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การส่งเสริมวินัยในตนเองของนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม 

ไพโรจน์ เนยีมนาค1 

วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยถือเป็นช่วงส าคัญ
ที่สุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ว่าจะเป็นอย่างไร จะเริ่มจาก
สิ่งที่เขาได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมีอิทธิพลมาก เพราะจะท าให้พวกเขาซึมซับในสิ่งที่สังคมนั้น ๆ 
กระท า หากสังคมที่เขาอยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นโชคดีของพวกเขา แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับและซึมซับ
พฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย  

ต้นตอส าคัญของปัญหาประการหนึ่งซึ่งได้แก่ ความคิดที่ว่าการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีระหว่าง
สถาบันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นที่หนึ่ง และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ซึ่งความคิดดังกล่าวนั้นเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง ทั้ง "ปัจจัยภายใน" และ "ปัจจัยภายนอก" อันเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว 
"ปัจจัยภายใน" หรือด้านจิตวิทยาของวัยรุ่นนั้น เป็นการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนภายใน หรือความต้องการของ
วัยรุ่นซึ่งแตกต่างจากวัยอื่นๆ เช่น ความต้องการอิสระ ความเป็นตัวของตนเอง การเป็นที่ยอมรับ มีความสนใจ
กิจกรรมที่ท าเป็นกลุ่ม การมีประสบการณ์แปลกใหม่ และท้าทาย ฯลฯ ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้
เกิดพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่น ส่วน "ปัจจัยภายนอก" หรือด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อน ช้ันสังคม และวัฒนธรรมกลุ่มย่อย  
ผลกระทบต่อสังคม 

ผลจากการวิจัยเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กรณีการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาหรือวัยรุ่นไทย พบว่ามีผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม ดังนี้   
(ไพโรจน์ เนียมนาค, 2553)  

1. เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ว ยังท าให้สถาบัน การศึกษาเสื่อม
เสียชื่อเสียง และที่ส าคัญกว่านั้นคือเป็นปัญหาให้กับสังคมและคนรอบข้าง เพราะนอกจากนักเรียนโรงเรียนคู่อริจะ
ได้รับบาดเจ็บแล้ว คนส่วนหนึ่งที่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยคือ คนท่ีโดนลูกหลงนั่นเอง ซึ่งเราก็มักจะเห็นในข่าวอยู่
เสมอว่า คนที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมักจะได้รับบาดเจ็บ บางรายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลนอนให้
น้ าเกลือเป็นเดือนๆ บางรายถึงกับต้องเสียชีวิตไปเพราะผลมาจากจากการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ 

2. นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว จะเป็นกลุ่มที่มีมโนภาพแห่งตนต่ ากว่านักศึกษากลุ่ม
อื่นๆ ที่มีอายใุกล้เคียงกัน คือ มองภาพพจน์ตัวเองต่ า รู้สึกมีปมด้อย ขาดการยอมรับจากสังคม และมีความวิตกกังวล 
และกลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าว และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. ก่อให้เกิดอาชญากรรมของเด็กวัยรุ่นที่กระท าต่อแท็กซี่และคนทั่วไปที่ไม่ได้รู้เรื่อง เช่น เด็กจี้แท็กซี่
เพราะต้องการเอาเงินไปเที่ยวกลางคืน การตี ฆ่า ข่มขืน เด็กแว้น (เด็กกวนเมือง) ที่เกิดขึ้นทุกหัวระแหงของ
สังคมไทย หรือ เด็กผู้หญิงตบตีกันแล้วถ่านคลิปเอาไว้ “โชว์พาว” ข่มขู่เด็กอื่นๆ 

4. เป็นเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนและใหญ่โตระดับโครงสร้างทางสังคม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขแต่เพียงตัวปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ที่มองเห็นเท่าน้ัน เหตุปัจจัยที่ว่านี้ได้แก่ ปัญหาด้านชีววิทยา / จิตวิทยาวัยรุ่น ปัญหาการอบรมเลี้ยงดู 
 
1 รองศาสตร์ตราจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ของครอบครัว ระบบการศึกษา อิทธิพลจากสื่อและโฆษณา ปัญหาบริโภคนิยม  
5. เมื่อเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท สถาบันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นกลไกทางสังคมสั่ง

สมจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา นอกจากนั้นการให้ความหมายหรือตีความ โดยเฉพาะการให้
ความหมายและการตีความต่อโลกและสังคมของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อ
ด าเนินวิถีชีวิตอยู่ในสังคมวัยรุ่น 
 ปัญหาดังกล่าว ท าให้เรามองเห็นว่าหากผู้เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขวนขวาย และตระหนักในผลดีของการ
เตรียมตัวท่ีจะเรียนรู้เพื่ออนาคต  ตระหนักและมองเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างกลมกลืน ก็จะ
ท าให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขสืบไป  
แนวคิดในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 

 ผู้เขียนได้ท าการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมวินัยในตนเอง ส าหรับนักศึกษาใน
กลุ่มช่างอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ รวมทั้งการน ารูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้  ซึ่ง
สาระที่ส าคัญเป็นการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาช่างจากที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของสังคม ซึ่งผลการวิจัยท าให้นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนท่ีผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแต่
ละแผนการเรียนรู้ จะท าให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถที่จะเช่ือมโยงแต่ละขั้นเข้าด้วยกันโดย
การใช้เทคนคิระดมสมอง และจะมีส่วนท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ที่ลึกซึ้ง ขั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้ว
น าไปสู่การสืบเสาะหาองค์ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง และน าไปสู่ขั้นการศึกษาและลงมือกระท า แล้ว
น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เมื่อท าการฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาแยกแยะข้อเท็จจริง จนเกิดความ
เช่ียวชาญ จะท าให้นักศึกษาเกิดความจดจ าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้นาน หากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่ม จะท าให้เกิดความตระหนักและสามารถที่จะเช่ือมโยงไปหาความรู้อื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็น
ระเบียบ จะท าให้สามารถน ามาก าหนดล าดับขั้นตอนและสร้างเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ได้ ท าให้เกิดความตระหนัก
และเชื่อมโยงท่ีจะน าความรู้ที่เป็นระบบเช่ือมโยงไปสู่ขั้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี  
 การน ารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมระบบคู่สัญญา ผลปรากฏว่า
นักศึกษาเกิดพฤติกรรมวินัยในตนเอง ทั้ง 2 ด้าน คือด้านที่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัย
ที่มาสนับสนุนและท าให้เกิดคือกระบวนการจัดกิจกรรมในขั้นการเรียนรู้ และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การศึกษาและลงมือกระท า และการได้น าความรู้ไปใช้ ท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
จิตพิสัย ทักษะกระบวนการ และการบูรณาการ ไปพร้อมๆกัน นักศึกษาเกิดความตระหนักที่จะให้ความร่วมมือกับ
คู่สัญญาของตน จนสามารถท่ีจะเลิกในสิ่งตนไม่ต้องการ และท าในสิ่งท่ีตนและสังคมต้องการ เช่นมีความขยันในการ
เรียนมากขี้น เลิกสูบบุหรี่หรือต้องการที่จะเลิกสุรา รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้เรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหา หมั่น
เรียน หมั่นรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่มี
ความรู้ หรือสามารถจ าข้อมูลความรู้ได้เท่านั้น แต่เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึง 3 ด้าน คือ 
ด้านแรกท าให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานอย่างกว้างๆ และศึกษาบางวิชาอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆเพิ่มเติมตามความจ าเป็นในอนาคต  สามารถที่จะเช่ือมโยง
ความรู้พื้นฐานท่ีมีอยู่มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในเรื่องความรู้ได้  ด้านท่ีสองตระหนักให้เป็นผู้รักการ
เรียนรู้ ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีเครื่องมือที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ก่อน เครื่องมือส าคัญส าหรับการเรียนรู้
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ต่อไปในอนาคตเช่นคณิตศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์ เป็นการ
แสวงหาความรู้ ที่ผู้ เรียนจะได้ฝึกการสังเกต ตั้งค าถาม ทดลองวิเคราะห์หาค าตอบ และอธิบายให้เหตุผล 
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้แสวงหาความรู้อย่างกว้างขวางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้
นักศึกษาช่างเป็นผู้เรียนเรียนรู้ถึงวิทยาการสมัยใหม่ ที่ช่วยในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่สิ้นสุด โดยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้านที่สาม สร้างแรงจูงใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองรักที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นของการศึกษาท่ีมีต่อบุคคลในทุกช่วงชีวิต สิ่งที่เรียนรู้ควรสัมพันธ์กับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองด้วย โดยอาจเป็นสภาพการณ์หรือปัญหาที่ตนเองต้องเผชิญในชีวิต เป็นเรื่องที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองได้ ท าให้เห็นคุณค่าของการแสวงหาข้อมูล และน า
ข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้  และด้านที่สี่ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษามีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่เสมอ สามารถเรียนรู้อยู่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 
ประเด็นท่ีส าคัญที่ได้จากการวิจัย ท าให้พบว่าการมีวินัยในตนเองมีความเช่ือมโยงไปถึงการตระหนักถึงความจ าเป็น
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากมีปัจจัยที่มาสนับสนุนคือกระบวนการจัดกิจกรรมนั้นท าให้นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย ทักษะกระบวนการ และการบูรณาการไปพร้อมๆ กัน เช่นกัน ในขณะ
ที่อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามและสอบถามความคืบหน้าของคู่สัญญาทุกคู่ รวมทั้งให้ค าปรึกษาคู่ที่ยังไม่พัฒนา หรือ
ก าลังท่ีจะถึงจุดของการเกิดความตระหนักรู้ ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม รวมถึงได้ให้ก าลังใจ ถ้านักศึกษาแต่ละคู่ที่มีความ
ต้องการ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ที่จะให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาของตน จนสามารถที่จะเลิกในสิ่ง
ตนไม่ต้องการ และท าในสิ่งที่ตนและสังคมต้องการ เช่นเป็นคนที่มีวินัยในการประหยัดอดออมมากขึ้น การไม่เที่ยว
เตร่กลางคืน หันมาตั้งใจท าการบ้านหรืองานที่รับมอบหมาย มีความอดทน เสียสละ และเป็นคนที่มีน้ าใจต่อคนอื่น
มากขึ้น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่น่าสนใจภายหลังจากท่ีได้ท าการทดลองสอนด้วยรูปแบบการสอนที่ผู้เขียนได้
พัฒนา และน ามาใช้แล้วระยะหนึ่ง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาในทางที่ดีคือ มีอาจารย์ผู้สอนท่าน
หนึ่งมาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาช้ันปี 2 ซึ่งเป็นห้องที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้ มี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป พอถึงช่ัวโมงก็เข้ามาเรียนกันพร้อมหน้า งานก็ส่งครบ มีหน้าตาที่สดใสขึ้น แต่งตัวดูเรียบร้อย
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน  
  นักศึกษาปี 4 มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้รุ่นน้องไฟฟ้าปี 2 แข่งกันเป็นเด็กดี เมื่อก่อนชวนไปเที่ยว ชวนดื่ม
เหล้า ชวนเล่นไพ่กันเป็นประจ า แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกหมดแล้ว เขาบอกว่าสัญญากันแล้วก็ต้องท าให้ได้ จะได้ช่วยแม่
ประหยัดเงิน แต่งตัวเรียบร้อย ไม่เอะอะโวยวายเหมือนแต่ก่อน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าแต่ก่อน  มีวินัย
มากขึ้น ขยันและตั้งใจเรียน ส่งงานครบ การเรียนก็เริ่มดีขึ้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักศึกษาหรือผู้เรียนที่พบ ท าให้มองเห็นสาระที่
จ าเป็นส าหรับครู อาจารย์ ที่ไม่ควรมองข้ามไป เช่น 
 ประการแรก ควรจะสร้างวินัยตามพัฒนาการของเด็ก หมายความว่าครูอาจารย์ควรจะรู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล เข้าใจถึงสาเหตุที่เด็กแสดงออกมา ทั้งนี้เพราะเด็กย่อมประพฤติตัวไปตามประสบการณ์และความ
เจริญเติบโตทางวุฒิภาวะของตนในระยะหนึ่งๆ หน้าที่ของครูอาจารย์ก็คือ พยายามสั งเกตความต้องการของเด็ก 
พยายามเข้าใจวิธีหาเหตุผลของเด็ก ช่วยให้เด็กน าวิธีการที่สังคมเห็นชอบไปใช้ในการท างานให้เสร็จ และชี้ให้เด็กเห็น
จุดประสงค์ที่ดีของการท างาน หรือช้ีให้เด็กเห็นประโยชน์ของวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปกว่าวิธีการที่เด็กใช้ 
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 ประการที่สอง ครู อาจารย์ ควรสร้างวินัยในสิ่งท่ีเด็กสามารถปฏิบัตไิด ้และเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่เป็น
แต่เพียงแนะน าอย่างเดียวเท่านั้น ครูต้องติดตามผลด้วย ฉะนั้นครูควรค านึงถึงวินัยที่ครูประสงค์จะให้เด็กมีขึ้นนั้น 
เด็กสามารถปฏิบัติจริงๆ ได้หรือไม่ เพราะถ้าเด็กไม่สามารถกระท าได้แล้วก็จะท าให้เด็กไม่สบายใจ และขัดขืนค าสั่ง
ของครู ซึ่งเราจะสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเองได้ยาก 
 ประการที่สาม การสร้างวินัยท่ีดี ครู อาจารย์ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการติเตียน แต่อาจใช้วิธีการยกย่อง   
หรือช่ืนชม เพราะการติเตียนจะท าให้เด็กเรียนช้าลงกว่าเดิม เมื่อเรากล่าวถึงงานของเด็กในส่วนที่ท าได้ดี จะท าให้
เด็กมีก าลังใจอันเป็นแรงจูงใจท าให้เด็กปฏิบัติงานนั้นได้ดียิ่งข้ึน   
 ประการที่สี่ การสร้างวินัยที่ดีได้นั้นครู อาจารย์ ต้องมีสติอารมณ์ดี เยือกเย็นสุขุม ไม่เป็นคนโกรธง่าย
หรือมีอารมณ์หงุดหงิด หรืออาจจะกล่าวว่า ความเกรี้ยวกราดไม่เป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาในการสร้างวินัย ที่ดี ฉะนั้นครู 
อาจารย์ ควรระลึกอยู่เสมอว่าการพูดจาอย่างนุ่มนวล อย่างท่าทางเรียบๆ ย่อมได้ผลดีกว่า 
 ประการที่ห้า การไว้วางใจและนับถือสติปัญญาของคนอ่ืน เป็นหลักอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้มีวินัย
ที่ดี  เพราะตามธรรมชาติเด็กๆ ย่อมมีความสามารถและเจตคติในการคิดหาเหตุผลอยู่แล้ว ครู อาจารย์จึงควร
แนะน าให้เขาใช้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มให้ดีขึ้น เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดอย่าง
เต็มที่ อันเป็นวิธีที่จะปลูกฝังให้เด็กเกิดการบังคับตัวเองและการควบคุมตัวเอง 
 และประการที่หก การสร้างวินัยท่ีดีได้นั้นครู อาจารย์ ต้องเป็นกันเองกับเด็ก ห้องเรียนแต่ละห้องควรให้
เด็กมีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ครู อาจารย์ ต้องพยายามให้เด็กมีโอกาสแสดงตนว่าเป็นส่วน
หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด พยายามชักน าให้เด็กแต่ละคนยอมสละความปรารถนาส่วนตัวเพื่อสวัสดิภาพของหมู่คณะ 
วางตัวเป็นผู้รับฟังความทุกข์ร้อนของเด็ก และหาทางช่วยเหลือควรท ากิจกรรมร่วมกับเด็กในบางโอกาส เช่น 
ทางด้านกีฬา การรับประทานอาหาร และโรงเรียนควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 จากการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม โดยการใช้รูปแบบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น 
โดยการน าแนวทางของระบบคู่สัญญามาประยุกต์ใช้ดังกล่าว ท าให้มองเห็นจุดเด่นที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนา
ตนเอง คือมุ่งมั่นที่จะประสานช่องว่างระหว่างความรู้ทางด้านทฤษฎีกับการน าไปปฏิบัติจริงให้แคบลง โดยน า
ลักษณะนิสัยของบุคคลมาใช้ เป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติบรรลุผลมากขึ้น เป็นการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและคลี่คลายปัญหาให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ประสบผลส าเร็จใน
การพัฒนาตนเองในครั้งหนึ่งแล้ว จะเกิดการพัฒนาความสามารถของตนเอง ในการควบคุมตนเอง และเอาชนะใจ
ตนเอง เมื่อใดที่บุคคลใช้วิธีการนี้จนเกิดความมั่นใจและเช่ือใจในตนเองแล้ว ก็ไม่จ าเป็นจะต้องใช้คู่สัญญาอีกต่อไป 
และบุคคลก็จะสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
  เอกสารอ้างอิง 
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