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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย 1)เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่า ง การ
อบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง สัมพันธภาพ
ระหว่างนั กศึกษากับ อาจารย์ บรรยากาศในการเรียนกับ การมีวินัยในตนเองของนักศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหง 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีวินัยในตนเองด้าน
ต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็น
นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั งอยู่ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1-4 จ านวน 393 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม การมี วินั ย ในตนเอง มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .837 การอบรมการเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .844 การส่งเสริมด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .940 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .880
และ บรรยากาศในการเรี ย น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .785 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วยด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.การมี วินั ย ในตนเองของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีม หาวิท ยาลั ย รามค าแหง เมื่ อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัว พบว่า นักศึกษามีกับการมีวินัยในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อยู่ในระดับต่า การส่งเสริมทางด้าน
การเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และบรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
2.ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริญญาตรี มีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิป ไตย การส่ งเสริ ม ทางด้ านการเรีย นของพ่ อแม่ ผู้ ป กครอง สั ม พั น ธภาพระหว่า ง
นักศึกษากับอาจารย์ และ บรรยากาศในการเรียนกับการมีวินัยในตนเอง มีค่าเท่ากับ .509 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยตัวแปรปัจจัยดังกล่าวร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการมีวินัยในตนเองได้ร้อยละ 25.10
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีวินัยใน
ตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลาดับจากตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่
ตั ว แปรการส่ งเสริ ม ทางด้ านการเรีย นของพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง (X2) ตั ว แปรสั ม พั น ธภาพระหว่า ง
นักศึกษากับอาจารย์ (X3 ) และบรรยากาศในการเรียน (X4) มีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ.260 .242 และ .053 ตามลาดับ ส่วนตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย (X1) ไม่พบความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง
2.3. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่ระดับนัยสาคัญ .05
พบว่า การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง (X2) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ (X3) ร่วมกันพยากรณ์การมีวินัยในตนเองของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อนาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของพยากรณ์มาเขียนสมการสามารถเขียนได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ


= 29.989 + .473 X3 + .353 X2
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y



Z Y = .280𝑍x3 +276𝑍x2
คาสาคัญ : 1.การมีวินัยในตนเอง 2.การอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 3 การ
ส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง 4. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 5.
บรรยากาศในการเรียน
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ABSTRACT
This objective of the research article were to (1) the relationship between
democratic upbringing, parents’ learning support, student-teacher relations,
instructional atmosphere, upbringing and self-discipline of bachelor’s degree
students at Ramkhamhaeng University and (2) predicting factors of self-discipline
among bachelor’s degree students at Ramkhamhaeng University. The sample group
of this research was 393 bachelor’s degree students of year 1-4. The data were
collected through questionnaires self-discipline measurement with a reliability of
.837, and democratic upbringing with a reliability of .844, parents’ learning support
with a reliability of .940, student-teacher relations with a reliability of .880, and
instructional atmosphere with a reliability of .785. The statistics used to analyze
data consisted of means, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and
multiple regression analysis.
The results were concluded as follows:
1. The mean of self-discipline was 53.31 out of 75 accounting for 71.08
percent with a standard deviation of 8.265, the mean of democratic upbringing was
7.17 out of 9 accounting for 79.66 percent with a standard deviation of 2.218, and
the mean of parents’ learning support was 35.17 out of 45 accounting for 78.158
percent with a standard deviation of 6.476. The mean of student-teacher relations
was 22.93 out of 30 accounting for 76.15 percent with a standard deviation of 4.887
and the mean of instructional atmosphere was 11.45 out of 45 accounting for 25.44
percent with a standard deviation of 2.646.
Considering means ( X̅ ) of each variable by comparing with the criteria,
the students had self-discipline, democratic upbringing, and student-teacher
relations at the low level, whereas they had parents’ learning support and
instructional atmosphere at the moderate level.
2. The results of relational factors affecting self-discipline of bachelor’s
degree students at Ramkhamhaeng University were as follows:
2.1 The correlation coefficient between democratic upbringing, parents’
learning support, student-teacher relations, instructional atmosphere, and self-
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discipline was .509 with a significance level of .05. These factors accounted for 25.10
percent of self-discipline variance.
2.2 The regression coefficients in the form of standard scores (β) of the
variables affecting self-discipline with a significance level of .05 were sorted in
descending order, i.e., parents’ learning support (X2), student-teacher relations (X3 ),
and instructional atmosphere were related to self-discipline with the regression
coefficients of .260, .242, and .053, respectively, whereas democratic upbringing was
not related to self-discipline.
2.3. The predicting factors of self-discipline among the students with a
significance level of .05 showed that parents’ learning support (X2) and studentteacher relations mutually predicted students’ self-discipline with a significance
level of .05. The regression coefficients of the prediction could be expressed in the
equations as follows:
Equation of raw scores


= 29.989 + .473 X3 + .353 X2
Equation of standard scores
Y



Z Y = .280𝑍x3 +276𝑍x2
Keyword : 1.Self-discipline 2. Democratic upbringing 3.Parents’ learning
support 4. Student-teacher relations, 5. Instructional atmosphere
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2537 ได้
ให้พระราโชวาทว่า “คุณสมบัติสาคัญประจาตัวบัณฑิตข้อหนึ่ง คือ ความคิดวินิจฉัย ว่าเป็นปัจจัย
ส่งเสริมความสามารถให้สูงขึ้น และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการงานได้กว้างไกล ก็คือเรื่องความมี
วินั ย วินั ย นั้ น อาจพูดได้ว่ามีอยู่ ส องอย่าง อย่างหนึ่งคือระเบียบข้อบังคับที่บัญ ญั ติไว้ให้ ทุกคนถือ
ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นวินัยแท้และเป็นประโยชน์ วินัยในตนเองเกิดจากความ
วินิจฉัยตัดสินของบุคคล ว่าการกระทาความประพฤติอย่างนั้น ๆ เป็นความถูกต้องเป็นธรรม นามา
ซึ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ไม่เป็นโทษ ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด เป็นสิ่งที่ตนควรถือปฏิบัติ
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เมื่อวินิจฉัยตกลงได้แล้ว ก็กาหนดเป็นข้อบังคับสาหรับตนเอง วินัยเช่นนี้จึงมี ผลและมีความศักดิ์สิทธิ์
สามารถควบคุมการกระทาความประพฤติต่าง ๆ ของบุคคลได้ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกคนก็นับได้ว่าเป็นผู้มีวินัยในตนเองสูง เพราะสามารถบังคับควบคุม
ตนเองให้ศึกษาเล่าเรียน ได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนตามปกติ จนประสบความสาเร็จในการศึกษา จึง
ขอให้รักษาวินัยข้อนี้ไว้ให้ดี และสร้างสมให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานของ
ส่ ว นรวมให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี มี ผ ลส าเร็ จ ที่ ส มบู ร ณ์ ต ามที่ มุ่ ง ประสงค์ ” ในมุ ม มองของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เป็นตลาดวิชา ไม่ มีการบังคับเข้าชั้นเรียนในระดับ
ปริญญาตรี การมีวินัยจึงเป็นส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้นักศึกษาเหล่านี้สาเร็จการศึกษาได้
การพั ฒ นาให้ เกิดวินั ย ในตนเอง ต้อ งอาศัย สถาบั น ต่าง ๆ ได้ แก่ ครอบครัว เพื่ อน ๆ
โรงเรียน ศาสนา สถาบันอาชีพต่าง ๆ สถาบันการเมือง เป็นต้น สถาบั นครอบครัวประกอบด้วยบิดา
มารดา พี่น้อง ญาติ สถาบัน ครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทาหน้าที่ปลูกฝัง
และหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และระเบียบวินัยแก่สมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยทารก การพัฒนาวินัยในตนเองกระทาทางตรงด้วยการอบรมสั่งสอน
และโดยทางอ้อมซึ่งอาศัยการสังเกตลักษณะและการกระทาต่าง ๆ ซึ่ง บุญชม ศรีสะอาด (2528,
หน้ า 6) อ้ างใน ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2527, หน้ า 63-65) ดั งนั้ น การมี วิ นั ย ในตนเองจึ งเป็ น
ส่ ว นประกอบส าคัญ ที่ จ ะท าให้ นั กศึก ษาเหล่ านี้ ส าเร็จการศึก ษาได้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่ จะศึก ษากั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การส่งเสริม
ทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ บรรยากาศในการ
เรียนกับการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีวินัยในตนเองด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. สมมติฐานของการวิจัย
การอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การส่งเสริมทางด้านการเรียนของผู้ปกครอง
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ บรรยากาศในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับการมี
วินัยในของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัยในตนเองของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารครูอาจารย์
ผู้ปกครองและบุคลากรทางศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อจะได้นาข้อมูลไปในการส่งเสริมและพัฒนาการวินัย
ในตนเองให้นักศึกษานาใช้ในการสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ส่วนกลางระดับปริญญาตรีที่กาลังศึกษาชั้นปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 18,891
คน (ข้อมูลจากสานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลมหาวิทยาลัยรามคาแหง ) โดยการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกาหนดค่าสัดส่วนในประชากร (π) เท่ากับ 0.5 เพราะเป็นขนาดสัดส่วนที่
ทาให้เกิดความแปรปรวนสูงสุด จากตาราง YAMANÉ กาหนดให้ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95%
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ต้องใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 393 คน
5.2 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากงานวิจัย ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบวัดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบวัดการมีวินัยในตนเอง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ประกอบด้วย
3.1. การอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
3.2. การส่งเสริมด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง
3.3. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
3.4. บรรยากาศในการเรียน
5.3 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป มี วิ ธี ก าร
ดาเนินการ ดังนี้
5.3.1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบวัด วิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3.2 หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s Product-Moment
Correlation) การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตย การส่ ง เสริ ม ทางด้ า งการเรี ย นของพ่ อ แม่
ผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนกับการมีวินัยใน
ตนเอง ใช้วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นค่าร้อยละ
5.3.3 การวิเคราะห์ เพื่ อยืน ยัน ความสั มพั นธ์ระหว่างตัว แปรที่ พ บจากการทบทวน
เอกสาร โดยการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน(ei)
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5.3.4 การวิเคราะห์ เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แปรเข้ าสู่ ส มการท านาย โดยใช้ ก ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) และคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการแบบ Stepwise
Estimation
6. ผลการวิจัย
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation)
ระหว่างตัวแปรอิสระกับการมีวินัยในตนเอง
X1
1.000

X1
X2
X3
X4
Y
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

X2
.009
1.000

X3
.001
.734*
1.000

X4
.001
.607*
.705*
1.000

Y
-.053
.470*
.471*
.382*
1.000

จากตาราง 1 พบว่า ตัวแปร3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ( X3) การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ( X2) และ บรรยากาศ
ในการเรียน ( X4) ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .471 .470 และ .382 ส่วนตัว
แปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ( X1) ไม่พบความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การอธิบาย (R2) และการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ
R
R2
Adjusted R2
.509
.259
.251
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SEE
7.151

F
33.914

P
.000
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จากตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากับ .509
โดยชุดตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 25.10 และทดสอบพบ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตาราง 3 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) และการทดสอบนัยสาคัญ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
2
(Constant) 29.989 2.018
X3
.473 .108
.280
X2
.353 .081
.276
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
14.857
4.391
4.338

p
.000
.000
.000

จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว แปรที่ส่ งผลต่อการมีวินัยในตนเอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลาดับจากตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (X3) รองลงมาคือ การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อ
แม่ผู้ป กครอง (X2) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .473 และ.353
ตามล าดั บ และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ า กั บ .280 และ .276
ตามลาดับ
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การมีวินั ย ในตนเอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 53.31 จากคะแนนเต็ม 75 คิดเป็นร้อยละ
71.08 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.265การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.17 จากคะแนนเต็ม 9 คิดเป็นร้อยละ 79.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.218
การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.17 จากคะแนนเต็ม 45 คิด
เป็นร้อยละ 78.15 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.476 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.93 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อยละ 76.15 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.887 บรรยากาศในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.45 จากคะแนนเต็ม 15 คิด
เป็นร้อยละ 76.33 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.646

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) 119
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ( X̅ ) ของตัวแปรแต่ละตัว พบว่า นักศึกษามีกับการมีวินัยในตนเอง
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อยู่ในระดับต่า
การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และบรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
7.2 ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ของปั จ จั ยต่ าง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การมี วินั ย ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี มีผลการวิจัยดังนี้
7.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และ บรรยากาศในการเรียนกับการมีวินัยในตนเอง มีค่าเท่ากับ .509 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยตัวแปรปัจจัยดังกล่าวร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการมีวินัยในตนเองได้ร้อยละ 25.10
7.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการมี
วินัยในตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลาดับจากตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดอันดับแรก
ได้แก่ การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง (X2) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ (X3) บรรยากาศในการเรียน (X4) มีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ.260 .242 และ .053 ตามลาดับ ส่วนตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย (X1) ไม่พบความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง
7.2.3ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การมีวินัยในตนเองของนักศึกษาที่ระดับนัยสาคัญ .05
พบว่า การส่งเสริมทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง (X2) และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์(X3)ร่วมกันพยากรณ์การมีวินัยในตนเองของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. การอภิปรายผล
ผู้วิจัยนาผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่สรุปไว้ข้างต้นมาอภิปรายโดยใช้ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมโดยจาแนกตามตัวแปรอิสระทั้งหมด ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิป ไตย สั ม พั น ธภาพระหว่างนั ก ศึก ษากั บ อาจารย์ การส่ งเสริม ด้ า นการเรีย นของพ่ อ แม่
ผู้ปกครองและบรรยากาศในการเรียนจากการผลวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรการส่งเสริมทางด้านการ
เรียนของผู้ปกครอง ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และตัวแปรบรรยากาศในการ
เรียนมีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง ส่วนตัวแปรการอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยไม่มี
ความสัมพันธ์ ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้ง หากพิจารณาตัวแปรที่ไม่เป็นตามสมมติฐานคือ ตัวแปร
ด้านการอบรมการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พบว่า ค่าความแปรปรวนต่าทาให้ความสัม พันธ์กับการ
มีวินัยในตนเองค่อนข้างต่า ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี มีหลาย, สุนทรี รัก
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ความสุขและณัฏฐา วรรธนะวิโรจน์ (2560 หน้า 127) พบว่า ปัจจัยด้านเด็กและปัจจัยด้านครอบครัว
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเองของเด็กวัยก่อนเรียนซึ่งอาจไปได้ว่าเด็กได้รับการปลูกฝังวินัย
ในตนเองจากครู ห รื อ พี่ เลี้ ย ง เนื่ อ งจากเด็ ก วั ย นี้ เวลาส่ ว นหนึ่ งจะอยู่ ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ
สถานศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นรายด้าน
มากที่สุด ได้แก่ นักศึกษามีอิสระในการเลือกสายการเรียนด้วยตนเอง โดยที่ท่านคอยให้คาปรึกษา
คิดเป็นร้อยละ 88.3 และฝึกให้มีความรับผิดชอบโดยการมอบหมายงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้ทาคิด
เป็นร้อยละ 87.8 พ่อแม่ผู้ปกครองจะแบ่งงานบ้านให้นักศึกษาและพี่น้องทุกคนได้รับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85.5 เมื่อนักศึกษากลับบ้านผิดเวลา พ่อแม่ผู้ปกครองจะถามถึงเหตุผลทุก
ครั้ งและพิ จ ารณาเหตุ ผ ลนั้ น ก่ อ นว่ ากล่ าวตั ก เตื อ นคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 80.2 เพราะด้ ว ยความที่ เป็ น
มหาวิท ยาลั ย ตลาดวิช า ระบบการศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยรามคาแหงจึงเปิดโอกาสให้ นั กศึกษา
สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล กล่าวคือ สังคม
ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงจะเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีรุ่นด้วยความที่มีคนเรียนเยอะมาก โดยเฉพาะจาก
ต่างจังหวัดทั้งภาคใต้อีสานเหนือและกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ หรือนั่งรวมกัน
อยู่ ต ามซุ้ ม ระหว่ า งรอเรี ย นหรื อ หลั ง เลิ ก เรี ย นซึ่ ง ก็ จ ะมี ซุ้ ม ของแต่ ล ะจั ง หวั ด อาจเปรี ย บได้ ว่ า
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นประเทศหนึ่งที่มีทุกจังหวัดหรือบางคนก็คบกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่เรียน
คณะเดียวกัน แต่ก็มีนักศึกษาอีกไม่น้อยที่กลับ บ้านทันทีหลังเลิกเรียน อาจเพราะต้องการจบให้ได้
ภายใน 4 ปี หรือไม่ก็ต้องรี บ ไปทางานเนื่องจากรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลั ยเปิด เด็กบางคนจึง
ทางานไปด้วยเรียนไปด้วย การเรียนส่วนใหญ่จะไม่เช็คเวลาเรียน นักศึกษาจะเข้าเรียนหรือไม่ก็ได้
แต่ก็มีบางคณะบางหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าห้องปฏิบัติการ ลงภาคสนาม หรือทารายงานส่ง
ส่วนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีวินัยในตนเองมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
สัมพั น ธภาพระหว่างนั กศึกษากับอาจารย์ ตัวแปรอิสระที่มีความสั มพันธ์กับการมีวินัยในตนเอง
รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ านการส่ งเสริ ม ทางด้ านการเรีย นของพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
ความสัมพันธ์กับ การมีวินัยในตนเอง อันดับสุดท้ายได้แก่ บรรยากาศในการเรียนกับการมีวินัยใน
ตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.471.470และ .382
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ซึ่งอาจอภิปรายได้ดังนี้อาจารย์กับนักศึกษานับว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด
กันมากที่สุด ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ พงษ์เภตรา (2553 หน้า 92-93) ที่
พบว่า นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี มีสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนที่ดี ทั้งนี้เพราะการที่
ครูกับนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันโดยที่นักเรียนปฏิบัติต่อครู ได้แก่ การให้ความเคารพนับถือเชื่อ
ฟังครูผู้สอนตั้งใจและสนใจกระทาในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอนและซักถามครูเมื่อมีข้อสงสัยทั้งในด้านการ
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เรียนและด้านส่วนตัว และการที่ครูปฏิ บัติต่อนักเรียน ได้แก่ การให้ความสนใจต่อนักเรียน การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่ทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ให้ความรักความเอาใจใส่ให้คาปรึกษาข้อ
ชี้แนะนักเรียนในด้านการเรียน และด้านส่วนตัว ก็ย่อมส่งผลให้เกิดบรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนเป็นไปด้วยดี ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524, หน้า 49) กล่าวว่า ในการเรียนการ
สอนทุกระดับ นอกจากผู้เรียนต้องการผู้สอนที่มีความรู้ดี มีประสบการณ์ดี แล้ว ยังต้องการอาจารย์ที่
มีวิธีการสอนที่เป็นกันเองเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้เรียนแต่ในขณะเดียวกันก็ควรชี้ แนะให้เห็นถึง
ความถูกต้องเหมาะสม ให้ข้อติชมตรงไปตรงมาซึ่งเต็มไปด้วยความหวังดี จะช่วยในบรรยากาศการ
เรียนรู้ดีขึ้น
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี วินั ย ในตนเองรองอั น ดั บ ที่ ส อง คือ ด้ านการส่ งเสริม
ทางด้านการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจอภิปรายได้ดังนี้
การมีส่วนร่วมของผู้ป กครอง ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป กครองเข้ าไปมีส่ วนร่ว มในการส่ งเสริม กระบวนการเรียนของผู้ เรีย น
ผู้ปกครองสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ทางด้านความรู้และด้านพฤติกรรมและด้านอาชีพ
ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ วัลลภา วงศ์ศักดิ์รินทร์ (2559, หน้า 80) ได้ศึกษา
พฤติกรรมของผู้ ป กครองในการส่ งเสริมการมีวินั ยในตนเองแก่นั กเรียนโรงเรียนสาธิต ในจังหวัด
นครปฐม พบว่า การส่งเสริมการฝึกวินัยในตนเองให้แก่บุตรมีความจาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียน การปรับตัวกับเพื่อนจนถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การสอนบุตรใน
เรื่องการใช้ชีวิตประจาวัน การตื่นนอนเข้านอนเป็นเวลา การปฏิบัติตนให้บุตรเห็นในการใช้เงินอย่าง
รู้คุณค่า ซื้อสินค้าเท่าที่จาเป็น การให้รางวัลแก่บุตรถ้าสอบได้คะแนนดี ซึ่งการส่งเสริมวินัยในตนเอง
ให้แก่บุตรดังกล่าวพ่อแม่มีการฝึกบุตรตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
วินัยในตนเอง พบว่า ตัวแปรที่รับการคัดเลือกสมการตามลาดับ คือ ปัจจัยการส่งเสริมทางด้านการ
เรียนของผู้ปกครองกับนักศึกษา เป็นตัวทานายการมีวินัยในตนเองจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตนของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองต่อนักศึกษา และ การปฏิบัติตนของนักศึกษาต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีวินัยในตนเองกับ ดังที่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล
(2552, หน้า 72) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านการเรียนของผู้ ปกครอง เกิด
จากสัมพันธ์ภาพในครอบครัว วัดจากสัมพันธ์ภาพในครอบครัว 4 ด้าน ได้แก่ การใช้เวลาในการทา
กิจกรรมร่วมกัน การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ การแสดงออกซึ่งความรัก
ความเอื้ออาทรต่อกันทั้งทางกายวาจาใจ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เหมาะสมของสมาชิกใน
ครอบครัว
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเองอันดับ สุดท้าย คือ ด้านบรรยากาศในการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีวินัยในตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจ
อภิปรายได้ดังนี้ การมีห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอาจารย์จัดบรรยากาศทางด้านจิตใจทาให้
ที่นักศึกษารู้สึกสบายใจและอบอุ่นนอกจากนี้อาจารย์มีความเป็นกันเองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สอดคล้องงานวิจัย สุมน อมรวิวัฒน์ (2530, หน้า 13) ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องสภาพในปัจจุบันและ
ปัญหาด้านการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาไว้ สรุปได้ว่า บรรยากาศในการเรียนต้องมีลักษณะ
ทางกายภาพที่อานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาต่อ
การเรี ยน นอกจากนี้ ป ฏิสั มพัน ธ์ระหว่างกลุ่มนักเรี ยนและระหว่างครูกับนักเรียน ความรักและ
ศรัทธาที่ครูและนักเรียนมีต่อกัน การเรียนที่รื่น รมย์ปราศจากความกลัวและวิตกกังวลสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนได้ดี ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 2
ประเภท คือ บรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตวิทยา และ Kounin (1970, หน้า 5-6 )
เชื่อว่าครูที่สามารถจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเพราะ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น เท่านั้ น หากแต่เพราะเป็นความสามารถในการป้องกันเกิดปัญหาตั้งแต่แรก
นอกจากนี้ครูเหล่านี้ยังเน้นการสร้างห้องเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทีมีระสิทธิภาพ
โดยการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการให้ นักเรียนทางานตามที่ครู
กาหนดให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร ขันติธรางกรู (2551, หน้า 3-4) ได้
กล่ า วว่ า การจั ด สภาพแวดล้ อ มในชั้ น เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศในการเรียนที่น่าสนใจและจูงใจให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน นอกจากนั้นยังช่วย
แก้ปัญหาในการปกครองชั้นเรียนและแก้ปัญหาเรื่องวินัยได้อีกด้วย
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
9.1.1อาจารย์ผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีคาแนะนาเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
เพื่อให้เกิดการมีวินัยในการตนเองมากขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสามารถนาความรู้
ประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
9.1.2มหาวิทยาลัยรามคาแหงควรจัดแนะแนวการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีวินัยตนเองในการเรียนของตนเองให้มากที่สุด
9.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) 123
9.2.1การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นการศึกษาปีที่
1-4 ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในคณะต่างๆใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์มาก
9.2.2 ตัวแปรที่ผู้วิจัยนามาศึกษาในครั้งนี้ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการมี
วินัยในตนเองได้ร้อยละ 25.10 จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านจริยธรรมของการมี
วินัยในตนเองเพิ่มเติมเพื่อจะได้อธิบายความแปรปรวนของการมีวินัยในตนเองได้มากขึ้น
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11. คาขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล
ติรกานันท์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี พันธุ์ไทย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
และ ดร. ทวิกา ตั้ งประภา ที่ให้ ความกรุณ าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้แจกแบบสอบถามและเก็บข้ อมูลทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีการศึกษาที่ 1-4 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกาลังใจให้ วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จได้ด้วยดี รวมทั้งอาจารย์ทุกท่าน ที่
ช่วยอบรมและสั่งสอนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

