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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎี
การเกิดวินัยในตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 420 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย
สถิ ติ บ รรยาย การวิเคราะห์ ปั จจั ย และการวิเคราะห์ เส้ นทางด้ วยโปรแกรมลิ ส เรล (LISREL) ผลการวิ จัย พบว่ า
ปัจจั ยภายนอกบุ คคลมี อิท ธิพ ลทางตรงต่ อวินัยในตนเองและมีอิทธิพ ลทางอ้ อมต่ อวิ นัยในตนเอง โดยผ่ านปั จจั ย
คุณลั กษณะส่วนบุ คคล ปั จจัยชีวสังคมมีอิท ธิพลทางตรงต่อวินัย ในตนเอง และมีอิทธิพลทางตรงต่อวินัยในตนเอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในทุกปัจจัย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองทั้งสามทฤษฎี
มีความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับสูง
คาสาคัญ: วินัยในตนเอง, การทดสอบทฤษฎี, โมเดลความสัมพันธ์

Abstract
The purposes of this research were to examine the consistency of correlation of casual
relationship model of self-discipline theory that influence student’s self-discipline. The
quantitative data were collected from questionnaires given to 420 students in Bangkok. The
statistical analysis included descriptive statistic, factor analysis and path analysis by use of LISREL
program. Based on meta-analysis, it was found that it was shown that both external factors and
biosocial factors directly influenced self-discipline and indirectly through individual factors; and
individual factors directly influenced self-discipline at a statistical significance level of 0.05. It
could be concluded that the three theories concerning self-discipline were highly related to the
empirical evidence.
Keywords: self-discipline, Theory-testing, Causal Relationship Model
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ร่างกายและอารมณ์กาลังจะผ่านจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่
ต้องเผชิญ กับความขัดแย้งของความคิดเป็นเด็ก
และความคิดที่เป็นผูใ้ หญ่ อารมณ์จึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
อีก ทั้ ง จะต้อ งพยายามปรับ ตัวให้ เข้ากั บ การใช้
ชี วิ ต ในโรงเรี ยน เพื่ อน และการเรี ย นหนั ง สื อ
ซึ่งนักเรียนในวัยนี้มีลักษณะเฉพาะด้านมีความคิด
ที่ ยึ ดตั วเองเป็ นศู นย์ กลาง ไม่ ฟั งผู้ อื่ น ชอบการ
เปรียบเทียบกับผู้ที่โตกว่า จึงทาให้มีแนวโน้มที่จะ
ท าให้ นั ก เรี ย นคิ ด หรื อ มองตั ว เองในท างลบ
เมื่ อ ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ได้ ด้ วยตนเอง
สอดคล้ องกั บ คงสิ ฐ อาจวิ จั ย (2552) กล่ าวว่ า
นักเรียนขาดวินัยด้านความรับผิดชอบซึ่งเป็นวินัย
ที่ครอบคลุม พฤติกรรมวินัยด้านอื่น ๆ ด้วยเมื่อนักเรียน
ขาดวินัยด้านความรับผิดชอบส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้และปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
เช่ น ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั กเรี ยนและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนดไว้
จากปัญหาการขาดวินัยของคนในสังคมไทย
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญกับการมีวินัยในตนเอง
ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์
หรือพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตาม ความมุ่งหมายไว้
แม้จะมี สิ่งเร้าจากภายนอก สอดคล้องกับ จุฑาเทพย์
จิตคติ (2552) กล่าวว่า วินัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มีการอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวินัยในตนเอง
อย่างหลากหลาย เช่น (1) ทฤษฎีการเกิ ดวินัยใน
ตนเองของ Mowrer (1960) อธิ บายว่ า การเกิ ดวิ นั ย
ในตนเองของบุคคลนั้นต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่แรก
เกิ ดจนกระทั่ งเติบ โตขึ้นอยู่กั บระดับการศึก ษา

บทนา
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางสังคมอันยาวนาน
โดยเป็นสังคมที่ มี คุณธรรม มี ความรัก ความสามั คคี
มีความเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกู ล
และแบ่งปัน ในขณะยุคปัจจุบันสภาพสังคมไทย
ได้ให้ความส าคัญ กั บ การพั ฒ นาด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพั ฒนาด้ านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)
จากสถิติจานวนเด็กและเยาวชนที่กระทา
ความผิ ด ซึ่ ง ถู ก ด าเนิ น คดี โ ดยสถานพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จากการเปรียบเทียบ
จ านวนคดี ที่ ถู ก ด าเนิ น คดี ทั้ ง หมดระหว่ างปี
พ.ศ. 2552-2553 พบว่า สถิติการกระทาผิดของเด็ก
และเยาวชนของกรมพิ นิ จ คุ้ ม ครองเด็ ก และ
เยาวชนทั่ วประเทศ มี แ นวโน้ม ในการกระท า
ความผิ ด มากขึ้ น ทั้ ง ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียง
และการปกครอง ความผิดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ดให้ โทษ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาวุ ธ และวั ต ถุ ร ะเบิ ด และ
ความผิดอื่น ๆ (กลุ่มงานข้อมู ลและสารสนเทศ
สานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2553)
เช่ นเดี ยวกั บ วิ นั ดดา ปิ ยะศิ ลป์ และพนม เกตุ มาน
(2550) กล่าวว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึก ษา
ตอนปลายถื อว่าเป็น ระดั บ ชั้ นที่ มี ความส าคั ญ
และน่ า จะเป็ น ระดั บชั้ นที่ เหมาะสมที่ จะต้ องมี
การเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การเสริ มสร้ างวิ นั ยในตนเอง เพราะนั ก เรี ย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเผชิญกับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และต้องมี การปรับตัวต่อความ
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ฝัง
Vol.6่เ กีNo.2
วินัย ในตนเองของนั ก เรี ยน ที่ ได้ ท ราบตัวแปร
สาคัญ ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้สถานศึกษาสามารถ
จัดกิ จ กรรมการเรียนการสอน กิ จ กรรมเสริ ม
เพิ่มเติม เพื่อปลูกฝัง พัฒนา และส่งเสริมปัจจัยนั้น ๆ
ให้ มี ม ากยิ่ ง ขึ้ น อัน จะส่ ง ผลให้ นั ก เรีย นมี วิ นั ย
ในตนเองมากยิ่งขึ้น

ของผู้ปกครองนักเรียน รายได้ของครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดู การเป็นตัวอย่างที่ ดี ทั ศนคติของบิดามารดา
สภาพแวดล้ อมทางครอบครั ว สั มพั นธภาพภายใน
ครอบครัว สอดคล้องกับ จงกรณ์ ชมพูวงศ์ (2552)
กล่าวว่า สภาพของครอบครัวที่ ต้องแยกกันอยู่ของ
พ่อ แม่ ผู้ป กครอง ส่งผลให้นัก เรียนบางส่วนมี
พฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ในภาพรวม
(2) ทฤษฎี แรงจู งใจทางจริ ยธรรมของ Peak and
Havighurst (1972) อธิบายว่า อุป นิสัยส่วนบุคคล
การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน
ความฉลาดทางอารมณ์ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
พฤติกรรมก้าวร้าว มี ผลต่อการควบคุม ของอีโก
(Ego-control) ซึ่ ง ค วบ คุ ม จิ ต เห นื อ ส า นึ ก
(Predominantly conscious) ควบคุมของซุปเปอร์อีโก้
(Super Ego-control) และค วบ คุ ม จิ ต ใต้ ส า นึ ก
ซึ่งเป็นกระบวนการที่คนนามาใช้เพื่อจัดการหรือ
ปรับแรงผลักดภันภายในหรือความต้องการของ
ตนเองให้แสดงออกเหมาะสม และอยู่ในขอบเขตที่
สั งคมยอมรั บ (3) กระบวนการขั ดเกลาทางสั งคม
(Socialization) ของ Matza ซึ่ งว่ าด้ วยกระบวนการ
บ่มเพาะ ปลูกฝังพื้นฐานของระเบียบวินัยให้แก่สมาชิก
ของสังคมทั้ งทางตรงและทางอ้อ ม เพื่อ ที่จะให้
ตนเองได้พัฒนาไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ซึ่งจะกระท าผ่ านตั วแทนในการขัดเกลาทางสั งคม
(Agents of Socialization) กลุ่ มบุ คคลหรื อองค์ กร
ที่ ถ่ ายทอดวั ฒ นธรรม ค่ านิ ยม และบรรทั ดฐาน
ทางสั ง คมให้ แ ก่ ส มาชิ ก เพื่ อ ให้ มี พ ฤติ ก รรม
ที่เหมาะสม (Conklin, 1987)
ดังนั้นการวิจัยครั้งจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัย
หรือตัวแปรสาคัญ ที่ ส ามารถท านายพฤติก รรม
วินัยในตนเองของนักเรียนได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องแนวคิ ด ทฤษฎี
การเกิดวินัยในตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างวินัย
ในตนเองของนักเรียน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการทดสอบทฤษฎี
ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อ
ที่ เกิ ดขึ้นอย่างมี ห ลัก เกณฑ์ มี ก ารทดสอบและ
การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซตของมโนทั ศน์
ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้าง
ที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
ถ้ าทฤษฎี ได้ รั บการพิ สู จน์ บ่ อย ๆ ก็ จะกลายเป็ น
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีเ ป็น แนวความคิด ที่ มี เ หตุ ผ ล
และสามารถนาไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎี
มีบทบาทในการให้คาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไป
และชี้แนะการวิจัย
การสร้า งทฤษี มี วิ ธีก ารและขั้ น ตอน
ที่แตกต่างกั นตามประเภทของทฤษฎีดังนั้น คือ
ทฤษฎีเชิงตรรกะ (rational theory) และทฤษฎี
เชิงประจักษ์ (empirical theory) (อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ,
2551) อธิบายดังต่อไปนี้
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ทางการประเมิ นที่ สั่ งสมกั
ก ระบวนการ
Vol.6นมา
No.2โดยใช้
(July–December
2016)
สร้างและทดสอบ 3 ขั้ นตอน คื อ (1) ใช้ ผ ลการวิจั ย
ก่อนหน้านี้ม าพัฒ นา และพิสูจน์องค์ป ระกอบ
และความสัมพันธ์ของโมเดล หรือการสังเคราะห์งานวิจัย
มาเป็นกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (2) นาการวิเคราะห์
ความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้างมาใช้ ยืน ยั น ความ
มีเหตุผลของกลไกเชิงสาเหตุ (causal mechanism)
ของเนื้อหาภายในโมเดลนั้น และ (3) นาการวิเคราะห์
ความเที่ ยงตรงข้ามเนื้ อหา (cross-validation
analysis) มายื น ยั น ความมี นั ย ทั่ วไปของกลไก
เชิงสาเหตุไปยังเนื้อหาอื่นที่ต่างออกไป
ดังนั้น การทดสอบทฤษฎี เป็นการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของทฤษฎี ซึ่งการทดสอบทฤษฎี
จะช่วยให้ทราบว่า ความเหมาะสมตามสถานการณ์
ในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นนั้นอยู่ ณ จุดใด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับความมีวินัย
ในตนเอง
การพั ฒ น าท รั พ ย าก รม นุ ษย์ นั้ น
ประเด็นที่สาคัญ ประเด็นหนึ่งคือ เรื่องของวินัย
ซึ่งวิจัยจะทาให้มนุษย์มีคุณภาพ การอยู่ร่วมกันมาก ๆ
ในสังคมต้องอาศัยวินัยช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสงบสุข วินัยจึงเป็นสิ่งสาคัญ และ
เป็นที่ต้องการของทุกสังคมทุ กประเทศชาติในโลก
ซึ่ง ปุณยนุช วรรณโกวิท (2551) กล่าวว่าวินัย
เป็นข้อบังคับของสังคมสาหรับควบคุมความประพฤติ
ส่วนรวมของคนในสัง คมที่ต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามเพื่ อความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย เช่ นเดี ยวกั บ
ธนาพร ศรี โ สภณ (2553) อธิ บ ายว่ า วิ นั ย
หมายถึ ง ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ บั ง คั บ
ที่กาหนดขึ้นโดยบุคคลในสังคม เพื่อให้สังคมนั้น ๆ
มี ระเบี ยบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี

1. ทฤษฎี เชิงตรรก (rational theory)
คือ ทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยกาหนดข้อ ความที่เป็น
สัจพจน์ขึ้นมาก่อน ซึ่งถือเป็นข้อความที่เป็นจริง
โดยไม่ ต้องพิสูจ น์ในเชิง ประจัก ษ์ หลัง จากนั้ น
ก็ ท าการนิ ร นั ย ข้ อ ความออกมาจากสั จ พจน์
ดังกล่าวหลาย ๆ ข้อความ แล้วสร้างข้อสรุปก็จะทาให้
ได้เป็นความรู้ความจริง ทั้งนี้จะได้รับการยอมรับ
มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผล
ในการสร้ างข้ อ สรุ ป ว่ าสอดคล้ อ งเป็ น ไปตาม
ข้อ เสนอและสั จ พจน์ ม ากน้ อ ยเพี ย งไร ดัง นั้ น
ทฤษฎีเชิงตรรกะ จะทาการพิ สูจน์ความถูกต้อง
ของสัจ พจน์โดยอาศัยเหตุผ ลเป็นหลักตัวอย่าง
ของทฤษฎีเชิงตรรกะ ได้แก่ ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์
และเรขาคณิต
2. ทฤษฎีเชิงประจักษ์ (empirical
theory) ทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นพื้นฐานในการสร้าง ซึ่งทฤษฎีเชิงประจัก ษ์
จะเป็นไปตามล าดับโดยการเริ่มจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ ที่ เป็ นรูปธรรมไปสู่การสร้ างมโนทั ศ น์
ข้อเสนอ และสัจพจน์ที่มีความเป็นนามธรรมขึ้น
เรื่อย ๆ
การทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ ในเชิงประจัก ษ์
มี 2 แนวทางคือ (1) การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประมาณ
เช่ น การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน (meta-analysis)
(2) โมเดลโครงสร้ าง การวิ เคราะห์ ตามแนวทางนี้
เป็นการตอบสนองความต้องการ ในการทดสอบ
ทฤษฎีและโมเดลต่าง ๆ ซึ่งนับว่าโมเดลโครงสร้าง
ในปั จจุ บั นมี โปรแกรมส าเร็ จรู ปในการวิ เ คราะห์
ตามโมเดลโครงสร้างมากมาย เช่น LISREL
Turnbull (2002) ท าการศึ กษาการสร้ า ง
และทดสอบโมเดลของทฤษฎี โปรแกรมจากความรู้
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ปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก เป็ น ผู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง
สามารถควบคุม ตนเองได้และยังช่วยเป็นกรอบ
ของการแสดงพฤติก รรมให้ มี ค วามเหมาะสม
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ทาให้บุคคลประสบ
ความสาเร็จในทุ ก ๆ ด้ าน ท าให้การดาเนินงานด้านต่าง
ๆ ในสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมมีความสงบสุข
การควบคุมตนเอง
ไชยยงค์ วรนาม (2549) กล่าวว่า การควบคุม
ตนเองเป็นความสามารถของบุคคลที่ จ ะกระท า
พฤติกรรมด้วยเหตุผล และความอดทน เพื่อให้เกิดผล
ที่ดีต่อพฤติกรรมตามที่ตนปรารถนา แม้บุคคลนั้นต้อง
เผิ ชญกั บปั ญ หา อุ ปสรรค หรื ออยู่ ในภาวะที่ เกิ ด
ความขัดแย้งในจิตใจโดยบุคคลนั้นเป็ นผู้ก าหนด
เป้าหมายและกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายของตนเอง
เช่น เดีย วกั บ ปอแก้ ว ศิ ริจั น ทร์ (2546) นิ ยาม
การควบคุมตนเอง ว่าหมายถึง ความสามารถที่
จะกระท าพฤติกรรมด้ วยเหตุผลและความอดทน
เพื่ อให้ เกิ ดผลดีตามที่ ต้ องการ หรือหลีกเลี่ยงที่ ไม่ ดี
ที่ อาจเกิ ดขึ้นได้ ด้วยตนเองในปริมาณ และคุ ณ ภาพ
ที่ เหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่ จะไปสู่ ผลที่ ต้ องการ
ในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการลดความสาคัญของอิทธิพล
ภายนอกลง และทาให้บุคคลมีอิสระที่จะกาหนด
พฤติกรรมของตนเองได้มากขึ้น
การควบคุ ม ตนเองป ระกอบด้ ว ย
ลักษณะทางจิตใจหลายประการคือ การมองเห็น
ความส าคั ญ ของประโยชน์ ที่ จ ะมี ในอนาคต
มากกว่ า ประโยชน์ ในปั จ จุ บั น เลื อ กกระท า
พฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้ เพราะเชื่อว่า
การกระท าของตนจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ตามที่ ต น

และข้อปฏิบัติตาม และใช้ควบคุมพฤติกรรมตนเอง
บุคคลในสังคม เพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ทั้งนี้ วินัยเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับบุคคล
ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ และ
เป็นปัจจัยที่สง่ ผลถึงความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ
ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รใดก็ ต าม
ถ้าปราศจากวินัย องค์กรนั้น ก็ ตั้งอยู่ไม่ได้ นับว่าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญยิ่งโดยเฉพาะคุณภาพของ
คนในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บ “ความมี วิ นั ย” ซึ่ ง Hurlock
(1984) มี ความเห็ นว่ าการปลู กฝั งระเบี ยบวิ นั ยนั้ น
จะช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นใจ โดยบอกว่าสิ่งใดควรทา
และสิ่ ง ใดไม่ ค วรท าช่ ว ยให้ เ ด็ ก หลี ก เลี่ ย งต่ อ
ความรู้ สึ กผิ ดหรื ออั บอายต่ อสิ่ งที่ ผิ ด ควรรู้ สึ กที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้จะทาให้ ไม่มีความสุข และเกิดการ
ปรับตัวที่ ยาก วินั ยจะช่ วยให้ เด็ ก อยู่ ในมาตรฐาน
ของสังคม ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การประพฤติตน
ที่จะเป็นทางไปสู่การเป็นผู้นาที่น่ายกย่อง นับถือ
เป็นข้อบ่งชี้ของความรักและการยอมรับที่สาคัญ
คือการปรับตัวประสบผลสาเร็จ และมีความสุข
ช่ ว ยรั ก ษาแรงจู ง ใจในการเสริ ม แรงของตน
ซึ่งกระตุ้นให้เด็กได้รับสิ่งที่ เป็นความต้องการของเขา
และช่ ว ยให้ เกิ ดการพั ฒ นาจิ ตส านึ ก ศี ล ธรรม
ซึ่งเป็ นแนวทางในการท าให้ เด็ ก มี ก ารตัด สิ น ใจ
และควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง
ดังนั้น การมี วินัยในตนเองมี ความจาเป็น
และความส าคั ญอย่ างยิ่ งส าหรั บการอยู่ ร่วมกั นใน
สังคม เนื่องจากวินัยเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบี ยบ แบ บแผน หรื อ ข้ อ ตกลงที่ สั ง คม
ก าหนดให้ ป ระพฤติ ต ามเพื่ อ ความสงบสุ ข
เรี ย บร้ อ ยของประชาชนส่ ว นรวมและสั ง คม
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กรุงเทพมหานคร จานวน
โดยใช้โรงเรีย2016)
น
Vol.6 420
No.2 คน
(July–December
เป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม เพื่อใช้ยืนยันองค์ประกอบของทฤษฎี
การเกิ ด วิ นั ยในตนเองของ Mowrer ทฤษฎี
แรงจูงใจทางจริยธรรมของ Peak and Havighurst
และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ Matza
ที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ต้องการได้ นอกจากนี้ การควบคุมตนเองยัง มี
ความส าคั ญ ต่อ พฤติ ก รรมหลายประเภท เช่ น
การคงอยู่ของพฤติกรรมที่เหมาะสมในชั้นเรียน
การลดพฤติก รรมก้ าวร้าว การลดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถ
ในการเรียน (ปอแก้ ว ศิริจันทร์, 2546) ดังนั้ น
บุคคลที่มีการควบคุมตนเองมาก จึงมีความสามารถ
ในการเลือกกระทาพฤติกรรมด้วยความคิดอย่าง
มี เ หตุ ผ ล มี ก ารวางแผน การกระท า และ
ในทางตรงข้ามบุคคลที่มีการควบคุมตนเองน้อย
จะขาดความสามารถในการประเมิน และเลือ ก
กระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุผล มักกระทา
สิ่งต่าง ๆ ตามใจตนเองโดยไม่คิดถึงผลของการกระท า
ขาดทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง
การกระท า หรื อควบคุ มการแสดงออกทางอารมณ์
เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิ ญ ปั ญ หาหรือเกิดความ
ขัดแย้งในจิตใจ (แสงทิพ อัศววิริยะกิจ, 2547)

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งได้ดังนี้
1. เป็ น การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ลักษณะของรายงานการวิจัย ศึกษาการกระจายของ
รายงานตามตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนตัวแปรที่มีมาตราวัดเป็นแบบมาตราช่วง ใช้วิธีการ
คานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เป็ นการวิ เคราะห์ อภิ มานโดยการ
ประมาณค่าดัชนีมาตรฐานสาหรับงานวิจัยในแต่ละเรื่อง
ในรูปของค่าขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย
(descriptive statistics) เพื่อให้ ท ราบลัก ษณะ
การแจกแจงของค่าดัชนีมาตรฐาน เพื่อให้ทราบค่าเฉลี่ย
การกระจาย ความเบ้ ความโด่ง
3. เป็ นการวิ เคราะห์ เพื่ อทดสอบความ
แตกต่ างของค่ าขนาดอิ ทธิ พล โดยใช้ t-test และ
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One
Way ANOVA)
4. เป็ นการวิ เคราะห์ เพื่ ออธิ บายความ
แปรปรวนของค่ าขนาดอิ ทธิ พล โดยการวิ เคราะห์
สหสั มพั นธ์ แ ละการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(multiple regression)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ
(quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม จากนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย
ปีการศึกษา 2554 ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง ประกอบด้ วย (1) โรงเรี ยนสั ง กั ด โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายอาชี พ ในสั ง กั ด
อาชีวศึกษาเอกชน (2) โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ขยายโอกาส) ในสังกั ดกรุงเทพมหานคร
(4) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (มหาดเล็กหลวง) ในเขตพื้ นที่
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ของตัวแปรวินัยในตนเอง ได้ร้อยละ 85
ในทุ ก ปั จ จั ย ดัง นั้น จึง สรุป ได้ ว่าทฤษฎี
การเกิ ดวินั ยในตนเองทั้ งสามทฤษฎี มี ความสั มพั นธ์
โครงสร้ างเชิ งเส้ นของตั วแบบ ซึ่ งมี ความสอดคล้ อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับสูง

5. วิเคราะห์ความสัม พั นธ์เ ชิงสาเหตุ
ของตัวแปรที่มีอิท ธิพลต่อความมี วินัยในตนเอง
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดล LISREL
ผลการวิจัย
ปัจจัยภายนอกบุคคล (OUTSIDE) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อวินัยในตนเอง (DISCIPLI) ด้วยขนาด
อิทธิพล 0.374 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มี ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.035 เป็ นอิ ทธิพล
ทางตรงด้านบวก และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อวินัย
ในตนเองโดยผ่านปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล
(QUALIFI) ด้วยขนาดอิทธิพล 0.377 อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐาน 0.031 โดยเป็นอิทธิพลทางอ้อมด้านบวก
ปัจจัยชีวสังคม (SOCIAL) มี อิ ทธิพลทางตรง
ต่อวินัยในตนเอง (DISCIPLI) ด้วยขนาดอิ ทธิพล 0.069
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ดั บ .05 มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.031 เป็นอิทธิพลทางตรง
ด้านบวก และมีอิทธิพลทางตรงต่อวินัยในตนเอง
โดยผ่ านปั จ จั ยลั ก ษณะส่วนบุ ค คล (QUALIFI)
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.370 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 0.035 โดยเป็นอิทธิพลทางอ้อมด้านบวก
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (QUALIFI) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อวินัยในตนเอง (DISCIPLI) ด้วยขนาด
อิทธิพล 0.377 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.031 ซึ่งเป็น
อิทธิพลทางตรงด้านบวก
เมื่ อพิ จ ารณาค่าสัม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธ์
พหุคูณระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุกับวินัยในตนเอง (R)
พบว่า มีค่า 0.92 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)

อภิปรายผล
มิ ติ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ พ บใน
งานวิจัยเชิงปริม าณ และนามาสัง เคราะห์ด้วย
วิ ธี ก ารอภิ ม านนั้ น มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลเล็ ก มาก
ทั้ง ๆ ที่มีทฤษฎีและแนวคิดมากมายที่อธิบายถึง
ความสาคัญของมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ที่ มี อิ ท ธิพ ลส่ ง ผลต่อ วินั ย ในตนเองของมนุษ ย์
ในแต่ ล ะสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น
ทั้ ง นี้ มิ ติท างด้ านสั ง คมและวั ฒ นธรรมมี ค วาม
ละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อนจนไม่สามารถ
ลดทอนมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมออกมา
เป็นตัวแปรที่นามาศึกษาในบริบทของการวิจัย
ในเชิงปริมาณได้ รวมทั้งในการวิเคราะห์จะรวมคน
เข้าเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะที่ก าหนดกลายเป็น
กลุ่มลักษณะหรือกลุ่มตัวแปรในภาพรวม ความเป็นบุคคล
ของปัจเจกชนแต่ละคนไม่ มี โอกาสแสดงออกมา
นักวิจัยมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งได้ให้
ความรู้ในระดับ หนึ่งแต่ความเป็นบุ คคลในฐานะ
ผู้กระท า ที่ มีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไปยาก
ที่ จะอธิ บายออกมา (ชาย โพสิ ตา, 2547) จึ งให้ ก าร
สังเคราะห์งานวิจัยในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
มี จ านวนของค่าขนาดอิทธิ พลเพี ยงเล็ กน้อยเท่ านั้ น
เมื่ อเปรียบเที ยบกั บด้านอื่ น ๆ ที่ มี จ านวนของค่ า
ขนาดอิทธิพลจานวนมาก
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เชื่อว่า การปลูกฝังความมีวินัยจะต้องมีการฝึกฝน
ตั้งแต่แรกเกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยอาศัย
การฝึ กปฏิ บัติ บ่อย ๆ อย่างต่อเนื่ อง และอาศั ย
แรงจูงใจด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างในการฝึก
เพื่อให้ มี พั ฒ นาการเป็ นไปตามที่ สั งคมต้องการ
และพั ฒนาไปสู่การมีวินัยในตนเอง อันเป็นยอด
ปรารถนาสูงสุดของการพัฒนาด้านระเบียบวินัย
และในกระบวนการขัดเกลาจะต้องอาศัยปัจจัย
แวดล้อมจากหลาย ๆ ฝ่ายช่วยสนับสนุน เช่น บิดา
มารดา ชุมชน สังคม จึงจะพัฒนามาเป็นลักษณะ
ที่ เด่ น ชั ด ในจิ ต ส านึ ก ของบุ ค คลนั้ น จนกลาย
เป็นพฤติกรรมที่ ถูก ต้องมี เหตุ ผลของบุ คคลนั้ น
และ อดิเรก เวียงสิงห์กอ (2552) กล่ าวว่า วินั ย
หมายถึง ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ กฎ กติกา ที่วางไว้
ให้ คนในชุ ม ชน สั งคม กลุ่ ม คน ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เพื่ อให้ เกิ ดความมี ระเบี ยบ เกิ ดความสงบของ
ชุม ชน ถ้ าไม่ ป ฏิ บั ติ ตามก็ ถู ก สั งคมลงโทษ เช่ น
ถูกตาหนิ ถูกว่ากล่าวตักเตือนเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิ
ของคนอื่นการมีวินัยในตนเองนั้น จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่คนทุกคนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกั บตนเองเป็น
พื้นฐาน มิ ฉะนั้นแล้วการที่จะคบหาสมาคมหรือ
ทางานร่วมกั บบุคคลอื่นในสังคมย่อมจะเป็นไป
ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่สามารถสร้างวินัย
ในตนเอง ให้ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ล้ ว การจะสร้า งวินั ย
เพื่อส่วนรวมย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้เพราะวินัย
ในตนเองเปรียบเสมือนเครื่องปรุงแต่งขัดเกลา
นิสัยใจคอให้บุคคลเป็นคนที่มีความขยัน อดทน
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และรั ก สวย รั ก งาม รั ก ความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและเมื่อสามารถ
ปฏิบัติตนให้มีวินัยได้แล้ว วินัยนั้นจะนาความสุข

การทดสอบทฤษฎี ค วามรู้ก ารเกิ ด วินั ย
ในตนเองของทฤษฎีเมาเรอร์ Mowrer ทฤษฎี
ของ Peak and Havighurst และทฤษฎี ก ระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) ของ David Matza
พบว่า ทฤษฎีความรู้การเกิดวินัยในตนเองทั้ งสาม
ทฤษฎี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ในระดั บ สู ง และมี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ใกล้เคียงกัน คือ
(1) ตัวแปรแฝงภายนอกปัจ จัยภายนอกบุคคล
(ทฤษฎีของเมาเรอร์) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ 5 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.86
และมี ค่ าความแปรปรวนที่ สกั ดได้ เท่ ากั บ 0.76
โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปร
สั ง เกตได้ ที่ เป็ น ตั วบ่ ง ชี้ มี ค่ าตั้ ง แต่ 0.19-0.90
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ค่ า
(2) ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
(ทฤษฎีของ Peak and Havighurst) ประกอบด้วย
ตั วแปรสั งเกตได้ 7 ตั วแปรมี ความเชื่ อ มั่ น ของ
ตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.78 และมีค่าความแปรปรวน
ที่สกัดได้เท่ากับ 0.13 โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่า
ตั้งแต่ 0.76-0.97 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุ ก ค่ า (3) ตั วแปรแฝงภายนอกปั จจั ยชีวสั งคม
(ท ฤษ ฎี ก ระ บ วน ก ารขั ด เก ล าท างสั งค ม
Socialization ของ David Matza) ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปรมีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง
เท่ากับ 0.87 และมีความแปรปรวนที่สกัดได้เท่ากับ 0.69
โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปร
สั ง เกตได้ ที่ เป็ น ตั วบ่ ง ชี้ มี ค่ าตั้ ง แต่ 0.75-0.93
มี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.1 ทุ กค่าแสดงว่า
ทุกปัจจัยมี ความสัมพั นธ์กั บการมี วินัยในตนเอง
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1. การผลิตและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิ นั ย ในตนเองต้ อ งมี ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในการประยุก ต์ใช้ก รอบแนวคิ ด
ทฤษฎีวิธีวิท ยากระบวนทั ศน์ในการศึก ษาวิจัย
รวมทั้ ง วิธีวิ ท ยาการวิ จัย ซึ่ ง การเปลี่ ยนแปลง
จะเกิดขึ้นในสังคมไทย นัก วิชาการและนักวิจัย
ต้องช่วยกันกาหนดทิศทางและความรู้เกี่ ยวกั บ
วินัยในตนเองในสังคมไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การผลิตองค์ความรู้อย่างเป็นระบบการและ
มีเนื้อหาที่เหมาะสมในสังคมไทย
2. การวิจัยในระยะต่อไป ควรให้ความสาคัญ
กั บ แนวทางการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และ
การเป็นปัจเจกที่เป็นผู้กระทา การเปลี่ยนแปลง
โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ ยั ง ไม่ มี
การศึ ก ษาหรื อ ประเด็ น ที่ มี ก ารศึ ก ษาน้ อ ย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อเติม เต็ม ช่ องว่า งขององค์ ค วามรู้ที่ จ ะ
นาไปสู่ก ารแก้ ไขปัญ หาและพัฒ นาในเรื่องวินัย
ในตนเองของคนในสังคมไทย
3. ในรายงานการวิจัยควรมีการประมาณ
ค่ าของขนาดอิ ท ธิ พลไว้ ด้ วย เพื่ อสะดวกในการ
สังเคราะห์งานวิจัยในเชิงปริมาณในลาดับต่อไป
4. การสั ง เคราะห์ ง านวิจั ย ในครั้ง ต่ อ ไป
ในกรณี ที่ จ ะสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ มี ปั ญ หา
ที่ ค่ อนข้ างกว้างและเป็ น ปั ญ หาทางสัง คมนั้ น
นักวิจัยควรต้องให้ความสาคัญและทาการนิยาม
ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัยอย่างรอบคอบ (โดยเฉพาะ
ตั วแปรทางด้ านจิ ต วิ ท ยา-ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ด้ านพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ค่ อ นข้ างมี ค วามเป็ น
นามธรรมสูง (subjective) และขึ้นอยู่กับทฤษฎี
ที่ น ามาใช้ ) ต้ อ งให้ ค รอบคลุ ม นิ ย ามตั ว แปร

กายสบายใจมาสู่ ต นเองซึ่ ง ลั ก ษณะที่ ก ล่ า วนี้
แสดงถึง การบรรลุวุฒิ ภาวะทางจิ ตของบุ คคล
สอดคล้องกั บ Ausubel (1968) ให้ความหมาย
ว่า การมีวินัยในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมทีบ่ ุคคลนัน้
แสดงออกมาตามจิตส านึ ก ของตนเอง ซึ่ง จะมี
หน้าที่ คือ (1) เป็นการอบรมนิสัยและฝึกคนให้
มีพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน (2) ทาให้บุคคลนั้น
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตน คือ
สามารถปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บของสัง คม
เชื่อมั่นในตนเอง พึ่งตนเองได้ รู้จัก ควบคุมและ
มีความอดทน (3) เกิดจากมโนธรรมภายในจิตใจ
ที่มาจาการสะสมประสบการณ์และมีพัฒนาการ
มาเป็นลาดับ (4) สร้างความมั่ นคงทางอารมณ์
ให้แก่ ผู้ป ฏิบั ติ เพราะกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ สังคม
ยอมรับ จะเป็ นกรอบแนวความคิดที่ บุ คคลนั้ น
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
แนวความคิ ด นี้ ก็ จ ะพั ฒ นาจนกลายเป็ น วิ นั ย
ใน ตนเอง และ Mussen, John and Kagan
(1969) ศึ ก ษาพบว่ า การฝึ ก วิ นั ย ให้ แ ก่ เ ด็ ก
โดยการใช้เหตุผลและให้ความรักเป็นการฝึกวินัย
ที่ ให้เ หตุผ ลดีที่ สุดและช่วยส่งเสริม พั ฒ นาการ
ทางสมองของเด็ ก เพราะช่ ว ยให้ เ ด็ ก เข้ า ใจ
เหตุ ผ ลหรื อ มาตรฐานสั ง คมที่ พ่ อ แม่ ต้ อ งการ
วิธีนี้จะช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้น
ดังนั้นการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กไม่ใช่เรื่อง
ง่ า ย จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ค คลหลายฝ่ า ยและ
ใช้ วิธีก ารที่ ห ลากหลายจะใช้แ นวคิด ทฤษฎี ใด
ทฤษฎีห นึ่งไม่ได้แต่จ ะต้อ งใช้วิธีก ารบูรณาการ
ให้ เหม าะสมกั บ สภาพ ปั ญ หา วั ฒ น ธรรม
ประเพณี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน
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6. เนื่องจากการศึ
แบบความสัมพั2016)
นธ์
Vol.6กษารู
No.2ป(July–December
เชิง สาเหตุของปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่อ วินัยในตนเอง
ผู้วิจั ย ได้ ท าการศึ ก ษากั บ นั ก เรียนในภาพรวม
ดังนั้นจึงควรมีก ารตรวจสอบความถูก ต้องของ
โมเดล (model cross-validation) กับประชากรต่างกลุ่ม
เช่ น เด็ ก เร่ ร่ อ น หรื อ คนท างาน เพื่ อ ยื น ยั น
ความเป็ นสากลของโมเดลความสัมพั นธ์ เชิ งสาเหตุ
วินัยในตนเองต่อไป

ในงานวิจัยแต่ละเรื่อง ขณะเดียวกันนักวิจัย ต้อง
มี ความชัด เจนว่าตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัยแต่ล ะ
เรื่องเหมื อนหรือแตกต่ างกั นอย่ างไร การท าความ
เข้าใจนิยามของตัวแปรในแต่ละเรื่อ งจะช่วยให้
นั ก วิจั ย มี ค วามชั ด เจนว่ าผลการวิจั ย ที่ ได้ จ าก
งานวิจัย ในแต่ละเรื่องมีค่าแตกต่างกันของคา
นิยามและการวัดตัวแปรในแต่ละเรื่องด้วย
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