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การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปนัดดา แส้ทอง*
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาการรับรู้และการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบวิ นั ยของนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 จำนวน 400 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ แบบสอบถาม สถิติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว การรับรู้
ระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบ หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางที่มากที่สุด คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.17 และมีความเห็นว่า
สาเหตุ ที่ นั กศึ กษากระทำความผิ ดวินั ยนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยที่ มากที่ สุ ด คือ ไม่ ทราบว่าสิ่ งที่ ตนเองกระทำนั้ น
เป็นความผิดวินัยนักศึกษา คิด เป็ นร้อยละ 35.29 ด้ านการปฏิบัติตามระเบี ยบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย พบว่า
นั กศึ กษาส่ วนใหญ่ มี การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบวิ นั ยนั กศึกษาของมหาวิ ทยาลั ยในภาพรวมรายด้ านอยู่ ในระดั บบ่ อยครั้ง
( X = 4.21) และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดั บบ่อยครั้งในทุกด้าน การเปรียบเทียบการปฏิบัติตาม
ระเบี ยบวินั ยนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ย พบว่า การปฏิบั ติ ตามระเบี ยบวินั ยนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ยโดยภาพรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2564
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Perception and compliance with discipline among students of
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Panutda Saethong*
Abstract
This purpose of this study are to study the perception and compliance with discipline among
students of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, King Mongkut's University of
Technology Thonburi, and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The sample used in this
research was undergraduate students enrolled in semester 1, academic year 2020, 400 people. The
research instruments were questionnaires, statistics used in data analysis were frequency, percentile,
mean, standard deviation, and the one-way anova The perception of discipline among students,
research found that most of the students were aware or gain knowledge about the student discipline of
the university through the top channels is the new student handbook account for 28.17% , and it was
of the opinion that the top reasons why students committed disciplinary offenses at the university were
not knowing that what they did was disciplinary offense account for 35.29% The discipline practice of
students, research found that most of the students had complied with the overall student discipline of
the university at the level frequently ( X = 4.21) And when considering the compliance with the student
discipline of the university in each area it was found that most students adhere to the university's
student discipline frequently in all areas The comparison of discipline practice among students,
research found that compliance with the student discipline of the university as a whole, there is no
difference. This was found to be statistically significant at the .05 level
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนามนุษย์
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเป็ น สถาบั น การศึ กษาระดั บ สู งที่ มี
ความสำคัญต่อสังคม ประเทศชาติ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
พั ฒ นาคน ให้ เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ พัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่ ส มู บ รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั กษะ มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ มี ทั ศนคติ ที่ ดี รับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม เพื่ อให้
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอด
รับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็ นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศ มี ค วามพร้ อ มทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาจึ งได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน
โดยได้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
แก่ สั งคม ศิ ลปวั ฒ นธรรม และความเป็ นไทย และการ
บริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้ งนี้ เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายสำคัญ คื อ การ
จัดการอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคัง่ และยั่งยืน [1]
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษาหรื อที่ รู้ จั กกั น ในนาม
มหาวิทยาลัย นั้น เป็นเสมือนขุมพลังทางปัญญาของสังคม
ในแง่การเป็นแหล่งผลิตปัญญา ทั้งในเชิงองค์ความรู้หรือ
บุคลากร เพื่ อตอบสนองความต้องการโดยรวม และทั้ ง
เฉพาะด้านของสังคม บทบาทและหน้าที่ที่หนักหน่วงและ
สำคัญยิ่งต่อการตอบสนอง ความต้องการของสังคม จึงนับ
เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเป็นที่ทราบดี ซึ่งหาก
ขุมพลังทางปัญญาเปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง หนักแน่น มั่นคง

ย่อมนำพาพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม
สืบไปในอนาคต เนื่องเพราะอุดมศึกษาเป็นฐานรากของ
สังคม [2] จากแนวคิดที่ระบุจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ผลิตผู้นำทางวิชาการที่สามารถ
ชี้นำปัญญาแก่สังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจที่สำคัญ
ในการผลิตบั ณฑิ ต นั้น นอกจากจะให้บั ณฑิตเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ทางวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจำเป็น อย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ด้ านความรู้ ความสามารถ สติ ปั ญ ญา สั งคม อารมณ์
ร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ ให้ ความสำคัญกับการพั ฒนานักศึกษา มีฝ่ายกิจการ
นักศึกษารับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งภาระ
หน้ าที่ ของฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น จะประกอบไปด้ วย
การให้บริการสวัสดิการนักศึกษาตามความต้องการ การ
จัดกิจกรรมนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและอนามั ย นอกจากนี้ ยั งมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษา ปลูกฝัง อบรม
ส่ งเสริมและพั ฒ นานั กศึกษาให้ ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนให้
เป็นไปตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ไม่ ส ร้ างความเดื อนร้ อนให้ กั บ ใคร นั่ น ก็ คื อ งานวิ นั ย
นั กศึ กษานั่ น เอง นั บตั้ งแต่ มี ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี และสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เมื่อ
วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2529 โดยให้ แยกสถาบั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าออกเป็ นสถานศึ กษา 3 แห่ ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สำหรับสถาบันเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้าธนบุรีเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุ รี ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม พ.ศ. 2541 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้ าคุณทหารลาดกระบั ง เปลี่ยนเป็ นสถาบั น
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบั ง เมื่ อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และถึงแม้ว่าทั้ง 3 สถาบัน
จะแยกออกไป เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของ
แต่ละสถาบันแล้วก็ตาม แต่ภารกิจหลักของทั้ง 3 สถาบัน
ก็ คื อ การพั ฒ นานั กศึ กษาของสถาบั น ของตนให้ เป็ น
นั กศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ อบรมสั่ งสอน ปลู กฝั งศี ลธรรม
จริยธรรมอั นดี งาม รวมทั้ งต้ องทำหน้ าที่ สั่ งสอนอบรม
และพั ฒนาความมี ระเบี ยบวินั ยให้ เกิ ดขึ้นแก่นั กศึกษา
ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้วยจะเห็นได้ว่า
สถาบัน การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทุก ๆ มหาวิทยาลัย
นั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้เป็นอย่างดี แต่ในทาง
ปฏิบัติในการพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ดำเนินการ
ได้ โดยง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ าย อี กทั้ ง
สภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่ อ
นั กศึ กษาไม่ ได้ รับ ความต้ องการตามที่ ตนเองอยากได้
ขาดการได้ รับคำปรึกษา หรือมี ปั ญ หาอั นอาจเกิ ดจาก
พฤติกรรมของตนเอง ตั้งแต่เรื่องเล็ กน้ อยไปจนถึงเรื่อง
ใหญ่ อาจส่งผลให้นักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษา
ได้ เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
การไม่ตั้งใจเรียน ทุจริตในการสอบ การแต่งกายผิดระเบียบ
ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน ฯลฯ
จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษา และได้มีการเก็บสถิติการลงโทษ
ของนักศึกษาไว้ พบว่า นักศึกษาบางส่วนของมหาวิทยาลัย
ยังขาดวินัยทั้งในเรื่องของวินัยในชั้นเรียน วินัยด้านความ
ประพฤติ และวินัยในด้านการแต่งกาย รวมทั้งในประเด็น
ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการอบรม ปกครอง ดูแลนักศึกษา
ออกไปตามคณะ หรือวิ ทยาลั ย เพื่ อให้ การอบรมดู แล

เป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาประพฤติตนเป็น
คนที่มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยมากกว่าที่เป็น
อยู่ นี้ ทั้ งนี้ หน่ วยงานที่ มี หน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบในการดู แ ล
นักศึกษาได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการใช้ชีวิต
อยู่ ภายในมหาวิ ทยาลั ย ให้ นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย
ได้รับทราบ ประกอบกับผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตาม หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักศึกษา
เองได้ดีที่สุด เพราะนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ จึงทราบตลอด
เวลาว่าตนเองปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มากน้อยเพียงใด
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นบั ณ ฑิ ตที่ มี ความสมบู รณ์ พร้อมในทุ กด้ าน และ
เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่อาจทำให้การกระทำความผิด
วินัยของนักศึกษาลดน้อยลง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ว่านั กศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ มีการรับรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร และมี การปฏิบั ติตาม
ระเบี ยบวิ นั ยนั กศึกษาของมหาวิ ทยาลั ยในด้ านต่ าง ๆ
มากน้อยเพี ยงใด นอกจากนี้ ยังมี ความสนใจที่จะศึกษา
การรับรู้และการปฏิบั ติ ตามระเบี ยบวินั ยของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว่ ามี การรั บ รู้
ระเบี ยบวิ นั ยของมหาวิ ท ยาลั ย และมี การปฏิ บั ติ ตาม
ระเบี ยบวิ นั ยของมหาวิทยาลั ยในด้ านต่ าง ๆ มากน้ อย
เพี ยงใด มี ความแตกต่ างกั น หรื อไม่ อย่ างไร ในแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษา เนื่องจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีบริบท
ในภาพรวมคล้ าย ๆ กั น มี การเน้ นการศึ กษาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษา
เหมือนกัน เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ปรับกระบวนการ
เพื่ อพั ฒ นาระเบี ยบวิ นั ย และพิ จารณาหาวิ ธี การหรื อ
แนวทางในการปรั บ ปรุ งระเบี ย บวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของ
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มหาวิ ทยาลั ยให้ เหมาะสมกั บบริบทของแต่ ละสถาบั น
การศึกษา ตลอดทั้งสอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันอัน
จะทำให้นักศึกษาได้รับรู้และประพฤติตนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ละเลยไม่ได้ เพราะ
หากทางมหาวิทยาลัยไม่หามาตรการเพื่อแก้ไขพฤติกรรม
ที่ผิด และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเหล่านี้ให้กับนักศึกษา
แล้ว การกระทำความผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยที่
ดูเป็นปั ญหาเพียงเล็กน้อย อาจจะเปลี่ยนเป็นการสร้าง
ปัญหาใหญ่แก่สังคมในอนาคตต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อศึ กษาการรับรู้ระเบี ยบวิ นั ย ของนั กศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.2 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.3 เพื่อศึ กษาเปรียบเที ยบการปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยรวมและในแต่ละด้าน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึ กษา 2563 ที่ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้ าพระนครเหนื อ (มจพ.) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) และสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง (สจล.) จำนวน
55,199 คน

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ที่ (มจพ.) (มจธ.) และ(สจล.) จำนวน 400 คน
3.3 ขอบเขตด้ านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่ งศึกษา
การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
ใน 3 ด้าน คือ ด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน ด้านระเบียบ
วินัยการแต่งกาย และด้านระเบียบวินัยความประพฤติ
4. ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความมีวินัย
4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจหน้าทีข่ องสถาบันอุดมศึกษา
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้นำความรู้ดังกล่าวมาเป็นฐานในการกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยการรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุ่ มตั วอย่ าง ที่ ใช้ ในการวิ จั ยในครั้งนี้ ใช้ การ
คำนวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่ างตามตารางสำเร็จรูป
ของ Taro Yamane [3] ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 %
กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ .05 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ ช นิ ด ที่ เป็ น สั ด ส่ ว น (Proportionate
stratified sampling) [4] โดยดำเนินการดังนี้
1) ทำการแบ่ งกลุ่ ม ประชากรที่ ศึ กษาอยู่ ในระดั บ
ปริญญาตรีออกเป็ นกลุ่ มย่อยตามมหาวิ ทยาลั ย เท่านั้ น
ซึง่ มีทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย จึงได้กลุ่มย่อยตามมหาวิทยาลัย
จำนวน 3 กลุ่ม
2) จากกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม สุ่มนักศึกษาออกเป็นสัดส่วน
ตามจำนวนนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถาบัน
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถาบันที่นักศึกษาสังกัด
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวม

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)
(จำนวน)
21,739
156
11,940

88

21,520

156

55,199

400

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.2.1 เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานภาพ ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มีข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และ
การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู้ ลั กษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มี ข้อคำถาม
จำนวน 3 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีข้อคำถาม จำนวน 57 ข้อ แบ่งออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน จำนวน 14 ข้อ
ด้านระเบียบวินัยการแต่งกาย จำนวน 18 ข้อ และด้าน
ระเบียบวินัยความประพฤติ จำนวน 25 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์
ในการกำหนดค่าน้ ำหนั กของการประเมินเป็ น 5 ระดั บ
ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้ [3]
ไม่เคยปฏิบัติเลย มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
มีการปฏิบัติน้อยครั้งที่สุด มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
มีการปฏิบัติสม่ำเสมอ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับการรับรู้และ
การปฏิบั ติตามระเบี ยบวินัยของมหาวิทยาลัย ลักษณะ
คำถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended Questions)
5.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบสอบถามโดยกำหนด
ประเด็นและขอบเขตของคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของการวิจัย แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา และพิ จารณาความเหมาะสม
ในการใช้ภาษา และนำมาหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง
(IOC) ซึ่ งผลจากการคำนวณ พบว่า ทุ กข้อคำถามมี ค่ า
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 หลังจากนั้นทำการปรับปรุง
แบบสอบถามตามที่ ผู้ เชี่ ยวชาญเสนอแนะ แล้ วนำไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 60 คน แล้ วทำการตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษาที่ ใช้ในการสื่ อสารว่ามี ความเข้าใจตรงกันหรือไม่
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถปฏิบั ติตามคำชี้แจงได้ อย่ างถู กต้ อง และหาค่ า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .844 เมื่อตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว
จึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
5.2.3 การเก็บรวบรวบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ติดต่อกับบุ คลากรด้านวินั ยนั กศึกษา
ของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามให้ กั บนั กศึ กษาที่ เป็ นกลุ่ มตั วอย่ าง โดย
ผู้วิจัยได้จัดทำลิงค์ QR Code สำหรับแบบสอบถามฉบับ
ดั งกล่ าว เพื่ อแจกให้ กั บ นั กศึ กษาที่ เป็ น กลุ่ ม ตั วอย่ าง
จำนวน 400 คน และได้มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา
จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
5.2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1) ข้อมู ลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และคำนวณ
ค่ าร้อยละ (Percentage) แล้ วนำมาเสนอในรูป ตาราง
ประกอบคำบรรยาย
2) ข้ อมู ลการรับ รู้ระเบี ยบวิ นั ยนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ (Frequency)
และคำนวณค่ าร้อยละ (Percentage) แล้ วนำมาเสนอ
ในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
3) ข้อมูลการรับรู้ระเบียบวินัยนักศึกษา จำแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา วิเคราะห์โดย
แจกแจงความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) และคำนวณ
ค่ าร้อยละ (Percentage) แล้ วนำมาเสนอในรูป ตาราง
ประกอบคำบรรยาย
4) ข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean:
X ) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) การจัดลำดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อแปลความหมายใช้
เกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
แปลความว่า
1.00 - 1.49
ไม่เคยปฏิบัติเลย
1.50 - 2.49
มีการปฏิบัติน้อยครั้งที่สุด
2.50 - 3.49
มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง
3.50 - 4.49
มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง
4.50 - 5.00
มีการปฏิบัติสม่ำเสมอ
5) ข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษา
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ยแบบสองทาง (Compare Means)
6) ข้อมู ลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการปฏิบั ติ
ตามระเบี ยบวินั ยของนั กศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One - Way ANOVA) เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วาม

แตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่มสำหรับตัวแปรสถานศึกษา
กรณี พ บค่ าความแตกต่ างเป็ น รายกลุ่ ม จะวิ เคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครั้ง โดยใช้ Scheffe
Analysis ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติที่ .05
6. ผลการวิจัย
6.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 51.25 มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ
52.00 สำเร็จการศึกษาสายมัธยม (สำเร็จการศึกษาระดับ
ม.6) คิดเป็นร้อยละ 85.25 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่มากที่สุด
คือ ชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 39.75 และเป็ นนั กศึกษา
สถานศึกษาที่มากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ และสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดเป็น
ร้อยละ 39.00 สถานภาพทางครอบครัวบิ ดามารดาอยู่
ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 69.50ผู้ปกครองมีอาชีพที่มากที่สุด
คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 28.50 รายได้
ของครอบครั วเฉลี่ ย /เดื อน ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ 10,000 –
20,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 37.25 การพั กอาศั ย ใน
ปัจจุบันที่มากที่สุด คือ พักอาศัยอยู่ กับบิดาและมารดา
คิดเป็นร้อยละ 60.50 โดยมีสถานที่พักอาศัยในปัจจุบันที่
มากที่สุด คือ พักอาศัยอยู่ที่บ้านตนเอง/ผู้ปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ 62.00 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป

จำนวน

ร้อยละ

205
195

51.25
48.75

190
208
2

47.50
52.00
0.50
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) (n = 400)

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) (n = 400)

รายการ
สายที่สำเร็จการศึกษา
สายมัธยม (สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6)
สายวิชาชีพ (สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./
ปวส.)
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ตกค้าง
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานภาพทางครอบครัว
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
บิดามารดาแยกทางหรือหย่าร้างกัน
บิ ด ามารดาคนใดคนหนึ่ งเสี ย ชี วิ ตหรื อ
เสียชีวิตทั้งคู่
อาชีพของผู้ปกครอง
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกรรม
เกษียณ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป

รายการ
การพักอาศัยปัจจุบัน
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดา
เพื่อน
ญาติ
อื่น ๆ (คนเดียว)
สถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน
บ้านตนเอง/ผู้ปกครอง
บ้านญาติ
หอพัก/บ้านเช่า
บ้านเพื่อน
อื่น ๆ (บ้านพักข้าราชการ)

จำนวน

ร้อยละ

341
59

85.25
14.75

159
105
75
54
6
1

39.75
26.25
18.75
13.50
1.50
0.25

156

39.00

88

22.00

156

39.00

278
91
31

69.50
22.75
7.75

77
71
114
88
44
6

19.25
17.75
28.50
22.00
11.00
1.50

47
149
76
41
88

11.75
37.25
19.00
10.00
22.00

จำนวน

ร้อยละ

242
77
33
25
23

60.50
19.25
8.25
6.25
5.75

248
22
126
2
2

62.00
5.50
31.50
0.50
0.50

6.2 การรับรู้ระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทราบหรือได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม และจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้ าน
สถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบ
หรื อได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ นั ยนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.50 และเมื่อจำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา พบว่า นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทราบหรือได้ รับความรู้เกี่ ยวกับระเบี ยบวินั ยนั กศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 85.26 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุ รี ทราบหรือได้ รับ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ระเบียบวินัยนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.05 และนักศึกษา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทราบหรือได้ รับความรู้เกี่ ยวกับระเบี ยบวินั ยนั กศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 79.49 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของการทราบหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
(n = 400)
รายการ
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม

มจพ.
จำนวน
133
23
156

มจธ.
ร้อยละ
85.26
14.74
100.00

จำนวน
81
7
88

6.2.2 ผลการวิ จั ยเกี่ ยวกั บ ช่ องทางการทราบ
หรือการได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในภาพรวม และจำแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ทราบหรือได้ รับความรู้เกี่ ยวกั บระเบี ยบวิ นั ย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางที่ มากที่สุ ด
คื อ คู่ มื อนั กศึ กษาใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 28.17 และเมื่ อ
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา พบว่า
นั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ทราบหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

สจล.
ร้อยละ
92.05
7.95
100.00

จำนวน
124
32
156

ภาพรวม
ร้อยละ
79.49
20.51
100.00

จำนวน
338
62
400

ร้อยละ
84.50
15.50
100.00

วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางที่มากที่สุด
คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 32.04 นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ทราบ
หรื อได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ นั ยนั กศึ กษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ม ากที่ สุ ด คื อ คู่ มื อ
นักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.04 และนักศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทราบหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลั ยผ่ านทางช่องทางที่ มากที่ สุ ด คือ เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.99 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของช่องทางการทราบหรือการได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
(n = 400)
รายการ
คู่มือนักศึกษาใหม่
ใบปลิวแผ่นพับ
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
บุคคลใกล้ชิด/เพื่อน/อาจารย์/ผู้ปกครอง
วันปฐมนิเทศ
รวม

มจพ.
จำนวน
99
8
19
62
67
54
309

มจธ.
ร้อยละ
32.04
2.59
6.14
20.06
21.68
17.48
37.36

6.2.3 ผลการวิ จั ยเกี่ ยวกั บ สาเหตุ ที่ นั กศึ กษา
กระทำความผิดวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
และ จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า
สิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิดวินัยนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 35.29 และเมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้ า นสถานศึ ก ษา พบว่ า นั กศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย

จำนวน
60
8
25
39
45
37
214

สจล.
ร้อยละ
28.04
3.74
11.68
18.22
21.03
17.29
25.88

จำนวน
74
7
17
79
59
68
304

ร้อยละ
24.34
2.30
5.59
25.99
19.41
22.37
36.76

ภาพรวม
จำนวน ร้อยละ
233
28.17
23
2.78
61
7.38
180
21.76
171
20.68
159
19.23
827
100.00

เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และสถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบั ง มี ความเห็ นว่ า
สาเหตุที่นักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษามากที่สุด
คือ ไม่ ทราบว่าสิ่งที่ ตนเองกระทำนั้ นเป็ นความผิดวินั ย
นั กศึ กษา คิ ด เป็ น ร้ อยละ 31.82 ร้ อยละ 36.23 และ
ร้อยละ 38.28 ตามลำดับ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสาเหตุที่ นักศึกษากระทำความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม และจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
(n = 400)
รายการ
ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิด
วินัยนักศึกษา
ทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นความผิดแต่คิด
ว่ากระทำแล้วคงไม่เป็นอะไร
กระทำความผิดตามคำแนะนำ/ชักจูงของเพื่อน
กระทำความผิดตามแฟชั่น/สังคมปัจจุบนั
อื่นๆ (กฎระเบียบบางข้อล้าหลัง)
รวม

มจพ.
จำนวน ร้อยละ
91
31.82

มจธ.
จำนวน ร้อยละ
50
36.23

สจล.
จำนวน ร้อยละ
111
38.28

ภาพรวม
จำนวน ร้อยละ
252
35.29

89

31.12

42

30.43

71

24.48

202

28.29

46
57
3
286

16.08
19.93
1.05
40.06

23
23
0
138

16.67
16.67
0.00
19.33

57
51
0
290

19.66
17.59
0.00
40.62

126
131
3
714

17.65
18.35
0.42
100.00

6.3 การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
6.3.1 ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รายด้าน โดย
ภาพรวม และจำแนกตามสถานภาพส่ ว นบุ คคลด้ า น
สถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (𝑋 = 4.21) และ
เมื่ อพิ จารณาการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบวินั ยนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลั ยในแต่ ละด้ าน พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มี การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบวิ นั ยนั กศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับบ่อยครั้งในทุกด้าน โดยด้านที่มี
ระดับการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยู่ ในระดั บบ่ อยครั้งที่ มากที่ สุ ด คื อ ด้ านระเบี ยบวิ นั ย
ความประพฤติ ( X = 4.48) และเมื่ อจำแนกตามสถานภาพ
ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสถานศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาในภาพรวมรายด้านอยู่
ในระดั บ บ่ อยครั้ง (𝑋 = 4.25), (𝑋 = 4.19) และ (𝑋 =
4.17) ตามลำดับ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมและจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
(n = 400)
รายการ
1. ด้านระเบียบวินยั ในชั้นเรียน
2. ด้านระเบียบวินยั การแต่งกาย
3. ด้านระเบียบวินยั ความประพฤติ
รวม

มจพ.
𝑋
3.86
4.38
4.50
4.25

มจธ.
S.D.
0.56
0.75
0.65
0.57

6.4 ผลการวิจั ยเปรียบเทียบความแตกต่ างของการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการ

𝑋
3.80
4.31
4.46
4.19

สจล.
S.D.
0.76
0.95
0.82
0.77

𝑋
3.79
4.27
4.46
4.17

รวม
S.D.
0.57
0.80
0.78
0.63

𝑋
3.82
4.32
4.48
4.21

S.D.
0.62
0.82
0.74
0.64

ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา
(n = 400)
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ด้านระเบียบวินยั ในชั้นเรียน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านระเบียบวินยั การแต่งกาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านระเบียบวินยั ความประพฤติ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. โดยภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. สรุปผลการวิจิยและอภิปราย
7.1 การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ นั ย ของนั กศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผล
การวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบหรือได้รับความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
ทางช่องทางที่มากที่สุด คือ คู่มือนักศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ธนีนาฎ [5] ได้ศึกษาการรับรู้และการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียน - นักศึกษา โรงเรียน
เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ใน
ทุกเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัย และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ผลของแหล่งการรับรู้ระเบียบวินัยของนักเรียน - นักศึกษา
พบว่า รับรู้จากหนังสือคู่มือนักเรียนมากที่สุดด้วยเช่นกัน
และมีความคิดเห็นว่าสาเหตุที่นักศึกษากระทำความผิด
เกี่ ยวกั บ ระเบี ยบวิ นั ย นั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ

df

SS

MS

F

P

2
397
399

0.45
150.85
151.30

0.22
0.38

0.59

0.56

2
397
399

0.96
265.62
266.58

0.48
0.67

0.72

0.49

2
397
399

0.16
220.98
221.14

0.08
0.56

0.14

0.87

2
397
399

0.45
164.75
165.20

0.23
0.41

0.55

0.58

ไม่ ท ราบว่ า สิ่ ง ที่ ต นเองกระทำนั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย
นั กศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ 35.29 ทั้ งนี้ อาจเป็ นไปได้ ว่ า
นักศึกษาเองอาจไม่ได้ให้ความสำคัญหรือทำการศึกษากฎ
ระเบี ยบของมหาวิทยาลัยอย่างลึกซึ้ง เพราะคิดว่าสิ่งที่
ตนเองคิดหรือกระทำอาจไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนกับ
ใคร หรืออาจจะดูแค่ผ่าน ๆ ทำให้ไม่มั่นใจหรือไม่ทราบ
ว่าการกระทำแบบไหนผิดระเบียบหรือไม่ ดังที่ เติมศักดิ์
[6] กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนเกิดการรับรู้สิ่งเร้าได้แตกต่าง
กันไป โดยความใส่ใจ และการเลือกที่จะรับรู้ สิ่งเร้าถือว่า
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้กระบวนการ
ของการรับรู้เกิดขึ้น ทั้ งนี้ เนื่ องจากว่ารอบ ๆ ตั วบุ คคล
เต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นภาพ เสียง กลิ่ น
รส ฯลฯ สิ่งเร้าทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการการรับสัมผัสและการรับรู้ได้อยู่ตลอดเวลา
แต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้า
เฉพาะที่ตนให้ความสนใจหรือใส่ใจก่อนเป็นอันดั บแรก
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ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าถ้าบุคคลให้ความใส่ใจและเลือกที่จะ
รับ รู้สิ่ งเร้าใด ๆ จะสามารถรับ รู้สิ่ งเร้านั้ นได้ ก่ อนเป็ น
อันดับแรก
7.2 การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผล
การวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามระเบียบ
วินั ยนั กศึ กษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดั บ
บ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยในแต่ ละด้ าน พบว่า มี การ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้าน
ความประพฤติมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านระเบียบวินัย
การแต่งกาย และด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นไปได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเป็น
นักศึกษาที่ มุ่ งมั่ นต่อการศึกษา ได้ รับการอบรมสั่งสอน
จากครอบครัวที่อบอุ่นให้ความห่วงใยและเพื่อนนักศึกษา
ส่วนใหญ่ ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันประกอบกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและมุ่งมั่นดูแลนักศึกษา
อย่างเป็นระบบทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ
อื่ น ๆ ตลอดถึงชุ มชนได้ ร่วมมื อกั น ตามที่ [7] กล่ าวว่ า
สถาบันอุดมศึกษามีการใช้มาตรฐานกิจการนักศึกษาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ การปรับปรุงหรือพัฒนางานกิจการ
นักศึกษาที่ เกี่ยวข้องให้ ได้ มาตรฐาน และสอดคล้องกั บ
ภารกิจด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสัยหรือวินัยนักศึกษา
มี การกำหนดและแบบประพฤติ ในการอยู่ ร่วมกัน ของ
นักศึกษาในสถาบัน เช่น การเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่ง
กันและกัน การเคารพกติกาสถาบั น การไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น การรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในสถาบัน การรู้กาลเทศะ
สร้างให้ นักศึกษามีแบบประพฤติที่ เหมาะสมต่อการอยู่
ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่น และให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตน
ภายใต้ กรอบของกฎ ระเบี ยบ และข้ อบั งคั บที่ สถาบั น
กำหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง

7.3 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของการปฏิ บั ติ
ตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า
การปฏิบั ติตามระเบี ยบวินั ยนั กศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย
ในแต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพแวดล้อม
รวมทั้ งการจั ดการเรี ยนการสอนของนั กศึ กษาทั้ งสาม
มหาวิทยาลัยอาจมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ทั้งสามแห่งแต่เดิมได้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการ
และส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์
อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ และเมื่ อ พ.ศ. 2528 จึ งได้ มี การแยกออกไปเป็ น
สถาบั นแต่ ละสถาบั น เพื่ อความคล่ องตั วในการบริหารงาน
ของแต่ละสถาบันการศึกษา
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
8.1.1 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และสถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่าสาเหตุของการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา
คื อ นั ก ศึ ก ษาไม่ ท ราบว่ า สิ่ ง ที่ ต นเองกระทำนั้ น เป็ น
ความผิ ด ดั งนั้ น สถานศึ กษาควรเพิ่ ม สื่ อหรือสร้างสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ให้ มี
ความสอดคล้องกั บกฎ หรือระเบี ยบวินั ยนั กศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยให้มีความทันสมัย เพื่อดึงดูดให้นักศึกษา
ให้ความสนใจและความสำคัญมากยิ่งขึ้น
8.1.2 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ย
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และสถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง ส่วนใหญ่ มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้งในทุกด้าน ดังนั้น สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไข
ด้วยการเสริมสร้างพฤติ กรรมที่ มี อิทธิพลต่ อการมี วินั ย
ของนักศึกษา ปรับปรุงกระบวนการให้เกิดการรับรู้ระเบียบ
วินัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตาม ปลูกฝังให้เกิดการรับรู้และตระหนักในคุณค่า
และเปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมในการออกกฎ
ระเบียบ ทำการศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุที่
แท้ จริงของปั ญหา ยอมรับสภาพการเปลี่ ยนแปลงทาง
สั งคม ตลอดจนใช้ วิ ธี การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาบน
พื้ นฐานของความเข้ าใจ ให้ เกี ยรติ และให้ กำลั งใจแก่
นักศึกษาเพื่อให้เขายอมรับและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
8.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมี การศึ กษาปั จจั ยสำคั ญ ที่ มี ผลต่ อ
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
8.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนา
วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของบุ ค ลากรด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
8.2.3 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวินัย
นักศึกษา
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