
บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นวินัยต่อตนเอง  ดว้ยเหตุน้ี
ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวินัยในห้องเรียน  ความขยนัอดทน และแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาดงัน้ี 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อวนิยัต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน 
2. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อวนิยัต่อตนเองดา้นความขยนัอดทน 
3. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วธีิด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวทิยาคม จ านวน  641  คน   

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวทิยาคม   จ  านวน 49 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา  
        ตวัแปรอิสระ คือ เจตคติที่ม่ีต่อวนิยัในตนเองไดแ้ก่  
   1.  วนิยัในหอ้งเรียน 

 2.  ความขยนัอดทนทางการเรียน 
 3.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  

                    ตวัแปรตาม คือ 
  -  พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัต่อตนเอง 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  เพือ่ศึกษา  

เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม    โดยการ
สร้างเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  ความมีวนิยัในหอ้งเรียน 

2.  ความขยนัอดทนทางการเรียน 
3. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  



การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น  ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบ

แบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การอภปิรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถน าผลการวจิยัมาอภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 
 1.  เจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน   พบวา่     

1.1    ขณะเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนขึ้นมาท า  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด  คิดเป็น  67.32 %   ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า  คิดเป็น  32.68 %  ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ าไม่มีเลย  
แสดงวา่นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการไม่น าวชิาอ่ืน ๆ มาท าขณะที่เรียนวชิาหน่ึงอยู ่     

1.2   นักเรียนพูดคุยกบัเพื่อนในขณะที่ครูก าลงัสอน นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    
คิดเป็น  85.67 %  นักเรียนที่ท  าประจ ามี  11.24 %    ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 3.09 %  แสดงให้เห็นว่า  
นกัเรียนมกัชอบพดูคุยกนัมากขณะที่ครูสอน  เป็นพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง  เพือ่ให้บรรยากาศการเรียนการ
สอนดีขึ้น  นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 1.3   นกัเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิด
เป็น  58.05  %   ส่วน นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง และไม่เคยท ารวมกันแล้วมีถึง  41.95 %  แสดงให้เห็นว่า  
นักเรียน 2 กลุ่มหลงัน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเจตคติเก่ียวกับวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  มี
วนิยัในตนเอง 

1.4   เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพือ่นในห้องสอบ นักเรียนที่ไม่เคยท า  มี
ค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  98.16  %  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง มี  1.84  %  ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ าไม่มีเลย  
แสดงวา่  นกัเรียนมีเจตคติที่ดีมากที่จะไม่กระท าการแอบดูขอ้สอบเพือ่นในหอ้งสอบ  

1.5  นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น 
86.33 % นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 9.61 %  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ ามี 3.86 %  แสดงวา่นกัเรียนมีเจตคติที่ดี  
ไม่ประพฤติตนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  ส่วนนกัเรียนที่ปฏิบติัตนในลกัษณะดงักล่าวบา้งและท า
ประจ า  คงตอ้งพจิารณาสาเหตุของการปฏิบติัและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

1.6   นักเรียนเล่นกับเพื่อนขณะที่ครูสอน  นักเรียนที่ไม่เคยท า   มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  
82.53%  นักเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 9.61 %   ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ ามี  7.86 %   แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่
ควรไดรั้บการปรับพฤติกรรมเร่ืองเก่ียวกบัการเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน  ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะเฉพาะของ
วยัและเพศของนกัเรียน  ตอ้งจึงพจิารณาปรับลดพฤติกรรมดงักล่าว 



1.7   นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิด
เป็น  94.23%  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี  5.77%  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ าไม่มี  แสดงวา่นกัเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการไม่ปฏิบติัตนที่ไม่เหมาะสม  ส่วนนกัเรียนที่ท  าเป็นบางคร้ังควรที่จะไดรั้บการอบรมใหพ้จิารณาถึง
ขอ้เสียของพฤติกรรมดงักล่าวและงดเวน้พฤติกรรมน้ีเสีย      

1.8   นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น นกัเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  61.53 %   
นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 23.08 %  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ ามี  15.39%  แสดงวา่ยงัคงมีพฤติกรรมการลอก
การบา้นเพือ่นอยูอี่กพอควร  จึงตอ้งมีการหาสาเหตุของพฤติกรรมดงักล่าวของนกัเรียนวา่เป็นเพราะสาเหตุ
ใด  เช่น  เวลาเรียนนกัเรียนไม่เขา้ใจบทเรียนจึงท าไม่ได ้  การบา้นมากจนท าไม่ทนั  นกัเรียนเกียจคร้านไม่
ยอมท าแต่กลวัความผดิจึงมาลอกการบา้นเพือ่ใหมี้ส่งครู ฯลฯ 

1.9    เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ นกัเรียนจะถามครู  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง   มีค่าร้อยละมากที่สุด      คิด
เป็น  53.85 %  นกัเรียนที่ท  าประจ ามี  13.46 %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท ามี 32.69 %  แสดงวา่นกัเรียนมี
แนวโนม้ทางเจตคติที่ดีต่อการพฒันาเรียนของตนเองใหดี้ขึ้น  เม่ือไม่เขา้ใจนกัเรียนตอ้ง กลา้ที่จะถามครู  แต่
ก็ตอ้งพฒันาในกลุ่มนกัเรียนที่ไม่เคยท าเลย    ให้มีพฤติกรรมดา้นน้ีใหม้ากขึ้น   

จากการพจิารณาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  
4 /9  พบวา่ ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก  ส่วนกลุ่มนกัเรียนที่ยงัมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี  สมควรที่จะ
คน้หาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี  เพือ่ท  าการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนต่อไป   

 
 2.  เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นความขยนัอดทน   พบวา่     

2.1   นักเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น นักเรียนที่ท  าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิด
เป็น  52.08 %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท ามี 4.91 %  จากการพิจารณานักเรียนกลุ่มที่ท  าบางคร้ังและไม่เคยท า  
ควรไดรั้บการพฒันาตนเองดา้นความรับผดิชอบใหเ้ป็นผูท้ี่มีความรับผดิชอบต่องานของตนเองใหม้ากขึ้น   

2.2  นกัเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย  นักเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  
71.75 %  นักเรียนที่ท  าบางคร้ังมี  28.85  %     ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ าไม่มี  แสดงว่านักเรียนยงัมีเจตคติ
เร่ืองความรับผดิชอบต่องานที่ครูมอบหมายดี  แต่ตอ้งพิจารณาพฒันานักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  
ใหมี้ความถ่ีของการหลีกเล่ียงงานนอ้ยลงใหม้ากที่สุด 

 

2.3    นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  53.85  
%  นกัเรียนท าบางคร้ังมี 30.76 %   ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ ามี  15.39  %    แสดงว่า  นักเรียนมีแนวโน้มที่มี
เจตคติที่ดีต่อการอดทนท าการบา้น  แต่คงตอ้งพฒันาเจตคติของนักเรียนในกลุ่มที่ท  าประจ าและท าบางคร้ัง  
ใหมี้ความอดทนมากยิง่ขึ้น 

2.4   ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด      
คิดเป็น  48.96  %  นักเรียนท าบางคร้ังมี 42.86 %  นักเรียนที่ไม่เคยท า  10.22  %  แสดงว่านักเรียนมี



แนวโนม้ทางเจตคติต่อความพยายามในการท าการทดลอง   ส่วนนกัเรียนในกลุ่มที่ขาดความพยายามท าการ
ทดลองจนเสร็จ  ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการท าการทดลองให้ส าเร็จ  เพื่อท าขั้นตอน
ต่อไปคือการสรุปผลการทดลองและอ่ืน ๆ  

2.5  เวลาใกลส้อบ  นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเอง  โดยผูป้กครองไม่ตอ้งบงัคบั  นักเรียนที่ท  า
บางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น   51.02  %  นักเรียนที่ท  าประจ ามี  36.73 %  นักเรียนที่ไม่เคยท า  
12.24   %  แสดงว่า  นักเรียนมีแนวโน้มเจตคติที่มีพฤติกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเอง  แต่ตอ้ง
กระตุน้  นกัเรียนในกลุ่มที่ท  าบางคร้ัง  ใหรู้้จกัหนา้ที่ของตนเองและกระท าหนา้ที่ของตนเองใหดี้ขึ้น  รวมทั้ง
พฒันานกัเรียนในกลุ่มที่ไม่เคยท า  ให้มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการดูหนังสือสอบ  โดยไม่ตอ้งมีใคร
มาบงัคบั  

2.5   เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    
คิดเป็น  53.06  %  นกัเรียนที่ท  าประจ ามี  36.73 %  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  10.20   %  แสดงว่า  เม่ือนักเรียนท า
ผิดแลว้  นักเรียนมีแนวโน้มที่จะพยายามแกไ้ขตนเองให้ดีขึ้น   ส่วนในกลุ่มที่ไม่เคยท า  ไม่พยายามแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของตนเองครูควรอบรมช้ีแจงให ้
 จากการพจิารณาเจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการเรียน ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่  4/9  พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ทางเจตคติที่ดี  ส่วนนกัเรียนในกลุ่มที่ยงัมีเจตคติที่ไม่ดีนั้น  
ครูควรตอ้งอบรมช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า  คุณประโยชน์ของความอดทนในการท างาน  ความรับผดิชอบ
ต่อตนเองในการท างานในหนา้ที่และตอ้งกระท าอยา่งเตม็ที่  ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก  มีความอดทน  อด
กลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งช้ีให้เป็นถึงผลที่เกิดจากความส าเร็จในการท างาน  ยกตวัอยา่ง
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างานและความส าเร็จในชีวติที่ไดรั้บความช่ืนชม ยกยอ่งจากคนรอบขา้ง
และสงัคม  เพือ่ใหน้กัเรียนในกลุ่มน้ีมีแนวโนม้เจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการ
เรียนดีขึ้น 

3.   เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1       เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อความส าเร็จทางการเรียน 
               -   เม่ือมีการแข่งขนั  นกัเรียนจะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ  เพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ  

นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  67.35  %  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มี  20.41 %  นกัเรียนที่
ไม่เคยท า  12.24   %   

              -      นักเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน   นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด    คิดเป็น  69.39  %  นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง คิดเป็น  24.49 %    ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า  คิดเป็น  6.12  
%   

               -     ในการเรียนนักเรียนทุ่มเทอยา่งหนักเพื่อให้ไดค้ะแนนดี   นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่า
ร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  53.06  %   นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง คิดเป็น  40.82 %    ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า  คิด
เป็น  6.12  %   



 จากทั้ง 3  ขอ้ขา้งตน้  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้่า  นักเรียนมีเจตคติที่จะเป็นผูท้ี่ประสบ
ความส าเร็จ หรือให้ไดรั้บชยัชนะทั้งนักเรียนที่ท  าประจ าและท าเป็นบางคร้ัง  ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามีอยู่
จ  านวนหน่ึงที่ครูตอ้งกระตุน้ใหเ้ป็นผูท้ี่อยากประสบความส าเร็จ   โดยอาจจะเร่ิมตน้จากการไดรั้บค าชมเชย
จากการประสบความส าเร็จในระดบัและประเภทของความถนดัหรือความสามารถที่แตกต่างกนัของนกัเรียน
แต่ละคน เช่น ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา   วชิาการ หรือกิจกรรมการบริการ   ฯลฯ   

3.2      เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อความพยายามทางการเรียน 
                -    นกัเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่วา่  “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  ความส าเร็จอยูท่ี่นั่น”  

นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  53.06  %  นักเรียนที่ท  าประจ า  คิดเป็น  46.94   %   
ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท าไม่มี 

 -    ในวิชาใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอยา่งเต็มที่ในการสอบ  นักเรียนที่ท  า
ประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  87.76  %  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  10.20  %  ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท า  คิดเป็น  2.04  %   

      -    ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อย
ละมากที่สุด    คิดเป็น  57.14  %   นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  42.86  %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท าไม่มี 

                -     นักเรียนมีความพยายามอย่างยิง่ที่จะท าอะไรให้ดี   อยา่งที่ตั้งใจไว ้  นักเรียนที่ท  า
ประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  51.02  %   นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  44.90  %  ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท า   คิดเป็น  4.08  %   

                 -      ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป   
นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  55.10  %   นักเรียนที่ท  าประจ า  คิดเป็น  40.82  %  
ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  4.08  %   

                 -      นกัเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  เพื่อจะไดเ้รียนดีที่สุด  
นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  51.02  %    นักเรียนที่ท  าประจ า  คิดเป็น  30.61  %  
ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  18.37  %   

                 -      นกัเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด  เม่ือมีปัญหา
เก่ียวกบัการเรียน  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  48.98 %   นักเรียนที่ท  าประจ า  คิด
เป็น  34.69 %   ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  16.33  % 

 

จากขอ้ขา้งตน้  หากพจิารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่   เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ต่อความพยายามทางการเรียน    นกัเรียนมีแนวโนม้ที่จะมีความพยายามทางการเรียนอยา่งเตม็ที่  ท  าส่ิงที่ดี  
เหมาะสมอยา่งที่ตั้งใจไว ้ พยายามที่จะพฒันาตนเอง   ใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง  ทั้งจากต าราเรียน  คน้ควา้ใน
หอ้งสมุด  รวมทั้งการฝึกทกัษะจากบทเรียนที่ยาก  การวางแผนการเรียนที่ดีตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา  ส่วน
นกัเรียนที่ไม่เคยท ามีจ  านวนนอ้ย  ซ่ึงในนกัเรียนกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเจตคติที่ใหน้กัเรียนเห็น



เป้าหมาย  คุณประโยชน์   คุณค่าของความพยายาม     รวมทั้งการยอมรับของสงัคมที่มีต่อผูท้ี่มีความพยายาม   
รวมทั้งกระตุน้นกัเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี   ให้มีความพยายาม  ขยนัหมัน่เพยีรในดา้นการเรียน   ให้
นกัเรียนตระหนกัในการวางแผนทางดา้นการเรียน  มีความมุ่งมัน่  มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
หากไดป้ฏิบติัตนจนเป็นนิสยั  ก็จะเป็นผูท้ี่มีความส าเร็จในชีวติตามที่ตนไดมุ่้งหวงัไวอ้ยา่งแน่นอน 
ขอ้เสนอแนะ 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางเพือ่น าขอ้คน้พบในการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน   คือ 
 1.   ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวยัของนักเรียน   ประกอบกบัพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อ
พฒันาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.    ครูควรใชจิ้ตวทิยาในการโนม้นา้วจิตใจใหน้กัเรียนใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
เจตคติที่ดี   รวมทั้งเห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัทางสงัคม 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาเจตคติที่ดีของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


