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บทคดัย่อ 

 
 การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นวินัยต่อตนเอง  
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวินัยในห้องเรียน  ความขยนั
อดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 /4 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 49 คน สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนหญิง จ  านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 
63.27 รองลงมาคือนกัเรียนชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.73  

2. -เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  พบวา่ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก   

-เจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการเรียน พบวา่  ส่วนใหญ่มีแนวโนม้

ทางเจตคติที่ดี   

-เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อความพยายามทางการเรียน  นกัเรียนมี

แนวโนม้ที่จะมีความพยายามทางการเรียนอยา่งเตม็ที่  ท  าส่ิงที่ดี  เหมาะสมอยา่งที่ตั้งใจไว ้ 

พยายามที่จะพฒันาตนเอง ใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งจากต าราเรียน คน้ควา้ในหอ้งสมุด  

รวมทั้งการฝึกทกัษะจากบทเรียน   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 ในสงัคมที่มีการพฒันาในทุก  ๆ ดา้น  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง การพฒันา
เหล่าน้ี  จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลาย ๆ ประการเก้ือหนุนกนั แต่ปัจจยัหลกัของการพฒันาจ าเป็น 

ตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  ซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพนั้น  จะตอ้งมีคุณสมบติัทั้งทางดา้น
สมรรถภาพทางร่างกายแขง็แรงและจิตใจที่ดี  มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  มีความอดทน 
ขยนัขนัแขง็  ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก  เผชิญปัญหาและอุปสรรคดว้ยความมุ่งมัน่  คุณสมบติั
เหล่าน้ี  จ  าเป็นตอ้งถูกหล่อหลอมใหเ้กิดขึ้นในตวับุคคลในรูปของค าวา่  “วนิยัต่อตนเอง” 

วนิยัต่อตนเองเป็นวฒันธรรมของสงัคมที่ทุกคนตอ้งปฏิบตัิ เพราะจะท าใหบุ้คคลอยูร่่วมกนัไดด้ว้ย
ความสุข   วนิยัต่อตนเองน้ีเป็นคุณธรรมประการหน่ึงที่ทุกคนควรสร้างขึ้นส าหรับบงัคบัพฤติกรรม
ของตนเอง  ท าใหค้นเราบรรลุจุดหมายของชีวติประสบความสุขความเจริญในชีวติ  จึงเป็นวนิยัที่ครู
ควรสร้างสรรคใ์หเ้กิดแก่เด็กในระดบัมธัยมศึกษา  เพราะถา้เด็กมีวนิยัในตนเองนั้นจะท าใหเ้ด็กได้
ควบคุมพฤติกรรมของตนใหเ้ป็นไปในทางที่ดีงามและประสบความส าเร็จ จึงตอ้งด าเนินการฝึกให้
เกิดผลอยา่งจริงจงั  เด็กนั้นนบัวา่เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่ส าคญัที่สุดของประเทศ  หากไม่ไดเ้ตรียม
พฒันาเด็กใหเ้ป็นทรัพยากรที่ดีแลว้  การพฒันาประเทศอาจจะเป็นไปไดไ้ม่เตม็ที่  จะเห็นไดว้า่ความ
มีวนิยัต่อตนเองเป็นลกัษณะที่จ  าเป็นตอ้งปลูกฝังให้กบัเยาวชน  เม่ือเยาวชนมีวนิยัต่อตนเองเป็น
พื้นฐานและมีวนิยัต่อสงัคม  ผลที่สุดก็จะวนิยัต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม  ซ่ึงจะท าใหป้ระเทศชาติ
กา้วหนา้มากยิง่ขึ้น 

 ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัของจริยธรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมดา้นวนิยัต่อตนเอง  โดยเห็น
วา่วนิยัต่อตนเองเป็นคุณลกัษณะในตวับุคคลที่ควบคุมตนเองได ้ ทั้งในดา้นอารมณ์และพฤติกรรม  
ผูท้ี่มีวนิยัต่อตนเองจะเป็นบุคคลที่รู้จกักาลเทศะ  สนใจและเอาใจใส่ต่อสงัคม  เป็นผูท้ี่มีระเบียบและ
ปฏิบตัิตามกฎของสงัคม 

 จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของความมีวนิยัต่อตนเอง ท าใหผู้ว้จิยั
เล็งเห็นความส าคญัของวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทนและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  ผูว้จิยัจึงศึกษา
เร่ือง “เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วทิยาคม 
 



 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน 
2. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการเรียน 
3. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความส าคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะท าใหท้ราบถึงเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน ความ
ขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูส้อน  ผูป้กครองในการน าปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัเรียนมาสร้างเสริม 
พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติสืบไป 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  ประชากร  ในการศึกษาค้นคว้าเ ป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 ของโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน  641  คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน 49 คน 

 3.  ตวัแปรที่ศึกษา  
       3.1  ตวัแปรอิสระ คือ เจตคติที่ม่ีต่อวนิยัในตนเองไดแ้ก่  
  3.1.1  วนิัยต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน   

3.1.2  ความขยนัอดทนทางการเรียน 
3.1.3  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  

                   3.2  ตวัแปรตาม คือ 
  -  พฤติกรรมดา้นความมีวนิยัต่อตนเอง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความมีวนิยัต่อตนเอง  หมายถึง  การกระท าของบุคคลในการประพฤติปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑข์องสงัคม  และไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องสงัคม 
 2. ความอดทน หมายถึง  ความเขม็แขง็  ความหนกัแน่นของจิตใจในการควบคุม อารมณ์  
จิตใจ  ร่างกาย  ใหส้ามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
 3.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  หมายถึง  ความมุ่งมัน่ของนกัเรียนที่จะท าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ีงใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ตามมาตรฐานสูงสุดหรือเป็นไปตามที่นกัเรียนวางไว ้ โดย
นกัเรียนไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที่  เม่ือมีอุปสรรคก็คิดหาทางแกไ้ขโดยไม่ยอ่ทอ้   
 
 



 
บทที่ 2  

เอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวินัยในห้องเรียน  
ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4  
ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จงัหวดัปทุมธานี  ผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดบั
ตามสาระดงัน้ี   

1   ความหมายของเจตคติ 
 2.  องคป์ระกอบของเจตคติ 
 3.  ความหมายของวนิยั 
 4.  ประเภทของวนิยั   
 5.  คุณลกัษณะของผูมี้วนิยัต่อตนเอง 
 6.  การเสริมสร้างความมีวนิยัต่อตนเอง 
 7.  ความส าคญั คุณค่า และประโยชน์ของความมีวนิยัต่อตนเอง 
 8.  ลกัษณะของบุคคลทีมี่วนิยัต่อตนเอง 
 9.  ความอดทน  
 10. ความส าคญัและความหมายของความอดทน 
  
ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่าง ๆ   อันเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้  
ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อส่ิงเร้า
นั้น ๆ ไปในทิศทางหน่ึง  อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคดัคา้นก็ได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขบวนการ
การอบรมให้การเรียนรู้ระเบียบวิธีของสังคม  ซ่ึงเจตคติน้ีจะแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นชัดใน
กรณีที่ส่ิงเร้านั้นเป็นส่ิงเร้าทางสงัคม 

 

องค์ประกอบของเจตคติ 

 องคป์ระกอบของเจตคติมี 3 ประการ  ไดแ้ก่ 
 1.  ดา้นความคิด ( Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรู้และวินิจฉัยขอ้มูลต่าง ๆ ที่
ไดรั้บ  แสดงออกมาในแนวคิดที่วา่อะไรถูก  อะไรผดิ 



 2.  ดา้นความรู้สึก  ( Affective  Component)  หมายถึง  ลกัษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่
สอดคลอ้งกบัความคิด  เช่น  ถา้บุคคลมีความคิดในทางที่ไม่ดีต่อส่ิงใด  ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อส่ิง
นั้นดว้ย  จึงแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
 3.  ดา้นพฤติกรรม  ( Behavior  Component)  หมายถึง  ความพร้อมที่จะกระท าซ่ึงเป็นผล
มาจากความคิดและความรู้สึกและจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การปฏิบติัหรือไม่
ปฏิบตัิ 
 
ความหมายของวินัย 
 ค าว่า  วินัย หรือ ตรงกับค าศพัทภ์าษาอังกฤษว่า  Diacipine  มีผูใ้ห้ค  านิยามไวห้ลาย
ลักษณะ  อาทิ เช่น  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของวินัยไว ้ ดังน้ี  วินัย
หมายความว่า  ระเบียบส าหรับก ากับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอนัหน่ึงอันเดียวกัน    เป็น
กฎระเบียบแบบแผน  ขอ้ตกลงที่สังคมก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบติัตามเพื่อให้อยูร่่วมกนัใน
สงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุข 
 นอกจากน้ีการใหนิ้ยามของวนิยั  ยงัมีลกัษณะที่แตกต่างกนัตามเง่ือนไขของการใชค้  าวา่ 
วนิยั  วา่มีความมุ่งหมายเพือ่อะไร  เช่น  ในดา้นการศึกษา  การใหค้  านิยามของวนิยั  จะมีความหมาย
ถึง พฤติกรรมของครู  ซ่ึงมีเจตนาที่จะสร้างสรรคแ์ละด ารงไวซ่ึ้งเงื่อนไขที่มีความจ าเป็นที่สุดใน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในการเรียนการสอนและพฒันาความสามารถในการควบคุมตนเองของ
ผูเ้รียน  ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่สถาบนัการศึกษาไดก้ าหนดขึ้นใหผู้เ้รียนตอ้งปฏิบตัิตาม  ถา้ฝ่า
ฝืนจะตอ้งมีการท าโทษตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัที่ก  าหนดไว ้  
 ทั้งน้ีจากเอกสารการสอนวชิาการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้
สรุปความหมายของวนิยัไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 
 1.  ความหมายในทางรูปธรรม  หมายถึง ขอ้ปฏบิตัิ หรือ แบบส าหรับคนในองคก์รในหมู่ 
ในเหล่า  ในวงการแต่ละแห่ง  โดยขอ้ปฏิบติัหรือแบบที่ก  าหนดไวส้ าหรับสมาชิกในองคก์รนั้น ๆ 
จะเรียกวา่ วนิยั  อาทิเช่น  วนิยัทหาร  วนิัยขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 ความหมายของวนิยัในทางรูปธรรม  สามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัในทางปฏิบติัไดว้า่ 
   1.1  วนิยัในองคก์รต่าง ๆ อาจมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  การกระท าอยา่งเดียวกนัใน
องคก์รหน่ึงอาจจะไม่ถือวา่การปฏิบติัดงักล่าวเป็นความผดิ 
   1.2   ในการพจิารณาวา่การกระท าใดผดิวนิยัหรือไม่  ตอ้งพจิารณาวา่เป็นการกระท าที่ผดิ
ขอ้ปฏิบติั  หรือผดิแบบของสมาชิดในองคก์รนั้นหรือไม่  ถา้ไม่มีการก าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติั  จะไม่
ถือวา่เป็นความผดิ  หรือในกรณีกลบักนัถา้หากมีขอ้ปฏิบติัก าหนดไวแ้ละมีการฝ่าฝืนก็ถือวา่ผดิขอ้
ปฏิบตัิ 



 1.3  ในการก าหนดระดบัการลงโทษที่จะลงแก่ผูก้ระท าผดิวนิยั จะตอ้งพจิารณาการก าหนด
ความหนกัเบาของโทษ  โดยแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองคก์ร 
           2.  ความหมายในทางนามธรรม  หมายถึง  ลกัษณะเชิงพฤติกรรม ( Behavior )  ที่แสดง
ออกมาเป็นการควบคุมตนเอง  การยอมรับหรือปฏิบตัิตามการน า หรือ  การบงัคบับญัชา  การมี
ระเบียบและการอยูใ่นแบบแผน 
 จากความหมายของวนิยัในทางนามธรรม  จะพบวา่โดยแทจ้ริงแลว้  วนิยัที่ตอ้งการหาใช่ตวั
ขอ้ปฏิบติั  หรือตวัแบบแผนไม่  หากแต่วนิยัที่ตอ้งการใหมี้  คือ  การควบคุมตน  การปฏิบตัิตาม
ขอ้บงัคบั  การอยูใ่นแบบแผน  การปฏิบติัตามการน า  การปฏิบตัิตามการบงัคบับญัชา การมีระเบียบ
และลกัษณะเชิงพฤติกรรมดงักล่าวจะแสดงออกมาดว้ยส่ิงที่มาจากพื้นฐานทางจิตใจ  ดว้ยเหตุน้ี  
การที่จะท าใหทุ้กคนในองคก์รมีวนิยั  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งปรับพฤติกรรม ตอ้งพฒันาจิตใจ ตอ้ง
น าตอ้งก ากบัดว้ย  มิใช่มุ่งแต่จะพฒันาหาทางก าหนดขอ้ปฏิบติัหรือระเบียบใหมี้ความครอบคลุม
รัดกุมแต่เพยีงอยา่งเดียว  หรือมุ่งแต่จะคอยลงโทษเม่ือมีสมาชิกในองคก์รคนใดคนหน่ึงกระท าการ
ฝ่าฝืน  ขอ้ปฏิบตัิหรือระเบียบขององคก์ร 
 
ประเภทของวินัย   
 หลกัส าคญัของวนิยัมีไวเ้พือ่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคมนั้น ๆ  ใหอ้ยูใ่นกรอบ
ปฏิบติัเดียวกนั  ดว้ยเหตุที่แต่ละคนต่างมีภูมิหลงัที่แตกต่างกนั  ไม่วา่จะเป็นสภาวะแวดลอ้ม  
ลกัษณะการอบรมเล้ียงดู  ตลอดจนความเช่ือ ค่านิยมต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุหลกัที่ส่งผลใหส้มาชิก 
ในสงัคมแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นการมาอยูร่วมกนัจึงอาจจะท าใหเ้กิดการกระท าตาม
ความพงึพอใจของตนเอง   ฉะนั้นการมีแนวทางปฏิบติัเดียวกนัจึงเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการรักษาไว้
ซ่ึงความสงบเรียบร้อยภายในสงัคม  จึงไดมี้การแบ่งประเภทของวนิยัเป็น  4  ประเภท คือ 

1. วนิยัต่อตนเอง 
2. วนิยัในหอ้งเรียน 
3. วนิยัในโรงเรียน 
4. วนิยัทางสงัคม 
แต่โดยส่วนใหญ่ แลว้  การแบ่งประเภทของวนิยัโดยใชเ้กณฑแ์หล่งที่มาของอ านาจที่ใชใ้น

การควบคุมพฤติกรรม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
1.  วนิัยภายนอก หรือ ส่วนรวม หรือวนิยัส าหรับหมู่คณะ ( External  Authority Discipline)  

วนิยัที่ออกมาจากอ านาจภายนอก  เพือ่บงัคบัให้บุคคลทุกคนในสงัคมปฏิบตัิตามเพือ่ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ดงันั้นการที่บุคคลใดประพฤติปฏิบติัตามก็ดว้ยความเกรงกลวัอ านาจหรือการ
ลงโทษ  จึงเป็นการปฏิบติัตามที่บุคคลอยูใ่นภาวะจ ายอมจากการถูกควบคุม  เพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิด



การไม่ปฏิบติัตามวนิยัซ่ึงถูกก าหนด  แต่ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่แลว้  วนิยัประเภทน้ีจะตั้งกฎเกณฑ ์ 
แนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นกลาง ๆ ดงันั้นทุกคนจึงสามารถประพฤติปฏิบติัตามได ้

2.  วนิัยต่อตนเอง ( Self - Discipline )    หมายถึง  แนวทางที่บุคคลเลือกปฏิบตัิเพือ่บงัคบั
ตนเองใหป้ฏิบติัตาม  ทั้งน้ีเกิดจากความสมคัรใจโดยมิไดถู้กบงัคบั  ควบคุมจากอ านาจภายนอกแต่
อยา่งใด  และขอ้ปฏิบติัดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสงัคม  ทั้งน้ีเพือ่เป้าหมายหลกัคือ  
การเกิดความสงบสุขภายในสงัคม 

วนิยัต่อตนเอง จึงเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤตกิรรมให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตน  โดยมิไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัจากอ านาจภายนอก  หากแต่เกิดจาก
แรงกระตุน้ภายในของตวับุคคลนั้น  อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการเกิดการเรียนรู้วา่เป็นค่านิยมที่ดี  ซ่ึง
สอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์ ระเบียบแบบแผนของสังคม  และไม่ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากเดือดร้อนต่อ
ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  ทั้งน้ี  แมว้า่จะมีส่ิงเร้าจากปัจจยัภายนอกและภายใน  ก็ไม่เป็น
อุปสรรคในการที่จะแสดงพฤติกรรมอยา่งที่ตนหวงัไว ้
 

คุณลักษณะของผู้มีวินัยต่อตนเอง 
 การที่บุคคลมีวนิยัต่อตนเอง  ยอ่มหมายถึง บุคคลนั้นเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  ดว้ย
เหตุที่  วนิยัต่อตนเอง  คือ  ลกัษณะที่มีความส าคญัต่อการแสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม  จึง
สรุปไดว้า่  บุคคลที่มีวนิยัต่อตนเองควรมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมดงัน้ี  คือ มีความรับผดิชอบ  มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความตั้งใจ  มีความอดทน  มีความเป็นผูน้ า  มีความซ่ือสตัย ์ ตรงต่อเวลา 
 
การเสริมสร้างความมีวินัยต่อตนเอง 
 หากตอ้งการที่จะปลูกฝังวนิยัต่อตนเองควรที่จะเร่ิมตน้ในวยัเด็ก  เพราะพฤติกรรมในช่วง
วยัน้ีจะจดัอยูใ่นประเภทพฤติกรรมที่ยงัไม่มีทิศทางที่แน่นอน ( Doubful  Behavior)  ซ่ึงการแสดง
พฤติกรรมจะขึ้นอยูก่บัสถานการณ์และองคป์ระกอบที่แวดลอ้ม  ดงันั้น จึงง่ายต่อการปลูกฝังความมี
วนิยั  และกระบวนการที่เหมาะสมและไดผ้ลดีทีสุ่ด คือ การถ่ายทอดทางสงัคม 

การตอ้งการเสริมสร้างระบบการสร้างวนิัยต่อตนเองที่ดี  ไม่ควรมุ่งเนน้ที่การลงโทษ  อนั
เป็นวถีิทางที่จะส่งผลกระทบในทางลงเสียมากกวา่  หากแต่การสร้างวนิัยต่อตนเองที่ดีควรใช้
แนวทางในการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้  ความเขา้ใจมากกวา่  โดยตอ้งท าความเขา้ใจวา่  เพราะเหตุ
ใดจึงมีความตอ้งการและความจ าเป็นขององคก์รในการที่ตอ้งการขอความร่วมมือจากสมาชิกใน
องคก์ร  ในส่วนของความมีวนิยัเพือ่จะไดไ้ปสู่จุดหมายร่วมกนั  โดยการเสริมสร้างความมีวนิยัต่อ
ตนเองมี 4  แนวทางดงัน้ี 

1.  เรียนรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งวนิยัขององคก์รที่ตนเป็นสมาชิกอยูว่า่มีแนวทางปฏิบติั
หรือหา้มปฏิบติัอะไร อยา่งไรบา้ง 



2.  ส านึกในหนา้ที่วา่  จะตอ้งปฏิบติัตามแบบอยา่งหรือตอ้งรักษาวนิยัขององคก์ร 
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัของวนิยัวา่  จะสร้างความเจริญ  ความดีงามและความส าคญั

ใหแ้ก่ทั้งตนเองและองคก์ร 
4.  ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและละเวน้การปฏิบติัในขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัด 
กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแ้นะแนวทางในการส่งเสริมความมีวนิยัต่อตนเอง

ไวด้งัน้ี  
1. สร้างบรรยากาศที่ผอ่นคลาย 
2. ใหโ้อกาสเด็กที่จะริเร่ิมท ากิจกรรมอยา่งอิสระ 
3. สนบัสนุนใหเ้ด็กมีโอกาสคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
4. เปิดโอกาสใหเ้ด็กช่วยกนัสร้างขอ้ตกลง 
5. แสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  ใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือเด็กที่ 

                    ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้
6. ทบทวนส่ิงที่ไดก้ระท า  โดยการถามหรือกล่าวชมเชย 
 

ความส าคญั คุณค่า และประโยชน์ของความมวีินัยต่อตนเอง 
 คุณค่าของวนิยั นั้นช่วยใหก้ลุ่มคนหรือสงัคมต่าง ๆ อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  ซ่ึงวนิยั
ไม่ไดห้มายถึง กฏเกณฑ ์หรือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น  แต่ยงัหมายถึง
กฏเกณฑห์รือระเบียบวนิยัต่อตนเองดว้ย  กลุ่มสงัคมใดที่มีสมาชิกที่มีวนิยัต่อตนเองมาก  วนิยัใน
สงัคมนั้นก็อาจไม่จ าเป็นที่จะตอ้งสร้างมากนกั  เพราะทุกคนในสงัคมจะมีความรับผดิชอบสูงและ
สามารถด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  ไม่เบียดเบียนกนั  และมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง
ดี 
 จุดมุ่งหมายของวนิยัทั้งหลายนั้นมิใช่การควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนใหเ้ป็นแนวทางที่
ผูใ้หญ่ตอ้งการ  แต่จุดมุ่งหมายที่แทจ้ริงของวนิยั  คือ  เพือ่ใหเ้ด็กเกิดความตอ้งการที่จะกระท าส่ิงที่ดี
และเป็นประโยชน์แก่สงัคมดว้ยตนเอง  มิใช่จากส่ิงที่อยูแ่วดลอ้มหรือการบงัคบับญัชา  วนิยัที่ดี
เกิดขึ้นจากแรงผลกัดนัภายในตวัเองมากกวา่แรงบงัคบัจากภายนอก  คือ ความมีวนิยัต่อตนเอง 
 ประโยชน์ความมีวนิยัต่อตนเอง 

- ช่วยใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ช่วยใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบในหนา้ที่ของตนเอง 
- ช่วยสร้างความสามคัคีปรองดองใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะ 
- ช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหต้นเอง 
- ช่วยใหค้รูและนกัเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และประสบความส าเร็จในการเรียน

การสอน 



- ช่วยส่งเสริมหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ลักษณะของบุคคลที่มีวินัยต่อตนเอง 
 วนิยัเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาเด็กเพราะช่วยต่อเติมความปรารถนาของเด็กใหเ้ตม็ รวมทั้ง
ใหเ้กิดการปรับตวัทางบุคลิกภาพและสงัคมอยา่งมีสุข  บุคคลที่มีวนิยัต่อตนเองจะมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรม  ดงัน้ี 

1. มีความรับผดิชอบ 
2. เช่ือมัน่ในตนเอง 
3. มีความรู้สึกผดิชอบ 
4. ไม่กงัวลใจ 
5. มีความตั้งใจจริง  จิตใจมัน่คง 
6. มีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
7. มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจ มีเหตุผล 
8. กลา้คิด  กลา้พดู กลา้ท า 
9. มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและไม่เกรงใจโดยปราศจากเหตุผล 
10. มีความอดทน 

 
ความอดทน   
  ความส าคญัและความหมายของความอดทน 
 ความอดทน  คือ  ความเขม็แขง็  ความหนกัแน่นของจิตใจในการควบคุมอารมณ์  จิตใจ 
และร่างกายใหส้ามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
 การที่บุคคลจะท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดต้อ้งอาศยัการฝึกฝน  ความเพยีรพยายามและที่
ส าคญัตอ้งมีความอดทนในส่ิงที่ตนเองรับผดิชอบ  เพือ่งานส่ิงนั้นจะไดส้ าเร็จลุล่วง  การฝึกความ
อดทนมีหลายอยา่ง  เช่น  อดทนต่อความล าบาก  อดทนต่อความทุกข ์ อดทนต่อความเจบ็ใจ  อดทน
ต่ออ านาจกิเลส  ฯลฯ 
 การที่คนเราจะมีระเบียบวนิยัไดต้อ้งอาศยัความอดทนในตวัเอง  จึงน าไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่ดี  ความอดทนจึงเป็นปัจจยัส่งเสริมให้บุคคลเกิดวนิยัขึ้น  เช่น  การเขา้แถวซ้ืออาหาร  
อดทนในการท างานต่าง ๆ อดทนและท าตามกฎของบา้นเมือง  ผูท้ี่มีวนิยัในตนเองสูง จะมีความ
รับผดิชอบสูง  มีความวติกกงัวลต ่า  มีความอดทน  มีเหตุผลของตนเอง  มีความยดืหยุน่ในความคิด
และพฤติกรรมทางสงัคม 
 
 
 



บทที่  3 
วธีิด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา “เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  
ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน “ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4    
ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี  ไดด้ าเนินการศึกษา
ตามล าดบัดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
      ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.  ศึกษาหลกัการ  ทฤษฏี  แนวความคิดเก่ียวกบัความหมาย  ประโยชน์  ลกัษณะวนิยัต่อ
ตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทนและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.  ก าหนดกรอบความคิดในการวจิยั  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบความคิด  เพือ่ท  าการศึกษา
สภาพความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี   

3.  ก าหนดวตัถุประสงค ์
4.  ก าหนดกลุ่มประชากร  ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี  ไดก้  าหนดกลุ่มประชากร คือ  นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จ านวน  641  คน  กลุ่มตวัอยา่ง
คือ   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  
จ  านวน 49 คน 

5.  สร้างเคร่ืองมือการวจิยั  การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั  ผูว้จิยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี  
แนวคิด  วตัถุประสงค ์ เพือ่จ  าแนกวา่ควรสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นใดบา้ง  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  ที่
ตอ้งการศึกษา 

6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น  ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบ
แบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 



7.  การสรุปผลการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยั  โดยน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและ
เขียนสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร 
กลุ่มประชากร คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วทิยาคม ปทุมธานี  จ  านวน  641  คน   

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์

คลองหลวงวทิยาคม ปทุมธานี  จ  านวน  49  คน 

 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  เพือ่ศึกษา เจตคติที่มี
ต่อวนิยัต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม    
โดยด าเนินการดงัน้ี 
 3.1  ศึกษาหลกัการ  ทฤษฏี  แนวความคิดเก่ียวกบัความหมาย  ประโยชน์  ลกัษณะวนิยัต่อ
ตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทนต่อและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3.2 ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบความคิด  เพือ่ท  าการศึกษาสภาพความมีวนิยัต่อตนเองของ
นกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  
การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

3.2.1  ความมีวนิยัในหอ้งเรียน 
3.2.2  ความขยนัอดทน 
3.2.3  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น  ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดต้อบ

แบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
             
 

 



บทที่ 4 
                                              ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทน้ีผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ที่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4/4  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จงัหวดัปทุมธานี  
ตามแนวทางการศึกษา เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน  ความขยนัอดทนและแรงจูงใจ 
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ตารางที่ 1  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 
 
 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
1. ขณะเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนขึ้นมาท า 0 67.32 32.68 
2. นกัเรียนพดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน 11.24 85.67 3.09 
3. นกัเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด 58.05 37.86 4.09 
4. เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพือ่นใน

หอ้งสอบ 
0 1.84 98.16 

5. นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน 3.86 9.61 86.53 
6. นกัเรียนเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน 7.69 9.61 82.70 
7. นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน 0 5.77 94.23 
8. นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น 15.39 23.08 61.53 
9. เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ  นกัเรียนจะถามครู 13.46 53.85 32.69 

 
 จากตารางที่ 1   จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัย 
ในห้องเรียน   พบว่า     

ขณะเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า  นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง มีค่าร้อยละ
มากที่สุด  คิดเป็น  67.32 %       

นกัเรียนพดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด 
คิดเป็น  85.67 %     

 นักเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท  าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด  
คิดเป็น  58.05 %     



เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพือ่นในหอ้งสอบ นกัเรียนที่ไม่เคยท า  
มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  98.16 % 

นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น 
86.53 %  

นกัเรียนเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า   มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  
82.70% 

นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิด
เป็น  94.23% 

นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง   มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  61.23 %   
 เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ    นกัเรียนจะถามครู  นกัเรียนที่ไม่เคย   มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  

53.85 % 
ตารางที่ 2  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านความขยันอดทน 
 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
10. นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น 52.08 43.01 4.91 
11. นกัเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย 0 28.85 71.75 
12. นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น 15.39 30.76 53.85 
13. ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ 48.96 42.86 8.18 
14. เวลาใกลส้อบ นกัเรียนตั้งใจอ่านหนงัสือเอง ผูป้กครองไม่บงัคบั 36.73 51.02 12.24 
15. เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 36.73 53.06 10.20 

 
 
 จากตารางที่ 2   จากแบบสอบถามนักเรียน เกีย่วกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านความขยัน 
อดทน   พบว่า     

นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น นักเรียนที่ท  าประจ าและท าบางคร้ังมีจ  านวน
เท่ากนั  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  43.01 %   

นกัเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย  นกัเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  
71.75 %   

นักเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น  นักเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  

30.76  %  



ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด     คิดเป็น  48.96  % 

เวลาใกลส้อบ  นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเอง โดยผูป้กครองไม่ตอ้งบงัคบั นักเรียนที่ท  า
บางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น   51.02  %   

เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด   คิดเป็น  53.06  % 
 
ตารางที่ 3  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
16. เม่ือมีการแข่งขนั  นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ  

เพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ 
67.35 20.41 12.24 

17. นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน 69.39 24.49 6.12 
18. ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดค้ะแนนดี 53.06 40.82 6.12 
19. นักเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่ว่า  “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  

ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่” 

46.94 53.06 0 

20. ในวชิาใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอยา่งเต็มที่ในการ
สอบ 

87.76 10.20 2.04 

21. นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  
เพือ่จะไดเ้รียนดีที่สุด 

30.61 51.02 18.37 

22. นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ที่จะท าอะไรให้ดี   อยา่งที่ตั้งใจ
ไว ้

51.02 44.90 4.08 

23. ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น 57.14 42.86 0 
24. ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจ

แลว้จึงผา่นไป 

40.82 55.10 4.08 

25. นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร หรือต าราใน
หอ้งสมุด  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียน 

34.69 48.98 16.33 

 
 
 
 



ตารางที่ 3  จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

 เม่ือมีการแข่งขนั  นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ  เพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ  
นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  67.35  % 

นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน  นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด   
 คิดเป็น  69.39  % 

ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพือ่ให้ไดค้ะแนนดี   นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละ
มากที่สุด     คิดเป็น  53.06  % 

นักเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่ว่า  “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น”  
นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  53.06  % 

ในวชิาใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอยา่งเต็มที่ในการสอบ  นักเรียนที่ท  าประจ า                                                                 
มีค่าร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  87.76  % 

นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้ งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  เพื่อจะได้เรียนดีที่สุด  
นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด   คิดเป็น  51.02  % 

นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ที่จะท าอะไรให้ดี   อยา่งที่ตั้งใจไว ้ นักเรียนที่ท  าประจ า  มี
ค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  51.02  % 

ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละ
มากที่สุด    คิดเป็น  57.14  % 

ในบทเรียนที่ยาก ๆ นกัเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจแลว้จึงผ่านไป   นักเรียนที่ท  า
บางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  55.10  % 

นกัเรียนพยายามหาความรู้เพิม่เติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบั
การเรียน  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด      คิดเป็น  48.98 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาดา้นวินัยต่อตนเอง  
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวินัยในห้องเรียน  ความขยนั
อดทน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาดงัน้ี 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อวนิยัต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน 
2. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อวนิยัต่อตนเองดา้นความขยนัอดทน 
3. เพือ่ศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วธีิด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จ านวน  641  คน   

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม   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  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม    
โดยการสร้างเคร่ืองมือส 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    ขณะเรียนวิชาหน่ึง  นักเรียนมกัน างานวิชาอ่ืนขึ้นมาท า  นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง มีค่า
ร้อยละมากที่สุด  คิดเป็น  67.32 %   ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า  คิดเป็น  32.68 %  ส่วนนักเรียนที่ท  า
ประจ าไม่มีเลย  แสดงวา่นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการไม่น าวชิาอ่ืน ๆ มาท าขณะที่เรียนวชิาหน่ึงอยู ่     

1.2   นกัเรียนพดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด    คิดเป็น  85.67 %  นักเรียนที่ท  าประจ ามี  11.24 %    ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 3.09 %  
แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมักชอบพูดคุยกันมากขณะที่ครูสอน  เป็นพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง  
เพือ่ใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น  นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 1.3   นักเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมาก
ที่สุด    คิดเป็น  58.05  %   ส่วน นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง และไม่เคยท ารวมกันแล้วมีถึง  41.95 %  
แสดงใหเ้ห็นวา่  นักเรียน 2 กลุ่มหลงัน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเจตคติเก่ียวกบัวินัยในตนเอง
ดา้นความรับผดิชอบ  มีวนิยัในตนเอง 

1.4   เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพื่อนในห้องสอบ นักเรียนที่ไม่
เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  98.16  %  นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง มี  1.84  %  ส่วนนักเรียนที่
ท  าประจ าไม่มีเลย  แสดงวา่  นกัเรียนมีเจตคติที่ดีมากที่จะไม่กระท าการแอบดูขอ้สอบเพื่อนในห้อง
สอบ  

1.5  นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิด
เป็น 86.33 % นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 9.61 %  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ ามี 3.86 %  แสดงวา่นกัเรียนมี
เจตคติที่ดี  ไม่ประพฤติตนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  ส่วนนกัเรียนที่ปฏิบติัตนในลกัษณะ
ดงักล่าวบา้งและท าประจ า  คงตอ้งพจิารณาสาเหตุของการปฏิบติัและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

1.6   นกัเรียนเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน  นักเรียนที่ไม่เคยท า   มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิด
เป็น  82.53%  นักเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 9.61 %   ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ ามี  7.86 %   แสดงว่า



นักเรียนมีเจตคติที่ควรไดรั้บการปรับพฤติกรรมเร่ืองเก่ียวกบัการเล่นกบัเพื่อนขณะที่ครูสอน  ซ่ึง
อาจจะเป็นลกัษณะเฉพาะของวยัและเพศของนกัเรียน  ตอ้งจึงพจิารณาปรับลดพฤติกรรมดงักล่าว 

1.7   นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    
คิดเป็น  94.23%  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี  5.77%  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ าไม่มี  แสดงวา่นกัเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการไม่ปฏิบติัตนที่ไม่เหมาะสม  ส่วนนกัเรียนที่ท  าเป็นบางคร้ังควรที่จะไดรั้บการ
อบรมใหพ้จิารณาถึงขอ้เสียของพฤติกรรมดงักล่าวและงดเวน้พฤติกรรมน้ีเสีย      

1.8   นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น นกัเรียนที่ไม่เคยท า มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  61.53 %   
นกัเรียนที่ท  าบางคร้ังมี 23.08 %  ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ ามี  15.39%  แสดงวา่ยงัคงมีพฤติกรรมการ
ลอกการบา้นเพือ่นอยูอี่กพอควร  จึงตอ้งมีการหาสาเหตุของพฤติกรรมดงักล่าวของนกัเรียนวา่เป็น
เพราะสาเหตุใด  เช่น  เวลาเรียนนกัเรียนไม่เขา้ใจบทเรียนจึงท าไม่ได ้  การบา้นมากจนท าไม่ทนั  
นกัเรียนเกียจคร้านไม่ยอมท าแต่กลวัความผดิจึงมาลอกการบา้นเพือ่ใหมี้ส่งครู ฯลฯ 

1.9    เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ นกัเรียนจะถามครู  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง   มีค่าร้อยละมากที่สุด      
คิดเป็น  53.85 %  นกัเรียนที่ท  าประจ ามี  13.46 %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท ามี 32.69 %  แสดงวา่
นกัเรียนมีแนวโนม้ทางเจตคติที่ดีต่อการพฒันาเรียนของตนเองใหดี้ขึ้น  เม่ือไม่เขา้ใจนกัเรียนตอ้ง 
กลา้ที่จะถามครู  แต่ก็ตอ้งพฒันาในกลุ่มนกัเรียนที่ไม่เคยท าเลย    ใหมี้พฤติกรรมดา้นน้ีใหม้ากขึ้น   

จากการพจิารณาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  
4 /9  พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีถึงดีมาก  ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ยงัมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ดี  
สมควรที่จะคน้หาสาเหตุของแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี  เพือ่ท  าการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน
ต่อไป   

 
 2.  เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นความขยนัอดทน   พบวา่     

2.1   นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น นกัเรียนที่ท  าประจ า มีค่าร้อยละมากที่สุด    
คิดเป็น  52.08 %  ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท ามี 4.91 %  จากการพิจารณานักเรียนกลุ่มที่ท  าบางคร้ัง
และไม่เคยท า  ควรไดรั้บการพฒันาตนเองดา้นความรับผดิชอบใหเ้ป็นผูท้ี่มีความรับผิดชอบต่องาน
ของตนเองใหม้ากขึ้น   

2.2  นักเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย  นักเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    
คิดเป็น  71.75 %  นักเรียนที่ท  าบางคร้ังมี  28.85  %     ส่วนนักเรียนที่ท  าประจ าไม่มี  แสดงว่า
นกัเรียนยงัมีเจตคติเร่ืองความรับผดิชอบต่องานที่ครูมอบหมายดี  แต่ตอ้งพจิารณาพฒันานักเรียนใน
กลุ่มนกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  ใหมี้ความถ่ีของการหลีกเล่ียงงานนอ้ยลงใหม้ากที่สุด 

 

2.3    นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  

53.85  %  นกัเรียนท าบางคร้ังมี 30.76 %   ส่วนนกัเรียนที่ท  าประจ ามี  15.39  %    แสดงว่า  นักเรียน



มีแนวโนม้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการอดทนท าการบา้น  แต่คงตอ้งพฒันาเจตคติของนักเรียนในกลุ่มที่ท  า
ประจ าและท าบางคร้ัง  ใหมี้ความอดทนมากยิง่ขึ้น 

2.4   ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละ
มากที่สุด      คิดเป็น  48.96  %  นักเรียนท าบางคร้ังมี 42.86 %  นักเรียนที่ไม่เคยท า  10.22  %  
แสดงวา่นกัเรียนมีแนวโนม้ทางเจตคติต่อความพยายามในการท าการทดลอง   ส่วนนักเรียนในกลุ่ม
ที่ขาดความพยายามท าการทดลองจนเสร็จ  ครูควรกระตุน้ให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการท า
การทดลองใหส้ าเร็จ  เพือ่ท  าขั้นตอนต่อไปคือการสรุปผลการทดลองและอ่ืน ๆ  

2.5  เวลาใกลส้อบ  นกัเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเอง  โดยผูป้กครองไม่ตอ้งบงัคบั  นักเรียนที่
ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น   51.02  %  นักเรียนที่ท  าประจ ามี  36.73 %  นักเรียนที่
ไม่เคยท า  12.24   %  แสดงวา่  นักเรียนมีแนวโน้มเจตคติที่มีพฤติกรรมในดา้นความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  แต่ตอ้งกระตุน้  นักเรียนในกลุ่มที่ท  าบางคร้ัง  ให้รู้จกัหน้าที่ของตนเองและกระท าหน้าที่
ของตนเองให้ดีขึ้น  รวมทั้งพฒันานักเรียนในกลุ่มที่ไม่เคยท า  ให้มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การดูหนงัสือสอบ  โดยไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั  

2.5   เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละ
มากที่สุด    คิดเป็น  53.06  %  นักเรียนที่ท  าประจ ามี  36.73 %  นักเรียนที่ไม่เคยท า  10.20   %  
แสดงวา่  เม่ือนกัเรียนท าผดิแลว้  นกัเรียนมีแนวโนม้ที่จะพยายามแกไ้ขตนเองใหดี้ขึ้น   ส่วนในกลุ่ม
ที่ไม่เคยท า  ไม่พยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองครูควรอบรมช้ีแจงให ้
 จากการพจิารณาเจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการเรียน ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4/9  พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ทางเจตคติที่ดี  ส่วนนกัเรียนในกลุ่มที่ยงัมีเจต
คติที่ไม่ดีนั้น  ครูควรตอ้งอบรมช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า  คุณประโยชน์ของความอดทนในการ
ท างาน  ความรับผดิชอบต่อตนเองในการท างานในหนา้ที่และตอ้งกระท าอยา่งเตม็ที่  ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ความยากล าบาก  มีความอดทน  อดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งช้ีใหเ้ป็นถึงผลที่เกิด
จากความส าเร็จในการท างาน  ยกตวัอยา่งบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างานและความส าเร็จ
ในชีวติที่ไดรั้บความช่ืนชม ยกยอ่งจากคนรอบขา้งและสงัคม  เพือ่ใหน้กัเรียนในกลุ่มน้ีมีแนวโนม้
เจตคติที่มีต่อวนิยัในตนเองดา้นความขยนัอดทนทางการเรียนดีขึ้น 

3.   เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1       เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อความส าเร็จทางการเรียน 
               -   เม่ือมีการแข่งขนั  นกัเรียนจะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ  เพราะตอ้งการ

เป็นผูช้นะ  นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  67.35  %  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มี  
20.41 %  นกัเรียนที่ไม่เคยท า  12.24   %   



              -      นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่าร้อย
ละมากที่สุด    คิดเป็น  69.39  %  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง คิดเป็น  24.49 %    ส่วนนักเรียนที่ไม่เคยท า  
คิดเป็น  6.12  %   

               -     ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดค้ะแนนดี   นักเรียนที่ท  าประจ า  
มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  53.06  %   นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง คิดเป็น  40.82 %    ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท า  คิดเป็น  6.12  %   

 จากทั้ง 3  ขอ้ขา้งตน้  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้่า  นักเรียนมีเจตคติที่จะเป็นผูท้ี่
ประสบความส าเร็จ หรือใหไ้ดรั้บชยัชนะทั้งนกัเรียนที่ท  าประจ าและท าเป็นบางคร้ัง  ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท ามีอยูจ่  านวนหน่ึงที่ครูตอ้งกระตุน้ให้เป็นผูท้ี่อยากประสบความส าเร็จ   โดยอาจจะเร่ิมตน้
จากการได้รับค าชมเชยจากการประสบความส าเร็จในระดับและประเภทของความถนัดหรือ
ความสามารถที่แตกต่างกนัของนักเรียนแต่ละคน เช่น ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา   วิชาการ หรือกิจกรรม
การบริการ   ฯลฯ   

3.2      เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อความพยายามทางการเรียน 
                -    นักเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่ว่า  “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  ความส าเร็จ

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

 -    ในวชิาใดก็ตาม  เวลาสอบนกัเรียนจะพยายามอยา่งเต็มที่ในการสอบ  นักเรียน
ที่ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  87.76  %  นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  10.20  %  

ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า  คิดเป็น  2.04  %   
      -    ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นักเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น  นักเรียนที่ท  าประจ า  

มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  57.14  %   นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  42.86  %  ส่วนนักเรียนที่
ไม่เคยท าไม่มี 

                -     นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ที่จะท าอะไรใหดี้   อยา่งที่ตั้งใจไว ้ นักเรียนที่
ท  าประจ า  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  51.02  %   นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  คิดเป็น  44.90  %  

ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  4.08  %   
                 -      ในบทเรียนที่ยาก ๆ นกัเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจแลว้จึงผ่านไป   

นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  55.10  %   นักเรียนที่ท  าประจ า  คิดเป็น  
40.82  %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  4.08  %   

                 -      นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  เพื่อจะได้
เรียนดีที่สุด  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  51.02  %    นักเรียนที่ท  าประจ า  
คิดเป็น  30.61  %  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  18.37  %   



                 -      นกัเรียนพยายามหาความรู้เพิม่เติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด  เม่ือมี
ปัญหาเก่ียวกบัการเรียน  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่าร้อยละมากที่สุด    คิดเป็น  48.98 %   นักเรียน
ที่ท  าประจ า  คิดเป็น  34.69 %   ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท า   คิดเป็น  16.33  % 

 

จากขอ้ขา้งตน้  หากพจิารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่   เจตคติที่มีต่อตนเองดา้นแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิต่อความพยายามทางการเรียน    นกัเรียนมีแนวโนม้ที่จะมีความพยายามทางการเรียนอยา่ง
เตม็ที่  ท  าส่ิงที่ดี  เหมาะสมอยา่งที่ตั้งใจไว ้ พยายามที่จะพฒันาตนเอง   ใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง  ทั้ง
จากต าราเรียน  คน้ควา้ในหอ้งสมุด  รวมทั้งการฝึกทกัษะจากบทเรียนที่ยาก  การวางแผนการเรียนที่
ดีตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา  ส่วนนกัเรียนที่ไม่เคยท ามีจ  านวนนอ้ย  ซ่ึงในนกัเรียนกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาเจตคติที่ใหน้กัเรียนเห็นเป้าหมาย  คุณประโยชน์   คุณค่าของความพยายาม     รวมทั้งการ
ยอมรับของสงัคมที่มีต่อผูท้ี่มีความพยายาม   รวมทั้งกระตุน้นกัเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี   ใหมี้ความ
พยายาม  ขยนัหมัน่เพยีรในดา้นการเรียน   ใหน้กัเรียนตระหนกัในการวางแผนทางดา้นการเรียน  มี
ความมุ่งมัน่  มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน และหากไดป้ฏิบติัตนจนเป็นนิสยั  ก็จะเป็นผูท้ี่มี
ความส าเร็จในชีวติตามที่ตนไดมุ่้งหวงัไวอ้ยา่งแน่นอน 
ขอ้เสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางเพื่อน าขอ้คน้พบในการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการเรียนการ
สอน   คือ 
 1.   ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวยัของนักเรียน   ประกอบกับพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพื่อพฒันาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวินัยในห้องเรียน  ความขยนัอดทน และแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.    ครูควรใชจิ้ตวทิยาในการโนม้นา้วจิตใจใหน้กัเรียนใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
เจตคติที่ดี   รวมทั้งเห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาเจตคติที่มีต่อตนเองดา้นวนิยัทางสงัคม 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาเจตคติที่ดีของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

วนิยั สร้างได(้ดว้ยตวัคุณ)  
 (http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/) 
เจตคติ –จิตวทิยาการศึกษา 
(https://sites.google.com.site.3-6-cetkhti) 
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ขอ้ 

 
                                                               ค  าถาม 

ท า
ประจ า 

% 

ท า
บางคร้ัง 

% 

ไม่
เคย
ท า 
% 

1. ขณะเรียนวิชาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวิชาอ่ืนข้ึนมาท า    
2. นกัเรียนพดูคุยกบัเพ่ือนในขณะท่ีครูก าลงัสอน    
3. นกัเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาท่ีครูก าหนด    
4. เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพ่ือนในห้องสอบ    
5. นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน    
6. นกัเรียนเล่นกบัเพ่ือนขณะท่ีครูสอน    
7. นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะท่ีครูสอน    
8. นกัเรียนลอกการบา้นเพ่ือน    
9. เม่ือใดท่ีรู้สึกไม่เขา้ใจ  นกัเรียนจะถามครู    
10. นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น    
11. นกัเรียนหลีกเล่ียงงานท่ีคุณครูมอบหมาย    
12. นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น    
13. ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ    
14. เวลาใกลส้อบ นกัเรียนตั้งใจอ่านหนงัสือเอง ผูป้กครองไม่บงัคบั    
15. เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท  ้    
16. เม่ือมีการแข่งขนันกัเรียนจะพยายามอยา่งเต็มความสามารเพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ    
17. นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน    
18. ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพ่ือให้ไดค้ะแนนดี    
19. นักเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจท่ีว่า  “ความพยายามอยู่ท่ีไหน  ความส าเร็จอยู่ท่ี

นัน่” 
   

20. ในวิชาใดก็ตาม  เวลาสอบนกัเรียนจะพยายามอยา่งเต็มท่ีในการสอบ    
21. นกัเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรกเพ่ือจะไดเ้รียนดีท่ีสุด    
22. นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะท าอะไรให้ดี   อยา่งท่ีตั้งใจไว ้    
23. ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ข้ึน    
24. ในบทเรียนท่ียาก ๆ นกัเรียนจะอ่านซ ้าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจแลว้จึงผา่นไป    
25. นกัเรียนพยายามหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร หรือต าราในห้องสมุด  เม่ือมีปัญหา

เก่ียวกบัการเรียน 
   

 



 
 
 


