ท่านและบุตรยอมรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั      
9.เม่ือสมาชิกในครอบครัวเกิดความขดัแยง้   
ไม่เขา้ใจกนั ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะใช้
วธีิแสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

     

สัมพนัธภาพในครอบครัว ระดับความเป็นจริง 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

10.เม่ือบุตรและสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา 
ไม่เขา้ใจกนั ท่านจะพยายามใหมี้การพูดคุยกนั
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โดยใชเ้หตุผล 
11.เม่ือบุตรเจบ็ป่วยท่านพาบุตรไปรักษา      
12.เม่ือบุตรมีปัญหามกัมาขอความช่วยเหลือ 
จากท่าน 

     

13.เม่ือมีเวลาวา่งท่านจะหาเวลาอยูก่บับุตร      
14.ท่านเป็นห่วงกงัวลเม่ือบุตรเจบ็ป่วยไม่สบาย      
15.ท่านรับประทานอาหารกบับุตรและสมาชิก 
ในครอบครัว 

     

16.ท่านพาบุตรไปปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  
เช่น การท าบุญ ไหวพ้ระ 

     

17.ท่านท างานอดิเรกร่วมกบับุตรเช่น ปลูกตน้ไม ้      
18.ท่านและบุตรมีโอกาสไปซ้ือของใชต่้างๆ
ดว้ยกนั 

     

19.ท่านและบุตรดูโทรทศัน์ร่วมกนั      
 
ตอนที ่ 3  แบบสอบถามความตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกบัความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี  โดยใหท้่านตอบตามความเป็นจริง
และท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

มากท่ีสุด        หมายถึง ท่านรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 
 มาก          หมายถึง ท่านรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีมาก 
 ปานกลาง       หมายถึง ท่านรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง ท่านรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ท่านรับรู้และใหค้วามส าคญักบัขอ้ความน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 

ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ระดับการรับรู้และให้ความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.ท่านคอยดูแลไม่ใหบุ้ตรประพฤติตน 
ออกนอกลู่นอกทาง 
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2.ท่านคอยดูแลบุตรในการท ารายงานหรือ
การบา้นใหส่้งทนัเวลาท่ีก าหนด 

     

3.ท่านสอนบุตรเร่ืองขอ้ดีของการมีวนิยัในตนเอง      
4.ท่านใหค้วามรู้แก่บุตรเก่ียวกบัการเล่นเกมหรือ
โทรศพัทใ์ห้เป็นเวลา 

     

5.ท่านอบรมมารยาทใหบุ้ตร      
6.ท่านฝึกใหบุ้ตรดูแลเร่ืองเส้ือผา้และของใช้
ส่วนตวัของเขา 

     

7.ท่านฝึกใหบุ้ตรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

     

8.ท่านฝึกใหบุ้ตรตดัสินใจดว้ยตนเอง      
9.ท่านบอกใหบุ้ตรอ่านหนงัสือทบทวนต าราเรียน      
10.ท่านบอกใหบุ้ตรแต่งตวัถูกกาลเทศะ      
11.ท่านบอกใหบุ้ตรใชจ่้ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น      
12.ท่านใหค้  าแนะน าเม่ือบุตรมีปัญหา      
13.ท่านแนะน าบุตรเร่ืองการปฏิบติัตนใหถู้ก
สุขอนามยั 

     

14.ท่านใหค้  าแนะน าบุตรเก่ียวกบัการใชชี้วติใน
โรงเรียน 

     

15.ท่านตกัเตือนใหบุ้ตรแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      
16.ท่านตกัเตือนบุตรให้แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน 

     

17.ท่านตกัเตือนบุตรในการปฏิบติัตนต่อ 
เพศตรงขา้ม 

     

ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ระดับการรับรู้และให้ความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

18.ท่านใหบุ้ตรท ารายงานและการบา้นดว้ยตวัเอง
ตอนเยน็หลงัเลิกเรียน 
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19.ท่านใหบุ้ตรจดัตารางอ่านหนงัสือสอบ 
ดว้ยตนเอง 

     

20.ท่านมอบหมายงานบา้นใหบุ้ตรท าในวนัหยดุ      

ตอนที ่ 4  แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกบัการควบคุมอารมณ์ โดยใหท้่านตอบตามความเป็นจริง 
และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

มากท่ีสุด        หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 
 ปานกลาง       หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

การควบคุมอารมณ์ ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.เม่ือท่านถูกต าหนิหรือถูกวิพากษว์จิารณ์   
ท่านจะน่ิงเฉยไม่โตต้อบ 

     

2.เม่ือท่านโกรธ  ท่านสามารถระงบัอารมณ์โกรธ
นั้นไดใ้นทนัที 

     

3.เม่ือบุตรโตเ้ถียงท่าน  ท่านจะน่ิงเฉยฟังบุตรพูด
จนจบ 

     

4.ท่านฟังเร่ืองท่ีบุตรพูดทุกเร่ืองจนจบดว้ย 
ความใจเยน็ 

     

5.เม่ือบุตรแสดงความคิดเห็นขดัแยง้  แมจ้ะไม่
พอใจ  ท่านก็พยายามฟังบุตรพูดจนจบ 

     

การควบคุมอารมณ์ ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6.ท่านจะอดทนอดกลั้นเม่ือบุตรท าพฤติกรรมท่ี
ท่านไม่ชอบ 
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7.เม่ือบุตรโตเ้ถียง  ท่านจะพูดกบับุตรดว้ย 
ความใจเยน็ 

     

8.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรท าผดิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์      
9.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรแสดงอารมณ์โกรธจน
ควบคุมตวัเองไม่ได ้

     

10.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรไม่ท าตามขอ้ตกลงท่ีท่าน
ไดก้ าหนดไว ้

     

11.หากท่านท าอะไรผิดพลาดท่านจะใหอ้ภยั
ตนเองและหาทางป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดความ
ผดิพลาดอีก 

     

12.เม่ือท่านผิดหวงัท่านจะมองโลกในแง่ดี 
แลว้เดินหนา้ต่อไป 

     

13.เม่ือบุตรท าผดิพลาดท่านคิดวา่นัน่เป็นบทเรียน
ในการสอนบุตรไม่ใหท้  าอีก 

     

14.ท่านหลีกเล่ียงการทะเลาะววิาทกบับุตร      
15.เม่ือบุตรท าใหท้่านอารมณ์เสีย  ท่านจะเดิน
ออกจากสถานการณ์นั้น 

     

16.เม่ือบุตรท าผดิ  ท่านจะพูดคุยกบับุตร 
เม่ือท่านอารมณ์ดี 

     

17.เม่ือท่านอารมณ์เสีย  ท่านจะหลีกเล่ียง 
การสนทนากบับุตร 

     

 

 
ตอนที ่ 5  แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูป้กครองในการส่งเสริมการมีวินยัในตนเองแก่
นกัเรียน โดยให้ท่านตอบตามความเป็นจริงและท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็น
จริงมากท่ีสุด 

มากท่ีสุด        หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นมาก 
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 ปานกลาง       หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด        หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

การส่งเสริมการมีวนัิยในตนเองแก่นักเรียน ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.เม่ือท่านนดัหมายกบับุตร  ท่านไปรับบุตร 
ไดท้นัเวลานดัหมาย 

     

2.ท่านเป็นแบบอยา่งใหบุ้ตรในเร่ืองของ 
การแต่งกายไดถู้กกาลเทศะ 

     

3.ท่านต่ืนนอนและเขา้นอนเป็นเวลา      
4.ท่านพูดจาไพเราะ ใหเ้กียรติกบัทุกคน      
5.ท่านท าใหบุ้ตรเห็นถึงการรับประทานอาหาร 
มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ 

     

6.ท่านท าตวัเป็นแบบอยา่งใหก้บับุตรในการ
เขา้คิวรอรับบริการ เม่ือไปในสถานท่ีท่ีตอ้งเขา้คิว
รอรับบริการ 

     

7.ท่านท าใหบุ้ตรดูเป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัการรักษา
ค าพูด 

     

8.ท่านท าใหบุ้ตรเห็นวา่ท่านใชเ้งินอยา่งมีคุณค่า      
9.ท่านท าตวัเป็นตวัอยา่งแก่บุตรในเร่ือง 
ความเพียรพยายามท าในส่ิงท่ีตั้งใจไวใ้หส้ าเร็จ 

     

10.ท่านสอนใหบุ้ตรจดบนัทึกการใชจ่้ายเงิน      

การส่งเสริมการมีวนัิยในตนเองแก่นักเรียน ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

11.ท่านสอนใหบุ้ตรเก็บออมเงิน      
12.ท่านสอนใหบุ้ตรซ้ืออุปกรณ์การเรียนเท่าท่ี
จ  าเป็น 
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13.ท่านตกัเตือนใหบุ้ตรปิดไฟเม่ือเลิกใชง้าน      
14.ท่านสอนบุตรให้รู้คุณค่าและรักษา 
สาธารณสมบติั 

     

15.ท่านสอนใหบุ้ตรใชน้ ้าอยา่งประหยดั      
16.ท่านสอนใหบุ้ตรรู้จกัสิทธิ  หนา้ท่ีของตนเอง      
17.ท่านสอนใหบุ้ตรรับผดิชอบต่อการกระท าของ
ตนเอง 

     

18.ท่านสอนใหบุ้ตรเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่น  
การบริจาค   

     

19.ท่านสอนใหบุ้ตรเคารพสิทธิของผูอ่ื้น      
20.ท่านสอนใหบุ้ตรรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น      
21.ท่านสอนใหบุ้ตรใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ  
ในการท างานต่างๆร่วมกนั 

     

22.ท่านอบรมสั่งสอนใหบุ้ตรมีกิริยาสุภาพ
เรียบร้อยอ่อนนอ้มกบัคนรอบขา้ง 

     

23.ท่านสอนใหบุ้ตรมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

     

24.ท่านสอนใหบุ้ตรพูดจาสุภาพและ 
มีสัมมาคารวะกบัผูอ้าวุโส 

     

25.ท่านสอนใหบุ้ตรปฏิบติัตามกฎจราจร      
26.ท่านสอนใหบุ้ตรปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
สังคม 

     

27.ท่านสอนใหบุ้ตรขา้มถนนตรงทางมา้ลาย      
 

การส่งเสริมการมีวนัิยในตนเองแก่นักเรียน ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

28.ท่านชมเชยเม่ือบุตรทิ้งขยะลงในถงัขยะ      
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29.ท่านชมเชยเม่ือบุตรอ่านหนงัสือทบทวน 
ต าราเรียน 

     

30.ท่านชมเชยเม่ือบุตรท าการบา้นส่งไดท้นัเวลา       
31.ท่านชมเชยเม่ือบุตรช่วยท างานบา้น        
32.ท่านพูดใหก้ าลงัใจเม่ือบุตรทอ้แทต่้อการเรียน      
33.ท่านพูดใหก้ าลงัใจเม่ือบุตรมีความตั้งใจเพียร
พยายามในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จ 

     

34.ท่านยิม้แสดงความช่ืนชมบุตร  เม่ือบุตร 
ท าความเคารพผูใ้หญ่ 

     

35.ท่านผงกศีรษะ  ยกมือรับไหวแ้ละยิม้ใหบุ้ตร  
เม่ือบุตรท าความเคารพตอนไปและกลบัจาก
โรงเรียน 

     

36.ท่านใหร้างวลัเพื่อจูงใจให้บุตรตั้งใจเรียน      
37.ท่านใหร้างวลัเม่ือบุตรรับผดิชอบในการ 
ท าหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย 

     

38.ท่านใหร้างวลัเม่ือบุตรสอบไดค้ะแนนดี      
 

************************************ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิยรายข้อ 
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แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว 

ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 
1.ท่านเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวติของท่านใหบุ้ตรฟัง 4.07 .77681 มาก 
2.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรไดแ้สดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหา
บางอยา่งในครอบครัว 

3.93 .79233 มาก 

3.เม่ือบุตรเสนอความคิดเห็นใดๆ ท่านสนใจท่ีจะรับฟัง 4.18 .61378 มาก 
4.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรเล่าประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ 
ของตนเองใหท้่านฟัง 

4.37 .65910 มาก 

5.เม่ือมีเวลาวา่ง ท่านและบุตรจะร่วมกนัพูดคุยเร่ืองต่างๆ 
ในชีวติประจ าวนั 

4.15 .81542 มาก 

6.ท่านเปิดโอกาสใหบุ้ตรพูดคุยหรือปรึกษาเก่ียวกบัการเรียน 
การคบเพื่อนเป็นตน้ 

4.31 .68395 มาก 

7.ท่านยอมรับฟังการตดัสินใจของบุตรในเร่ืองส่วนตวัของเขา 4.18 .64791 มาก 
8.ท่านและบุตรยอมรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั 4.19 .64166 มาก 
9.เม่ือสมาชิกในครอบครัวเกิดความขดัแยง้ ไม่เขา้ใจกนั  
ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะใชว้ธีิแสดงความคิดเห็น 
ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ร่วมกนั 

3.98 .70889 มาก 

10.เม่ือบุตรและสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาไม่เขา้ใจกนั  
ท่านจะพยายามใหมี้การพูดคุยกนัโดยใชเ้หตุผล 

4.21 .66025 มาก 

11.เม่ือบุตรเจบ็ป่วยท่านพาบุตรไปรักษา 4.63 .58270 มากท่ีสุด 
12.เม่ือบุตรมีปัญหามกัมาขอความช่วยเหลือจากท่าน 4.30 .73941 มาก 
13.เม่ือมีเวลาวา่งท่านจะหาเวลาอยูก่บับุตร 4.36 .67002 มาก 
14.ท่านเป็นห่วงกังวลเม่ือบุตรเจ็บป่วยไม่สบาย 4.73 .52909 มากท่ีสุด 
15.ท่านรับประทานอาหารกบับุตรและสมาชิกในครอบครัว 4.39 .78759 มาก 
16.ท่านพาบุตรไปปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญ 
ไหวพ้ระ 

3.55 .92712 มาก 

17.ท่านท างานอดิเรกร่วมกบับุตรเช่น ปลูกตน้ไม ้ 3.40 .91419 ปานกลาง 
18.ท่านและบุตรมีโอกาสไปซ้ือของใชต่้างๆดว้ยกนั 4.28 .76583 มาก 
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ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 
19.ท่านและบุตรดูโทรทศัน์ร่วมกนั 4.05 .94098 มาก 

แบบสอบถามความตระหนักในบทบาทหน้าที่ 

ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 

1.ท่านคอยดูแลไม่ให้บุตรประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง 4.60 .53070 มากท่ีสุด 
2.ท่านคอยดูแลบุตรในการท ารายงานหรือการบา้น 
ใหส่้งทนัเวลาท่ีก าหนด 

4.02 .89254 มาก 

3.ท่านสอนบุตรเร่ืองขอ้ดีของการมีวนิยัในตนเอง 4.40 .68073 มาก 
4.ท่านใหค้วามรู้แก่บุตรเก่ียวกบัการเล่นเกมหรือโทรศพัท ์
ใหเ้ป็นเวลา 

4.23 .78993 มาก 

5.ท่านอบรมมารยาทใหบุ้ตร 4.31 .74172 มาก 
6.ท่านฝึกใหบุ้ตรดูแลเร่ืองเส้ือผา้และของใชส่้วนตวัของเขา 4.13 .79901 มาก 
7.ท่านฝึกใหบุ้ตรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 4.33 .67640 มาก 
8.ท่านฝึกใหบุ้ตรตดัสินใจดว้ยตนเอง 4.28 .64189 มาก 
9.ท่านบอกใหบุ้ตรอ่านหนงัสือทบทวนต าราเรียน 4.33 .72738 มาก 
10.ท่านบอกใหบุ้ตรแต่งตวัถูกกาลเทศะ 4.35 .71551 มาก 
11.ท่านบอกใหบุ้ตรใชจ่้ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น 4.38 .68694 มาก 
12.ท่านใหค้  าแนะน าเม่ือบุตรมีปัญหา 4.45 .62415 มาก 
13.ท่านแนะน าบุตรเร่ืองการปฏิบติัตนใหถู้กสุขอนามยั 4.38 .68159 มาก 
14.ท่านใหค้  าแนะน าบุตรเก่ียวกบัการใชชี้วติในโรงเรียน 4.17 .80585 มาก 
15.ท่านตกัเตือนใหบุ้ตรแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 4.33 .75317 มาก 
16.ท่านตกัเตือนบุตรให้แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน 4.40 .73476 มาก 
17.ท่านตกัเตือนบุตรในการปฏิบติัตนต่อเพศตรงขา้ม 4.28 .79226 มาก 
18.ท่านใหบุ้ตรท ารายงานและการบา้นดว้ยตวัเองตอนเยน็ 
หลงัเลิกเรียน 

4.32 .76026 มาก 

19.ท่านใหบุ้ตรจดัตารางอ่านหนงัสือสอบดว้ยตนเอง 4.30 .81798 มาก 
20.ท่านมอบหมายงานบา้นใหบุ้ตรท าในวนัหยดุ 3.60 1.02320 มาก 
 



118 

 

 

 

แบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ 

ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 
1.เม่ือท่านถูกต าหนิหรือถูกวิพากษว์จิารณ์ ท่านจะน่ิงเฉย 
ไม่โตต้อบ 

3.63 .78811 มาก 

2.เม่ือท่านโกรธ ท่านสามารถระงบัอารมณ์โกรธนั้นไดใ้นทนัที 3.53 .75339 มาก 
3.เม่ือบุตรโตเ้ถียงท่าน ท่านจะน่ิงเฉยฟังบุตรพูดจนจบ 3.43 .82869 ปานกลาง 
4.ท่านฟังเร่ืองท่ีบุตรพูดทุกเร่ืองจนจบดว้ยความใจเยน็ 3.81 .73562 มาก 
5.เม่ือบุตรแสดงความคิดเห็นขดัแยง้ แมจ้ะไม่พอใจ   
ท่านก็พยายามฟังบุตรพูดจนจบ 

3.82 .73181 มาก 

6.ท่านจะอดทนอดกลั้นเม่ือบุตรท าพฤติกรรมท่ีท่านไม่ชอบ 3.65 .82564 มาก 
7.เม่ือบุตรโตเ้ถียง ท่านจะพูดกบับุตรดว้ยความใจเยน็ 3.69 .77206 มาก 
8.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรท าผดิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 4.28 .63266 มาก 
9.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรแสดงอารมณ์โกรธจนควบคุมตวัเอง
ไม่ได ้

3.88 .77473 มาก 

10.ท่านใหอ้ภยัเม่ือบุตรไม่ท าตามขอ้ตกลงท่ีท่านไดก้ าหนดไว ้ 3.74 .78082 มาก 
11.หากท่านท าอะไรผิดพลาดท่านจะใหอ้ภยัตนเองและ 
หาทางป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดอีก 

4.13 .66049 มาก 

12.เม่ือท่านผิดหวงัท่านจะมองโลกในแง่ดีแลว้เดินหนา้ต่อไป 4.19 .64764 มาก 
13.เม่ือบุตรท าผดิพลาดท่านคิดวา่นัน่เป็นบทเรียน 
ในการสอนบุตรไม่ใหท้  าอีก 

4.28 .61111 มาก 

14.ท่านหลกีเลีย่งการทะเลาะววิาทกบับุตร 4.35 .64891 มาก 
15.เม่ือบุตรท าใหท้่านอารมณ์เสีย ท่านจะเดินออกจาก
สถานการณ์นั้น 

3.63 .95975 มาก 

16.เม่ือบุตรท าผดิ ท่านจะพูดคุยกบับุตร เม่ือท่านอารมณ์ดี 3.91 .87814 มาก 
17.เม่ือท่านอารมณ์เสีย ท่านจะหลีกเล่ียง การสนทนากบับุตร 3.89 .87277 มาก 
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แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครอง 

ในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน 

ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 
1.เม่ือท่านนดัหมายกบับุตร  ท่านไปรับบุตรได ้
ทนัเวลานดัหมาย 

4.26 .71491 มาก 

2.ท่านเป็นแบบอยา่งใหบุ้ตรในเร่ืองของการแต่งกายได ้
ถูกกาลเทศะ 

4.34 .60928 มาก 

3.ท่านต่ืนนอนและเขา้นอนเป็นเวลา 4.01 .87275 มาก 
4.ท่านพูดจาไพเราะ ใหเ้กียรติกบัทุกคน 4.24 .65143 มาก 
5.ท่านท าใหบุ้ตรเห็นถึงการรับประทานอาหารมีประโยชน์ 
ครบ 5 หมู่ 

4.18 .71966 มาก 

6.ท่านท าตัวเป็นแบบอย่างให้กบับุตรในการเข้าคิวรอรับบริการ 
เม่ือไปในสถานที่ทีต้่องเข้าคิวรอรับบริการ 

4.49 .59703 มาก 

7.ท่านท าใหบุ้ตรดูเป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัการรักษาค าพูด 4.41 .61002 มาก 
8.ท่านท าใหบุ้ตรเห็นวา่ท่านใชเ้งินอยา่งมีคุณค่า 4.38 .64215 มาก 
9.ท่านท าตวัเป็นตวัอยา่งแก่บุตรในเร่ืองความเพียรพยายาม 
ท าในส่ิงท่ีตั้งใจไวใ้หส้ าเร็จ 

4.40 .62203 มาก 

10.ท่านสอนใหบุ้ตรจดบนัทึกการใชจ่้ายเงินในแต่ละวนั 3.40 1.04002 ปานกลาง 
11.ท่านสอนใหบุ้ตรเก็บออมเงิน 4.32 .68281 มาก 
12.ท่านสอนใหบุ้ตรซ้ืออุปกรณ์การเรียนเท่าท่ีจ  าเป็น 4.15 .74374 มาก 
13.ท่านตกัเตือนใหบุ้ตรปิดไฟเม่ือเลิกใชง้าน 4.42 .68392 มาก 
14.ท่านสอนบุตรให้รู้คุณค่าและรักษาสาธารณสมบติั 4.33 .65877 มาก 
15.ท่านสอนใหบุ้ตรใชน้ ้าอยา่งประหยดั 4.31 .69933 มาก 
16.ท่านสอนใหบุ้ตรรู้จกัสิทธิ หนา้ท่ีของตนเอง 4.39 .66670 มาก 
17.ท่านสอนใหบุ้ตรรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 4.44 .65083 มาก 
18.ท่านสอนใหบุ้ตรเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่น การบริจาค   4.22 .70816 มาก 
19.ท่านสอนใหบุ้ตรเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 4.44 .63221 มาก 
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ข้อค าถาม x  S.D. ค่าระดับ 
20.ท่านสอนใหบุ้ตรรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 4.40 .61394 มาก 
21.ท่านสอนใหบุ้ตรใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ 
ในการท างานต่างๆร่วมกนั 

4.38 .61039 มาก 

22.ท่านอบรมสั่งสอนใหบุ้ตรมีกิริยาสุภาพเรียบร้อยอ่อนนอ้ม
กบัคนรอบขา้ง 

4.51 .58217 มากท่ีสุด 

23.ท่านสอนใหบุ้ตรมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 4.37 .68852 มาก 
24.ท่านสอนให้บุตรพูดจาสุภาพและมีสัมมาคารวะกบัผู้อาวุโส 4.35 .64333 มาก 
25.ท่านสอนใหบุ้ตรปฏิบติัตามกฎจราจร 4.32 .73196 มาก 
26.ท่านสอนใหบุ้ตรปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม 4.43 .63624 มาก 
27.ท่านสอนใหบุ้ตรขา้มถนนตรงทางมา้ลาย 4.26 .73519 มาก 
28.ท่านชมเชยเม่ือบุตรทิ้งขยะลงในถงัขยะ 4.16 .91948 มาก 
29.ท่านชมเชยเม่ือบุตรอ่านหนงัสือทบทวนต าราเรียน 4.29 .75668 มาก 
30.ท่านชมเชยเม่ือบุตรท าการบา้นส่งไดท้นัเวลา  4.18 .79839 มาก 
31.ท่านชมเชยเม่ือบุตรช่วยท างานบา้น   4.28 .76029 มาก 
32.ท่านพูดใหก้ าลงัใจเม่ือบุตรทอ้แทต่้อการเรียน 4.38 .66959 มาก 
33.ท่านพูดให้ก าลงัใจเม่ือบุตรมีความตั้งใจเพยีรพยายาม 
ในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จ 

4.43 .61713 มาก 

34.ท่านยิม้แสดงความช่ืนชมบุตร  เม่ือบุตรท าความเคารพ
ผูใ้หญ่ 

4.38 .66127 มาก 

35.ท่านผงกศีรษะ  ยกมือรับไหวแ้ละยิม้ใหบุ้ตร   
เม่ือบุตรท าความเคารพตอนไปและกลบัจากโรงเรียน 

4.33 .79865 มาก 

36.ท่านใหร้างวลัเพื่อจูงใจให้บุตรตั้งใจเรียน 4.02 1.01433 มาก 
37.ท่านใหร้างวลัเม่ือบุตรรับผดิชอบในการท าหนา้ท่ี 
ดว้ยความเรียบร้อย 

4.06 .95169 มาก 

38.ท่านใหร้างวลัเม่ือบุตรสอบไดค้ะแนนดี 4.09 .99784 มาก 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-นามสกุล    นางวลัลภา วงศศ์กัดิรินทร์ 

ทีอ่ยู่     204 ถ.คตกฤช ต.หว้ยจรเข ้อ.เมือง จ.นครปฐม 

ทีท่ างาน     โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  

ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 

ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบณัฑิต  

สาขาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบนั อาจารยแ์นะแนว  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

   

 

 


