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จริยธรรมโดยรวมในกลุมรวมมีคาเฉล่ียเทากับ .29 และในกลุมยอยมีคาเฉล่ียสูงสุดพบในกลุมนักเรียนท่ี
การศึกษาบิดามารดาสูง ซ่ึงมีคาเทากับ .39 

ประการท่ี 5 คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรมท่ีมาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธในกลุมรวมมีคาเฉล่ียเทากับ .31 และในกลุมยอยพบวา         
มีคาเฉล่ียสูงสุดในกลุมนักเรียนเพศชาย ซ่ึงมีคาเทากับ .47 

ประการท่ี 6 คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรมท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวนในกลุมรวมมีคาเฉล่ียเทากับ .35  ในกลุมยอย          
มีคาเฉล่ียสูงสุดพบในกลุมนักเรียนท่ีมีอายุมาก ซ่ึงมีคาเทากับ 1.20 

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป   (1) ควรนํางานวิจัยเชิงทดลองท่ีศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม มา
เปนกลุมตัวอยางโดยการวิเคราะหอภิมาน และ (2) ควรมีการทําการวิจัย ดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมดานอ่ืน   
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 This study aimed at synthesizing research findings in psycho-behavioral science which 
yielded the relationships among future orientation-self control, moral reasoning ability, and moral 
behavior by using metal-analysis technique. There were three objectives. First, to examine the 
relationship between future orientation-self control and moral behavior. Secondly, to investigate the 
relationship between moral reasoning ability and moral behavior. Thirdly, to compare effect sizes 
from  future orientation-self control and moral behavior with  the effect sizes from moral reasoning 
ability and moral behavior. 
 Samples in this study were 26 theses, dissertations, and research reports that provided the 
information on the relationship between future orientation-self control, moral reasoning ability, and 
moral behavior. They all were correlation-comparative studies in psycho-behavioral science. The 
measures of these variables were in the form of summated rating scales. Each study should have 
sample size at least 350 with systematic sampling techniques, and based on interactionism model.  
 There were 6 important research findings. 
 First, the average effect size of the relationship between future orientation-self control and 
general moral behavior was .44 in total sample. The highest effect size of .77 was found in students 
from normal family  
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 Secondly, the average effect size of the relationship between future orientation-self control 
and moral behavior computed from correlation coefficients was .80 in total sample. The highest effect 
size of  1.04  was found in students with low as well as high educated father. 

Thirdly, the average effect size of the relationship between future orientation-self control and 
moral behavior computed from F-value from ANOVA was .32  in total sample. The highest effect 
size of  .87 was found in students with no female sibling. 

Fourthly, the average effect size of the relationship between moral reasoning ability and 
general moral behavior was .29 in total sample. The highest effect size of .39 was found in students 
with high educated father and mother.  

Fifthly, the average effect size of the relationship between moral reasoning ability and moral 
behavior computed from correlation coefficients was .31 in total sample. The highest effect size of .47 
was found in male students. 

Sixthly, the average effect size of the relationship between moral reasoning ability and moral 
behavior computed from F-value from ANOVA was .35 in total sample. The highest effect size of 
1.20  was found in older students. 

As for suggestions for future studies, (1) next synthesis studies on this topic should include 
results from experimental studies that provide information on the relationships among future 
orientation-self control, moral reasoning ability, and moral behavior and (2)  meta-analysis studies on 
the relationships among future orientation-self control or moral reasoning ability and other types of 
desirable behaviors should be done.  
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ท่ีปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธท่ีไดส่ังสอน  ชวยเหลือ  และสนับสนุน จนไดวิทยานิพนธ        
เลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ขอขอบคุณศาสตราจารยดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผูอํานวยการบริหาร
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ท่ีไดใหโอกาสแกผูศึกษาไดเขาสูโลกของงานวิจัยอยางเต็ม
รูปแบบ และยังเปนผูสนับสนุนทางวิชาการ  และแนะนําในส่ิงท่ีเปนประโยชนอยูเสมอ  ขอขอบคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.โกศล มีคุณ  รองผูอํานวยการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย              
ท่ีไดชวยพิจารณา ตรวจแก และเพิ่มเติมขอมูลของวิทยานิพนธใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณนางอมรรัตน ดุษฎีพร  หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  ท่ีไดให
การสนับสนุน  ผลักดัน และ เปนกําลังใจอันดีใหผูเขียนดําเนินการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จลุลวง 
และสุดทายนี้ตองขอขอบคุณนาวาอากาศเอกสมชาย ตรีเนตร และ นางลัดดา ตรีเนตร คุณพอ คุณแม          
ท่ีไดอบรมส่ังสอน และ มอบโอกาสอันดีในชีวิต และเปนกําลังใจสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จ          
ในการศึกษาในครั้งนี้ 
 
        พัชราภา  ตรีเนตร 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1   ที่มาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

 
  จากสภาพสังคมไทยท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหสังคมไทยมีปญหาตางๆ เพ่ิมมากขึ้น
ดวยไมวาจะเปนปญหาดานอาชญากรรม  ปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ปญหาสิ่งแวดลอม 
และปญหาทางดานจริยธรรมเปนตน  สังคมไทยจึงตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม              
อันเนื่องมาจากความเจริญของศาสตรดานตางๆ อยางไรขีดจํากัด  ซึ่งปญหาดังกลาวลวนสงผล           
ตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานจริยธรรม หรือ พฤติกรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไทย  ดังจะเห็นไดวาปญหาดังกลาวไดสรางปญหาตอสังคมไทยมากมาย  
เพราะปญหาทางดานพฤติกรรมจริยธรรม เกี่ ยวโยงไปถึงปญหาดานการทุจริตคอรัปชั่น                      
ในหนวยงานตางๆ และเปนปญหาระดับมหภาคท่ีทุกฝายตางใหความสําคัญ  และตองการขจัด
ปญหาดังกลาวใหหมดสิ้น ไปจากสังคมไทย  ดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงมุงเนนการพัฒนาคน             
เปนหลัก   เพ่ือใหคนในสังคมมีพฤติกรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 ท่ีระบุประเด็นการพัฒนาคนไวอยางชัดเจน  และยังมุงเนน
การพัฒนาดังกลาวอยางตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 และ 
ฉบับที่ 10 ซึ่งแสดงใหเห็นวา   การพัฒนาคนในสังคมไทยนั้น เปนแนวทางหลักของประเทศ                 
ท่ีตองการใหสังคมไทยมีการพัฒนาท้ังทางดานความเจริญทางวัตถุ และ จิตใจไปพรอมกัน  
  ดั งนั้น ก า รพั ฒ น า บุค ค ล ข อ งป ร ะเ ท ศ จึง ไ ดมีก าร ดํ า เ นิน กา ร มาอ ย าง ต อ เ นื่ อ ง                              
ท้ังจากการรณรงค  การจัดกิจกรรม และ การศึกษาวิจัย  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) โดยนักวิชาการทางดานจิตพฤติกรรมศาสตร   จึงไดกําหนดกลุมพฤติกรรมท่ีควรศึกษา                    
โดยแบงกลุมพฤติกรรมของบุคคล ท่ีสําคัญ 7 ดาน คือ พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมครอบครัว 
พฤติกรรมการทํางาน  พฤติกร รมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ การบริโ ภค  พฤติกรรม                            
การเปนพลเมืองดี  พฤติกรรมประชาธิปไตย  และพฤติกรรมสิ่งแวดลอมและสาธารณะประโยชน                
โด ย ก าร ศึก ษ าพฤ ติก รร มดั งก ล า วอ าศั ยก าร ศึ กษ าวิ จัย ทางด าน จิต พฤ ติก รร มศ าส ต ร                                  
ท่ีมุงเนนการศึกษาสาเหตุตางๆของพฤติกรรมมนุษยท้ังสาเหตุภายใน และ สาเหตุภายนอก 
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ตัวบุคคลไปพรอมกัน โดยการศึกษาสาเหตุตางๆ ของพฤติกรรมใหครบถวนจะตองครอบคลุม
สาเหตุ 4 ประเภท คือ (1) สาเหตุทางดานสถานการณปจจุบันท่ีเอื้อหรือขัดขวางพฤติกรรมท่ีศึกษา                   
(2) สาเหตุทางดานจิตใจเดิมของผูกระทําซึ่งมักเกิดจากการไดรับประสบการณตางๆ สะสมกันมา 
แตในอดีต  และพันธุกรรม (3) ดานจิตลักษณะตามสถานการณปจจุบัน คือ ลักษณะทางจิตใจ           
ท่ีอาจหว่ันไหวแปรปรวนไปตามสถานการณปจจุบันท่ีบุคคลประสบอยู และ (4) ดานอิทธิพลรวม 
(หรือปฏิสัมพันธ) ระหวางลักษณะของสถานการณปจจุบันกับจิตลักษณะเดิมที่สงผลตอพฤติกรรม            
ท่ีศึกษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 7 : 2538)  ซึ่งกรอบการศึกษาดังกลาวอยูในรูปของทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยมท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในหมูนักวิชาการดานจิตพฤติกรรมศาสตร ซึ่งทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยมเปนกรอบแนวความคิดพื้นฐานท่ีมีความสําคัญในการทําวิจัยสาขาพฤติกรรมศาสตร ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับ ท้ังในประเทศ และ ตางประเทศวาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีสามารถบงชี้เกี่ยวกับ
สาเหตุของพฤติกรรมตางๆ หลายประเภท โดยทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมไดมีการระบุสาเหตุของ
พฤติกรรมบุคคลไดครอบคลุมดังท่ีไดกลาวแลวขางตน  จากแนวคิดของการศึกษาวิจัยทําใหเห็นวา
มนุษยมีพฤติกรรมที่สําคัญหลายดาน  ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอยางเรงดวน เพราะยิ่งสภาพสังคมไทย
ปจจุบันมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นเร่ือยๆมากเทาใด ปญหาตางๆในสังคมก็มีเพ่ิมมากขึ้นตาม
จํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นมากเทานั้น สิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งท่ีสมควรไดรับการแกไข อยางเรงดวน 
(สวัสดิ์  ประทุมราช, 2547: 1)   
  จากแนวทางการวิจัยดังกลาวไดมีนักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับสาเหตุและผลตอพฤติกรรมจริยธรรมขึ้นจํานวนหนึ่ง  โดยมุงเนนการศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมจริยธรรมจากเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนหลัก เนื่องจากเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนลักษณะทาง
จิตใจประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมการทําดี ละเวนชั่ว และการกระทําเพ่ือสวนรวม  
ทําใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนตัวแปรอิสระที่ไดรับความนิยมจากนักวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
จริยธรรม  แตจากการประมวลเอกสารงานวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรพบวาลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ซึ่งเปนจิตลักษณะอีกดานหนึ่งของทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้นสงผลตอพฤติกรรม
จริยธรรมมากกวาเหตุผลเชิงจริยธรรม  โดยพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความถี่ในการ           
เขาเปนตัวทํานายมากท่ีสุดในการศึกษาความสัมพันธระหวางจิตลักษณะกับพฤติกรรมจริยธรรม 
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550 : 131)  
  จากความสําคัญดังที่ไดกลาวมาแลว  จึงทําใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรม 
จําเปนตองไดรับการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง  และยืนยันผลท่ีพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน           
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรม โดยการวิเคราะหอภิมานในเชิงปริมาณท่ีใชรูปแบบการวิจัย
เชิงทดลอง  การวิจัยเชิงสหสัมพันธ และเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง Eagly and Wood (1994 Cooper and 
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Hedges 1994 อางถึงในนงลักษณ วิรัชชัย: 4) กลาววาเม่ือมีผลงานวิจัยท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน
หลายเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน (Meta-Analysis) เปนสิ่งจําเปน เพราะ
การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน   เปนการศึกษาเปรียบเทียบวา งานวิจัย แตละเรื่องมี
ผลการวิจัย รวมทั้งลักษณะการวิจัยเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง  และลักษณะผลการวิจัยท่ี
แตกตางกันนั้น เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอะไร หรือเนื่องมาจากลักษณะการออกแบบการวิจัยท่ี
ตางกันอยางไร  ขอคนพบจากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลงานวิจัยหลายๆ เร่ืองในการสังเคราะห
งานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน จะชวยใหนักวิจัยขยายขอบเขตองคความรูจากงานวิจัยแตละ
เรื่องไดเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นการสังเคราะหงานวิจัยยังเปนการเชื่อมโยงความรูในอดีตกับความรู
ใหมท่ีไดจากการวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548: 11) ดังนั้นการสังเคราะหงานวิจัยจึงเปนการศึกษา
รูปแบบหนึ่งท่ีนําผลการวิจัยท่ีมีปญหาวิจัยเดียวกันมาสรุป และสังเคราะหจนเกิดเปนความรูใน
หัวขอนั้น และยังเปนการเชื่อมโยงภาพความสัมพันธของงานวิจัยในหัวขอท่ีไดมีการสังเคราะหไดมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถกําหนดเปนประเด็นปญหาทางการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมไดตอไป   
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม
โดยรวมวามีคามากนอยเพียงใด และพบผลท่ีเดนชัดในกลุมตัวอยางยอยประเภทใดบาง 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรมโดยรวม
วามีคามากนอยเพียงใด และ พบผลท่ีเดนชัดในกลุมตัวอยางยอยประเภทใดบาง 
 1.2.3  เพ่ือเปรียบเทียบคาขนาดอิทธิพลของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรม
จริยธรรม  และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม 
  
1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.3.1  ไดขอสรุปที่นาเชื่อถือของงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับพฤติกรรมจริยธรรม ดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน (Meta 
Analysis)  
 1.3.2  ทําใหผูวิจัยที่สนใจศึกษางานพฤติกรรมจริยธรรมทราบถึงแนวโนมของงานวิจัยที่ผานมา 
และในปจจุบัน ในประเด็นปญหาเดียวกัน วามีความสัมพันธกันอยางไร และพบผลเดนในกลุมยอย
ใดบาง เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป  
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 1.3.3  ขอสรุปสําคัญท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรม        
จริยธรรม  รวมท้ังการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีจะเอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม         
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3.4  เกิดการศกึษาความสัมพันธระหวางจิตลักษณะ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
เหตุผล เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม ดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis) และ
คุณลักษณะในดานอื่นๆ ตอไป เพ่ือใหเกิดการศึกษาวิจัยท่ีเปนระบบและเกิดประโยชนตอนักวิจัยที่
จะนําไปใชตอไป 
 
1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย  
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแบงหัวขอในการประมวลเอกสารออกเปน 6 หัวขอ ไดแก                       
1.4.1  จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมจริยธรรม  
1.4.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน: ความหมาย และวิธีวัด                  
1.4.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม  :  ความหมาย และวิธกีารวัด    
1.4.4  พฤติกรรมจริยธรรม  : ตัวแปร ความหมาย และวิธกีารวัด   
1.4.5  งานวิจัยท่ีชี้แนวทางความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ

พฤติกรรมจริยธรรม และ เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการทํางาน และ  
1.4.6  การสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis)  

โดยในการประมวลเอกสารคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือกําหนดแนวทางการวิจัย และการสรุปผลท่ีจะ
นําไปสูขอมูลท่ีจะเกิดประโยชนตอนักวิจัยตอไป 

 
  1.4.1  จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมจริยธรรม  
 พฤติกรรม  การกระทําหรือการแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด ความรูสึกเพ่ือตอบสนอง
สิ่งเรา และ หมายรวมถึงการกระทําทุกอยางของมนุษยไมวาการกระทํานั้น ผูกระทําจะทําโดยรูตัว
หรือไมก็ตาม และไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม รวมท้ังไมวาการกระทํานั้น
จะพึงประสงคหรือไมก็ตาม ดังนั้น การเดิน การยืน การคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติหนาที่ การละ
ท้ิงหนาท่ี ลวนเปนพฤติกรรมท้ังสิ้น และพฤติกรรมยังหมายถึง การกระทําซึ่งแสดงออกทาง
ความคิด  และ  ความรูสึก  การตอบสนองตอสิ่งเรา (พจนานุกรมฉบับนักเรียน, 2542: 392)            
สวนดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2544: 24)  ไดใหความหมายพฤติกรรมของคนดี  และคนเกงไววา  
บุคคลอาจแสดงออกทางพฤติกรรมเปน 3  กลุมคือ  1)  พฤติกรรมของพลเมืองดีคือ  การเคารพ
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กฎหมาย  ทําตามหลักศาสนา  มีความเปนประชาธิปไตยและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทางดานตาง ๆ                 
2)  พฤติกรรมการทําตามหนาท่ีดวยความรับผิดชอบสูง  ถาเปนเด็กก็มีพฤติกรรมการตั้งใจเลาเรียน  
เปนผูใหญที่ทํางานอยางขยันขันแข็งดวยความซื่อสัตยสุจริต  เปนบิดามารดาท่ีอบรมเลี้ยงดูบุตร
อยางเหมาะสม  3)  พฤติกรรมรักษาสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตของตนเอง  พฤติกรรมพัฒนาตน
เปนการสรางคุณภาพชีวิตของตนใหดีขึ้นในดานรางกาย  ดานจิตใจ ดานสติปญญา  ดานการศึกษา  
และดานการทํางาน   
 สําหรับพฤติกรรมท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งเปนพฤติกรรม         
การเปนพลเมืองดี และ พฤติกรรมการทําตามหนาท่ี  
 ในมุมมองของนักวิชาการไดใหความหมายของจริยธรรมไววา  จริยธรรมเปนลักษณะ        
ทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย มีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ ดวย            
(อันเนื่องมาจากมนุษยเปนสัตวสังคม) เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกของสังคม  
สังคมใหการยอมรับสนับสนุน และ ผูแสดงพฤติกรรมจะเกิดความพอใจ  สวนอีกลักษณะหนึ่งเปน
ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม  เปนพฤติกรรมท่ีสังคมพยายามลงโทษ และ
กําจัด  ผูแสดงพฤติกรรมจะรูสึกวาไมถูกตองเหมาะสม  จึงถือไดวาจริยธรรมเปนหลัก (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2524: 2; พระเมธีธรรมาภรณ, 2534: 74-75; กีรติ บุญเจือ, 2535: 4) 

ดังนั้นจริยธรรม จึงเปนลักษณะของบุคคลท่ีมีการตระหนักถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี และ
ความสํานึกในสิ่งท่ีตนไดกระทําลงไป ท้ังนี้การกระทําดังกลาวท่ีเกิดขึ้น เพ่ือกอใหเกิดการยอมรับ
และสนับสนุนในสังคม ซึ่งจะสงผลตอไปยังพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปนท่ีตองการในสังคมดวย 

จากการประมวลเอกสารขางตนจะพบวา พฤติกรรม และ จริยธรรม ตางเปนการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่นาปรารถนา โดยพฤติกรรมจริยธรรมนั้นถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดของ
จริยธรรม  เพราะเปนสิ่งท่ีบุคคลแสดงออก ซึ่งอาจมีผลดี-ผลเสียกับตน  ผลดี-ผลเสีย กับผูอื่น  และ 
ผลดี-ผลเสีย กับสังคมวงกวาง  การพัฒนาและการศึกษาวิจัยทั้งหลายในทางจริยธรรมก็มุงท่ีจะให
สามารถทํานาย อธิบาย หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลใหไดมากท่ีสุด  การวิจัยนี้
จึงไดใหความสนใจกับพฤติกรรมจริยธรรม  พฤติกรรมจริยธรรมไดมีนักวิชาการไทยไดศึกษา และ
ไดใหความหมายไวดังนี ้ 

พฤติกรรมจริยธรรม  หมายถึง การท่ีบุคคลมีการทําดีละเวนชั่ว ทําตามคุณธรรม ทําตาม
หลักศาสนา หรือ ทําตามคานิยมท่ีดีงาม พฤติกรรมนี้มีหลายประเภท เชน การใหทาน  การเสียสละ
เพ่ือสวนรวม  การชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก  เปนตน  นอกจากนี้พฤติกรรมจริยธรรมอีกแบบหนึ่ง
คือ พฤติกรรมในสถานการณท่ีเยายั่วใจ  หรือ ในสภาพยั่วยุ  เชน  การโกงสิ่งของ  เงินทอง คะแนน  
การลักขโมย  การกลาวเท็จ  เปนตน  ซึ่งอาจรวมเรียกไดวาพฤติกรรมเกี่ยวกับความไมซื่อสัตย 
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พฤติกรรมจริยธรรมเปนสิ่งท่ีสังคมใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ  ของจริยธรรม เพราะการ
กระทําในทางที่ดี และ เลวของบุคคลนั้น สงผลโดยตรงตอความผาสุก และ ความทุกขของสังคม 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520: 5-6)  และการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรม
ตามคานิยมที่ดีงามของสังคม หรือ  บุคคลกระทําในสิ่งท่ีเขาใจวาเปนสิ่งท่ีดีงามและถูกตองนั้น  
จะตองขึ้นอยูกับวา การกระทํานั้นมีการแสดงถึงความมีจริยธรรมสูง-ตํ่า เพียงไร และสังคมใหการ
ยอมรับเพียงไรดวยจึงจะกลาวไดวาสิ่งท่ีไดกระทําลงไปเปนพฤติกรรมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน 2524 : 3) ดังนั้นพฤติกรรมจริยธรรม จึงเปนพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาของคนในสังคม และยัง
เปนพฤติกรรมท่ีควรเสริมสรางใหเกิดกับบุคคลในทุกระดับใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน ซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดนั้น จะตองมีสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกลาว โดยทฤษฎีตนไมจริยธรรม
เปนทฤษฎีท่ีสามารถแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และ คนเกง วามีสาเหตุทางจิตใจ
อะไรบาง (ภาพท่ี 1.1)  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจของพฤติกรรม                  
                  ทางจริยธรรม         
แหลงท่ีมา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 7. 
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนทฤษฎีท่ีอธิบายความเกี่ยวของระหวางลักษณะทางจิต               
กับพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนทฤษฎีท่ีแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมคนดี         
ท่ีเกง และมีความสุข โดยสามารถระบุไดวาพฤติกรรมท่ีดีเหลานี้มีสาเหตุมาจากอะไร  ซึ่งในการ
วิจัยนี้   ผูวิจัยไดนําเอาจิตลักษณะเดิมของบุคคลตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมมาใชในการกําหนด
ลักษณะของตัวแปรงานวิจัยท่ีใชสืบคนสําหรับนํามาสังเคราะหเพ่ือหาขอสรุปสําหรับงานวิจัยนั้น   
 สําหรับทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปนทฤษฎีท่ีมีจุดกําเนิดจากการรวบรวมองคความรูท่ีไดจาก
การวิจัย ตลอดระยะเวลา 20 ป เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจิตลักษณะและพฤติกรรมของเยาวชนไทย 
และคนไทย ในชวงอายุระหวาง 6-60 ป จํานวนหลายพันคน ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ คือ สวนท่ีเปนดอกและผลไมของ
ตนไม  สวนลําตน และสวนราก (ภาพท่ี1.1) ในสวนแรกคือ สวนที่เปนดอกและผลไมของตนไม 
แสดงถึงพฤติกรรมของคนดี หรือพฤติกรรมพลเมืองดี และเปนพฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ ผลที่ออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ ท่ีดีและนาปรารถนานั้น เกิดจากสาเหตุ 2 กลุมท่ีสําคัญ คือ 
กลุมแรก เปนสาเหตุทางจิตใจท่ีเปนสวนลําตนของตนไม ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะท่ีสําคัญ             
4 ดาน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มุงอนาคตควบคุมตน และความเชื่ออํานาจใน
ตน  และ 1 กลุม ซึ่งประกอบดวย ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม  (ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้นๆ 
หรือสถานการณนั้น) และจากจิตลักษณะที่สําคัญท้ัง 4 ดาน และ 1 กลุมนั้น สามารถนํามาทํานาย 
อธิบายหรือพัฒนาพฤติกรรม ไดโดยนําจิตลักษณะบางดาน หรือหลายดานมาประกอบกันจึงจะทํา
ใหเกิดผลดีท่ีสุด ในสวนท่ีสามของตนไมจริยธรรม คือ  รากของตนไม ไดแก  สติปญญา 
ประสบการณทางสังคม และสุขภาพจิต (ภาพที่ 1.1) จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการ
พัฒนาจิตลักษณะท้ัง 4 ดาน  1 กลุม จากลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะ
พ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน ในปริมาณท่ีสูงเหมาะสมกับอายุ จึงจะเปนผูมีความพรอมที่จะพัฒนาจิต
ลักษณะที่สําคัญไดเปนอยางดี โดยที่จิตลักษณะจากลําตนนั้นจะพัฒนาไปโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลมี
ความพรอมทางจิตใจทั้ง 3 ดาน (สวนราก) มาก และอยูในสภาพแวดลอม ท้ังทางดาน บาน หรือ 
โรงเรียน ท่ีเหมาะสม เพราะฉะนั้น จิตลักษณะ 3 ประการ ในสวนรากนี้ อาจเปนสาเหตุรวมกับจิต
ลักษณะท่ีสําคัญดังท่ีไดกลาวไปแลว ท่ีลําตน เพ่ือใชอธิบายหรือทํานาย และพัฒนาพฤติกรรม
ดังกลาวมาแลวดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยนี้ แสดงความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผลระหวาง
จิตลักษณะ 8 ดาน กับพฤติกรรมประเภทตางๆ การศึกษาในงานนี้ไดนําจิตลักษณะท่ีสําคัญนํามา
ศึกษาเพียง 2 ดานเทานั้น คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งไดทําการ
ประมวลเอกสาร ดังนี้   
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  1.4.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน : ความหมาย และวิธีวัด 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนจิตลักษณะและทักษะท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ 
Mahoney and Thoreson  และเปนจิตลักษณะท่ีเปนแกนหนึ่งของพฤติกรรมและจิตลักษณะนี้ สามารถ
แยกออกไดเปนสองสวน คือ ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน ซึ่งจิตลักษณะมุงอนาคต และ
ความสามารถในการควบคุมตน เปนคุณสมบัติของมนุษยท่ีทางสาขาวิชาจิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตรใหความสําคัญ และทําการศึกษาคนควา เพ่ือนํามาใชในการเขาใจ อธิบาย ทํานาย และพัฒนา
มนุษยตลอดมากวา 60 ป แลว (บุญรับ ศักดิ์มณี, 2532: 29)  และท่ีสําคัญลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน ยังเปนจิตลักษณะหนึ่งในสี่จิตลักษณะที่สําคัญในคนไทย ท่ีไดประมวลและรวบรวมโดย
ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จนไดเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรม โดยลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน หมายความถึง ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล  ซึ่งแสดงเปนพฤติกรรม
อดไดรอไดในสถานการณตางๆ  เชน การรอรับรางวัลท่ีใหญกวาในอนาคตแทนรางวัลเล็กนอย                 
ซึ่งจะไดรับทันที หรือการงดบําบัดความตองการในปจจุบันของตน  เพราะเล็งเห็นผลรายท่ีจะเกิด
ตามมา  หรือ การเพียรพยายามในปจจุบัน เพ่ือจุดมุงหมายท่ียิ่งใหญในอนาคต  ซึ่งลักษณะ             
มุงอนาคตนี้ตรงขามกับลักษณะมุงปจจุบัน  และอาจถือวาเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได                
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก,  2520: 35)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน           
จึงความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตน และความสําคัญท่ีจะเกิดขึ้น             
ในอนาคต   บังคับตนเองใหอดไดรอได และไมเลือกที่จะไดรับประโยชนเล็กนอยในทันทีแตจะรอ
รับประโยชนท่ียิ่งใหญหรือสําคัญวาท่ีจะตามภายหลัง  (Skinner, 1986 อางถึงใน  บุญรับ  ศักด์ิมณี,  
2532 : 50)  ซึ่งในงานวิจัยตางๆ ไดเสนอความหมายของลักษณะมุงอนาคตไวดังนี้ 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คือ ความสามารถในการคาดการณไกลและเล็งเห็นผลดี
ผลเสียท่ีจะเกิด ขึ้นในอนาคตและสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรองรับผลดีหรือปองกันผลเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได การมุงอนาคตนั้นเกิดจากการสะสมประสบการณและการเรียนรูต้ังแตอดีตของ
บุคคลในสภาวะตางๆ ท่ี บุคคลในสังคมไดกระทํา   รวมถึงความสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได  ซึ่งคนในสังคมท่ีมีลักษณะมุงอนาคตสูงจะเปนผูที่รูจักอดไดรอได   และทําตามกฎหมาย
เพ่ือความสงบสุขของสังคม เพื่อใหเกิดผลดีในระยะยาวมากกวาในปจจุบัน เพราะไดเล็งเห็นผลดี 
และ ผลเสีย ท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และผลดีท่ีจะตามมาหลังจากท่ีไดกระทําสิ่งตางๆ 
แลว (นีออน  พิณประดิษฐ และคณะ, 2541: 13; และพระมหาใจ สวนใผ, 2547: 54) และจากท่ีได
ประมวลเอกสารลักษณะมุงอนาคตพบวา  ไดมีการทดลองในหลายๆ งานวิจัยท่ีพบความสัมพันธ
ระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับลักษณะอื่นๆ ของบุคคล  เชน ความรับผิดชอบทางสังคม  
การมุงสัมฤทธิ์ผล  การปรับตัว  ความฉลาด  และสภาวะทางสังคมวัฒนธรรม และครอบครัว  
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีเพ่ิมมากขึ้นตามอายุ   และแมจะสัมพันธกับสติปญญา                   
แตไมสัมพันธกับความสามารถทางวาจา   
 ในลักษณะความสัมพันธ เชนนี้ ยังรวมถึง พฤติกรรมจริยเชิงจริยธรรมซึ่ง Wright                
ไดรวบรวมผลการคนควาซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กท่ีมีความอดไดรอไดนั้น จะไมมีพฤติกรรมการโกง 
หรือโกงนอยกวาเด็กท่ีขาดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในขณะท่ีเลนเกมสดวยกัน และ Mischel 
and Gilligan (1964 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520: 36) ไดทํา
การวิจัยและพบผลวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจะโกงนอย หรือ ถาคิดจะโกงก็จะใช
เวลาในการตัดสินใจนานกอนท่ีจะกระทําเชนนั้น (Wright, 1975 ; Mischel and Gilligan, 1964           
อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520: 36)  ดังท่ีกลาวมาแลวจะเห็น
วาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนจิตลักษณะที่มีความสําคัญตอการเปนคนดี คนเกง ซึ่งลักษณะ
มุงอนาคตมีองคประกอบดวยกัน 3 สวน ไดแก 1) ความสามารถคาดการณ คือ การที่บุคคลสามารถ
คิดไดวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เขาใจและมองเห็นเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นอยางทะลุปรุโปรง โดยผู
ท่ีเขาใจลักษณะของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน จึงตองเปนผูท่ีมีสติปญญาสูงถึงขั้น
นามธรรม  การจะเขาใจสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจนอาจเกิดได 2 วิธี วิธีแรก คือ ในกรณีท่ี
สิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นกอน บุคคลนั้นเคยประสบมากอน ถาสิ่งนั้นเกิดขึ้นเปนคร้ังท่ีสองหรือครั้งตอๆ ไป  
บุคคลที่มีประสบการณก็จะคาดการณถึงเหตุการณไดอยางชัดเจนมากกวาผูท่ีไมมีประสบการณ วิธี
ท่ีสองคือ การศึกษาคนควาจากเอกสาร และถามจากผูรูวาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนั้น จะมีลักษณะ
อยางไร การแสวงหาขอมูลเพ่ือเปนการเตรียมตัวรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีจะ
ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จในอนาคตใหมากที่สุด 2) ความเชื่อวาสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น 
อาจจะเกิดกับตนเองไดเชนเดียวกับท่ีเกิดกับผูอื่น และ 3) การมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของสิ่ง
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตในปริมาณท่ีไมลดลง คือ ผูท่ีมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของผลดีและ
ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเขาในอนาคต ในปริมาณท่ีเทากัน หรืออาจจะมากกวาท่ีจะเกิดกับตัวเขา
ทันทีในปจจุบัน การท่ีบุคคลจะมีลักษณะมุงอนาคตในองคประกอบท่ีสามนี้ เกิดจากการท่ีบุคคลนั้น
อยูในสภาพแวดลอมและสังคมที่มีความม่ันคง ถาวร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บิดา 
มารดา รักษาคําพูด รักษาสัญญา นั่นคือ เม่ือเปนเด็กเคยมีประสบการณวาสิ่งที่คอยนั้น ตนไดรับ
จริงๆ ในท่ีสุด ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนี้มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความ
รับผิดชอบตอสังคมดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547: 1-7)  
 จิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ในสวนของการควบคุมตน หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปวา
วินัยในตนเองนั้น  หมายถึง  การบังคับตนเองการปรับปรุงตนเอง  หรือการจัดระเบียบพฤติกรรม
บางชนิดของตนเอง เพ่ือเปาหมายของการจัดสรางพฤติกรรมใหมที่นาปรารถนา เพ่ิมปริมาณ
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พฤติกรรมนั้น และอนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน  ตลอดจนการลด หรือ การขจัดพฤติกรรมเดิม
ท่ีไมนาปรารถนาใหหมดไปจากตนโดยการจัดการของตนเอง และไมตองพ่ึงการควบคุมบังคับจาก
ผูอื่น   ความสามารถในการควบคุมตน ประกอบดวยลักษณะทางจิตใจหลายประการ คือ                     
การมองเห็นความสําคัญของประโยชนท่ีจะมีมาในอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน การเลือก
กระทําพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการอดไดรอได เพราะเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดี
ตามท่ีตนตองการได และนอกจากนั้นความสามารถควบคุมตนยังเกี่ยวกับการไมหวังผลจาก
ภายนอก  แตบุคคลสามารถใหรางวัลตนเองและลงโทษตนเองได โดยรางวัลท่ีใหแกตนเองอยูในรูป
ของความพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตน สวนการลงโทษตนเองก็คือ การเกิดความไมสบายใจ 
วิตกกังวล และละอายใจ ลักษณะความอดไดรอได ลักษณะความเชื่อในผลแหงความพยายามของ
ตน และลักษณะการใหรางวัล และ การลงโทษตนเองนั้น จะปรากฏในวัยรุนท่ีไดรับการพัฒนา        
ทางจิตใจอยางเหมาะสมต้ังแตเด็กจนปจจุบัน  สวนใหญเกิดจากการไดรับรางวัลและการลงโทษ
อยางเหมาะสมกับพฤติกรรม โดยผูใหญที่มี เหตุมีผลและไมใชอารมณของตนเองเปนท่ีตั้ง                
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544: 92-93)  
 จากการประมวลเอกสารลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนพบวา  มีผูสนใจศึกษาลักษณะ              
มุงอนาคตควบคุมตนตอพฤติกรรมหลายประเภทไดแก การศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมตานทานการเสพยาบาของ เกษม จันทรศร (2541)  เ ร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมท่ี                  
เกี่ยวของกับการตานทางการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จากจํานวนกลุมตัวอยาง
นักเรียน  14,337 คนพบวา นักเรียนท่ีมีความรูเกี่ยวกับยาบา มีสุขภาพจิตดี  และมีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูง สามารถทํานายพฤติกรรมไดดังนี้ (1) พฤติกรรมตานทานการเสพยาบา 21.9%                    
(2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเพ่ือนท่ีเกี่ยวของกับยาบา 15.3%  (3) การปฏิบัติทางศาสนา 31.6% และ
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของการปฏิบัติทางพุทธศาสนา           
โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการตานทานการเสพยาบาได .38% ซึ่งผลดังกลาวพบท้ังในกลุมรวม 
และ กลุมยอย  และ ผลการศึกษาของลินดา สุวรรณดี (2543) จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ จากกลุม
ตัวอยางนักเรียนจํานวน 480 คน พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรม และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนสูง จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ มากกวา เด็กที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ตํ่า  และในการศึกษาของสุมิตตรา เจิมพันธ (2545) เรื่อง จิตลักษณะและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร” จากจํานวนกลุมตัวอยาง 480 คน พบวา ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมขณะเรียนในชั้นเรียน โดยสามารถทํานาย
พฤติกรรมดังกลาวได 17.9% โดยพบผลดังกลาวท้ังในกลุมรวม และ กลุมยอย  และลักษณะมุงอนาคต
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ควบคุมตนยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 2 ของพฤติกรรมหลังการเรียน  และ ลําดับท่ี 3 ของ
พฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียน  โดยสามารถทํานายได 16.3 และ 13.6 ตามลําดับ โดยพบผลดังกลาว
ท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย  
 การศึกษาของสุภาสิณี  นุมเนียน  (2546) เร่ือง ปจจัยทางสภาพแวดลอมและจิตลักษณะ             
ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จากจํานวนกลุม
ตัวอยาง 576 คน พบวา นักเรียนที่มีการฝกฝนในหนาท่ีมาก และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 
จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ีในครอบครัว และ พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ีในโรงเรียน
มากกวา นักเรียนท่ีมีการฝกฝนในหนาท่ีนอย และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และยังพบ
ผลอีกวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมรับผิดชอบตอ
หนาท่ีในโรงเรียน  โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 48.6%  เชนเดียวกับการศึกษาของ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู (2546) เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักษาความสะอาดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จากกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 587 คน พบผลวา นักเรียนที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนสูง และ มีความเชื่ออํานาจในตนมาก จะมี คะแนนพฤติกรรมรักษาความสะอาด
สวนรวม  คะแนนพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนตัว ทัศนคติตอพฤติกรรมรักษาความสะอาด  
และ ความรูเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด มากกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา และ 
มีความเชื่ออํานาจในตนนอย และยังพบผลอีกวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาตนควบคุมตนสูง  มีการ
เห็นแบบอยางมาก  และมีการรับรูขาวสารมาก จะมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาด  
จะมีคะแนนพฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนตัว จะมีทัศนคติตอพฤติกรรมรักษาความสะอาด  และ 
พฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนรวมมากกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า  มีการเห็น
แบอยางนอย  และมีการรับรูขาวสารนอย   ซึ่งลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญ
ลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนรวม โดยสามารถทํานายพฤติกรรมโดยรวมดังกลาว
ได 35.1% เม่ือทํานายรวมกับจิตเดิม และ สถานการณ  และเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 2 ของ
พฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนรวม โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวโดยรวมได 45.4% และ 
เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 3 ของพฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนตัว  โดยสามารถทํานาย
พฤติกรรมโดยรวมดังกลาวได 27.9%   ซึ่งผลการทํานายของพฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนรวม  
และ พฤติกรรมรักษาความสะอาดสวนตัว ไดทํานายรวมกับ จิตเดิม สถานการณ และ จิตลักษณะตาม
สถานการณ  
 การศึกษาของพรมนต โอบออม (2548)  เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการรับรูการ
อบรมปลูกฝงเกี่ยวกับการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของนักเรียนวัยรุนตอนตน จากกลุมตัวอยาง
นักเรียนจํานวน 494 คน พบผลวา นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีมาก  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
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ตนมาก และ มีความเชื่ออํานาจในตนมาก  จะมีทัศนคติที่ดีตอบิดามารดา  จะมีทัศนคติที่ดี
ตอ การไ ดรับการปลูกฝ ง เ กี ่ยวก ับการคบเ พื่อ น  จะมีการรับรู ก ารอ บร มเ ลี ้ยงดูแ บบรัก
สนับสนุน จะมีการรับรูการอบรมเลี ้ยงดูแบบใชเหตุผ ล  แ ละจะมีการรับรูการปลูกฝ ง
เกี่ยวกับการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมากกวานักเรียนที่มีสุขภาพจิตดีนอย  มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย และ มีความเชื่ออํานาจในตนนอย  และยังพบผลอีกวาลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําค ัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมการคบเพื่อนอยาง
เหมาะสม โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 54.0% เมื่อทํานายในชุดรวม แ ละ           
พบผลดังกลาวท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย เชนเดียวกับการศึกษาของความพรอมท่ีจะปรับตัว
เปนคนดี ของ ทองพูล บัวศรี (2550) เ ร่ือง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางการฝกอบรม 
ครอบครัว และจิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับความพรอมที่จะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชนกระทําผิด             
ในบานกาญจนาภิเษก จํานวนกลุมตัวอยาง 342 คน พบผลวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรม               
จากบานกาญจาภิเษก มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีความสัมพันธกับบิดามารดามาก 
จะเปนผูท่ีมีความชอบเสี่ยงนอย และมีความเชื่ออํานาจในตนในการปรับตัวเปนคนดีมากกวาผูท่ี
ไดรับการฝกอบรมจากศูนยอื่น มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอย และ มีความสัมพันธกับบิดา
มารดานอย นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก และ มีความสัมพันธ
กับบิดามารดามาก จะมีความพรอมท่ีจะไมเบียดเบียนตนเอง  มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง  มากกวาผูท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ มีความสัมพันธกับบิดามารดานอย ซึ่งผลท่ีพบสอดคลองกัน
อีกคือ นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ประสบการณท่ีเปนประโยชนมาก และ            
ความเชื่ออํานาจในตนในการปรับตัวเปนคนดี จะมีความชอบเสี่ยงนอย  จะมีความพรอมท่ีจะ              
ไมเบียดเบียนตนเอง ความพรอมท่ีจะไมเบียดเบียนผูอื่น และมีทัศนคติตอความพรอมที่จะปรับตัว
เปนคนดีมากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ มีความเชื่ออํานาจในตนนอย  
 การศึกษาของภัทรกร อิสระภาคย (2550) เรื่อง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง
ครอบครัว สังคม และจิตลักษณะท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการท้ิงขยะอยางเหมาะสมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 365 คน พบผลวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายท่ี
สําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการยับยั้งการท้ิงขยะไมถูกท่ี โดยสามารถทํานายพฤติกรรม            
ดังกลาวได 77.7 % โดยทํานายรวมกับจิตลักษณะเดิม และ สถานการณ และพบผลในลักษณะ
เดียวกันกับพฤติกรรมการใชสิ่งของอยางคุมคา โดยเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 2 สามารถทํานาย
พฤติกรรมดังกลาวได 73.9% โดยทํานายรวมกับจิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิตลักษณะตาม
สถานการณ  ในการศึกษาของสุกมล มุงพัฒนสุนทร (2547) เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมและลักษณะ
ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักษสัตวของนักเรียนวัยรุนชายในชนบท จํานวนกลุม
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ตัวอยางท้ังสิ้น 480 คน พบผลวา นักเรียนท่ีมีความเชื่อเ ร่ืองจิตวิญญาณทางพุทธศาสนามาก                  
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก   จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษสัตวของนักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตไมดี  มีความเชื่ออํานาจในตนดานการรักษสัตว  มีพฤติกรรมการรักษสัตวท่ีตนเอง
กระทํา และ มีพฤติกรรมสนับสนุนการรักษสัตว มากกวาผูที่มีความเชื่อเร่ืองจิตวิญญาณทางพุทธ
ศาสนานอย  และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลดังกลาวยังสอดคลองกับผลการศึกษาวา 
นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมาก  เห็นแบบอยางจากคนรอบขาง
มาก  และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก จะเปนผูท่ีมีความเชื่ออํานาจในตนดานการรักษสัตว  
พฤติกรรมการรักษสัตวท่ีตนเองกระทํา และ พฤติกรรมสนับสนุนการรักษสัตว มากกวาผูท่ีไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนอย  เห็นแบบอยางจากคนรอบขางนอย และมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับที่ 1 ของ
พฤติกรรมสนับสนุนการรักษสัตว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 36.5%  และ              
เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมรักษสัตวท่ีตนเองกระทํา โดยสามารถทํานาย
พฤติกรรมดังกลาวได 32.9% โดยทํานายรวมกันระหวางจิตลักษณะเดิม  และ สถานการณ   
 การศึกษาของมนูญ ภูขลิบเงิน (2547)  เร่ือง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 480 คน          
พบผลวา  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีทัศนคติท่ีดีตอการประหยัดมาก  จะมี
ความรูเกี่ยวกับการประหยัด  พฤติกรรมการประหยัดคาใชจาย และพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
มากกวาผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ มีทัศนคติท่ีดีตอการประหยัดนอย ซึ่งยังพบผล
อีกวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 2 ของพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน  พฤติกรรมประหยัดคาใชจาย  และ พฤติกรรมการประหยัดเวลา  โดยสามารถทํานาย
พฤติกรรมดังกลาวได 34.0%  46.6% และ 31.4% ตามลําดับ เม่ือทํานายรวมกันระหวางจิตเดิม 
สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ ซึ่งผลดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของ           
รสนันท ณ นคร (2550)  เรื่อง  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 
500 คน พบผลวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก จะมีพฤติกรรมการสนับสนุนให
ผูอื่นออมเงินมาก และ มีสัดสวนการออมเงินมาก  และ นักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
มาก และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก จะเปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอการออมเงิน ความพรอมท่ีจะ
ออมเงิน  และ พฤติกรรมการออมเงิน มากกวาผูท่ีไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนอย และ           
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ซึ่งลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายท่ีสําคัญ               
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ลําดับที่ 1 ของทัศนคติท่ีดีตอการออมเงิน โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 51.1%                 
เมื่อทํานายรวมกันระหวางจิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ 
 การศึกษาของวรรณลดา กันตโฉม (2553) เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
ความฉลาดคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอ นตน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 684 คน           
พบผลวา นักเรียนที่มีลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตนมาก  ไดร ับการอบรมเลี ้ยงดูแ บบรัก
สนับสนุนมาก และ มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีมาก จะมีทัศนคติที่ดีตอ
เพ่ือนมาก และ มีความชอบเสี่ยงนอย กวาผูท่ีมีลักษณะมุอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนอย และ มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย  
และนักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  และ มีความสามารถในการหลีกเลี่ยง
เ พื ่อ น ที ่ไ ม ด ีม า ก  จะ ม ีภ ูม ิคุ ม ก ัน ด าน ก า ร ค บ เ พื ่อ น ม าก ก ว าผู ที ่ม ีล ัก ษ ณ ะ มุ ง อ น าค ต                 
ควบคุมตนนอย และ มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไมดีนอย  และยังพบผลอีกวา 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับที่ 2 ของการมีภูมิคุมกันการคบ
เพ่ือน เม่ือทํานายรวมกับจิตลักษณะเดิม สถานการณ และ จิตลักษณะตามสถานการณ  และ
เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของความชอบเสี่ยง โดยสามารถทํานายความชอบเสี่ยงได 16.3 
เมื่อทํานายรวมกับจิตลักษณะเดิม เชนเดียวกับการศึกษาของนรา จันชนะกิจ (2548) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออ ยางเหมาะสมของนักศึกษา จากจํานวนกลุมตัวอ ยาง            
365 คน พบผ ลวา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที ่สําคัญลําดับที่ 3 ขอ ง
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือ ถืออยาง เ หมาะสม และ เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 4             
ของพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถืออยางถูกกาละเทศ โดยสามารถทํานายพฤติกรรม
ดังกลาวได 34.3% แ ละ 41.6% ตามลําดับ  ผ ลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษ าขอ ง              
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู (2546) เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 587 คน พบผลวา นักเรียน
ท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมสูง และ มีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก จะมีพฤติกรรมการรักษา
ความสะอาด การรักษาความสะอาด การรักษาความสะอาดสวนตัว และ การรักษาความ
สะอาดสวนรวม มากกวาผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า และ มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
นอย  และผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง และ มีการเห็นแบบอยางมาก จะเปนผู มี
พฤติกร รมการร ักษาความส ะอ าด แ ละ การรักษาความสะอาด มากกวา  ผู ที ่ม ีลักษณ ะ               
มุงอนาคตควบคุมตนต่ํา  และ มีเหตุผลเช ิงจริยธรรมนอย  และผู ที ่ม ีล ักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูง มีการเห็นแบบอยางมาก และมีการรับรูขาวสารมาก จะเปนผูมีพฤติกรรมการ
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รักษาความสะอาดสวนตัว  และ พฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนรวม มากกวา ผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า การเห็นแบบอยางนอย และมีการรับรูขาวสารนอย และยัง
พบผลวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมการ
ร ัก ษ า ค วาม ส ะ อ า ด ส วน ร วม   ส า ม าร ถ ทํา น าย พ ฤ ต ิก ร ร ม ด ังก ล า วไ ด  45.4% แ ล ะ                    
เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 3 ของพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนตัว และสามารถ
ทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 27.9%  เม่ือทํานายรวมกันระหวางจิตเดิม สถานการณ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ  
 การศึกษาของ อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ
ระหวาง บาน โรงเรียน   และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการคุกคามทางเพศของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการกาวยางอยางเขาใจ จากจํานวนกลุมตัวอยาง 480 คน          
พบผลวา นักเรียนท่ีมีการเขารวมโครงการ ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย และมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก จะเปนผูท่ีพฤติกรรมการปองกันตนมากกวา ผูท่ีไมไดเขารวม
โครงการ ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองมาก และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอย  และ 
นักเรียนท่ีไดรับการสั่งสอนอบรมจากผูปกครองมาก และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก จะ
เปนผูมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนปองกันตนมากกวาผูที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองนอย 
และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา ลักษณะมุงอนาคตคตควบคุมตน
เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 3 ของทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคามทางเพศ โดย
สามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 31.0% และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายท่ี
สําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการสนับสนุนใหเพ่ือปองกันตน และ เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 
2 ของพฤติกรรมการปองกันตน  โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 6.5% และ 33.0% 
ตามลําดับ เมื่อทํานายรวมกันระหวางทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการปองกันการคุกคามทางเพศ  
ความรูในการปองกันการคุกคามทางเพศ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และ 
สุขภาพจิต  การศึกษาของสิริมล ธีระประทีป (2549) เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา  จากกลุมตัวอยาง 501 คน พบผลวา 
นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  คานิยมในการรักนวลสงวนตัวมาก และ ความเชื่อ
อํานาจในตนเกี่ยวกับรักนวลสงวนตัวมาก มีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว  และ 
พฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสม มากกวาผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  คานิยมใน
การรักนวลสงวนตัวมาก ความเชื่ออํานาจในตนเกี่ยวกับรักนวลสงวนตัวนอย                 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยทาง จิตสังคมที่เ กี่ยวกับความฉลาดทางกา รเ มือ งของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี   ของไพรินทร ขัดธิพงษ (2553) จากจํานวนกลุมตัวอยาง 474 คน พบผลวา 
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นิสิตท่ีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีลักษณะชาตินิยมมาก จะมีพฤติกรรมการรับรูคุณความดี
ของแผนดิน การรับรูปญหาดานการเมือง และพฤติกรรมการเลือกต้ังอยางมีจริยธรรมมากกวาผูท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ มีลักษณะชาตินิยมนอย นิสิตท่ีมีลักษณะการควบคุมตนมาก 
และมี ชาตินิยมมาก จะมีพฤติกรรมสนับสนุนเพ่ือนฉลาดทางการเมือง มากกวาผูท่ีมีลักษณะ
ควบคุมตนนอย และ มีชาตินิยมนอย นอกจากนี้ยังพบผลอีกวา ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุม
ตนยังเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับที่ 1 และ 2 ของพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม                   
โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 25.0% เม่ือทํานายรวมกับจิตเดิม  และเปนตัวทํานายท่ี
สําคัญลําดับท่ี 1 และ 3 ของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อ โดยสามารถทํานายพฤติกรรม
ดังกลาวได 4.2% เม่ือทํานายรวมกับจิตเดิม  ลักษณะมุงอนาคตเพียงอยางเดียวเปนตัวทํานายท่ีสําคัญ
ลําดับท่ี 1 ของลักษณะชาตินิยม โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 18.9% เม่ือทํานายรวมกัน
ระหวางจิตลักษณะเดิม และ สถานการณ  ในสวนของการควบคุมตน เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 
1 ของการรูปญหาดานการเมือง และ เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 2 ของพฤติกรรมการสนับสนุน
เพ่ือฉลาดการเมือง โดยสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 10.4% และ 9.0% ตามลําดับ และ            
ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนแบบเสี่ยงเอดสของ
นักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย (วรรณี วรรณชาติ, 2541) จากจํานวนกลุมตัวอยางนักศึกษาชายระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 325 คน พบวานักศึกษาชายท่ีมีทัศนคติที่ดีตอเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเอดสมาก            
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอย และ มีสุขภาพจิตดีนอย   จะมีพฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยง
เอดสมากกวาผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงเอดสนอย มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 
และมีสุขภาพจิตดีมาก   
 ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ นิภาพร โชติสุดเสนห (2545) จากกลุมตัวอยาง 400 คน  พบผลวา 
นักศึกษาท่ีมีการรับรูสภาพมาก  มีความรูมาก และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง จะเปนผูมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากกวาผูท่ีมีการรับรูสภาพนอย มีความรูนอย  และมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนตํ่า  และผูท่ีมีความรูมาก และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง จะมีพฤติกรรม
เสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวมากกวาผูท่ีมีความรูนอย และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
นอย  และ ผูท่ีมีทัศนคติมาก  มีการรับรูปทัสถานสูง และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง จะมี
พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียว และ พฤติกรรมรักษาระเบียบมากกวาผูท่ีมีทัศนคติ
นอย  การรับรูปทัสถานตํ่า และ มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนตํ่า   
 การวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีไดศึกษาลักษณะ มุงอนาคต
ควบคุมตนที่จะสงผลตอพฤติกรรมตางๆ และไดมีการสรางแบบวัดขึ้น งานวิจัยแรกๆ ท่ีมีการสราง
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แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และยังนิยมใชมาจนถึงปจจุบันนี้ คือ จินตนา บิลมาศ และ
คณะ (2529) โดยใชวัดในกลุมขาราชการพลเรือน  โดยแบบวัดดังกลาวไดมีขอคําถามท่ีแสดงถึง
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการแสดงนิสัยของบุคคลวาจะเสียสละความสุขเล็กนอย เพ่ือผลท่ีย่ิงใหญกวาใน
อนาคต และเปนการแสดงนิสัยของบุคคลนั้นวา สามารถอดไดรอได สามารถวางแผนและควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวไดมากนอยเพียงใด  โดยแบบวัดมุงอนาคต                
มีจํานวน 10 ขอ และแบบวัดควบคุมตน มีจํานวน 10 ขอ  รวมท้ังสิ้น 20 ขอ  ซึ่งใชวิธีการวัดแบบ
มาตรประเมินรวมคา  โดยมีมาตรสเกล 6 หนวย  ใหเลือกตอบจาก จริงท่ีสุด ถึง ไมจริงเลย โดยจะ
แสดงลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และควบคุมตนจากมากถึงนอย  และนักวิจัยที่ไดสรางแบบวัด
ลักษณะมุงอนาคตขึ้นมาอีก คือ  ดวงเดือน พันธุนาวิน; งามตา วนินทานนท (2536) ไดสรางแบบวัด
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในกลุมวัยรุน ประกอบดวยประโยคบอกเลา 12 ประโยค เกี่ยวกับ
ความสามารถในการคาดการณไกล การเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต 
และการอดไดรอไดของผูตอบในสถานการณตางๆ แตละขอมีสเกล 6 หนวย จากจริงที่สุด ถึง            
ไมจริงเลย  ซึ่งแบบวัดท้ังสองชิ้น ยังไดถูกนํามาใชในงานวิจัยตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  โดยมีการปรับ
ใหเหมาะสมกับบริบท และสิ่งท่ีตองการวัดในงานวิจัยแตละเรื่อง  เพ่ือใหเหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ   
 ในการศึกษานี้ไดนําขอมูลจากงานวิจัยท่ีเปนการวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน โดยใช 
แบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน ในกลุมตัวอยางประเภท
ตางๆ เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะห และสรุปผลตอไป 
 
  1.4.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม : ตัวแปร ความหมาย และวิธีการวัด 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทํา หรือไมกระทํา
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ท่ีจะกอใหเกิดประโยชน หรือ หลีกเลี่ยงโทษท่ีอาจเกิดตอตนเอง ผูอื่น 
หรือ  สวนร วม โด ยมีเ หตุ จูงใจอ ยู ท่ี เ บ้ือ งหลั งการ กระทําต างๆ  ขอ งบุคคล  ซึ่ ง เ หตุผ ล                           
เชิงจริยธรรมเปนลักษณะทางจิตประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมการทําดี ละเวนชั่ว และ
การกระทําเพ่ือสวนรวม ในชีวิตของมนุษยบุคคลมักตกอยูในสถานการณท่ีเปนการขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนของหลายฝาย เชน ความขัดแ ยงระหวางการเห็นแกตัวกับการเห็นแกผูอื่น                 
ความขัดแยงระหวางการชวยเหลือเพ่ือนฝูงกับการเคารพกฏเกณฑ  ความขัดแยงระหวางการทําตาม
ระเบียบกับการยึดหลักคุณธรรมหรืออุดมการณบางประการ  สถานการณท่ีมีความขัดแยงเชนนี้          
จึงเปนสถานการณทางจริยธรรม ในสถานการณทางจริยธรรมบุคคลจะตองเลือกท่ีจะกระทํา
บางอยาง หรือ ไมกระทําบางอยาง ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอบางฝาย และผลเสียตอฝายอื่นๆ ได             
การท่ีบุคคลยึดหลักเพ่ือประโยชนสวนรวมแสดงวา บุคคลนั้นมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงกวา
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ผูที่เห็นแกพวกพองอยางเดียว และสูงกวาผูท่ีเห็นแกประโยชนสวนตนโดยไมสนใจประโยชนของ
ผูอื่นและสวนรวม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และฉกาจ ชวยโต, 2533: 22-23) 
 เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนเหตุผลของบุคคลในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
เหตุผลท่ีบุคคลอาจใชไดนั้นมี 6 ประเภท  เรียงลําดับจากขั้นต่ําไปสูขั้นสูงสุดตามทฤษฎีพัฒนาการ
ของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม (Kohlberg 1969 อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2539: 175) ซึ่ง
เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่เปนผูวิจัยและสรางทฤษฎีพัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
โดยพบวาบุคคลต้ังแตเด็กจนถึงผูใหญจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นท่ี
สูงขึ้นเร่ือยๆ ต้ังแตขั้นที่ 1 จนถึง ขั้นท่ี 6 ซึ่งคนสวนใหญจะมีพัฒนาการทางดานนี้หยุดชะงักอยูใน
ขั้นกลางๆ แตอาชญากรมักมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นตํ่ากวาคนอายุเทากัน เหตุผลเชิงจริยธรรมท้ัง 
6 ขั้น  แบงออกเปน 3 ระดับ ระดับละ 2 ขั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และฉกาจ ชวยโต, 2533: 23-24) 
ดังนี้ 

ระดับกอนเกณฑ (Pre – Conventional Level) หมายถึง การตัดสินใจเลือกการกระทําในสิ่ง
ท่ีจะเปนประโยชนตอตนเอง ไมคํานึงถึงผูอื่น ในระดับนี้บุคคลจะขึ้นอยูกับผูมีอํานาจเหนือตน พบ
ในเด็กอายุ 2-10 ป เปนระดับทางจิตใจท่ีมีทั้งในสัตวและมนุษย ไมจําเปนตองพัฒนาก็จะเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ แบงเปน 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1  ยึดหลักหลบหลีกการลงโทษทางกาย (The Punishment and Obedience Orientation) 
บุคคลเลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตนเองถูกลงโทษทางกาย  เพราะกลัว
ความเจ็บปวดท่ีจะไดรับ  บุคคลจึงยอมทําตามคําสั่งของผูมีอํานาจทางกายเหนือตน ขั้นนี้พบในเด็ก
อายุ 2-7 ป 

ขั้นที่ 2 ยึดหลักแสวงหารางวัลท่ีเปนวัตถุสิ่งของ (The Instrumental Relativist Orientation)           
เปนขั้นท่ีบุคคลเลือกกระทําในสิ่งท่ีจะนําความพอใจมาใหตน ความสัมพันธกับผูอื่นเปนไปใน
ลักษณแลกเปลี่ยนแบบดีมาดีตอบ  รายมารายตอบ  มุงผลตอบแทนทางกายและทางวัตถุมากกวา
นามธรรม พบในเด็กอายุ 7-10 ป 

ระดับตามกฏเกณฑ (Conventional Level) ในระดับนี้บุคคลจะกระทําตามกฏเกณฑของ
กลุมยอยๆ ของตน เชน ทําตามความคาดหวังของครอบครัว กลุมเชื้อชาติ หรือ ทําตามกฎหมายและ
ศาสนา บุคคลจะคลอยตามหรือเลียนแบบบุคคลในกลุม เพ่ือปรับตัวใหเขากับความตองการของ
สังคม แตไมคํานึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น และผลท่ีตามมาในภายหลัง ในระดับนี้บุคคลยัง
ตองการการควบคุมจากภายนอกอยู  แตก็ยังนึกถึงจิตใจของผูอื่นดวย  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปน
ระดับท่ีจะตองพัฒนา หรือ อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจึงจะเกิด  เปนลักษณะของมนุษยท่ีมี
จิตใจเปนมนุษย พบในชวงอายุ 10-16 ป มี 2 ขั้น คือ 
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ขั้นท่ี 3  ยึดหลักการทําตามผูอื่นเห็นชอบ เห็นแกพวกพองเปนสําคัญ (The Enter Personal 
Concordance of Good Boy – Nice Girl Orientation) บุคคลยังไมเปนตัวของตัวเอง ชอบทําตามการ
ชักจูงของผูอื่น เพ่ือคงไวซึ่งสัมพันธภาพอันดี พบในวัยรุนตอนตน ชวงอายุ 10-13 ป 

ขั้นท่ี 4  ยึดหลักการทําตามหนาท่ี เคารพกฏหมาย ปฏิบัติตามกฏระเบียบของศาสนา (The 
Law and Order Orientation) ในขั้นนี้บุคคลมีความรูถึงบทบาทหนาท่ีของตน ในฐานะท่ีเปนหนวย
หนึ่งของสังคม จึงถือวาตนมีหนาท่ีทําตามกฏเกณฑตางๆ ท่ีสังคมของตนกําหนด หรือ คาดหมาย
อยางเครงครัด พบในผูท่ีมีอายุ 13-16 ป 

ระดับเหนือกฏเกณฑ  (Post  -  Conventional Level) เปนระดับท่ีตองตัดสินในขอขัดแยง
ตางๆ ดวยการนํามาคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบดวยตนเอง เมื่อพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบดวยตนเอง เ ม่ือพิจารณาแลวเห็นวา สิ่งใดสําคัญมากกวากันก็จะปฏิบัติตามสิ่งนั้น มี
หลักการของตนเองท่ีถูกตอง และหลุดพนจากกฎเกณฑของสังคม  เปนลักษณะทางจิตใจท่ีจะตอง
ขึ้นอยูกับความสมบูรณของลักษณะทางจิตท่ีเปนพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ สติปญญาความฉลาด  
สุขภาพจิต  และประสบการณทางสังคม  และตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนประชาธิปไตยดวย  
ระดับนี้พบในชวงอายุ 16 - ผูใหญ มี 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 5  ยึดหลักการทําตามขอตกลงของสังคมและคํามั่นสัญญา  (Social Contact Legalistic 
Orientation) คือ ควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจเม่ือตนทําดี  และละอายใจตนเองเม่ือทําผิด  บุคคลจะเห็น
ความสําคัญของชนหมูมาก  ไมทําตนใหละเมิดสิทธิของผูอื่น สามารถควบคุมบังคับจิตใจตนเองได  
เกิดความละอายใจหรือภาคภูมิใจในการกระทําของตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับการควบคุมจาก
ภายนอก หรือ บุคคลอื่น  พบในชวงอายุ 16 – ผูใหญ ตอนตน 

ขั้นที่ 6 ยึดหลักกอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation) เปน
จริยธรรมขั้นสูงสุด แสดงถึงการมีความรูนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตน  และมีความ
ยืดหยุนทางจริยธรรม เพ่ือจุดมุงหมายในบ้ันปลายอันเปนอุดมคติท่ียิ่งใหญเคารพในความเปนมนุษย
ของแตละคน  มีโอตตัปปะ คือ เกลียดกลัวความชั่ว  เพราะความชั่วแมนอยนิด จะทําใหผูกระทํา
จําเปนตองทําชั่วมากยิ่งขึ้น รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที (ปรากฏในผูใหญเพียงบางคนเทานั้น) 

จากเหตุผลเชิงจริยธรรมท้ัง 6 ขั้น ท่ีเริ่มจากขั้นตํ่าสุดคือ การมีเจตนาท่ีจะหลบหลีกการโดน
ลงโทษทางกาย ขั้นท่ีสอง คือ เจตนาท่ีจะไดรับรางวัลที่เปนวัตถุสิ่งของ  ขั้นที่สาม คือ เจตนาท่ีจะทํา
ตามท่ีผูอื่นเห็นชอบ ขั้นท่ีสี่ คือ เจตนาท่ีจะเคารพกฏหมาย หลักศาสนา  หรือปทัสถานของสังคม
เพราะเห็นความสําคัญของสิ่งเหลานี้  ขั้นที่หา คือ การเคารพตนเอง สามารถควบคุมตนเองได          
รูจักละอายใจตนเองเม่ือทําผิด  และภาคภูมิใจในตนเองเมื่อทําความดี  ขั้นที่หก คือ การยึดอุดมคติ
สากล เชน ความเสมอภาค  ความยุติธรรม  เห็นแกสวนรวม มนุษยชาติและมนุษยธรรม ไดปรากฏ
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อยูในบุคคลทุกระดับ และสงผลตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล โดยพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เชน ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมประเภทอื่นๆ ของ
มนุษย เพราะพฤติกรรมทางจริยธรรมมักเปนพฤติกรรมท่ีเปนการเสียสละของผูกระทํา  คือผลของ
พฤติกรรมนั้นจะเปนประโยชนแกคนอื่น หรือแกสวนรวมมากกวาท่ีจะใหประโยชนแกผูปฏิบัติเอง 
ฉะนั้นบุคคลที่มีจริยธรรมสูงได ตองเปนคนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาเห็นแกประโยชน
สวนตน ลักษณะนี้คือลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูง  นอกจากจะเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาเห็นแกสวนตนแลว ผลการวิจัยแสดงวาผูท่ีมีจริยธรรมสูง จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถใน
การควบคุมบังคับตนเองไดดวย  โดยไมตองพ่ึงการควบคุมจากคนอื่น  บุคคลท่ีควบคุมบังคับตนเอง
ไดนั้น จะทําไดหลายมิติ เชน ทางดานเวลา  การควบคุมตนใหมุงอนาคต คือ อดได รอได  และรูจัก
อดเปรี้ยวไวกินหวาน  สวนทางดานสถานท่ี คือ ควบคุมบังคบัตนเองท้ังในท่ีลับและในท่ีแจง คือท้ัง
ตอหนาและลับหลังผูอื่น  โดยบุคคลจะตองสามารถรูสึกภาคภูมิใจท่ีตนทําความดี  แมผูอื่นจะไมรู
ไมเห็นก็ไมสําคัญ และ  อีกลักษณะหนึ่งท่ีการวิจัยพบวามีความสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมตางๆ 
มาก รวมท้ังพฤติกรรมจริยธรรมดวย คือ ความเชื่ออํานาจในตน นั่นคือความเชื่อวาตนสามารถทําให
เกิดผลดี หรือ ผลเสียแกตนเองและแกผูอื่นไดตามท่ีตนปรารถนาและ มุงหวัง (ดวงเดือน                
พันธุมนาวิน, 2538 : 13-14) 

การวิจัยท่ีศึกษาความเกี่ยวของระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมการจริยธรรม           
มีผูศึกษาในหลายพฤติกรรม อาทิ พฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยงเอดส (วรรณี วรรณชาติ, 2541)  
พฤติกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (นิภาพร โชติสุดเสนห, 2545) พฤติกรรมการมุงอาสา (คมนา             
วัชราธนานินท, 2546)   พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม (อภิรดี โสภาพงศ, 2547) พฤติกรรม
การใชมือถืออยางเหมาะสม (นรา จันชนะกิจ, 2548) พฤติกรรมการทํางานอยางมุงผลสัมฤทธิ์ 
(รังสรรค หังสนาวิน, 2549)  พฤติกรรมสุภาพบุรุษ (พระมหาไชยา กาละปกษ, 2549)  

จากการประมวลเอกสารขางตนทําใหพบวา เหตุผลเชิงจริยธรรม เปนจิตลักษณะหนึง่ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมตางๆของบุคคล  ซึ่งจากผลวิจัยที่สําคัญของงานวิจัยท่ีไดประมวลมาพบวาจิตลักษณะ
ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตัวทํานายท่ีสําคัญของพฤติกรรมตางๆ รวมท้ังยังเปนจิตลักษณะท่ี
สําคัญที่ตองพัฒนาใหมีในบุคคลทุกระดับเพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากขึ้นในสังคมไทย    

การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม มีผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดนี้โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรวัด
ประเมินคา 6 ระดับ ต้ังแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  ท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชนขัดแยงกัน โดยแตละสถานการณมีคําตอบใหเลือกตัดสินใจพฤติกรรมนั้นๆ ภายใต
กรอบแนวคิดทฤษฎีของโคลเบอรก เชน แบบวัดโกศล มีคุณ (2545: 1) ไดสรางแบบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรม เปนเรื่องสั้นเกี่ยวกับความขัดแยงทางจริยธรรม และพัฒนาไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนครู 
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พบวา มีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ .84 และเม่ือนํามาใชกับกลุมพยาบาล
ของสุพัตรา ธรรมวงษ (2544) พบวา มีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .86  
 จากการประมวลเอกสารจึงสรุปวาผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนา
ปรารถนามากกวาผูท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตํ่า  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกตัวแปรนี้เปนตัวแปรหนึ่งในการ
วิจัยในครั้งนี้ และคาดวาผ ู ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวาผูท่ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมตํ่า 

 
 1.4.4  พฤติกรรมจริยธรรม  : ตัวแปร ความหมาย และวิธีการวัด 

สังคมไทยไดมีผูกลาวถึงจริยธรรม หรือ พฤติกรรมจริยธรรมกันอยางกวางขวาง  และ               
ไดหยิบยกปญหาสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันวาสวนหนึ่งมาจากการขาดจริยธรรม และในหลาย
ภาคสวนไดเนนใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมจริยธรรมมากย่ิงขึ้นในสังคมไทย และ
สังคมไทยมักใชคําวา จริยธรรมรวมกับคานิยม และคุณธรรม ซึ่งจริง ๆ แลว คานิยมนั้นหมายถึง         
สิ่งท่ีคนสวนใหญในสังคมเห็นวาสําคัญ เชน การรักษาหนา ความมีอาวุโส  สวนคุณธรรมนั้น
หมายถึง สิ่งท่ีคนสวนใหญในสังคมเห็นวาดี เชน ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความประหยัด 
เพราะฉะนั้น ลักษณะบางอ ยางจึงอาจเปนได ท้ังคุณธรรม และ คานิยมไปพรอ มกัน เชน                 
ความกตัญูในสังคมไทย ซึ่งเปนลักษณะท่ีคนสวนใหญเห็นวาสําคัญและดีงาม สวนคําวาจริยธรรม
นั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีคุณธรรม หรือ คานิยมต้ังแตสองต้ัวขึ้นไป เกิดขัดแยงกัน  ทําใหคนตกอยูใน
สภาพท่ีตองตัดสินใจ หรือ ตองแกปญหา คนในสภาพนี้มีทางเลือกหลายทาง เลือกบางอยางแสดงวา
มีจริยธรรมสูง  เลือกอยางอื่นแสดงวามีจริยธรรมตํ่า เชน ความรักลูก กับ การทําตามหนาท่ี ท้ังสอง
อยางเปนคุณธรรม และคานิยมของไทย เม่ือแตละอยางแยกกันอยูเพียงลําพังก็จัดวาเปนเร่ือง
ธรรมดา แตเม่ือเกิดการขัดแยงกัน และตองมีการตัดสินใจเลือกก็จะปรากฏเปนจริยธรรมขึ้นมา 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2526)  พฤติกรรมจริยธรรมถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของ
จริยธรรม เพราะเปนสิ่งที่บุคคลแสดงออก ซึ่งอาจจะมีผลดี-ผลเสียกับตน  ผลดี-ผลเสีย กับผูอื่น และ 
ผลดี-ผลเสีย แกสังคมวงกวาง (โกศล มีคุณ, 2545: 35)  

จากการประมวลเอกสารพบวาพฤติกรรมจริยธรรมนั้นมีเปนจํานวนมากใกลเคียงกับ
คุณธรรมและคานิยมท่ีมีอยูในสังคมไทย  จึงทําใหนักวิชาการพยายามท่ีจะกําหนดความหมาย หรือ 
ใหคํานิยามของคําวาพฤติกรรมจริยธรรมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือจะไดสะดวกตอความเขาใจ 
และ การพัฒนา โดย Lickona (1991) เนนลักษณะทางจริยธรรมที่สําคัญ 2 ประการคือ การยอมรับ 
(Respect) และ การรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นไดอธิบายวา
ประกอบดวย 3 สวน คือ สมรรถภาพ (Competence) ความตั้งใจ (Will) และนิสัย (Habit) ซึ่ง 
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สําหรับจริยธรรม หมายถึง ระบบการทําความดี ละเวนชั่ว คําท่ียังมีความหมายไมชัดเจน 
คือคําวา “ระบบ” ซึ่งหมายถึงท้ังสาเหตุที่บุคคลจะกระทําหรือไมกระทํา และผลของการกระทํา
หรือไมกระทํานั้น ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานี้ดวย (Likona, 
1976) 
 พฤติกรรมจริยธรรมมีลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) พฤติกรรมการทําตามคุณธรรม
หนึ่งๆ หรือคานิยมหนึ่งๆ เชน พฤติกรรมซื่อสัตย พฤติกรรมรักสามัคคี  พฤติกรรมอดทน  อดกลั้น 
อดออม พฤติกรรมรักชาติ  พฤติกรรมทําตามกฎหมาย เปนตน 2) พฤติกรรมของการใหคุณใหโทษ
แกผูอื่นอยางเหมาะสมและยุติธรรม ซึ่งหมายถึง การทําใหเกิดผลดีแกผูที่สมควรไดรับ  และการให
โทษแกผูท่ีสมควรไดรับโทษนั้น  การผิดจริยธรรม คือ การกระทําท่ีกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียแกผูท่ี
ไมสมควรท่ีจะไดรับผลนั้น ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งอาจระบุไวในกฎหมายหรือหลัก
ศีลธรรมตางๆ หรือ ตามการประเมินอยางมีหลักการของผูท่ีเกี่ยวของตางๆ 3) พฤติกรรมตามหลัก
ศาสนา เชน ทาน ศีล สมาธิ เปนตน 4) การทํางานเพ่ืองานมากกวาท่ีจะทํางานเพื่อเงิน หรือเพื่อลาภ
ยศสรรเสริญ ซึ่งควรเปนสิ่งท่ีสําคัญรองจากความสําเร็จดวยดีของงาน หมายถึง การทําสิ่งใดให
สําเร็จโดยมีความโลภ โกรธ หลง ใหนอยที่สุด ก็เปนพฤติกรรมจริยธรรมท้ังสิ้น 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520: 3-5) ไดอธิบายความหมายของ
จริยธรรมวา คําวาจริยธรรมนั้นมีความหมายกวางซึ่งอาจหมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะ
ของมนุษย และ มีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ หรือ ลักษณะและพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวของกับจริยธรรม   ซึ่งจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งใน 2 ประเภท คือ เปนลักษณะท่ี
สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น  และเปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ใหการ
สนับสนุน และผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจ  การกระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สวนใน
อีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะท่ีสังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม  เปนการกระทําท่ีสังคม
ลงโทษ หรือ พยายามกําจัดและผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง และ         
ไมสมควร  ดังนั้นการท่ีผูใดผูหนึ่งมีจริยธรรมสูง ผูนั้นจะตองมีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก  
และ ประเภทหลังนอย  ลักษณะตางๆ ของมนุษยท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมแบงออกไดหลายประเภท 
เชน ความรู ทัศนคติ  การใหเหตุผล และ พฤติกรรม 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงหมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ หรือ  
งดเวนการแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปน
การกระทําท่ีสังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประเภท เชน การใหทาน  การเสียสละเพ่ือ
สวนรวม  และการชวยเหลือเกื้อกูลผูตกทุกขไดยาก  เปนตน  นอกจานี้พฤติกรรมจริยธรรมอีก
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จําพวกหนึ่ง คือ พฤติกรรมในสถานการณท่ีเยายวนใจ หรือ ในสภาพย่ัวยุใหบุคคลกระทําผิด
กฎเกณฑ เชน การโกงสิ่งของ เงินทอง คะแนน เปนตน เพ่ือประโยชนสวนตัวบางประการ 

จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศไทย และ ตางประเทศ 
ไดทําการรวบรวมไวสามารถแบงพฤติกรรมจริยธรรมออกไดเปน 2 สวนคือ (1)  พฤติกรรม
จริยธรรมในเด็กและเยาวชน และ (2) พฤติกรรมจริยธรรมในผูใหญ  โดยพฤติกรรมจริยธรรม            
ในเด็กและเยาวชนนั้น มีพฤติกรรมดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดังนี้ พฤติกรรมวินัยในตนเอง  พฤติกรรม
อนุรักษและประหยัด  พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏระเบียบ วินัย  พฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรม
รับผิดชอบ  พฤติกรรมพลเมืองดี  พฤติกรรมเอื้ออาทร   ในสวนของพฤติกรรมจริยธรรมในผูใหญ  
มีพฤติกรรมดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดังนี้  พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม  พฤติกรรมการ
ปลูกฝงจริยธรรม  (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 12-13) และจากการประมวลเอกสารขางตนพบวา 
พฤติกรรมจริยธรรมในการทํางานท่ีจะสอดคลองกับงานวิจัยนี้ หมายถึง  พฤติกรรมจริยธรรม              
ในงาน หรือ การทํางานอยางเหมาะสมตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งพฤติกรรมทําตามหนาท่ีใน
ท่ีนี้ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานซึ่งพฤติกรรมการทํางานไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้   

Cambell (1992) พฤติกรรมการทํางานนั้นมีโครงสรางหลายมิติและแยกไดหลายสาขา           
ซึ่งการทํางานนี้สามารถวัดไดจากผลผลิตของการทํางานนั้น โดยประเมินไดจากคุณภาพของงานวา
เปนอยางไร  ปริมาณของงานมีจํานวนมากนอยเพียงใด และเวลาท่ีใชในการทํางานมากนอยเพียงใด
นั้น เหมาะสมกับเวลาท่ีใชในการผลิตผลงานท่ีเหมาะสมออกมาหรือไม (Swanson, 1994) โดยการ
ประเมินการทํางานนี้สามารถไดท้ังผลการทํางานระดับบุคคล และทั้งระดับองคกร นอกจากนี้
ผลผลิตท่ีไดตองสามารถบรรลุตามเปาหมายองคกรดวย 

ซึ่งมีนักวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมนี้หลายกลุมตัวอยาง เชน  ศักด์ิชัย นิรัญทวี (2532) 
ศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนครู ไดใหคํานิยามพฤติกรรมการทํางานของครูแบงออกเปน พฤติกรรมการ
สอน และพฤติกรรมการอบรมนักเรียน  สําหรับพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทําหรือการ
ปฏิบัติงานของครูซึ่งเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการสอนเนื้อหาวิชาในหองเรียน โดยแบงชวงเวลา
กอนสอน ขณะท่ีสอน และหลังสอน สวนพฤติกรรมการอบรมนักเรียน หมายถึง การใหคําแนะนํา 
ตักเตือน ใหเหตุผล ใหความเมตตา และกระทําตนเปนแบบอยาง เชนเดียวกับ สุพัตรา ธรรมวงษ 
(2544)  ท่ีไดใหความหมายไววา พฤติกรรมการทํางานหมายถึง  การกระทํากิจกรรมใดๆ ของบุคคล
ท่ีแสดงออกทางกาย หรือวาจาที่เกี่ยวกับการทําใหไดคุณภาพงาน ปริมาณงาน และสําเร็จตามเวลาท่ี
กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ท่ีไดใหคํานิยามพฤติกรรมการทํางานของ
ครูวา หมายถึง ปริมาณการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีอยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม 2 
ประการ คือ พฤติกรรมการสอน เชน การเตรียมการสอน การสอนอยางเหมาะสม และพฤติกรรม
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หลังการสอน เชน การใหการบาน การวัดประเมินผลการเรียน และยังหมายถึง การกระทํากิจกรรม
ใดๆ ท่ีบุคคลแสดงออกเพ่ือการตอบสนอง หรือตอบโตสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
สังเกต วัดไดตรงกัน ไมวาการแสดงหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายใน หรือภายนอกรางกายก็
ตาม  
 สวนการศึกษาของ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดศึกษาในกลุมตัวอยางของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและปนดาย  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานไววา เปนพฤติกรรม
หนึ่งของมนุษยท่ีแสดงออกดวยการกระทํา การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือรับผิดชอบ ในหนวยงานที่มีความเหมาะสมตรงกับบทบาทหนาท่ีและตรงกับความ
ตองการของหนวยงาน 
 นอกจากนี้จากการศึกษาของ ปยะวรรณ บุญเพ็ง (2550) ไดศึกษากลุมตัวอยางบุคลากรสาย
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดใหความหมายวา การที่นักวิจัยไดแสดงออกในการปฏิบัติ
งานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของงานวิจัย กลาวคือ ไดแสดงพฤติกรรมการวางแผนกอนเริ่ม
งานการปฏิบัติในชวงทํางานวิจัย จนกระท่ังถึงขั้นสุดทายของการทําพฤติกรรมภายหลังผลงานแลว
เสร็จอยางครบวงจร มีการปองกันตลอดจนหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในการวิจัย และมีความพยายามท่ี
จะเผยแพรผลการวิจัยดวยวิธีการตางๆ 

การวัดพฤติกรรมจริยธรรมทั่วไป โกศล มีคุณ และ ณรงค เทียมเมฆ (2545) ไดสราง
เคร่ืองมือวัดนี้โดยมีจํานวน 25 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ ต้ังแต “ทุกครั้ง” 
ถึง “ไมเคยเลย”  ชวงคะแนนของแบบวัดเปนไดต้ังแต 25 ถึง 150 คะแนน ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดแสดง
วาเปนผูมีพฤติกรรมจริยธรรมท่ัวไปดี ผูท่ีไดคะแนนตํ่าแสดงวาเปนผูท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมท่ัวไป
ไมดี ขอคําถามของแบบวัดดังกลาวมีความสามารถในการจําแนกอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา t ตั้งแต 
2.61 ถึง 10.04 และมีคาความเท่ียงเทากับ .81 และแบบวัดพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม มี
จํานวน 25 ขอ แตละขอมีมาตรใหประเมิน 6 ระดับ ต้ังแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” ชวงคะแนน
ของแบบวัดเปนไดต้ังแต 25 ถึง 150 คะแนน ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดแสดงวาเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการ
ทํางานอยางมีจริยธรรมสูง  ผูท่ีไดคะแนนตํ่าแสดงวาเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ตํ่า  ขอคําถามของแบบวัดดังกลาวมีความสามารถในการจําแนกอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา t ตั้งแต 
2.66 ถึง 9.09 และมีคาความเที่ยงเทากับ .87 
  จากการประมวลเอกสารพบวา ไดมีผูใหนิยามความหมายของคําวาพฤติกรรม
จริยธรรมในหลายรูปแบบดวยกัน แตสําหรับการวิจัยนี้พฤติกรรมจริยธรรมในท่ีนี้หมายถึง
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม ซึ่งมีการแสดงออกในแงของการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
และเปนประโยชนตอหนวยงาน หรือ ผูท่ีเกี่ยวของ  งานวิจัยนี้จึงไดรวบรวมงานวิจัยท่ีชี้แนวทาง
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ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม ท่ีเนนพฤติกรรมกระทํา
ตอหนาท่ี ในที่นี้ไดหมายถึงพฤติกรรมการทํางานเปนหลัก  
 
  1.4.5  งานวิจัยท่ีช้ีแนวทางความสัมพันธระหวางมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรม 
            จริยธรรม 
 จากท่ีไดประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีไดนําเอาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวแปรใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ผูวิจัยจึงเลือกงานวิจัยท่ีชี้แนวทางความสัมพันธระหวางลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม ไดดังนี้ 
 ศิริกุล กลิ่นทอง (2549) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ทํางานของขาราชการที่เขาฝกอบรมในหลักสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท” จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 485 คน พบผลวา ขาราชการที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูที่มี
ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการทํางานมากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ซึ่งพบ
ผลในกลุมรวมแ ละกลุ มยอย และตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานที่พบรวมกันอีก
ไดแก อายุราชการ และการนั่งสมาธิ พบวาขาราชการท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
และ  มีอายุราชการมาก จะม ีพฤติกรรมการทํางานตามรอ ยพระย ุคลบาทมากกวาผู ที ่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และ อายุราชการนอย  และขาราชการที่มีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก และ มีการนั่งสมาธิมาก จะมีพฤติกรรมการทํางานตามรอยพระยุคล
บาทมากกวาผูที่มีลักษณะมุอนาคตควบคุมตนนอย และ มีการนั่งสมาธินอย นอกจากนี้ยัง
พบผลอีกวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรม
สนับสนุนทางสังคมแกเพื่อนรวมงาน สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก
เพื่อนรวมงานได 28.0 %  และยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมบริการ
ประชาชน สามารถทํานายพฤติกรรมบริการประชาชนได 36.1  ซึ่งพบผลในกลุมรวม และ
กลุมยอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน (2549) ศึกษาเ รื่อง ปจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี ่ยวของกับประสิทธิผลในการทํางานของปลัด อบต. แ ละหนวยงานตาม
ทฤษฎีภาวะผู นําของ Fiedler จากกลุ มตัวอ ยาง 280 คน พบผลวิจัยวา ล ักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน เปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมสรางสัมพันธในกลุมงาน  เมื่อทํานาย
รวมกับจิตลักษ ณะเ ดิม  จิตลักษณะ ตามสถานการณ แ ละส ถานการ ณ ส ามาร ถทํานาย
พฤติกรรมสรางสัมพันธในกลุมงานได 40.2% ซึ่งพบเชนนี้พบท้ังในกลุมรวม และกลุมยอย 
และสามารถทํานายพฤติกรรมเรงรัดผลงาน และ พฤติกรรมประสิทธิผลในการทํางานของ 
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อบต. ได 33.5% และ 24.4% ตามลําดับ ซึ่งพบผลในกลุมปลัด อบต. ท่ีมีลูกนองมาก ซึ่งเปนกลุม
ยอยของทั้งสองพฤติกรรม 
 เชนเดียวกับการศึกษาของนิศากร สนามเขต (2550) ศึกษาเรื่อง การมีภูมิคุ มกัน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอยางเหมาะสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุมตัวอยางจํานวน 639 คน พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 4 ของพฤติกรรมการปองกันเพื่อนจากสิ่งไมดี เมื่อทํานาย
รวมกับจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ และสถานการณ ผลเชนนี้พบในกลุ ม
รวมและกลุมยอย สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันเพ่ือนจากสิ่งไมดีได 38.7% และยัง
พบผลในพฤติกรรมการปฏิเสธเพ่ือนดานไมดี โดยพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปน
ตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 4 เชนเดียวกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปฏิเสธอิทธิพลเพ่ือน
ดานไมดีได 43.9% ผลเชนนี้ พบในกลุมรวม และ กลุมยอย เชนเดียวกัน  
 สุพัตรา ธรรมวงศ (2544) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนในงานผูปวยใน” จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 330 คน 
พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมเคารพ
สิทธิ   เมื่อทํานายรวมกับ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ สามารถทํานายพฤติกรรมเคารพ
สิทธิได 51.0% โดยพบผลเชนนี้ในกลุมยอย และยังพบผลเชนเดียวกันในพฤติกรรมตาม
จรรยาพยาบาล ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 เมื่อทํานาย
รวมกับจิตลักษณะเดิม และสถานการณ สามารถทํานายพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาลได 
34.8% ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
 1.4.6 งานวิจัยท่ีช้ีความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรม  
          จริยธรรม 
 วาฤทธิ ์ ศ ิร ิพิทย าโ รจน ( 2549)  ศ ึก ษาเ รื ่อ ง  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี ่ยวขอ งกับ
ประสิทธิผลในการทํางานของปลัด อบต. และหนวยงานตามทฤษฎีภาวะผูนําของ Fiedler 
จากกลุมตัวอยาง 280 คน พบผลวิจัยวา เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับที่ 1 
ของพฤติกรรมสรางสัมพันธในกลุมงาน เมื่อทํานายรวมกับจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตาม
สถานการณ และสถานการณ สามารถทํานายพฤติกรรมสรางสัมพันธในกลุมงานได 40.2% 
ซึ่งพบผลในกลุมรวม และกลุมยอย นอกจากนี้ยังพบอีกวาเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนตัวทํานาย
ที่สําคัญลําดับที ่ 1  ขอ งพฤติกรรมเร งรัดผ ลงาน ซึ่งพบผ ลในกลุ มย อ ยส ามาร ถทํานา ย
พฤติกรรมเรงรัดผลงานได 33.5% ซึ่งสองคลองกับการศึกษาของ นิชาภัทรโพธิ์บาง (2550) 
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ศึกษาเ ร่ือง ลักษณะจิตใจและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานราชการอยางมี
จริยธรรมของเจาหนาที่การเงินและบัญชี จากจํานวนกลุมตัวอยาง 372 คน พบวา ขาราชการ
ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง และ อยูในสถานการณยั่วยุในการทํางานมาก จะมีพฤติกรรม
คานิยมกลายืนหยัดใน สิ ่ง ที ่ถ ูกตอ งมากกวา  ผู ที ่ม ีเ หตุผ ล เ ช ิงจริย ธร รมตํ่า  แ ละ อ ยู ใน
สถานการณยั่วยุในการทํางานนอย  ผลดังกลาวพบในกลุมรวมและยังพบผลเชนเดียวกันนี้
กับพฤติกรรมคานิยมซื่อสัตย   พฤติกรรมคานิยมโปรงใส และ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี
ดีขอ งองคการอีกดวย และเหตุผลเช ิงจริยธรรมยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ขอ ง
พฤติกรรมคานิยมกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง สามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได 37.5% 
และยังสามารถทํานายพฤติกรรมคานิยมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง โดยเปนตัวทํานายที่สําคัญ
ในลําด ับที ่ 2  ส ามารถทํานายได 37 .5 % และพบในพฤติกรรมการเปนส มาชิกที่ด ีขอ ง
องคการ โดยเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับท่ี 4 สามารถทํานายพฤติกรรมได 44.4%   โดยทั้ง
สามพฤติกรรมพบผลในกลุมรวม  
 
1.5  การสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีวิเคราะหอภิมาน 
 
 การวิเคราะหอภิมาน เปนวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับการพัฒนาสูงสุด และมี
ความกาวหนามากที่สุดในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหงานวิจัยแบบอื่นๆ หลักการใน
การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมานเปนแบบเดียวกับหลักการในการสังเคราะหงานวิจัย
แบบอื่นๆ คือ เปนการสรุปขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยแตละเรื่องในรูปความสัมพันธระหวางตัวแปร 
และการวิเคราะหอธิบายวาขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยแตละเรื่องแตกตางกันเนื่องมาจากคุณลักษณะ
งานวิจัยในสวนใด  โดยคําวา Meta-Analysis มาจากการกลาวสุนทรพจนของ กลาซ (Glass, 1976        
อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 2) และบทความทางวิชาการ ป ค.ศ. 1976 โดยไดใหความหมายวา 
Meta -Analysis เปนการวิเคราะหผลการวิเคราะห (Analysis of Analysis) ดวยวิธีการทางสถิติ                
เพื่อสังเคราะหงานวิจัย และเพ่ือประมาณคาท่ีเปนจริงของขนาดอิทธิพล โดยใชการทดสอบความเปน
เอกพันธของขนาดอิทธิพล ซึ่งในประเทศไทย  นงลักษณ วิรัชชัย (2548) ไดแปลความหมายของ                 
Meta -Analysis วาคือ การวิเคราะหอภิมาน และมีผูนําแนวทางการวิเคราะหในลักษณะมาสังเคราะห
งานวิจัยในประเด็นตางๆ เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดย บังอร เทพเทียน (2548)  ไดนํามาใชในการ
สังเคราะหงานวิจัยดานสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศในรอบ 
10 ปท่ีผานมา ในระหวางป พ.ศ. 2537-2546 โดยไดสรุปไววา การวิเคราะหอภิมาน หมายถึง            
การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งที่นักวิจัยนํางานวิจัยที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษา
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วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนขอยุติตอบปญหาวิจัย โดยมีงานวิจัยแตละเรื่อง
เปนหนวยวิเคราะห ขอมูลสําหรับการวิเคราะหอภิมานประกอบดวย  ผลการวิจัยวัดในรูปของขนาด
อิทธิพล และ/ หรือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  รวมกับสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัย วิธีการ
วิเคราะหขอมูลไดแก  การวิเคราะหเพ่ือประมาณคาอิทธิพล  และ/หรือ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
อันเปนดัชนีมาตรฐานท่ีไดจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหแตละเร่ือง การวิเคราะหเพื่อสรุปรวมคา
ดัชนีมาตรฐาน ละการวิเคราะหวาดัชนีมาตรฐานท่ีไดนั้นมีคาแตกตางกันเนื่องจากตัวแปรปรับอะไร  
สิ่งสําคัญในการวิเคราะหอภิมานคือดัชนีมาตรฐาน  เพราะหลักการสําคัญของการวิเคราะหอภิมาน
เปนการศึกษาหาขอสรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน อันเปนขอคนพบจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห ใน
สวนของ Kulki and Kulik (1998 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 42) ใหความหมายวา การ
วิเคราะหอภิมานเปนการสังเคราะหงานวิจัยที่มีวิธีการวิเคราะหสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนการ
ประมาณคาดัชนีความสัมพันธท้ังแบบท่ีเปนการประมาณคาดวยวิธีการทางสถิติ และการประมาณ
คาโดยการหาความสัมพันธ และการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปรับกับดัชนีความสัมพันธ
ท่ีประมาณคาได  ซึ่งสอดคลองกับนิยามของ Wolf (1986 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 42)  
ไดใหความหมายวา การวิเคราะหอภิมาน เปนการศึกษางานวิจัยทุกเรื่องท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน 
โดยการนํางานวิจัยมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือแยกงานวิจัยที่ใหผลการวิจัยท่ีเปนผลสุดโตง 
(Outlier) ออกจากกลุม และนํางานวิจัยท่ีใหผลการวิจัยคลายคลึงกันมาวิเคราะหเพ่ือประมาณคา
ความสัมพันธ หรือ ปฏิสัมพันธ หรือ แนวโนมท่ีเปนขอสรุปตอบปญหาวิจัย ซึ่งสุดทายไดมีการ
สรุปไววา ความหมายของการวิเคราะหอภิมานนั้น คือ การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่ง
ท่ีนักวิจัยนํางานวิจัยซึ่งศึกษาปญหาเดียวกันมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือสังเคราะหใหได
ขอสรุปท่ีมีความกวางขวางลุมลึกกวาผลงานวิจัยแตละเรื่อง  ขอมูลสําหรับการวิเคราะหอภิมาน คือ 
ดัชนีมาตรฐาน ไดแก ดัชนีขนาดอิทธิพล และ ดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และขอมูลคุณลักษณะ
งานวิจัย หนวยการวิเคราะห  คือ งานวิจัย หรือ การทดสอบสมมติฐาน จุดมุงหมายในการวิเคราะห
แยกไดเปน 2 ประการ ประการแรก คือ การสังเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน 
ประการท่ีสอง คือ การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร กับ ดัชนี
มาตรฐาน 
 การสังเคราะห (Synthesis)  หมายถึง การนําสวนยอมมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่งใหม
ขึ้น เชน การบรรยายความรูสึกโดยการนําคําตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน  หรือการทํางานบางอยาง
จนเกิดผลโดยมาจากการประชุมระดมสมอง หรือ การสรางทฤษฎีใหม โดยการเชื่อมโยงทฤษฎีเกา
เขาดวยกัน (อุทุมพร จามรมาน, 2531: 1)  การสังเคราะหงานวิจัยจึงเปนระเบียบวิธีการศึกษา
ขอเท็จจริงเพ่ือตอบปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับปญหานั้นๆ หลายๆ เร่ือง
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มาศึกษาวิเคราะหและนําเสนอขอมูลสรุปอยางมีระบบใหไดคําตอบปญหาท่ีเปนขอยุตินั้น  โดยการ
สังเคราะหงานวิจัยมี 3 ระดับคือ ระดับท่ีนํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสังเคราะหจนเกิดความรูในหัวขอนั้น 
เรียกวา Meta Analysis  ระดับท่ีนําหัวขอท่ีเกี่ยวของมาสังเคราะหจนเกิดเปนสาขาใหม เรียกวา Mega 
Analysis  และระดับท่ีนําสาขาท่ีเกี่ยวของมาสังเคราะหเรียกวา Super Analysis  (อุทุมพร จามรมาน, 
2531: 1)  ซึ่งการสังเคราะหสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ ไดแก 1) การสังเคราะหเชิง
คุณลักษณะ หรือ เชิงบรรยาย เปนการสังเคราะหงานวิจัยในลักษณะของการเขียนบรรยายสรุป          
จัดหมวดหมู  ประเด็น  ขอคนพบท่ีไดจากผลงานวิจัยแตละเร่ือง  แลวบรรยายสรุปออกมา ซึ่งสวน
ใหญพบในรายงานการวิจัยบทท่ี 2 ท่ีวาดวยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ 2) การสังเคราะห                
เชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหคาตัวเลข หรือ คาสถิติที่ปรากฏในงานวิจัยท้ังหลาย  เพ่ือหาขอสรุปอยาง
เปนระบบ การสังเคราะหเชิงปริมาณจึงเปนการวิเคราะหผล หรือ การวิเคราะหเชิงผสมผสาน หรือ การ
วิจัยงานวิจัย  การสังเคราะหเชิงปริมาณจําแนกตามการพัฒนาได 3 ขั้นตอน คือ การสังเคราะหเชิง
บรรยาย หรือ เชิงคุณลักษณะ การสังเคราะหเชิงปริมาณที่อาศัยการวิเคราะหคาสถิติท่ีปรากฏใน
งานวิจัย และการสังเคราะหขนาดของผล (Effect Size) หรือเรียกเทคนิควิธีการท่ีใชในขั้นนี้วา การ
วิเคราะหเมตตา (Meta Analysis)   
 จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา  การวิเคราะหอภิมาน หรือ Meta -Analysis เปนการ
สังเคราะหผลการวิจัยประเภทใด ประเภทหนึ่ง โดยการนําผลการวิจัยนั้นมาสังเคราะหเพ่ือเปนการ
สรุปขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยแตละเร่ืองในรูปความสัมพันธระหวางตัวแปร และการวิเคราะหท่ี
สามารถอธิบายไดวา  ขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยแตละเรื่องนั้น  แตกตางกันเนื่องมาจากคุณลักษณะ
งานวิจัย ในสวนใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิจัยในลักษณะดังกลาวตอไป 
   

1.5.1  ขั้นตอนการวิเคราะหอภิมาน 
 การสังเคราะหผลการวิจัยประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548:           
100-101) ไดแก 

1.5.1.1  การกําหนดหัวขอปญหา การสังเคราะหผลการวิจัยเริ่มตนจากการกําหนดปญหา
ท่ีตองการจะสังเคราะห  ซึ่งตองเปนปญหาท่ีมีการทําวิจัยไมนอยกวา 2 งานวิจัย  เนื่องจากปญหาการ
วิจัยท่ีมีคุณคา นาสนใจ และ เปนปญหาท่ียังไมมีคําตอบแนชัด  มักเปนปญหาท่ีนักวิจัยสนใจ และ 
ทําวิจัยจํานวนมาก ปญหาในลักษณะดังกลาวจึงเปนปญหาท่ีเหมาะสมตอการสังเคราะหผลการวิจัย 
 1.5.1.2  การวิเคราะหปญหา  เมื่อกําหนดหัวขอปญหาแลวตองนิยามปญหาใหชัดเจน 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับปญหาใหชัดเจน  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนด
แบบแผน และสมมติฐานตอไป  
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 1.5.1.3 การคนควา คัดเลือก และรวบรวมผลงานวิจัย  จะตองมีการดําเนินการใน
ลักษณะดังตอไปนี้   
 1)  การคนควางานวิจัย จะตองเสาะแสวงหางานวิจัยท้ังหมดเกี่ยวกับปญหาท่ี
กําหนดไว  การคนควางานวิจัยสวนใหญจะหาจากเอกสาร เชน รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ  ปริญญา
นิพนธ บทคัดยอในการวิจัย  เปนตน 
 2)  การคัดเลือกงานวิจัย  มีความจําเปนตองอานงานวิจัย ศกึษา และตรวจสอบ
งานวิจัยแตละเรื่องอยางละเอียด  ตองสรางเกณฑในการเลือกงานวิจัย และคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ดี มีความเท่ียงตรงภายในสูงตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
 3)  การรวบรวมรายงานการวิจัย  หลังจากคัดเลือกงานวิจัยท่ีใชในการสังเคราะห
ผลการวิจัยแลว ตองรวบรวมรายละเอียด และผลการวิจัยของงานวิจัยนั้น วิธีการรวบรวมอาจใชการ
จดบันทึก การถายเอกสาร  หรือการบันทึกลงในแบบบันทึกท่ีไดสรางขึ้นไว ท้ังนี้ตองใชความระมัดระวัง
เก็บรวบรวมขอมูลใหไดขอมูลท่ีมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได และครบถวนสมบูรณ 
 4)  การวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย  เปนการจัดกระทํา และวิเคราะห
ขอมูลท่ีประกอบดวยผลการวิจัย  รายละเอียด ลักษณะ  และวิธีการวิจัย  จากงานวิจัยท้ังหมด  เพ่ือสังเคราะห
หาขอสรุปท่ีเปนขอยุติ  และทดสอบวาสอดคลองตามสมมติฐานตามท่ีได ตั้งไวหรือไม  จากนั้นจึง
แปลความหมายของผลการวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัย 
 5)  การเสนอรายงานการสังเคราะหการวิจัย เปนการเขียนรายงานการสังเคราะห
ผลการวิจัย โดยมีหลักการเชนเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัยท่ัวไป  ตองเสนอรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน พรอมท้ังขอสรุป ขอคนพบ  และขอเสนอแนะจากการสังเคราะหผลการวิจัย  
โดยใชภาษาท่ีถูกตองกระทัดรัด และชัดเจน 
   การสังเคราะหผลการวิจัยของผูวิจัยมีแบบแผนการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับท่ีได กลาวมา  ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอปญหาเกี่ยวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม นํามารวบรวมและสังเคราะหผลการวิจัยตอไป 
 
 1.5.2  การวิเคราะหเมตา  
 การวิเคราะหเมตา (Meta - Analysis) หมายถึง การวิเคราะหทางสถิติของผลการวิจัยจํานวน
หลายๆ เรื่องท่ีศึกษาปญหาเดียวกัน เพ่ือหาขอเสนอเชิงบูรณาการ (Integrating the Findings) ดวย
การคนหางานวิจัย การระบุลักษณะงานวิจัยในเชิงปริมาณ การคํานวณขนาดอิทธิพลจากงานวิจัย            
ทุกเรื่อง และการใชวิธีการทางสถิติศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยทุกเร่ือง 
ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ไมไดหมายความรวมถึงการบรรยายเชิงเหตุผล เพ่ือสรุปผลการวิจัยท่ีไมใชเปน
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การวิเคราะหผลการวิจัยเชิงสถิติ  นอกจากนี้ยังแตกตางจากการวิเคราะหทุติยภูมิ (Secondary 
Analysis) ท่ีนําขอมูลของงานวิจัยเดิมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวมาวิเคราะหใหม  ซึ่งลักษณะ
ของการวิเคราะหเมตา เปนการวิจัยผลของการวิจัยเร่ืองตางๆจํานวนมากท่ีไดทํามาแลวดวยวิธีการ
ทางสถิติ  เพ่ือหาขอสรุปรวม ไมใชเปนการนําเอาขอมูลเดิมของงานวิจัยตางๆ มาวิเคราะหซ้ํา และ
ไมใชการบรรยายสรุปผลการวิจัยโดยไมใชการวิเคราะหทางสถิติ กลาสสรุปวาเปนการวิเคราะหผล
การวิเคราะห (Glass, 1976: 3)  และยังเปนการเปรียบเทียบผลทางสถิติของงานวิจัยตั้งแต 2 เรื่องขึ้น
ไป โดยคาทางสถิติของงานวิจัยในแตละเรื่องอาจเปนคาขนาดอิทธิพล ความนาจะเปน หรือ คาสถิติ
ก็ได (Rosenthal) โดยการวิเคราะหเมตานั้นเปนการประมาณคาท่ีแทจริงของคาขนาดอิทธิพล โดย
การทดสอบความแปรปรวนของคาขนาดอิทธิพล ถาผลการทดสอบเปนเอกพันธ ก็จะคํานวณเพ่ือ
ประมาณคาอิทธิพล หรือ การปรับแกความคลาดเคลื่อนตางๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นของ
เคร่ืองมือวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง และขอจํากัดของ
คะแนน (ดุษฎี โยเหลา, 2535: 3) 
 
 1.5.3  ลักษณะสําคัญของการวิเคราะหเมตา 
 การวิเคราะหเมตาเปนการวิเคราะหท่ีแตกตางไปจากการวิเคราะหในลักษณะอื่น เนื่องจาก
การวิเคราะหเมตาเปนการสังเคราะหผลการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการหาขอสรุปอยางมีระบบ
จากงานวิจัยที่ศึกษาปญหาเดียวกัน  โดยหาขอสรุปจากงานวิจัยและใหงานวิจัยแตละเร่ืองเปนหนวย
การวิเคราะห ซึ่งการวิเคราะหเมตาเปนวิธีการสังเคราะหผลการวิจัยแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะสําคัญ
แตกตางจากการสังเคราะหงานวิจัยแบบอื่น (Glass, 1982: 21-24) ดังนี้ 
 1.5.3.1 การวิเคราะหเมตา เปนการสังเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Review) เพราะตองอาศัยตัวเลข และใชวิธีการทางสถิติท่ัวไป โดยวิเคราะหผลการวิจัยท่ีมีปริมาณ
มาก เพ่ือหาขอสรุปอยางเปนระบบ ซึ่งวิธีการสังเคราะหผลการวิจัยแบบอื่น ไมสามารถทําได 
 1.5.3.2 การวิเคราะหเมตา เปนการสังเคราะหผลการวิจัยท่ีไมไดตัดสินคุณภาพ
ผลการวิจัยท่ีนํามาวิเคราะหกอนการดําเนินการ กลาวคือ ผลการวิจัยท่ีนํามาวิเคราะหนั้นไมตองมี
การคัดเลือกคุณภาพโดยเกณฑท่ีสรางขึ้นกอน  เชน วิธีการวิจัย รูปแบบการวิจัย  วิธีการวัดคาตัว
แปร  หรือการจัดกระทําตัวแปร  ซึ่งการสังเคราะหผลการวิจัยแบบอื่น ผูวิจัยจะตัดสินคุณภาพของ
งานวิจัยกอนการดําเนินการ  ถางานวิจัยมีคุณภาพต่ําก็จะตัดออก  โดยท่ีการวิเคราะหเมตามีความ
เชื่อวา งานวิจัยตางๆ ไมมีความสมบูรณ หรือ ถูกตอง ยังมีคุณคาบางอยางท่ีสามารถนํามาวิเคราะห
ได  แตความบกพรองเหลานั้นจะนํามาพิจารณาในภายหลัง ไมใชพิจารณากอนแลวคัดเลือกตัด
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ออกไปกอนท่ีจะมีการวิเคราะห  ซึ่ง Glasss (1982) เชื่อวางานวิจัยท่ีออกแบบวิจัยดี และ ไมดีจะให
ผลการวิจัยแตกตางกันไมมาก 
 1.5.1.3 การวิเคราะหเมตา เปนการสังเคราะหผลการวิจัย เพ่ือหาขนาดอิทธิพลของ 
ตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามเปนปริมาณท่ีชัดเจน  ขณะท่ีการสังเคราะหผลการวิจัยแบบอื่น             
ไมสามารถเสนอผลการสังเคราะหท่ีเปนปริมาณท่ีชัดเจน เพียงเสนอวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัว
แปรตามหรือไมเทานั้น และไมจําเปนท่ีการวิเคราะหเมตาจะตองวิเคราะหผลการวิจัยท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันทุกดาน 
 

1.5.4  แบบวิธีการวิเคราะหเมตา  
การวิเคราะหแบบเมตาไดมีแนวคิดตางๆ ท่ีเสนอแนะถึงแนวทางการวิเคราะหทั้งในดาน

ของวัตถุประสงคในการวิเคราะห  ประเภทของงานวิจัย  ความสามารถในเชิงสถิติ  และแนวคิดใน
เชิงรูปธรรม ซึ่งตามวิธีการวิเคราะหของกลาส (Glass Meta Analysis) เปนวิธีการวิเคราะหท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการตอบปญหาวาผลวิจัยในประเด็นท่ีตนสนใจสามารถสรุปรวมไดอยางไร 
และ สามารถอธิบายปรากฏการณไดอยางไร  โดยใชผลการวิจัยเปนหนวยการวิเคราะห ท่ีศึกษา
ความแตกตางของผลการวิจัยโดยการวิเคราะหความแปรปรวน หรือ การวิเคราะหการถดถอย            
เพ่ือดูวาขนาดอิทธิพลมีความสัมพันธกับคุณลักษณะใดของงานวิจัย และในปริมาณมากนอยเพียงใด  
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1.5.4.1   คนควา รวบรวมผ ลวิจัยท่ีเกี่ ยวกับปญหาท่ีตองการจะศึกษา โดยไม
จําเปนตองพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยกอน 

1.5.4.2   คํานวณคาของขนาดอิทธิพล 
1.5.4.3   ศึกษาความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 

การวิเคราะหในลักษณะนี้เนนงานวิจัยเชิงทดลองโดยไมคํานึงถึงหนวยวัดท่ีอาจแตกตางกัน
ของขนาดอิทธิพลแตละคา 

สําหรับการวิเคราะหเมตาในทัศนะของเมนฟลด และ บัสเซ (Mansfield and Busse)              
ไดปรับวิธีการวิเคราะหเมตาของกลาส เพ่ือตองการทราบวาตัวแปรจัดกระทํามีผลหรือไม โดยใช
งานวิจัยเปนหนวยงานการวิเคราะหขอมูล และถาตัวแปรตามจากงานวิจัยมีหลายตัว แตมีโครงสราง
คลายกันก็จะรวมขนาดอิทธิพลเขาดวยกันเปนขนาดอิทธิพลรวมตัวเดียวในแตละงานวิจัย ซึ่งมุงเนน
ไปท่ีการศึกษาความแตกตางของผลการวิจัยไปในทํานองเดียวกันกับของกลาส  โดยเริ่มจากการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพของงานวิจัยกอนท่ีจะนํามาวิเคราะห  ถาพบวามีคุณภาพต่ําจะไมนํามา
วิเคราะห  จึงทําใหจํานวนผลการวิจัยท่ีผานการพิจารณามีจํานวนนอย  และอาจเกิดอคติจากผู
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คัดเลือกงานวิจัยไดสวนการวิเคราะหเมตาในขั้นตอนอื่นๆ จะเหมืนกับของกลาส ในสวนของการ
วิเคราะหของโรเซนทาลไดใชการประมาณคาขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และศึกษาความเชื่อม่ัน
ของคาท่ีประมาณนั้น ซึ่งใชงานวิจัยเปนหนวยในการวิเคราะหขอมูลสําหรับกรณีของการวิเคราะห
ขนาดอิทธิพล และใชขนาดกลุมตัวอยาง (Subject) เปนหนวยในการวิเคราะหขอมูลสําหรับกรณี
ของการวิเคราะหความนาจะเปนโดยใชวิธีการแบงงานวิจัยออกเปนกลุมๆ และวิเคราะหแยก               
ในแตละกลุม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดปญหาท่ีสนใจอยางเฉพาะเจาะจง 2) หาคาการทดสอบ
ทางเดียว คาความนาจะเปนของการทดสอบ และคา Z หรือคํานวณหาขนาดอิทธิพลของโคเฮน 
(Cohen)  3) คํานวณคาเฉลี่ยของขนาดอิทธิพล และคารวมของความนาจะเปนของการทดสอบ            
4) คํานวณหาจํานวนงานวิจัยท่ีมีขนาดอิทธิพลเปนศูนยท่ีทําใหผลการวิจัยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยใชวิธีของสทัฟเฟอร (Stouffer) 

ซึ่งการวิเคราะหเมตาในลักษณะนี้มีความยุงยากในการใชงาน เพราะตองใชความรู            
ความชํานาญในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะหท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  และ
จุดประสงคของการวิเคราะหอ ยู ท่ีการประมาณค าตัวแทนขนาดอิทธิพลมากกวาศึกษ า                   
ความแปรปรวน    

ในสวนของการวิเคราะหโดยกลุมนักวิชาการ ซึ่งไดแก เฮดเจส, โรเซนทาล และรูบิน จะมี
วัตถุประสงคเพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพลท่ีแทจริงของประชากร และใชกลุมตัวอยางเปนหนวย
การวิเคราะห  นําคาท่ีประมาณไดมาทดสอบความเปนเอกพันธโดยมีขั้นตอน ดังนี้  1) รวบรวม
ผลการวิจัยในปญหาท่ีตองการศึกษาโดยไมจําเปนตองพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑกอน ดังนั้นจึง
สามารถใชงานวิจัยไดท้ังสิ้นท่ีศึกษาปญหาเดียวกัน และไมเกิดอคติตองานวิจัย  2) คํานวณคา
อิทธิพล และขนาดอิทธิพลมาตรฐาน 3) ทดสอบความเปนเอกพันธของขนาดอิทธิพลมาตรฐาน
ท้ังหมด โดยใช x2 ถามีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา  ขนาดอิทธิพลมาตรฐานท้ังหลายแตกตาง
กัน เนื่องมาจากตัวแปรแทรกซอนอื่นๆ  จําเปนตองแบงขนาดอิทธิพลมาตรฐานเปนกลุมยอยตาม
ลักษณะงานวิจัย แลวจึงทดสอบความเปน เอกพันธใหม แตถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถนํา
ขนาดอิทธิพลมาหาคาเฉลี่ยได โดยถวงน้ําหนักของขนาดอิทธิพลมาตรฐานแตละตัวดวยขนาดของ
กลุมตัวอยางในงานวิจัยนั้นๆ 

ดังนั้นการทดสอบความเปนเอกพันธของขนาดอิทธิพลมาตรฐาน จึงไมเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางขนาดเล็ก  และการแจกแจงไมเปนปกติ  เพราะอาจจะไมสามารถสรุปรวมขนาดอิทธิพลได 

อีกประการหนึ่งในการวิเคราะหเมตานั้นฮันเตอร และชมิลด ไดเสนอการวิเคราะหเมตา
โดยใหมีการปรับแกความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา เพ่ือประมาณคาขนาดอิทธิพลท่ีแทจริง
ของประชากร  โดยการหักลบความคลาดเคลื่อนเนื่องจากคุณสมบัติบางประการท่ีเกี่ยวของกับการ
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คํานวณขนาดอิทธิพล  ใชกลุมตัวอยางเปนหนวยในการวิเคราะหขอมูล และนําความแปรปรวนใน
กลุมขนาดอิทธิพลเปรียบเทียบกับความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการสุม 

สําหรับงานวิจัยนี้ได เลือกการวิเคราะหเมตาแบบ เนื่องจากเปนการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ซึ่งการวิเคราะหแบบอื่นเหมาะสมกับงานวิจัยเชิงทดลองมากกวา อีกท้ังเพ่ือลดความ
ซับซอนของการใชการวิเคราะหแบบอื่น เพ่ือใหไดคาขนาดอิทธิพลท่ีสามารถนําไปใชอธิบาย
ความสัมพันธไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
1.5.5  ขั้นตอนและสถิติสําหรับการวิเคราะหเมตา 
หลักการในการสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมานนั้น เปนการใชกระบวนการ

ทางสถิติมาวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบประเด็นปญหาไดแก 1) ดัชนีมาตรฐานท่ีเปนผลการวิจัยจาก
การที่นํางานวิจัยมาสังเคราะห ทุกเรื่องมีคาใกลเคียงกันหรือไม  ถาใกลเคียงกันจะสามารถ
สังเคราะหสรุปรวมผลการวิจัยไดอยางไร  ประเด็นการวิเคราะหนี้เรียกวาการบรรยาย  2) หากคา
ดัชนีมาตรฐานท่ีเปนผลการวิจัยจากการท่ีนํางานวิจัยมาสังเคราะหทุกเรื่องนั้น มีคาแตกตางกัน              
มีปริมาณความแปรปรวนมากนอยเพียงไร และเปนความแปรปรวนชนิด ท่ีมีระบบ หรือ                
ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน (Systematic Variance)  ซึ่งเรียกการวิเคราะหในลักษณะนี้วา
เปนการวิเคราะหแบบแยกสวน  และ 3) การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบวามีปจจัยใดอธิบายความแป 
ปรวนในดัชนีมาตรฐานไดบาง  ผลจากการวิเคราะหในตอนนี้จะแสดงถึงความสัมพันธระหวาง          
ตัวแปรตางๆ ในเง่ือนไขที่แตกตางกัน  ซึ่งการวิเคราะหในลักษณะนี้เ รียกวาการอธิบาย  และ              
การวิเคราะหวามีตัวแปรปรับ (Moderate Variable)  ตัวใดบาง ท่ีมีอิทธิพลทําใหดัชนีขนาดอิทธิพล 
และดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาแตกตางกัน ซึ่งการวิเคราะหขอมูลนี้ไดมาจากการบูรณาการ
งานวิจัยหลายเรื่อง ที่สามารถดําเนินการไดแตในงานวิจัยท่ีเปนการสังเคราะหผลงานวิจัย                   
ท่ีมีลักษณะเปนการวิเคราะหอภิมานเพียงอยางเดียวเทานั้น 

  
1.6  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 3 ประเภท ไดแก 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ เหตุผล               
เชิงจริยธรม  
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการทํางาน 



35 

  3.  ตัวแปรปรับ (Moderating Variable) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแปรแบงกลุมยอย คือ                
ตัวแปรลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ไดแก เพศ ผลการเรียน รายไดครอบครัว การศึกษาบิดา  การศึกษา
มารดา  อายุ และการศึกษา 
 
1.7    นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 
    ตัวแปรปรับ (Moderating Variable) หมายถึง  ตัวแปรในการวิเคราะหอภิมาน ท่ีมีผล หรือ
สงผลทางตรงตอความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับ ตัวแปรตาม  ซึ่งในการวิเคราะหงานวิจัยนี้
ใชตัวแปรปรับในการแบงกลุมยอย ไดแก ตัวแปรลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง  และตัวแปรลักษณะ
งานวิจัย 
 1.7.1  ดานการพิมพ มีขอมูลประกอบดวย  ปท่ีพิมพงานวิจัย  หมายถึง  ปท่ีมีการตีพิมพเอกสาร
เพื่อเผยแพร  เพศของผูวิจัย  หมายถึง  เพศชาย หรือ เพศหญิง  (หัวหนาโครงการวิจัยในขอมูลท่ีนํามา
จากงานวิจัย และ นักศึกษา  ท่ีทําภาคนิพนธ  วิทยานิพนธ)   สาขาท่ีจบการศึกษาสูงสุดของผูวิจัย หมายถึง  
การศึกษาสูงสุดของผูวิจัยระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  สาขาท่ีจบการศึกษา
สูงสุดของผูวิจัย หมายถึง  ผูวิจัยท่ีจบการศึกษาสูงสุดจากสาขาทางดานวิทยาศาสตร และดานสังคมศาสตร  
ภูมิลําเนาของผูวิจัย หมายถึง  ภูมิลําเนาของผูวิจัยท่ีอยูเขต กทม. (ภาคกลาง) ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต 
 1.7.2  ดานเนื้อหาสาระของงานวิจัยประกอบดวย 10 ดาน คือ ประเภทของงานวิจัย  ระดับตัวแปร  
ประเภทของตัวแปรตาม  วิธีการสุม  ลักษณะกลุมตัวอยาง  พ้ืนท่ีของกลุมตัวอยาง  จํานวนกลุมตัวอยาง  
และคุณภาพแบบวัด 
 1)  ประเภทของงานวิจัย หมายถึง  ลักษณะของงานท่ีศึกษาวาเปน วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  
ปริญญานิพนธ หรือ รายงานการวิจัย 
 2)  สถานการณของตัวแปรตาม หมายถึง  พฤติกรรมตามสถานการณระดับตนเอง และ 
พฤติกรรมตามสถานการณระดับผูอื่น 
 3)  ประเภทของตัวแปรตาม หมายถึง  พฤติกรรมจริยธรรม 
 4)  วิธีการสุม หมายถึง ลักษณะการสุมตัวอยางของงานวิจัย สุมแบบ Specific 
Sampling สุมแบบ Simple Random Sampling สุมแบบ Stratified Quota Random Sampling สุมแบบ Quota 
Random Sampling และสุมแบบ Stratified-Accidental Sampling 
 5)  ลักษณะกลุมตัวอยาง  หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
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 6)  พ้ืนท่ีกลุมตัวอยาง หมายถึง  การศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ กทม. กทม.และปริมณฑล  หรือ
ตางจังหวัด 
 7)  จํานวนกลุมตัวอยาง หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลงานวิจัย
แตละเรื่อง 
 8)  จํานวนตัวแปรปรับ หมายถึง  จํานวนตัวแปรปรับระบุในงานวิจัยแตละเรื่อง 
 9)  คุณภาพแบบวัด หมายถึง  คุณภาพของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
เหตุผลเชิงจริยธรรม และ แบบวัดคุณธรรม หรือ ศาสนา 
  ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง หมายถึง ขอมูลท่ีใชในการแบงกลุมยอย ไดแก เพศ  ผลการเรียน  
รายไดครอบครัว  การศึกษาบิดา  การศึกษามารดา  อายุ และการศึกษา 
     การวิเคราะหอภิมาน หมายถึง การสังเคราะหผลการวิจัยประเภทใด ประเภทหนึ่ง   โดยการ
นําผลการวิจัยนั้นมาสังเคราะหเพ่ือเปนการสรุปขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยแตละเ ร่ืองในรูป
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และการวิเคราะหท่ีสามารถอธิบายไดวา  ขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยแต
ละเรื่องนั้น  แตกตางกันเนื่องมาจากคุณลักษณะงานวิจัย  ในสวนใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิจัยใน
ลักษณะดังกลาวตอไป 
      คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ หมายถึง คาดัชนีมาตรฐานของคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
ของผลการวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม 
ซึ่งไดจากการคํานวณการวิเคราะหงานวิจัยดวยวิธีอภิมาน 
     คาขนาดอิทธิพล (Effect Size) หมายถึง  คาดัชนีมาตรฐานของคาขนาดอิทธิพลของผลการ
ศึกษาวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรมกับ 
พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งไดจากการวิเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการอภิมาน 
    คาความเบ (Kurtosis) หมายถึง  คาท่ีบอกลักษณะการกระจายของกลุมคาดัชนีมาตรฐาน
วาจํานวนของกลุมคาดัชนีมาตรฐานสวนใหญ มีคาใกลเคียงกันมากนอยเพียงใด โดยท่ีการกระจาย
ของกลุมคาดัชนีมาตรฐานมีลักษณะโดงปกติ (Normal) จะมีคาความโดงเทากับ 0 ถาคาความโดง
เปนบวก หมายถึง ขอมูลมีการแจกแจงท่ีคอนขางปาน (โคงนอย)  แตถาคาความโดงเปนลบหมายถึง
ขอมูลมีการแจกแจงท่ีมียอดสูง (โคงมาก) 
 
1.8  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม 
ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพล มากกวา .30 
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ภาพท่ี 1.2  โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานที่ 1 
 

 สมมตฐิานท่ี 2   เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรม ผลใน
ทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพล มากกวา .30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3  โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานที่ 2 

ตัวแปรปรับดานชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ จํานวนพี่นอง 

การศึกษาบิดามารดา เกรดเฉลี่ย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
คาขนาดอิทธิพล (d) 

ตัวแปรปรับชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ พี่นอง การศึกษา

บิดามารดา เกรดเฉล่ีย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม 
คาขนาดอิทธิพล (d) 
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 สมมติฐานท่ี 3  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จริยธรรม ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา .30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.4  โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานที่ 3 
 
 สมมติฐานท่ี 4  เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลใน
ทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
มากกวา .30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.5  โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานที่ 4 

ตัวแปรปรับดานชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ จํานวนพี่นอง 

การศึกษาบิดามารดา เกรดเฉล่ีย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
คาขนาดอิทธิพล (d) ของ 

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) 

ตัวแปรปรับชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ พี่นอง การศึกษา

บิดามารดา เกรดเฉลี่ย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม 
คาขนาดอิทธิพล (d) ของ 

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) 
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 สมมติฐานท่ี 5 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม 
ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของ คาเอฟ (f) มากกวา .30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.6 โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานท่ี 5 
 
 สมมติฐานท่ี 6 เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลใน
ทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคาเอฟ (f) มากกวา .30  
 
   
 

 

 

 

 

 

าพท่ี 1.7  โมเดลแสดงความสัมพันธของสมมติฐานท่ี 6 

ตัวแปรปรับชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ พี่นอง การศึกษา

บิดามารดา เกรดเฉลี่ย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
คาขนาดอิทธิพล (d) ของ 

คาเอฟ (F) 

ตัวแปรปรับชีวสังคม 
ไดแก เพศ อายุ พี่นอง การศึกษา

บิดามารดา เกรดเฉลี่ย 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 

และสภาพครอบครัว 
 

พฤติกรรมจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม 
คาขนาดอิทธิพล (d) ของ 

คาเอฟ (f) 



บทที่ 2 
 

วิธีการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผล                     
เชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม โดยวิธีวิเคราะหอภิมาน” เปนการสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการ
วิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis) เพื่อสรปุองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหอภิมานงานวิจัยท่ีศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมการทํางาน 
ระหวางป พ.ศ. 2534-2552 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
2.1  กลุมตัวอยางงานวิจัย 
 
 กลุมตัวอยางงานวิจัยครั้งนี้คือ  วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ ปริญญานิพนธ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ท่ีไดศึกษาถึงความสัมพันธลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
กับ พฤติกรรมการทํางาน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม และ พฤติกรรมการทํางาน ท่ีแลวเสร็จและพิมพ
เผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2544-2550 จํานวนรวมท้ังหมด  26 เลม ซ่ึงคัดเลือกโดยใชวิธีตามเกณฑในการ
คัดเลือก ดังนี้ 

2.1.1  เปนงานวิจัยเชิงสัมพันธเปรียบเทียบ (Comparative – Correlation Study) โดยมีลักษณะ 
มุงอนาคตควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนตัวแปรอิสระ และพฤติกรรมการทํางาน เปนตัวแปรตาม 
ซ่ึงวัดจากผูตอบคนเดียวกัน โดยใชแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scales)                     
ท่ีมีขอตกลงวาอยูใน Interval Scale 

2.1.2  เปนงานวิจัยท่ีมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้ 
2.1.3  มีกลุมตัวอยางในงานวิจัยไมต่ํากวา 350 คน  
2.1.4  มีวิธีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ เชน Quota Random Sampling , Stratified Quota 

Random Sampling เปนตน 
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2.1.5  ใชทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 2.1.6  เปนงานวิจัยท่ีมีการรายงานสถิติพื้นฐาน และ สถิติท่ีเปนการทดสอบนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ
เพียงพอตอการนําไปใชในการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน ไดแก จํานวนกลุมตัวอยาง (n) คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (Pearson’s Product Mornent Correlation) คา F (F-test) 

2.1.7  เปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับจิตพฤติกรรมศาสตร   
 

2.2  ขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางงานวิจัย 
 
 ในการคัดเลือกงานวิจัยท่ีจะใชเปนกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอดังตอไปนี้ 
 2.2.1  สืบคนรายช่ืองานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม  และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรม จากวารสารทางการศึกษา รายงาน
ผลการวิจัยจากหนวยงานตางๆ ฐานขอมูลออนไลนของสถาบันการศึกษาตางๆ บทคัดยอภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธ และปริญญานิพนธ ของมหาวิทยาลัยตางๆ โดยใชหัวขอเรื่องในการสืบคนวา “พฤติกรรม
จริยธรรม”  “ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน” และ “เหตุผลเชิงจริยธรรม” แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
สังเคราะห 
 2.2.2  สํารวจเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และปริญญานิพนธ ท่ีไดทําการสืบคน
จากในขอ 1 จากเลมท่ีไดมีการตีพิมพเผยแพร 
 2.2.3  เม่ือไดภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และปริญญานิพนธ ท่ีมีตัวแปรสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการ
ศึกษาจากการสืบคนเปนท่ีเรียบรอยแลว ขั้นตอไปเปนการเก็บขอมูลเนื้อหาภายในตัวเลมงานวิจัยนั้นๆ 
วามีคุณสมบัติตามเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยตามท่ีกําหนดไวหรือไม โดยมีรายงานการวิจัยท่ีผาน
เกณฑดังกลาวจํานวน 26 เลม และเปนภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และปริญญานิพนธมากกวารายงานการ
วิจัย 

 
2.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสรุปรายงานการวิจัยซ่ึงเปนแบบฟอรมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายงานการวิจัย โดยดัดแปลงมาจากแบบสรุปรายงานการวิจัยของนงลักษณ วิรัชชัย  และ สุวิมล วองวานิช 
(2541) ดุษฎี โยเหลา (2535)  และมะลิวัลย (2549) และผูวิจัยไดดัดแปลงใหเปนแบบสรุปรายงานการ
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วิจัยท่ีสอดคลองกับประเด็นการวิจัยท่ีผูวิจัยตองการศึกษา เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลและบันทึก
รายละเอียดตางๆ ของงานวิจัยท่ีจําเปนสําหรับนํามาสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน 
ประกอบดวย 2 สวน 
 สวนท่ี 1 เปนแบบบันทึกขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวิจัย ไดแก รายละเอียด
เกี่ยวกับผูวิจัย  และ ระเบียบวิธีวิจัย 
 สวนท่ี 2 เปนแบบบันทึกขอมูลท่ีเปนการรายงานคาทางสถิติท่ีจะใชสําหรับการวิเคราะห               
อภิมาน และ ผลการวิจัย 
 ในการสรางแบบสรุปรายงานการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1)  ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  บทความ  รายงานการวิจัย ท่ีใชเทคนิควิธีการ
สังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน โดยศึกษารูปแบบของงานวิจัยนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดขอคําถามในแบบสรุปรายงานการวิจัย 

 2)  สรางแบบสรุปรายงานการวิจัย จากนั้นนําแบบสรุปรายงานการวิจัยไปทดลองใช
บันทึกงานวิจัยจํานวน 5 เรื่อง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และความครอบคลุมในการเก็บ
ขอมูลรายงานการวิจัยกอนจะนํามาปรับปรุงใหมีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษา
มากขึ้น 

 3)  นําแบบบันทึกสรุปรายงานการวิจัยไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และความครอบคลุมของตัวแปรสรุปรายงานการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะอีกครั้งกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
 
2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะ                   
มุงอนาคตควคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรมโดยมี
การเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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 2.4.1  สืบคนรายชื่องานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม  

 จากเอกสารทางการศึกษา รายงานการวิจัย บทคัดยอภาคนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ 
ของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตางๆ รวมท้ังจากรายงานการวิจัยของหนวยงานตางๆ แลว
ติดตามเอกสารท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรเหลานั้นมาทําการสังเคราะห 
 2.4.2  สืบคนรายชื่องานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
           พฤติกรรมจริยธรรม และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม  
 จากระบบฐานขอมูลออนไลนของมหาวิทยาลัย และ หนวยงานทางการศึกษาตางๆ รวมท้ัง
ระบบฐานขอมูลของหนวยงานองคภาครัฐท่ีใหบริการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเนต โดยใชคําใน
การสืบคนวา “พฤติกรรมจริยธรรม” “ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน” และ “เหตุผลเชิงจริยธรรม” 
 2.4.3  สํารวจงานวิจัยที่ไดสืบคนเปนที่เรียบรอยแลว  
 โดยการหาเอกสารท่ีไดรับการตีพิมพของรายงานการวิจัยนั้นๆ หรือ ถาเปนรายงานการวิจัยท่ี
ไดจากการสืบคนจากทางระบบฐานขอมูลออนไลนผานอินเทอรเนต จะตองคนหาขอมูลใหไดรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Text)  
 2.4.4  ทําการศึกษารายงานวิจัยเลมนั้นโดยการอาน และ ตรวจสอบเนื้อหาภายในเลม 
 คุณสมบัติตามเกณฑท่ีไดกําหนดไวหรือไม หากงานวิจัยเลมดังกลาวมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี
ไดกําหนดไว ท้ังระเบียบวิธีวิจัย กลุมตัวอยาง มีความครบถวนสมบูรณเพียงพอท่ีจะนํามาสังเคราะห
งานวิจัยได ก็จะนํางานวิจัยดังกลาวไปเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาตอไป 

2.4.5  ทําการอาน และสรุปขอมูลงานวิจัย และบันทึกผลที่ไดลงในแบบสรุปรายงานการวิจัย 
 2.4.6  เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห  
 การลงรหัสตัวแปรลงในแบบคูมือการลงรหัสขอมูลท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ทําการลงรหัสขอมูล  
และบันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อใชในการประมาณคาดัชนี
มาตรฐาน หลังจากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีบันทึก แกไขขอมูลท่ีบันทึกผิดพลาด
ในการประมาณคาดัชนี 

 
2.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในรายงานการสังเคราะหงานวิจัยนี้ จําแนกออกเปน 3 ตอนใหญๆ คือ  
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 2.5.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของรายงานการวิจัย   
 ศึกษาการกระจายของรายงานการวิจัยตามตัวแปรตางๆ โดยใชความถ่ี และ รอยละ สวนตัวแปร
ท่ีมีมาตรวัดเปนแบบมาตรชวง เชน กลุมตัวอยาง จํานวนหนาของรายงานการวิจัย  ใชวิธีการคํานวณ
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.5.2  การวิเคราะหอภิมานโดยการประมาณคาดัชนีมาตรฐานสําหรับงานวิจัย 
 การวิเคราะหในแตละเรื่อง ใชรูปแบบของการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพล การวิเคราะหสถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistic) เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงของคาดัชนีมาตรฐาน เพื่อใหทราบ
คาเฉล่ีย การกระจาย ความเบ และ ความโดง 
 2.5.3  เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของคาขนาดอิทธิพล  
 โดยเปนการจําแนกตามตัวแปร  ลักษณะงานวิจัย  และตัวแปรปรับ  ในการวิเคราะห       เพื่อ
ทดสอบความแตกตางของคาขนาดอิทธิพลระหวางกลุมการวิเคราะห ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห
สองแบบ คือ การใชการวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One Way ANOVA) และทําการ
ทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองกับขอตกลงเบ้ืองตน 
 ผูวิจัยคํานวณคาขนาดอิทธิพลใน 2 กรณี คือ 
 
 กรณีท่ี 1  เปนการประมาณคาอิทธิพล (d) จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) โดยใชสูตร
ดังนี้ 
   
   d =  
   

โดยท่ี  d = คาขนาดอิทธิพล 
   n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
   r = คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 
  กรณีท่ี 2  เปนการประมาณคาขนาดอิทธิพล (d) จากคาสถิติ F 
   ในกรณีท่ีมีการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือมีกลุมตัวอยาง k กลุม L.T.West 
และ N Wirachai (1984) ไดพัฒนาสูตรการประมาณคาขนาดอิทธิพล (d) ดังนี ้
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   d    =  
  

เม่ือ  f    =         และ                  
โดยท่ี  d = คาขนาด อิทธิพล 
 F = คาสถิติ F



บทที่ 3  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 งานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมคต  และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม โดยวิธีการวิเคราะห            
อภิมาน”  เปนการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของผลการวิจัยระหวางตัวแปรอิสระ 
2 ประการ คือ 1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม ท่ีมีความสัมพันธกับ                
ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมจริยธรรม โดยทําการรวบรวมคาทางสถิติจากงานวิจัยระดับปริญญาโทขึ้นไป 
โดยมีจํานวนงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหรวม 14 เรื่อง ซ่ึงคํานวณคาขนาดอิทธิพลตามสูตรการคํานวณ    
ในบทท่ี 2 ไดจํานวน 395 คา และทําการวิเคราะหขอมูล โดยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และ
สัญญาลักษณตางๆ เพื่อแทนคาสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

สัญญลักษณ ความหมาย 

 
คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพล (Effect size) 

Mean คาเฉล่ีย  
SD สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

Max คาสูงสุด (Maximun) 
Min คาต่ําสุด (Minimum) 
Sk คาความเบ (Skeness) 
Ku คาความโดง (Kurtosis) 
n จํานวนกลุมตัวอยาง 
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ในบทนี้ไดทําการแบงออกเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลเบ้ืองตนของรายงานการวิจัย  2) คาสถิติ
พื้นฐานของคาขนาดอิทธิพล และ 3) การทดสอบความแตกตางระหวางคาขนาดอิทธิพลตามลักษณะ 
ชีวสังคมภูมิหลัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1  ขอมูลเบ้ืองตนของรายงานการวิจัย  
 
 จากการรวบรวมรายงานการวิจัยในระดับปริญญาโทขึ้นไปท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง              
1) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม และ 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรม
จริยธรรม มีจํานวนท้ังส้ิน 14  เรื่อง ซ่ึงเปนงานวิจัยในชวงป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 และสามารถนํามา
คํานวณคาขนาดอิทธิพลไดรวมจํานวน 395 คา ซ่ึงถือเปนกลุมรวมในงานวิจัยนี้  และเม่ือแบงตาม
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุมตัวอยางในงานวิจัย เพื่อวิเคราะหในกลุมยอย  ทําใหไดคาขนาด
อิทธิพลท่ีสามารถนํามาใชในกลุมยอยการสังเคราะหในครั้งนี้มีจํานวน 395 คา  คิดเปนรอยเปอรเซ็นต 
ซ่ึงขอมูลเบ้ืองตนของรายงานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  
 
         3.1.1  ปที่สําเร็จของงานวิจัย 

จากตารางท่ี 3.1  งานวิจัยท่ีนํามาใชในการสังเคราะหในงานวิจัยนี้ประกอบดวย งานวิจัยจาก ป พ.ศ. 
2544  จํานวน 2  เรื่อง (คิดเปนรอยละ 14.29)  จากป พ.ศ. 2546  จํานวน 1 เรื่อง (คิดเปนรอยละ        
7.14)  จากป พ.ศ. 2547  จํานวน 2 เรื่อง (คิดเปนรอยละ  14.29) จากป พ.ศ. 2548  จํานวน 2 เรื่อง            
(คิดเปนรอยละ  14.29)  จากป พ.ศ. 2549  จํานวน  3  เรื่อง (คิดเปนรอยละ 21.42) และจากป พ.ศ. 2550  
จํานวน 4 เรื่อง (คิดเปนรอยละ  28.57)  

 

ตารางที่ 3.1  ปท่ีสําเร็จของงานวิจัย 
 

ปที่สําเร็จของงานวิจัย จํานวนเร่ือง รอยละ 
1.  พ.ศ. 2544 2 14.29 
2. พ.ศ. 2546 1 7.14 
3. พ.ศ. 2547 2 14.29 
4. พ.ศ. 2548 2 14.29 
5. พ.ศ. 2549 3 21.42 
6. พ.ศ. 2550 4 28.57 

รวมทั้งส้ิน 14 100 
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 3.1.2  ประเภทของตัวแปรอิสระ 
  จากตารางท่ี 3.2  งานวิจัยท่ีนํามาใชในการสังเคราะหในงานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปร
อิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียว จํานวน 6 เรื่อง (คิดเปนรอยละ 42.85)                   
และเปนงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และเหตุผลเชิงจริยธรรม           
ท้ังสองตัวแปร  จํานวน 8 เรื่อง (คิดเปนรอยละ  57.15) แตไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรอิสระท่ีเปน
เหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว  
 
ตารางที่ 3.2  ประเภทของตัวแปรอิสระท่ีใชในการสังเคราะห 
 

ประเภทของตัวแปรอิสระ จํานวนเร่ือง รอยละ 
1. ตัวแปรอิสระที่เปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 6 42.85 
2. ตัวแปรอิสระที่เปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 
8 57.15 

 
 3.1.3  ประเภทของกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

  จากตารางท่ี 3.3  งานวิจัยท่ีนํามาใชในการสังเคราะหในงานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยท่ีศึกษากลุมตัวอยาง 
ท่ีเปนเด็ก  จํานวน 6 เรื่อง (คิดเปนรอยละ   42.85) และเปนงานวิจัยท่ีศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหญ  
จํานวน 8  เรื่อง (คิดเปนรอยละ  57.15)  
 
ตารางที่ 3.3  ประเภทของกลุมตัวอยางท่ีใชในการสังเคราะห 
 

ประเภทของกลุมตัวอยางในงานวิจัย จํานวนเร่ือง รอยละ 
1. กลุมเด็ก และ เยาวชน 6 42.85 
2. กลุมผูใหญ 8 57.15 

 
 3.1.4  ประเภทของกลุมยอยในการสังเคราะหงานวิจัย 

   จากการคํานวณคาขนาดอิทธิพล สามารถสรุปในตารางท่ี 3.4 ไดวา การแบงตามลักษณะ               
ชีวสังคมภูมิหลังของกลุมตัวอยางในงานวิจัย ไดจํานวนคาขนาดอิทธิพลดังนี้  1) เพศของกลุมตัวอยาง 
แบงเปน เพศชาย มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  12  คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะ  
มุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 21 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผล                
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เชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 12 คา  และเพศหญิง มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  12 คา           
เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 21 คา              
เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 12 คา       
 
ตารางที่ 3.4  คาขนาดอิทธิพลตามประเภทของกลุมรวม และกลุมยอยท่ีใชในการสังเคราะห 
 

ประเภทของกลุมรวม และ 
กลุมยอย 

จํานวนคาขนาด
อิทธิพลทั้งหมด 

จํานวนคาขนาดอิทธิพลที่มีลักษณะ                   
มุงอนาคตฯ เปนตัวแปรอิสระ 

จํานวนคาขนาดอิทธิพลที่มีเหตุผลเชิง
จริยธรรม เปนตัวแปรอิสระ 

1. กลุมรวม 395 242 282 
2. เพศชาย 12 21 12 
3. เพศหญิง 12 21 12 
4. อายุนอย 22 32 32 
5. อายุมาก 22 33 31 
6. บิดาการศึกษาต่ํา 3 5 0 
7. บิดาการศึกษาสูง 3 4 0 
8. มารดาการศึกษาต่ํา 3 4 0 
9. มารดาการศึกษาสูง 3 4 0 
10. บิดามารดาการศึกษาต่ํา 4 10 8 
11. บิดามารดาการศึกษาสูง 4 8 8 
12. เด็ก และ เยาวชน 183 310 336 
13. ผูใหญ 212 330 232 
14. ครอบครัวปกต ิ 4 10 8 
15. ครอบครัวแตก 4 8 8 

 
2) อายุของกลุมตัวอยาง  แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอย มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด 22 คา   
เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 32  คา  เม่ือแบง
ตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 32 คา  และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุมาก         
มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  22 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 33 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาด
อิทธิพล 31  คา    3) การศึกษาบิดา แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีบิดาการศึกษาต่ํา มีจํานวนคาขนาดอิทธิพล
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ท้ังหมด  3 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 
5  คา  แตไมมีคาขนาดอิทธิพลเม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม  และกลุมตัวอยาง         
ท่ีมีบิดาการศึกษาสูง มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  3  คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 4 คา  แตไมมีคาขนาดอิทธิพลเม่ือแบงตามตัวแปรอิสระ
ท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม 4) การศึกษามารดา แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีมารดาการศึกษาต่ํา มีจํานวนคา
ขนาดอิทธิพลท้ังหมด  3 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหได          
คาขนาดอิทธิพล 4 คา  แตไมมีคาขนาดอิทธิพลเม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม และ
กลุมตัวอยางท่ีมีมารดาการศึกษาสูง มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  3  คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระ
ท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 4 คา  แตไมมีคาขนาดอิทธิพลเม่ือแบง
ตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม  5) การศึกษาบิดามารดา แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีบิดา
มารดาการศึกษาต่ํา มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด  4 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะ       
มุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 10 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผล                
เชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 8 คา และกลุมตัวอยางท่ีมีบิดามารดาการศึกษาสูง มีจํานวนคา
ขนาดอิทธิพลท้ังหมด  4 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหได           
คาขนาดอิทธิพล 8 คา เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล            
8 คา   และ 6) ประเภทครอบครัว แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมาจากครอบครัวปกติ มีจํานวนคาขนาด
อิทธิพลท้ังหมด  4 คาเม่ือแบงตามตัวแปรอิสระ ท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาด
อิทธิพล 10 คา เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระท่ีเปนเหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 8 คา  และ 
กลุมตัวอยางท่ีมาจากครอบครัวแตก มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมด 4 คา  เม่ือแบงตามตัวแปรอิสระ
ท่ีเปนลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 8 คา  เมื่อแบงตามตัวแปรอิสระที่เปน
เหตุผลเชิงจริยธรรม ทําใหไดคาขนาดอิทธิพล 8 คา       
 
3.2  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ   

พฤติกรรมจริยธรรมในภาพรวม  
 

 การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมจริยธรรม ในภาพรวม เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน คือ คาขนาดอิทธิพล ซ่ึงมีผลการวิจัย 
ดังนี้  
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  จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจาก 
คาทางสถิติ 2 ประเภท คือ 1) คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ และ 2) คา F จากการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสามทาง  แลวทําการหาคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ เม่ือจําแนกตาม
ตัวแปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมที่สรุปในตารางที่ 3.4   ปรากฏวา           
ในกลุมรวม (ภาพท่ี 3.1)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวมมีคาเทากับ 0.44 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31    
  สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรมมีคาเฉล่ียสูงสุดในกลุมตัวอยางท่ีมีครอบครัวปกติ  โดยมี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .77  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 คาเฉล่ียของขนาด
อิทธิพลท่ีมีคาสูงรองลงมาพบในกลุมตัวอยางท่ีความสัมพันธบิดามารดาดีมาก โดยมีคาเฉล่ียของ                
คาขนาดอิทธิพลเทากับ .74   มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40  สวนกลุมไมมีพี่นองหญิง                  
เปนคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .10 โดยท่ีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพล
ของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .10  ถึง .71 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง .41  ถึง .87 

 
3.3  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวาง ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม

จริยธรรม  ที่มาจากสัมประสิทธิสหสัมพันธ   
 

การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน คือ คาขนาด
อิทธิพล  ซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้ 

จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัย  ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจาก 
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เทานั้น แลวทําการหาคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอย
ตางๆ เม่ือจําแนกตามตัวแปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมท่ีสรุปในตารางท่ี 3.4   
ปรากฏวา ในกลุมรวม (ภาพท่ี 3.2)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
กับพฤติกรรมจริยธรรม มีคาเทากับ .80 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .92 
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ภาพที่ 3.1  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม                
   ในกลุมรวม และ กลุมยอย 
 
 
 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 

กลุมรวม d =.44 

เพศชาย d = .38 

เพศหญิง d = .26 

อายุนอย d = .27 

อายุมาก d = .28 

พี่นองนอย d = .52 

พี่นองมาก d = .54 

บิดา กศ. ต่ํา d = .54 

บิดา กศ. สูง d = .58 

เกรดเฉลี่ย d = .42 

เกรดฌลี่ย d = .58 

มารดา กศ. ต่ํา d = .17 

มารดา กศ. สูง d = .46 

บุตรคนแรก d = .57 

บุตรลําดับถัดมา d = .66 

ไมมพี่นองหญิง d = .10 

มีพี่นองหญิง d = .65 

กศ.บิดามารดาต่ํา d = .71 

กศ.บิดามารดาสูง d = .41 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d = .64 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d = .74 

ครอบครัวปกติ d = .77 

ครอบครัวมีปญหา d = .31 
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ภาพที่ 3.2  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม              

     จากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) ในกลุมรวม และ กลุมยอย 
 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 

เพศชาย d จาก r = .84 

เพศหญิง d จาก r =.53 

อายุนอย d จาก r = .77 

อายุมาก d จาก r = .78 

พี่นองนอย d จาก r = .84 

พี่นองมาก d จาก r = .64 

บิดา กศ. ต่ํา d จาก r = 1.04 

บิดา กศ. สูง d จาก r = 1.04 

เกรดเฉลี่ยต่ํา d จาก r = .72 

เกรดเฉลี่ยสูง d จาก r = 1 

มารดา กศ. ต่ํา d จาก r = 1 

มารดา กศ. สูง d จาก r = 1 

บุตรคนแรก d จาก r = .87 

บุตรลําดับถัดมา d จาก r = .66 

ไมมีพี่นองหญิง d จาก r = .92 

มีพี่นองหญิง d จาก r = .65 

กศ.บิดามารดาต่ํา d จาก r = .71 

กศ.บิดามารดาสูง d จาก r = .73 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d จาก r = .64 

คสพ.บิดามารดาดีมาก d จาก r = .74 

ครอบครัวปกต ิd จาก r = .77 

ครอบครัวมีปญหา d จาก r = .65 

กลุมรวม d จาก r =.80 
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สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ มีคาเฉล่ียสูงสุดใน
กลุมตัวอยางบิดาการศึกษาต่ํา และ บิดาการศึกษาสูง โดยมีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ 1.04 
และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .10 และ .02 ตามลําดับ คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีคาสูง
รองลงมาพบในกลุมตัวอยางท่ีเกรดเฉล่ียต่ํา  เกรดเฉล่ียสูง และ มารดารการศึกษาสูง โดยมีคาเฉล่ียของ
คาขนาดอิทธิพลเทากับ .97,  1,  1  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .71,  0,  .06  สวนกลุมเพศหญิงเปนคาเฉล่ีย
ของคาขนาดอิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .53 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .55โดยท่ี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .92  ถึง 6.4  สวนคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูระหวาง 1.15 ถึง .84 
 
3.4  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ พฤติกรรม

จริยธรรม ที่มาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน  
 
 การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน 
คือ คาขนาดอิทธิพล ซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้  
  จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจาก คา F ในการ
วิเคราะหความแปรปรวน เทานั้น แลวทําการหาคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอยตาง  ๆ
เม่ือจําแนกตามตัวแปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมท่ีสรุป ในตารางท่ี 3.4   ปรากฏวา 
ในกลุมรวม (ภาพท่ี 3.3)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับพฤติกรรม
จริยธรรม ท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน มีคาเทากับ .32  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ .28 
 สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน มีคาเฉล่ีย
สูงสุดในกลุมตัวอยางไมมีพี่นองหญงิ โดยมีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .87 และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ .87  คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีคาสูงรองลงมาพบในกลุมตัวอยางบุตรคนแรก           
โดยมีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .63  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .63 สวนกลุมเพศชาย  
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ภาพที่ 3.3  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม 

    ท่ีมาจากคาเอฟ (F) ในกลุมรวม และ กลุมยอย 
 
   
 
 

ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 

กลุมรวม d จาก F = .32 

เพศชาย d จาก F = .06 

เพศหญิง d จาก F= .09 

อายุนอย d จาก F= .18 

อายุมาก d จาก F = .18 

พี่นองนอย d จาก F = .47 

พี่นองมาก d จาก F = .42 

บิดา กศ.ต่ํา d จาก F= .10 

บิดา กศ. สูง d จาก F = .58 

เกรดฌลี่ยต่ํา d จาก F = .48 

เกรดฌลี่ย d จาก F = .34 

มารดา กศ. ต่ํา d จาก F = .17 

มารดา กศ. สูง d จาก F= .46 

บุตรคนแรก d จาก F= .63 

บุตรลําดับถัดมา d จาก F= .36 

ไมมีพี่นองหญิง d จาก F= .87 

มีพี่นองหญิง d จาก F = .28 

กศ.บิดามารดาต่ํา d จาก F= .32 

กศ.บิดามารดาสูง d จาก F = .59 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d จาก F = .39 

คสพ.บิดามารดาดีมาก d จาก F = .36 

ครอบครัวปกติ d จาก F = .70 

ครอบครัวมีปญหา d จาก F= .45 
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เปนคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .06 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
.07 โดยท่ีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .58   ถึง .06 สวนคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง .58 ถึง .07  
 
3.5  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม

จริยธรรม ในภาพรวม  
 

 การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรม  ในภาพรวม เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน คือ คาขนาดอิทธิพล ซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้ 

จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมมีจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจากคาทาง
สถิติ 2 ประเภท คือ 1) คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ และ 2) คา F จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สามทาง  แลวทําการหาคาเฉล่ีย ของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ เม่ือจําแนกตามตัว
แปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมท่ีสรุปในตารางท่ี 3.4   ปรากฏวา ในกลุมรวม         
(ภาพท่ี 3.4)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม  มีคา
เทากับ .29 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .28  

 สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผล         
เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมมีคาเฉล่ียสูงสุดในกลุมตัวอยางการศึกษาบิดามารดาสูง โดยมี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .39  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .42 คาเฉล่ียของขนาด
อิทธิพลท่ีมีคาสูงรองลงมาพบในกลุมตัวอยางความสัมพันธบิดามารดาดีมากโดยมีคาเฉล่ียของคาขนาด  
อิทธิพลเทากับ .38  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .42 สวนกลุมเพศหญิงเปนคาเฉล่ียของคาขนาด
อิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .14 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .17 โดยท่ีคาเฉล่ีย            
ของคาขนาดอิทธิพลของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .14  ถึง .37 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง .17  ถึง .40 
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ภาพที่ 3.4  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม  

         และ กลุมยอย 
 
 
 
 

เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 

เพศชาย d = .34 

เพศหญิง d = .14 

อายุนอย d = .27 

อายุมาก d = .33 

พี่นองนอย d = .35 

พี่นองมาก d = .28 

เกรดเฉลี่ยต่ํา d = .33 

เกรดเฉลี่ยสูง d = .25 

บตรคนแรก d = .37 

บุตรลําดับถัดมา d = .31 

พี่นองชายมาก d = .35 

ไมมีพี่นองหญิง d = .31 

มีพี่นองหญิง d = .36 

กศ.บิดามารดต่ํา d = .22 

กศ.บิดามารดาสูง d = .39 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d = .24 

คสพ.บิดามารดาดีมาก d = .38 

ครอบครัวปกติ d = .36 

ครอบครัวมีปญหา d = .31 

กลุมรวม d = .29 
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3.6  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรมที่มาจากสัมประสิทธิสหสัมพันธ  

 
การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม

จริยธรรมท่ีมาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน คือ คาขนาดอิทธิพล  
ซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจาก           
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ในกลุมรวม และ กลุมยอย 

เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 

เพศชาย  d จาก r 47 

เพศหญิง d จาก r = .06 

อายุนอย d จาก r = .27 

อายุมาก d จาก r = .28 

พี่นองนอย d จาก r = .35 

พี่นองมาก d จาก r = .28 

เกรดเฉลี่ยต่ํา d จาก r = .31 

เกรดเฉลี่ยสูง d จาก r = .31 

บุตรคนแรก d จาก r = .37 

บุตรลําดับถัดมา d จาก r = .31 

ไมมีพี่นองหญิง d จาก r = .31 

มีพี่นองหญิง d จาก r = .36 

กศ.บิดามารดาต่ํา d จาก r = .22 

กศ.บิดามารดาสูง d จาก r = .39 

คสพ.บิดามารดาดีนอย d จาก r = .24 

คสพ.บิดามารดาดีมาก d จาก r = .38 

ครอบครัวปกติ d จาก r = .36 

ครอบครัวมีปญหา d จาก r = .31 

กลุมรวม  d จาก r = .31 
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จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจากคาประสิทธิ
สหสัมพันธ เทานั้น แลวทําการหาคาเฉลี่ยของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ             
เม่ือจําแนกตามตัวแปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมท่ีสรุปในตารางท่ี 3.4   
ปรากฏวา ในกลุมรวม (ภาพท่ี 3.5)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
พฤติกรรมจริยธรรม  มีคาเทากับ .31  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .28 

สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผล
เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ มีคาเฉล่ียสูงสุดในกลุม
ตัวอยางเพศชายโดยมีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .47 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .51 
คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีคาสูงรองลงมาพบในกลุมตัวอยางการศึกษาบิดามารดาสูง  โดยมีคาเฉล่ีย
ของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .39  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .42  สวนกลุมเพศหญิงเปนคาเฉล่ีย
ของคาขนาดอิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .06  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .02โดยท่ี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .06  ถึง .38 สวนคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูระหวาง .02 ถึง .42 
 
3.7  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม 

จริยธรรม ที่มาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน  
 
  การสังเคราะหผลงานวิจัยของความสัมพันธระหวาง เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรมท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน เปนการคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน คือ คาขนาด
อิทธิพล ซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้  

จากการวิเคราะหอภิมานโดยการแปลงคาสถิติของงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะหในรูปของคาขนาดอิทธิพลท่ีมาจากคา F ในการ
วิเคราะหความแปรปรวน เทานั้น แลวทําการหาคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมและกลุมยอย
ตางๆ เม่ือจําแนกตามตัวแปรลักษณะงานวิจัยท้ังหมด 15 กลุม ตามวิธีการแบงกลุมท่ีสรุปในตารางท่ี 3.4   
ปรากฏวา ในกลุมรวม (ภาพท่ี 3.5)  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
พฤติกรรมจริยธรรม ท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน มีคาเทากับ .35 และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ .25 
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 สําหรับการวิเคราะหผลในกลุมยอยนั้น ปรากฏวา คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผล
เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจากคา F ในการวิเคราะหความแปรปรวน มีคาเฉล่ียสูงสุดใน
กลุมตัวอยางอายุมาก โดยมีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลเทากับ 1.20 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ .44  คาเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีคาสูงรองลงมาพบในกลุมตัวอยางเกรดเฉล่ียต่ําโดยมีคาเฉล่ีย
ของคาขนาดอิทธิพลเทากับ .43  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .43  สวนกลุมเพศชายเปนคาเฉล่ียของ
คาขนาดอิทธิพลนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ .21 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ .25 โดยท่ี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลของกลุมยอยท่ีเหลือมีพิสัยอยูระหวาง .21 ถึง .27 สวนคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูระหวาง .25  ถึง .23 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6  คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมาจาก        
คาเอฟ (F) ในกลุมรวม และ กลุมยอย 

 
3.8  การทดสอบความแตกตางระหวางคาขนาดอิทธิพลตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 
   
  สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาขนาดอิทธิพลตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง 
จํานวน 6 กลุมไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) การศึกษา 4) กลุมเด็ก 5) กลุมผูใหญ 6) พื้นท่ีในการเก็บขอมูล
กรุงเทพ และ 7) พื้นท่ีการเก็บขอมูลในตางจังหวัด  ไดนํามาทดสอบโดยการทํา One-Way ANOVA           
โดยใช คาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมของกลุมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ คาขนาดอิทธิพล            
ในกลุมรวมของเหตุผลเชิงจริยธรรม พบวาไมนัยสําคัญทางสถิติ   
 
 

เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 

เพศชาย d จาก F = .21 

เพศหญิง d จาก F = .22 

อายุนอย d จาก F = .27 

อายุมาก d จาก F = .1.2 

เกรดเฉลี่ยสูง d จาก F = .43 

กลุมรวม d จาก F = .35 



บทที่ 4 
 

การสรุปและการอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมคต  และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม โดยวิธีการวิเคราะห            
อภิมาน” ในครั้งนี้ เปนการวิจัยในลักษณะการสังเคราะหงานวิจัยท่ีสัมพันธกันระหวางลักษณะ                   
มุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม ท่ีใชรูปแบบการวิจัยในลักษณะของ
ความสัมพันธเปรียบเทียบ และใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมในงานวิจัยนั้นๆ และมุงเนนการศึกษา
เฉพาะงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจิตพฤติกรรมศาสตร ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหอภิมานในการ
สังเคราะหงานวิจัยดานนี้ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานจิตลักษณะเดิมซ่ึงไดแก 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มาจากการวิจัยท้ังส้ิน 14 เรื่อง โดยแบงเปนงานวิจัยท่ีมีการศึกษาเฉพาะ
ลักษณะมุงอนาคต กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพียงอยางเดียว จํานวน 6  เรื่อง และงานวิจัยท่ีศึกษาลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม จํานวน 8 เรื่อง ท้ังนี้ไมมีงานวิจัยท่ี
ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพียงอยางเดียว ซ่ึงงานวิจัยท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้
เปนงานวิจัยสวนบุคคล ในระดับปริญญาโท และ งานวิจัยสวนบุคคลท่ีไดรับทุนจากหนวยงานการให
ทุนของประเทศ ในสวนของการวิเคราะหเปนการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางดวยวิธีการวิเคราะห            
อภิมาน และไดมีการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดัชนีมาตรฐานการวิเคราะห
ระหวางสองกลุม โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ              
ในการวิเคราะหความแปรปรวนใชการทดสอบ Levene (Levene’s) โดยวิเคราะหในกลุมเพศ อายุ เด็ก 
ผูใหญ ครอบครัว การศึกษาบิดามารดา และ กลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ หรือ ตางจังหวัด              
รวมท้ังส้ิน จํานวน 6 กลุม   ในการนําเสนอผลการวิเคราะหคาดัชนีมาตรฐานจากการวิเคราะหงานวิจัย
ตางๆ ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม และ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม ในการวิเคราะหอภิมานท้ังสองกลุมไดเสนอผลการวิจัย
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เปนคาดัชนีมาตรฐาน 3 ประเภท ไดแก คาขนาดอิทธิพล (d)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  และคาเอฟ 
(f) ทําใหสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังตอไปนี ้
 
4.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 
   จากการประมวลเอกสารทางทฤษฎี และ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหผูศึกษาคาดถึงผลการวิจัย
ท่ีช้ีเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสาเหตุ และ ผล ระหวางความสัมพันธของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม และ เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม ท้ังในพฤติกรรมรวม และ 
พฤติกรรมยอยระดับตางๆ ท่ีอาจเกิดผลสอดคลองและตรงกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยไว 
2 ขอ และอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานแตละขอ ดังนี้ 
 
    4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 
  สมมติฐานท่ี 1 กลาววา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จริยธรรม ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพล (d) มากกวา .30 
 ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจรยิธรรม เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ
ภาพรวม 
 จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมท้ังในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึงคาเฉล่ียของ
คาขนาดอิทธิพลพบวา ครอบครัวปกติมีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุมการศึกษาบิดา
มารดาต่ํา (ดังภาพท่ี 3.1 ในบทท่ี 3)  
  สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม              
เม่ือจําแนกตามตัวแปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม พบความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม และ กลุมยอยอีก 17 กลุม โดยความสัมพันธ
ท่ีพบชัดเจนมากท่ีสุด คือในกลุมครอบครัวปกติ  รองลงมาคือกลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมาก            
เม่ือพิจารณาถึงความแตกตางรายคูจะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 3 คู คือ กลุมท่ีมีพี่นองหญิงท่ีมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีไมมี          
พี่นองหญิง กลุมครอบครัวปกติท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จะมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมครอบครัวมีปญหา และ กลุมท่ีบิดามารดาการศึกษาต่ํา ท่ีมีลักษณะ               
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มุงอนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมบิดามารดา
การศึกษาสูงท่ี ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน             
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม

จริยธรรม สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
 
  4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2  
   สมมติฐานท่ี 2 กลาววา เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผล
ในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพล (d) มากกวา .30 

ผูวิจัยไดศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธภาพรวม 
จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาเหตุผลเชิงจริยธรรม          

ไมพบความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึงคาเฉล่ียของคาขนาด
อิทธิพลพบวา กลุมตัวอยางท่ีบิดามารดามีการศึกษาสูงมีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุม
ตัวอยางท่ีความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีมาก (ดังภาพท่ี 3.4 ในบทท่ี 3)  
   สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม  เม่ือจําแนกตามตัว
แปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม ไมพบ
ความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม แตพบในกลุมยอยจํานวน 12 กลุม โดยพบความสัมพันธท่ีชัดเจน
มากท่ีสุดในกลุมบิดามารดามีการศึกษาสูง  รองลงมาคือกลุมท่ีบิดามารดามีความสัมพันธดีมาก            
เม่ือพิจารณาถึงความแตกตางรายคูจะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 3 คู คือ กลุมท่ีการศึกษาบิดามารดา
สูงและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีบิดา

กลุมรวม d=.44  

กลุมครอบครัวปกติ d=.77  

กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมาก d=.74  

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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มารดาการศึกษาต่ํา  กลุมท่ีความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีมากและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีนอย  
และ กลุมเพศชายท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวา
กลุมเพศหญิง ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้ไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา  เหตุผลเชิงจริยธรรม                        
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้พบในกลุมรวม และกลุมยอย  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  คาขนาดอิทธิพลของความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม   
         สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 
 
   4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 
        สมมติฐานท่ี 3 กลาววา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จริยธรรม ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ ก ลุมยอย  โดยมีค าขนาดอิทธิพลของ                         
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากกวา .30  
           ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหทราบถึง                 
ความสัมพันธภาพรวม 

จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  มีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึงคาเฉล่ียของคา
ขนาดอิทธิพลของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  พบวา กลุมตัวอยางท่ีบิดามีการศึกษาสูง และ ต่ํา มีคาเฉล่ีย
ของคาอิทธิพลมากสุด รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีมารดามีการศึกษาสูง และ ต่ํา และในกลุมตัวอยางท่ีมีเกรด
เฉล่ียสูง (ดังภาพท่ี  3.2 ในบทท่ี 3) 
 สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับพฤติกรรมจริยธรรม               
เม่ือจําแนกตามตัวแปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม พบความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม และ กลุมยอยท้ังหมด และพบความสัมพันธ

กลุมรวม d=.29  

กลุมบิดามารดามีการศึกษาสูง d=.39  

กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมาก d=.38  

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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ท่ีชัดเจนมากท่ีสุดในกลุมท่ีบิดามีการศึกษาสูง  และบิดามีการศึกษาต่ํา รองลงมาคือกลุมท่ีมารดาท่ีมี
การศึกษาสูง และ มารดาท่ีมีการศึกษาต่ํา และกลุมท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง เม่ือพิจารณาถึงความแตกตางรายคู
จะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 3 คู  คือ กลุมเพศชายท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเพศหญิง  กลุมท่ีไมมีพี่นองหญิงและมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีมีพี่นอง
หญิงและ กลุมท่ีเปนบุตรคนแรกท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จะมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีเปนบุตรลําดับถัดมา ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้สนับสนุนสมมติฐาน          
ท่ี 3 ท่ีวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้                 
พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  คาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับ
พฤติกรรมจริยธรรม สนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 

 
   4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4 
           สมมติฐานท่ี 4 กลาววา เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผล
ในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
มากกวา .30 
 

กลุมรวม d จาก r = .80 

กลุมบดิาการศึกษาตํ่า  d จาก r = 1.04 

กลุมบิดาการศึกษาสูง d จาก r = 1.04 

กลุมมารดาการศึกษาตํ่า d จาก r = 1 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 

กลุมมารดาการศึกษาสูง d จาก r = 1 

กลุมเกรดเฉล่ียสูง d จาก r = 1 
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              ผูวิจัยไดศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธภาพรวม 
จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาลักษณะเหตุผลเชิง

จริยธรรม  มีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึงคาเฉล่ียของคา
ขนาดอิทธิพลของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  พบวากลุมตัวอยางท่ีการศึกษาบิดาและมารดาสูง มีคาเฉล่ีย
ของคาอิทธิพลมากสุด รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีความสัมพันธบิดาและมารดาดีมาก (ดังภาพท่ี 3.5 ใน
บทท่ี 3)  
   สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม เม่ือจําแนกตาม
ตัวแปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรม จริยธรรม                   
พบความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม และ กลุมยอยอีก 12 กลุม โดยพบความสัมพันธท่ีชัดเจนมาก
ท่ีสุดในกลุมบิดามารดามีการศึกษาสูง  รองลงมาคือกลุมท่ีบิดามารดามีความสัมพันธดีมาก เม่ือพิจารณา
ถึงความแตกตางรายคูจะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 3 คู คือ กลุมเพศชายท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากวากลุมเพศหญิง  กลุมท่ีการศึกษาบิดามารดาสูงและมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีการศึกษาบิดา
มารดาต่ํา และ กลุมท่ีความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีมากและมีเหตุผลเชิงจริยธรรม        
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4  คาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ของเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม 
   จริยธรรม สนับสนุนสมมติฐานท่ี 4  
 
จะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมท่ีความสัมพันธระหวางบิดามารดานอย 
ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 ท่ีวา เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
 

กลุมรวม d จาก r = .31 

กลุมบิดามารดามีการศึกษาสูง d จาก r = .39 

กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมาก d จาก r = .38 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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  4.1.5  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 5 
         สมมติฐานท่ี 5 กลาววา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จริยธรรม ผลในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคาเอฟ (F) 
มากกวา .30 

ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหทราบถึง                 
ความสัมพันธภาพรวม 

จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาลักษณะลักษณะ                 
มุงอนาคตควบคุมตน  มีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึง
คาเอฟ (F)   พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมมีพี่นองหญิง มีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลมากสุด รองลงมาคือกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนบุตรคนแรก (ดังภาพท่ี 3.3 ในบทท่ี 3)   
  
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 4.5  คาขนาดอิทธิพลคาเอฟ (F) ของเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม สนับสนุน    

สมมติฐานท่ี 5 
 
 สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม                 
เม่ือจําแนกตามตัวแปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ 
พฤติกรรมจริยธรรม พบความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม และ กลุมยอยอีก 14 กลุม โดยในกลุมยอย
พบความสัมพันธท่ีชัดเจนมากท่ีสุดในกลุมท่ีไมมีพี่นองหญิง รองลงมาคือกลุมท่ีเปนบุตรคนแรก             
เม่ือพิจารณาถึงความแตกตางรายคูจะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 3 คู คือ กลุมเพศชายท่ีมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากวากลุมเพศหญิง  กลุมท่ีไมมี 
พี่นองหญิงและมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม
มากกวากลุมท่ีมีพี่นองหญิง กลุมท่ีบิดามีการศึกษาสูงและมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากวากลุมท่ีบิดาการศึกษาต่ํา และ กลุมท่ีการศึกษาบิดา

กลุมรวม d จาก f = .31 

กลุมบิดามารดามีการศึกษาสูง d จาก f = .39 

กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมาก d จาก f = .38 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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มารดาสูงและมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวา 
กลุมท่ีบิดาและมารดาการศึกษาต่ํา ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 5 ท่ีวา เหตุผล               
เชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
   4.1.6  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 6  
           สมมติฐานท่ี 6 กลาววา เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผล
ในทํานองนี้ปรากฏในกลุมรวม และ กลุมยอย โดยมีคาขนาดอิทธิพลของคาเอฟ (F) มากกวา .30  
            ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหทราบถึง                 
ความสัมพันธภาพรวม 

จากการวิเคราะหขอมูลในกลุมรวม ซ่ึงมีการแบงตามตัวแปรปรับ ปรากฏวาเหตุผลเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมรวม โดยเม่ือพิจารณาถึงคาเอฟ (F)   พบวากลุม
ตัวอยางท่ีอายุมาก มีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลมากสุด รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีมีเกรดเฉล่ีย (ดังภาพ 3.6 ใน
บทท่ี 3)  
 สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม เม่ือจําแนกตาม
ตัวแปรปรับ จากผลการวิเคราะหอภิมานพบวา เหตุผลเชิงจริยธร รม กับ พฤติกรรมจริยธรรม                
พบความสัมพันธท่ีชัดเจนในกลุมรวม และ กลุมยอยอีก 2 กลุม โดยในกลุมยอย พบความสัมพันธท่ี
ชัดเจนมากท่ีสุดในกลุมตัวอยางอายุมาก  รองลงมาคือกลุมท่ีเกรดเฉล่ียต่ํา เม่ือพิจารณาถึงความแตกตาง
รายคูจะพบความแตกตางท่ีชัดเจนใน 2 คู คือ กลุมอายุมากท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมอายุนอย และ กลุมเพศหญิงท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเพศชาย ซ่ึงผลดังกลาวขางตนนี้สนับสนุน
สมมติฐานท่ี 6 ท่ีวา เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม ผลในทํานองนี้
พบในกลุมรวม และ กลุมยอย  
 
 
 
 
 
ภาพที่4.6  คาขนาดอิทธิพลคาเอฟ (F) ของเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม สนับสนุน 
         สมมติฐานท่ี 6 

กลุมรวม d จาก f = .35 

กลุมอายุมาก d จาก f = 1.2 

กลุมเกรดเฉล่ียตํ่า d จาก  f = .43 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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 4.1.7  สรุปภาพความสัมพันธสมมติฐานที่1 ถึง สมมติฐานที่ 6 
 จากการสังเคราะห และ สรุปผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 ถึงสมมติฐานท่ี 6 พบวา ในกลุมรวม
สนับสนุนสมมติฐาน 5 ขอ และไมสนับสนุนสมมติฐาน 1 ขอ โดยในกลุมยอยพบวากลุมท่ี
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีมากเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม           
เม่ือพิจารณาผลการสังเคราะหพบผลใน 4 สมมติฐานคือ สมมติฐานท่ี 1 สมมติฐานท่ี 2  สมมติฐานท่ี 4 
และ สมมติฐานท่ี 5  ในสวนของการศึกษาบิดามารดาไมวาจะสูงหรือต่ํา ก็พบความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงพบผลใน 4 สมมติฐานเชนเดียวกัน คือ สมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3 
สมมติฐานท่ี 4 และสมมติฐานท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7  สรุปภาพความสัมพันธสมมติฐานท่ี 1 ถึง 6 กับตัวแปรปรับ 
 
4.2  การสรุปผลในประเด็นที่สําคัญ 
 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลในบทท่ี 3 ทําใหพบประเด็นสําคัญนอกเหนือจากผลท่ีพบในการ
อภิปรายตามสมมติฐานขางตน ซ่ึงเห็นสมควรท่ีจะนํามาสรุปเพื่อจะเปนประโยชนในการนําไปใชใน
การพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม รวมถึงการนํา
ขอสรุปดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในลักษณะเดียวกันตอไป 
 
 
 

สมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานท่ี 6 

ครอบครัวปกติ , ความสัมพันธบิดามารดาดีมาก 

บิดามารดาการศึกษาสูง , ความสัมพันธบิดามารดาดีมาก 

บิดามารดาการศึกษาต่ํา , บิดามารดาการศึกษาสูง , มารดาการศึกษาต่ํา , 
มารดารการศึกษาสูง , เกรดเฉล่ียสูง 

บิดามารดาการศึกษาสูง , ความสัมพันธบิดามารดาดีมาก 

บิดามารดาการศึกษาสูง , ความสัมพันธบิดามารดาดีมาก 

อายุมาก , เกรดเฉล่ียต่ํา 
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 4.2.1  การสรุปผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม 
 ในภาพรวม จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอธิบายความสัมพันธได ดังนี้ 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม และ เม่ือพิจารณาถึง
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพล พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลสูงสุดในกลุม
ของครอบครัวปกติ  จากการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) มีคาเฉล่ียของ
คาขนาดอิทธิพลสูงสุดในกลุม บิดาการศึกษาสูง และ บิดาการศึกษาต่ํา และ จากการวิเคราะหคาขนาด
อิทธิพลจากคาเอฟ (f) มีคาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลสูงสุดในกลุมท่ีไมมีพี่นองหญิง ซ่ึงจากผลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีมีลักษณะควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม และจะ
สามารถพัฒนาพฤติกรรมดังกลาวอยางไดผลดีท่ีสุดในกลุมท่ีมาจากครอบครัวปกติ บิดาการศึกษาสูง 
และ ไมมีพี่นองหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8  คาขนาดอิทธิพลความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตัวแปรปรับ กับ   
          พฤติกรรมจริยธรรม 
 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม และเม่ือพิจารณาถึงคาเฉล่ีย
ของคาขนาดอิทธิพล พบวา เหตุผลเชิงจริยธรรมมีคาเฉล่ียของคาอิทธิพลสูงสุดในกลุมของการศึกษาบิดา
มารดาสูง  จากการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) มีคาเฉล่ียของคาขนาด
อิทธิพลสูงสุดในกลุม การศึกษาบิดามารดาสูง และ จากการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลจากคาเอฟ (f) มี
คาเฉล่ียของคาขนาดอิทธิพลสูงสุดในกลุมอายุมาก ซ่ึงจากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีมีเหตุผล
เชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรม และจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมดังกลาว
อยางไดผลดีท่ีสุดในกลุมท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดามีการศึกษาสูง และ เปนกลุมอายุมาก 
 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

ครอบครัวปกติ d=.77 

พฤติกรรมจริยธรรม บิดาการศึกษาสูง-ต่ํา d จาก r=.1.04 

ไมมีพ่ีนองหญิง d จาก f=.87 



71 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  คาขนาดอิทธิพลความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรม ตัวแปรปรับ กับ พฤติกรรม 

จริยธรรม 
 
 4.2.2  การสรุปความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ  
      พฤติกรรมจริยธรรม 
 เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม             
กับ พฤติกรรมจริยธรรม เม่ือเปรียบเทียบคาขนาดอิทธิพลในกลุมรวมของการวิเคราะหท้ัง 3 ลักษณะ  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.10  คาขนาดอิทธิพลความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม
กับ พฤติกรรมจริยธรรม (กลุมรวม) 

 
พบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีคาขนาดอิทธิพลสูงกวาเหตุผลเชิงจริยธรรมใน 2 กลุมไดแก กลุม
คาขนาดอิทธิพล (d) กลุมคาขนาดอิทธิพลจากการใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในการวิเคราะห (r)                  
ซ่ึงมีความแตกตางกัน .15 และ .49 ตามลําดับ และในกลุมยอย ซ่ึงมีตัวแปรปรับท้ังส้ิน 23 กลุมนั้น           
ตัวแปรท่ีมีคาขนาดอิทธิพลของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนท่ีสูงกวาเหตุผลเชิงจริยธรรมถึง 14  กลุม 

 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

การศึกษาบิดามารดาสูง d=.39 

พฤติกรรมจริยธรรม การศึกษาบิดามารดาสูง d จาก r=.39 

อายุมาก d จาก f=1.2 

ลักษณะมุงอนาคต = .44 
เหตผุลเชิงจริยธรรม =.29 

ลักษณะมุงอนาคต = .80 
เหตผุลเชิงจริยธรรม = .31 

ลักษณะมุงอนาคต = .32 
เหตผุลเชิงจริยธรรม = .35 

คาขนาดอิทธิพล (d) 
กลุมรวม 

คาขนาดอิทธิพล (r) 
กลุมรวม 

คาขนาดอิทธิพล (F) 
กลุมรวม 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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ภาพที่ 4.11  คาขนาดอิทธิพลความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 

กับ พฤติกรรมจริยธรรม (กลุมยอย) 
 
 
 
 

เพศชาย 

เพศหญิง 

พ่ีนองนอย 

พ่ีนองมาก 

เกรดเฉลี่ยต่ํา 

เกรดเฉลี่ยสูง 

บุตรคนแรก 

บุตรลําดับถัดมา 

มีพ่ีนองหญิง 

กศ.บิดามารดาต่ํา 

กศ.บิดามารดาสูง 

คสพ.บิดามารดาดีนอย 

คสพ.บิดามารดาดีมาก 

ครอบครัวปกต ิ

ลักษณะมุงอนาคต = .38 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .34 

ลักษณะมุงอนาคต = .26 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .14 

ลักษณะมุงอนาคต = .52 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .35 

ลักษณะมุงอนาคต = .54 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .28 

ลักษณะมุงอนาคต = .42 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .33 

ลักษณะมุงอนาคต = .58 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .25 

ลักษณะมุงอนาคต = .57 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .37 

ลักษณะมุงอนาคต = .66 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .31 

ลักษณะมุงอนาคต = .65 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .36 

ลักษณะมุงอนาคต = .71 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .22 

ลักษณะมุงอนาคต = .41 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .39 

ลักษณะมุงอนาคต = .64 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .24 

ลักษณะมุงอนาคต = .74 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .38 

ลักษณะมุงอนาคต = .77 
เหตุผลเชิงจริยธรรม = .36 

พฤติกรรมจริยธรรม 
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4.3  ขอดี และ ขอจํากัดของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการสังเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผล                     
เชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม โดยวิธีวิเคราะหอภิมาน ในครั้งนี้มีขอดี และขอจํากัด                  
ในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
 4.3.1  ขอดีของการวิจัย จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาขอดีของการวิจัยมี 3 ประการ คือ 
   4.3.1.1  มีการตั้งเกณฑท่ีชัดเจนเกี่ยวกับคาขนาดอิทธิพล  คาขนาดอิทธิพลจากคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และ คาขนาดอิทธิพลจากคาเอฟ โดยกําหนดจากการยอมรับคาทางสถิติจากการ
วิเคราะห EFA ท่ีอธิบายคาความแปรปรวน Cumulative Percentage ตั้งแต 50% ขึ้นไป แตในสวนของ
การศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะหความสัมพันธยังไมเคยมีการกําหนดคาการยอมรับของคาขนาดอิทธิพล 
คาขนาดอิทธิพลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และ คาขนาดอิทธิพลจากคาเอฟ  จึงไดยึดหลักเกณฑ
การยอมรับคาทางสถิติจากการวิเคราะห EFA เปนหลัก  โดยลดคาการยอมรับลงเหลือ .30 เนื่องจาก 
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลนั้นนํามาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ และคาเอฟ จากการ
วิเคราะห 3 way ANOVA ทําใหการวิเคราะหตองมีการแปลงคาจากคา r และคา F เปนคา d ซ่ึงมีการ
คํานวณหลายช้ัน อาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของตัวเลข ทําใหปรับลดคาการยอมรับลง และ
กําหนดเปนเกณฑในการยอมรับคาขนาดอิทธิพลท้ัง 3 กลุมเปน .30 
   4.3.1.2  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะงานวิจัยทางดานจิตพฤติกรรมศาสตร ท่ี
ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมจริยธรรม และ การศึกษา
ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม โดยเลือกงานวิจัยในกลุมพฤติกรรม
การทํางาน และ พฤติกรรมจริยธรรม และตองเปนงานวิจัยท่ีใชทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism 
Model)  ในการศึกษา ตองมีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ และมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 350 คน และมีการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากตัวแปรปรับซํ้าอีกครั้งเพื่อกําหนดเปนกลุมตัวอยางใหมในการวิเคราะหขอมูล 
   4.3.1.3  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจิตลักษณะเดิมสองตัวคือ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม ซ่ึงเม่ือไดคาขนาดอิทธิพลจากการสังเคราะหแลว จึงนํามา
เปรียบเทียบขามกลุมระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับ เหตุผลเชิงจริยธรรม เพื่อใหเห็นขอ
เปรียบเทียบ และ คาความตางของคาขนาดอิทธิพลในแตละกลุมอยางชัดเจน และนําไปสูการสรุปผลใน
ภาพรวมของความสัมพันธตอไป 
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 4.3.2  ขอจํากัดของการวิจัย  จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาขอจํากัดของการวิจัย มี 2 ประการ คือ 
  4.3.2.1  ในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาตัวแปรอิสระ 2 ตัว ไดแก ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม เม่ือวิเคราะหคาขนาดอิทธิพล จะพบวาในกลุมของจํานวนคา
ขนาดอิทธิพลท่ีมีลักษณะมุงอนาคตฯ เปนตัวแปรอิสระ จะมีจํานวนคาขนาดอิทธิพลของเหตุผลเชิง
จริยธรรมรวมอยูดวย และในกลุมของจํานวนคาขนาดอิทธิพลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตัวแปรอิสระ 
ก็จะมีจํานวนคาขนาดอิทธิพลของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนรวมอยูดวยเชนเดียวกัน ทําใหการ
รายงานผลในตารางคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังสองไมสามารถแยกกันไดอยางชัดเจน  และ
ขอมูลท่ีเปนจํานวนคาขนาดอิทธิพลท้ังหมดจึงไมเทากับจํานวนของคาขนาดอิทธิพลของลักษณะ                 
มุงอนาคตควบคุมตน รวมกับ จํานวนคาขนาดอิทธิพลของเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  4.3.2.2  กลุมตัวแปรปรับท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 22 ตัว ซ่ึงตัวแปรปรับบาง
ตัวสามารถรวมเปนตัวแปรเดียวได  เชน การศึกษาบิดาต่ํา  การศึกษาบิดาสูง  การศึกษามารดาต่ํา  การศึกษา
มารดาสูง  การศึกษาบิดามารดาต่ํา  และการศึกษาบิดามารดาสูง  สามารถรวมกันเปน การศึกษาบิดา
มารดาต่ํา และ การศึกษาบิดามารดาสูง เปนตัวแปรเดียวกันได  
 
4.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
   จากผลการศึกษาท่ีพบ และ จากวิธีการวิจัยท่ีสมควรจะมีการพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้นไปนั้น        
จึงขอเสนอแนะการวิจัยท่ีควรดําเนินการตอไป 3 ประการ ดังนี้ 
   4.4.1  ควรนํางานวิจัยเชิงทดลอง หรือ งานวิจัยในรูปแบบอ่ืน ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม กับ พฤติกรรมจริยธรรม มาเปนกลุมตัวอยางโดยการ
วิเคราะหอภิมาน เนื่องจากผลการวิจัยท่ีพบในงานวิจัยนี้ไดสนับสนุนความสัมพันธดังกลาว ซ่ึงเปน
การศึกษาจากงานวิจัยในรูปแบบความสัมพันธเปรียบเทียบเทานั้น 
   4.4.2  ควรมีการทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิง
จริยธรรมกับพฤติกรรมดานอ่ืน โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน เพราะในการศึกษาครั้งนี้พบผลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม จึงควรศึกษาในพฤติกรรมดานอ่ืนตอไป เพื่อใหไดผล
การศึกษาท่ีสามารถพฒันาพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลอยางไดผลดี และ ยั่งยืน 
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   4.4.3  ควรมีการทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมานของหนวยงานหรือสถาบัน
อ่ืนๆ เพื่อใหไดผลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวิจัยตอไป 
 
4.5  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา 
 
  4.5.1  ผลการวิจัยในพฤติกรรมจริยธรรม พบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับกับพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมครอบครัวปกติมากท่ีสุด และ เหตุผลเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมในกลุมการศึกษาบิดามารดาสูง ดังนั้นในการพัฒนาให
เกิดพฤติกรรมจริยธรรมอยางใหไดผลดี ควรพัฒนาในกลุมครอบครัวปกติ และ กลุมท่ีบิดามารดามี
การศึกษาสูง กอนกลุมอ่ืน  และการพัฒนาลําดับรองลงมาของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนคือ กลุมท่ี
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาดีมาก และเหตุผลเชิงจริยธรรมคือ กลุมท่ีความสัมพันธระหวางบิดา
มารดาดีมาก เชนเดียวกัน ดังนั้นในการพัฒนาบุคคลจึงควรมีการคัดกรองกอนท่ีจะไดรับการพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรม 
  4.5.2  ผลการศึกษาพบความแตกตางของคาขนาดอิทธิพลระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
และ เหตุผลเชิ งจริยธรรม ในกลุมยอย สามารถอธิบายความสัมพันธ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาได ดังนี้ 
   1)  กลุมเพศชายท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเพศชายท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

 2)   กลุมเพศหญิงท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเพศหญิงท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

    3)   กลุมพี่นองนอยท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมพี่นองนอยท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

    4)   กลุมพี่นองมากท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมพี่นองมากท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

     5)  กลุมเกรดเฉล่ียต่ําท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเกรดเฉล่ียต่ําท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

    6)  กลุมเกรดเฉล่ียสูงท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมเกรดเฉล่ียสูงท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 
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    7)  กลุมบุตรคนแรกท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมบุตรคนแรกมาท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

    8)  กลุมบุตรลําดับถัดมาท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมบุตรลําดับถัดมาท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

    9)  กลุมมีพี่นองหญิงท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมมีพี่นองหญิงท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

   10)  กลุมการศึกษาบิดามารดาต่ําท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมการศึกษาบิดามารดาต่ําท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
เพียงอยางเดียว 

    11) กลุมการศึกษาบิดามารดาสูงท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมการศึกษาบิดามารดาสูงท่ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมเพียงอยางเดียว 

     12) กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีนอยท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยาง
เดียวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมความสัมพันธบิดามารดาดีนอยท่ีมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

     13)  กลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมากท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยาง
เดียวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมความสัมพันธบิดามารดาดีมากท่ีมี
เหตุผล เชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 

      14)  กลุมครอบครัวปกติท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเพียงอยางเดียวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมจริยธรรมมากกวากลุมครอบครัวปกติท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว 
 4.5.3  ควรพัฒนาจิตลักษณะดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ควบคูไปกับจิตลักษณะดานลักษณะ               
มุงอนาคตควบคุมตน เพราะจากผลการศึกษาพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีคาขนาดอิทธิพลตอ
พฤติกรรมจริยธรรมสูงกวาคาขนาดอิทธิพลของเหตุผลเชิงจริยธรรม ในกลุมรวม และ กลุมยอย ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในบุคคล 
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