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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยบวกและ
เปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
และนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 จ านวน 377 ตัวอย่างได้มาจากการใช้ตาราง Yamane ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน 
คือ แบบช้ันภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณา การแจกแจง 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.54 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงช้ันที่ 3 
ร้อยละ 50.66 และสังกัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 79.31 ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้
วินัยเชิงบวก อันดับแรก คือ ด้านความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียนค่าเฉลี่ย 3.6 หมายความ
ว่าเด็กนักเรียนต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพ
อนามัยดี ประหยัดค่าใช้จ่ายท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา คุณภาพชีวิตที่ดีดังกล่าวจะท าให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.60 การให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนและกิจกรรม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จะท าให้นักเรียนรู้จักแก้ไขข้อขัดแย้งภายใน
ห้องเรียนของนักเรียนเอง นักเรียนสามารถน าไปใช้นอกห้องเรียนได้ การที่ครูสอดแทรกกิจกรรมระหว่างการเรียนการ
สอน หรือการท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมนั้น ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้านการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 3.55 ดา้นการเคารพศักดิ์ศรี ค่าเฉลี่ย 3.51 และด้านการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านแรงจูงใจและโลกทัศน์ของนักเรียนค่าเฉลี่ย 3.35 และอันดับสุดท้าย คือด้าน
ความยุติธรรม เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.26 อยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนยังได้รับการ
เรียนรู้และเข้าใจไม่มากพอ ต่อบทบาทครูในด้านแรงจูงใจและโลกทัศน์ของนักเรียนด้านความยุติธรรม เท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติว่าความยุติธรรม อาจหมายถึง ความสุจริต ความเป็นธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยกฎหมาย 
ความถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณี และการปฏิบัติตามหน้าที่ 
ความยุติธรรมครอบคลุมถึงพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลนั้น นักเรียนควรมีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย เป็น
หน้าท่ีของบิดามารดาและคุณครู ที่ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้องให้แก่เด็กๆ เพราะสิ่งนี้ถือเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญสิ่งหนึ่งที่จะท าให้เราทุกคนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเกิดความสงบสุข 



 ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติ ต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิง
บวกทุกด้าน คือ ด้านการเคารพศักดิ์ศรี ด้านการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน ด้าน
ความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียน ด้านแรงจูงใจและโลกทัศน์ของนักเรียน ด้านความยุติธรรม
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และด้านการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนสังกั ดกลุ่มโรงเรียนที่
ต่างกัน มีทัศนคติด้านความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียน และด้านความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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Abstract 
 This research aims to study the attitudes of students toward the teacher’s role in using 
positive discipline in secondary schools and the extend opportunity school in Pathumthani 
Educational Service Area 2. 
 The data were obtained through questionnaires distributed to 377 students in class levels 
3 – 4. The data were analyzed of percentage, arithmetic mean and standard deviation, 
comparative analysis by t-test. The hypotheses were tested at a 0.05 level of significance. 
 The findings of the study revealed that most of the sample groups were female, studying 
in class level 3 of the secondary school. The attitude towards the teacher’s role using positive 
discipline, it was found that: (1) the need for student quality of life development (mean = 3.51), 
and the encouragement of desirable behaviors (mean=3.45) were rated high, whereas the 
student’s motivation and vision (3.55), and lastly “justice and discrimination”(mean=3.26) were 
rated at medium level. 
 The test of hypothesis showed that there was no significant differences between the 
students of different genders and the class level, regarding the attitude toward the teachers’ role 
in using positive discipline, in these aspects: (1) the need for student quality of life development, 
(2) student participation, (3) enhancement of group unity, (4) student dignity, (5) the 
encouragement of desirable behaviors, (6) student motivation and vision, and “justice and 
discrimination”, in different school categories at a significant level of 0.05. 
Keyword  Positive Discipline , motivation , behavior  
  
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าระบบดูแล



ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยมีแนวคิดหลักในการท างานดังน้ี 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือทั้งด้าน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  

2. ความส าคัญของงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรในโรงเรียนในทุกระดับผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน (กรมสามัญศึกษา.2544: 2-3) 

 จากการส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อครูนั้นพบว่าครูไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอน
นักเรียนเท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย
ดังนั้น ครูต้องเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน เพื่อท่ีนักเรียนจะได้มีความเชื่อและไว้ใจครู พร้อมที่จะเข้าพบครูเวลาที่
มีปัญหาและเป็นต้นแบบของนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมต้นจนถึงนิสิตมหาวิทยาลัย การสร้างวินัยเชิงบวก คือ การ
ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีสาเหตุมาจจากการกระท าที่ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ อาจเกิดจากพันธุกรรม 
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือความต้องการทางจิตใจ เมื่อครูหรือผู้ปกครองต้องการหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้วิธีการลงโทษนี้จะไม่ได้ผลในระยะยาว วิธีควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกวิธีหนึ่ง(สมบัติ 
ตาปัญญา 2551:28) การสร้างวินัยเชิงบวกจึงเป็นการวางรากฐานที่หลากหลายและยังสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การปฏิสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะสถานการณ์ที่ท้าทาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 เป็น
สถานศึกษาที่มีนักเรียนมาจากครอบครัวหลายระดับและปัญหาของนักเรียนเท่าที่พบมีปัญหาหลายด้าน เช่นฐานะ
ยากจน การขาดเรียน การหนีโรงเรียน ยาเสพติด ชู้สาว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ฯลฯ ถึงแม้แต่ละโรงเรียนจะมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถท าให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ดีกว่าเป็นอยู่จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทราบถึงทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 การสร้างวินัยเชิงบวก คือการให้ทางเลือกในเชิงบวกแก่เด็ก แสดงการรับรู้หรือให้รางวัลแสดงการช่ืนชมต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พูดคุยตกลงกันถึงกฎระเบียบเพื่อให้เด็กปฏิบัติตามให้แนวทางที่หนักแน่นมั่นคงและเสมอต้น
เสมอปลาย เคารพศักดิ์ศรีและมองเด็กในด้านบวกปราศจากความรุนแรงท้ังวาจาและการกระท า มีการให้ผลกระทบที่
เป็นเหตุผลและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ให้โอกาสเด็กแสดงความเสียใจและท าอะไร
บางอย่าง เพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระท าผิดของตนเองการเข้าใจระดับความสามารถ 
ความจ าเป็น สถานการณ์แวดล้อมและระดับพัฒนาแต่ละคน ปลูกฝังการมีวินัยในตนเองรับฟังและท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
น าเอาความผิดพลาดมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้จ ากัดอยู่ที่พฤติกรรมเด็ก ไม่ใช่ตัวเด็ กเองว่าสิ่งที่เธอท าผิดนั้น 
(ดลพัฒน์ ยศธร,มปป.2551 :61) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกของโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียน 
1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
     นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 3 เพศชาย 5,149 คน เพศหญิง 5,237 คน 
     นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 4 เพศชาย 2,530 คน เพศหญิง 3,667 คน 
1.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
     นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 3 เพศชาย 2,555 คน เพศหญิง 2,015 คน 

  นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 4 เพศชาย 81 คน เพศหญิง 100 คน 
      สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวนทั้งหมด 21,334 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
2.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
     นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 3 นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 3 นักเรียน ช่วงช้ันท่ี 4 ในโรงเรียนขยายโอกาส 
2.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวนทั้งหมด 21,334 คน 

ลักษณะส่วนบุคคลของนกัเรียน 

ประกอบด้วย 

1) เพศ 

2) ช่วงช้ัน 

3) กลุ่มของโรงเรียน 

 

ทัศนคติของผู้เรียนทีม่ีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกใน 
7 ด้าน คือ 
1) เคารพศักดิศ์รีของเด็ก 
2) พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์การมีวินัยในตนเอง

และบุคลิกลักษณะที่ด ี
3) พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ 
4) ค านึงความต้องการทางพัฒนาการและคณุภาพชีวิตของเด็ก 
5) ค านึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 
6) พยายามให้เกดิความยตุิธรรมเท่าเทียมกันไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
7) เสรมิสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 



 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีทั้งค าถามปลายปิด (Closed-end question) และค าถามแบบปลายเปิด 
(Opened-end question) โดยแบ่งเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใช้มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal scale) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผุ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ 
ช่วงช้ัน และกลุ่มของโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียขยายโอกาส โดยผู้ตอบจะต้องเลือกค าตอบเพียงข้อเดียวที่
ตรงกับคุณลักษณะของตนเองเท่านั้น 
 ส่วนท่ี 2 ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวก ประกอบด้วยค าถาม 7 ด้าน คือ 

1. การเคารพศักดิ์ศรีของเด็ก 
2. การพยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี 
3. การพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด 
4. การค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
5. การค านึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 
6. การพยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
7. การเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 

ค าถามจ านวน 35 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Linkert) ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย 
และน้อยที่สุด  

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้วินัยเชิงบวกในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Opened-end question) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 
 การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสาร หลักทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้วินัยเชิง
บวก เพื่อน าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ความรู้ด้านต่างๆมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมการใช้วินัย
เชิงบวกในแต่ละด้าน 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดตามหลักการวิจัยให้ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ก่อนน าไปใช้จริง โดยการหาค่าความเช่ือมั่ว (Reliability)ของ
แบบสอบถามกับกลุ่มทดลอง 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาจัดท าเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อท่ีจะน าไปท าการวิจัยต่อไป 
 
 
 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลของงานวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา โดยผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงาน
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 คิดเป็นร้อยละ 95.93 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาประมวลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ ช่วยในการประมวลผลข้อมูลซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2. เตรียมข้อมูลน าเข้า โดยจัดท าคู่มือลงรหัส ก าหนกตัวแปรและลงรหัสข้อมูลตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
3. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
4. สรุปข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติต่างๆ 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.54 ศึกษา  

ในช่วงช้ันท่ี 3 ร้อยละ 50.66 และสังกัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 79.31 
2. ผลการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกอันดับแรก คือด้านความ

ต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียนค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านการเสริมสร้างความสามัคคีใน
กลุ่ม ค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการเคารพศักดิ์ศรี ค่าเฉลี่ย 3.51 และด้านการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงใจและโกทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.35 และด้านความยุติธรรมเท่า
เทียมไม่เลือกปฏิบัติค่าเฉลี่ย 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่าลักษณะส่วน
บุคคลของผู้เรียน เพศและระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีทัศนคติของผุ้เรียนที่มีบทบาทต่อครูในการสร้าง
วินัยเชิงบวกทุกด้าน ไม่ต่างกัน และในส่วนสังกัดกลุ่มโรงเรียนที่ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อบทบาทของครู
ในการสร้างวินัยเชิงบวก ในด้านความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียนและด้าน
ความยุติธรรมเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

1. ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวก 7 ด้านอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง 
อันดับแรกคือ ด้านความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียน หมายความว่านักเรียนต้องการมี
ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเพื่อว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านรองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน คือการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสอนให้รู้จักแก้ไข
ข้อขัดแย้งกันเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ด้านการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม นักเรียนต้องมีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเมื่อเกิดความขัดแย้งนักเรียนต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้านความ
เคารพศักดิ์ศรีอยู่ในระดับมาก หมายถึงให้นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและใช้ค าพูดที่สุภาพ ด้านแรงจูงใจ



และโลกทัศน์ แสดงว่านักเรียนจะท ากิจกรรมต่างๆได้ดี่อเมื่อมีแรงจูงใจที่ดี สอดคล้องกับ ดร.สมบัติ ตาปัญญา ที่อ้าง
ถึงมอว์และมอว์ (Maw and Maw,1964,1965)ที่เน้นความส าคัญของความกระตือรือร้นว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการเรียนรู้ด้านความยุติธรรมเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงผู้เรียนเห็นว่าครูยังมี
พฤติกรรมที่แสดงออกและปฏิบัติต่อนักเรียนแตกต่างกันดังน้ันการที่นักเรียนมีทัศนคติต่อบทบาทครูในการใช้วินัยเชิง
บวกอยู่ในระดับมากถึงปานกลางเท่านั้น 

2. ทัศนคติในการใช้วินัยเชิงบวกด้านความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของนักเรียนอยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับแรกของหลัก 7 ประการและเมื่อท าการพิจารณาพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ นักเรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท าในสิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของตน รองมาคือนักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้มากในขณะที่บางคน
ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ สุดท้ายคือครูให้ความส าคัญกับสภาพตามอารมณ์ของนักเรียนมากกว่าการควบคุมจัดการ สภาพ
ในห้องเรียนให้เรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของครูในด้านความต้องการทางพัฒนาการและ
คุณภาพชีวิตของตนเองเป็นอย่างมาก 

3.  ทัศนคติในการใช้วินัยเชิงบวกด้านแรงจูงใจและโลกทัศน์ของนักเรียนด้านความความยุติธรรมเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่าอันดับแรก นักเรียนที่ดี
เป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ รองลงมาคือครูปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันไว้กับนักเรียนสม่ าเสมอไม่ล าเอียง อันดับ
สุดท้ายนักเรียนบางคนต้องขาดเรียนเนื่องจากกิจกรรมทางศาสนาอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนยังได้รับ
การเรียนรู้และเข้าใจไม่มากพอต่อบทบาทของครูในด้านแรงจูงใจและโลกทัศน์ของนักเรียนด้านความยุติธรรมของ
นักเรียนเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4. การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าทางสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปได้ว่าลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้เรียน เพศ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกทุกด้านไม่
แตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคตินั้นเกิดจากการก่อตัวของทัศนคติที่สะสมไว้ เป็นความคิดและ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลจนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นจนก่อตัวขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการด้วยกัน สอดคล้องกับรายงานการส ารวจทัศนคติการสร้างวินัยและพฤติกรรมในการสร้างวินัยของครูต่อ
นักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ด้านทัศนคติของผู้เรียนที่มีผลต่อบทบาทของครู ทางโรงเรียนควรมีการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกทั้ง 5 ด้าน
ให้เพิ่ข้ึนเป็นระดับมากท่ีสุด โดยน าเอากรอบนโยบายและแผนการด าเนินงาน มาเป็นแนวทางในการจัดท าระบบ 

2) ด้านทัศนคติของผู้เรียนที่มีผลต่อบทบาทของครู ควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เข้าใจลักษณะทางร่างกาย และความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก และครูต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันไว้กับนักเรียนสม่ าเสมอ ไม่ล าเอียง 

3) ด้านทดสอบสมมติฐานกลุ่มโรงเรียนควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การจัด
สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการลงโทษนักเรียน 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรขยายของเขตการศึกษาสังกัดพื้นท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 



2) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียที่มีต่อบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิง
บวก 

3) ควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงผลการวินัยเชิงบวกของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือ ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีเขต 2 และเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 

4) ควรศึกษาต่อเนื่องถึงนักเรียนท่ีผ่านการวินัยเชิงบวกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
5) โรงเรียนควรส่งเสริมทัศนคติของผู้เรียนที่มีบทบาทของครูในการใช้วินัยเชิงบวกให้คงอยู่ในระดับมาก 

โดยน ากรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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