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เยาวชนถือไดวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต  เยาวชนที่มีคุณภาพ  นอกจากจะตองเปนผูที่

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสติปญญาดีแลว  ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องยึด

เหนียวจิตใจในการดําเนินชีวิตประจําวันดวย  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาปจจัยทางจิตที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน

โครงการวิถีพุทธ  โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาวานักเรียน

ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจะมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากนอย

เพียงใด และอะไรคือปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมเหลานั้น  2)  เพื่อศึกษาสภาพปญหา  

อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนใหมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยมีตัว

แปรอิสระ 3 กลุม กลุมแรก เปนกลุมจิตลักษณะเดิมมี 4 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรม กลุมที่สอง  เปนกลุมสถานการณมี  3  ตัวแปร  คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การ

อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  และกลุม

สุดทาย เปนกลุมตัวแปรทางชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน   

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเขตหวยขวาง-ดินแดง  

ซึ่งไดแกโรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ  โรงเรียนสามเสนนอก  โรงเรียนวิชูทิศ  และโรงเรียนอํานวย

พิทยา    จํานวน  480  คน  ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยางไดแก   คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 



 

(4)

(Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)สวนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

คือ T-Test  F-Test และ  Pearson’s Product Moment Correlation 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี ้

 1. ดานขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางรอยละ 57.3 เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 13.9 ป สวนใหญ

เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 63.2 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป   

 2.  นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม อยูในระดับปานกลาง 

 3. ปจจัยที่มีความแตกตางกันตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน ไดแก 

เพศ และเกรดเฉลี่ย 

 4. ปจจัยที่ไมมีความแตกตางกันตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน ไดแก 

อายุ และระดับการศึกษา 

 5. ปจจัยทางจิตทุกตัว คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ

อํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 
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Youths can be held to be an important force in a country’s future economic, 

social and national security progress and advancement. Besides having to be persons 

with good physical health and mental health, as well as a high level of intelligence, 

quality youths must also have ethics and morality as psychological buttresses in the 

conduct of their daily lives. This analytical research therefore focuses on studying the 

psychological  factors  that  are  related  to  learning  behavior  coupled  with  morality  of 

junior  high  school  students  in  the  Buddhist-style  school  program.  There  are  2 

important  study  objectives,  namely:  1)  To  study  the  extent  of  the  learning  behavior 

coupled  with  morality  of  students  who  are  enrolled  in  the  Buddhist-style  school 

program and what factors are related to such behavior, and 2) To study the problems 

and  obstacles  present  and  to  offer  recommendations  on  how  to  develop  students  to 

have learning behavior coupled with morality.  

   This  research  project  is  a  study to  find  the  relationship  between  the 

independent variables and the dependent variables. There are 3 groups of independent 

variables.  The  first  group  is  the  original mental  group.  It  consists  of  4  variables, 

namely,  motivation  to  achieve  success,  the  characteristic  to  control  the  future,  self-

confidence  in  one’s  own  power,  and  positive  attitude  towards  learning  behavior 

coupled  with  morality.  The  second  group  is  a  situational  group.  It  consists  of  3 

variables,  namely,  Buddhist  training  and  upbringing,  training  and  upbringing  in  the 

manner of a love for support and the use of reason, and perception of good examples 
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from friends. The last group consists of variables arising from the student’s biological 

and social backgrounds. 

  The  population  used  in  the  study  was  made  up  of  480  junior  high  school 

students  in  the  administrative  areas  of  Huay  Khwang  –  Din  Dang.  They  are  in 

Pracharas  Bamphen  School,  Samsen  Nok  School,  Vichoothit  School,  and  Amnuay 

Phitaya  School.  Questionnaires  were  used  and  interviews  were  conducted  to  collect 

the  statistics  used  in  the  preliminary  analysis  of  the  characteristics  of  the  samples, 

namely, the percentages, means, and standard deviations. The statistics used in testing 

the assumptions were t-test, F-test and Pearson’s Product Moment Correlation. 

  The findings from the research study may be summarized as follows: 

1.  General  information:  57.3  percent  of  the  sample  group  was  females.  The 

mean age was 13.9 years. Most of them were studying in Grade 7. 63.2 percent had a 

GPA of 3.00 or better.  

  2.  The  level  of  the  students’  learning  behavior  coupled  with  morality  was 

medium. 

  3.  The  factors  that  led  to  differences  among  the  students’  learning  behavior 

coupled with morality were sex and GPA. 

  4.  The  factors  that  had  no  effect  on  the  students’  learning  behavior  coupled 

with morality were age and level of education. 

5. All Psycho factors, namely, motivation to achieve success, the characteristic 

to  control  the  future,  self-confidence  in  one’s  own  power,  positive  attitude  towards 

learning  behavior  coupled  with  morality  Buddhist  training  and  upbringing,  training 

and  upbringing  in  the  manner  of  a  love for  support  and  the  use  of  reason,  and 

perception  of  good  examples  from  friends,  had  positive  relationships  with  the 

students’ learning behavior coupled with morality. 

  

 



 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีดูแลและใหคําแนะนําในการดําเนินการทุกขั้นตอน ผูวิจัยขอเจริญพร

ขอบคุณเปนอยางสูง และขอเจริญพรขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ

รองศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหความรู

และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ตลอดจนคณาจารยในคณะพัฒนา

สังคมทุกทานที่ไดใหความรู แนวคิด และแนวทางในการศึกษาที่เปนประโยชน 

ขอเจริญพรขอบคุณโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตหวยขวาง-ดินแดง  กรุงเทพมหานครไดแก

โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ  โรงเรียนสามเสนนอก  โรงเรียนวิชูทิศ  และโรงเรียนอํานวยพิทยาที่ให

ความรวมมือเปนอยางดี ในการชวยคัดเลือกนักเรียนมาตอบแบบสอบถามของงานวิจัยนี้  และ

ขอขอบคุณนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามดวย  ที่ชวยตอบดวยความเต็มใจและตั้งใจ  ทําใหทราบขอมูล

และนํามาเขียนในงานวิจัยตามสมมติฐานที่ต้ังไว    ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยพิชิตพล ขนฺติโก 

พระอาจารยวุฒิ  ญาณิสฺสโร  และพระมหาสังเกต  เทวสิริ  ที่ชวยเปนธุระในการประสานงานกับทาง

โรงเรียนในการแจกแบบสอบถาม  ขอเจริญพรขอบคุณอาจารยพัฒนศรี   โปษยานนท ที่ชวยเปนธุระ

ในการแปลภาษาอังกฤษให ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) รุน 41 ที่ใหกําลังใจและ

คําแนะนําที่ดี  ขอบคุณ  คุณอรวรรณ ดาแกว ที่ชวยเปนธุระในการตรวจบุคสและจัดเรียงขอมูลให จน

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี      

สุดทายนี้  ผูเขียนขอขอบคุณ โยมแม โยมพี่ ที่คอยสอบถามและเปนกําลังใจใหตลอดมา จน

ทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จได 

 หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนในดานตาง ๆ ก็ขอมอบใหกับบุพการี ครู อาจารย 

และทุกทานที่เกี่ยวของ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 

 สภาพสังคมไทยในยุคปจจุบันถือไดวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ววิทยาการตาง  ๆ 

ก็เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง  ทําใหตองมีการพัฒนาสิ่งตาง  ๆ  เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

อยูตลอดเวลา  และในการพัฒนาประเทศนั้นเปนที่ยอมรับกันวา   การพัฒนาคนเปนงานที่มี

ความสําคัญที่สุด  ทั้งนี้ก็เพราะวาคนเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาประเทศในสวนอื่น ๆ 

บรรลุผลสําเร็จได  และวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาคน  ก็คือการใหการศึกษาแกคนในชาติใหมีความรู

ความสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีขาวสารขอมูล  ดังที่พระธรรมปฏก 

(2543: 26)  ไดกลาวเอาไววา  การศึกษาจะตองพัฒนาคนใหทันและเหนือยุคสมัย  หนึ่ง  ทัน  เพื่อ

จะไดรับประโยชนจากยุคสมัยใหดีที่สุด  สอง  เหนือ  เพื่อนํายุคสมัยไปในทางที่ถูกตอง  การศึกษา

จึงถือเปนบันไดแรก ที่จะนําไปสูการมีความรู   ความเขาใจและความสามารถในการแกปญหา     

ตาง  ๆ  รวมทั้งการปลูกฝงวัฒนธรรมที่ดีงามหรือพฤติกรรมอื่น  ๆ  แกคนในชาติซ่ึงจะทําใหคน

เหลานี้มีชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

 การศึกษาจึงนับไดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  การที่ประเทศชาติ

จะพัฒนาเจริญรุงเรืองจนเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ  มิใชขึ้นอยูกับจํานวนประชากรหรือ

ทรัพยากรที่มีอยูเทานั้น   หากประชากรยังมีคุณภาพชีวิตที่มีระดับการศึกษาต่ําแลวยอมจะไม

สามารถจัดการบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเกิดประโยชนสูงสุด

ได  การศึกษาจึงเปนหลักที่สําคัญอยางมาก  ในการสรางคนใหเปน  คนเกง  และคนดี  แกสังคม  

ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ต้ังแตฉบับที่ 8             

(พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา จนถึงฉบับปจจุบันคือฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ที่ไดมีการ

มุงเนนการพัฒนาคนโดยกําหนดใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยคาดหวังภาพลักษณของ

สังคมไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตที่ควรมีลักษณะเปนสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน   โดยคนไทยมี

ความรูคูคุณธรรมรูเทาทันโลก  เปนคนดี  มีวินัยและรับผิดชอบ  มีความภูมิใจสามารถสืบทอด

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ชุมชนและสถาบันสังคมมีความเขมแข็ง อยูรวมกันอยางสันติสุขและ



 

 
 

2 
 

 
เกื้อกูลภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและ

สรางความสุขอยางยั่งยืน 

 การศึกษาเปนขบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติใหมีความรู  ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ  รูจักคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน  ถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินชีวิต 

ตลอดจนรูจักรวมกันชวยเหลือเอื้อเฟอตอกันและมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  คุณลักษณะตาง  ๆ 

เหลานี้   สามารถปลูกฝงในตัวบุคคลไดโดยการศึกษา  เมื่อบุคคลในชาติมีคุณภาพ ก็สามารถ

พัฒนาวิถีชีวิตของคนใหมีประสิทธิภาพ  นําพาสังคม  และประเทศชาติใหไดรับการพัฒนาตอไป 

 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ

อยางมากที่จะตองไดรับการพัฒนาในโรงเรียน  เพราะลําพังแตการใหการศึกษาเพื่อสรางอนาคต

ของเด็กเยาวชนในเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพนั้นยังไมเพียงพอ  เพราะชีวิตมนุษยยังมีส่ิงที่สําคัญ

กวา นั่นก็คือความสุจริตทางกาย  ทางวาจา และทางใจ  ซ่ึงเปนสาเหตุนําความสงบสุขมาใหใน

การดําเนินชีวิต  เพราะในความเปนจริงแลวมนุษยนั้นเพียงแคมีการศึกษา มีทรัพยสมบัติ  แต

ปราศจากคุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรม  ความสุขสมบูรณก็เกิดขึ้นไมได  เพราะการพัฒนาคน

จะตองพัฒนาใหมีทั้งคุณภาพและคุณธรรม  หากมุงแตคุณภาพอยางเดียว ไมมีคุณธรรม ก็จะชัก

นําคนใหมุงแตประโยชนตนฝายเดียว  ไมเผื่อแผผูอ่ืน  หรือทําใหเกิดความเห็นแกตัวอยางรุนแรง

สงผลใหเกิดปญหาสังคมขึ้นมากมาย  สังคมยุงเหยิง  ไมม่ันคงและไมมีความสุข  แตการมีแต

คุณธรรมความดี  ไมมีคุณภาพ  มนุษยก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกได  เพราะมนุษยจะไมรูจัก

ประกอบอาชีพ  ไมรูจักรักษาสุขภาพ  ไมรูจักปกครองตนเอง  ไมรูจักพัฒนาตนเอง  ไมรูจัก

สรางสรรคเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  เชน เครื่องมือ  เครื่องใช  ยานพาหนะ

เครื่องจักรเครื่องกลประเภทตาง  ๆ  ทําใหชีวิตไมสะดวกสบายเทาที่ควร   ดังนั้น  คนที่จะพัฒนา

จะตองเปนทั้งคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  2549: 125) 

 ปจจุบันนี้  เราคงปฏิเสธไมไดวาเด็กเยาวชนไทยหางเหินจากคุณธรรมและจริยธรรม

ออกไปทุกทีอาจจะเปนเพราะหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนหรืออะไรก็ตาม  ส่ิงที่เห็นไดใน

ปจจุบันก็คือปญหาเยาวชนตาง  ๆ  เชน  ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน  ปญหา

การใชสารเสพติด  ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน   ปญหาการหนีเรียน   และปญหาเด็ก

นักเรียนติดเกมสเปนตน   ปญหาทั้งหมดนี้เปนผลจากการที่มุงพัฒนาแตเพียงดานวัตถุอยางเดียว

โดยละเลยทอดทิ้งการพัฒนาดานตัวคน ซ่ึงเปนผูรวมในกระบวนการพัฒนาและรับผลของการ

พัฒนา  และในการพัฒนาคนนั้น  สวนสําคัญที่สุดก็คือจิตใจรวมถึงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

ปญหาเรื่องเยาวชน ถือเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งอีกปญหาหนึ่ง   เพราะเยาวชนยอมถือไดวาเปน
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พลังหรือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศชาติ    ประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองหรือไมนั้นก็ข้ึนอยู

ที่เยาวชนของชาติ  เพราะเด็กในวันนี้ คือ ผูใหญในวันหนา หรืออาจจะกลาวไดวา  อนาคตของ

เยาวชน ก็คือ อนาคตของชาติ  แตจากสภาพการณของเยาวชนในปจจุบัน  ทําใหนาวิตกอยางยิ่ง 

เพราะเยาวชนไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรมเทาที่ควร  นับวันยิ่งจะหาง

เหินจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาออกไปทุกที  ขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมคํา

สอน เปนเหตุใหเกิดปญหาในเรื่องของความประพฤติตามมามากมาย   คือ  ขาดระเบียบวินัย  ยอ

หยอนในดานคุณธรรม  จริยธรรม การแตงกายไมเรียบรอย ฯลฯ ซ่ึงถือไดวาเปนอุปสรรคตอความ

เจริญกาวหนาของประเทศชาติในอนาคตเปนอยางมาก  

สําหรับผูที่มีบทบาทในการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชนนั้นมีดวยกัน  3  ฝายที่สําคัญ คือ             

บิดา  มารดาหรือผูปกครองที่บาน  ครูอาจารยที่โรงเรียน  พระภิกษุสงฆที่อาศัยอยูในวัดตาง ๆ                    

ทั้ง  3 ฝาย   ตองหันหนาเขาหากันชวยกันแกปญหาความตกต่ําทางจริยธรรม   ถาผูรับผิดชอบตอ

ปญหาของสังคมแตละฝายไมสนใจและไมใหความรวมมือกันอยางจริงจัง  การแกปญหาก็คงจะ

สําเร็จไดยาก  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมแกเยาวชนในสังคมไมไดเปนเพียงงานที่ควรทํา  แต

นับเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งและมีความจําเปนตองจัดทําอยางเรงดวนที่ทุกคนในสังคมตอง

ชวยกันแกไข  เพื่อหยุดยั้งความลมสลายทางจริยธรรมใหทันเวลา 

 พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต, 2545: 25)    ไดพูดถึงปญหาการอบรมศีลธรรมใหเด็ก

และเยาวชนวามาจากสาเหตุตอไปนี้  1)   บาน  วัดและโรงเรียนแยกกันทําหนาที่  พอแมที่บานให

เงินแกเด็กเพื่อเลี้ยงดูทางรางกาย  ไมมีหนาที่สอนหนังสือหรืออบรมทางจิตใจ  โรงเรียนก็ทําหนาที่

เดียวคือสอนวิชาการไมมีหนาที่อบรมศีลธรรม วัดก็อบรมศีลธรรมอยางเดียวไมรับภาระอื่น ๆ          

2) ไมมีการประสานกันระหวางบาน วัดและโรงเรียน นั่นคือ เมื่อพอแมผูปกครองไมอบรมศีลธรรม

แกเด็กก็ไมมีการพาไปวัด  เมื่อโรงเรียนไมอบรมศีลธรรมแกเด็ก  ก็ไมมีการพาเด็กไปวัด    หรือไม

นิมนตพระสงฆไปสอนที่ในโรงเรียน  3)  เมื่อทั้งพอแมผูปกครองหรือโรงเรียนพาเด็กไปวัด  พระสงฆ

ไมทําหนาที่อบรมศีลธรรมแกเด็ก  หรือเมื่อโรงเรียนนิมนตพระสงฆไปสอนที่โรงเรียน  ก็มีพระไม

เพียงพอที่จะทําหนาที่ 

 จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นมาเพื่อมุงแกปญหาทั้ง  3 

ประการ คือ  1)  เด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา  และตองไมพัฒนาเด็กแบบแยกสวน โรงเรียน

ตองพัฒนาเด็กใหรอบดานทั้งทางกาย  ทางสังคม  ทางจิตใจและทางปญญา  2)  เพื่อจะทําหนาที่

บริการ ณ  จุดเดียวได  โรงเรียนตองไดรับความรวมมือจากพอแมผูปกครองและจากพระสงฆใน

วัด  โรงเรียนทําขอตกลงกับวัดวาจะพาเด็กไปเรียนกับพระสงฆที่วัดหรือนิมนตพระสงฆมาสอนใน
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โรงเรียน  3)  องคประกอบสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธก็คือวัด  คณะสงฆตองมีความพรอมในเรื่อง

นี้   ทั้งดานนโยบายที่ชัดเจนและการพัฒนาความรูความสามารถของพระสงฆ 

 ปจจุบันนี้ แนวโนมของการพัฒนาไดหันมาเนนการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตัวคนมากขึ้น           

เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 ไดกําหนดไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย               

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  แตก็เปนที่ทราบกันดีวา

วัยรุน (เยาวชน) เปนวัยที่อยูชวงตรงกลางระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ   เปนชวงหัว

เลี้ยวหัวตอของชีวิตที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ 

เยาวชนจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในทุก ๆ ดาน อีกทั้งยังตองคนหาอัตลักษณของ

ตนเองผานประสบการณ การใชชีวิตในสังคม  แตกระนั้นก็ตามปญหาจากการอบรมสั่งสอน

คุณธรรม  จริยธรรมก็ยังไมสามารถ ขัดเกลาจิตใจของเยาวชนในบางกลุมได  โดยจาก

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน เชน  นักเรียนชกตอยทะเลาะวิวาท  พูดจา

กาวราว  ไมมีความเคารพตอครูผูสอนหรือพอแมหรืออาจจะเปนเพราะวาความตระหนักในการ

สอนหลักธรรมในสถาบันนั้น  ยังไมเนนมากหรือนําหลักธรรมมาสอนใหกับนักเรียนนั้นนอยเกินไป 

หรืออาจจะมีเนื้อหาไมเหมาะสมกับนักเรียนที่จะเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติ  จากปรากฏการณที่

เกิดขึ้นนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของ

นักเรียน  รวมทั้งสอบถามถึงผลการเรียนของนักเรียนวา ไดรับการสอนหลักธรรม และมีความ

เขาใจเพียงใด  สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดหรือไม  โดยผูวิจัยมุงที่จะศึกษาถึงผลของ

การนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ซ่ึงเปนวัยรุนตอนตนวามีปจจัยทางดานสวนบุคคลและ

สภาพแวดลอมทางครอบครัว   โรงเรียน  รวมทั้งปจจัยเชิงเหตุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้ไปใชในการชี้แนวทางใน

การพัฒนาจิต  พฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาวา นักเรียนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจะมีพฤติกรรม            

การเรียนรูควบคูคุณธรรมมากนอยเพียงใด และอะไรคือปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมเหลาน

นั้น 

 1.2.2  เพื่อศึกษาสภาพปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนใหมี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
              

 ในการศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เขตหวยขวาง-ดินแดง  

กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

 1.3.1   ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมในฐานะเปนตัวแปรตาม  

สวนตัวแปรอิสระไดแก   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจใน

ตน   ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียน   การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ    การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล    การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  

 1.3.2   ขอบเขตดานประชากร 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                

โดยกําหนดกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตหวยขวาง-ดินแดง  ซ่ึงไดแก

โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ  โรงเรียนสามเสนนอก  โรงเรียนวิชูทิศ  และโรงเรียนอํานวยพิทยา        

จํานวน  480  คน   

 1.3.3   ขอบเขตดานเวลา   

  ทําการศึกษาตลอดป 2552-2554  
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.4.1  เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานสถานการณและจิตลักษณะที่เปนสาเหตุสําคัญของ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการโรงเรียนวิถี

พุทธ 
 1.4.2   เพื่อเปนองคความรูในการใชเปนพื้นฐานการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับพฤติกรรม                   

การเรียนรูควบคูคุณธรรมตอไป 

 1.4.3   เพี่อนําผลที่พบจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย                       

ใหมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม   

     

 

 

 



 
บทที่ 2  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อดําเนินการวิจัยเรื่อง  ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งนี้  ไดทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม ในดานความมีระเบียบวินัยใน

ตนเอง และความซื่อสัตย  โดยไดทบทวนวรรณกรรมในดานปจจัยทางจิตตามทฤษฎีตนไม

จริยธรรมกับทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะประยุกตใชการศึกษาในรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model)  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงหัวขอการประมวลเอกสารออกเปน

หมวดหมูไดดังนี้ 

 2.1   สาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

         2.1.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

         2.1.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

          2.1.3  ความเชื่ออํานาจในตน 

          2.1.4  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

          2.1.5  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

          2.1.6  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

          2.1.7  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 

 2.2   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

       2.2.1  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

         2.2.2  ความซื่อสัตย   

2.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย 

เพื่อกําหนดตัวแปรตาม นิยามปฏิบัติการ  และสมมติฐานในการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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2.1  สาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 
 

พฤติกรรมของมนุษยในสังคมไดถูกศึกษามานานในสายจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร ซ่ึง

เปนที่ยอมรับกันวาสาเหตุของพฤติกรรมเหลานี้มีมากกวาหนึ่งประเภทและในแตละประเภทของ

สาเหตุอาจมีมากกวาหนึ่งดาน (Pervin, 1989; Tett amd Burnett, 2003 อางถึงในพระมหา

สัญญา  สวัสดิ์ไธสง, 2548:  22) ในป ค.ศ. 1976 ไดมีการรวมกลุมของนักจิตวิทยาซึ่งนําโดย 

Endler  และ Magnusson ในการเสนอรูปแบบการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมหรือที่เรียกวา

Interactionism Model  ซ่ึงนักวิชาการเหลานั้นไดเห็นพองกันวา  สาเหตุของพฤติกรรมนั้นมี

ดวยกันอยางนอย  4  สาย  (Magusson and Endler, 1977: 18-21) คือ   ประการที่หนึ่ง   สาเหตุ

ทางจิตลักษณะเดิมที่ติดตัวมา  อาจเกิดจากการถายทอดทางสังคมการเรียนรูทางสังคมตั้งแตเด็ก

ซ่ึงทฤษฏีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2538)  ไดเสนอ  จิตลักษณะเหลานี้ของคนไทย

ที่สําคัญไวหลายตัว  เชน  สติปญญา  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ความเชื่ออํานาจใจตน

เหตุผลเชิงจริยธรรม   คานิยม  เปนตน  จิตลักษณะเดิมเหลานี้เปนจิตลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไป 

ประการที่สอง    สาเหตุทางสถานการณ    ซ่ึงเปนสาเหตุภายนอกตัวบุคคล  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในปจจุบัน  เชน  การไดรับวิธีการอบรมเลี้ยงดู,  สภาพการทํางาน,  การเห็นแบบอยางหรือ

การมีประสบการณในการทําสิ่งหนึ่ง  ๆ  เปนตน   ซ่ึงสถานการณเหลานี้สงผลตอการกระทําของ

บุคคล 

 ประการที่สาม  จิตลักษณะตามสถานการณ  เปนจิตลักษณะของบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่

เกิดจากปฏิสัมพันธของสถานการณกับจิตลักษณะของบุคคล  ซ่ึงมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมของ

บุคคล  จิตลักษณะตามสถานการณของบุคคลแตละคนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  เชน 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร  ซ่ึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนจิตลักษณะเดิม แตเมื่อเนน

วาอยูในสถานการณการเรียนวิชาคณิตศาสตร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึง

เปนจิตลักษณะตามสถานการณ  หรือความเครียดในการเรียน เปนจิตลักษณะตามสถานการณ ซ่ึง

ในชวงตนภาคเรียน  นักเรียนอาจมีความเครียดนอย   แตปริมาณความเครียดจะเปลี่ยนแปลงไปไม

คงที่ตลอดภาคเรียน  ข้ึนอยูกับสถานการณที่นักเรียนผูนั้นจะตองเผชิญ เชน การสอบกลางภาค

การสอบปลายภาค  เปนตน 

 ประการสุดทาย สาเหตุที่เกิดจากปฏิสัมพันธแบบกลไกระหวางสถานการณกับจิตลักษณะ

เดิม   ซ่ึงตางกับจิตลักษณะตามสถานการณ  เพราะจิตลักษณะตามสถานการณเปนจิตลักษณะ ที่

เกิดจากปฏิสัมพันธซ่ึงเกิดขึ้นระหวางสถานการณ  กับจิตลักษณะที่ปฏิสัมพันธนี้เกิดภายในตัว
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บุคคล  สวนพฤติกรรมตามสาเหตุประเภทสุดทายนี้  เกิดจากปฏิสัมพันธแบบภายนอกของจิต

ลักษณะเดิมที่ติดตัวมากับสถานการณที่บุคคลเผชิญอยู  ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมโดยตรง 

 รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model)  เปนรูปแบบของกรอบความคิดที่

กาวหนาที่สุดในปจจุบันในวิชาการทางจิตวิทยาที่ศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย  ซ่ึงรูปแบบ

ปฏิสัมพันธนิยม  เปนรูปแบบประเภทหนึ่ง  ในการรวมทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม

ตาง ๆ ของมนุษย  โดยไดสรุปวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุไดถึง  4 ประเภท

(Magnusson and Endler, 1977: 18-21)   (ภาพที่ 2.1)  คือ 1)  ลักษณะของสถานการณปจจุบัน

2) จิตลักษณะเดิมของผูกระทํา  3) จิตลักษณะรวมกับสถานการณ  ที่เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบ

กลไก (Mechanical Interaction)  อาจวิเคราะหไดโดยการใช   การวิเคราะหความแปรปรวนสอง

ทาง    โดยมีตัวแปรทางจิตและสถานการณเปนตัวแปรอิสระ 2 ตัว  และพฤติกรรมเปนตัวแปรตาม  

4) จิตลักษณะตามสถานการณ หรือที่เรียกวา (Organismic Interaction)  เปนลักษณะทางจิตของ

บุคคลผูกระทํา  ที่เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคล กับจิตลักษณะเดิม

ของเขาทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณในบุคคลนั้นเกิดขึ้น  เชน  ทัศนคติตอสถานการณนั้น 

หรือตอพฤติกรรมที่จะทํา   ความวิตกกังวลตามสถานการณ   และความเชื่ออํานาจในตนในเรื่อง

นั้น เปนตน   ซ่ึงอาจวัดไดในเชิงปริมาณในคุณภาพดานหนึ่งในรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมนี้   จะตอง

มีการศึกษาอิทธิพลรวมระหวางลักษณะทางจิตของผูกระทํา  กับลักษณะของสถานการณที่

พฤติกรรมนั้นปรากฏ   โดยอาจศึกษาไดใน 2 วิธีคือ  วิธีการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงสถิติ  และวิธีการ

ศึกษาปฏิสัมพันธในรูปของจิตลักษณะบางประการที่เกี่ยวกับสถานการณของผูกระทํานั้นซึ่งเปนจิต

ลักษณะที่แตกตางกันไปไดมากในแตละบุคคลที่ถูกศึกษา   ทั้ง ๆ ที่อยูในสถานการณเดียวกันหรือ

คลายคลึงกัน   ทั้งนี้เพราะประสบการณเดิมทําใหการเรียนรู  และการรับรูในปจจุบันแตกตางกัน   

 

 

 

                                                 Mechanism                                                                     Organismic  

                                                Interaction                                                                       Interaction     

 

 

 

 

 

สถานการณในปจจุบัน             

-เอื้อตอการเกิดพฤติกรรม    

- ขัดขวางการเกิดพฤติกรรม 

จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ 

พฤติกรรมของบุคคล 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism Model) 

แหลงที่มา:  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ก: 105. 
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สวนทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนทฤษฎีที่ทําใหทราบถึงการสรางคนใหเปนคนดีและคนเกง 

วาพฤติกรรมตาง ๆ มีสาเหตุทางจิตอะไรบาง ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นไดจากการสรุปผลงานวิจัยของ

เยาวชนและประชาชนไทย   ต้ังแตอายุ 6-60 ป จํานวนหลายพันคน ซ่ึงเปนผลการวิจัยในประเทศ

ไทย   ในชวง 20 กวาป   สารัตถะของทฤษฎีนี้แบงออกเปน  3  สวนดวยกัน คือ สวนที่เปนดอก 

และผลไมของตนไมสวนลําตนและสวนที่เปนราก   ดังภาพประกอบ  (ภาพที่ 2.2)  สวนแรกคือดอก

และผลไมบนตนเปนพฤติกรรมตาง ๆ ที่รวมเขาเปนพฤติกรรมการขยันเรียน  พฤติกรรมของคนดี

และคนเกง   พฤติกรรมของพลเมืองดี   และพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง  ซ่ึง

เหลานี้เปนพฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ  โดยมีสาเหตุของพฤติกรรมแบงออกเปน  2  สวน 

คือ  สาเหตุทางจิตใจ  ที่เปนสวนลําตนของตนไม  อันประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ             

1)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  2) มุงอนาคตและควบคุมตน  3) ความเชื่ออํานาจในตนวาผลของการ

กระทํานั้นเกิดจากตนเอง  4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  5) ทัศนคติ  คุณธรรม  คานิยม  ที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมหรือสถานการณนั้น  และสวนที่สาม คือ จิตลักษณะที่เปนรากของตนไม ประกอบดวย 

1) สติปญญา  2) ประสบการณทางสังคม   3) สุขภาพจิตที่ดี  จะทําใหมองโลกในแงดี                  

มีวิจารณญาณในการคิด   มีความสามารถในการแกไขปญหาไปไดดวยดี  ซ่ึงจิตลักษณะทั้ง  3  

ดานนี้  อาจเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ  5  ประการที่สําคัญของตนไมก็วาได   กลาวคือ  

บุคคลจะตองมีพื้นฐานทางจิตใจ  3  ดาน  ในปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุ  จึงจะเปนผูที่มีความ

พรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง  5 ประการ  ที่ลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง  5  ประการนี้จะ

พัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาวและอยูในสภาพแวดลอม

ทางบาน    ทางโรงเรียน   และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอมที่จะรับการ

พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน  5  ดานนี้โดยวิธีการอื่น ๆ ดวย   ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน  3  

ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และของคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้   จิตลักษณะ

พื้นฐาน  3 ประการที่รากนี้ อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5  ประการที่ลําตน  เพื่อใชอธิบาย

ทํานาย  และพัฒนาพฤติกรรมดังกลาวดวย  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2538: 2-4)   

 นอกจากนี้พื้นฐานทางวิชาการของทฤษฎีตนไมจริยธรรม  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน              

และคณะ 2543: 6-8)   ซ่ึงทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยนั้น ต้ังอยูบนพื้นฐานทางวิชาการ ที่

ทันสมัยและเขามาตรฐาน  2 ดาน  คือ  ในการวิจัยที่เปนการวิเคราะหสาเหตุดานจิตใจ                

ของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทย  การวิจัยที่นํามาใชสวนใหญยึดรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model)  ซ่ึงเปนรูปแบบที่กาวหนาที่สุดของวิชาการทางจิตวิทยา  และเปนรูปแบบ

ของการวิเคราะหสาเหตุภายนอก  หรือสาเหตุดานสถานการณเขามาประกอบกับสาเหตุ               
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จากภายใน โดยวิจัยจิตลักษณะบางประการของผูที่อยูในสถานการณเดียวกัน  หรือสถานการณ          

ที่คลายกัน  แตมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น สาเหตุที่สําคัญยอมมาจากจิตใจ  เชน  แรงจูงใจ    

ใฝสัมฤทธิ์   คานิยม  ทัศนคติ  ตลอดจนสุขภาพจิตที่แตกตางกัน  จึงตองมีการเลือกผูถูกศึกษา          

ในกลุมเปรียบเทียบตาง ๆ  มีความเทาเทียมกันทั้งทางดานสถานการณและลักษณะทางชีวสังคม 

ซ่ึงมีพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ในปริมาณที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อขจัดอิทธิพลของสถานการณออกจาก

ปรากฏการณที่ศึกษาเสียกอน  เชน งานวิจัยของ เกษม  จันทศร  (2541: 61-62 ) ศึกษานักเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2541  ที่มีแหลงที่ต้ัง  

ขนาดโรงเรียน  ช้ันเรียน  หองเรียน และจํานวนนักเรียนที่ใกลเคียงกัน เปนตน   

ดังนั้น  การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน                       

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในครั้งนี้    ไดประมวลเอกสารโดยประยุกตหลักการจากทฤษฎีปฏิสัมพันธ

นิยมเปนกรอบความคิดพื้นฐานในการกําหนดกลุมตัวแปรเชิงเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โดยไดนําเสนอสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมใน   7  ตัวแปร คือ   

2.1.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

  2.1.2   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  

  2.1.3   ความเชื่ออํานาจในตน   

  2.1.4   ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

  2.1.5   การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

  2.1.6   การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

  2.1.7   การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  

 ตัวแปรเหลานี้สวนหนึ่งประยุกตมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม คือ ดาน

สถานการณ ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล    

การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน ดานจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม

การเรียน ตัวแปรอีกสวนหนึ่งนํามาจากทฤษฎีตนไมจริยธรรมซึ่งเปนลักษณะภายในที่เกิดขึ้นและ

สะสมจากประสบการณ   ในอดีตคือดานจิตลักษณะเดิม  ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะ         

มุงอนาคตควบคุมตน   และความเชื่ออํานาจในตน  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดสมมติฐาน           

ในการวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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ภาพที่ 2.2  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองคประกอบทางจิตใจ                    

                   ของพฤติกรรมทางจริยธรรม 

แหลงที่มา:  ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538. 
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2.1.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

 ลักษณะการมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง ลักษณะทางจิตที่ทําใหบุคคล                        

ประสบความสําเร็จในการเรียนรวมทั้งหนาที่การงาน  ตามเปาหมายที่วางไว และเปนลักษณะ                  

ที่สําคัญภายในลักษณะหนึ่งที่ผลักดันบุคคลใหเกิดความเพียรพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวง           

ลงไดดวยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง คือ ผูที่มีพฤติกรรมการทํางาน                     

เพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เมื่อประสบความสําเร็จ        

ก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ  แตเมื่อเกิดความลมเหลวก็ไมทอแท  และพรอมที่จะมีความ

พยายามในการลองทําใหม   ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักเปนผูที่ชอบอาสาทํางานตาง  ๆ            

ชอบการแขงขันเพื่อชัยชนะ มีนิสัยรักงานและทํางานที่ยากโดยไมยอทอ ทําใหเปนคนที่พึ่งตนเอง  

และอาจเปนที่พึ่งของผูอ่ืนไดอีกดวย (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2522: 23-34 ) 

 การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ของ Atkinson  (1978, อางถึงใน งามตา  วนินทานนท          

2536: 351) กลาววา ในโรงเรียน งานบางอยางที่นักเรียนทําจะไดรับการประเมินผล อยางเชน           

การสอบ  แตบางโอกาสที่การทํางานของนักเรียนจะสําเร็จหรือไมเพียงใดไมมีการประเมินผล                   

เชน  การอานหนังสือในหองสมุด  การชวยวางแผนการจัดกิจกรรม เปนตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                      

ของ Atkinson ใชอธิบายการทํางานที่บุคคลทราบวาผลงานของตนจะไดรับการประเมินผล                

โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ดีเยี่ยม วาประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว ซ่ึงนักเรียน                 

ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะไมพยายามทํางานใหสําเร็จทุกครั้งไป แตเขาจะพยายามอยางเต็มที่              

เมื่ออยูในสถานการณที่ทราบวาการทํางานนั้น ๆ จะไดรับการประเมินโดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานที่ดีเยี่ยมเทานั้น 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือความตองการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง          

ใหประสบความสําเร็จ  มีความพยายามและมุงมั่นในการที่จะกระทําสิ่งนั้นใหประสบ                         

ผลตามที่ตองการเชน  มีการวางแผน  มีการกําหนดเปาหมาย  ที่เหมาะสมกับความสามารถ                 

ของตนเอง   Atkinson (1978, อางถึงใน งามตา  วนินทานนท  2536: 352) ไดอธิบายองคประกอบ

ที่ทําใหบุคคลมีลักษณะของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ  1) ส่ิงโนมนาวทางจิตใจเพื่อที่จะนําไปสู

ความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวย แรงจูงใจที่จะมุงสูการประสบความสําเร็จและคาของสิ่งลอใจ   2) ส่ิง

โนมนาวจิตใจ หรือสิ่งจูงใจเพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว  และ    3) ส่ิงยั่วภายนอกที่กระตุนใหอยาก

ทําพฤติกรรมนั้น  

  Mcclelland  (1963)  ไดสรุปวาคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังนี้   1)   เปน

ผูมีความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Excellence)  
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ในการทํางาน  2)  เปนผูที่ต้ังวัตถุประสงคที่มีโอกาสจะทําไดสําเร็จ 50-50 หรือเปนผูที่มีความเสี่ยง                

ปานกลาง  3)  พยายามที่จะทํางานอยางไมทอถอยจนถึงจุดหมายปลายทาง  4)  เปนบุคคลที่มี

ความสามารถในการวางแผนระยะยาว  5)  ตองการขอมูลผลยอนกลับของผลงานที่ทํา และ         

6)  เมื่อประสบความสําเร็จมักจะอางสาเหตุภายใน เชน ความสามารถและความพยายาม  

Mcclelland (1963) เชื่อวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งที่เรียนรู  การศึกษาเกี่ยวกับการอบรม   

เลี้ยงดูไดพิสูจนความคิดเห็นของ  Mcclelland  เด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักจะมาจากครอบครัว

ที่พอแมต้ังมาตรฐานความเปนเลิศในการทํางานและบอกใหลูกทราบวา  ตนมีความสนใจใน

สัมฤทธิผลของลูก  อบรมลูกใหเปนบุคคลที่ชวยตัวเองได  และสงเสริมใหเปนอิสระวิธีการที่ใชในการ

อบรมคอนขางจะเขมงวดใหรางวัลเวลาลูกทําไดสําเร็จตามมาตรฐานที่ต้ังไว และลงโทษ   ถาทําสิ่ง

นั้นไมสําเร็จตามเปาหมายไมได  แตในขณะเดียวกันก็ใหความรักความอบอุนและแสดงใหลูกเห็นวา

ที่เขมงวดก็เพราะความรักลูก อยากใหลูกมีความสําเร็จ 

 ดังนั้น  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความตั้งใจหรือความมุงมั่นของนักเรียน    

ในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปตามจุดประสงคที่ตนไดคาดหวังไว  โดยมีความ

เพียรพยายามอยางไมยอทอ  รวมทั้งมีการวางแผน และกําหนดขอบเขตของการทํางานที่เหมาะสม               

กับความสามารถของตนเองไดเปนอยางดี 

 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เชน งานวิจัยของโกศล  มีคุณและ

ณรงค เทียมเมฆ (2545: 128) ซ่ึงไดศึกษาผลของการฝกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอจิตลักษณะ 

และพฤติกรรมจริยธรรมของครู  โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ครูสอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร   จํานวน 276 คน  ผลการศึกษาพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่

สําคัญลําดับที่  3  ของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะ

เดิมอีก  2 ตัว  รวมเปน  3 ตัว   สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมได  61.5 %  

ในกลุมรวม  ผลเชนนี้ยังสอดคลองกับ งานวิจัยของนีออน  พิณประดิษฐ และคณะ (2545: 119-

121)  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค  4  จํานวน  1,209  

คน พบผลวา   ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง   มีพฤติกรรมการทํางานสูงกวา   ผูที่มีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ตํ่า และยังพบผลอีกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่สําคัญ  ลําดับที่ 1 ของพฤติกรรม

การทํางานทั่วไปของตํารวจสัญญาบัตรและตํารวจชั้นประทวน โดยรวมกับตัวแปรอื่นอีก 8 ตัว   

พบผลในกลุมรวม ทางดานจิตลักษณะและสถานการณ สามารถทํานายความแปรปรวนพฤติกรรม

การทํางานทั่วไปของตํารวจสัญญาบัตร และตํารวจชั้นประทวนได 36.43 %  และ 39.78 %  

ตามลําดับ  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ยังเปนจิตลักษณะที่สําคัญทั้งพฤติกรรมการทํางานทั่วไปและ
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การทํางานเฉพาะสายงาน โดยทํานายไดสูงสุดในสายงานสอบสวน 40.0 % ในกลุมรวม  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของอภิรดี  โสภาพงศ (2547:  69-76)   ศึกษาเรื่อง   ปจจัยทาง

จิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได  โดยมี

กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่จัดเก็บรายไดจากเทศบาล 60 แหง จากทั่วประเทศ จํานวน 326 คน 

พบวา เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูมีพฤติกรรมซื่อสัตยในงาน  และ

พฤติกรรมการทํางานอยางมุงอนาคตสูงกวา  เจาหนาที่จัดเก็บรายได  ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า 

นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบอีกวา   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1  ของ

พฤติกรรมซื่อสัตยในงานและพฤติกรรมการทํางานอยางมุงอนาคต  เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิต

ลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณอีก  6 ตัว  รวมเปน 7 ตัว สามารถทํานาย

พฤติกรรมซื่อสัตยในงานได  26.7 %  และทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางมุงอนาคตได 42.3 %  

พบผลในกลุมรวม  และนอกจากนี้ยังพบในงานวิจัยของชวนชัย  เชื้อสาธุชน  (2546: 59-62, 101-

104)  ไดศึกษา ตัวบงชี้พฤติกรรมการประหยัดของอาจารยในสถาบันราชภัฎ จํานวน 1,440 คน  

ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการประหยัดเวลา   

พฤติกรรมประหยัดพลังงานและวัสดุสํานักงาน   และพฤติกรรมการประหยัดคาใชจาย  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ    และยังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่สองรวมกับตัว

แปรอื่น ๆ อีก   8 ตัว  ดานจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะตามสถานการณ และสถานการณ   สามารถ

ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยัดเวลาได 44.0% ในกลุมรวม  และพบผล

เชนเดียวกันนี้ในกลุมยอยอีก 5 กลุม และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตัวทํานาย ที่สําคัญลําดับที่สาม

รวมกับตัวแปรอื่น ๆ อีก 7 ตัว ดานจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะตามสถานการณ  และสถานการณ  

สามารถทํานายความแปรปรวนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุสํานักงานได 44.0% ใน

กลุมรวม  และพบผลเชนเดียวกันนี้ในกลุมยอยอีก 5 กลุม  และผลการวิจัยยังพบอีกวา  แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์เปนตัวทํานายสําคัญอันดับแรก โดยรวมกับตัวแปรอื่น ๆ อีก 8 ตัวทางดานจิตลักษณะ จิต

ลักษณะตามสถานการณ และสถานการณ  สามารถทํานายความแปรปรวนพฤติกรรมการประหยัด

คาใชจายได 40.0%  ในกลุมรวมและพบผลในกลุมยอยทุกกลุม  

ในดานที่เกี่ยวของกับเด็ก  เชน  งานวิจัยของมนูญ ภูขลิบเงิน (2547: 103, 149)  ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการประหยัด   โดยมีกลุมตัวอยางคือนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

480 คน ผูวิจัยพบวา  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการประหยัดมากกวา   ผูที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย ผลเชนนี้พบในนักเรียนเพศหญิง  นักวิจัยยังพบอีกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
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เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่  3  ของพฤติกรรมประหยัดคาใชจาย  เมื่อรวมกับตัวทํานายจิต

ลักษณะตามสถานการณกับจิตลักษณะเดิมและสถานการณอีก  3  ตัว   รวมเปน   4  ตัว  สามารถ

ทํานายพฤติกรรมประหยัดคาใชจายได 54.6 %  ในกลุมที่มีผลการเรียนสูงซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของฐานันดร  เปยศิริ  (2545: 112, 116) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักเรียน ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองสีเขียว จํานวน  

701 คน   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟา

สวนตัวและมีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาในครอบครัวมากกวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า      

โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย นอกจากนี้ยังพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่

สําคัญลําดับที่ 2  โดยเมื่อรวมกับจิตลักษณะอื่นอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรม

นี้ได 30.4 % ในกลุมรวม   และทํานายพฤติกรรมได 35.6 % ในกลุมยอย ผลเชนนี้ยังพบใน

งานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ (2545: 120, 124, 127)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการเรียน โดยไดใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วาการที่นักเรียน

แตละคนมีปริมาณความมุงหวังสูง   มีความพยายามเพื่อใหผลการเรียนสูงขึ้นมีความอดทนในการ

เรียนไดเปนเวลานาน ในขณะเรียนแมจะถูกขัดจังหวะก็พยายามทําตอไปจนสําเร็จ มีความรูสึกวา

เวลาเปนสิ่งที่ผานไปอยางรวดเร็ว   เปนคนมุงอนาคตสูง   การเลือกคบเพื่อนที่มีความสามารถ มี

ความตองการใหเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนจึงพยายามเรียนใหไดดีมีความพยายามทําสิ่งตาง ๆ ใหไดดี

กอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนที่ดี   กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ประกอบดวยนักเรียนจํานวน  524  

คน ซ่ึงศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาของรัฐบาลใน

กรุงเทพมหานครจํานวน  4 โรงเรียน นักวิจัยพบผลวา  นักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเรียน  3 ดานมาก คือ  มีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนมากกวา   มีพฤติกรรมขณะ

เรียนดีกวา  และมีพฤติกรรมหลังเรียนดีกวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ผลเชนนี้ปรากฏใน

กลุมรวม  นอกจากนี้ยังพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียน โดยเมื่อรวมกับจิตลักษณะอื่นอีก 3 ตัว  รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานาย

พฤติกรรมนี้ได 44.9%   เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  3 ของพฤติกรรมขณะเรียนในชั้น โดยเมื่อ

รวมกับ    จิตลักษณะอื่นอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมนี้ได 51.3%  และเปนตัว

ทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมหลังเรียนโดยเมื่อรวมกับจิตลักษณะอื่นอีก 5 ตัว รวมเปน 6 

ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมนี้ได  54.9%  ทั้งหมดนี้พบผลในกลุมรวม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของมนตรี  ธาดา (2546: 59) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมขยัน

เรียนและพฤติกรรมฝกซอมกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สังกัดกรม
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พลศึกษา จํานวน 360 คน พบผลที่สําคัญ คือ  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มีพฤติกรรมขยัน

สูงกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า  โดยพบผลในกลุมรวม 

 สรุปไดวา  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากกวาผูที่มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ทั้งในเด็ก เชน พฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมประหยัดไฟฟา เปนตน 

และในผูใหญ  เชน พฤติกรรมการทํางาน เปนตน  ดังนั้น จึงคาดไดวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจ                

ใฝสัมฤทธิ์สูงมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า 

 
2.1.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

ลักษณะมุงอนาคต   หมายถึง  ลักษณะทางจิต ประเภทหนึ่งของบุคคลในอันที่จะ    

คาดการณไกล และเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะมุงอนาคตนี้                      

มี   3 องคประกอบ  ไดแก    

  1)  ความสามารถคาดการณ  คือ การที่บุคคลสามารถคิดไดวาอะไรจะเกิดขึ้นใน

อนาคต เขาใจและมองเห็นเหตุการณที่จะเกิดอยางทะลุปรุโปรง โดยผูที่จะเขาใจลักษณะของสิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน จึงตองเปนผูที่มีสติปญญาสูงถึงขั้นนามธรรม การเขาใจสิ่งที่จะ

เกิดในอนาคตอยางชัดเจนอาจจะเกิดขึ้นได  2 วิธี   วิธีแรก  คือ  ในกรณีที่ส่ิงนั้นเคยเกิดขึ้นกอน

บุคคลนั้นเคยประสบมากอน   ถาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเปนครั้งที่สองหรือครั้งตอ ๆ ไป  บุคคลที่มี

ประสบการณก็จะคาดการณถึงเหตุการณไดอยางชัดเจนมากกวาผูที่ไมมีประสบการณ   วิธีที่สอง  

คือ การศึกษาคนควาจากเอกสาร  และถามจากผูรูวาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะอยางไร  

การแสวงหาขอมูลเพื่อเปนการเตรียมตัวรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการ

ใหเกิดผลสําเร็จในอนาคตใหมากที่สุด    

  2)  ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอาจจะเกิดกับตนเองได เชนเดียวกับที่

เกิดขึ้น กับผูอ่ืน  

   3)   การมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปริมาณที่

ไมลดลง คือ ผูที่มองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดกับตัวเขาในอนาคต 

ในปริมาณ ที่เทากันหรืออาจจะมากกวาที่จะเกิดกับตัวเขาทันทีในปจจุบัน  การที่บุคคลจะมี

ลักษณะมุงอนาคตในองคประกอบทั้งสามนี้  เกิดจากการที่บุคคลนั้นอยูในสภาพแวดลอมและ

สังคมที่มีความมั่นคง ถาวร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  บิดามารดา  รักษาคําพูดและ

รักษาสัญญา นั่นคือเมื่อเปนเด็กเคยมีประสบการณวา ส่ิงที่ตนรอคอยนั้น ตนไดรับจริง ๆ ในที่สุด 

ลักษณะมุงอนาคตนี้มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และความรับผิดชอบตอสังคมของ

บุคคลดวย (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2544: 7)  
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 การควบคุมตน หรือที่เรียกทั่วไปวา “วินัยในตนเอง”  หมายถึง  การบังคับตนเอง                  

การปรับปรุงตนเอง  หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง  เพื่อเปาหมาย                      

ของการจัดสรางพฤติกรรมใหมที่นาปรารถนา  เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษพฤติกรรมที่ดี

มีประโยชน   ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไมนาปรารถนาใหหมดไปจากตน                    

โดยการจัดการของตนเอง  และไมตองพึ่งการควบคุมบังคับจากผูอ่ืน ความสามารถในการ            

ควบคุมตน   ประกอบดวยลักษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความสําคัญ                 

ของประโยชนที่จะมีมาในอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน   การเลือกกระทําพฤติกรรมที่แสดง

ถึงการอดไดรอได   เพราะเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตามที่ตนตองการได              

และนอกจากนั้นความสามารถควบคุมตนยังเกี่ยวกับการไมหวังผลจากภายนอก  แตบุคคล

สามารถใหรางวัลตนเอง  และลงโทษตนเองได โดยรางวัลที่ใหแกตนเองอยูในรูปของความพอใจ           

ในตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง   สวนการลงโทษตนเองก็คือการเกิดความไมสบายใจ               

วิตกกังวล และละอายใจ ลักษณะความอดได  รอได  ลักษณะความเชื่อในผลแหงความพยายาม

ของตน และลักษณะการใหรางวัลการลงโทษตนเองนั้นจะปรากฏในวัยรุนที่ไดรับการพัฒนา             

ทางจิตใจอยางเหมาะสมตั้งแตเด็กจนปจจุบัน    สวนใหญเกิดจากการไดรับรางวัลและการลงโทษ

อยางเหมาะสมกับพฤติกรรม   โดยผูใหญที่มีเหตุมีผลและไมใชอารมณตนเองเปนที่ต้ัง (ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน, 2538: 92-93) 

 การที่บุคคลจะควบคุมตนได  เขาจะตองมีจุดประสงคบางอยางเกิดขึ้นกอน                       

ก็คือ  การมุงอนาคตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ดังนั้น  การควบคุมตนที่เกิดโดยปราศจากการมุงอนาคต

เปนเบื้องตนนั้นแทบจะไมปรากฏ แตการมุงอนาคตที่ไมมีการควบคุมตนตามมานั่นมีปรากฏ             

อยูบอย ๆ   และแสดงถึงความลมเหลวในความตั้งใจของบุคคลนั้นเอง  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 

2544: 7)  

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  การที่นักเรียนมีความสามารถ 

ในการคาดการณไกลเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งความสามารถ                

ในการควบคุมตนเองบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอไดเพื่อรองรับประโยชนที่ยิ่งใหญกวาหรือสําคัญ

กวาที่จะมีมาในอนาคตนั้น 

 นักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนพบวา   ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาในหลายพฤติกรรม                      

เชน  งานวิจัยของบุญรับ  ศักดิ์มณี (2532)  ซ่ึงไดศึกษาการเสริมสรางจิตลักษณะเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมการทํางานราชการที่บรรจุใหม  สังกัดหนวยงานตาง ๆ  ในกรุงเทพมหานคร                   
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จํานวน  120 คน   โดยศึกษาผลของการฝกกิจกรรมมุงอนาคตและควบคุมตนเองที่มีตอ                  

จิตลักษณะที่ไดรับการฝกกิจกรรมกอนการฝกกิจกรรมจะมีการวัดจิตลักษณะของกลุมตัวอยาง             

7 ดานที่เหลือ ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม  กลุมที่หนึ่งฝกการมุงอนาคตควบคูไปกับการควบคุม

ตนเอง   กลุมที่สอง  ฝกการมุงอนาคตอยางเดียว  กลุมที่สาม  ฝกการควบคุมตนอยางเดียว              

และกลุมที่ส่ี  เปนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก   จากนั้นจะวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน                

โดยการวัดแบงเปน 2 ครั้ง  ๆ แรกวัดทันทีหลังฝกเสร็จ ครั้งที่สองวัดเมื่อหลังฝก  3 เดือน                  

พบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเอง เปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการทํางาน 3 ดาน 

ไดแก พฤติกรรมการทํางานเพื่อประโยชนของหนวยงาน พฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อทํางาน               

ในอนาคต  และพฤติกรรมการทํางานแบบมุงอนาคตควบคุมตนเอง  ผลเชนนี้สอดคลองกับ

งานวิจัยของ  สุพัตรา  ธรรมวงษ (2544: 63-68)  ซ่ึงศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ               

กับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยใน  โดยมีกลุมตัวอยางคือ พยาบาล 

จํานวน 330 คน  ผลปรากฏวา  พยาบาลที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรม              

การทํางานตามจรรยาพยาบาลมากกวาและมีพฤติกรรมทํางานอยางเคารพสิทธิผูปวยมากกวา 

พยาบาลที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  นอกจากนี้นักวิจัยยังพบผลอีกวา ลักษณะ                  

มุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2   รวมกับจิตลักษณะเดิมอีก  3 ตัว  

สามารถทํานายพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาลได 40.6%   และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน             

เปนตัวทํานาย ที่สําคัญลําดับที่ 1 รวมกับจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัวสามารถทํานายพฤติกรรม             

การทํางานอยางเคารพสิทธิผูปวย ได 35.5%  ในกลุมรวมและสามารถทํานายไดสูงสุด 45.5%           

ในกลุมอายุมาก  ผลเชนนี้ยังพบในงานวิจัยของ นีออน  พิณประดิษฐ และคณะ (2545) ซ่ึงศึกษา

เรื่องตัวบงชี้ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการตํารวจนั้น  พบผลวา  ลักษณะ                 

มุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2  โดยเมื่อรวมกับจิตลักษณะอื่นอีก 2 ตัว 

รวมเปน  3 ตัว   สามารถทํานายพฤติกรรมของขาราชการตํารวจชั้นประทวนได 39.78%                      

และในงานวิจัยนิภาพร  โชติสุดเสนห (2545: 99)  พบวาตัวแปรมุงอนาคตควบคุมตนรวมกับ           

ตัวแปรอื่นอีก   10 ตัวสามารถทํานายพฤติกรรมรักษาระเบียบในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ                 

ของนักศึกษาในกลุมรวมได37.6% และสามารถทํานายไดสูงสุดในกลุมนักศึกษาชาย  คือทํานาย

ได 49.5%  

ฐานันดร   เปยศิริ  (2545: 53)  ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการประหยัดโดยมีกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนสีเขียวไม

นอยกวา 1 ป   และโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว นักวิจัยพบผลวา  กลุมนักเรียน
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ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนสีเขียวที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากเปนผูมี

พฤติกรรมการประหยัดไฟฟาเพื่อสวนรวมมากกวา นักเรียนกลุมเดียวกันนี้ที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนต่ํา นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบผลอีกวา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนตัวทํานายที่

สําคัญลําดับที่  1  ของพฤติกรรมการประหยัดไฟฟา โดยเมื่อรวมกับจิตลักษณะอื่นอีก  3  ตัว   รวม

เปน 4 ตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมได  42.1%  ในกลุมรวมของกลุมนักเรียนของโรงเรียนที่เขารวม

โครงการหองเรียนสีเขียว ซ่ึงก็สอดคลองกับงานวิจัยของธีระชน  พลโยธา (2545: 59)  ทําการศึกษา

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 400 คน โดยพบผลที่สําคัญคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที 5 ที่มีลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนสูง มีความฉลาดทางอารมณสูงกวานักเรียนที่มีลักษณะ

มุงอนาคตและควบคุมตนต่ํา โดยพบในกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนต่ํา นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวีรชัย    คําธร (2548: 115) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับความพรอมที่จะศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม ในนักเรียน

อาชีวศึกษา  ผูวิจัยพบวา  นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันมากกวา นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ (2545: 

125)  ศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม  524  คน  นักวิจัยพบผลวา  ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมขณะเรียนในชั้น   โดยเมื่อรวมกับจิต

ลักษณะอื่นอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมนี้ได  51.3 %    ในกลุมรวม   

เชนเดียวกับงานวิจัยของสุภาสิณี  นุมเนียม (2546: 130, 180)  ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง  การ

มุงอนาคตควบคุมตน  กับ  พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่  โดยมี  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2  จํานวน  576  คน  ผูวิจัยพบวา  ผูที่มี การมุงอนาคตควบคุมตนมาก  เปนผูที่มี

พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่มากกวา ผูที่มีการมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม   

และนักวิจัยยังพบอีกวา การมุงอนาคตควบคุม ตนเปนตัวทํานายที่สําคัญอันดับที่  1  ของพฤติกรรม

รับผิดชอบตอหนาที่  เมื่อรวมกับตัวทํานายสุขภาพจิตที่ดี และความตระหนักในเรื่องหนาที่อีก  2  ตัว  

รวมเปน  3  ตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบ  ตอหนาที่ได  34.0 % พบผลในกลุมรวม  ซ่ึง

สอดคลองกันกับงานวิจัย  ของลินดา สุวรรณดี (2543:  121-122)   ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางจิต

สังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ  
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ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   จํานวน 480 คน  ปรากฏผลวา  ปจจัยทางจิต

ลักษณะและปจจัยทางสภาพแวดลอม รวม 5 ตัวแปร ไดแก  ความเชื่ออํานาจในตน  ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน สุขภาพจิตดี  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมฯ  และความพรอมที่จะกระทําฯ รวม

ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรางขยะของนักเรียนแบบถดถอยพหุคูณ

ได 45.2 %   ในกลุมรวม โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ  ความพรอมที่จะกระทําฯ  ทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมฯ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และสุขภาพจิตดีซ่ึงพบเปอรเซ็นตการทํานายมากที่สุด 

คือกลุมที่มีผลการเรียนสูง  และพบผลการทํานายต่ําที่สุดในกลุมที่มีผลการเรียนต่ํา สวนงานวิจัย

ของพูนฤดี  สุวรรณพันธุ   (2537:  135)ไดศึกษาปจจัยครอบครัวและโรงเรียนที่เกี่ยวของกับลักษณะ

ทางพุทธศาสนาของนักเรียนชุมชนที่มีระดับการพัฒนาตางกัน   โดยศึกษาในนักเรียนระดับ ป.5 

และ ป. 6 จํานวน 416   คน ปรากฏผลวา   นักเรียนที่มีลักษณะอนาคตสูง  เปนผูมีศีล 5 สูง กวา

นักเรียน      ที่มีลักษณะนี้ตํ่า  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรี  ธาดา (2546: 61) ที่ได

ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม   ขยันเรียนและพฤติกรรมฝกซอมกีฬาของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬา  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดกรมพลศึกษา จํานวน 360 คนพบผลที่

สําคัญ คือ  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงมีพฤติกรรมขยันสูงกวานักเรียนที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนต่ํา  โดยพบผลในกลุมรวม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระสวรรค ยมสีดา 

(2548: 88, 115) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบาน วัด โรงเรียน ที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โดยใชกลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวนทั้งหมด 457 คน  นักวิจัยพบผลวา  

ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง  เปนผูที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนามากกวา  ผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา ผลเชนนี้ พบในกลุมนักเรียนหญิง นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบอีกวา 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมการปฏิบัติทาง

ศาสนา เมื่อรวมกับตัวทํานายดานจิตลักษณะเดิม และสถานการณ อีก 4 ตัว รวมเปน 5 ตัว  

สามารถทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติทางศาสนาได 26.3%   พบผลในกลุมนักเรียนหญิง และ 

29.3% ในกลุมรวม และยังไดสอดคลองกับงานวิจัยของบุญตา  นันทวะกุล (2546) ซ่ึงไดศึกษา

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

จํานวน 402  คน  โดยพบวา  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมรักการอาน

มากกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตต่ํา  โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

 จากการประมวลเอกสารขางตน สามารถสรุปไดวา  การมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน          

ซ่ึงเปนจิตลักษณะที่เปนการเล็งเห็นประโยชนของอนาคต มากกวาประโยชนเล็กนอยในปจจุบัน         
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ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้น  การมีลักษณะเชนนี้มากจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนามาก  

เชน  มีพฤติกรรมการเรียนมากกวา  มีพฤติกรรมการประหยัดมากกวา  มีพฤติกรรมการเคารพ             

สิทธิมนุษยชนมากกวา  มีพฤติกรรมการทํางานมากกวา  เปนตน  ทําใหเกิดผลดีทั้งตอตนเอง            

และผูอ่ืน  ดังนั้น  จึงทําใหคาดไดวา  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากจะเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย 

 
2.1.3  ความเชื่ออํานาจในตนกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

ความเชื่ออํานาจในตน  หมายถึง  ความเชื่อเกี่ยวกับผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนในการเรียน    

ไมวาจะเปนสิ่งดี  หรือไมดี  สวนใหญจะเปนผลมาจากการกระทําของตนเองมากกวาอิทธิพล             

จากภายนอกสังคม  ซ่ึงตรงขามกับผูที่เชื่ออํานาจนอกตน  ที่คิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมาจาก             

โชคเคราะห  ความบังเอิญ หรือเกิดจากการกระทําของผูอ่ืนมากกวาที่จะเปนผลมาจากการกระทํา

ของตนเอง   การพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนนั้นเกิดจากการพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก จากการรับรู

ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม  และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เปนการคาดหวัง              

ที่เกิดจากการเรียนรูจากประสบการณในอดีตวา  ตนสามารถจะทําใหเกิดอะไรไดอยางไร                  

และสัมพันธกับเหตุการณอ่ืน ๆ อยางไร การคาดหวังนี้นํามาใชคาดการณในสถานการณอ่ืน ๆ ได

ดวย นอกจากนี้  ความเชื่ออํานาจในตนยังพัฒนาควบคูไปกับจิตลักษณะอีกประการคือ  

สุขภาพจิต  เด็กจะมีความเชื่ออํานาจในตนเพิ่มขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะ  แตในผูใหญความเชื่อ

อํานาจในตนจะอยูกับความรับผิดชอบ และชวงเวลาที่บุคคลสามารถจะควบคุมผลที่เกิดขึ้นได 

ความเชื่ออํานาจในตน   จะสัมพันธกับความเชื่อในการใชความพยามยามเพื่อใหไดผลที่ตองการ  

และจะเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิต  บุคคลที่เชื่อวาผลตอบแทนที่ไดรับขึ้นอยูกับ             

การพัฒนาของตนจะเลิกเชื่ออํานาจนอกตน จะรับรูความเชื่ออํานาจในตนเพิ่มขึ้น และจะพยายาม

มากขึ้นเพื่อใหไดผลที่ดีกวา  (จินตนา บิลมาศ และคณะ, 2529: 31-32) 

 ดังนั้น ความเชื่ออํานาจในตนในการศึกษาครั้งนี้ จึงหมายถึง  ความเชื่อเกี่ยวกับผล             

หรือสิ่งที่เกิดกับตนในการเรียนรูควบคูคุณธรรมไมวาจะเปนสิ่งดีหรือไมดี  สวนใหญจะเปนผล           

มาจากการกระทําของตนเองมากกวาอิทธิพลจากภายนอกสังคม   ซ่ึงตรงขามกับผูที่                     

เชื่ออํานาจนอกตนที่คิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมาจากโชคเคราะห   ความบังเอิญ   หรือเกิดจาก

การกระทําของผูอ่ืนมากกวาที่จะเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในตน  เชน งานวิจัยของศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  

(2532:  115, 119)  ไดศึกษาความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทํางานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร   

โดยใชกลุมตัวอยาง  คือ  ครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  406  คน เปนชาย  



 
 

23 
 
 

จํานวน 152 คน เปนหญิง 253  คน  นักวิจัยพบวา  ครูที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมการสอนมากกวาผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนนอย   ผลเชนนี้พบในกลุมยอยหลายกลุม  

นอกจากนั้นนักวิจัยยังพบวา ความเชื่ออํานาจในตนยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1                     

ของพฤติกรรมการสอนของครูเมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัว  สามารถทํานาย

พฤติกรรมการสอนของครูได 7%   ในกลุมครูที่ใหเวลาเดินทางนอย  3%  ในกลุมครูที่โรงเรียน

ต้ังอยูยานแออัดมาก  12%  ในกลุมครูที่มีสถานภาพสมรส  หยาราง    ผลเชนนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรวรรณ  อัศวกุลและคณะ (2546: 80-85, 113-125)  ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมารดา  ในการดูแลทันตสุขภาพแกบุตรวัยกอนเรียน   โดยศึกษามารดา

ที่มีบุตรอายุ 5 ป  เลี้ยงบุตรดวยตนเอง และอยูกับคูสมรส  จํานวน 843 คน  ผลการศึกษาพบวา               

มารดาที่มีความเชื่ออํานาจในตน   ในการเลี้ยงดูบุตร ใหมีสุขภาพดีมาก   เปนผูที่มีพฤติกรรมการ

ดูแลการบริโภคของบุตรเพื่อทันตสุขภาพมากกวา   มารดาที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการเลี้ยงดู

บุตรใหมีสุขภาพดีนอย  และมารดาที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการเลี้ยงดูบุตรใหมีสุขภาพดีมาก 

มีพฤติกรรมรักษาความสะอาดชองปากบุตรมากกวามารดาที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการเลี้ยงดู

บุตรใหมีสุขภาพดีนอยนอกจากนี้  ผลการวิจัยของ สุพัตรา ธรรมวงษ (2544:  93) ยังใหผลที่

สอดคลองกับผลการวิจัยขางตน      โดยนักวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในตนในการ

ทํางานทํานายพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงาน   2  ดาน  คือ  ดานพฤติกรรมตาม            

จรรยาพยาบาลในกลุมรวมความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่  3            

ของพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล   โดยรวมกับตัวแปรอื่นอีก  2 ตัว ทางดานจิตลักษณะ   

สามารถทํานายความแปรปรวนพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาลทั้งหมด 51.1%  และพบ                    

ผลคลายคลึงกันอีกในกลุมอายุนอย    สวนในดานพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวยในกลุมรวม                 

ความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่  2 ของพฤติกรรมเคารพสิทธิ

ผูปวยของพยาบาล  โดยรวมกับตัวแปรอื่นอีก 2 ตัว ทางดานจิตลักษณะ  สามารถทํานาย              

ความแปรปรวนพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวยของพยาบาลได  44.0%  และพบผลที่คลายกันนี้              

ในทุกกลุมยอย  คือสามารถทํานายไดสูงสุด   ถึง  52.2% 

ในงานวิจัยของ สุวลัย   ธํารงคสกุลศิริ (2537)  ซ่ึงไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษากลุมตัวอยาง 

เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  จํานวน 711  คน พบวา  ความเชื่ออํานาจในตน 

รวมกับอีก 2 ตัวแปร   สามารถทํานายพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองได  30%                         

ผลเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานันดร  เปยศิริ (2545:  106)   ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคม          
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ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

หองเรียนสีเขียว    โดยใชกลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 701 คน                    

จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดในเขตเมือง โดยเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

หองเรียนสีเขียวอยางนอย 1 ป   4 โรงเรียน  และเปนโรงเรียนที่ไมเขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว

อีก 4 โรงเรียน   พบผลวา นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการใชไฟฟา

สวนตัว มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาในครอบครัว และมีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟา                    

เพื่อสวนรวมมากกวานักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา   นอกจากนี้ยังปรากฏผลในงานวิจัย

ของสุมาลี  สวยสะอาด (2550:  77) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความพรอม

ในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในกรุงเทพมหานคร  พบผลวา  

ความเชื่ออํานาจในตนเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่  5  รวมกับอีก 5 ตัวแปร สามารถทํานาย       

ความพรอมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนได 70.7 %  พบผลในกลุมรวม 

งานวิจัยเรื่องความเชื่ออํานาจในตนของตางประเทศ มีผูศึกษาไว  ไดแก  การศึกษาเกี่ยวกับ

การสอนสุขศึกษาโดยมุงใหผูเรียนมีสัมฤทธิผลการเรียนเหมือนวิชาอื่น (Buck and Austrin, 1971)  

กลุมตัวอยางคือนักเรียน  พบวา  ความเชื่ออํานาจในตนกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะทําสิ่งที่ตนรับผิดชอบ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงตอมามีงานวิจัยที่ไดผลสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาว คือ  งานวิจัยของ 

Hollonder  (1981) ไดช้ีใหเห็นวา  ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่นา

ปรารถนามากกวาผูที่เชื่ออํานาจนอกตน   

 จากการประมวลเอกสารขางตน ทําใหเห็นวา  ผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากกวา   ผูที่มีความเชื่ออํานาจในตน                  

ในการเรียนรูควบคูคุณธรรมต่ํา  เชน  มีพฤติกรรมการทํางานมากกวา  มีพฤติกรรมการเคารพสิทธิ

มนุษยชนมากกวา  มีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยมากกวา และมีพฤติกรรมการประหยัด

มากกวา เปนตน  ดังนั้นจึงคาดไดวา  นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการเรียนรูควบคู

คุณธรรมสูงจะมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงกวา  นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา 

 
2.1.4  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม กับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม 

 ทัศนคติ   (Attitude)  เปนลักษณะทางจิตใจของบุคคลผูกระทําที่เปนผลของปฏิสัมพันธ

ระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขาทําใหจิตลักษณะตัวนั้น

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่บุคคลเผชิญ  และมีอิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ   ของ

บุคคลมีผูใหความหมายของทัศนคติไวตาง ๆ กัน เชน  Allport (1935: 798-844) กลาววา  ทัศนคติ  
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คือ  สภาวะทางจิตซึ่งทําใหบุคคลพรอมที่จะโตตอบตอสิ่งแวดลอมเสมอ  ลักษณะนี้เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ  ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดทิศทางที่แตละบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งของและเหตุการณที่

เกี่ยวของสอดคลองกับ  Thurstone (1967)  ใหความหมายวา  ทัศนคติ เปนความรูสึกทางดานบวก

และดานลบของบุคคลที่มีตอวัตถุทางจิตวิทยา  วัตถุทางจิตวิทยา  หมายความถึง  สัญลักษณใด  ๆ  

ก็ตาม  บุคคล  ความคิด  วลี  คติพจน  บุคคลอาจมีความรูสึกทางดานบวกหรือดานลบตอวัตถุทาง

จิตวิทยานี้แตกตางกันไป 

 นอกจากนี้ ยังมีนักจิตวิทยาสังคมชาวไทยที่ไดใหคํานิยามของคําวา  ทัศนคติไว  เชน  

พิสมัย  วิบูลยสวัสดิ์   และคณะ (2528:  81) กลาววา ทัศนคติ  หมายถึง  ความเชื่อ  และความรูสึก

เชิงประเมินคาของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ  ซ่ึงผานเขามาในประสบการณของบุคคล  ความรูสึกเชิง

ประเมินคานี้เปนไดจากทางบวกถึงลบ   ทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงออกตอบโตตอสิ่งตาง ๆ  ซ่ึง

สอดคลองกับประภาเพ็ญ  สุวรรณ  และสวิง สวรรณ (2527: 3) ที่กลาววา  ทัศนคติเปนความคิดเห็น

ซ่ึงมีอารมณเปนสวนประกอบ  เปนสวนที่พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก    

นอกจากนั้น ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2531:  65) ไดใหคํานิยามของทัศนคติไวอยางชัดเจนวา  

ทัศนคติ  หมายถึง  จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลที่เกิดจากความรูสึกเชิงประเมินคาของบุคคล

เกี่ยวกับสิ่งนั้น   คือความรูวาสิ่งนั้นมีประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด   เมื่อเกิดความรูสึกพอใจ

หรือไมพอใจสิ่งหนึ่ง  บุคคลนั้นจะมีความพรอมที่จะกระทําตอสิ่งนั้น  ไปในทิศทางที่สอดคลองกับ

ความชอบหรือไมชอบของตนตอสิ่งนั้น   ฉะนั้น  บุคคลจึงสามารถมีทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ มากมาย  

แมแตทัศนคติตอตนเองหรือทัศนคติตอการกระทํา  อยางใดอยางหนึ่ง 

ทัศนคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น  มี  3 องคประกอบ  คือ   

1)  ความรูเชิงประเมินผล  หมายถึง  การที่บุคคลมีความรูเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งวามี

ประโยชนมากนอยเพียงใด  ดีหรือเลว  มีโทษมากนอยเพียงใดของทุกสิ่งยอมมีสองดาน  คือดานดี                 

และดานไมดี  หรือดานประโยชนและโทษ  บุคคลสามารถจะรับรู รับทราบเกี่ยวกับประโยชน           

และโทษของสิ่งตาง ๆ ไดเสมอ และอาจมีความรูเพิ่มเติมมากขึ้นเปนลําดับ  หรือรูเพียง                  

ดานคุณประโยชน  แตไมทราบเกี่ยวกับโทษของสิ่งนั้น  หรือรูในทางตรงกันขาม  นอกจากนี้    

บุคคลสวนใหญมักมีความรูเชิงประเมินคาของสิ่งตาง ๆ แตเพียงเล็กนอย   ทําใหเกิดอคติหรือ

ความลําเอียงไดมาก  ฉะนั้น   การเปลี่ยนทัศนคติที่สําคัญ คือ การปรับองคประกอบ                        

การรูเชิงประเมินคาในเรื่องนั้นใหตรงกับความเปนจริงโดยการใหความรูเกี่ยวกับคุณหรือโทษ              

ตอสิ่งนั้นเพิ่มเติมแกบุคคลนั่นเอง   
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2)  ความรูสึกพอใจ  เมื่อบุคคลทราบวาสิ่งใดมีประโยชนบุคคลก็จะรูสึกชอบ พอใจ

ในสิ่งนั้น  ถาบุคคลททราบวาสิ่งใดมีโทษ  บุคคลก็จะรูสึกไมชอบไมพอใจสิ่งนั้น  สวนใหญแลว

ความรูสึกพอใจของบุคคลตอสิ่งหนึ่งจะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคลองกับความรูเชิงประเมินคา

เกี่ยวกับ  ส่ิงนั้น   เมื่อมาพิจารณาประโยชนและโทษของสิ่งหนึ่งจะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งอาจมีประโยชน

หรือโทษตอบุคคลโดยตรง  หรือสิ่งนั้นมีประโยชนหรือโทษตอคนอื่น เชน  บิดามารดา ญาติพี่นอง                 

มิตรสหาย    หรือคนทั่วไป  หรือสิ่งนั้นมีประโยชนหรือโทษตอสวนรวม  ประเทศชาติ                        

หรือมนุษยชาติ   ตามธรรมดาแลวบุคคลยอมรูสึกพอใจสิ่งหนึ่งมาก  เมื่อทราบวาสิ่งนั้นมีประโยชน

โดยตรงตอตนเอง   แตถามีประโยชนตอคนอื่นที่ตนไมรูจัก  หรือประโยชนตอสวนรวมมาก              

แตมีประโยชนตอตนเองไมมากนัก   บุคคลนั้นก็จะรูสึกพอใจในสิ่งนั้นแตเพียงเล็กนอย    

3)  ความพรอมกระทํา  หมายถึง  การที่บุคคลมีความพรอมที่จะชวยเหลือ

สนับสนุน  ทํานุบํารุง  สงเสริม  ส่ิงที่เขาชอบเขาพอใจ และพรอมที่จะทําลาย หรือทําเพิกเฉยตอสิ่งที่

เขา  ไมชอบไมพอใจ องคประกอบนี้ก็ยังอยูภายในจิตใจของบุคคล และยังไมปรากฏออกมาเปน

พฤติกรรม   ความพรอมกระทําจะปรากฏเปนพฤติกรรมหรือไม ยอมขึ้นอยูกับลักษณะอื่น ๆ              

ของบุคคล   และสถานการณผูที่มีลักษณะเปนตัวของตัวเองและสามารถควบคุมบังคับตนได              

จะเปนผูที่กระทําตามทัศนคติของตน  สวนผูที่ขาดความเปนตัวของตัวเอง  ตองพึ่งการควบคุม  การ

ใหรางวัล  และการลงโทษจากผูอ่ืน หรือจากสังคม  จะเปนผูที่มีการกระทําไปตามการชักจูงหรือการ

บังคับของผูอ่ืนมากกวาที่จะทําตามทัศนคติของตนตอสิ่งนั้น   องคประกอบทั้งสามของทัศนคติ

สามารถใชในการทํานาย  และอธิบายพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลไดเพราะเชื่อวาหาก

บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอเรื่องใด  ก็จะกระตุนใหบุคคลนั้นมีแนวโนม  ที่จะมีพฤติกรรม                   

การประพฤติปฏิบัติในเรื่องนั้น  มากกวาบุคคลที่มีทัศนคติไมดี (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,                  

2544: 121-122) 

 ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูควบคูคุณธรรมในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง ลักษณะ              

ทางจิตใจของนักเรียน ที่เกิดจากความรูสึกเชิงประเมินคาในทางที่เปนประโยชนหรือโทษ               

หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบตอการเรียนรูควบคูคุณธรรม  และมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรม 

ที่เปนประโยชนตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม รวมทั้งหมายถึง  การที่บุคคลประเมินคา

การกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ดี   มีประโยชน   รูสึกพอใจ   และพรอมที่จะกระทําเพื่อประสิทธิผล              

ของการเรียนรูควบคูคุณธรรมตอไป 

 ทัศนคติ   เปนสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปวา  สวนใหญเกิดมาจากการเรียนรู  โดยการที่คนเรา          

ไดมีประสบการณตรงหรือออมก็แลวแตกับสิ่งที่เปนเปาของทัศนคติ  เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้                
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เรามิไดนําเอาความรูสึกชอบหรือไมชอบคนนั้นคนนี้ติดตัวมาดวย   เรามิไดนําเอาความเกลียดสัตว

ตาง ๆ  ติดตัวมาดวย   เรามิไดนําเอาความรักสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือนิยมสิ่งตาง ๆ ติดตัวมาดวยเชนกัน  

ความรูสึกเหลานี้เกิดขึ้นมาจากกลไกหลายอยางในสังคม  เชน  เด็กที่โตขึ้นมาในครอบครัว                  

จะไดรับอิทธิพลจากพอแม  พี่นอง  และญาติในการสรางทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ  เมื่อเด็กเขาโรงเรียน  

ครูและกลุมเพื่อนก็มีอิทธิพลในการสรางและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  รวมทั้งประสบการณ

สวนตัวและสื่อสารมวลชนก็มีสวนตอทัศนคติของคนเปนอยางมาก   

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมตาง ๆ นั้น พบวา 

ทัศนคติของบุคคลที่มีตอพฤติกรรมตาง ๆ มีความเกี่ยวของกับการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ดวยใน

ระดับผูใหญ  นิสิตนักศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เชน ในงานวิจัยของนิภาพร โชติสุดเสนห 

(2545: 82) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษกับ

พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี จํานวน 400 คน ผูวิจัยพบวา  ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก เปนผูที่มี

พฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวมากกวา ผูที่มีทัศนคติตอพฤติกรรมทองเที่ยว

นอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  และนักวิจัยยังพบอีกวา  ทัศคติที่ดีตอพฤติกรรมทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว 

เมื่อรวมกับตัวทํานาย คือ การมุงอนาคตควบคุมตน และการมีแบบอยางจากบิดามารดา อีก 2 ตัว 

รวมเปน 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวได  43.4%  พบ

ผลในกลุมรวม  สวนในงานวิจัยของมนูญ   ภูขลิบเงิน (2547: 90, 128) ไดศึกษา ปจจัยทางจิตสังคม

ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน จํานวน 480 คน  นักวิจัยพบผลวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

ประหยัดมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการประหยัดคาใชจายมากกวา  ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

ประหยัดนอย ผลเชนนี้พบในโดยเฉพาะในกลุมนักเรียนหญิง  นอกจากนั้น  นักวิจัยยังพบอีกวา  

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการประหยัดเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรมการประหยัด

คาใชจาย โดยเมื่อรวมกับตัวทํานายชุดที่ 3 คือ คือ ดานจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิต

ลักษณะตามสถานการณอีก 1 ตัวรวมเปน  2  ตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดคาใชจาย  

ในกลุมหญิงได 57.0% ผลเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาสินี   นุมเนียม  (2546: 178-187) ซ่ึง

ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรับผิดชอบตอหนาที่กับพฤติกรรมการ

รับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  575 คนผูวิจัยพบวา นักเรียน           
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ยิ่งมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการับผิดชอบตอหนาที่มาก   ยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมการรับผิดชอบตอ

หนาที่ในครอบครัวและในโรงเรียนมากดวย โดยเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1 ในกลุมรวม และ

ผลเชนนี้ยังปรากฏในงานวิจัยของเกษม จันทศร (254:  141)ไดศึกษาทัศนคติตอยาบากับพฤติกรรม

การเสพสารเสพติดเบื้องตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  พบวา  ทัศนคติตอยาบาเปนตัวแปร

สําคัญที่เขารวมทํานายพฤติกรรมการเสพสารเบื้องตนของนักเรียนรวมกับตัวแปรทางจิต และ

สถานการณ  8  ตัว  ในนักเรียนกลุมรวมได รอยละ  46.2   และยังพบวา ทัศนคติตอยาบาเปนตัว

แปรอันดับแรกในการทํานายพฤติกรรมดังกลาวรวมกับตัวแปรชุดเดิมในกลุมนักเรียนชายไดรอยละ  

47.70  มีคาเบตาเทากับ .34  ซ่ึงหมายความวา  ยิ่งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอยาบามาก  ยิ่งเปนผูที่มี

พฤติกรรมเสพสารเบื้องตนมากขึ้นตามไปดวย และในทางกลับกัน  ยิ่งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอยาบา

นอย  ก็ยิ่งเปนผูที่มีพฤติกรรมเสพสารเบื้องตนนอยลงตามไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุริยะ  พันธดี (2536: 148)  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความเชื่อและการปฏิบัติทาง

พุทธศาสนา  โดยใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เนนพุทธศาสนามากและนอย รวม  

4  โรงเรียน  ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้นจํานวน 540 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน ที่มี

ทัศนคติที่ดีตอประสบการณทางพุทธศาสนาในโรงเรียนมาก  เปนผูที่มีความเชื่อและการปฏิบัติทาง

พุทธศาสนามากกวามีทัศนคติที่ดีตอการกาวราวนอยกวา  และมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวา  

นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี ตอประสบการณทางพุทธศาสนาในโรงเรียนนอย  พบผลในกลุมรวมและ

กลุมยอยที่สําคัญ  คือ  กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ํา  นอกจากนั้น ทัศนคติที่ดีตอการกาวราว  

ยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1  รวมกับตัวแปรอื่นอีก  5  ตัว  รวมเปน  6  ตัว  สามารถทํานาย

พฤติกรรมกาวราวได  40%  ในกลุมรวม  และกลุมยอยทุกกลุม  โดยเฉพาะกลุมที่เรียนในโรงเรียน

เนนพุทธศาสนานอย (50%)  กลุมเพศหญิง  (44%)  และกลุมผูมีอายุนอย  (43%) ผลเชนนี้ยัง

ปรากฎในงานวิจัยของแสงอรุณ   ธรรมเจริญ  และลินดา สุวรรณดี (2547: 151,  217) ไดศึกษาตัว

บงชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมจริยธรรมของวัยรุนในเขตที่มีแหลงยั่วยุในระดับตางกัน โดยใชกลุม

ตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.2, ม.4และม.6) 

จํานวน 1,210 คน   นักวิจัยพบผลวา   ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการครองตนมาก  เปนผูที่มีพฤติกรรมคบ

เพื่อนอยางเหมาะสมมากกวา ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการครองตนนอย 

  Fishbein and Ajzen (1975)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมทาง

ศาสนา เพื่อที่จะทราบวาคะแนนทัศนคติตอศาสนาของบุคคลนั้น จะสอดคลองกับพฤติกรรมทาง

ศาสนา         ของเขาในลักษณะใดบาง  โดยผูวิจัยไดวัดทัศนคติของนักศึกษา  62  คน  โดยใชวิธี                        

การวัดถึง  5   วิธีดวยกัน   คือ  วิธีการของ Likert  วิธีการของ  Thurstone   วิธีการของ  Guttman              
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วิธีการของ Osgood  และวิธีการประเมินตนเองบนมาตรเดี่ยวมี  11  หนวย สวนพฤติกรรม              

ทางศาสนานั้นไดวัดไวถึง  100  พฤติกรรม   อันแสดงถึงปริมาณความใกลชิดศาสนา                  

และการปฏิบัติทางศาสนาดวยความเลื่อมใสศรัทธาในดานตาง ๆ โดยใหผูถูกศึกษาตอบรับ                

หรือปฏิเสธวาไดทําพฤติกรรมเหลานี้หรือไม จากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมแตละดานแยกจากกัน  พบวาทัศนคติทั้ง  5  วิธีที่วัดนั้น                         

มีความสัมพันธในปริมาณที่ตํ่ามากกับพฤติกรรมทางศาสนา   แตถาใชพฤติกรรมรวม  100  ชนิด 

เปนตัวแปรเดียว   กลับปรากฏวาทัศนคติตอศาสนาของนักศึกษาเหลานี้  มีความสอดคลองกับ

พฤติกรรมทางศาสนา  เมื่อดูโดยรวมอยางชัดเจน  โดยพบวา  ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอศาสนา                

มากเทาใดก็จะมีพฤติกรรมทั้ง  100  อยางนี้โดย  รวมมากเทานั้น   ซ่ึงแสดงวา   ทัศนคติของบุคคล

ตอศาสนาของตน  มีขอบเขตกวางขวางจะตองวัดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติทางศาสนา               

ในหลาย ๆ ดานรวมกันจึงจะพบวาเกี่ยวของกับทัศนคตินั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน                         

และคณะ, 2543)  

 ขณะที่ สุมิตรา  เจิมพันธ (2545: 136, 139, 142) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ

กับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในงานวิจัยเรื่อง  “จิตลักษณะและประสบการณ                    

ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”  โดย           

ใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่  5   ในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  

2545  จาก  120 โรงเรียน  จํานวน  524  คน  นักวิจัยพบผลวา   นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี                    

ตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากจะมีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนมากกวา                   

มีพฤติกรรมในขณะเรียนมากกวา  มีพฤติกรรมหลังเรียนมากกวา  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรสูงกวา  นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรนอย                    

พบในกลุมรวมและโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนเดิมสูง  นอกจากนั้น  

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1 รวมกับ                   

ตัวแปรอื่นอีก 6 ตัวรวมเปน 7 ตัว   สามารถทํานายพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนได  54.2%    

ในกลุมรวม  และยังเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1  ในกลุมยอย  โดยเฉพาะกลุมนักเรียนชาย  

ทํานายได  57.5%   กลุมพี่นองมาก  60.7%   และกลุมที่มารดามีการศึกษาต่ํา  57.8%                      

และเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  1  รวมกับตัวแปรอื่นอีก  6  ตัว  รวมเปน 7 ตัว สามารถทํานาย

พฤติกรรมหลังเรียน ได  64.4%  ในกลุมรวม และในกลุมยอย  โดยเฉพาะกลุมนักเรียนชาย 67.9%  

และกลุมพี่นองมาก  66.7% 
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 จากการประมวลเอกสารขางตน แสดงใหเห็นวา  ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้น ๆ มาก

เปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามากตามไปดวย   เชน  มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก  

มีพฤติกรรมการรับผิดชอบตอหนาที่มาก  มีความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนามาก   มีพฤติกรรม

การเตรียมตัวกอนเรียน  ขณะเรียน  หลังเรียนมาก  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง             

มีพฤติกรรมกาวราวนอย  เปนตน  ดังนั้น  จึงคาดไดวา  นักเรียนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม             

การเรียนรูควบคูคุณธรรมมาก  นาจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา  

นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมนอย 

 
 2.1.5  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

การอบรมเลี้ยงดูถือเปนการถายทอดทางสังคมอยางหนึ่ง  เปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรู

วิถีทางของสังคมที่บุคคลนั้นอยู  กระบวนการนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีผูที่ทําการถายทอด            

ทางสังคมที่สําคัญคือ  ครอบครัว  โรงเรียน  กลุมเพื่อน  ส่ือมวลชน  ฯลฯ  ในกลุมผูทําหนาที่

ถายทอดทางสังคมเหลานี้    (Elkin and Handel, 1984: 127 อางถึงใน ดุษฏี โยเหลา, 2532: 14) 

กลาววา  ครอบครัวเปนหนวยของการถายทอดทางสังคมที่สําคัญที่สุด  โดยมีบทบาทที่เดนชัดอยู  

2  ประการ คือ ประการแรก ครอบครัวเปนตัวกําหนดสถานสภาพของเด็ก นั่นคือ เด็กที่เกิดใน

ครอบครัวสูงศักดิ์จะแตกตางจากเด็กในครอบครัวชาวนา   เด็กจากครอบครัวที่หยารางจะแตกตาง

จากเด็กพอแมอยูดวยกัน  เด็กในครอบครัวที่พอแมรับราชการจะแตกตางจากเด็กในครอบครัว

พอคา  ความสําคัญของบทบาทดังกลาวนี้เห็นไดอยางชัดเจนทั้งในสังคมตางประเทศและใน

สังคมไทย  บทบาทอีกประการหนึ่งของครอบครัวคือ  เปนหนวยแรกของสังคมที่สอนใหเด็กรูจัก

ความสัมพันธระหวางบุคคล   ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพในดานตาง  ๆ  ของเด็ก             

ซ่ึงบทบาทประการหลังของครอบครัวนี้   คือ  บทบาทของพอแม  ผูปกครองถายทอดใหกับเด็ก          

โดยอาศัยการอบรมเลี้ยงดูนั่นเอง   

ทั้งนี้สภาพแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอชีวิต และพัฒนาการทุกสวนของเด็ก                     

คือ  ครอบครัวซึ่งมีบิดาและมารดาเปนหลัก บิดาและมารดามีบทบาทสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

ในการถายทอด   ความเชื่อทัศนคติ   คานิยม   และแบบแผนพฤติกรรมตางๆ  แกเด็กดวย              

การอบรมเลี้ยงดูซ่ึงเปนกระบวนการที่มีผลตอลักษณะทางจิตใจ   และพฤติกรรมของเด็กในปจจุบัน

และเปนศักยภาพของการกระทําของเด็กในอนาคต   ดังนั้น  พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออก              

สวนใหญจึงมีผลมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของบิดาและมารดาในครอบครัวนั้นเอง                       

(งามตา   วินินทานนท, 2536: 122)  การอบรมเลี้ยงดู คือ การที่บิดามารดา หรือผูดูแลเด็กปฏิบัติ

ตอเด็กและเรียกรองใหเด็กปฏิบัติตอตน   และตอผูอ่ืนโดยในรูปแบบตางๆ การอบรมเลี้ยงดู               
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จึงเปนการที่ผูเลี้ยงดูกับเด็กมีการติดตอเกี่ยวของกัน   อันเปนทางใหผูเลี้ยงดูสามารถใหรางวัล          

เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึงปรารถนาหรือ   ลงโทษการกระทําตางๆ ของเด็กที่ผูเลี้ยงดูไดปฏิบัติ        

ในสังคมที่ตนอยู  จึงเขาใจไดวาจากวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กนี้ ผูเลี้ยงดูไดปฏิบัติในสังคมที่ตนอยู           

จึงเขาใจไดวาจากวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กนี้   ผูเลี้ยงดูจะถายทอดลักษณะตางๆ ใหแกเด็ก เชน  

ความเชื่อลักษณะนิสัย    และความเคยชินตางไปยังเด็ก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2522: 17)  

เชียรส และคณะ  (Searsetal  1957 อางถึงใน  งามตา  วนินทานนท,  2536: 39) ไดกลาวถึง การ

อบรมเลี้ยงดู   วาหมายถึง   การปฏิสัมพันธกันระหวางบิดามารดากับบุตร ซ่ึงหมายรวมถึง          

การแสดงออกถึง ทัศนคติ คานิยม  ความสนใจ และความเชื่อ ควบคูไปกับการเลี้ยงดู                

และฝกพฤติกรรมตาง  ๆ   การอบรมเลี้ยงดูเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องทุกขณะที่เด็ก

ใชชีวิตรวมกับบิดามารดา มีผลตอพฤติกรรมในปจจุบันและสะสมเปนศักยภาพที่จะแสดงออก          

ในอนาคต   จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรชาวอเมริกันจํานวนมาก            

ทําใหเชียรและคณะเชื่อวาการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเปนเรื่องสําคัญที่สุดตอพัฒนาการ           

ทางบุคลิกภาพของเด็ก    เด็กจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เหมาะสมหรือไมเพียงใด              

ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากบิดามารดาเปนสําคัญ  

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  หมายถึง การรายงานของเยาวชนที่เกี่ยวกับปริมาณ                       

การไดรับการสงเสริมความเปนพุทธมามกะจากบิดามารดา ซ่ึงเกี่ยวของกับการปฏิบัติของบิดา

มารดาใน 3 ดานคือ  1) การชักนําบุตรใหตระหนักสนใจ และใกลชิดพุทธศาสนาดวยการพาไปวัด               

ไดไปกราบพระพุทธรูป และพระสงฆ ตลอดจนใหไดฟงธรรมะทางพุทธศาสนา  2) การพูดอธิบาย              

ใหบุตรเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาใน พุทธศาสนา และความหมายของหลักธรรมบางประการ และ   3) 

การใหรางวัลและการสงเสริมสนับสนุนบุตรใหปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา และการปฏิบัติ

ของชาวพุทธที่ดี ตลอดจนชวยใหบุตรยอมรับหลักธรรมทางพุทธศาสนาไดงายขึ้น (ดวงเดือน   

พันธุมนาวิน และคณะ, 2543:  151)  ซ่ึงใหไวสอดคลองกับความหมายของ  งามตา วนินทานนท 

(2536: 41) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแนวพุทธศาสนาวา  หมายถึง  การ

ปฏิบัติของบิดามารดาตอบุตรในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งโดยทางตรงและทางออม   เพื่อ

ฝกอบรมใหบุตรเกิดความรู ความเชื่อ และยอมรับการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนาขั้นพื้นฐานใน

ระบบบุญสิกขา  3 ประการ  ไดแก  การบริจาคทาน  การรักษาศีลหา  ซ่ึงถือเปนเกณฑมาตรฐานขั้น

ตํ่าสุดในความประพฤติของมนุษย  และการปฏิบัติสมาธิภาวนา  หลักปฏิบัติ  3  ประการนี้ถูกจัดไว

ใหเหมาะสมสําหรับสอนคฤหัสถหรือชาวบานทั่วไป   สวนงานวิจัยของ  พิชัย  มณีรักษ  (2547:  22)  

ก็ไดใหความหมายไววา การฝกอบรม หมายถึง  ปริมาณการถายทอดทางศาสนาที่เยาวชนไดรับจาก
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บิดามารดา  ไมวาจะโดยวิธีการอบรมสั่งสอนโดยตรง   ใหรางวัลเปนแรงเสริมหรือบิดามารดาทําตัว

เปนแบบอยางที่ดีก็ตาม เชนเดียวกับงานวิจัยของ พระสวรรค  ยมสีดา  (2548:  55)  กลาววา 

หมายถึง  ปริมาณการฝกอบรมของบิดามารดาโดยทางตรงและทางออมเพื่อกระตุนบุตรใหเกิด

ความรู  ความเขาใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน  ไดแก  

การบริจาคทาน  การรักษาศีล   และการฝกสมาธิภาวนา    สวนพระมหาสัญญา   สวัสดิ์ไธสง   

(2548: 62) กลาววา  หมายถึง  การรับรูของนักเรียนวาบิดามารดาแสดงหรือปฏิบัติตอตนเอง                          

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   ทั้งโดยทางตรงและทางออม   เพื่อฝกอบรมใหตนเกิดความรู              

ความสนใจ   ความเชื่อ   และยอมรับการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน                       

ในระบบบุญกิริยาวัตถุ  3  ประการ  หรือหลักธรรมเบื้องตนสําหรับพุทธศาสนิกชน  คือ  การใหทาน  

การรักษาศีล 5  และการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติสมาธิภาวนา   

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธจากครอบครัวมีความสําคัญตอทัศนคติ และพฤติกรรมของเด็ก

โดยจะพบวา  การปลูกฝงความเปนพุทธมามกะ  หรือ การปลูกฝงพุทธศาสนานั้นครอบครัว                 

มีความสําคัญเปนอันดับแรก   ในการปลูกฝงทางพุทธศาสนาในนักเรียนระดับ  ประถม                        

และมัธยมศึกษา  โดยอิทธิพลของครอบครัวตอ   ความเชื่อทางพุทธของเยาวชนไทย                         

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  คือ  สงเสริมเด็กใหสนใจเขาใจ  เอาใจใสและยอมรับพุทธศาสนา

มากยิ่งขึ้น  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 304)  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  หมายถึง  การถายทอดทางสังคม             

ที่บิดามารดาแสดงแกบุตร ทั้งโดยทางตรงและทางออมเพื่อฝกอบรมใหบุตรเกิดความรู ความเขาใจ  

ความเชื่อ  และยอมรับการปฏิบัติตามหลักธรรมทางคําสอนพุทธศาสนา 

ผลการวิจัยในอดีตที่สนับสนุนวา  บุคคลที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมากมักเปน            

ผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนา  ซ่ึงผลเชนนี้ปรากฏในบุคคลตางประเภทกัน  เชน งานวิจัย                

ของพระมหาใจ   สวนไผ  (2547:  123, 176)  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับการอบรม                

ความเปนพุทธมามกะจากครอบครัว  กับทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติทางพุทธผลวิจัยปรากฏวา 

สามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

จํานวน  372  รูป  ที่ไดรับการอบรมความเปนพุทธมามกะจากครอบครัวมาก  เปนผูทีมีทัศนคติที่ดี

ตอการปฏิบัติทางพุทธมากกวา ผูที่ไดรับการอบรมความเปนพุทธมามกะจากครอบครัวนอย                 

ผลเชนนี้พบในกลุมยอย  คือกลุมที่บวชไมนาน  และกลุมเรียนสายสามัญ  นอกจากนี้นักวิจัย               

ยังพบอีกวา  การไดรับการอบรมความเปนพุทธมามกะเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3                    

ของทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติทางพุทธศานา  เมื่อรวมกับตัวทํานายการสนับสนุนทางสังคม                         
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และการมีแบบอยางที่ดีจากเพื่อนสามเณร อีก  2  ตัว  รวมเปน  3  ตัว  สามารถทํานายทัศนคติที่ดี

ตอการปฏิบัติทางพุทธได  19.2  %  พบผลในกลุมรวม  ผลในทํานองเดียวกันนี้  ยังปรากฏใน

งานวิจัยของสุกมล  มุงพัฒนสุนทร  (2546: 121, 174)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรม

เลี้ยงดูแบบพุทธกับทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรักษสัตว  ผูวิจัยพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

จํานวน  504  คน   ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาก   เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรักษ

สัตวมากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  และนักวิจัยยังพบอีก

วา  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  3  ของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรักษ

สัตว   เมื่อรวมกับตัวทํานายการรับรูขาวสารดานการอนุรักษธรรมชาติและการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผล  อีก  2  ตัว  รวมเปน  3  ตัว  สามารถทํานายทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรักษสัตว

ได  34.2 %  พบผลในกลุมรวม เชนเดียวกับงานวิจัยของพระมหาวีรชัย  คําธร  (2648: 130-131)  ที่

ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง  การอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธ  กับทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม   

ในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Study) โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน

อาชีวศึกษา ปรากฏวา  การอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับ

ทัศนคติ  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม และนักวิจัยยังพบอีกวา   การอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธเปนตัว

ทํานายลําดับที่ 1 ของทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน   เมื่อรวมกับตัวทํานายการ

เห็นแบบอยางจากบุคคลรอบขาง และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล อีก 2 ตัว  รวม

เปน 3 ตัว  สามารถทํานายทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันได 17.1 %   พบผลใน

กลุมรวม ซ่ึงก็สอดคลองกับงานวิจัยของพระสวรรค  ยมสีดา (2548: 116 ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ กับทัศนคติที่ดีตอการดํารงชีวิตแบบพุทธ   ผูวิจัยพบวา  นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน     456  คน  ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมากเปนผูที่มีทัศนคติที่

ดีตอการดํารงชีวิตแบบพุทธมากกวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอย  ผลเชนนี้พบในกลุม

รวม  และนักวิจัยยังพบอีกวาการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ เปนตัวทํานายลําดับที่  2   ของทัศนคติที่ดี

ตอการดํารงชีวิตแบบพุทธ  เมื่อรวมกับตัวทํานาย  การเห็นแบบอยางจากสื่อและการเห็นแบบอยาง

จากเพื่อนอีก 2 ตัว รวมเปน 3 ตัว  สามารถทํานายทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธ

ได 19.2  % พบผลในกลุมรวม  นอกจากนี้พิชัย  มณีรักษ  (2547:  63, 93)   ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ   กับทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรม   ผูวิจัยพบวา  นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ในจังหวัดสงขลา  จํานวน  346  คน ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาก  

เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอย   ผล

เชนนี้พบในกลุมรวม  และนักวิจัยยังพบอีกวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธเปนตัวทํานายที่สําคัญ
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ลําดับที่  1  ของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรม  เมื่อรวมกับตัวทํานายการคบเพื่อนอยาง

เหมาะสม   และการไดรับการเรียนการสอนทางศาสนา  อีก  2  ตัว  รวมเปน  3  ตัว  สามารถทํานาย

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมได  39.8 %  พบผลในกลุมรวม 

จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู          

แบบพุทธมาก  นาจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา นักเรียนที่ไดรับ                     

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอย 

 

2.1.6  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลกับพฤติกรรมการเรียนรู
ควบคูคุณธรรม 

การอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการ                  

อยางองครวม   การอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึงการแนะนําสั่งสอนฝกฝน ที่มุงใหเด็กประพฤติดี             

มีระเบียบวินัย  รูจักควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ  และการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการ

ของเด็กทั้งกายและใจ  โดยมุงใหเด็กมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงไมมีโรค ไมพิการ  อารมณแจมใส 

สติปญญาดี   มีความเฉลียวฉลาด  และมีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน   การที่เด็กจะเจริญเติบโต            

และมีพัฒนาการอยางองครวมไดนั้นขึ้นกับปจจัยหลักสําคัญ  2  ประการ  คือพันธุกรรม                   

และสิ่งแวดลอม   ซ่ึงการอบรมเลี้ยงดูนับเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญของเด็ก ทั้งนี้เพราะวา                   

การอบรมเลี้ยงดูเปนกระบวนการกลอมเกลาที่หลอหลอมจิตใจใหแสดงออกเปนพฤติกรรมตาง ๆ 

ทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา   ซ่ึงถาหากไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกวิธีตามความ

เหมาะสมกับวัย  ก็เปนปจจัยสาเหตุทําใหเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนาเปนตน                  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง   การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนั้น  เปนการอบรมเลี้ยงดู                   

ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ดีงามที่เสริมสรางลักษณะอุปนิสัยของเด็กใหเปนผูที่ลักษณะนิสัย                  

ใหเปนบุคคลที่มีเหตุผล   กลาวคือเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมออกมาก็ไดรับการสนับสนุน 

แตถาหากเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกมาก็จะถูกปฏิเสธไมไดรับการสนับสนุน                  

หรือถูกขัดขวางพฤติกรรม   เปนตน  ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผล                 

เปนการอบรมเลี้ยงดูที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนา โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมนั้น การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลตอคุณธรรมที่จะศึกษาและปฏิบัติ

ตามหลักธรรมนั้นถือวาเปนพฤติกรรมที่แสดงออกประกอบไปดวยคุณงามความดีอันจะกอใหเกิด

ประโยชนทั้งแกตนเองและบุคคลอื่น 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล  เกิดจากการรวมตัวแปรกันระหวางการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนกับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล ซ่ึงดวงเดือน   พันธุมนาวิน  (2538: 47)  
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ไดใหความหมายไววา  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  หมายถึง     การที่บิดามารดาปฏิบัติตอ

บุตร  โดยแสดงความรักใครเอาใจใส  สนใจในสุขทุกขของบุตรของตนมากเพียงใด  มีความใกลชิด

กับบุตร  โดยไดกระทํากิจกรรมตาง ๆ  รวมกันมากนอยเพียงไร  นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับความ

สนิทสนม  การสนับสนุนชวยเหลือ  และการใหความสําคัญแกบุตรดวย  สวน  การอบรมเลี้ยงดู

แบบใชเหตุผล  หมายถึง  การที่บิดามารดาไดอธิบายเหตุผลใหแกบุตร ในขณะที่มีการสงเสริมหรือ

ขัดขวางการกระทําของบุตร  หรือลงโทษของบุตร  นอกจากนี้บิดามารดาที่ใชวิธีการนี้ยังใหรางวัล

และลงโทษบุตรอยางเหมาะสมกับการกระทําของบุตร  มากกวาที่จะปฏิบัติตอบุตรตามอารมณ

ของตนเอง   การกระทําของบิดามารดาจะเปนเครื่องชวยใหบุตรไดเรียนรูและรับทราบถึงสิ่งที่ควร

และไมควรกระทํา  นอกจากนั้นยังชวยใหบุตรสามารถจะทํานายไดวา  ตนไดรับรางวัลหรือโดน

ลงโทษจากบิดามารดา  หลังจากที่ตนกระทําพฤติกรรมตาง ๆ แลว มากนอยเพียงใด 

ในอดีต  มีงานวิจัยที่ใหความหมายของ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลไว  เชน  

งานวิจัยของ พระมหาสัญญา  สวัสดิ์ไธสง (2548:  34) ไดใหคํานิยามไววา หมายถึง การที่นักเรียน

รายงานจากการรับรูของตนวา   ผูปกครองไดปฏิบัติตอตนในลักษณะใหความรัก  ยอมรับใหความ

ใกลชิดสนิทสนม   ใหการสนับสนุนชวยเหลือ  ใหความสําคัญแกตนมากนอยเพียงใดและอธิบายถึง

เหตุผลในการสงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของตน  มีการใหรางวัลเมื่อทําความดี  ลงโทษเมื่อทํา

ความผิดอยางสมเหตุสมผลหรือไม  และมีความสม่ําเสมอไมทําตามอารมณมากนอยเพียงใด  

เชนเดียวกับงานวิจัยของลินดา  สุวรรณดี (2543: 42) ไดใหคํานิยามวาหมายถึงการรายงานจากการ

รับรูของนักเรียนวา บิดามารดาหรือผูปกครองของตนอบรมเลี้ยงดูตนในลักษณะใหความรัก  ให

ความใกลชิดสนิทสนม  ยอมรับตน  และชวยเหลือสนับสนุนตนมากนอยเพียงใด   มีการใหรางวัล

เมื่อทําความดี   ลงโทษเมื่อตนทําความผิดและไดอธิบายเหตุผลในการสงเสริม  หรือขัดขวางการ

กระทําของตนมากนอยเพียงใด และทําไดอยางสม่ําเสมอเพียงใด   

  สวนนิภาพร  โชติสุดเสนห (2545: 39) ไดใหคํานิยาม การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช

เหตุผลวาหมายถึง การที่นักศึกษารายงานวาตนไดรับการปฏิบัติจากบิดามารดา หรือผูปกครองของ

ตน  ในลักษณะแสดงความรักใคร  ช่ืนชม ยอมรับ ใหความใกลชิดสนิทสนม  เปนกันเองกับ

นักศึกษา  สอบถามทุกขสุข   ใหคําปรึกษา  ชวยเหลือแกไขปญหา  อธิบายเหตุผล ในการสงเสริม 

หรือขัดขวางการกระทําของตน  มีการใหรางวัลเมื่อทําความดี  ลงโทษเมื่อทําความผิด 

สรุป การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ในงานวิจัยนี้หมายถึง การที่นักเรียน

รายงานการรับรูของตนวาบิดามารดาหรือผูปกครองของตน ปฏิบัติตอตนในลักษณะใหความรัก 

ยอมรับ ใหความใกลชิดสนิทสนม ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ใหความสําคัญแกตนมากนอย
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เพียงใด และอธิบายถึงเหตุผลในการสงเสริม หรือขัดขวางการกระทําของตน มีการใหรางวัล               

เมื่อทําความดี  ลงโทษเมื่อทําความผิดอยางสมเหตุสมผลหรือไม  และมีความสม่ําเสมอ                     

ไมทําตามอารมณมากนอยเพียงใด 

 ในการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล

พบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล  มีความเกี่ยวของกับ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่

พึงประสงคของบุคคลหลายอยาง  เชน งานวิจัยของ สุกมล มุงพัฒนสุนทร (2546: 121, 174)ศึกษา

ปจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักษสัตวของนักเรียนวัยรุน

ชายในชนบท พบวา ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากเปนผูที่มีทัศนคติที่

ดีตอพฤติกรรมรักษสัตวมากกวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย   

พบในกลุมรวม   นอกจากนี้   นักวิจัยยังพบอีกวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล   

เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 1 ของพฤติกรรม การรักษสัตวนั้น โดยเมื่อรวมกับตัวทํานายดานจิต

ลักษณะเดิมแลว สถานการณและจิตตามสถานการณอีก 3  ตัว  รวมเปน 4 ตัว  สามารถทํานาย

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษสัตว  ได 42.8% พบผลในกลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษาสูง   ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาสิณี  นุมเนียม (2546:  85, 157) ไดศึกษาปจจัยทางสภาพแวดลอม 

และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโดย

ศึกษาจากกลุมตัวอยาง  คือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญ

ศึกษาจากกรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน จํานวน 284 คน  และตางจังหวัด 2 โรงเรียน จํานวน  292  

คน รวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน จํานวน 576 คน  นักวิจัยพบผลวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนใชเหตุผลมาก  เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่มากกวา นักเรียนที่

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม นอกจากนี้นักวิจัยยัง

พบอีกวาการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  5 ของทัศนคติ

ที่ดีตอพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบตอหนาที่   เมื่อรวมกับตัวทํานายชุดจิตเดิม และชุด

สถานการณ  อีก  5 ตัว รวมทั้งหมดเปน  6 ตัว สามารถทํานาย ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองได  50.3% ซ่ึงในกลุมนักเรียนที่อยูในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยขางตนนี้ยังพบผลที่สอดคลองกับการศึกษาของกุหลาบ  ไทรโพธิ์ภู  (2546: 102, 

156)  ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนโดยกลุมตัวอยางคือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรม

สามัญศึกษาจากกรุงเทพมหานคร  6 โรงเรียน จํานวน 587 คน มีอายุเฉลี่ย 13 ป  4 เดือน  เปนเพศ

ชาย จํานวน 267 คน   เปนเพศหญิง จํานวน 320 คน  นักวิจัยพบผลวา   นักเรียนที่ไดรับการอบรม
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เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาด 

สวนรวมมากกวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย   ผลเชนนี้พบใน

กลุมรวม  นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  เปนตัว

ทํานายที่สําคัญลําดับที่ 3 ของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาด   เมื่อรวมกับตัว

ทํานาย ชุดสถานการณอีก 3 ตัว  รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษา

ความสะอาดได  38.7 %   ในกลุมรวม  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนะรัตน  เกงสกุล  

(2548: 57, 128) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล กับ  

ทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาปที่  2 

จํานวน  397  คน  ผูวิจัยพบวา ผูที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมากเปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษมากกวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล

นอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  และนักวิจัยยังพบอีกวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล

เปนตัวทํานายลําดับที่ 2   เมื่อรวมกับตัวทํานาย การเปดรับนวัตกรรม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และ

ความเชื่ออํานาจในตน  อีก 3 ตัว  รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายทัศนคติที่ดีตอการอาน

ภาษาอังกฤษได 41.2%  พบผลในกลุมรวม  ผลเชนนี้ยังสอดกับงานวิจัยของสุทธิดา ทองศฤงคลี 

(2548: 128)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางบาน   โรงเรียน  และจิต

ลักษณะที่เกี่ยวของกับความตั้งใจที่จะดูแลผูสูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากโรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา เปนจํานวน

นักเรียนทั้งสิ้น 473 คน นักวิจัยพบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และใชเหตุผล  เปนตัว

ทํานายที่สําคัญลําดับที่  2 ของความรูในการดูแลผูสูงอายุ โดยเมื่อรวมกับตัวทํานาย  ดานจิต

ลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณอีก 2 ตัว   รวมเปน 3 ตัว สามารถ

ทํานายความรูในการดูแลผูสูงอายุ ได 30.6% พบผลในกลุมรวม นอกจากนี้ยังปรากฏผลในงานวิจัย

ของสุมาลี  สวยสะอาด (2550: 77) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความพรอมใน

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   ในกรุงเทพมหานคร พบผลวา  

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลรวมกับอีก  5 ตัวแปร   สามารถทํานายความพรอม

ในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนได  70.7 %  พบผลในกลุมรวม 

จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู              

แบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลมาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนามากกวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลนอย เชน เปนผูที่มีทัศนคติที่ดี          

ตอพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่   เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาด            
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เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ  เปนตน   ดังนั้นจึงคาดไดวา ผูที่ไดรับการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลมากเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมมากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลนอย 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบและใชเหตุผล มีความเกี่ยวของกับ ความพรอมที่ดี       

ตอพฤติกรรมที่นาปรารถนา เชน การศึกษาของ บุณฑริกา ราชอาจ (2548: 77, 103) ไดศึกษา           

เรื่อง อิทธิพลของการชักจูงตามแนวของ Lickona ที่มีตอการยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ          

ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โดยกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                   

เปนนักเรียนชาย 225 คน  เปนนักเรียนหญิง 282 คน รวม 507 คน   นักวิจัยพบผลวา  นักเรียน             

ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลมาก  เปนผูที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติ            

ตามกฎระเบียบในหองเรียนมากกวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน                

แบบใชเหตุผลนอย   ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกวา  การอบรมเลี้ยงดู           

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 4 ของความพรอมที่จะปฏิบัติ                   

ตามกฎระเบียบในหองเรียน เมื่อรวมกับตัวทํานาย จิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณ               

อีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว   สามารถทํานายความพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในหองเรียน            

ได  52.4 %   ในกลุมรวม  

ผลการวิจัยขางตนนี้ยังพบผลที่สอดคลองกับการศึกษาของ ลินดา  สุวรรณดี                       

(2543: 86, 154)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 

ของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ  โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 

เปนนักเรียนชาย 220 คน  เปนนักเรียนหญิง 260 คน  รวมจํานวน 480 คน  นักวิจัยพบผลวา  

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผล เปนผูที่มีความพรอมที่จะกระทํา

การลดปริมาณขยะของนักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม ฯ มากกวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลนอย  ผลเชนนี้ พบในกลุมรวม นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกวา             

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  เปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 4                         

ของความพรอมที่จะกระทําการลดปริมาณขยะของนักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมฯ  เมื่อรวมกับ            

ตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม และชุดสถานการณอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานาย             

ความพรอมที่จะกระทําการลดประมาณขยะของนักเรียน ได  39.5 %  ในกลุมรวม  

จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู               

แบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลมาก เปนผูที่มีความพรอมที่ดีตอพฤติกรรมที่นาปรารถนามากกวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลนอย  เชน  ความพรอมที่จะปฏิบัติ
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ตามกฎระเบียบในหองเรียนมากกวา  และ  ความพรอมที่จะกระทําการลดปริมาณขยะ                 

ของนักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม ฯ มากกวา เปนตน  ดังนั้น  จึงคาดไดวา ผูที่ไดรับการอบรม           

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลมากเปนผูที่มีความพรอมที่จะเรียนรูและปฏิบัติ                   

ตามหลักธรรมคําสอนมากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนแบบใชเหตุผลนอย 

 

2.1.7  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

การมีแบบอยางเปนการเรียนรูของเด็กที่ไดรับการถายทอดจากพอแมและบุคคลอื่น  ๆ   ใน

สังคม   ตลอดทั้งประสบการณตาง ๆ  ของเด็กทําใหเกิดพฤติกรรมของตนเอง เชน การมีแบบอยาง

จากบิดามารดา   หมายถึง  การเรียนรูทางสังคมของเด็ก ในการรับรูการถายทอดทางวัฒนธรรมและ

การกระทําตาง ๆ  ของบิดามารดา   การเรียนรูของเด็กสวนมากมักเลียนแบบผูที่ตนรักนิยมชมชอบ   

หรือผูที่มีอํานาจซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  เพราะเปนการอบรม

เลี้ยงดูที่เปนการใหส่ิงที่บุตรตองการ  บิดามารดา  ที่เลี้ยงบุตรดวยวิธีนี้    จึงเปนผูที่บุตรรัก  และบุตร

เห็นความสําคัญของบิดามารดา ซ่ึงจะทําใหบุตรยอมรับ   การสั่งสอนตางๆ ของบิดามารดาได

โดยงาย  และยอมรับบิดามารดา  เปนแบบอยางใหกับบุตร โดยไมรูตัว  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 

2538: 5)  อีกอยางหนึ่ง  กระบวนการเลียนแบบเปนกระบวนการขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหมี

พฤติกรรมตามอยางบุคคลโดยเฉพาะเด็ก ๆ  มีความโนมเอียงที่จะยึดการแสดงออกของผูอ่ืนเปน

แบบอยางในการประพฤติปฏิบัติอยูแลวซึ่งในทางจิตวิทยาสังคมศึกษาตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอการ

เลียนแบบ  2  ตัวแปร  ตัวแปรแรกไดแก   ความสัมพันธระหวางตัว   แบบกับผูเลียนแบบ  คือ  ความ

สนิทสนมคุนเคยเปนหลักซึ่งผูเลียนแบบจะใหความสนใจตอผลตอบแทนที่ตัวแบบไดรับนอยมาก  

และอีกตัวแปรหนึ่งไดแก  ผลตอบแทนที่ตัวแบบไดรับ  เมื่อแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกไปแลว วาตัว

แบบไดผลตอบแทนอยางไร  ดีหรือราย  ซ่ึงเปนพลังเสริม  ที่ผูเลียนแบบจะตัดสินใจเลียนแบบโดยนํา

รางวัลที่ตัวแบบไดรับมาเปนเครื่องตัดสินวาควรจะเลียนแบบหรือไม  (พรพิมล  วรวุฒิพุทธวงศ, 

2528: 35-37 อางถึงใน สุมิตตรา  เจิมพันธ, 2545: 24-25) 

ดังนั้นกระบวนการเลียนแบบ  จึงไดมีนักจิตวิทยาสังคม และนักจิตวิทยาการเรียนรู                   

ไดพยายามคิดคนทฤษฎี  และวิธีมาตรฐานในการอธิบายถึงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานซึ่งไดแก  

Bandura (1986)  ซ่ึงไดอธิบายกระบวนการเรียนรูโดยมีตัวแบบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรูโดยมีตัวแบบ  (Social  Cognitive  Learning  Theory)  ของ  Bandura 

(1986)  ที่เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ  เรา

จึงเรียกการเรียนรูจากการสังเกตวา  “การเรียนรูโดยการสังเกต” หรือ “การเลียนแบบ” และเนื่องจาก

มนุษยมีปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวอยูเสมอ  อธิบายไดวาการเรียนรูเกิด
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จากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม   ซ่ึงทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอ

กันและกันโดยไดแบงกระบวนการเรียนรูแบบมีตัวแบบไวทั้งหมด  4  กระบวนการ  ไดแก   1) การ

เอาใจใส (Attentional    Processes)  คือการที่ผูเลียนแบบมีความใสใจ  สนใจรับรูในการกระทําของ

ตัวแบบเพื่อทําการเลียนแบบ   โดยเริ่มจากการเอาใจใสในสิ่งที่อยูรอบ ๆ ขาง หรือบุคคลที่มี

พฤติกรรมนั้น ๆ จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการที่ 2) การเก็บจํา (Retention  Processes)  ซ่ึงตอเนื่อง

จากกระบวนการแรก  คือ  เมื่อสนใจแลวมีความสามารถในการจดจําการกระทําของตัวแบบไดมาก

นอยเพียงใดในการเลียนแบบเปนการจดจําวิธีการ  3) การแสดงออก (Production  Processes)   

เมื่อจดจําการกระทําของตัวแบบไดแลว แบบอยางที่เคยเห็นและเก็บจําไวจะเปนตัวกระตุนใหบุคคล

พยายามแสดงพฤติกรรมที่คลายคลึงกับตัวแบบซึ่งนําไปสูการทดลองทํา   และ 4) ส่ิงลอใจและการ

จูงใจ (Incentive and Motivation) คือ  การที่ผูเลียนแบบสามารถเลียนแบบจากตัวแบบได   ทําให

เกิดความรูสึกพอใจและเปนการไดช่ืนชมตัวแบบไปพรอมกัน ทําใหเสมือนการไดรับรางวัลทางออม 

คือเปนรางวัลแกจิตใจของตนเอง   และเมื่อประสบความสําเร็จก็จะยิ่งภูมิใจในตัวแบบมากขึ้น    เมื่อ

สามารถทําไดแลวจะกระทําสิ่งนั้นอีก เชน นักเรียนในกลุมเดียวกันเมื่อเห็นเพื่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนา เชน การเขาวัด ใสบาตร ใหความสนใจที่เพื่อนเริ่มทํากิจกรรมตางๆ และจากนั้นเริ่ม

สนใจอยากรูและเริ่มสังเกตวิธีการของเพื่อน และจําขั้นตอนการใสบาตร และกิจกรรมอื่นๆ  

 ตามทฤษฎีของ  Bandura (1986)  ช้ีใหเห็นวา  การเลียนแบบเกิดจากผูที่เลียนแบบเคยเห็น

ตัวแบบแสดงพฤติกรรมตอบโตตอสิ่งเรา  ซ่ึงในงานวิจัยนี้คือการเรียนรูควบคูคุณธรรม   แลวจึงมีการ

เก็บจําประมวลการตอบสนองนั้นไวในสมอง   เมื่อผูเลียนแบบพบกับสิ่งแวดลอมที่กระตุนเราอยาง

เหมาะสม   ผูเลียนแบบก็จะแสดงการตอบสนองเหมือนกับตัวแบบโดยไมจําเปนวาถาทําไปแลว

จะตองไดรับรางวัลตอบแทน และไมจําเปนที่ตัวแบบตองอยูตอหนาในขณะนั้น เชน การที่นักเรียน

เห็นเพื่อนมีความขยันหมั่นเพียรในการอานหนังสือ   แลวทําใหสอบไดคะแนนดี ๆ เปนที่พอใจของครู   

ครั้งตอไปนักเรียนผูนี้อาจขยันอานหนังสือก็ได เปนตน 

ดังนั้นการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนในงานวิจัยนี้ หมายถึง ลักษณะของเพื่อนที่คบ              

เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะทางพุทธคือมีคุณธรรมประจําใจ เชน เปนบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรม

คําสอนของพุทธศาสนาไมวาจะเปนที่โรงเรียนหรือที่บาน   เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน   ไมประพฤติ

ผิดศีลธรรมอันเปนบรรทัดฐานของสังคมนั้น ๆ     

งานวิจัยที่ศึกษาการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน ทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ เชน ในงานวิจัย

ของดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547:  113) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง การมีแบบอยางที่ดีจาก

เพื่อนกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางมีประโยชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   โดยมีกลุม
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ตัวอยาง  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คน ผูวิจัยพบวา  

การมีแบบอยางที่ดีจากเพื่อน ทําใหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางเปนประโยชนมากกวา  ผูที่มี

แบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรายไดสวนตัวนอยและกลุมที่ใชตอวันนอย  

จึงสรุปไดวา นักศึกษาที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก จะเปนผูที่มีพฤติกรรม                 

การใชอินเทอรเน็ตอยางเปนประโยชนมากกวา  นักศึกษาที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธ (2545: 124) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

การเห็นแบบอยางจากเพื่อน  กับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร โดยมีกลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน  ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่เห็น

แบบอยางจากเพื่อนมาก  เปนผูที่มีพฤติกรรมในขณะเรียนดีมากกวา   ผูที่เห็นแบบอยางจากเพื่อน

นอย   และนักวิจัยพบอีกวา  การเห็นแบบอยางจากเพื่อนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่  2  ของ

พฤติกรรมตั้งใจในขณะเรียน  เมื่อรวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิมตามสถานการณ  และ

สถานการณอีก 3 ตัว รวมเปน 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมขณะเรียนคณิตศาสตรได 51.3 %   

ในกลุมรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาใจ สวนไผ (2547:  135, 201) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการมีแบบอยางจากเพื่อนกับลักษณะทางพุทธของสามเณรโดยมีกลุมตัวอยาง  

คือ  สามเณรที่อยูในสํานักเรียนที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญ  บาลี  ทั้งในกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัด  จํานวน 372 รูป  ผูที่มีการมีแบบอยางจากเพื่อนสูงเปนผูมีการปฏิบัติทางพุทธ

มากกวาผูที่มีการมีแบบอยางจากเพื่อนต่ํา   ผลเชนนี้   พบในกลุมรวม   นักวิจัยยังพบอีกวา   การมี

แบบอยางจากเพื่อนเปนตัวทํานายสําคัญดับที่ 3 ของการปฏิบัติทางพุทธ   เมื่อรวมกับตัวทํานายจิต

ลักษณะตามสถานการณและสถานการณ  อีก 2 ตัว  รวมเปน 3 ตัว  สามารถทํารายพฤติกรรมการ

ปฏิบัติทางพุทธได 34.7 %  พบผลในกลุมผูที่เรียนสามัญศึกษา 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา นักเรียนที่เห็นแบบอยางจากเพื่อนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมในขณะเรียน 

ดีมากกวา   ผูที่เห็นแบบอยางจากเพื่อนนอย  และ สามเณรที่มีการมีแบบอยางจากเพื่อนสูง                     

เปนผูมีการปฏิบัติทางพุทธมากกวา   ผูที่มีการมีแบบอยางจากเพื่อนต่ํา  

สวนงานวิจัยของพิชัย มณีรักษ (2547: 72, 102) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคบ

เพื่อนอยางเหมาะสมกับพฤติกรรมเบญจธรรม  โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ในจังหวัดสงขลา จํานวน 346 คน ผูวิจัยพบวา ผูที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมากเปนผูที่มี

พฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา ผูที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและ

กลุมยอย  นักวิจัยยังพบอีกวาการคบเพื่อนอยางเหมาะสมเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่  2  ของ

พฤติกรรมเบญจธรรม  เมื่อรวมกับตัวทํานายสถานการณและจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัว  รวมเปน 4 
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ตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมเบญจธรรมได 40.1% พบผลเชนนี้ในกลุมรวมเพศชายและผลการ

เรียนสูง  

สรุปไดวา นักเรียนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมากเปนผูที่มีพฤติกรรมเบญจธรรม

มากกวานักเรียนที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย 

นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยเชิงทดลองของประทีป  กระจายพันธ (2538: 44-47) ศึกษาผล

ของการใชตัวแบบบุคคลจริงและบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน 214  คน   เปนการวิจัยเชิงทดลอง ปรากฏผลวา นักเรียนที่ไดรับการ

พัฒนาความรับผิดชอบโดยใชบทบาทสมมติ  ตัวแบบบุคคลจริง และกลุมควบคุมมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   กลาวคือ  นักเรียนที่ไดรับตัวแบบเปนกลุมที่ใชบทบาทสมมติ  และ

ตัวแบบจริงมีความรับผิดชอบดีมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการพัฒนาความรับผิดชอบ  ซ่ึงทําให

ทราบวาการใชบทบาทสมมติและตัวแบบบุคคลจริงสามารถปลูกฝงพฤติกรรมที่พึงประสงคแก

บุคคล หรือ เยาวชนไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรังสิมันต  สุนทรไชยา (2536:  89) ที่ทําการวิจัย

เชิงทดลองกับนักเรียนวัยยางเขาวัยรุน อายุระหวาง 10-12 ป   จํานวน   10  คน  และบันทึกจํานวน

ครั้งที่แสดงพฤติกรรมที่ปรากฎผลวา  ตัวแบบที่ดีมีผลทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค  เชน  

การตั้งใจเรียน   การมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน  หรือเพิ่มการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนไดโดยผาน

กระบวนการเรียนรูจากการสังเกต 

จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก  จะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียน          

ที่ดีและพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากกวา  นักเรียนที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย 

จากการประมวลเอกสารขางตนพบวา  บุคคลที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนาในดานตาง ๆ 

ไดรับอิทธิพลจากการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  เชน การสนับสนุนจากเพื่อน  การมีแบบอยาง             

จากเพื่อน  และการคบเพื่อนอยางเหมาะสม เปนตน  ทําใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาได                   

เชน  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางมีประโยชน  พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร                    

ลักษณะทางพุทธของสามเณร  พฤติกรรมเบญจธรรม  และพฤติกรรมความรับผิดชอบ                  

เปนตน   ดังนั้นจึงคาดไดวา  นักเรียนที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  เปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมมากกวา  นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย 
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2.2   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 
  

2.2.1  พฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไปนั้นมีนักวิจัยหลายคนใหความหมายไว  เชน  ในงานวิจัย            

ของอนันต  เทียนคําศรี (2541:  9-10)  ใหความหมายวา  พฤติกรรมการเรียน  หมายถึง              

พฤติกรรมตาง ๆ  ที่นักเรียนศึกษาหาความรู  ไดแก  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  การศึกษา             

และคนควาหาความรูทั้งดานการแบงเวลาเรียนและการศึกษาเพิ่มเติม  ความรับผิดชอบ                

ในการเรียนตลอดจนการปฏิบัติตนทั้งในหองเรียน  และนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับสภาพ               

การรับรูของนักเรียน   

            นอกจากนี้งานวิจัยของ เสาวลักษณ   ยงวานิชจิต (2539: 57 อางถึงใน  สุมิตตรา                

เจิมพันธ,  2545: 5)  ที่ศึกษาถึงลักษณะที่ดีของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่ประสบความสําเร็จในการเรียนตามโครงการลงทะเบียนตามเวลาและความสามารถ                       

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ที่เรียนไปแลว 1 ปการศึกษา                    

คือ  ปการศึกษา 2537 จํานวน 150 คน ปรากฏผลวา การสํารวจ พฤติกรรมการเตรียมตัว                

ดานวิชาการที่นักเรียนปฏิบัติมาก  คือ  การที่บุคคลในครอบครัวใหการสนับสนุนการเตรียมตัว    

กอนเรียน  ไดแก  การเรียนพิเศษ   รองลงมา คือ การตั้งใจที่จะคนควาหาความรูและการมีสมาธิ  

ความพยายามในการศึกษาหาความรู   พฤติกรรมขณะเรียนในชั้นเรียนที่นักเรียนปฏิบัติกันมาก 

คือ  นักเรียนเขาชั้นเรียนทุกวิชาตามตารางสอน   เพราะจะทําใหนักเรียนมีเวลาในการเรียน             

อยางเต็มที่และสามารถรับรูเนื้อหาไดถูกตองอยางตอเนื่อง   สวนพฤติกรรมกอนสอบและขณะสอบ

ที่นักเรียนปฏิบัติมากเปนลําดับ  คือ  ขอใดที่นักเรียนทําไมไดจะเดาคําตอบตามเหตุผลที่ควร                        

จะเปนการมาถึงหองสอบกอนเวลา และการอานขอสอบอยางละเอียดถี่ถวน และรอบคอบ 

พยายามมีสมาธิในการสอบ ทําขอสอบดวยความมั่นใจและในชวงกอนสอบจะรักษาสุขภาพ          

อยางเพียงพอซึ่งทําใหประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่คาดไว 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน ไดแก งานวิจัยของ รังสิมันต  สุนทรไชยา 

(2536: 32-88)  ศึกษาผลของตัวแบบที่มีตอพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน                    

ของนักเรียน วัยยางเขาสูวัยรุน  ซ่ึงศึกษาจากกลุมตัวอยางที่มีอายุ  10-12 ป  กําลังศึกษา                         

อยูช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดอมรินทราราม จํานวน 35 คน  โดยศึกษาพฤติกรรม                 

การมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการมีพฤติกรรมที่ดีขณะเรียนในชั้นเรียน ไดแก   

1) การเดินแถวเขาชั้นเรียนโดยไมคุยเลนสงเสียงดัง   2) ถอดรองเทากอนเขาชั้นเรียนและ                   

วางอยางเปนระเบียบ   3) สงงานหรือการบานตรงเวลา   4) ใหความรวมมือในการจัดโตะหรือ             
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ลบกระดานหรือกวาดถูช้ันเรียน หรือทิ้งขยะ   5)  ชวยจัดโตะครูหรือตกแตงหองเรียนใหสวยงาม             

6) การพูดขออนุญาตครูกอนเขา- ออกชั้นเรียน   7) ทํางานที่ไดรับมอบหมายเมื่อครูส่ังทันที              

และ   8) นักเรียนยกมือกอนถามหรือตอบคําถาม 

สวนงานวิจัยของ สุจิณณา  คณิตวรานันท (2539: 45-47)  โดยศึกษาพฤติกรรมการเรียน

ในดานตาง ๆ ทั้ง  6 ดาน  ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ไดแก   

1)  การเตรียมตัวกอนเรียน  เชน ความครบถวนของอุปกรณการเรียนและตํารา

เรียน  การเตรียมอานหนังสือลวงหนา  การเตรียมคําถามบทเรียน  เปนตน  

2)  การปฏิบัติในระหวางเรียน เชน  การพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน การจด

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  การคิดถึงเรื่องอื่น ๆ จนไมไดต้ังใจเรียน การออกนอกหองเรียนในระหวาง

เรียน เปนตน   

3)  การปฏิบัติหลังเวลาเรียน  เชน  การบันทึกยอ  และการทบทวนบทเรียน                        

การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม  เปนตน   

4)  การปฏิบัติกอนสอบ  เชน  การวางแผนดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ และความ

เขาใจเนื้อหาสาระของวิชาภาษาอังกฤษกอนการสอบ  การทําบันทึกยอ  เปนตน   

5)  การทําการบาน เชน วิธีการทําการบาน ความถูกตองของการทําการบาน 

ความถี่ในการสงการบาน  และกําหนดเวลาในการสงการบาน  เปนตน     

6)  การปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียน  เชน การศึกษาคนควา และหาความรู

เพิ่มเติมดวยตนเอง  และการสนทนากับครูตางประเทศ  เปนตน 

สรุปไดวา พฤติกรรมการเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่นักเรียนรับความรู            

จากครู  จากหนังสือทั้งในแบบเรียนและหนังสือนอกตําราเรียน หรือจากเพื่อน รวมทั้ง                       

การฝกทักษะในการทํางานแบบฝกหัด  การเรียนพิเศษเนื้อหาลวงหนา  ความครบถวนของอุปกรณ             

การเรียนและตําราเรียน การจัดตารางเรียนที่ถูกตองตามชั่วโมงเรียน  การเตรียมอานหนังสือ

ลวงหนา   การตั้งใจเรียน   การไมพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน   การจดเนื้อหาขณะเรียน              

การมีสมาธิในการเรียน   และการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขณะเรียน  การบันทึกยอ                   

การทบทวนบทเรียน   การเตรียมตัวกอนสอบ   ไดแก   การวางแผนดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ

และความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียนกอนสอบ  พฤติกรรมการทําการบาน ไดแก  วิธีการ          

ทําการบานความถูกตองของการทําการบาน   ความถี่ในการสงการบานตามกําหนดและพฤติกรรม

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมการเรียน  เชน  การศึกษาคนควา  และหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง              
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หรือในทางตรงขามนักเรียนมีพฤติกรรมไมต้ังใจเรียน เชน การพูดคุยในขณะเรียนการไมสง

การบาน แบบฝกหัด การไมทบทวนเนื้อหาในบทเรียน เปนตน 

 
2.2.2 ความหมายของคุณธรรม 

 การสรางคุณธรรมก็คือ   การสรางใหคนเปนคนดีนั่นเอง  การสรางใหผูเรียนเปนคนดี                   

ตองถือวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหรือคือสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู หลายคนเขาใจ

ผิดคิดวาถาจะพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม   ก็ตองใหเรียนวิชาที่วาดวยศีลธรรม  จริยธรรม                     

ตามหลักของศาสนามาก ๆ  ซ่ึงก็ไมใชเรื่องที่ผิด แตการสรางคุณธรรมคงไมสามารถแยกสรางได

ตางหากจากการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ คุณธรรมความเปนคนดี  เปนคุณลักษณะทางจิตใจ                  

ที่แสดงออกมาผานการประพฤติปฏิบัติ  การตัดสินใจทําหรือไมทําอยางใดอยางหนึ่ง                         

บนพื้นฐานความเชื่อที่เปนคานิยมทางคุณธรรมนั้น ๆ  คือพฤติกรรมของคนที่ปรากฏจะสอแสดง                 

ใหเห็นถึงความคิดความเชื่อเชิงคุณธรรม   และจะบงบอกไดวาเปนพฤติกรรมของคนดีหรือคนไมดี 

พฤติกรรมเหลานี้ที่สําคัญเชน  ความเปนคนรูจักหนาที่  รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น                     

ความเปนคนซื่อสัตย  สุจริต  รูจักเสียสละ   อดทน  ชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน  กระบวนการเรียนรู          

สามารถพัฒนาคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดโดยไมตองมีวิชาคุณธรรมใหเรียนเปนพิเศษ                    

เพราะคุณธรรมที่พึงประสงคสามารถสรางใหเกิดได ผานกระบวนการปฏิบัติงาน  ทั้งงาน                  

สวนบุคคลและการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม   การเรียนรูที่ดีจึงควรเปนการเรียนรูที่ใหผูเรียน

ปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยตนเอง  เชน  แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ 

ทดลองทํางาน   ฝกทดลองดวยตนเองหรือรวมกับผูอ่ืน  ศึกษาคนควา และ ทดลองปฏิบัติ                 

การแลกเปลี่ยนขอมูล   และขอคนพบระหวางผูเรียนดวยกันหรือระหวางผูเรียนกับผูรู กระบวนการ

เหลานี้   ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณธรรมโดยอัตโนมัติ   โดยไมตองสอนวิชาคุณธรรม   เพราะ             

การทํางานรวมกับผูอ่ืน  เขาตองเรียนรูเรื่องความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความอดทน 

เสียสละ ความซื่อสัตย สุจริต  ตองรูจักชวยเหลือผูอ่ืน ฯลฯ ถาเขาไดทํามาก ๆ ก็จะสานกอ            

เปนเจตคติ   เปนความเชื่อ  และถาเขาปฏิบัติอยูเสมอก็จะเปนความเคยชิน   เปนสํานึก                        

ที่จะตองประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอยูเสมอ 

            ในสวนของคุณธรรมมีผูใหความหมายไวหลายทัศนะ  ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 253)  ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา   

สภาพคุณงามความดี 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538:  34) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา หมายถึง 

ธรรมที่เปนคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เกื้อกูล 
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 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538:  115) ใหความหมายของคุณธรรมไววา หมายถึง ส่ิงที่

บุคคลยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม  มีประโยชนมากและมีโทษนอย  ส่ิงที่เปนคุณธรรมในแตละสังคม

อาจจะแตกตางกัน   เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนสิ่งที่ดีหรือไมนั้นขี้นอยูกับวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ  ศาสนา  และการศึกษาของคนในสังคมนั้น  เชน  การคุมกําเนิด  และการคืนสิ่งของ            

ที่เก็บไดแกเจาของนั้น   ในสวนสังคมใหญจะยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีควรทํา  แตในบางสังคม                 

และบางวัฒนธรรม   อาจจะเห็นวาเปนสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนา  หรือเปนความโงที่จะทําเชนนั้น  

ฉะนั้น นักวิชาการจึงเห็นวา   การนําเอาคุณธรรมในสังคมหนึ่งไปยัดเยียดหรือตัดสิน   คุณธรรม          

ในอีกสังคมหนึ่งนั้นยอมไมเหมาะสม  จึงมีการแสวงหาหลักเกณฑอ่ืนในการตัดสินคุณภาพ                

ทางจิตใจของคน 

        แสง  จันทรงาม (2531: 218)   ใหความหมายคุณธรรม  หมายถึง  คุณภาพจิตฝายดีที่

ควบคุมใหคนมีความประพฤติดี 

          ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี (2532: 82)   ใหความหมายคุณธรรม  หมายถึง  คุณภาพของจิตใจที่

เขาถึงความดีงามขั้นสูง  ซ่ึงเปนขั้นที่อยูเหนือสภาพของสังคม  ส่ิงแวดลอมเปนคุณงามความดี              

ในตัวของมันเอง 

           สาโรช  บัวศรี (2523: 8)  ใหความหมาย  คุณธรรม  หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลสวน

ใหญเปนสิ่งงดงามที่จะสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชนและความดีที่แทจริงตอสังคม 

 วศิน  อินทสระ (2535)  ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา  คุณธรรม  คือ อุปนิสัยอันดี

งามซึ่งสั่งสมอยูในดวงจิต  อุปนิสัยอันนี้ไดมาจากความพยายามและความประพฤติติดตอกันมาเปน

เวลานาน พรอมอธิบายและไดใหความหมายอันสั้นวา คุณธรรม  คือ   ความล้ําเลิศแหงอุปนิสัย 

นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงความหมายที่นักปราชญทั้งหลายไดใหไว  เชน  โสเครติส   คุณธรรม   

หมายถึง ความรูหรือปญญาพรอมทั้งนิสัย   ถึงกับเนนวา  คุณธรรม     คือความรู   เพลโตเห็นดวย

วาคุณธรรมคือความรู    อริสโตเติลเห็นวา  คุณธรรม  คือ  นิสัยอันดี แมคเคนซี่  กลาววา  คุณธรรม

คือความรูและนิสัย  เอมมานูเอล  คาน  เห็นวา   คุณธรรม  คือการควบคุมแรงกระตุนตาง  ๆ  และ

ความทะยานอยากไดดวยเหตุผล 

กีรติ  บุญเจือ (2534:  105 อางถึงใน  วิเชียร  ธรรมาธร, 2546:  13) ไดใหความหมายวา  

“คุณธรรม  เปนคุณสมบัติของบุคคล  ซ่ึงทําใหผูมีคุณธรรมรูจักแสวงหาคุณงามความดี                      

และทําใหเขาไดบรรลุถึงจุดมุงหมายอันดีเลิศ  ทั้งในดานความประพฤติทั่วไปหรือขอบเขตที่จํากัด

แหงความประพฤติ” 
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 สรุปไดวาคุณธรรม   หมายถึง   สภาพความดี ความงามที่สะสมอยูในใจและ

ความสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดดีส่ิงใดไมดี   แลวทําแตส่ิงดีไปโดยตลอด  อยางนี้เรียกวา                         

มีคุณธรรม  คือ  คิดเฉย ๆ  ไมไดตองกระทําดีดวย   คือจะตองแยกแยะไดวา  อะไรไมดี                         

แลวทํา   แตส่ิงที่ดีนั้นแหละเรียกวามีคุณธรรมจุดมุงหมายสูงสุดของการมีคุณธรรมในสังคม              

คือ  ใหทุกชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสันติและมีความสุข      

        

2.2.3  ความหมายของจริยธรรม 

ในสวนของจริยธรรมไดมีผูใหความหมายไวหลายทัศนะดังตอไปนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542: 291) ไดใหความหมายจริยธรรมไววา  ธรรม

ที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538: 113) ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา  ระบบการทํา

ความดี  ละเวนความชั่ว  คําที่ยังมีความหมายไมชัดเจนคือคําวา “ระบบ”  ซ่ึงหมายถึงทั้งสาเหตุที่

บุคคลจะกระทําหรือไมกระทํา  และผลของการกระทําหรือไมกระทํานั้น  ตลอดจนกระบวนการเกิด

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานี้ดวย 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) (2523: 10, 11) ไดใหความหมายจริยธรรมไววา   ...ส่ิงที่

ทําไดในทางวินัยจนเกิดความเคยชินขึ้นมา  มีพลังใจ  มีความตั้งใจแนวแน มีความประทับใจ เรื่อง

จริยธรรมจึงตองอาศัยปญญา   ปญญาอาจเกิดจากศรัทธาเชื่อถือผูอ่ืนไปกอนก็ไดในบางครั้ง  จริ

ยะก็เกิดโทษ เพราะไมมีปญญากํากับ...จริยธรรมนี้ยังมีพื้นฐานเปนลําดับขั้นซึ่งจําแนกไดเปน 1) 

จริยธรรมภายนอก  เปนจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอกอยางที่เราสังเกตเห็นได  

เชน  ความมีระเบียบวินัย  การเอาใจใสกับการงาน  2) จริยธรรมภายใน  เปนจริยธรรมที่เกี่ยวของ

กับความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคล  จริยธรรมภายใน  จะเปนรากฐานใหเกิดจริยธรรม

ภายนอก  

Kohlberg (1976 )  ไดใหความหมายจริยธรรมไววา  ความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑ  

และมาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติในสังคม  ซ่ึงบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีจริยธรรมของ

ตนเอง   โดยอาศัยเกณฑจากสังคมเปนเครื่องตัดสินวาการกระทํานั้นถูกหรือผิด จริยธรรมไมได

หมายถึงแตเพียงการกระทําสิ่งที่สังคมเห็นวาดีหรือถูกตองเทานั้น   แตรวมถึงสิ่งที่ทุกคนเลือกกระทํา

ในการตัดสินความขัดแยงที่เกิดขึ้น   และเขาไดมีการขยายความ (Kohlberg, 1976: 4-5)   เพิ่มเติม

วาจริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจายสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน     โดย

มิไดหมายถึงกฎเกณฑที่บังคับทั่วไป แตเปนกฎเกณฑที่มี    ความเปนสากลที่คนสวนใหญจะรับไว
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ทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพสิทธิขอ

เรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 

Piaget (1972) ไดอธิบายคําวาจริยธรรมไววา องคประกอบของกฏเกณฑที่บุคคลยอมรับ

วาถูก วาดี วาควร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคม 

 Taylor  (1967:  8  อางถึงใน เรวัติ  สดมณี, 2543:  29)  อธิบายวา จริยธรรม    ไดแก  กฎ

และมาตรฐานทางสังคมที่เปนแนวปฏิบัติตนของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ  มักเปนลักษณะหนึ่งของ

วิถีชีวิตทั้งหมด และมีความสําคัญเปนพิเศษตอทุก ๆ คนที่เติบโตขึ้นมาภายในกรอบของวิถีชีวิตนั้น   

เมื่อเขาใจจริยธรรมตรงกันตามแนวนี้เขาสามารถมองเห็นไดวา  เราสามารถศึกษาจริยธรรมไดใน

สองระดับ  คือ  ในระดับเอกัตตบุคคล  และระดับสังคม 

Thomas  (1980 อางถึงใน  วิเชียร  ธรรมาธร, 2546: 15)  ไดกลาวถึงจริยธรรมวา  เปนสิ่งที่

ไมไดติดมาแตกําเนิด   แตจริยธรรมเกิดจากสิ่งแวดลอมสังคมเปนสําคัญ  ทั้งจากครอบครัว  เพื่อน   

โรงเรียน   ส่ือ   ลวนมีอิทธิพลในการพัฒนา   จริยธรรม   โดยองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธของเด็กกับ

ส่ิงแวดลอมมี 4 อยาง คือ  1)  ความถี่ของประสบการณเด็กจากสิ่งแวดลอม  2)  ชีวิตเด็กในจุดใดที่

ส่ิงแวดลอมใหประสบการณ  3)  ตนแบบของคนในสังคมที่อาศัยอยู  4)  ผลพวงของการแสดงออก

ทางจริยธรรมในสังคมนั้น 

 สรุปสาระสําคัญของจริยธรรมไดวา  เปนระบบการทําความดีละเวนความชั่วเปนแนวทาง

หรือกฎเกณฑความประพฤติของคนที่ควรเสริมสรางใหเกิดขึ้น   โดยตองอาศัยปญญาพิจารณา

และเปนความประพฤติที่ดีงาม ที่แสดงออกมาจากคุณธรรมที่อยูในใจ เห็นและวัดได  ประกาศิตใช

คําวา  “พึง”   ซ่ึงตองการใหคนในวิชาชีพเดียวกันยึดถือปฏิบัติ 

 ทิศนา   แขมมณี (2541: 2) ไดใหความหมายของคําวา  “คุณธรรม จริยธรรม” วามี

ลักษณะที่มีสวนคลายคลึงและสัมพันธกัน  ซ่ึงไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน  โดยนัยนี้ คุณธรรม  

หมายถึง  คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางถูกตองดีงาม ซ่ึงเปน

ภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ   สวนจริยธรรมเปนการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงสะทอน

คุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม 

 บุญเยี่ยม  สาริมาน (2542: 9 อางถึงใน วิเชียร  ธรรมาธร, 2546:  17) อธิบายคําวา 

จริยธรรม เปนคําสมาส “จริย” แปลวา ความประพฤติ หรือกริยาที่ควรประพฤติ “ธรรม” แปลวา  คุณ

ความดี  ความถูกตอง  หรือหนาที่  ดังนั้น  จึงมีความรวมกันวา หนาที่ที่ควรประพฤติ หรือความ

ประพฤติในทางที่ดีที่ถูก 
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 สรุปคําวาคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวของกับพฤติกรรมของแตละบุคคล  ทั้งลักษณะที่อยู

ภายในจิตใจ   และการแสดงออกมาทางพฤติกรรม ความแตกตางที่พบจะอยูที่การตั้งชื่อ                  

ประการหนึ่ง   ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการเรียกชื่อพฤติกรรมตาง ๆ ไดชัดเจนมากขึ้น  โดยเปนตาม           

ยุคสมัยสําหรับความเหมือนคือ ถือเปนเรื่องออกมาทางจิตใจเหมือนกัน  

 
2.2.4  แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

2.2.4.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis)  

Freud  (1944 อางถึงใน เรวัติ สดมณี, 2543: 33) เปนผูนําคนสําคัญของกลุม

ทฤษฎีจิตวิเคราะห  ไดวิเคราะห จริยศาสตรตามแนวทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดไววา “พื้นฐาน

ของจริยศาสตรแบบฟรอยด ก็คือลักษณะสุขนิยมทางจิตวิทยา  (Psychological Hedonism) ที่แต

ละคนมุงสรางความพึงพอใจแกคนเอง  ภายใตเงื่อนไขของมโนธรรมสวนตัวและการสะกดยับยั้ง

ของขนบธรรมเนียม  ทางวัฒนธรรม   

  นักจิตวิทยากลุมจิตวิเคราะห  เชื่อวา  ทารกเกิดมาพรอมกับสัญชาติญาณพื้นฐาน

สองประการ  คือ   สัญชาตญานแหงชีวิต (Eros)  และสัญชาตญานแหงความตาย (Thanatos)  ซ่ึง

เปนแหลงกอใหเกิดพลังงานทางจิต และจะกระจายกันทํางานในระบบของบุคลิกภาพ 3 ระบบ        

คือ  กิเลส (Id) อัตตา (Ego) และความสํานึกผิด (Superego) ระบบบุคลิกทั้งสามนี้ จะพัฒนาตาม

ข้ันตอน   กิเลสเปนระบบที่ติดตัวทารกมาตั้งแตเกิดโดยมีหนาที่หลักคือใชพลังงานทางจิตไปในการ

ตอบสนองความตองการใหกับตนเองไดเสมอไป  อัตตาจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการคิดและ

วางแผนตอบสนองความตองการของกิเลส  โดยการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปนจริง  

พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กเริ่มจากชวงที่เด็กพัฒนาอัตตาในชวงนี้เด็กตองการพึ่งพาพอแม

มาก   จริยธรรมจะไดรับการปลูกฝงและอบรมจากผูใกลชิดเปนสําคัญโดยอาศัยกระบวนการให

รางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือในการอบรม  จริยธรรมไดรับการสรางและพัฒนาขึ้นในระบบ

ความสํานึกผิด  โดยเด็กจะกระทําตามอยาง (Identification) รับเอาบุคลิกลักษณะบางอยางของ

พอแมที่อยูใกลชิดมาไวเปนของตนเอง ระบบที่ใชตัดสินวาสิ่งใดถูกผิด และจะเสนอแนวทางตาง ๆ  

ในเชิงอุดมคติมากกวาความจริงเพื่อความสมบูรณมากกวาความพอใจ  ระบบนี้ประกอบดวย  ตัว

คุณธรรม (Ego Ideal)  เปนอุดมคติที่ยังอยูในจิตสํานึกและจิตไรสํานึกของเด็กเปนความปรารถนา

ที่จะเปนอยางที่เขาคิดวาพอแมของเขาเปนระบบที่บอกวาเปนสิ่งที่ดีที่ควรกระทําภายใตมโนธรรม  

(Concience)  เปนระบบที่เด็กจดจําการกระทําที่พอแมบอกวาไมดีไมควรกระทําเปนขอหามที่ยัง

อยูในจิตใจ  ระบบที่สองจะคอยควบคุมการกระทําของเด็กจนเปนผูใหญ  เมื่อใดบุคคลกระทําใน
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ส่ิงที่ดีตัวคุณธรรมจะใหรางวัลใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  แตเมื่อใดที่บุคคลกระทําสิ่งที่ไมดี  

มโนธรรมก็จะลงโทษทําใหบุคคลสํานึกผิดขึ้นมา 

  นักทฤษฎีกลุมนี้  เชื่อวา จริยธรรมเกิดจากขบวนการของวัฒนธรรม หรือบรรทัด

ฐานของพอแม  ผูเลี้ยงดู  โดยกระบวนการถอดแบบจากการอบรมเลี้ยงดูมาแตเยาววัยทําใหเด็ก               

รับเอาบุคลิกภาพ  คานิยม  มาตรฐาน  จริยธรรมในสังคม เมื่อบุคคลไดรับการปลูกฝงจริยธรรม              

จากความตองการของตนไมสอดคลองกับสิ่งที่สังคมตองการที่จะเกิดความขัดแยงกันขึ้น                     

และถาบุคคลนั้นไมทําชั่วอีกโดยไมตองมีการควบคุมจากบุคคลอื่นภายนอก  นั่นคือเขามีความรูสึก

ผิดชอบชั่วดี หรือมีคุณธรรมนั่นเอง 

2.2.4.2  พัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory)  

 Piaget (1983)  อธิบายวา พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้น            

และขึ้นกับวัย  โดยแบงเปน 2 ข้ันใหญ ๆ คือ  ข้ันแรก อายุระหวาง 5-8 ป เปนขั้นที่ยอมรับกฎเกณฑ

จากผูมีอํานาจเหนือตน (Heteronomous)   เชน  บิดามารดา  ครู  และเด็กที่โตกวาเด็กจะปฏิบัติ

อยางเครงครัดและเชื่อวากฎเกณฑเปลี่ยนแปลงไมได  ขั้นที่สอง เปนขั้นการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ (Autonomous) อายุต้ังแต 9 ปข้ึนไป เด็กจะเริ่มมีความคิดวากฎเกณฑ  

คือ  ขอตกลงระหวางบุคคลและผูที่ใชกฎเกณฑจะตองรวมมือและชวยเหลือซึ่งกัน          และกัน  

และกฎเกณฑอาจเปลี่ยนแปลงได (ทิศนา แขมมณี, 2541: 5)     

  ทฤษฎีของ Piaget (1972)  กลาวถึงพัฒนาการทางจริยธรรมคลายทฤษฎีของ  

John Dewey (1957)  ที่กลาววา  การรูการคิดเปนเครื่องมือที่ใชนําไปสูการกระทํา  Dewey เห็นวา

พฤติกรรมของมนุษยมี  3 ข้ัน 

  ข้ันแรก  พฤติกรรมที่ขาดเหตุผล  ถูกผลักดันดวยความอยากความตองการที่ไม

เกี่ยวกับจริยธรรม เชน ความหิว ความหนาว 

  ขั้นสอง  พฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยมาตรฐานตาง ๆ ของกลุมและสังคม 

  ข้ันสาม  พฤติกรรมที่เปนผลของการพิจารณาสถานการณของบุคคลโดยไมข้ึนอยู

กับกลุมหรือสังคม 

  บุคคลจึงพัฒนาจิตใจ กลายเปนผูมีเหตุผลมากขึ้น เห็นแกผูอ่ืนและสังคมมากขึ้น

และในที่สุดก็เปนผูที่มีจริยธรรมมากขึ้น   Kohlberg   เห็นดวยกับ Piaget  วาพัฒนาการทาง

จริยธรรมขึ้นอยูกับพัฒนาการทางความสามารถทางการรูการคิด  เปนพื้นฐาน  แตโคลเบอรก  เห็น 

วายังไมเพียงพอตองการอาศัยประสบการณทางสังคมของบุคคลโดยการเกี่ยวของกับผูอ่ืนและการ

เอาใจเขามาใสเรา (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ก: 47) 
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  Kolhberg  (1976)    ไดศึกษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของเพียเจตแลวพบวา การ

พัฒนาทางจริยธรรมของมนุษย   สวนมากมิไดบรรลุจุดสมบูรณในบุคคลอายุ 10 ป  ในสภาพปกติ  

ยังมีการพัฒนาอีกหลายขั้นตอน  กลาวคือ ต้ังแตอายุ 11 ป ถึง 25 ป เพราะเชื่อวาการบรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลนั้น  จะแสดงออกทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไมได เนื่องจากเหตุผลเชิง

จริยธรรมไมไดประมาณคาการกระทําไปในทํานอง  “ดี” หรือ “เลว”   ดังนั้น จึงไดพัฒนาแนวคิดให

เกิดความตอเนื่องจากเพียเจต   โดยแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ  แตละระดับ

แบงออกเปน 2 ข้ัน  รวมเปน 6  ข้ัน ไดแก 

  ข้ันที่ 1 ข้ันการหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ 2-7 ป)  คือ การตัดสินใจโดยมุงที่จะ              

หลบหลีกไมใหตนเองถูกโทษ 

  ข้ันที่ 2 ข้ันการแสวงหารางวัล (7-10 ป) คือการตัดสินใจโดยมีความมุงหมาย                   

ที่จะไดผลตอบแทนที่ตนพอใจหรือตองการที่อยากจะได 

  ข้ันที่ 3 ข้ันการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (10-13 ป) คือการตัดสินใจโดยการคลอย

ตามความเห็นชอบหรือการชักจูงของผูอ่ืนโดยเฉพาะเพื่อน 

  ข้ันที่ 4 ข้ันการทําตามหนาที่ทางสังคม (13-16 ป) คือ  การตัดสินใจโดยถือวาตน

มีหนาที่ที่จะทําสิ่งนั้นในฐานะที่ตนเปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น และสังคมนั้นคาดหมายที่จะใหตน               

ทําหนาที่ตามกฎเกณฑตาง ๆ  

  ขั้นที่ 5 ข้ันการทําตามคํามั่นสัญญา (16 ปขึ้นไป) คือ  การตัดสินใจโดยเห็นแก

ประโยชนของคนหมูมาก ไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูอ่ืน บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้

จะสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได 

  ข้ันที่  6 ข้ันการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) คือ การตัดสินใจเพื่ออุดมคติอันยิ่งใหญ                 

ที่เปนหลักประจําใจของตนบุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ นับวาเปนผูมีจริยธรรมในขั้นสูงสุด 

  สรุปวาบุคคลแตละคนจะมีหรือไมมีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาเร็ว-ชาตางกัน                    

เราสามารถวัดระดับจริยธรรมของบุคคลไดโดยดูจากเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้น                        

และเราสามารถที่จะสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมใหสูงขึ้นกวาเดิมได   โดยการเปด

โอกาสใหบุคคลเรียนรู  จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและอภิปรายรวมกับผูอ่ืน ดังนั้น                        

การไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับผูอ่ืน จะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา                 

เรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้นได 
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2.2.4.3  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)  

  ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่อธิบายวิธีการและกระบวนการที่บุคคลไดรับอิทธิพลจาก

สังคมทําใหเกิดการยอมรับในลักษณะและกฎเกณฑทางสังคมมาเปนลักษณะของตนเอง โดย

นําเอาหลักการเสริมแรง  (Principle of Reinforcement)  และหลักการเชื่อมโยง (Principle  of 

Association)  มาใชอธิบายปรากฏการณทางสังคม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,  2524: 8)  ทฤษฎีนี้

มีความเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนพัฒนาการทางจิตใจ  และพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเปน

ผลมาจากความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาวะกฎเกณฑทางศีลธรรมของสังคมโดยมีแรง

ขับพื้นฐานมาจากความตองการทางชีวภาพ   การสนองตอบตอรางวัลที่จะไดรับและการหลีกเลี่ยง

การลงโทษจากสังคม  Bandura  (1986)  ผูนําคนสําคัญในทฤษฎีนี้มองวาในปจจุบันการศึกษา

พฤติกรรมนั้นควรคํานึงถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกดวยเพราะพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม

รอบตัวมนุษยนั้นมีปฏิสัมพันธกัน และไมสามารถแยกออกจากกันได  แบนดูรา  นํามาอธิบาย

แหลงกําเนิดและพัฒนาการทางจริยธรรมโดยมีความเชื่อวาสิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมมนุษย

และประสบการณที่มนุษยไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกแสดง

พฤติกรรมใดในครั้งตอ ๆ ไปดวย  จึงอาจกลาวไดวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู    การ

เรียนรูที่ทําใหเกิดพฤติกรรมนั้นเกิดจากการเรียนรูจากผลที่สนองตอบตอการกระทําของบุคคลนั้น

โดยตรง  (Learning by Response Consequences) และการเรียนรูจากตัวแบบ  (Learning 

Through Modeling)  คือ สังเกตพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกระทําของบุคคลอื่น  

แบนดูรา  ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมไวดังนี้คือ 

  1)  ส่ิงที่เรียนรู   ส่ิงที่มนุษยเรียนรู  คือ  ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวมนุษย  มนุษยเรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ  เรียนรูความสัมพันธ                     

ของพฤติกรรมกับผลของพฤติกรรมนั้น ๆ  การเรียนรูเงื่อนไขความสัมพันธตาง ๆ เหลานี้                    

ทําใหมนุษยเกิดความคาดหวัง (Expectancy) เกี่ยวกับเหตุการณหนึ่ง ๆ ไดสามารถคาดหวัง

เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการแสดงพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด  ความคาดหวังนี้            

จึงมีผลตอการตัดสินใจที่จะเลือกแสดงหรือไมแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  เพื่อใหเกิดผลตามที่ตน

ปรารถนา   ส่ิงที่เรียนรูจึงสรุปไดวา เปนความรูความเขาใจวาอะไรสัมพันธกับอะไร และเปนผล         

จากการสังเกตของผูเรียนรู  ความรูที่มนุษยไดเรียนรูนี้กลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย 

  2)  วิธีเรียนรู  มนุษยสามารถเรียนรูจากประสบการณตรง  (Direct Experience)                

ของตนเอง  แตส่ิงที่เรียนรูนั้นมีมากมายเกินกวามนุษยจะประสบไดดวยตนเองทั้งหมด มนุษยจึง
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ตองเรียนรูดวยวิธีการสังเกต (Observational Learning)  ดังนั้น  บุคคลที่ชางสังเกตและชางคิด          

จะมีโอกาสไดเรียนรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาการที่มีโอกาสไดประสบกับตัวแบบที่แตกตาง

กันก็จะเกิดการเรียนรูที่แตกตางกันดวย การเรียนรูดวยวิธีการสังเกตจึงมีความสําคัญมาก                 

ในการกําหนดวิธีประกอบพฤติกรรมและกําหนดความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ดวย 

  3)  ความเชื่อจากความสามารถในการเรียนรูดังกลาวขางตน  ผลของการเรียนรู                    

จะอยูในรูปของความเชื่อวาอะไรสัมพันธกับอะไร และสัมพันธกันอยางไร  ความเชื่อนี้มีผล                 

ในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย  ความเชื่อนี้อาจจะตรงหรือไมตรงกับสภาพความเปนจริงก็ได  

เชน  การยอมอดทนตอความทุกขยากลําบาก  ดวยความเชื่อนี้วาจะทําใหมีความสุขในอนาคต             

เปนตน 

  4)  การควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด (Cognitive Control) มนุษยเรียนรูส่ิงตาง 

 ๆ เขาใจความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ มนุษยมีความคิด มีสติปญญา  สามารถนําสิ่งที่เรียนรูนั้น              

มาคิดไตรตรอง   ผลจากการไตรตรองนี้ทําใหมนุษยสามารถมองเห็นวิธีการที่จะทําใหเกิดผลตาม 

ที่ตนปรารถนาได  และมองเห็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงผลที่ตนไมตองการไดนั่นคือ มนุษยสามารถ                    

คิดในเชิงประเมินคาไดวาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะทําใหเกิดผลอะไร และเปนผลที่ตรงกับ                    

ความปรารถนามากนอยเพียงใด   การคิดในลักษณะนี้จะนําไปสูการตัดสินใจที่จะแสดงหรือไม

แสดงพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด  และนําไปสูการบังคับตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจ 

  5)  จริยธรรม แบนดูรา  ใหความหมายวา  เปนกฎสําหรับการประเมินพฤติกรรม

และถือวาการตัดสินทางจริยธรรม เปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการกระทํา

ตามกฎเกณฑตาง ๆ  ที่แตละบุคคลคิดเกี่ยวของ  กฎเกณฑการตัดสินเหลานี้  เกิดจากการเรียนรู             

จากคําบอกเลาของบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับนี้ทําใหบุคคลนํามา                  

คิดไตรตรองและเกิดความเขาใจวาการตัดสินพฤติกรรมหนึ่ง ๆ  จะตองคํานึงถึงเกณฑอะไรบาง 

และจะใหน้ําหนักแกเกณฑตาง ๆ เหลานี้อยางไร 

  6)  การบังคับตนเอง  (Self  Regulation)   การเรียนรูกฎเกณฑในการประเมิน

พฤติกรรมทําใหสามารถประเมินพฤติกรรมของผูอ่ืน  และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอพฤติกรรม

นั้นทั้งที่เปนการยอมรับและปฏิเสธ  นอกจากนั้นมนุษยใชกฎเกณฑเหลานี้ในการประเมิน

พฤติกรรมของตนเองดวย  และแสดงปฏิกิริยาตอพฤติกรรมนั้นเชนกัน  ดังนั้น  ในการบังคับตนเอง 

บุคคลจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ  3   ประการ คือ  มาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติการ

ประเมินการประพฤติปฏิบัติของตนตามมาตรฐานที่ตนตั้งไว และความรูสึกที่เปนปฏิกิริยาตอ
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ตนเองตามผลของการประเมินองคประกอบทั้งสามนี้เกิดจากการเรียนรูทั้งโดยตรงและโดยการ

สังเกตจากตัวแบบ 

ทฤษฎีนี้เนนการเรียนรูจากประสบการณโดยตรง  การเรียนรูโดยบังเอิญและการ

เรียนรูจากการเลียนแบบเปนสําคัญ  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนี้ใชอธิบายการเกิด และการ

พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดมากกวาลักษณะทางจริยธรรมอื่น ๆ  นอกจากนั้นทฤษฎีนี้ยังเปน

แนวคิดในการที่นํามาใชศึกษาในลักษณะรูปธรรมไดชัดเจนกวาแนวคิดและหลักการของทฤษฎีอ่ืน                         

(ธิติมา  จําปรัตน, 2533: 27-29) 

  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่

สงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมของคนเกงและคนดีไปพรอม ๆ กัน คือ เปนคนดี  คิดดี  และประพฤติดี                    

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนในสังคม    มีเมตตากรุณาตนเองและผูอ่ืน  เปนคนใฝรูอยูเสมอ           

รูจักตนเอง  เสียสละเพื่อสวนรวม  มองการณไกล ไมประมาท และมีศีลธรรม  ในงานวิจัยนี้                   

จะไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูคูคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โดยแบงออกเปน                 

2  ตัวแปรยอย  คือ  ความซื่อสัตย  และ ความมีระเบียบมวินัยในตนเอง   

      

2.3  ความซื่อสัตย  
  

ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญ  และกอใหเกิดคุณธรรมอื่น ๆ ตามมาซึ่งกรม

วิชาการ  (2523: 147 อางถึงใน อภิรดี   โสภาพงศ, 2547:  9)  ไดใหความหมาย  ความซื่อสัตย  

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม  และตรงตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยาง

ตรงไปตรงมา  ทั้งกาย วาจา ใจตอตนเอง และผูอ่ืน ซ่ึงในการวิจัยนี้  ไดศึกษาในเรื่องราวของความ

ซ่ือสัตยของนักเรียนที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา  กรมวิชาการ  (2523:  147 อางถึงใน อภิรดี  โสภาพงศ, 

2547:  9)   ไดใหความหมายของความซื่อสัตยไววา  ความซื่อสัตย  คือ  ความซื่อตรงตอตนเอง  ตอ

หนาที่การงานตอคํามั่นสัญญา  ตอแบบแผน  ตอกฎหมายและตอความถูกตองอันดีงาม   ซ่ึงการ

แสดงความซื่อสัตยสุจริตนั้นกระทําได  3  ทางดวยกัน  คือ   

1)  ทางกาย  หมายถึง   การไมฆาสัตว   ไมประพฤติผิดในกาม  ไมถือเอาสิ่งของที่

เจาของไมไดอนุญาตมาเปนของตน   และจะตองแสดงกริยาตอบุคคลอื่นเหมือนกันทั้งตอหนาและ

ลับหลัง   
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2)  ทางวาจา  หมายถึง  การพูดความจริงตรงไปตรงมา   พูดในสิ่งที่ควรพูด                         

ไมพูดจาสอเสียด   เพอเจอ   สับปลับ  รักษาคํามั่นสัญญา  ไมเปดเผยความลับของผูอ่ืน และ

คําพูดที่พูดควรเปนคําพูดที่ออนหวานนาฟง   

3)  ทางใจ  หมายถึง  กิจกรรมที่ใชใจหรือความคิดเปนสําคัญ  เชน  ไมคิดทรยศ

ผูใดไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน  ไมคิดแสวงหาผลประโยชนในทางที่ผิดศีลธรรม  รักษาความ

ไววางใจของผูอ่ืน 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  (2542:  382)  ไดใหความหมาย  ความซื่อสัตยไววา 

หมายถึง   การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงผูอ่ืน สุจริต                         

คือ  ความประพฤติชอบ  ความประพฤติดวยตั้งใจดี  ความประพฤติซ่ือตรง 

ความซื่อสัตยสุจริต  ถากลาวรวมกันหมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งทางกาย  

วาจา  ใจ  ไมคิดคดทรยศ  ไมคดโกงหลอกลวงผูอ่ืน  ประพฤติตรงไปตรงมา  ถูกตองตามทํานอง            

คลองธรรมและกฎหมายของบานเมือง  

ความซื่อสัตย  เปนคุณธรรมหนึ่งที่ตองปลูกฝงใหเกิดในทุก ๆ คน เพราะการอยูรวมกัน         

ในสังคม   ทุกคนจะตองเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งในดานความเปนอยู  และการประกอบอาชีพ              

ถาทุกคนมีความซื่อสัตยสุจริตก็ยอมเกิดสันติสุขขึ้นในสังคมนั้น  

กรมการศาสนา (2521:  19 อางถึงใน  อโนมา  ขันธพันธ, 2548 ) ไดใหความหมายของ

ความซื่อสัตยไววา  หมายถึง  ใหเปนคนตรง ประพฤติอะไรดวยน้ําใสใจจริง 

ทวี  บุญเกตุ (2521: 49-50 อางถึงใน  ศุภชัย  สุพรรณทอง, 2544 ) ไดจําแนกความ

ซ่ือสัตยออกเปน  3  ประเภท คือ  1)  ความซื่อสัตยตอตนเอง  หมายถึง  การมีหิริโอตัปปะ  รูจัก

ละอายตนเอง ไมกลากระทํา ในสิ่งที่เชื่อวาไมสุจริตแมวาไมมีใครรูเห็น  เปนการทําตามคําพูดโดย

ไมเหลวไหล  2)  ความซื่อสัตยตอการงาน  ไดแก  การมีความซื่อตรง  เที่ยงธรรม  ไมเอารัดเอา

เปรียบผูอ่ืน  หรือแสวงหาผลประโยชนในทางไมชอบ  และ3)  ความซื่อสัตยตอเพื่อนฝูง  เปน

คุณสมบัติของเพื่อนที่ดี  ผูที่มีความซื่อตรงตอเพื่อน  จะมีความปรารถนาดีตอเพื่อน  ไมคดโกง  

หรือคิดทรยศหักหลังเพื่อน 

ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตยอมเปนที่เชื่อถือ   ของคนทั่วไป  และสามารถทํางานรวมกับ           

ผูอ่ืนได   ใคร ๆ ก็อยากคบดวย   ไมวาไปอยูที่ใดก็จะมีความองอาจ  กลาพูด  กลาทําอยางเปดเผย 

อโนมา  ขันพันธ  (2548: 20) ไดใหความหมายของความซื่อสัตยไววา ประพฤติปฏิบัติ    

อยางตรงไปตรงมาและตรงตอความเปนจริงทั้งกาย  วาจา ใจ  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืนและ                 

ตอการเรียน 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงถึงการมีความซื่อสัตยในกลุมบุคคลหลายประเภท  

เชน  งานวิจัยของศุภชัย สุพรรณทอง (2544:  43-44)  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง            

อยางมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ  ทั้งดานพฤติกรรมการไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม           

และพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส.  และพรรคอยางมีจริยธรรม  ไดใหความหมายของพฤติกรรม            

การไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม  หมายถึง  การไปเลือกตั้งอยางมีจริยธรรม คือ การที่ประชาชน         

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยมีเหตุผลเบื้องหลังการไปใชสิทธิเลือกตั้งที่ตรงกับเหตุผล                

เชิงจริยธรรมทั้ง  6 ข้ัน  ของโคลเบอรก  และพฤติกรรมการเลือก ส.ส. และพรรคการเมือง                     

อยางมีจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลไปใชสิทธิเลือก ส.ส. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ                

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงจะตองเปนคนดีและคนเกง ตลอดจนศึกษาถึงนโยบาย  ระบบการบริหาร

พรรคที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดอยู  และมีเหตุผลของการเลือกตั้งผูสมัคร ส.ส.และพรรค                       

ตรงตามเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน  ของโคลเบอรก  ในการศึกษางานวิจัยของสุพัตรา ธรรมวงษ 

(2544: 43) เรื่องพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผูปวยใน  ศึกษา 2 ดาน คือ 

พฤติกรรมตามจรรยาพยาบาล และพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวย  ไดใหความหมาย  พฤติกรรม           

ตามจรรยาพยาบาล  หมายถึง  ปริมาณของการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล ดวยความเมตตา กรุณา 

สุภาพออนโยน  ซ่ือสัตย  อดทน  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  และใหความรวมมือ               

ในการดูแลรักษาปองกัน  สงเสริมฟนฟูสุขภาพของผูปวยอยางมีคุณภาพ ดวยความเสมอภาค          

เทาเทียมกัน   ครอบคลุมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  โดยยึดแนวทางหลัก              

ของกระบวนการพยาบาล  และพฤติกรรมเคารพสิทธิผูปวย หมายถึง ปริมาณการกระทํากิจกรรม

พยาบาลที่เกี่ยวกับการใหความสําเร็จ  และตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  ในสิทธิเสรีภาพ 

สิทธิในชีวิตและทรัพยสินของผูปวยทุกคนอยางเหมาะสมและงานวิจัยของโกศล  มีคุณ                 

และณรงค  เทียนเมฆ  (2545: 66) ศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝกใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอ           

จิตลักษณะและพฤติกรรมของครู ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม 

หมายถึง   พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบัติงาน   เมื่อกลุมเปาหมายเปนครู  อาจารย            

จึงหมายถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ  พฤติกรรมดังกลาวมีประโยชนตองาน  หนวยงาน  ผูเกี่ยวของ   

และสังคม   เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความมีจริยธรรมในผูปฏิบัติ  เชน  การทํางานในหนาที่

ดวยความเสียสละ  ทําหนาที่ของครูอาจารยดวยความรับผิดชอบตอหนาที่  มีเมตตาตอศิษย            

ใหความยุติธรรมแกศิษย   อุทิศเวลาใหกับการทํางาน   ทําการสอนอยางเต็มกําลังความสามารถ  

ใหความรวมมือสนับสนุนการทํางานของเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  เปนมิตรพรอมใหบริการ

แกผูปกครองหรือประชาชนที่มาติดตอกับโรงเรียนมุงทํางานเพื่อสวนรวมอยางจริงใจ   
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สรุปไดวา   ความซื่อสัตย  หมายถึง  การที่นักเรียนปฏิบัติตนที่ตรงไปตรงมา ไมเอารัด                

เอาเปรียบผูอ่ืน  ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  มีเจตนาที่บริสุทธิ์   ไมคดโกง  ไมหลอกลวงตนเองและผูอ่ืน 

 

2.4  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  
  

วินัยเปนกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนหลักปฏิบัติและควบคุม

พฤติกรรมของคนในสังคม   จุดประสงคเพื่อใหคนปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  เปนแบบแผนอันหนึ่ง            

อันเดียวกันและอยูรวมกันอยางมีความสุข ความหมายดังกลาวจะเนนถึงการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับซึ่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับนั้นมิใชเพราะกลัวถูกลงโทษ                     

หรือถูกตําหนิติเตียน  แตส่ิงที่จะบังคับใหปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือระเบียบนั้น  ก็คือจิตใจ               

ของตนเองเปนเครื่องเตือนใจไมวาจะอยูตอหนาหรือลับหลัง  การปฏิบัติเชนนี้ คือ การมีระเบียบ

วินัยในตนเอง 

 วินัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลทุกคนในสังคมที่อยูรวมกันในสังคมทั้งเด็กและผูใหญ           

วินัยเปนแบบแผนของพฤติกรรมที่วางไวโดยตนเองหรือหมูคณะทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติตน                  

ตามแบบอยางที่สังคมตองการ   เพื่อใหสังคมสงบสุข   บุคคลที่มีวินัยจึงเปนพลเมืองดีที่สังคม

ตองการ  แตผูที่มีวินัยทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืนซึ่งความมีวินัยในตนเองนั้นเกิดขึ้น                         

ทั้งจากการไดรับการอบรมและการเรียนรูจากสภาพสังคม  จนกระทั่งจิตใจรูสึกผิดชอบชั่วดี                  

ไมกระทําผิดเพราะยังควบคุมตนเองได  (มนัส  อารีรอบ, 2534: 15) 

 ความหมายของความมีระเบียบวินัยในตนเอง  เปนวินัยที่เปนคุณลักษณะหรือพฤติกรรม

ของบุคคล ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี้คือ 

 กรุณา  กิจขยัน (2517:  6) ใหคํานิยามของวินัยในตนเองวา  คือ ความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ  หรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามความมุงหวัง  แมมีส่ิงเราจากภายในของ

ตนเอง  เชน  อุปสรรคหรือความปรารถนาก็ตาม  ก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงหวังเอาไว 

 สุชา จันทรเอมและ สุรางค  จันทรเอม (2518:  154) ใหความหมายวา วินัยในตนเอง   คือ   

กระบวนการหรือวิธีการควบคุมพฤติกรรมตนเอง   โดยตนเองเปนผูแนะนําตนเองใหประพฤติไป

ตามทางเลือกที่ดีกวา   

 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2522:  2)  ใหความหมายของวินัยในตนเองวา หมายถึง

ความสามารถของบุคคลที่จะใหรางวัลตนเองเมื่อตนทําความดี  และลงโทษตนเองเมื่อทําความชั่ว              

ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถในการควบคุม หรือความสามารถที่จะยืนหยัดเปนตัวของตัวเอง 
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 วิวาหวัน  มูลสถาน  (2523:  9)  กลาววา  วินัยในตนเอง  หมายถึง ความสามารถ ในการ

บังคับควบคุมอารมณ  หรือพฤติกรรมของบุคคลดวยอํานาจภายในของบุคคลนั้น ๆ               

เพื่อใหพฤติกรรมของตนเปนไปตามที่ตนมุงหวัง และตามระเบียบ กฎเกณฑของสังคม 

 ลัดดาวรรณ  ณ  ระนอง  (2525:  5 อางถึงใน  พรหมวรรณ  เปยมประถม, 2550:  9)  ให

ความหมายความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ และ

พฤติกรรมโดยเกิดจากการสํานึกตัวขึ้นมาเอง   ไมเฉพาะเกิดจากการบังคับภายนอกเทานั้น  แมจะ

มีอุปสรรคก็ยังไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น 

 ลัดดา  ศิลานอย  และคณะ (2533  อางถึงใน  พรหมวรรณ  เปยมประถม, 2550: 9)  

สรุปวา   ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรม                     

ซ่ึงเกิดจากการสํานึกตัวเองขึ้นมาโดยปราศจากการบังคับแมจะมีส่ิงเราภายนอก  เชน  บุคคลอื่น                         

หรือสิ่งเราภายใน  เชน  อุปสรรค หรือความตองการก็ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออารมณ                 

จากที่มุงไว 

 ฉันทนา  ภาคบงกช  และคณะ (2539)  ใหความหมาย   ของวินัยในตนเองไววา  หมายถึง

คุณลักษณะทางจิต  หรือจิตลักษณและพฤติกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติตามระเบียบหรือขอตกลง

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม โดยไมตองไดรับการควบคุมดูแลจากผูอ่ืน  เนื่องจาก

สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองตามที่มุงหวังไวได  

 พรหมวรรณ  เปยมประถม (2550:  10)  ไดใหความหมายไววา  ความมีวินัยในตนเอง 

หมายถึง   ความสามารถของบุคคลในการพยายามควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเอง                 

โดยเกิดจากการสํานึกตัวขึ้นมาเองซึ่งตัวเองเปนผูแนะนําใหพฤติกรรมไปตามทางเลือกที่ดีกวา           

ไมขัดตอกฎระเบียบของสังคม  ไมเกิดจากการบังคับจากภายนอกหรือคนอื่นสั่งใหประพฤติตาม           

แมจะมีอุปสรรคก็ยังไมเปลี่ยนแปลงนั้น 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (2527)  ใหความหมายของวินัยในตนเองไว

วา   ลักษณะทางจิตใจที่จะชวยใหบุคคลสามารถที่จะควบคุมตนเองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ

กติกา  เพื่อประโยชนของสวนรวม  และกลาววา ความมีวินัย เปนสภาวะทางจิตของบุคคล                 

ในการควบคุมการแสดงออกของตนเองมิใหลวงละเมิดในสิ่งที่เปนกฎเกณฑของสังคม 

  English and English (1958: 487 อางถึงใน วรพรรณ  บุญวรโชติ,  2544:  12)  ไดให

ความหมายของการมีระเบียบวินัยในตนเองวา เปนลักษณะของการนําตนเองการควบคุมหรือการ

บังคับตนเอง  โดยอาศัยแรงจูงใจที่สัมพันธกับอุดมคติที่บุคคลสรางขึ้น สําหรับตนเอง หรือเปนการ

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามความตั้งใจ 
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  Good (1959: 179 อางถึงใน  วรพรรณ  บุญวรโชติ, 2544: 12) ไดกลาวถึงวินัยในตนเอง

วา หมายถึง การบังคับควบคุมพฤติกรรมของบุคคล  ไมใชบังคับโดยอํานาจภายนอกหากหมายถึง

บังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลนั่นเอง   และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรูหรือยอมรับใน

คุณคาอันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองได 

 กมลีรัตน  รัชมาศ  (2540: 13)  ไดกลาวถึงความมีวินัยในตนเองวา  หมายถึง ลักษณะของ

บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวังโดยไมทําใหตน

เดือดรอนตลอดจนไมขัดตอกฎระเบียบของสังคมและสิทธิผูอ่ืน 

 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  ลักษณะ          

ของนักเรียนที่สามารถควบคุมตนเองและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนเองมุงหวัง              

โดยไมทําใหตนเองเดือดรอนตลอดจนไมขัดตอกฎระเบียบของสังคมและสิทธิผูอ่ืนที่จะนําตน               

ไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

    

2.5  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
  

2.5.1  ความหมายของพฤติกรรม 
 ความหมายของคําวา  “พฤติกรรม” มีนักวิชาการใหความหมายไวตาง  ๆ  ดังนี้ 

 พจนานุกรม  Longman  (1984: 130 อางถึงใน  สินีนุช  มวงกล่ํา, 2544: 6)  ไดใหคํา

จํากัดความของคําวาพฤติกรรมไววา  เปนการกระทําหรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยา                 

ของแตละบุคคล   และเปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายในและภายนอก              

รวมทั้งเปนกิจกรรมการกระทําตาง  ๆ  ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมายสังเกตเห็นไดหรือเปนการกระทํา

ตาง ๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลวหรือเปนไปอยางไมรูสึกตัว 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542:  768)  ใหความหมายของพฤติกรรมวา  คือ  

การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ  ความคิด  และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 

 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2546: 14)  กลาววา  พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของอินทรีย 

(Organism)  หรือสิ่งมีชีวิต  การกระทําที่วานี้รวมทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งที่ผูกระทํารูสึกตัว              

และไมรูสึกตัวในขณะกระทํา  และยังหมายรวมทั้งการกระทําที่สามารถสังเกตไดหรือสังเกต                   

ไมไดก็ตาม  

 สงวน  สุทธาเลิศอรุณ (2532:  46)   กลาววา  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําหรือ

กิจกรรมที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิต  ทั้งที่สังเกตงายและสังเกตยาก  ไดแก  กายกรรม เชน               

การเคลื่อนไหวรางกาย วจีกรรม เชน การพูด และมโนกรรม เชน การคิด 
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 กันยา สุวรรณแสง (2532:  32 อางถึงใน สุธาสิด  พงษวัน, 2550:  6) กลาวเอาไววา 

พฤติกรรม หมายถึง กิริยา  อาการ  บทบาท ลีลา ทาที การประพฤติปฏิบัติ  การกรทําที่แสดงออก   

ใหปรากฏ   สัมผัสไดดวยประสาท   สัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 5 ทวาร  คือ  โสตสัมผัส   จักษุสัมผัส 

ชิวหาสัมผัส  ฆานสัมผัส  และทางผิวหนังหรือมิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ 

 อุทัย  หิรัญโต (2526: 14)  กลาววา  พฤติกรรม  หมายถึง  กิริยาอาการหรือปฏิกิริยาที่

แสดงออกหรือเกิดขึ้น  เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา  ทั้งที่มาจากภายในรางกายและภายนอกรางกาย             

และพฤติกรรมที่แสดงทางจิตใจดวย 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณและสวิง สุวรรณ  (2527:  43)  กลาววา  พฤติกรรม  หมายถึง 

ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต  พฤติกรรมของคน  หมายถึง ปฏิกิริยาตาง ๆ ที่บุคคล

แสดงออกทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล   ทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได และแตกตางกันออกไป

ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม  โดยมักจะไดรับอิทธิพลจากความกดดันความคาดหวังของบุคคล

รอบตัว  สถานการณ   ในขณะนั้น  และประสบการณในอดีต  พฤติกรรมของมนุษย  แบงเปน  2  

ชนิด คือ  1) พฤติกรรมภายใน  หมายถึง  กิจกรรมหรือปฏิกิริยาภายในตัวบุคคล  ซ่ึงสมองมีหนาที่

รวบรวมสะสมและสั่งการที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกาย   

ความคิด  ความรูสึก ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  พฤติกรรมภายในมักไมสามารถวัด  หรือสังเกต

ไดโดยบุคคลอื่นแตสามารถใชเครื่องมือบางอยางวัดได   2)  พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  

ปฏิกิริยาหรือกิจกรรม ที่บุคคลแสดงออกใหบุคคลอื่นไดเห็นและสังเกตได เชน  ยืน  นั่ง  เดิน  ขับรถ 

พฤติกรรมของมนุษย จึงเปนการเรียนรูอยางหนึ่ง  ซ่ึงสามารถทําความเขาใจไดจะตองอาศัยปจจัย

เชิงจิตวิทยาควบคู ไปกับเงื่อนไขทางสังคม   ขณะเกิดการเรียนรูนั้น  ๆ   

 สุธาสิด  พงษวัน  (2550: 7 )  กลาววา  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําหรือปฏิกิริยา            

ทุกชนิดของมนุษยทั้งที่รูตัวและไมรูตัวที่กระทําเพื่อสนองตอบตอสิ่งเรา  รวมถึงพฤติกรรมที่ผูอ่ืน

สังเกตไดและพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได 

 จากความหมายของพฤติกรรมที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา  พฤติกรรม  หมายถึง            

การกระทําหรืออาการที่แสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เปนการกระทําเพื่อสนอง           

ความตองการของบุคคล  ซ่ึงบุคคลอื่นสังเกต  และใชเครื่องมือทดสอบได 

 สวนทฤษฎีที่ไดเสนอวาพฤติกรรมของมนุษยข้ึนอยูกับตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม ของแตละ

บุคคล อีกทฤษฎีหนึ่ง ซ่ึงเชื่อวา เหตุการณตาง ๆ ทางจิตวิทยาตองศึกษาในลักษณะที่เกี่ยวของ

สัมพันธกันทั้งปจเจกบุคคลและกลุม ที่ตางก็มีความสําคัญตอทฤษฎีที่แสดงออกมาไดแก  ทฤษฎี

สนาม ของ Lewin (1951) ซ่ึงเขียนเปนสัญลักษณไดดังนี้   B = f (P,E) 
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ดังนั้น  พฤติกรรมของบุคคลจะเกี่ยวของกับลักษณะของบุคคล  ตัวอยางเชน พันธุกรรม  

ความสามารถ  บุคลิกภาพ และอื่น ๆ และสถานการณทางสังคมที่บุคคลดําเนินชีวิต  ตัวอยางเชน  

การสนับสนุนของผูอ่ืน  การมีแบบอยางจากผูอ่ืน  และอื่น ๆ    ซ่ึงความคิดพื้นฐาน                   

ของทฤษฎีสนาม  คือ  อาณาเขตของชีวิต  เปนการรวมสิ่งแวดลอมเชิงอัตนัยทั้งหมดที่แตละคน                   

ไดมีประสบการณมา 

 สวนพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีเปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  ซ่ึงพฤติกรรม                    

การเปนพลเมืองดีตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2544:  2)  นั้น ครอบคลุม

พฤติกรรมหลากหลายประเภท  เชน พฤติกรรมเอื้อเฟอ  พฤติกรรมความรับผิดชอบ  พฤติกรรม                 

การอนุรักษส่ิงแวดลอม  พฤติกรรมการใชรถใชถนน  พฤติกรรมการทํางาน  รวมทั้งพฤติกรรม              

การเรียนซึ่งเปนพฤติกรรมในกลุมบุคคลที่ยังอยูในวัยที่ตองศึกษาหาความรู  เชน  นักเรียน                  

นิสิต  นักศึกษา  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายหรือทางสมองที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับ  

การศึกษาหาความใหกับตนเอง  ไมวาจะเปนการเรียนตามระบบในสถานศึกษา หรือการเรียนรู

ดวยตนเอง  การเรียน  ผานสื่อตาง ๆ  เชน  จาก  Internet   จากหนังสืออานนอกเวลา  เปนตน  

ผูเรียนตองมีความตั้งใจใชความพยายาม  การเอาใจใส  ความอดทน  การคนควาเพิ่มเติม                

การทบทวนเพื่อใหการเรียนบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหมายไว   ซ่ึงจะเห็นวาพฤติกรรมการเรียน         

จะมีความเกี่ยวของทั้งกับตัวบุคคล  และสิ่งแวดลอมรอบ ๆ  ตัวบุคคลนั้นที่อาจมีอิทธิพล                    

ตอการแสดงออกทั้งพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนาหลายประการ   

   

 2.5.2  องคประกอบของพฤติกรรม 

        Cronbach  (1972:  14 อางถึงใน  สินีนุช  มวงกล่ํา, 2544: 7)   ไดอธิบายวาพฤติกรรม                 

ของมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 

  1)  ความมุงหมาย  (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิด

กิจกรรมคนเราตองทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น  กิจกรรมบางกิจกรรมก็ใหความ

พอใจหรือสนองความตองการไดทันทีแตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็ตองใช

เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผลสมความตองการ  คนเราจะมีความตองการหลาย ๆ  อยางในเวลา

เดียวกันและมักจะตองเลือกสนองความตองการที่รีบดวนกอน  และสนองความตองการที่หาง

ออกไปในภายหลัง 

  2)  ความพรอม (Readiness) หมายถึง  ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถที่

จําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ  คนเราไมสามารถสนองความตองการไดหมดทุก

อยางความตองการบางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเรา 
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  3)  สถานการณ (Situation) หมายถึง เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํา

กิจกรรมเพื่อสนองความตองการ 

  4)  การแปลความหมาย  (Interpretation)  กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่งลงไป  เขาจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอน  แลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะได                  

ความพอใจมากที่สุด 

  5)  การตอบสนอง (Response) เปนการกระทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความ

ตองการโดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นแปลความหมาย 

  6)  ผลที่ไดรับหรือผลที่จะตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมนั้น ๆแลว                         

ยอมไดรับผลการกระทํานั้นตามมา  ผลที่ไดรับนั้นอาจจะตรงตามที่คาดคิดไว (Confirm) หรือ                    

อาจตรงกันขามกับความคาดหมาย  (Contradict)  ก็ได 

  7)  ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง  (Reaction  to  Thwarting) หากคนเราไมสามารถ

สนองความตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจยอนกลับไป               

แปลความหมายของสถานะเสียใหม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได 

  

2.5.3  ประเภทของพฤติกรรม 

Bloom (1975: 65-197 อางถึงใน  สินีนุช  มวงกล่ํา, 2544: 8) ไดกลาวถึงพฤติกรรม             

วาเปนกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทํา อาจจะเปนสิ่งที่สังเกตไดหรือไมได และพฤติกรรม

ดังกลาวแบงออกเปน 3 สวน คือ 

  สวนที่หนึ่ง พฤติกรรมดานความรู  (Cognitive Domain)  พฤติกรรมดานนี้มีขั้น

ของความสามารถดานความรู  การใหความคิด  และพัฒนาการทางดานสติปญญา  จําแนก

ตามลําดับขั้นจากงายไปหายากได  ดังนี้   1)  ความรูความจํา (Knowledge)  เปนพฤติกรรมขั้นตน

เกี่ยวกับความจําหรือระลึกได  2)  ความเขาใจ (Comprehensive) เปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องมาจาก

ความรู  คือจะตองมีความรูมากอนจึงจะเขาใจได  ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปล

ความตีความและคาดคะเน  3) การนําไปใช  (Application)  เปนการนําเอาวิธีการ  ทฤษฎี  

กฎเกณฑ  และแนวคิดตาง ๆ ไปใช  4)  การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถ 

และมีทักษะในการจําแนกเรื่องราวที่สมบูรณใด ๆ  ออกมาเปนสวนยอย และมองเห็นความสัมพันธ

อยางแนชัดระหวางสวนประกอบที่รวมเปนปญหา  หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง  5)  การ

สังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถของบุคคลในการ  รวบรวมสวนยอยตาง ๆ เขาเปน

สวนรวมที่มีโครงสรางใหม  มีความชัดเจน  และมีคุณภาพสูงขึ้น  6) การประเมินผล (Evaluation) 
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เปนความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัยตีราคาของสิ่งของตาง ๆ  โดยมีกฎเกณฑที่ชวยประเมิน

คานี้อาจเปนกฎเกณฑที่บุคคลสรางขึ้นมาหรือมีอยูแลวก็ตาม 

  สวนที่สอง พฤติกรรมดานเจตคติ  (Affective  Domain) พฤติกรรมดานนี้  

หมายถึง ความสนใจ ความรูสึก ทาที ความในการใหคุณคา หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยูเปน

พฤติกรรมที่ยากแกการอธิบายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของคน   ซ่ึงจะตองใชเครื่องมือ

พิเศษวัดพฤติกรรมเหลานี้  เพราะความรูสึกภายในของคนนั้นยากตอการที่จะวัดจากพฤติกรรมที่

แสดงออกมาภายนอก 

  สวนที่สาม  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor  Domain) เปนพฤติกรรมที่

ใชความสามารถในการแสดงออกของรางกาย  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติที่อาจแสดงออกในสถานการณ

หนึ่ง ๆ หรืออาจเปนพฤติกรรมที่คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป  พฤติกรรมดานนี้เปน

พฤติกรรมขั้นสุดทายซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมดานพุทธิปญญา  หรือเปนพฤติกรรมที่สามารถ

ประเมินผลไดงาย แตกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลา  และการตัดสินใจหลาย

ขั้นตอนในทางสุขภาพถือวาพฤติกรรมดานการปฏิบัติของบุคคลเปนเปาหมายขั้นสุดทายที่จะชวย

ใหบุคคลมีสุขภาพดีแยกเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 1)  การเลียนแบบ (Imitation)   เปนการเลียนแบบ หรือ

ตัวอยางที่สนใจ  2)  การทําตามแบบ (Manipulation)  เปนการลงมือทําตามแบบที่สนใจ  3)  การ

มีความถูกตอง (Precision)   เปนการตัดสินใจเลือกทําตามแบบที่เห็นวาถูกตอง  4) การกระทํา

อยางตอเนื่อง (Articulation) เปนการกระทําที่เห็นวาถูกตองนั้นอยางเปนเรื่องราวตอเนื่อง  5)  การ

กระทําโดยธรรมชาติ  (Naturalization) เปนการกระทําจนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติโดยอัตโนมัติ

โดยธรรมชาติ 

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณและสวิง สุวรรณ (2527: 10-21)  ไดอธิบายถึง  พฤติกรรมวามี

สวนประกอบ 3 ดาน คือ 

  1)  พฤติกรรมดานพุทธิปญญา  (Cognitive Domain)  พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวของ

กับการรูการจดจําขอเท็จจริงตางๆ  รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปญญา การ

ใชวิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ  พฤติกรรมดานพุทธิปญญานี้ประกอบดวย

ความสามารถระดับตาง ๆ ซ่ึงเริ่มตนจากการรูในระดับงาย ๆ   และเพิ่มการใชความคิด  และ

พัฒนาสติปญญามากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงขั้นของความสามารถตาง ๆ มี ดังนี้  (1)  ความรู  

(Knowledge)  เปนพฤติกรรมขั้นตนซึ่งเพียงแตจําไดอาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็น  ได

ยินก็จําได ความรูในขั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง  ทฤษฎี  กฎ  

โครงสราง วิธีการแกปญหา มาตรฐาน เปนตน  จะเห็นวาการจําไดหรือระลึกไดนี้ไมไดใช
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กระบวนการของการใชความคิดที่ซับซอน  (2)  ความเขาใจ (Comprehension) เมื่อบุคคลไดมี

ประสบการณกับขาวสารหนึ่ง  ๆ  อาจจะโดยการไดฟง  ไดอาน  หรือไดเขียน  เปนที่คาดวาบุคคล

นั้นจะทําความเขาใจกับขาวสาร นั้น ๆ ความเขาใจนี้อาจแสดงออกในรูปของทักษะหรือ

ความสามารถตอไปนี้  การแปล (Translation)  การใหความหมาย  (Interpretation) การคาดคะเน 

(Extrapolation) (3)  การประยุกต หรือการนําไปใช  (Application) ความสามารถในการนําความรู

ไปใชเปนพฤติกรรมซึ่งจะตองอาศัยความสามารถ  หรือทักษะทางดานความเขาใจดังกลาวมาแลว              

การนําความรูไปใชนี้ ก็คือ การแกปญหา (4)  การวิเคราะห (Analysis)  ความสามารถในการ

วิเคราะหแบงเปน ข้ันยอย ๆ ได 3 ข้ัน คือ  ความสามารถขั้นที่ 1 สามารถแยกแยะองคประกอบของ

ปญหา หรือสภาพการณออกเปน สวน ๆ เพื่อทําความเขาใจกับสวนประกอบตาง ๆ ใหละเอียด  

ความสามารถขั้นที่ 2 สามารถมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัดระหวางสวนประกอบเหลานั้น  

และความสามารถขั้นที่ 3 สามารถมองเห็นหลักของการผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมขึ้น

เปนปญหาหรือสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง จึงสามารถสรุปไดวาในการวิเคราะห คือ 

ความสามารถในการแยกสวนประกอบยอย ๆ ของสวนรวมออกเปนสวน ๆ เพื่อใหเขาใจสวนรวม

อยางเดนชัดอยางขึ้น (5)  การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถในการนําสวนประกอบยอย

หลาย ๆ สวนมารวมกันเขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางที่แนชัด  โดยทั่วไปแลวความสามารถนี้จะ

เกี่ยวของกับการนําเอาประสบการณใหมแลวเปนแบบแผนหรือหลักสําหรับปฏิบัติ  ขบวนการใน

การรวมกันของสวนประกอบตาง ๆ  นั้นเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน  ความสามารถในการ

สังเคราะหเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค  หรือความคิดริเริ่ม  

ความสามารถในการสังเคราะหนี้จะตองอาศัยความสามารถขั้นตาง ๆ  หลายขั้นดังกลาวมาแลว  

คือ ความเขาใจ การนําความรูไปใช  และความสามารถในการวิเคราะห  (6)  การประเมินผล   

(Evaluation) ความสามารถในการประเมินผลนี้เกี่ยวของกับการใหคาตอความรู  หรือขอเท็จจริง

ตาง ๆ  ซ่ึงจะตองใชเกณฑ  หรือมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเปนสวนประกอบในการประเมินผล  

มาตรฐานนี้อาจออกมาในรูปคุณภาพและปริมาณและมาตรฐานที่ใชนี้อาจจะมาจากการที่บุคคล

นั้นตั้งขึ้นมาเอง  หรือมาจากมาตรฐานที่มีอยูแลวความสามารถในการประเมินผลนี้เปน

ความสามารถขั้นสุดทายของพฤติกรรมทางดานพุทธิปญญาและยังเปนตัวเชื่อมที่สําคัญของ

พฤติกรรมดานพุทธิปญญา  กับพฤติกรรมทางดานความรูสึก 

  2)  พฤติกรรมดานทัศนคติ  (Affective Domain) หมายถึง  ความสนใจ ความรูสึก

ทาที ความชอบ  ไมชอบ  การใหคุณคา  การปรับ  การเปลี่ยน  หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู                

เปนพฤติกรรมที่ยากตอการอธิบายเพราะเกิดภายในจิตใจบุคคล ซ่ึงจะตองใชเครื่องมือพิเศษ            
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ในการวัดพฤติกรรมเหลานี้  เพราะความรูสึกภายในของคนนั้นยากตอการที่จะวัดจากพฤติกรรม           

ที่แสดงออกมาภายนอก  การเกิดพฤติกรรมดานทัศนคติ  แบงออกเปนขั้นตอน  ดังนี้    (1)   การรับ 

(Receiving)  (2)   การตอบสนอง  (Responding)  (3)   การใหคา (Valuing)  (4)   การจัดกลุมคํา 

(Organization)  (5)  การแสดงคุณลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ (Characterization  by   a  Value 

or Value  Complex) 

  3) พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor  Domain) เปนพฤติกรรม                         

ที่ใชความสามารถที่แสดงออกทางรางกาย   ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ  หรือพฤติกรรมที่แสดงออก              

และสังเกตได     ในสถานการณหนึ่ง ๆ หรือจะเปนพฤติกรรมที่ลาชา คือ บุคคลไมไดปฏิบัติในทันที 

แตคาดคะเนวาอาจปฏิบัติในโอกาสตอไป  เปนพฤติกรรมขั้นสุดทายซึ่งจะตองอาศัยพฤติกรรม

ระดับตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวเปนสวนประกอบพฤติกรรมดานนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถ

ประเมินผลไดงาย  แตกระบวนการที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลา และการตัดสินใจ

หลายขั้นตอน 

 

 2.5.4  สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณและสวิง สุวรรณ  (2527: 6) ไดกลาววา ทัศนคติ ปทัสถานของสังคม 

นิสัยและผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากพฤติกรรมนั้น ๆ แลว เปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมหรือการ

ปฏิบัติของมนุษย 

กาญจนา  คําสุวรรณ และนิตยา  เสารมณี (2524: 25 อางถึงใน  ชุดา  จิตพิทักษ,  2525) 

ไดกลาววา   วิวัฒนาการ  และพฤติกรรมเปนประกอบสวนหนึ่งที่ทําใหคนและสัตวปรับตัว             

ใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   โดยถาพฤติกรรมใดที่แสดงออกแลวสามารถ              

ที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมนั้นก็ยังคงอยูตอไป  แตถาพฤติกรรมที่แสดงออกมาแลว                

มีการปรับตัวไดนอยกวาพฤติกรรมนั้นก็ตองสูญสลายไป  นอกจากนั้นไดกลาวถึงกฎเกณฑ                

ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมโดยมีหลักใหญ  ๆ  ดังนี้ 

  1)  พฤติกรรมทุกอยาง ตองมีเหตุผลเปนลักษณะความคิดแบบวิทยาศาสตร                      

วาไมมีปรากฏการณใดเกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุ   อินทรียจะแสดงการตอบสนองเปนพฤติกรรม

อะไรออกมาก็ตองมีส่ิงเรามากระตุนอยูเสมอ   ส่ิงเราที่มากระตุนนั้นทําใหเกิดแรงจูงใจ  ซ่ึงอาจจะ

เห็นไดชัดเจนผูสังเกตรูสึกตัวหรืออาจจะมองเห็นไมชัดเจน และแรงจูงใจมี  2  ลักษณะ                  

คือ  แรงจูงใจที่เปนสิ่งเราสามารถทําใหอินทรียแสดงพฤติกรรมออกมาได เรียกวา                     

“แรงจูงใจฉับพลัน” (Motivational  Disposition) การเก็บสะสมเอาไวโดยบางครั้งการแสดง
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พฤติกรรมครั้งหนึ่ง  ๆ   นอกจากมีแรงจูงใจฉับพลันแลว  ยังอาจมีแรงจูงใจแอบแฝงปนออกมาดวย 

เชน การทําอะไรไมสมเหตุสมผล 

  2)  สาเหตุที่เหมือนกันอาจแสดงพฤติกรรมที่ตางกันดังคําที่วา  ตางจิตตางใจ  เชน  

ไปดูหนังเรื่องเดียวกันออกมามีทัศนะไมเหมือนกัน 

  3)  สาเหตุที่แตกตางกันอาจแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน  เชน เวลาเราเห็นคน

รองไห  เรายังบอกไมไดวาเขารองไหเพราะดีใจ  เสียใจ  ตกใจ  หรือตื่นเตน 

  4)  พฤติกรรมตาง ๆ ที่สะสมกันมานานจนนิสัยหรือทัศนคติ  ถาจะทําการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยเหลานี้ก็ใชเวลานานเกือบจะเทากับระยะเวลาของการสรางสม  เชน  

ชวงเวลาในการสะสมนิสัยวัยของบุคคล  และถาเรามีวิธีการที่ดีในการเปลี่ยนแปลงก็อาจชวยยน

เวลาใหส้ันลง 

 ชุดา  จิตพิทักษ  (2525:  58) กลาววา ส่ิงกําหนดพฤติกรรมมนุษยมีหลายประการจําแนก

ได  2  ประการ  คือ 

  ประการแรกลักษณะนิสัยสวนตัว  ไดแก 

1)  ความเชื่อ  หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ไดในแงของขอเท็จจริง                        

ซ่ึงไมจําเปนตองถูกหรือผิดเสมอไป  ความเชื่ออาจมาโดยการเห็น  การบอกเลา   การอาน  

รวมทั้งการคิดขึ้นเอง 

       2)  คานิยม  หมายถึง ส่ิงที่คนนิยมยึดถือประจําใจที่ชวยตัดสินใจในการเลือก 

         3)  ทัศนคติหรือเจตคติ    มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล  กลาวคือ 

ทัศนคติเปนแนวโนมหรือขั้นเตรียมพรอมของพฤติกรรมหรือถือวาทัศนคติมีความสําคัญในการ

กําหนดพฤติกรรมในสังคม 

         4)  บุคลิกภาพ เปนสิ่งที่กําหนดวาบุคคลหนึ่งจะทําอะไรถาเขาตกอยูใน

สถานการณหนึ่งเปนสิ่งที่บอกวาบุคคลจะปฏิบัติอยางไรในสถานการณหนึ่ง ๆ  

  ประการที่สองกระบวนการอื่นทางสังคม  ไดแก 

1)  ส่ิงกระตุนพฤติกรรม  (Stimulus  Object)  และความเขมขนของสิ่งกระตุน

พฤติกรรม  ลักษณะนิสัยของบุคคล  คือ  ความเชื่อ  คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ มีอิทธิพล    ตอ

พฤติกรรมก็จริง   แตพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไมไดถาไมมีส่ิงกระตุนพฤติกรรม ซ่ึงเปนปจจัย             

ภายในบุคคล  ไดแก  การสะสมความรู ประสบการณในเรื่องตาง ๆ ที่เคยไดรับหรือ                         

รับจากภายนอก  อาทิ  จากขาวสารคําบอกเลาของบุคคลเปนตน 
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         2)   สถานการณ   (Situation) หมายถึง  ส่ิงแวดลอม ทั้งที่เปนบุคคลไมใชบุคคล                  

ซ่ึงในสภาวะที่บุคคลกําลังจะมีพฤติกรรม 

 

2.5.5  การวัดพฤติกรรม 

จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน (2547: 143-144)  ไดกลาวไววา การสังเกตพฤติกรรมตอง

ระมัดระวังเรื่องตอไปนี้  1)  การกระทํา (Action)จะตองจํากัดลงไปวาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยาง

ใดหรือชุดของการกระทํา  2)  เปาหมายของพฤติกรรม (Target)  3)  เวลา  (Time) หมายถึง  เวลา

ของการแสดงพฤติกรรม  4) สถานการณ (Context)  สภาพแวดลอมที่บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม 

  โดยในการกําหนด  4  เรื่องดังกลาวขางตน  จะชวยใหการสังเกตมีความคลาดเคลื่อน

นอยลง  และขอมูลที่ไดมีความเที่ยงตรงมากขึ้น 

      พฤติกรรมของบุคคลมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน การที่จะศึกษา

พฤติกรรมนั้นทําไดหลายวิธี  ถาเปนพฤติกรรมภายในไมสามารถสังเกตไดตองใชวิธีการทางออมโดย

การสัมภาษณ  การทดสอบดวยแบบสอบถาม  และการทดลองทั้งในหองปฏิบัติการและในชุมชน   

เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมอาจทําไดโดยการสรางเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ    

แบบสังเกตประกอบการสัมภาษณ   หรือใชเครื่องมืออื่นประกอบ  สําหรับวิธีศึกษาพฤติกรรมนั้น  

สมจิตต สุพรรณทัศน (2526: 131-136 อางถึงใน สินีนุช  มวงกล่ํา,  2544: 15 ) ไดกลาววามี 2 วิธี   

คือ 

  วิธีที่หนึ่ง การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ทําไดโดย 

1)   การสังเกตแบบใหผูถูกสังเกตรูตัว  (Direct  Observation  ) การสังเกตแบบนี้          

บางคนอาจไมแสดงพฤติกรรมที่แทจริงออกมาก็ได 

        2)   การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือ การที่บุคคลผู

ตองการสังเกตพฤติกรรมไมไดกระทําตนเปนที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผูถูกสังเกต และเปนไป               

ในลักษณะที่ทําใหผูถูกสังเกตไมทราบวาถูกสังเกตพฤติกรม การสังเกตแบบนี้จะไดพฤติกรรม         

ที่แทจริงมาก  และจะทําใหสามารถนําผลที่ไดไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกลเคียงกัน                  

หรือเหมือนกัน  ขอจํากัดของวิธีสังเกตแบบธรรมชาติก็คือ  ตองใชเวลามากจึงสังเกตพฤติกรรม           

ที่ตองการไดและการสังเกต  ตองทําเปนเวลาติดตอกันเปนจํานวนหลายครั้ง   พฤติกรรมบางอยาง

อาจตองใชเวลาสังเกตถึง 50 ปหรือ 100 ปก็ได  

สรุป   การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่ผูที่ถูกสังเกตรูตัว  หรือไมรูตัวก็ตาม ผูสังเกต

จะตองมีความละเอียดตองสังเกตใหเปนระบบ  และมีการบันทึกหรือสังเกตพฤติกรรมได  

นอกจากนี้ผูสังเกตตองไมมีอคติตอผูถูกสังเกต  ซ่ึงจะทําใหไดผลการศึกษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได 
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  วิธีที่สอง การศึกษาพฤติกรรมโดยออม  แบงออกไดหลายวิธี  คือ 

         1)  การสัมภาษณ  เปนวิธีการที่ผูศึกษาตองซักถามขอมูลจากบุคคล  หรือกลุม                

ของบุคคล ซ่ึงทําโดยการซักถามเผชิญหนาโดยตรง  หรือมีคนกลางทําหนาที่ซักถามใหก็ได             

การสัมภาษณเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล  แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ     

(1)  การสัมภาษณโดยทางตรง   ทําไดโดยผูสัมภาษณซักถามผูถูกสัมภาษณ เปนเรื่อง ๆ ตามที่ได

ต้ังจุดหมายเอาไว  (2) การสัมภาษณโดยออมหรือไมเปนทางการ   ผูถูกสัมภาษณจะไมทราบวา             

ผูสัมภาษณตองการอะไร  ผูสัมภาษณจะพูดคุยไปเรื่อย ๆ   โดยแทรกเรื่องที่สัมภาษณเมื่อมีโอกาส           

ซ่ึงผูตอบจะไมรูตัววาเปนสิ่งผูสัมภาษณเจาะจงที่จะทราบพฤติกรรมการสัมภาษณทําใหไดขอมูล

มากมายแตก็มีขอจํากัด   คือบางเรื่องที่ผูถูกสัมภาษณไมตองการเปดเผย 

    2)  การใชแบบสอบถาม   เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของ

บุคคลเปนจํานวนมาก  และเปนผูที่อานออกเขียนไดหรือสอบถามกับบุคคลที่หางไกลอยูกระจัด

กระจายนอกจากนี้ยังสามารถถามพฤติกรรมในอดีตหรือตองการทราบแนวโนมพฤติกรรมใน

อนาคตไดขอดีอีกประการหนึ่ง  คือ  ผูถูกศึกษาสามารถที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปด                    

หรือพฤติกรรมตาง ๆ  ที่ไมยอมใหบุคคลอื่นทราบโดยวิธีอ่ืนนั้น  ซ่ึงผูถูกศึกษาจะมั่นใจหรือแนใจ         

วาเปนความลับและการใชแบบสอบถามจะใชศึกษาเวลาใดก็ได 

     3)  การทดลอง  เปนการศึกษาพฤติกรรมโดยผูถูกศึกษาจะอยูในสภาพการ

ควบคุมที่ผูศึกษาตองการ   โดยสภาพแทจริงแลวการควบคุมจะทําไดในหองทดลอง  แตใน

การศึกษาพฤติกรรมของชุมชนโดยการควบคุมตัวแปรตาง ๆ  คงเปนไปไดนอยมาก  การทดลอง                         

ในหองปฏิบัติการใหขอมูลที่มีจํากัด  ซ่ึงบางครั้งอาจนําไปใชในสภาพความเปนจริงไดหรือไม         

เสมอไป  แตวิธีนี้มีประโยชนมากในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางการแพทย 

      4)  การทําบันทึก  วิธีทําใหทราบพฤติกรรมของบุคคล  โดยใหบุคคลแตละคนทํา

บันทึกพฤติกรรมของตนเอง  ซ่ึงอาจเปนบันทึกประจําวันหรือศึกษาพฤติกรรมแตละประเภท                  

เชน  พฤติกรรมการกิน  พฤติกรรมการทํางาน  พฤติกรรมทางสุขภาพ   พฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 

เปนตน       สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน     

ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาพฤติกรรมโดยออม  โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ                        

เสริมเปนเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรม 



 
 

 
 
 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย 
 

จากการศึกษาคนควา  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่อง             

ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน                

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนโครงการวิถีพุทธ  เขตหวยขวาง  และเขตดินแดง                    

ในกรุงเทพมหานคร   โดยศึกษาคนควาจากเอกสารและใชแบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ          

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและระเบียบ                 

วิธีการวิจัย ดังนี้ 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
  

จากการประมวลแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง  “ปจจัยทางจิตสังคม ที่

มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” นั้น 

ผูวิจัยสามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการประยุกตใชสาเหตุเชิงพฤติกรรม

ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมของ Endler และ Magnusson คือ กลุมจิตลักษณะและกลุม

ลักษณะสถานการณทางสังคม 

 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  

ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน  2 กลุมใหญ คือ   

1)  กลุมจิตลักษณะเดิมมี  4  ตัวแปร  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตน   ความเชื่ออํานาจในตน  และทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรม  

2)  กลุมสถานการณมี  3  ตัวแปร  คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลและการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  
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3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

ตัวแปรตามที่ ใช ในการวิจั ยครั้ งนี้   คือ   พฤติกรรมการ เรียนรู ควบคู คุณธรรม                     

โดยแบงออกเปน  ๒ ตัวแปร   คือ  ความซื่อสัตย  และ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

   

3.1.3  ตัวแปรแบงกลุมยอย คือ ลักษณะทางชีวสังคม  และภูมิหลังของนักเรียน             

ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  เกรดเฉลี่ย   

 

                          ตัวแปรอิสระ  
               (Independent  Variables) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดและความสมัพนัธในการวจิัย 

 

 

จิตลักษณะเดิม 
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

2. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

3. ความเชื่ออํานาจในตน 

4. ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

ลักษณะทางสถานการณ 
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

6. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

7. การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

     - ความซือ่สัตย 
       - ความมรีะเบียบวนิัยในตนเอง 

ลักษณะชวีสงัคม 

เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  เกรดเฉลี่ย 
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3.2  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 

ตัวแปรที่จะรายงานในงานวิจัยนี้มี 4 กลุมตัวแปร  คือ  กลุมตัวตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู

ค วบคู คุณธร รม    กลุ มตั ว แปรทางสถานการณ   กลุ มตั ว แปรจิ ตลั กษณะ เดิ มตาม                         

ทฤษฎีตนไมจริยธรรม  และกลุมตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง  ซึ่งมีการกําหนดความหมาย            

ของตัวแปรและวิธีการวัดตามความหมายนั้น   ดังตอไปนี้ 

1)  พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก                

ในดานการเรียนควบคูไปกับการมีคุณธรรม  คือ  เปนคนดี  และคนเกง  คิดดี  และประพฤติดี                 

ไมเบียดเบียนตนเอง  และผูอ่ืนในสังคม และมีเมตตากรุณาตอตนเอง และผูอ่ืน เปนคนใฝรู                 

อยูเสมอ  รูจักตนเอง  เสียสละเพื่อสวนรวม  มองการณไกล  ไมประมาท  และมีศีลธรรม  

2)  ความซื่อสัตย  หมายถึง การที่นักเรียนปฏิบัติตนที่ตรงไปตรงมา ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  

ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  มีเจตนาที่บริสุทธิ์  ไมคดโกง  ไมหลอกลวงตนเองและผูอื่น คือมีความ

ประพฤติตรงตอเวลา   ตอหนาที่   และตอวิชาชีพ   มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรือ

อคติ  ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม  รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และ

ถูกตอง 

3)  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  หมายถึง  ลักษณะของนักเรียนที่สามารถควบคุมตนเอง

และพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนเองมุงหวัง   โดยไมทําใหตนเองเดือดรอนตลอดจน ไม

ขัดตอกฎระเบียบของสังคมและสิทธิผูอ่ืน คือ ปฏิบัติตนในขอบเขต  กฎ ระเบียบของสถานศึกษา

สถาบัน  องคกร  และประเทศ   โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบ

แบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ  ที่จะนําตนไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

4)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความมุงมั่นหรือความปรารถนาที่จะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง            

ใหประสบความสําเร็จ  และมีความเพียรพยายาม  เพื่อกระทําส่ิงนั้นใหบรรลุโดยไมทอถอย               

ตออุปสรรคหรือส่ิงกีดขวาง พยายามฝาฟนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

5)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ปริมาณความสามารถในการคาดการณไกล  

เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองให

รูจักอดไดรอได  เพื่อรอรับประโยชนที่ยิ่งใหญกวาที่จะมีมาในอนาคตนั้น 

6)  ความเชื่ออํานาจในตน  หมายถึง  ปริมาณความตระหนักวาสิ่งที่เกิดกับตนไมวาจะเปน

ส่ิงดีหรือไมดี  สวนใหญเปนผลมาจากกระทําของตนเองแทบทั้งสิ้น  ตรงขามกับผูที่เชื่ออํานาจ          

นอกตน  ซึ่งเปนผูที่คิดวาสิ่งที่เกิดกับตนมาจากโชคเคราะห  ความบังเอิญ  หรือเกิดจากการกระทํา

ของผูอ่ืน มากกวาที่จะเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง 
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7)  ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูควบคูคุณธรรม หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน            

ในการพิจารณาประเมินพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมวาเปนสิ่ งที่ดีมีประโยชน                    

และมีความรูสึกพึงพอใจในการที่จะปฏิบัติตามหลักหรือวิธีการที่เปนแนวทางในการเรียนรูควบคู

คุณธรรม 

8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  หมายถึง  การรับรูของนักเรียนเกี่ยวกับปริมาณ                     

การไดรับการสงเสริมความเปนชาวพุทธจากบิดามารดา   ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติของบิดา

มารดาใน 3 ดานคือ 1) การชักนําบุตรใหตระหนักสนใจ  และใกลชิดพุทธศาสนาดวยการพาไปวัด 

ไดไปกราบพระพุทธรูป  และพระสงฆ  ตลอดจนใหไดฟงธรรมะทางพุทธศาสนา  2) การพูดอธิบาย

ใหบุตรเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาใน  พุทธศาสนา  และความหมายของหลักธรรมบางประการ              

และ  3) การใหรางวัลและการสงเสริมสนับสนุนบุตรใหปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา            

และการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดี  ตลอดจนชวยใหบุตรยอมรับหลักธรรมทางพุทธศาสนาไดงายขึ้น 

9)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  หมายถึง  การที่นักเรียนรายงานจาก

การรับรูของตนวา  ผูปกครองไดปฏิบัติตอตนในลักษณะใหความรัก  ยอมรับ  ใหความใกลชิดสนิท

สนม  ใหการสนับสนุนชวยเหลือ  ใหความสําคัญแกตนมากนอยเพียงใด  และอธิบายถึงเหตุผลใน

การสงเสริมหรือขัดขวางการกระทําของตน  มีการใหรางวัลเมื่อทําความดี  ลงโทษ  เมื่อทําความผิด

อยางสมเหตุสมผลหรือไม  และมีความส่ําเสมอไมทําตามอารมณมากนอยเพียงใด  

10)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน หมายถึง ลักษณะของเพื่อนที่คบเปนบุคคล                    

ที่มีคุณลักษณะทางพุทธคือมีคุณธรรมประจําใจ เชน เปนบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน              

ของพุทธศาสนาไมวาจะเปนที่โรงเรียนหรือที่บาน เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน ไมประพฤติ                  

ผิดศีลธรรมอันเปนบรรทัดฐานของสังคมนั้น ๆ     

11)  กลุมตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม  ประกอบดวยตัวแปร คือ    เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา เกรดเฉลี่ย  ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีการนิยามกันอยูแลว  จึงขอไมกลาวไวในที่นี้ 
 

3.3  สมมติฐานในการวิจัย 
 

 ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม  และการประมวลเอกสาร

ผลงานวิจัยทั้งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูคูคุณธรรมของนักเรียน   ทําใหสามารถตั้งสมมติฐาน

สําหรับวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได  11  ขอ  ดังนี้ 

สมมติฐานที่  1  นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คณุธรรมที่แตกตางกัน 
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สมมติฐานที ่2  นักเรียนที่มีอายุตางกนัมคีวามสัมพนัธกบัพฤติกรรมการเรยีนรูควบคูคุณธรรมที่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3  นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 4  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 5  ระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 6  ระดับของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 7  ระดับของความเชื่ออํานาจในตน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 8  ระดับของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมีความ สัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 9 ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมีความสัมพันธทางบวกเมื่อเทียบกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 10  ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

สมมติฐานที่ 11 ระดับของการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

 

3.4  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง   ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม            

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนโครงการวิถีพุทธ เปนการวิจัยเพื่อศึกษา

ความสัมพันธเปรียบเทียบ  (Correlation Comparative Study)  ปจจัยทางจิตสังคมของนักเรียน          

ที่สงผลถึงพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ไดมีการสราง

และปรับปรุงแบบวัดตาง ๆ  ใหมีคุณภาพสูงเพื่อนํามาใชในการเก็บขอมูล  โดยใหนักเรียน                

ตอบแบบวัดเหลานี้  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติพรอมทั้งการสัมภาษณนักเรียน                 

ที่เปนกลุมเปาหมาย  ในสวนนี้จะไดนําเสนอเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง เครื่องมือ
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วัดตัวแปรวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวัด  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และสถิติที่ใชการวิเคราะห

ขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

3.4.1  กลุมตัวอยางและวิธีการสุม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 และ 3              

จากโรงเรียนในเขตหวยขวาง  และเขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร  สังกัดกรุงเทพมหานคร               

ทั้งชายและหญิง  

ในการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดเลือกแบบ  2 ข้ัน คือ 

3.4.1.1  คัดเลือกโรงเรียนที่ไดพานักเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไมนอย

กวา 1 ป เฉพาะในเขตหวยขวาง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  และเปนโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยพิจารณาโรงเรียนที่ไดดําเนินกิจกรรม   

ตาง ๆ ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางจริงจัง  ซึ่งก็มีหลายโรงเรียนที่ตอบรับการ

เขารวมกับทางโครงการฯ  ทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้

ตองการศึกษาพฤติกรรม  ทั้งในนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในโรงเรียนแบบสหศึกษา  ดังนั้นเพื่อ

ไมใหเกิดขอจํากัดในเรื่องเพศของผูถูกศึกษาจึงไดคัดเลือกเฉพาะโรงเรียนแบบสหศึกษา  ไดแก    

โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ   โรงเรียนสามเสนนอก   โรงเรียนวิชูทิศ   และโรงเรียนอํานวยพิทยา 

โดยแตละโรงเรียนมีลักษณะใกลเคียงกัน  ทั้งดานสถานที่ตั้ง   ประเภท   ขนาดของโรงเรียน              

และภูมิหลังของนักเรียน 

3.4.1.2  การเลือกนักเรียน ใชวิธีการสุมแบบแบงขั้นกําหนดโควตา (Strantified 

Quota Random Sampling)  โดยแตละโรงเรียนจะกําหนดจํานวนตัวอยางเพื่อเปนการสะดวกใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  โรงเรียนละ  3  หองเรียน  ๆ  ละ  40 คน ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง

คํานวณจากตัวแปรในการสุมตัวอยาง  3  ตัวแปร คือ  โรงเรียน  หองเรียน  และจํานวนนักเรียนใน

แตละหองเรียนที่คาดประมาณโดยเฉลี่ย  จึงมีเทากับ  4 × 3 × 40 =  480  

3.4.1.3  การสัมภาษณนักเรียน ใชวิธีการสุมโดยใหครูประจําชั้นเลือกนักเรียนชั้น

ละ 1 คน โดยทั้งหมดมีจํานวน  3  ชั้น  คือ ม. 1  ม. 2  และ ม. 3  ใน  4 โรงเรียน ๆ ละ  3 คน รวม

ทั้งสิ้น  12 คน   
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3.4.2  เครื่องมือวัดตัวแปร 
เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม 

แบบวัดความมีระเบียบวินัยในตนเอง   แบบวัดความซื่อสัตย   และแบบวัดกลุมปจจัย                      

ทางจิตในแบบวัดสวนใหญเกณฑการใหคะแนนในแตละขอมีคะแนน  4 อันดับ โดยขอความ                

ที่แสดงพฤติกรรมทางบวกใหคะแนน  “จริง” และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริง” ให 1 คะแนน                  

ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน โดยมีรายละเอียดของแบบวัดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

3.4.2.1  แบบวัดความมีระเบียบวินัยในตนเอง  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  

โดยใหนักเรียนรายงานการปฏิบัติดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง  เชน  ควบคุมตนเอง ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน เปนตน แบบวัดนี้มีทั้งหมด 10 ขอ โดยแตละขอ  

มีมาตรประเมิน 4 หนวยใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต   “จริง”   หรือ  “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดความมีวินัยในตนเอง เชน 

(0)  ขาพเจาเขาเรียนตรงเวลาเสมอ 

...............       ...............      ................      ................      

    จริง                 คอนขางจริง        คอนขางไมจริง            ไมจริง      

3.4.2.2  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดดานความมีวินัยในตนเองมี 2 

ลักษณะ  คือ  ขอความทางบวกและขอความทางลบ  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี  คือ  กรณี

ขอความทางบวก  หมายถึง  ประโยคขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมที่เปน

พฤติกรรมที่นาปรารถนา  การใหคะแนนใหจาก 4,3,2 และ 1  ตามลําดับ  จริง  คอนขางจริง คอน

ไมขางจริง ไมจริง   สําหรับกรณีขอความทางลบ หมายถึงประโยคขอความที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่

ไมนาปรารถนา การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

  3.4.2.3  แบบวัดความซื่อสัตย  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยใหนักเรียน

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติดานความซื่อสัตย  เชน  มีความประพฤติตรงไปตรงมา  ตรงตอเวลา  

ตอหนาที่มีความจริงใจ  ไมคดโกง ปลอดจากความรูสึกลําเอียง  เปนตน แบบวัดนี้มีทั้งหมด 10 ขอ  

โดยแตละขอมีมาตรประเมิน   4  หนวยใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต “จริง”             

หรือ “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดความซื่อสัตย เชน 

(0) ขาพเจาไมเคยทุจริตในการสอบ 

...............      ...............     ...............          ................      

    จริง                 คอนขางจริง            คอนขางไมจริง                  ไมจริง      
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  3.4.2.4  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดดานความซื่อสัตยมี 2 ลักษณะ 

คือ ขอความทางบวกและขอความทางลบ  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณีขอความ

ทางบวก หมายถึง ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมที่เปน

พฤติกรรมที่นาปรารถนา  การใหคะแนนใหจาก 4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  จริง  คอนขางจริง  

คอนขางไมจริง ไมจริง  สําหรับกรณีขอความทางลบ หมายถึงประโยคขอความที่เกี่ยวกับพฤติกรรม                         

ที่ไมนาปรารถนาการใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

3.4.2.5  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แบบวัดนี้บางขอผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก

งานวิจัยของพระสวรรค ยมสีดา (2548)  และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง ลักษณะแบบวัด เปนการ

ใหนักเรียนรายงานปริมาณความปรารถนาหรือความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จ มีการ

วางแผนกอนการกระทําหรือการที่นักเรียนสามารถแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนตน 

แบบวัดนี้มีทั้งหมด 10  ขอ  โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน 4 หนวยไดใหนักเรียนเลือกตอบตาม

ความเปนจริงตั้งแต “จริง” หรือ “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

(0)  ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมั่นในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี 

...............      ...............     ...............      ................     

    จริง                 คอนขางจริง             คอนขางไมจริง                       ไมจริง     

3.4.2.6  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มี 2 

ลักษณะ คือ ขอความทางบวกและขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก หมายถึง ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมที่เปน

พฤติกรรมที่นาปรารถนา การใหคะแนนใหจาก  4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  จริง คอนขางจริง 

คอนขางจริง ไมจริง สําหรับกรณีขอความทางลบ  หมายถึงประโยคขอความที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่

ไมนาปรารถนาการใหคะแนน          จะใหในทิศทางกลับกัน  

3.4.2.7  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แบบวัดนี้บางขอผูวิจัยไดปรับปรุง

มาจากงานวิจัยของ  พูนฤดี  สุวรรณพันธ (2537)  และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง ลักษณะแบบ

วัดเปนการใหนักเรียนรายงาน    ลักษณะการคาดการณไกลและการอดไดรอไดของนักเรียนตอ

สถานการณตางๆ  เปนตน  แบบวัดนี้มีทั้งหมด  10  ขอ  โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน  4 หนวย

ไดใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต   “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  
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ตัวอยางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(0)  ขาพเจามักลืมทําการบานที่ครูส่ังเสมอ 

...............      ...............     ...............     ................      

    จริง                 คอนขางจริง          คอนขางไมจริง              ไมจริง      

3.4.2.8  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมี 

2 ลักษณะ   คือ   ขอความทางบวกและขอความทางลบ   ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี  2 กรณี  คือ 

กรณีขอความทางบวก  หมายถึง  ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา   การใหคะแนนใหจาก  4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  จริง   

คอนขางจริง คอนขางไมจริง  ไมจริง   สําหรับกรณีขอความทางลบ  หมายถึงประโยคขอความที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา  การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

3.4.2.9  แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน  แบบวัดนี้บางขอผูวิจัยปรับปรุงมาจาก

งานวิจัยของบุญฑริกา  ราชอาจ (2548)  และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  ลักษณะแบบวัด                         

เปนการใหนักเรียนรายงานเกี่ยวกับความเชื่อวาผลดีผลเสียที่เกิดกับตนเองนั้น  เปนเพราะ                

การกระทําของตนเปนสวนใหญ   ซึ่งตรงกันขามกับความเชื่อเรื่องโชคเคราะห  ความบังเอิญ               

เปนตน แบบวัดนี้มีทั้งหมด  10 ขอ  โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน  4 หนวย  ไดใหนักเรียน

เลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดเชื่ออํานาจในตน 

(0)  ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหาที่เกิดขึ้น มีทางออกเสมอ 

...............       ...............     ...............         ................      

   จริง                  คอนขางจริง             คอนขางไมจริง                 ไมจริง     

  3.4.2.10  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดความเชื่ออํานาจในตน มี 2 

ลักษณะ คือ ขอความทางบวกและขอความทางลบ  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี  2 กรณี คือ กรณี

ขอความทางบวก  หมายถึง  ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                      

ที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา   การใหคะแนนใหจาก  4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  จริง  คอนขางจริง 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  สําหรับกรณีขอความทางลบ  หมายถึงประโยคขอความที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา   การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

3.4.2.11  แบบวัดทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม เปนแบบวัด

ที่ผูวิจัย   สรางขึ้นเอง   ลักษณะแบบวัดเปนการใหนักเรียนรายงานวาตนเองเห็นโทษ  ประโยชน

ถูกตอง เหมาะสม   มีความชอบ  ไมชอบ  มีความพรอมจะกระทําตอการเรียนรูควบคูคุณธรรมมาก
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นอยเพียงใด  เปนตน  แบบวัดนี้มีทั้งหมด 10 ขอ  โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน  4 หนวย                      

ไดใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดทัศนคติทีดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

(0) ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อมีคนชมวาขาพเจาเปนคนดีมีคุณธรรม  

...............    ...............       ...............         ................       

    จริง                         คอนขางจริง                 คอนขางไมจริง                  ไมจริง  

  3.4.2.12   เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูควบคู

คุณธรรม   มี  2  ลักษณะ คือ  ขอความทางบวกและขอความทางลบ ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี  2  

กรณี   คือ   กรณีขอความทางบวก  หมายถึง  ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรู               

ควบคูคุณธรรมที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา การใหคะแนนใหจาก  4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  จริง   

คอนขางจริง   คอนขางจริง   ไมจริง   สําหรับกรณีขอความทางลบ  หมายถึงประโยคขอความที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา  การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

  3.4.2.13   แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  แบบวัดนี้บางขอผูวิจัยไดปรับปรุง

มาจาก แบบวัดงานวิจัยของ พิชัย  มณีรักษ  (2547) และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  โดยให

นักเรียนรายงานวา นักเรียนไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา มีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม ในดานตาง ๆ และเปนพฤติกรรมที่ดี การสอนหรือแนะแนววิธีการนํา

หลักธรรมไปปฏิบัติ  พรอมทั้งประโยชนและโทษของการปฏิบัติใหนักเรียนเขาใจ เปนตน แบบวัดมี

จํานวนทั้งหมด 10 ขอ  โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน 4 หนวย  ไดใหนักเรียนเลือกตอบตาม

ความเปนจริงตั้งแต  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

(0)  พอแมของขาพเจาไมมีเวลาพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด 

...............       ...............     ...............        ................       

    จริง                  คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง 

  3.4.2.14   เกณฑการใหคะแนน  ขอความในแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมี 2 

ลักษณะ คือ  ขอความทางบวกและขอความทางลบ  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี  คือ กรณี

ขอความทางบวก  หมายถึง ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                    

ที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา  การใหคะแนนใหจาก  4,3,2 และ 1 ตามลําดับ   จริง  คอนขางจริง 

คอนขางไมจริง  ไมจริง  สําหรับกรณีขอความทางลบ หมายถึง ประโยคขอความที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  
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3.4.2.15  แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล แบบวัดนี้บาง

ขอผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากงานวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน  และงามตา  วนินทานนท  และ

คณะ (2536) และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง   โดยใหนักเรียนรายงานการรับรูของตนวาผูเล้ียงดูที่

ใกลชิดกับตนที่สุด  ปฏิบัติตอตนในลักษณะใหความรัก  ยอมรับ  ใหความใกลชิดสนิทสนม                   

ใหการสนับสนุนชวยเหลือ  ใหความสําคัญแกตนมากนอยเพียงใด  และอธิบายถึงเหตุผล              

ในการสงเสริม   หรือขัดขวางการกระทําของตน   มีการใหรางวัลเมื่อทําความดี   ลงโทษ                      

เมื่อทําความผิดอยางสมเหตุสมผลหรือไม  และมีความสม่ําเสมอไมทําตามอารมณมากนอย

เพียงใด    แบบวัดมีจํานวนทั้งหมด  10 ขอ    โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน   4  หนวย                       

ไดใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  

     ตัวอยาง  แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผล  

(0) พอแมแสดงใหขาพเจารูวาทานรักขาพเจามาก   

..…..         ….……….            ……………….         ………                                                          

 จริง          คอนขางจริง         คอนขางไมจริง         ไมจริง     

3.4.2.16  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผล  มี 2 ลักษณะ คือ ขอความทางบวกละขอความทางลบ ดังนั้นการให

คะแนนจึงมี  2  กรณี  คือ กรณีขอความทางบวก  หมายถึง  ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา การใหคะแนนใหจาก 4,3,2 

และ 1 ตามลําดับ  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  สําหรับกรณีขอความทางลบ                   

หมายถึงประโยคขอความที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา  การใหคะแนนจะใหในทิศทาง

กลับกัน  

3.4.2.17  แบบวัดการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน แบบวัดนี้บางขอผูวิจัยได

ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของพิชัย  มณีรักษ (2547) และบางขอผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยใหนักเรียน

รายงานวานักเรียนไดเลือกคบเพื่อนที่มีลักษณะที่เหมาะสมหรือไม  แบบวัดนี้มีทั้งหมด 10 ขอ โดย

แตละขอมีมาตรวัดประเมิน 4 หนวยได  ใหนักเรียนเลือกตอบตามความเปนจริงตั้งแต “จริง”  หรือ  

“ ไมจริง”  

ตัวอยางแบบวัดการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 

(0)  ขาพเจาเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี 

...............  ...............     ....................      ................       

    จริง                         คอนขางจริง          คอนขางไมจริง              ไมจริง     
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  3.4.2.18  เกณฑการใหคะแนน ขอความในแบบวัดการเห็นแบบอยางที่ดีจาก

เพื่อน มี 2 ลักษณะ  คือ  ขอความทางบวกและขอความทางลบ  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมี 2 กรณี  

คือ  กรณีขอความทางบวก  หมายถึง ประโยคคําถามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่เปนพฤติกรรมที่นาปรารถนา  การใหคะแนนใหจาก 4,3,2 และ 1  ตามลําดับ  จริง  

คอนขางจริง คอนขางไมจริง   ไมจริง  สําหรับกรณีขอความทางลบ หมายถึง  ประโยคขอความที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา  การใหคะแนนจะใหในทิศทางกลับกัน  

โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเฉลีย่สาํหรับแบบสอบถามใหมซึง่จะไดคา

พิสัย  คือ  (4-1)/3 เทากับ 1.00  แบงเปน  3  ระดับไดดังนี ้

  คะแนนเฉลีย่  3.01 – 4.00          ถือวาอยูในระดับ      มาก  

  คะแนนเฉลีย่  2.01 – 3.00          ถือวาอยูในระดับ      ปานกลาง 

  คะแนนเฉลีย่  1.00 – 2.00          ถือวาอยูในระดับ      นอย 

3.4.2.19  แบบวัดลักษณะทางชีวสังคม แบบสอบถามนี้ประกอบดวย คําถามที่

เกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 และ 3 เชน เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  เกรด

เฉลี่ย  โดยใหนักเรียนเลือกตอบจากคําถามที่ใหไวในแบบสอบถาม และเติมคําลงในชองวางที่

กําหนด 

3.4.2.20  แนวทางการสัมภาษณ 

สวนที่หนึ่ง  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความมีคุณธรรมในดาน  “ความซื่อสัตย”               

“ความมีระเบียบวินัยในตนเอง”  ของนักเรียน 

   1)  ความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตย  

        (1)   นักเรียนคิดวาความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตยคืออะไร 

        (2)   ความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตยมีความสําคัญอยางไร 

2)   ความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเอง  

        (1)   นักเรียนคิดวาความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเองคืออะไร 

        (2)   ความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเองมีความสําคัญอยางไร 

สวนที่สอง ปจจัยทางจิตที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                 

ของนักเรียน 

              1)  อะไรคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นัน้มคีวามสาํคัญอยางไร 
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                    2)  นักเรียนมลัีกษณะมุงอนาคตควบคุมตนเอง (อดทนรอคอยเพื่อส่ิงที่

ยิ่งใหญในอนาคต) อยางไร   

                   3)  นักเรียนมีความเชื่ออํานาจในตน (เชื่อการกระทําของตนมากกวาโชค

วาสนา) อยางไร 

         4)  นักเรียนมีทัศนะคติตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมอยางไร 

                             5)  ผูปกครองของนักเรียนไดสงเสริมอบรมในแบบวิถีพุทธ หรือไมอยางไร 

                               6)  ผูปกครองของนักเรียนใหความดูแล เอาใจใส มีเหตุผลในการอบรม

ส่ังสอนใหรางวัลและลงโทษแกนักเรียนอยางไร 

                             7) พฤติกรรมของเพื่อนที่เรียนดีและประพฤติตนดี มีผลตอความประพฤติ

ของนักเรียนหรือไมอยางไร 

 

3.4.3  การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพเครื่องมือแบบวัด  โดยการนําเอาแบบวัด           

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  มาหาคาความเที่ยงตรง  หาอํานาจจําแนก  และหาคาความเชื่อมั่น                    

มีรายละเอียดของการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

  ข้ันแรก  การหาความเที่ยงตรง (Validity) ในการหาความเที่ยงตรงของแบบวัดที่

ใชวิจัยในการวิจัยครั้งนี้  เปนการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)  โดยการนํา

แบบวัดที่สรางขึ้น  ตามนิยามปฏิบัติการในแตละตัวแปร 

ข้ันที่สอง  ทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง ในที่นี้

คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

  ข้ันที่สาม  ทําการวิเคราะหเนื้อหาคุณภาพแบบวัด  โดยการหาคาอํานาจจําแนก

รายขอ (Item Discrimination)  และหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธรายขอ  แบบวัดโดยรวม (Item 

Total Discrimination)  เกณฑที่ใชการเลือกขอ  คือ  ดวยสถิติ  T-Test และหาคา  R-Item Total 

(Corrected Item-Total Correlation) จากนั้นนําขอความที่มีคาอํานาจจําแนกสูง ๆ ไวเปนแบบวัด

ที่จะนําไปใชจริง   โดยแตละแบบวัด  มีคาอํานาจจําแนก  

  ข้ันสุดทาย หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเชื่อมั่นของแบบวัด                    

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชในการหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient)
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ตารางที่ 3.1 แสดงคาอํานาจจําแนก และความนาเชื่อถอืของแตละแบบวัด 
 

แบบวัด 
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1.  ความซื่อสัตยของขาพเจา 6.25-13.05    .20-.43 .68 

2.  ความมีระเบียบวนิัยของขาพเจา 6.43-13.84 .15-.52 .73 

3.  แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์ของขาพเจา 6.67-12.00 .18-.48 .68 

4.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของขาพเจา 8.01-13.35 .20-.52 .67 

5.  ความเชื่ออํานาจในตนของขาพเจา 7.41-14.85 .20-.54 .76 

6.  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของขาพเจา 9.36-16.01 .30-.60 .81 

7.  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธของขาพเจา 4.53-19.84 .09-.74 .85 

8. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลของขาพเจา 8.93-18.75 .38-.69 .83 

9. การเห็นแบบอยางจากเพื่อนของขาพเจา 6.14-16.56 .15-.55 .67 

 

3.4.4  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

หลังจากที่ผูวิจัยไดทดสอบแบบวัดกับกลุมตัวอยางแลว  และไดมีการปรับปรุงเครื่องมือวัด

ใหมีคุณภาพ  ดังกลาวแลว  จึงไดดําเนินการเก็บขอมูล  ตามขั้นตอน  ดังนี้คือ 

  3.4.4.1  ผูวิจัยทําการติดตอขอความรวมมือกับกลุมโรงเรียนตัวอยาง  เพื่อขอ

อนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

  3.4.4.2  นัดวันและเวลาเพื่อนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลพรอมทั้ง

สัมภาษณนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการเองและมีผูชวยในการควบคุมการ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

  3.4.4.3  นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และทําการคัดเลือก

ฉบับที่บกพรองออกไปและนํามาวิเคราะหผลทางสถิติตอไป 

 

3.4.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS for WINDOWS  โดยมี

สถิติที่ใชดังนี้ 
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  3.4.5.1  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชหาความสัมพันธของตัวแปร

และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing) สถิติที่ใชในการศึกษา คือ T-Test, F-Test และ  

Pearson’s Product Moment Correlation 

  3.4.5.2  สถิติพรรณา (Descriptive Ststisics) โดยหาคาความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช                  

ในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง และใชประกอบในการพิจารณาแยกกลุมยอย

เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน 



 

 
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม      

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เขตหวยขวาง-ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา

ผลของปจจัยทางสถานการณ  และจิตลักษณะ โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ประเภท คือ  1) ปจจัยทาง

สถานการณ  มีตัวแปร  3 ตัว คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ

ใชเหตุผล  และ  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  และ 2) จิตลักษณะ  มี 4 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจในตน   ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม   โดยมีปจจัยดานชีวสังคมและภูมิหลังเปนตัวแปรแบงกลุมยอย  คือ  เพศ  

อายุ  ช้ันเรียน  และเกรดเฉลี่ย  สวนตัวแปรตามมี  2   ตัวแปร  คือ  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  

และความซื่อสัตย  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ไดแก T-Test,  F-Test และ 

Pearson’s Product Moment Correlation เพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปรและตอบสมมติฐาน

ที่ต้ังไว โดยมีการวิเคราะหขอมูลทั้งในกลุมรวมและกลุมที่แยกยอยตามปจจัยดานชีวสังคมและภูมิ

หลังของผูตอบ  ซ่ึงจะไดทําการวิเคราะหตอไป  

 สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางไดแบงหัวขอของการนําเสนอ

ดังนี้  

 4.1   ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

 4.2   ขอมูลปจจัยทางจิตลักษณะ       

 4.3  ขอมูลดานพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

 4.4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 4.5  สรุปขอมูลการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 
 
 
 
 

 

4.1  ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนในโรงเรียนโครงการวิถีพุทธในเขตหวย

ขวาง-ดินแดง กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 

3   จํานวน  4 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ   โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวิชูทิศ  

และโรงเรียนอํานวยพิทยา โรงเรียนละ 120 คน   รวมทั้งสิ้น 480 คน เก็บกลุมตัวอยางได  467 คน   

ซ่ึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา  (ตารางที่ 4.1) กลุมตัวอยางทั้งหมด   เปนนักเรียนชาย

รอยละ 42.61  นักเรียนหญิงรอยละ 57.39 อายุของนักเรียนอยูระหวาง 13-15 ป   โดยเฉลี่ย 13.69 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84  จํานวนนักเรียนในแตละระดับการศึกษาแบงเปน  ม. 1 จํานวน 

183 คน   ม. 2 จํานวน 137 คน  ม. 3 จํานวน 147 คน    สําหรับผลการเรียนสวนใหญอยูในระดับ

เกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  
 

ตารางที่ 4.1  จํานวน  รอยละ ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน รอยละ 
(n = 467)  (100.0) 

เพศ   

 ชาย 199  42.6 

 หญิง 268  57.3 

อายุ    

 13   168  36.0 

 14   162  34.7 

 15   137  29.3 

ระดับการศึกษา    

 ม.1  183 39.1 

 ม.2  137 29.3 

 ม.3  147 31.4 

เกรดเฉลี่ย    

 ตํ่ากวา 3.00 172 36.8 

 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 295 63.2 
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4.2  ขอมูลปจจัยทางจิตลักษณะ 
  

ขอมูลปจจัยจิตลักษณะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาจิตลักษณะ  7 ตัวแปร 

ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจในตน  ทัศนคติที่ดี             

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรมเลี้ยงดู                 

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน ผูวิจัยนําเสนอ  ในรูปคาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับ  ทั้งรายขอและผลรวม  ดังนี้  

 

 4.2.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยรวมของกลุมตัวอยาง  พบวา มีแรงจูงใจ              

ใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับนอย   คาเฉลี่ย 1.95  และพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์สูงสุด  3 ลําดับแรก  คือ ขอ  4 ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมั่นในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี 

คาเฉลี่ย 2.19    รองลงมาคือ ขอ 3   เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด  ขาพเจาจะพยายามทําจนกระทั่งสําเร็จ 

คาเฉลี่ย 2.16 และ ขอ 7 บอยครั้งที่ขาพเจาคิดวาการมุงมั่นในการเรียนเปนสิ่งที่สูญเปลา    

คาเฉลี่ย 2.07  โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอยที่สุดคือ ขอ 6  บอยครั้งที่ขาพเจา                      

รูสึกเบื่อหนายและไมสนใจวาจะเรียนไดดีเพียงใด   คาเฉลี่ย 1.56    มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับ

นอย (ตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์รายขอ 
 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  ขาพเจาสามารถอานหนังสือเรียนไดติดตอกันเปน 

     เวลานานโดยไมเบื่อ 1.85  0.79  นอย 

2.  เมื่อเรียนวิชาใด ๆ ขาพเจาจะทุมเทความพยายามเพื่อ       

     ใหไดผลการเรียนดีที่สุด 2.05  0.68  ปานกลาง 

3.  เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ขาพเจาจะพยายามทําจนกระทั่ง 

     สําเร็จ 2.16  0.67  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ)    

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

4.  ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมั่นในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี 2.19 0.68 ปานกลาง 

5.  ขาพเจาเปนคนที่ชอบคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 1.84 0.71 นอย 

6.  บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจวาจะเรียน 

     ไดดีเพียงใด 1.56  0.69  นอย 

7.  บอยครั้งที่ขาพเจาคิดวา การมุงมั่นในการเรียนเปนสิ่งที่ 

     สูญเปลา 2.07  0.83  ปานกลาง 

8.  บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจวางานที่ครู 

     ส่ังจะสําเร็จหรือไม 1.85  0.81  นอย 

9.  ขาพเจาใหความสนใจกับวิชาที่ยาก  และทาทาย 

     ความสามารถเสมอ 1.87  0.74  นอย 

 10. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ขาพเจาจะรีบแกปญหานั้นทันที 2.04 0.71 ปานกลาง 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยรวม 1.95  0.38  นอย 

 

หมายเหตุ:   ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 

 

4.2.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนโดยรวมของกลุมตัวอยาง พบวา  มี

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.07 และพิจารณาเปนรายขอพบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงสุด  3 ลําดับแรก   คือ ขอ 4 ขาพเจาอยากเรียน

หนังสือใหสูง ๆ  เพื่อโตขึ้นจะไดทํางานดี ๆ  คาเฉลี่ย 2.50    รองลงมาคือ ขอ 9 เมื่อเวลาใกลสอบ

ขาพเจาจะขยันเปนพิเศษเพื่อใหไดคะแนนดี ๆ   คาเฉลี่ย 2.23 ลําดับ 3 คือ ขอ 5 ขาพเจาไมอยาก

ถูกลงโทษ   จึงไมทําการทุจริตในการสอบ และ ขอ 8 ขาพเจาไมอยากสอบตกจึงขยันอานหนังสือ

คาเฉลี่ย 2.20   โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอยที่สุด คือ ขอ 2 ขาพเจามักลืมทํา

การบานที่ครูส่ังเสมอ  คาเฉลี่ย 1.56  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย  (ตารางที่ 4.3)  
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ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  เมื่อสอบไดคะแนนไมดี  ขาพเจามักคิดวาเปนเพราะ 

     กรรมเกาของตน 2.01  0.86  ปานกลาง 

2.  ขาพเจามักลืมทําการบานที่ครูส่ังเสมอ 1.62 0.68 นอย 

3.  ขาพเจาจะรีบทําการบานใหเสร็จ กอนไปเที่ยวเลน 1.92 0.79 นอย 

4.  ขาพเจาอยากเรียนหนังสือใหสูง ๆ เพื่อโตขึ้นจะได 

     ทํางานดี ๆ 2.50  0.71  ปานกลาง 

5.  ขาพเจาไมอยากถูกลงโทษ จึงไมทําการทุจริต            

     ในการสอบ 2.20  0.78  ปานกลาง 

6.  ขาพเจาไมอยากเรียนธรรมะ เพราะจะทําใหถูกมอง 

     วาเปนคนลาสมัย 2.16  0.82  ปานกลาง 

7.  ขาพเจาไมขัดใจเพื่อน เพื่อจะไดมีเพื่อนไว                  

     ลอกการบาน 1.98  0.80  นอย 

8.  ขาพเจาไมอยากสอบตก จึงขยันอานหนังสือ 2.20 0.73 ปานกลาง 

9.  เมื่อเวลาใกลสอบขาพเจาจะขยันเปนพิเศษเพื่อให 

     ไดคะแนนดี ๆ 2.23  0.75  ปานกลาง 

10. ขาพเจาจะไมขีดเขียนลงในหนังสือเรียน เพราะ         

      จะทําใหสกปรก 1.84  0.77  นอย 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนโดยรวม 2.07  0.40  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 

 

4.2.3  ความเชื่ออํานาจในตน 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความเชื่ออํานาจในตนโดยรวมของกลุมตัวอยาง  พบวา  มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนอยูในระดับปานกลาง   คาเฉลี่ย 2.10  และพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่

มีคาเฉลี่ยความเชื่ออํานาจในตนสูงสุด 3 ลําดับแรก  คือ ขอ 4 ขาพเจาเชื่อวาความพยายามอยูที่

ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น  คาเฉลี่ย  2.54  รองลงมา คือ ขอ 6 ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหาที่เกิดขึ้นมี
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ทางออกเสมอ คาเฉลี่ย 2.52   และ ขอ 8 ขาพเจาเชื่อวาการจะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จไดตองมีการ

วางแผนไวลวงหนา  คาเฉลี่ย 2.34 โดยทั้ง 3 ลําดับนั้นจะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยความเชื่ออํานาจในตนนอยที่สุด คือ ขอ 5 ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหา 

ของขาพเจาคือพยายามหลีกเลี่ยงปญหานั้น  คาเฉลี่ย 1.53  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย

(ตารางที่ 4.4) 
 

ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเชื่ออํานาจในตนรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  ขาพเจาเชื่อวา คนที่เรียนหนังสือเกงนั้น สวนใหญ  

     เปนเพราะเกิดมาเกงเอง 1.91  0.87  นอย 

2.  ขาพเจามักถูกกลาวหาวาทําผิดกฎระเบียบของ 

     โรงเรียนทั้งๆที่ไมไดทํา 1.83  0.82  นอย 

3.  เมื่อขาพเจาทําสิ่งใดผิดพลาดไปขาพเจาจะ  

     พยายามทําสิ่งนั้นใหถูกตองใหได 2.24  0.68  ปานกลาง 

4.  ขาพเจาเชื่อวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จ    

     อยูที่นั่น 2.54  0.70  ปานกลาง 

5.  ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของขาพเจา คือ 

     พยายามหลีกเลี่ยงปญหานั้น 1.53  0.72  นอย 

6.  ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหาที่เกิดขึ้น มีทางออกเสมอ 2.52 0.64 ปานกลาง 

7.  ขาพเจารูสึกวาไมคุมคาที่จะพยายามทําอะไรอยาง 

    เต็มที่เพราะสิ่งตาง ๆ ไมเคยใหผลตามที่เราพยายาม 1.79   0.80  

 

นอย 

8.  ขาพเจาเชื่อวา การจะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จได ตอง 

     มีการวางแผนไวลวงหนา 2.34  0.69  ปานกลาง 

9.  การที่ขาพเจาจะสอบไดคะแนนดีหรือไมดี ขาพเจา 

     เชื่อวาเปนเพราะกรรมเกา 2.14  0.84  ปานกลาง 

10.  ขาพเจาจะเปนคนดีหรือไม ข้ึนอยูกับกรรมเกา    2.17 0.84 ปานกลาง 

ความเชื่ออํานาจในตนโดยรวม 2.10  0.44  ปานกลาง 
 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 
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4.2.4  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมโดยรวม                       

ของกลุมตัวอยาง  พบวา มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมอยูในระดับ              

ปานกลาง   คาเฉลี่ย 2.26  และพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงสุด  3 ลําดับแรก  คือ  ขอ  2  ขาพเจาคิดวาการไดทํากิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมเปนเรื่องที่ดี   คาเฉลี่ย  2.46   รองลงมา คือ ขอ 3 ขาพเจาคิดวาการจัดกิจกรรม                     

ในวันสําคัญทางศาสนาชวยใหเขาใจธรรมะมากขึ้น  คาเฉลี่ย 2.40   และ ขอ 4 ขาพเจาคิดวา            

เมื่อทํากิจกรรมกลุมความสามัคคีเปนเรื่องสําคัญ คาเฉลี่ย 2.37   โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ย           

อยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมนอยที่สุด                 

คือ  ขอ  6  ขาพเจารูสึกเบื่อหนายเมื่อตองเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา  คาเฉลี่ย 1.91  มีคาเฉลี่ย          

อยูในเกณฑระดับนอย (ตารางที่ 4.5) 
 

ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรู              

                     ควบคูคุณธรรมรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะไมไดชวยใหขาพเจาเปน 

     คนดีไดเลย 2.29  0.86  ปานกลาง 

2.  ขาพเจาคิดวา การไดทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมเปน 

     เรื่องที่ดี 2.46  0.71  ปานกลาง 

3.  ขาพเจาคิดวา การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 

     ชวยใหเขาใจธรรมะมากขึ้น 2.40  0.69  ปานกลาง 

4.  ขาพเจาคิดวา เมื่อทํากิจกรรมกลุมความสามัคคีเปน 

     เรื่องสําคัญ 2.37  0.70  ปานกลาง 

5.  ขาพเจารูสึกพอใจ ที่ไดเรียนทั้งวิชาทางโลกและทาง 

     ธรรมจากโรงเรียน 2.29  0.72  ปานกลาง 

6.  ขาพเจารูสึกเบื่อหนายเมื่อตองเขารวมพิธีกรรมทาง    

     ศาสนา 1.91  0.81  นอย 



 
 

91 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 4.5  (ตอ)    

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

7.  ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะเปนเรื่องจําเปนตอสังคม 2.27 0.72 ปานกลาง 

8.  ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อครูส่ังใหไปทํากิจกรรมที่วัด 2.13 0.70 ปานกลาง 

9.  ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อมีคนชมวาขาพเจาเปนคนดีมี   

     คุณธรรม 2.34  0.75  ปานกลาง 

10.  ขาพเจาใหความสนใจเรียนธรรมะเทา ๆ กับเรียนวิชา 

       อ่ืน ๆ 2.11  0.74  ปานกลาง 

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม 2.26  0.46  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 

 
4.2.5  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธโดยรวมของกลุมตัวอยาง  พบวา มีการ

อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.32  และพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธสูงสุด  3  ลําดับแรก คือ ขอ 9 พอแมสงเสริมใหขาพเจาเปนคนดี

และคนเกงไปพรอม ๆ กัน  คาเฉลี่ย 2.47  รองลงมาคือ ขอ 5 และขอ 10 มีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ  2.41  

ไดแก  พอแมของขาพเจาสอนไมใหเบียดเบียนคนอื่น และพอแมมักแนะนําใหขาพเจาเห็น

ความสําคัญของการเปนคนมีคุณธรรม  ลําดับที่ 3 ขอ 7 พอแมแสดงความพึงพอใจทุกครั้งที่ขาพเจา

ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก  คาเฉลี่ย 2.38  โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอยที่สุดคือขอ 3 พอแมของขาพเจาบอกวา 

การไหวพระกอนนอนนั้นจะทําใหเรียนหนังสือเกง  คาเฉลี่ย  2.09  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ ระดับ  

ปานกลาง (ตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  พอแมของขาพเจาไมเคยพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด 2.19 0.88 ปานกลาง 

2.  พอแมของขาพเจาบอกวา การทําบุญใสบาตรเปนการ 

     กระทําที่ไมคุมคา 2.36  0.84  ปานกลาง 

3.  พอแมของขาพเจาบอกวา การไหวพระกอนนอนจะทํา 

     ใหเรียนหนังสือเกง 2.09  0.76  ปานกลาง 

4.  พอแมของขาพเจาบอกวา การใหทานเปนการกระทํา    

     ที่ส้ินเปลืองเปลา ๆ 2.34  0.86  ปานกลาง 

5.  พอแมของขาพเจาสอนไมใหเบียดเบียนคนอื่น 2.41 0.72 ปานกลาง 

6.  พอแมของขาพเจาบอกวา คนที่เขาวัดฟงธรรมะเปน  

     คนไมทันโลก 2.33  0.84  ปานกลาง 

7.  พอแมแสดงความพึงพอใจทุกครั้งที่ขาพเจาชวยเหลือ    

     ผูที่ตกทุกขไดยาก 2.38  0.69  ปานกลาง 

8.  พอแมของขาพเจามักบอกวาการนั่งสมาธิทําให 

     เสียเวลาทบทวนหนังสือเปลา ๆ 2.27  0.84  ปานกลาง 

9.  พอแมสงเสริมใหขาพเจาเปนคนดีและคนเกง                

     ไปพรอม ๆ กัน 2.47  0.69  ปานกลาง 

10. พอแมมักแนะนําใหขาพเจาเห็นความสําคัญของ 

      การเปนคนมีคุณธรรม 2.41  0.70  ปานกลาง 

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธโดยรวม 2.32  0.54  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว    

 
4.2.6  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลโดยรวมของกลุม

ตัวอยาง  พบวา  มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย  

2.22  และพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
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เหตุผลสูงสุด 3 ลําดับแรก  คือ ขอ 7 พอแมรักและหวังดีตอขาพเจาเสมอ คาเฉลี่ย 2.52 รองลงมา

คือ ขอ 6 พอแมเปนที่ปรึกษาที่ดีของขาพเจา คาเฉลี่ย 2.39 ลําดับ 3 ไดแก ขอ 5  และ ขอ 8 คือ พอ

แมยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจาเสมอ และ พอแมก็จะอธิบายเหตุผลเมื่อขาพเจาทําผิดกอน

ลงโทษขาพเจาเสมอ  คาเฉลี่ย 2.31 โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอยที่สุดคือขอ  9  เมื่อ

พอแมอารมณเสีย  ทานจะพาลลงโทษขาพเจา  คาเฉลี่ย 1.88 มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย 

(ตารางที่ 4.7) 
 

ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช 

                     เหตุผลรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  พอแมไมเคยสนใจทุกขสุขของขาพเจาเลย 2.14 0.88 ปานกลาง 

2.  พอแมแสดงใหขาพเจารูวาทานภูมิใจที่มีลูกอยาง 

     ขาพเจา 2.19  0.77  ปานกลาง 

3.  พอแมไมชอบที่จะใหขาพเจาปรึกษาหรือขอ 

     คําแนะนําจากทานเลย 2.19  0.85  

 

ปานกลาง 

4.  พอแมสามารถชวยใหขาพเจาหายกลุมใจและ 

     คลายทุกขเสมอ 2.28  0.80  ปานกลาง 

5.  พอแมยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจาเสมอ 2.31 0.77 ปานกลาง 

6.  พอแมเปนที่ปรึกษาที่ดีของขาพเจา 2.39 0.77 ปานกลาง 

7.  พอแมรักและหวังดีตอขาพเจาเสมอ 2.52 0.70 ปานกลาง 

8.  พอแมจะอธิบายเหตุผลเมื่อขาพเจาทําผิดกอน 

     ลงโทษขาพเจาเสมอ 2.31  0.77  ปานกลาง 

9.  เมื่อพอแมอารมณเสีย  ทานจะพาลลงโทษขาพเจา 1.88 0.83 นอย 

10. พอแมมักจะใหโอกาสขาพเจาอธิบายกอนที่จะดุ 

      หรือลงโทษขาพเจา 2.04  0.80  ปานกลาง 

การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลโดยรวม 2.22  0.51  ปานกลาง 
 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 
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4.2.7  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนโดยรวมของกลุมตัวอยาง พบวา    มี

การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.09   และพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนสูงสุด 3  ลําดับแรก  คือ ขอ 9 ถาเพื่อนชักชวน

ไปในทางที่ไมดี ขาพเจาจะปฏิเสธทันที  คาเฉลี่ย 2.36   รองลงมาคือ ขอ 3 ถามีโอกาสขาพเจา

มักจะชวนเพื่อนหนีเรียนไปเที่ยว  คาเฉลี่ย 2.31 และ ขอ 6 เมื่อไมเขาใจที่ครูสอนขาพเจามักถาม

เพื่อนที่เรียนเกง ๆ  คาเฉลี่ย 2.25 โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอยที่สุดคือขอ 2 เพื่อนของขาพเจา มัก

ทิ้งขยะลงบนสถานที่สาธารณะ คาเฉลี่ย 1.65 มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย (ตารางที่ 4.8) 
 

ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  เมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนของ 

     ขาพเจามักไมใหความชวยเหลือ 1.79  0.80  นอย 

2.  เพื่อนของขาพเจามักทิ้งขยะลงบนสถานที่สาธารณะ 1.65 0.74 นอย 

3.  ถามีโอกาสขาพเจามักจะชวนเพื่อนหนีเรียนไปเที่ยว 2.31 0.83 ปานกลาง 

4.  ขาพเจากลัววาเพื่อนจะเลิกคบจึงตามใจเพื่อน 2.11 0.82 ปานกลาง 

5.  ขาพเจาเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี 2.23 0.75 ปานกลาง 

6.  เมื่อไมเขาใจที่ครูสอนขาพเจามักถามเพื่อนที่เรียนเกง ๆ 2.25 0.74 ปานกลาง 

7.  เมื่อเพื่อนทําในสิ่งไมดี ขาพเจาจะเตือนเพื่อนเสมอ 2.15 0.73 ปานกลาง 

8.  ขาพเจามักพอใจคําแนะนําของเพื่อนมากกวาของ 

     พอแมหรือของครู 1.98  0.83  นอย 

9.  ถาเพื่อนชักชวนไปในทางที่ไมดี ขาพเจาจะปฏิเสธทันที 2.36 0.75 ปานกลาง 

10. เพื่อนของขาพเจาตางก็ต้ังใจเรียนกันทุกคน 2.13 0.80 ปานกลาง 

การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนโดยรวม 2.09  0.40  ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 
 
 



 
 

95 
 
 
 
 
 

 

4.3  ขอมูลดานพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 
 

 การวัดพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน           

เขตหวยขวาง-ดินแดง  กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ไดแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานความซื่อสัตย 

และดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง   โดยใชแบบวัดดานละ 10 ขอ และทําการสัมภาษณ อีก 12 

คน  โดยแบบสอบถามใหเลือกตอบ  4 ระดับคะแนน  แตละขอจึงมีคะแนนอยูระหวาง 1-4 คะแนน 

(ไมจริง  คอนขางไมจริง  คอนขางจริง  จริง) เมื่อแบงระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของ

นักเรียนออกเปน  3   ระดับ  ซ่ึงจะไดคาพิสัยคือ  (4-1)/3 เทากับ 1.00 ดังนั้น  สามารถกําหนดระดับ

พฤติกรรม  คือ  (1)   ระดับการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนนอย  มีคะแนนระหวาง  1.00-2.00 

คะแนน   (2)  ระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม   ของนักเรียนปานกลางมีคะแนนระหวาง  2.01- 

3.00  คะแนน  (3) ระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนมากมีคะแนนระหวาง   3.01-

4.00 คะแนน  ในสวนนี้ผูวิจัยนําเสนอผลโดยการรายงานในรูปคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ระดับพฤติกรรม  

 ในภาพรวม   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.11 (ตารางที่ 4.9) 
 

ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 

                     ของนักเรียนในภาพรวม 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 2.11 0.35 ปานกลาง 

 

4.3.1  ดานความซื่อสัตย 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนตัวอยางมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   คาเฉลี่ย 2.13  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  ลําดับแรก  คือ  ขอ 8  ขาพเจาคบเพื่อนดวยความจริงใจเสมอ  คาเฉลี่ย 2.51 รองลงมาคือ  

ขอ 7 ขาพเจาไมชอบคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน   คาเฉลี่ย 2.47   และขอ 4 ขาพเจาไมชอบคบ

เพื่อนที่เห็นแกประโยชนของตนเปนใหญ  คาเฉลี่ย 2.31 โดยทั้ง 3 ลําดับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ    

ปานกลาง 
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สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ ขอ   2 ขาพเจาไมเคยหยิบเอาอุปกรณการเรียนของเพื่อน

กอนไดรับอนุญาต  คาเฉลี่ย  1.77  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย  (ตารางที่ 4.10) 
 

ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม    

                       ดานความซื่อสัตยของนักเรียนรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  เมื่อเก็บสิ่งของไดขาพเจาจะสงคืนเจาของทุกครั้ง 2.07 0.67 ปานกลาง 

2.  ขาพเจาไมเคยหยิบเอาอุปกรณการเรียนของเพื่อน 

     กอนไดรับอนุญาต 1.77  0.74  นอย 

3.  ขาพเจาชอบพูดแตความจริง 1.83  0.68 นอย 

4.  ขาพเจาไมชอบคบเพื่อนที่เห็นแกประโยชนของ 

     ตนเองเปนใหญ 2.31  0.78  ปานกลาง 

5.  ขาพเจาไมเคยขโมยของ ๆ ผูอ่ืนมาเปนของ ๆ ตน 1.99 0.83 นอย 

6.  ขาพเจาไมเคยพูดจาหยาบคายกับผูใหญ 2.03 0.81 ปานกลาง 

7.  ขาพเจาไมชอบคน ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 2.47 0.70 ปานกลาง 

8.  ขาพเจาคบกับเพื่อนดวยความจิรงใจเสมอ 2.51 0.69 ปานกลาง 

9.  ขาพเจาเคยชวยเหลือเพื่อนที่ไดรับความเดือดรอน 2.30 0.68 ปานกลาง 

10. ขาพเจาเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 

      สวนตน 1.97  0.72  นอย 

พฤติกรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียนโดยรวม 2.13   0.38  ปานกลาง 

 

 4.3.2  ดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยดานความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยรวมของกลุมตัวอยาง พบวา 

ความมีระเบียบวินัยในตนเองอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย  2.09   และพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยความมีระเบียบวินัยในตนเองสูงสุด  3  ลําดับแรก  คือ  ขอ 3 ขาพเจาไมเคย

หนีเรียนในชั่วโมงเรียนเลย  คาเฉลี่ย  2.45   รองลงมาคือ  ขอ   2 ขาพเจาเขาเรียนตรงเวลาเสมอ  

คาเฉลี่ย 2.36   และ ขอ 10 ขาพเจาทําความเคารพครู/อาจารยเมื่อเดินผานหรือสวนทางกัน   

คาเฉลี่ย 2.25   โดยทั้ง 3 ลําดับมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
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สวนขอที่มีคาเฉลี่ยความมีระเบียบวินัยในตนเองนอยที่สุดคือขอ 5  ขาพเจามักจะนํางาน

วิชาอื่นมาทําในขณะที่ครูสอนอยู  คาเฉลี่ย 1.58  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับนอย (ตารางที่ 4.11) 
 

ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

                       ดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนรายขอ 
 

ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  ขาพเจาสงการบานทันในเวลาที่กําหนด 1.94 0.67 นอย 

2.  ขาพเจาเขาเรียนตรงเวลาเสมอ 2.36 0.75 ปานกลาง 

3.  ขาพเจาไมเคยหนีเรียนในชั่วโมงเรียนเลย 2.45 0.75 ปานกลาง 

4.  ขาพเจาจะทําความเขาใจบทเรียนกอนเรียนทุกครั้ง 1.74 0.70 นอย 

5.  ขาพเจามักจะนํางานวิชาอื่นมาทําในขณะที่ครูสอน 

     อยู 1.58  0.69  
นอย 

6.  ขาพเจาปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเสมอ 2.10 0.76 ปานกลาง 

7.  ขาพเจาทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากครูทุกครั้ง 2.19 0.72 ปานกลาง 

8.  ขาพเจาแตงกายเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ 

     ของโรงเรียน 2.23  0.78  
ปานกลาง 

9.  ขาพเจาไมเคยออกจากหองเรียนในขณะเรียนโดย      

     ไมจําเปน 2.10  0.82  
ปานกลาง 

10. ขาพเจาทําความเคารพครู/อาจารยเมื่อเดินผาน 

      หรือสวนทางกันเสมอ 2.25  0.69  
ปานกลาง 

พฤติกรรมดวนความมีระเบียบวินัยในตนเองของ
นักเรียนโดยรวม 2.09  0.39  

 

ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  ประโยคลบไดกลับใหคะแนนแลว 
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4.4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ใชการทดสอบคาที (T-  Test)   คาเอฟ (F-Test)  

และใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s  Product Moment 

Correlation) ตามลักษณะของตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยทางดานสังคมหรือภูมิหลังของกลุมตัวอยาง   

ไดแก   เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา  เกรดเฉลี่ย   และปจจัยทางจิตสังคม  7 ประการ  ไดแก  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจในตน   ทัศนคติที่ดี                

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม   การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรมเลี้ยงดูแบบ                 

รักสนับสนุนและใชเหตุผล   การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน   โดยมีตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม           

การเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย และ พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                     

ดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ซ่ึงนําเสนอผลตามลําดับสมมติฐาน  ดังตอไปนี้  

 

4.4.1  ผลการทดสอบสมมติฐานประเภทระบุความแตกตาง 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาใชการทดสอบคาสถิติ  T-Test  และ  F-Test โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  เพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยภูมิหลังของ

นักเรียนไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย  ซ่ึงเปนตัวแปรชีวสังคมภูมิหลังกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรม ซ่ึงเปนตัวแปรตาม  ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏดังนี้ 

สมมติฐานที่  1 นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามเพศ พบวา  กลุมตัวอยางเพศชาย  มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

2.06  เพศหญิงมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม 2.15 เมื่อทําการทดสอบความ

แตกตางดวยคาสถิติ  T-Test  พบวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพศตางกันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผล

การศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 (ตารางที่ 4.12) 
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ตารางที่ 4.12   ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

t 
Sig. 
(2 tailed) 

  หญิง 268  2.15  .34 2.935 .004 

  ชาย 199  2.06  .35 

  รวม 467   2.11   .35  

 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15 ป มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม

มากกวาโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 ขณะที่อายุ 14 ป อยูในระดับรองลงมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.10 

สวนอายุ  13 ป อยูในระดับนอยสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09   แตเมื่อทําการทดสอบความแตกตาง

ดวยคาสถิติ   F-Test     ปรากฏวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางอายุตางกันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผล

การศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 (ตารางที่ 4.13) 
 

ตารางที่ 4.13  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F  Sig.  F  

อายุ 13 ป 168   2.09  .33 .873 .419 

อายุ 14 ป 162   2.10  .34 

อายุ 15 ป 137   2.14  .36 

รวม 467  2.11   .35  

 

สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม
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การเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา    โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.13  ขณะที่ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  อยูใน

ระดับรอบลงมา   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.12 สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับนอยสุดมีคาเฉลี่ย

เทากับ  2.08   แตเมื่อทําการทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ  F-Test  ปรากฏวา  นักเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3   (ตารางที่ 

4.14) 
 

ตารางที่ 4.14   ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมจําแนกตามระดับ 

                        การศึกษา 
 

ช้ันเรียน จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F  Sig.  F  

ม.1  183  2.08   .33 .914 .402 

ม.2  137  2.12   .36 

ม.3  147  2.13   .37 

รวม 467  2.11   .35  
  

       

 สมมติฐานที่ 4 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา  กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวากลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 3.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  

2.13 ตอ 2.07   แตเมื่อทําการทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ  T-Test  พบวา  นักเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4        

(ตารางที่ 4.15 ) 
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ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

เกรดเฉลี่ย จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t  Sig.(2  tailed)  

ตํ่ากวา 3.00 172  2.07 .38 -2.024 .050 

ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 295   2.13  .33 

รวม 467  2.11  .35  

 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานจําแนกตามตัวแปรชีว

สังคมภูมิหลังไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

รายดานจําแนกตามตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง  พบวา  เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยและดานความมีระเบียบวินัยในตนเองแตกตางกัน ดังนั้นจากการ

ทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ T-Test  ปรากฏวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และ .05  (ดังตารางที่ 4.16)  และพบวา  ตัวแปรอายุ และ ระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยและดานความมีระเบียบ

วินัยในตนเองไมแตกตางกัน ดังนั้น จากการทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ F-Test   ปรากฏวา  

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  ที่มีอายุ และระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (ตารางที่ 4.17 

และ  4.18) สวนเกรดเฉลี่ย  จากการทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ   T-Test  ปรากฏวา 

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมดานความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานจําแนกตามเพศ 
 

รายดาน เพศ จํานวน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig. 
(2tailed) 

1.ดานความซื่อสัตย หญิง 268   2.18   .37   3.269   .001  

ชาย 199   2.06   .38  

รวม 467   2.13   .38  

2.ดานความมีวินัย หญิง 268   2.13   .39   2.007   .046  

ชาย 199   2.05   .40  

รวม 467   2.09   .40  
 

ตารางที่ 4.17   ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานจําแนกตามอายุ 
 
 

รายดาน อายุ จํานวน คาเฉลี่ย 
คา
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F  Sig.  F  

1.ดานความซื่อสัตย อายุ 13 ป 168 2.09 0.35 2.677  .070 

อายุ 14 ป 162 2.12 0.41 

อายุ 15 ป 137 2.19 0.39 

รวม 467  2.13  0.38  

2.ดานความมีวินัย อายุ 13 ป 168   2.09   0.41   .017   .983  

อายุ 14 ป 162   2.09   0.37  

อายุ 15 ป 137   2.10   0.41  

รวม 467  2.09  0.40  
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ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานจําแนกตาม         

                       ระดับการศึกษา 
 

รายดาน ช้ันเรียน จํานวน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

F 
Sig. 
F 

1.ดานความซื่อสัตย ม.1  183  2.08   .34   2.524 .081 

ม.2  137  2.15   .42  

ม.3  147  2.16   .39  

รวม 467  2.13   .38  

2.ดานความมีวินัย ม.1  183  2.09   .40   .054  .947  

ม.2  137  2.09   .38  

ม.3  147  2.10   .41  

รวม 467  2.09   .40  
 

ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมรายดานจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

รายดาน เกรดเฉลี่ย จํานวน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2tailed) 

1.ดานความซื่อสัตย ตํ่ากวา 3.00  172  2.08  .41  -2.045  .048 

ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 295  2.15  .36 

รวม 467  2.13  .38  

2.ดานความมีวินัย ตํ่ากวา 3.00  172  2.06  .41  -1.585  .114 

ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 295  2.12  .39 

รวม 467  2.09  .40  

 

4.4.2  ผลการทดสอบสมมติฐานประเภทระบุความสัมพันธ 

 ในการศึกษาครั้งนี้  นอกจากจะใชการทดสอบคาสถิติ  T-Test   และ  F-Test แลว                

ผูศึกษายังไดใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ตามลักษณะของตัวแปรอิสระที่ระบุในสมมติฐานของการวิจัย                  
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โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ  .05  เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระ  กับตัวแปรตาม  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5  ระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการเรียนรู                

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s  Product 

Moment Correlation (ตารางที่ 4.17) พบผลวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวก              

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r=.561) 

ผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุน

สมมติฐานที่  5 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s 

Product Moment  Correlation  (ตารางที่ 4.17) พบผลวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิง

บวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ.01(r=.409)   ผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปน

ผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ตํ่า   ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  5 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการเรียนรู                 

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบ  Pearson’s Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา            

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                         

ดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r=.592)          

ผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า  

ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 

สรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียน   โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 6  ระดับของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม                   

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s 

Product Moment  Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน                 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับ .01  (r=.595)  ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนต่ํา  ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 6 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม                   

การเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน   โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ             

แบบ Pearson’s  Product Moment  Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา  ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย             

ของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.482)  ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา

นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม               

ดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา  ดังนั้นผลการศึกษา               

จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 6 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรม               

การเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใชคาสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Correlation (ตารางที่ 4.17) พบผลวา 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม         

ดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r=.582)   

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียนที่มีลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตนต่ํา  ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  6 

สรุปไดวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 7  ระดับของความเชื่ออํานาจในตน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในตนกับพฤติกรรมการเรียนรู               

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s  Product 

Moment Correlation (ตารางที่ 4.17) พบผลวา ความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธเชิงบวก กับ
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พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.310)  

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา  ดังนั้น ผลการศึกษาจึง

สนับสนุนสมมติฐานที่  7 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในตนกับพฤติกรรมการเรียนรู               

ควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                    

แบบ Pearson’s Product Moment Correlation (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา ความเชื่ออํานาจในตน 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.224) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา นักเรียน            

ที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย

มากกวานักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา ดังนั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 7 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในตนกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ              

แบบ Pearson’s Product Moment Correlation (ตารางที่ 4.17) พบผลวา ความเชื่ออํานาจในตน           

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง          

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.392)  ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา 

นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมี

ระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา ดังนั้นผลการศึกษาจึง

สนับสนุนสมมติฐานที่  7 

สรุปไดวา ความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียน  โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 8  ระดับของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม               

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                

แบบ Pearson’s  Product Moment Correlation (ตารางที่ 4.17) พบผลวา ทัศนคติที่ดี                    

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.552) ผลการศึกษาดังกลาวนี้           

จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงเปนผูที่มีพฤติกรรม
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การเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมต่ํา  

ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  8 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม               

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน  โดยใช คาสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา ทัศนคติที่ดี         

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู                    

ควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r=.469)                

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม

สูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี               

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  8 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม            

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน                       

โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s  Product Moment  Correlation                     

(ตารางที่ 4.17)   พบผลวา  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม มีความสัมพันธ            

เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.520) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา                    

นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู           

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม           

การเรียนรูควบคูคุณธรรมต่ํา ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  8 

สรุปไดวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวก             

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 9  ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธกับพฤติกรรมการเรียนรู  

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน   โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s Product 

Moment Correlation (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมีความสัมพันธเชิงบวก

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r=.330) 

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธสูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธต่ํา  ดังนั้น

ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 9 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธกับพฤติกรรมการเรียนรู  

ควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                     

แบบ Pearson’s Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรมเลี้ยงดู              

แบบพุทธมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย              

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r=.289) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม                 

ดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธต่ํา  ดังนั้นผลการศึกษา             

จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 9 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธกับพฤติกรรมการเรียนรู                   

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบ Pearson’s Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรม

เลี้ยงดูแบบพุทธ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดาน                      

ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r=.301)                  

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธสูงเปนผูที่มี

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียน                       

ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  9 

สรุปไดวา  การอบรมเลี้ยงแบบพุทธมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู                   

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 10  ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล                       

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                 

แบบ Pearson’s  Product Moment  Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรมเลี้ยงดู           

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r=.439) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลต่ํา ดังนั้น 

ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  10 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล                       

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์



 
 

109 
 
 
 
 
 

 

สหสัมพันธแบบ Pearson’s  Product Moment  Correlation (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r=.381)                     

ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ                 

ใชเหตุผลสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียน              

ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลต่ํา ดังนั้น ผลการศึกษาจึงสนับสนุน

สมมติฐานที่ 10 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล                 

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน                       

โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s  Product Moment  Correlation                   

(ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  มีความสัมพันธ                  

เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.405) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา  นักเรียน              

ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรู                    

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองมากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู             

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  10 

สรุปไดวา การอบรมเลี้ยงแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมีความสัมพันธเชิงบวก                       

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

สมมติฐานที่ 11 ระดับของการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน   มีความสัมพันธทางบวก            

กับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนกับพฤติกรรม             

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน   โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson’s 

Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน                

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.413)  ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยาง

ที่ดีจากเพื่อนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวานักเรียนที่มี                         

การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมติฐานที่  11 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนกับพฤติกรรม              

การเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียน โดยใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ      

แบบ Pearson’s Product Moment Correlation  (ตารางที่ 4.17)  พบผลวา การเห็นแบบอยางที่ดี
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จากเพื่อนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความซื่อสัตย             

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r=.324) ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา 

นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม              

ดานความซื่อสัตยมากกวานักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษา            

จึงสนับสนุนสมมติฐานที่  11 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนกับพฤติกรรม              

การเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใชคาสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ  Pearson’s  Product Moment  Correlation (ตารางที่ 4.17)                    

พบผลวา   การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู             

ควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ที่ระดับ .01(r=.415)  ผลการศึกษาดังกลาวนี้จึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดี            

จากเพื่อนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง

มากกวานักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนต่ํา  ดังนั้น  ผลการศึกษาจึงสนับสนุน    

สมมติฐานที่  11 

สรุปไดวา การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน โดยพบผลทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 

จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา   ตัวแปรปจจัยจิตลักษณะทุกตัวสนับสนุนสมมติฐาน            

ที่ไดต้ังไวแลวขางตน 

 

4.5  สรุปขอมูลการสัมภาษณ 
 

จากการสัมภาษณนักเรียนจํานวน  12 คน ใน  4 โรงเรียน  โดยแบงเปนโรงเรียนละ 3 คน

และไดทําการสัมภาษณช้ันละ 1 คน คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2  และ 3 ตามลําดับ   สรุปไดดังนี้  

4.5.1  หัวขอการสัมภาษณกําหนดไวดังนี้ 

4.5.1.1  ความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตย  

1)  นักเรียนคิดวาความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตยคืออะไร 

             2)  ความมีคุณธรรมในดานความซื่อสัตยมีความสําคัญอยางไร 

4.5.1.2  ความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเอง  

     1)  นักเรียนคิดวาความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเองคืออะไร 
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       2)  ความมีคุณธรรมในดานความมีวินัยในตนเองมีความสําคัญอยางไร 

4.5.1.3  อะไรคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้นมีความสําคัญอยางไร 

             4.5.1.4  นักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเอง  (อดทนรอคอยเพื่อสิ่งที่

ยิ่งใหญในอนาคต)อยางไร   

           4.5.1.5  นักเรียนมีความเชื่ออํานาจในตน (เชื่อการกระทําของตนมากกวาโชค

วาสนา) อยางไร  

           4.5.1.6  นักเรียนมีทัศนะคติตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมอยางไร 

           4.5.1.7  ผูปกครองของนักเรียนไดสงเสริมอบรมในแบบวิถีพุทธ หรือไมอยางไร 

         4.5.1.8  ผูปกครองของนักเรียนใหความดูแล เอาใจใส มีเหตุผลในการอบรมสั่ง

สอนใหรางวัลและลงโทษแกนักเรียนอยางไร 

           4.5.1.9  พฤติกรรมของเพื่อนที่เรียนดีและประพฤติตนดี  มีผลตอความประพฤติ

ของนักเรียนหรือไมอยางไร  

4.5.2  ผลการสัมภาษณนักเรียนจํานวน  12  คน แบงเปนนักเรียนหญิง 7 คน และ

นักเรียนชาย 5 คน  พบผลสรุปดังนี้ 

  4.5.2.1   ความรูความเขาใจดานความซื่อสัตย  จากการสัมภาษณนักเรียนทั้งหมด

ตางมีความรูความเขาใจที่แตกตางกันบาง แตเมื่อนํามาวิเคราะหประมวลรวมแลวพบวามีความรู

ความเขาใจ  ที่สอดคลองกันหลายอยาง คือ นักเรียนสวนใหญเห็นวา  ความซื่อสัตย คือ  การไมลัก

ขโมยสิ่งของของผูอ่ืน  และการไมคดโกงผูอ่ืน  รองลงมาไดแก การไมพูดจาโกหกหลอกลวงผูอ่ืน และ

ส่ิงที่มีความสําคัญตอตนเองในดานความซื่อสัตยก็คือการไดรับความไววางใจจากบุคคลอื่น ดังนั้น  

จึงสรุปไดวานักเรียนสวนใหญมีความรูความเขาใจในดานความซื่อสัตยอยูในระดับพอสมควรซึ่งก็

สอดคลองกับนิยามปฏิบัติการของตัวแปรดานความซื่อสัตย ดังที่ไดใหไวแลวในบทที่  3 

  4.5.2.2   ความรูความเขาใจดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง  จากการสัมภาษณ

นักเรียนทั้งหมดซึ่งตางก็มีความรูความเขาใจที่แตกตางกันพอสมควร  แตเมื่อไดนํามาวิเคราะห

ประมวลรวมแลว มีความรูความเขาใจที่สอดคลองกันหลายอยางเหมือนกับดานความซื่อสัตย คือ  

นักเรียนสวนใหญ เห็นวา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  คือ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
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รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  และสิ่งที่มีความสําคัญตอตนเอง ในดาน

ความมีระเบียบวินัยในตนเองก็คือ การไดรับการยอมรับจากเพื่อน  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา นักเรียนสวน

ใหญมีความรูความเขาใจในดานความมีระเบียบวินัยในตนเองอยูในระดับพอสมควรซึ่งก็สอดคลอง

กับนิยามปฏิบัติการของตัวแปรดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง ดังที่ไดใหไวแลวในบทที่  3 

  4.5.2.3   ความรูความเขาใจดานปจจัยจิตลักษณะทั้ง  7   ตัวที่เปนสาเหตุของ

พฤติกรรม  จากการสัมภาษณนักเรียนทั้งหมด  มีความรูความเขาใจที่ไมแตกตางกัน  ดังนั้นจึงใหผล

ที่คอนขางไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน คือ ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก การศึกษาเลาเรียนก็

จะประสบความสําเร็จ   ถามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง อนาคตที่ไดหวังเอาไวก็จะประสบ

ความสําเร็จ  ถามีความเชื่ออํานาจในตนสูง  ก็จะทําใหมีความเชื่อมั่นในตนเองมากถามีทัศนคติที่ดี

ตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมาก ก็จะเห็นวาเปนสิ่งที่ดีมีประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม   

ถาไดรับการอบรมเลี้ยงแบบพุทธมาก  ก็จะทําใหรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  ถาไดรับการอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  ก็จะเขาใจถึงความเอาใจใสของพอแม   และถาไดเห็น

แบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก  ก็จะทําใหตนเองไดรับแบบอยางที่ดีตามไปดวย (รายละเอียดการสรุป

ภาพรวมการสัมภาษณอยูในภาคผนวก ง)  

 



 
 

ตาราง 4.20  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางจิตลักษณะกับพฤติกรรมการเรียนรูคูคุณธรรมของนักเรียน 
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ Pearson Correlation  1  0.554***  0.294***  0.420***  0.225***  0.357***  0.338***  0.409***  0.592***  0.561*** 

  Sig. (2-tailed) .  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N    467  467  467  467  467  467  467  467  467 

2.ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน Pearson Correlation    1  0.617***  0.625***  0.528***  0.512***  0.534***  0.482***  0.582***  0.595*** 

  Sig. (2-tailed)      0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N      467  467  467  467  467  467  467  467 

3.ดานความเชื่ออํานาจในตน Pearson Correlation       1  0.555***  0.712***  0.546***  0.576***  0.224***  0.329***  0.310*** 

  Sig. (2-tailed)         0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N         467  467  467  467  467  467  467 

4.ดานทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเรียนรู Pearson Correlation          1  0.648***  0.622***  0.592***  0.469***  0.520***  0.552*** 

  Sig. (2-tailed)            0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N            467  467  467  467  467  467 

5.ดานการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ Pearson Correlation             1  0.643***  0.647***  0.289***  0.301***  0.330*** 

  Sig. (2-tailed)               0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N               467  467  467  467  467 

6.ดานการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล Pearson Correlation                1  0.625***  0.381***  0.405***  0.439*** 

  Sig. (2-tailed)                  0.000  0.000  0.000  0.000 

  N                  467  467  467  467 

7.ดานการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน Pearson Correlation                   1  0.324***  0.415***  0.413*** 

  Sig. (2-tailed)                     0.000  0.000  0.000 

  N                     467  467  467 

8.ดานความซื่อสัตย Pearson Correlation                      1  0.607***  0.892*** 

  Sig. (2-tailed)                        0.000  0.000 

9.ดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง Pearson Correlation                         1  0.901*** 

  Sig. (2-tailed)                           0.000 

  N                           467 

10.รวมทั้ง 2 ดาน Pearson Correlation                            1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

113 



 
 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุป   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน”   ในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร   โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาถึงปจจัยทางดานลักษณะทางสถานการณในการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม  3  ดาน  คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน

และใชเหตุผล  และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน ปจจัยทางดานจิตลักษณะ 4 ดาน คือ แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจในตน และทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรม วาปจจัยอะไรบางที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมของนักเรียน โดยศึกษากลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 480 คน  

จาก  4 โรงเรียนในเขตหวยขวาง-ดินแดง  กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค  2 ประการ  คือ  1) 

เพื่อศึกษาวานักเรียนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจะมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมมากนอยเพียงใดและอะไรคือปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมเหลานั้น  2) เพื่อศึกษา

สภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนใหมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรม   

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการศึกษาวิจัยเปน 2 ลักษณะคือ  

ลักษณะที่หนึ่ง  ศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ลักษณะที่สอง  การวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามและการ

สัมภาษณ   

1)  แบบสอบถาม  เพื่อสอบถามกลุมนักเรียนตัวอยางขางตน  โดยแบงเปน  10  

ชุด  ไดแก   แบบวัดลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง   แบบวัดดานความซื่อสัตย    แบบวัดดานความมี

ระเบียบวินัยในตนเอง   แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แบบ

วัดความเชื่ออํานาจในตน    แบบวัดทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  แบบวัด

การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ   แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และแบบวัด

การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 
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        2)  การสัมภาษณ   ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนจํานวน  12  คน ใน   4  โรงเรียนที่

เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 3 คน โดยแบงเปนชั้นละ 1 คน  คือ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งนี้โดยการสุมสัมภาษณนักเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง   

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบวัดที่ปรับปรุง จาก

นักวิจัยตาง ๆ  และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  spss ไดแก  สถิติ

พรรณา (Descriptive  Ststisics)  โดยจะหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  ที่

ใชในการศึกษา  คือ T-Test,  F-Test และ  Pearson’s  Product Moment  Correlation  เพื่อใชหา

ความสัมพันธของตัวแปรและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing)  

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล              

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และสรุปผลตามสมมติฐานเพื่อรับทราบถึงผลการวิจัยวา                 

มีการสนับสนุนสมมติฐานตามที่คาดไวลวงหนามากนอยเพียงใด  ตอจากนั้นจึงนําผลการวิเคราะห

มาสรุปผลรวมกับบทสัมภาษณนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อใหเกิดการยืนยันการสนับสนุน         

หรือการไมสนับสนุนดานขอมูล  ยอมเกิดความคิดหลากหลายเปนภาพกวางขึ้น จากนั้น                   

จึงนําเสนอขอเสนอแนะวิธีแกปญหาและอุปสรรคในเรื่องที่ตองทําวิจัยตอไป   

 

5.1  การสรุปผล 
 

 ขอมูลปจจัยทางดานลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียนกลุมตัวอยางมีดังนี้  รอยละ  

57.3   เปนนักเรียนหญิง   อายุโดยเฉลี่ย 13.6 ป  สวนใหญเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 คิดเปนรอย

ละ 39.1   มีเกรดเฉลี่ยสวนใหญอยูในเกณฑระดับตั้งแต 3.00 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 63.2  

 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมในกลุมรวมและกลุมยอยคือดานความซื่อสัตย

และดานความมีระเบียบวินัยในตนเองอยูในเกณฑระดับปานกลาง 

 ปจจัยทางจิตของนักเรียน ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนความเชื่ออํานาจในตน  

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ   การอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  ทั้งหมดอยูในเกณฑระดับ

ปานกลาง มีแตแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เทานั้นอยูในเกณฑระดับนอย 
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5.1.1  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามเพศ พบวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพศตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามอายุ พบวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางอายุตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สมมติฐานที่  3 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางระดับการศึกษาตางกันมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน

จําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยตางกันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           ที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 5 ระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ทั้งในกลุมรวมและกลุม

ยอย  โดยพบวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงกวา

นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 6 ระดับของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ทั้งในกลุม

รวมและกลุมยอย  โดยพบวา  นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงมีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมสูงกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สมมติฐานที่ 7  ระดับของความเชื่ออํานาจในตน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ทั้งในกลุมรวมและ

กลุมยอย   โดยพบวา  นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูง  มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม

สูงกวานักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 8  ระดับของทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน   ผลการศึกษาสนับสนุน

สมมติฐานขอนี้ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  โดยพบวา  นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมสูง มีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงกวานักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 9  ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ    จะมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ทั้งในกลุม

รวมและกลุมยอย  โดยพบวา  นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธสูงมีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมสูงกวานักเรียนที่มีอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 10  ระดับของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้

ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  โดยพบวา นักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล

สูงมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมสูงกวานักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 11 ระดับของการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน    มีความสัมพันธทางบวก   กับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน   ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ทั้งในกลุม

รวมและกลุมยอย   โดยพบวา  นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนสูงมีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมสูงกวานักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 
5.1.2  สรุปการสัมภาษณ   

5.1.2.1  ความรูความเขาใจดานความซื่อสัตย   นักเรียนสวนใหญเห็นวา  ความ

ซ่ือสัตย  คือ  การไมลักขโมยของผูอื่น  และการไมคดโกงผูอ่ืน  รองลงมาไดแก  การไมพูดจาโกหก

หลอกลวงผูอ่ืน และสิ่งที่มีความสําคัญตอตนเองในดานความซื่อสัตยก็คือการไดรับความไววางใจ
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จากบุคคลอื่น  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีความรูความเขาใจในดานความซื่อสัตยอยู

ในระดับพอสมควร  ซ่ึงก็สอดคลองกับนิยามปฏิบัติการของตัวแปรดานความซื่อสัตย  

5.1.2.2  ความรูความเขาใจดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง   นักเรียนสวนใหญ  

เห็นวา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  คือ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  รองลงมาคือ

ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  และสิ่งที่มีความสําคัญตอตนเองในดาน                  

ความมีระเบียบวินัยในตนเองก็คือ การไดรับการยอมรับจากเพื่อน  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา นักเรียน

สวนใหญมีความรูความเขาใจในดานความมีระเบียบวินัยในตนเองอยูในระดับพอสมควร                 

ซ่ึงก็สอดคลองกับนิยามปฏิบัติการของตัวแปรดานความมีระเบียบวินัยในตนเอง              

5.1.2.3  ความรูความเขาใจดานปจจัยจิตลักษณะทั้ง 7 ตัวที่เปนสาเหตุของ

พฤติกรรมจากการสัมภาษณนักเรียนทั้งหมด มีความรูความเขาใจที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงใหผลที่

คอนขางไปในแนวทางเดียวกัน คือ ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก การศึกษาเลาเรียนก็จะประสบ

ความสําเร็จ  ถามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง  อนาคตที่ไดหวังเอาไวก็จะประสบความสําเร็จ 

ถามีความเชื่ออํานาจในตนสูง ก็จะทําใหมีความเชื่อมั่นในตนเองมาก  ถามีทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมาก  ก็จะเห็นวาเปนสิ่งที่ดีมีประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม   

ถาไดรับการอบรมเลี้ยงแบบพุทธมาก ก็จะทําใหรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  ถาไดรับการอบรมเลี้ยง

ดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  ก็จะเขาใจถึงความเอาใจใสของพอแมและถาไดเห็น

แบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก ก็จะทําใหตนเองไดรับแบบอยางที่ดีตามไปดวย 

 

5.2   การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นที่จะอธิบายตามลําดับสมมติฐานดังตอไปนี้ 

    5.2.1  เพศ   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่กําหนดไวโดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวาเพศชาย อาจ

เนื่องมาจากวา  เพศหญิงมีความรับผิดชอบและเอาใจใสมากกวาเพศชาย ทําใหสามารถนําสิ่งที่

ไดรับจากการเรียนรูไปปฏิบัติไดเปนอยางดี      
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5.2.2  อายุ  ระดับการศึกษา   ผลการวิจัยพบวา   นักเรียนที่มีอายุและระดับการศึกษา

แตกตางกัน   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05   ไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว อาจเนื่องมาจากวา  ทั้งอายุ                 

ทั้งระดับการศึกษาไมไดมีอิทธิพลมากมายตอการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน 

   5.2.3  เกรดเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบวา   นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานที่กําหนดไว  อาจเนื่องมาจากวา  นักเรียนที่ต้ังใจเรียนมีความรับผิดชอบและเอาใจ

ใสตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากกวา    

5.2.4  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน  ซ่ึงเปนไปตาม

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วา ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตอันประกอบดวยจิตลักษณะ 8 ประการ 

ไดแก เหตุผลเชิงจริยธรรม มุงอนาคตและควบคุมตนเอง ความเชื่ออํานาจในตน  แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  และคานิยม   สติปญญา  ประสบการณทางสังคม  และสุขภาพจิต  

เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมของคนดีและคนเกงซึ่งบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก  จะเปนผูที่

มีความมุมานะ  กระตือรือรน  เพียรพยายาม  มุงมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จโดยไมยอทอ  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ (2545:  118) มนตรีธาดา 

(2546: 53)  อภิรดี  โสภาพงศ  2547: 69) ซ่ึงพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ดังนั้น นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จะเปนผูที่มีความมุมานะ

กระตือรือลน  พากเพียรพยายาม ไมยอทอ  มีความอดทนตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค               

ของบุคคลอื่น  และเพียรพยายามใชพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมอยางเหมาะสม 

   5.2.5 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของนักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน ซ่ึงเปนไป

ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วา  ถาบุคคลมีความพรอมทางจิต  อันประกอบดวย จิตลักษณะ 8 

ประการ  ก็จะเปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมของคนดีและคนเกง ซ่ึงบุคคล  ที่มีลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน  จะเปนคนรูจักวางแผน คาดการณลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลอื่น  

เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถอดไดรอได   ควบคุมบังคับตนเองใหมี

พฤติกรรมที่เหมาะสม  ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลงานการงานวิจัยของสุภาสิณี  นุม

เนียม (2546: 130)  สุมิตตรา  เจิมพันธ  (2545: 124)  สุพัตรา  ธรรมวงษ (2544:  63)  ซ่ึงพบวา 
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธเชิงบวก กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา    ดังนั้น  

นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  สามารถเล็งเห็นผลใหญหลวงตอตน และบุคคลอื่นใน

อนาคตไดและสามารถใชพฤติกรรมการเรียนรูควบคู คุณธรรมที่ ถูกตอง 

   5.2.6  ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน  ซ่ึงเปนไปตาม

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วา  ถาบุคคลมีความพรอมทางจิต  อันประกอบดวยจิตลักษณะ             8 

ประการ  ก็จะเปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมของคนดีและคนเกง  ซ่ึงบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจใน

ตนจะเปนคนที่เชื่อวาทําดีไดดี  ถาตนพยายามมากในทางที่ถูกก็จะเกิดผลดีมากตามมาดวย  และ

เชื่อวาผลดีและผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มีสาเหตุจากตนเองเปนสวนใหญ มิไดเกิดจากความบังเอิญ

หรือโชคเคราะห  จะเปนผูที่มีความกระตือรือรนทําความดีไมงอมืองอเทารอใหบุญหลนทับผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตตรา เจิมพันธ (2545: 136) ฐานันดร  เปยศิริ 

(2545: 115)  สุพัตรา ธรรมวงษ (2544:  93) ซ่ึงพบวา ความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธเชิง

บวกกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  ดังนั้น   นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตน   จึงเปนผูที่มีความ

ตระหนักวาสิ่งที่เกิดกับตนไมวาจะเปนสิ่งดีหรือไมดี  สวนใหญเปนผลมาจากกระทําของตนเอง

แทบทั้งสิ้น ตรงขามกับผูที่เชื่ออํานาจนอกตน ซ่ึงเปนผูที่คิดวาสิ่งที่เกิดกับตน  มาจากโชคเคราะห 

ความบังเอิญ หรือเกิดจากการกระทําของผูอื่น  มากกวาที่จะเปนผลมาจาก        การกระทําของ

ตนเอง และเปนผูที่ใชพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมไดอยางเหมาะสม 

   5.2.7   ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน

ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วาถาบุคคลที่มีความพรอมทางจิตอันประกอบดวยจิต

ลักษณะ 8 ประการ  ก็จะเปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรม   ของคนดีและคนเกง  ซ่ึงบุคคลที่มี

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมมากจะเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาปรารถนามาก

ตามไปดวย  ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนิภาพร  โชติสุดเสนห (2545:  82) 

สุภาสิณี  นุมเนียม (2546:  178)   สุมิตตรา  เจิมพันธ (2545:  136)   ซ่ึงพบวา ทัศนคติที่ดีมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ดังนั้น นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม จึงเปนผูที่มีความรูสึกนึกคิดในการพิจารณาประเมินพฤติกรรมตาง ๆ วาเปน

ส่ิงที่ดีมีประโยชนและมีความรูสึกพึงพอใจในการที่จะปฏิบัติตามหลักหรือวิธีการที่เปนแนวทางนั้น ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 
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5.2.8  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย   ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน  ซ่ึงบุคคลที่ไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาก  จะเปนผูที่มีความรู ความเขาใจความเชื่อ และยอมรับการปฏิบัติตาม

หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนามากตามไปดวย  ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย

ของสุกมล  มุงพัฒนสุนทร (2546:  121,  174)ที่พบวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาก  

เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมรักษสัตวมากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอยกวา ซ่ึง

ก็จะมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวีรชัย  คําธร (2548: 130)  ที่พบวา การอบรมเลี้ยงดู

ตามแนวพุทธมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับทัศนคติ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของพิชัย  มณีรักษ (2547: 63)  ที่พบวา ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธมาก เปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธนอย ดังนั้น 

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ จึงเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมและสงเสริมความเปนชาว

พุทธจากบิดามารดาเพื่อกระตุนใหเกิดความรูและความเขาใจในหลักธรรมขั้นพื้นฐานทางพุทธ

ศาสนา 

5.2.9  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย   ผลการวิจัยนี้สนับสนุน

สมมติฐานซึ่งบุคคลที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากจะเปนผูที่ไดรับการ

ปฏิบัติจากบิดามารดาดวยความรักใคร  เอาใจใสทุกขสุข  มีความใกลชิดสนิทสนม  และไดรับ การ

ใหรางวัลหรือลงโทษอยางเหมาะสม ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกุหลาบ  ไทร

โพธิ์ภู (2546: 102) ที่พบวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากเปนผูที่มี

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนรวมมากกวา  ผูที่ไดรับการอบรม เลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาสิณี  นุมเนียม  (2546: 157)  ที่

พบวา   ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมากเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล

นอย  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธนะรัตน  เกงสกุล (2548:  128)   ที่พบวา ผูที่ไดรับ

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก  เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ

มากกวา  ผูที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลนอย    ดังนั้น   นักเรียนที่ไดรับ

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล จะเปนผูที่มีความพรอมที่ดีตอพฤติกรรมที่นา

ปรารถนา  และใชพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมไดอยางเหมาะสม 
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5.2.10  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน  มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย   ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐาน  ซ่ึงบุคคลที่เห็น

แบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก   ก็จะมีพฤติกรรมที่ดีตามไปดวย  ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลอง

กับงานวิจัยของสุมิตตรา  เจิมพันธ (2545: 124)  ที่พบวา  ผูที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนมาก  

เปนผูที่มีพฤติกรรมในขณะเรียนดีมากกวา ผูที่เห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนนอย  นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของพิชัย  มณีรักษ (2547: 102)  ที่พบวา  ผูที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสม

มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา ผูที่มีการคบเพื่อนอยางเหมาะสมนอย  ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของรังสิมันต  สุนทรไชยา (2436:  89)   ที่พบวา  ตัวแบบที่ดีมีผลทําใหเกิดการเพิ่ม

พฤติกรรมที่พึงประสงค  เชน  การตั้งใจเรียน การมีระเบียบวินัยในการเรียน หรือเพิ่มการมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนไดโดยผานกระบวนการเรียนรูจากการสังเกต  ดังนั้น  นักเรียนที่เห็น

แบบอยางพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมจากเพื่อน จึงเปนผูที่นาจะมีพฤติกรรมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมตามไปดวย 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ พบวา มีความสัมพันธกัน

กลาวคือ นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมอยูในระดับปานกลาง เมื่อนํามา

วิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในดานความรูความเขาใจแลวพบวาอยูในระดับ

ใกลเคียงกัน  คือ  นักเรียนมีความรูความเขาใจตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมทั้งดาน

ความซื่อสัตยและดานความมีระเบียบวินัยในตนเองอยูในระดับพอสมควร  โดยการนําไป

เปรียบเทียบกับนิยามปฏิบัติการของตัวแปร สวนปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม  ไดแก แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออํานาจในตน  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการ

เรียนรูควบคูคุณธรรม  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  

และการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนก็มีความสัมพันธเชนเดียวกัน 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียน  สนับสนุนขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหแบบสอบถามในเชิงปริมาณ 
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5.3  ขอดีและขอจํากัดของการวิจัย 

    

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนโครงการวิถีพุทธ” ในครั้งนี้ไดดําเนินการหลังจาก

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิดและเครื่องมือวัดที่เชื่อถือไดมากที่สุด 

อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้ยังมีขอดีและขอจํากัดอยูหลายประการ 

 
5.3.1  ขอดีของการวิจัย   

ประการแรก  การวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยนําสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมจากปจจัยตาง ๆ หลายดานรวมกัน  ไดแก  ปจจัยดานจิตลักษณะและปจจัย                 

ทางดานสถานการณแวดลอม ทําใหสามารถชี้วัดไดวา มีปจจัยอะไรบางที่มีความสัมพันธตอ                

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม  

 ประการที่สอง แบบวัดที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดที่มีคุณภาพสูง                     

ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา  โดยแบบวัดมีทั้งสวนที่สรางและเรียบเรียบขึ้นใหม                     

ซ่ึงไดผานขั้นตอนของการหาคุณภาพอยางละเอียด  นอกจากนั้นในบางสวนไดใชแบบวัดที่มีอยู  

ซ่ึงแบบวัดเหลานี้ไดผานการพัฒนาและมีมาตรฐานในการทดสอบ  และใชในการศึกษาในงาน              

ตาง ๆ หลายครั้ง จนมีความเชื่อถือได 

 ประการที่สาม การศึกษาไดทําการสุมตัวอยางจากนักเรียนของโรงเรียนที่เขารวม                  

ในโครงการวิถีพุทธ  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  ทําใหเชื่อถือไดวากลุมตัวอยาง           

ที่สุมมานั้น  สามารถเปนตัวแทนที่ดีของประชากรได 

  

5.3.2  ขอจํากัดของการวิจัย 

ประการแรก เนื่องจากการวิจัยนี้ใชกลุมตัวอยางใน  2  เขต  คือ  เขตหวยขวางและ            

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การหาความสัมพันธ

ในบางกรณีอาจไมสามารถยืนยันผลไดมากเทาที่ควร เนื่องจากอาจมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ             

กับลักษณะและการจัดการของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

นโยบายที่เกี่ยวของของโรงเรียนแตละแหง  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน อยางไร   

ก็ตามผูวิจัยไดพยายามอยางยิ่งในการที่จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีลักษณะตาง ๆ เหลานี้                        

ใหใกลเคียงกัน 
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ประการที่สอง   การวิจัยนี้เปนการศึกษาในลักษณะการหาความสัมพันธ   ดังนั้นขอมูลที่

พบจึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทานั้น   ผลของการวิจัย

ยังไมไดมีการพิสูจนเพื่อยืนยันความเปนสาเหตุ  และผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูควบคู

คุณธรรมในงานวิจัยนี้ไดอยางชัดเจน  เพื่อเปนการยืนยันผลที่พบนี้ควรมีการวิจัยเชิงทดลองแลว

สรางสาเหตุที่พบขางตน เพื่อการศึกษาผลที่เกิดขึ้นวาตรงกันกับงานวิจัยนี้หรือไม มากนอยเพียงใด 

ประการที่สาม  ในการวิจัยนี้วัดลักษณะทางสถานการณ   ลักษณะทางจิต  และพฤติกรรม

การเรียนรูควบคูคุณธรรมของนักเรียน  ซ่ึงเปนการวัดจากแหลงเดียว  จึงอาจพบผล                       

ของความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่มากกวาหรือนอยกวาความเปนจริงได   ดังนั้นในโอกาส

ตอไป  ควรมีการวัดตัวแปรผลจากการสังเกต  และ/หรือ  การรายงานจากผูอ่ืนรวมดวย                    

เชน  ผูปกครองของนักเรียน  เพื่อน  ครู  เปนตน 

 

5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาและสราง

เสริมพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมตอไปในอนาคต  โดยไดแบงสวนของขอเสนอแนะ      

ออกเปน  2 สวน  คือ 
 

5.4.1  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ประการที่หนึ่ง เนื่องจากขอจํากัดของงานวิจัยที่เปนการศึกษาปรากฏการณจริง                 

ทําใหผูวิจัยไมสามารถแยกคุณลักษณะปจจัยอื่น ๆ  ที่เขามาเกี่ยวของไดอยางชัดเจน เชน              

ลักษณะสภาพแวดลอมของโรงเรียน   นโยบายดานอื่นของโรงเรียน  ซ่ึงปจจัยเหลานี้อาจสงผลตอ

พฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมได  ดังนั้น  หากศึกษาในเชิงทดลอง  โดยการจัดการฝกอบรม

และการสังเกตการณ  จะสามารถควบคุมปจจัยแทรกอื่น ๆ ได   ซ่ึงจะทําใหไดรับผลการวิจัย                  

ที่มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

ประการที่สอง  การวัดตัวแปรบางตัว  เชน  ความซื่อสัตย  และความมีระเบียบวินัย              

ในตนเอง  ควรวัดจากครูประกอบดวย   เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลความเปนจริงมากขึ้น 

 ประการที่สาม  ควรทําการวิจัยในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดวย  เพื่อใหเห็นผล

ในวงกวางมากขึ้น 
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5.4.2  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 

 ประการที่หนึ่ง ในการวิจัยนี้พบผลที่สําคัญ  คือ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม                  

ในโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีจิตใจและพฤติกรรมที่นาปรารถนา  ดังนั้น ในสวน

ของโรงเรียนจึงตองตระหนักถึงบทบาทสําคัญของการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน  

โดยสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนใหยิ่ง ๆ ข้ึน  อาจทําในลักษณะที่ชักจูง

ใหนักเรียนสนใจ  เชน  การจัดบอรด  คิดคําขวัญที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม                         

ตอบปญหาธรรม   บันทึกความดีของผูปฏิบัติธรรม   เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและรับรู             

มากที่สุด   อันจะเกิดผลดีตอลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน  

ประการที่สอง ควรเพิ่มการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหมากขึ้นเพราะจากผล              

ของการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังอยูในระดับนอย  

 ประการที่สาม   ควรเพิ่มการฝกอบรมปจจัยดานอื่น ๆ  เขาไปในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ควบคูคุณธรรมของนักเรียน  เชน   การฝกอบรมดานสุขภาพจิต   และดานสติปญญาประกอบดวย  

เพื่อใหเกิดผลดีตอลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน 
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นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน.  ปริญญานพินธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ. 

บุญรับ ศักดิ์มณี.  2532.  การเสรมิสรางจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทํางาน

ราชการ.  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.

ประสานมิตร 

ประทีป กระจายพนัธ.  2538.  ผลของการใชตัวแบบบุคคลจริงและบทบาทสมมติเพื่อพัฒนา

ความรับผิดชอบของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที1่.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณและสวิง  สุวรรณ.  2527.  ทศันคต:ิ การวัด การเปลี่ยนแปลง และ

พฤติกรรมอนามัย.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

ปาริชาติ ลําพงึ.  ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1.  2554 (7 มีนาคม).  การสัมภาษณ. 

ปยพงษ หอมหวน.  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2.  2554 (14 มนีาคม).  การสัมภาษณ. 

พงศธร ไพศาลพยัคฆ.  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3.  2554 (17 มีนาคม).  การสัมภาษณ. 

พรหมวรรณ เปยมประถม.  2550.  ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการมวีินัยในตนเองของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑติ  

สถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร.  

พิชัย มณีรักษ.  2547.  การไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาที่เกีย่วของกับพฤติกรรม

เบญจธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

พิสมัย วิบูลยสวัสด์ิ และคณะ.  2528.  จิตวิทยาสังคมรวมสมัย.  กรุงเทพมหานคร: สยามศึกษา. 
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พูนฤดี สุวรรณพันธุ.  2537.  ปจจัยทางครอบครัวและโรงเรียนที่เกี่ยวของกับลกัษณะทาง

พุทธศาสนาของนักเรยีนในชุมชนที่มรีะดับการพฒันาตางกนั.  วทิยานพินธ

ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต).  2545.  กรอบความคิดในการจดัทําสาระการเรียนรู 

พระพุทธศาสนาในหลกัสูตรใหม.  พมิพคร้ังที่ 2 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  2538.  พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท.   

พิมพคร้ังที ่8  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  2543.  ทศวรรษธรรมทศันพระธรรมปฎก หมวดศึกษาศาสตร. 

กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสภา.  

พระมหาใจ สวนใผ.  2547.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน และจิต
ลักษณะที่เกีย่วของกับลกัษณะทางพุทธศาสนาของสามเณรผูเรยีนบาลี.           
ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาวีระชยั คําธร.  2548.  อิทธิพลของการฝกสมาธิและการไดรับสารชักจงูที่มีผลตอ

ความตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติธรรมในชวีิตประจําวันของนกัเรียนอาชีวศึกษา.  ภาค

นิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร. 

พระมหาสัญญา สวัสด์ิไธสงค.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน 

และจิตลกัษณะที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร.  ภาคนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระราชวรมณุี.  2523.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม.  

กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พระสวรรค ยมสีดา.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบาน วดั โรงเรียน ที่เกี่ยวของกบั 

พฤติกรรมการดํารงชวีิตแบบพุทธของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตนใน
โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ.  ภาคนพินธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร. 

มนตรี ธาดา.  2546.  ปจจยัทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมขยันเรยีนและพฤติกรรม
ฝกซอมกีฬาของนักเรยีนโรงเรียนกฬีา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกัด
กรมพลศึกษา.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัขอนแกน. 
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มนัส อารีรอบ.  2534.  การศึกษาความสมัพันธระหวางวินัยในตนเองกับผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนิสติศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  วิทยานิพนธศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

มนูญ ภูขลิบเงนิ.  2547.  ปจจัยทางจิตสงัคมที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการประหยัด

ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย.  ภาคนพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร. 

มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  2547.  โรงเรยีนวิถีพทุธ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.   

ราชบัณฑิตยสถาน.  2542.  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพมหานคร:  

นานมีบุคสพับลิเคชั่นสจํากัด. 

รังสิมันต สุนทรไชยา.  2536.  ผลของตัวแบบที่มีตอพฤติกรรมการมีระเบียบวินยัในชั้นเรียน

ของนักเรยีนวัยยางเขาสูวยัรุน.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั. 

เรวัติ สดมณี, พลตรี.  2543.  ปจจัยทางจติสังคมกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม 

ศึกษาเฉพาะกรณกีําลังพลในสายงานปลัดบัญชี.  เอกสารวิจัยสวนบุคคล 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

ลินดา สุวรรณดี.  2543.  ปจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ

ของนักเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ขารวมในโครงการรุงอรณุ.  วทิยานพินธปริญญา

มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วรพรรณ บุญวรโชติ.  2544.  ความสัมพนัธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการมีวินยั

ในตนเองของนักศกึษาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร.  ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

วรวรรณ อัศวกุล และคณะ.  2546.  ปจจยัทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมารดา

ในการดูแลทนัตสุขภาพแกบุตรกอนวยัเรียน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 

วศิน อินทสระ.  2535.  หลกัคําสอนสําคัญในพระพทุธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: บรรณาคาร. 

วิวาหวัณ มูลสถาน.  2523.  ความสัมพนัธระหวางการอบรมเลี้ยงดูและความมีวินัยใน

ตนเอง.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.

ประสานมิตร 
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วิเชียร ธรรมาธร.  2546.  ปจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมี

จริยธรรมดานอุทิศตนของขาราชการกรมกาํลังพลทหารอากาศ. เอกสารวิจยั 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบนัวิชาการปองกนัประเทศ. 

ศักดิ์ชัย นิรัญทว.ี  2532.  ความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทาํงานของครสูงักัด

กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานพินธการศกึษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร. 

ศิรินาถ ชนะขนัธ.  ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1.  2554 (17 มีนาคม).  การสัมภาษณ. 

ศิริรัตน ฤกษนรีวัฒน.  ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3.  2554 (7 มีนาคม).  การสัมภาษณ. 

ศุภชัย สุพรรณทอง.  2544.  ปจจัยทางจิตและสถานการณที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอยางมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบนัราชภัฎ.  ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สงวน สุทธาเลศิอรุณ.  2532.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ชัยศิริการพิมพ. 

สัญญา สัญญาวิวฒัน.  2549.  ทฤษฎีและกลยทุธการพัฒนาสงัคม.  กรุงเทพมหานคร: 

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สามารถ ประสงคสุข.  ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3.  2554 (14 มีนาคม).  การสัมภาษณ. 

สาโรช บวัศรี.  2523.  วิเคราะหความหมายของจริยธรรม ในแนวทางการพัฒนาจริยธรรม

ไทย.  กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. 

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.  2527.  ปจจัยทางสงัคมและเศรษฐกิจที่มี

ความสมัพันธตอความมวีนิัยของประชาชนชาวไทย.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ สํานกังานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ. 

สินีนุช มวงกล่าํ.  2544.  พฤติกรรมการประหยัดพลงังานไฟฟาของนักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตนสังกดักรมสามัญศึกษา จังหวดันนทบุรี.  วทิยานพินธปริญญา

มหาบัณฑิตคณะพัฒนาสงัคม สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล.  2546.  จิตวิทยาสังคมทฤษฎแีละการประยุกต.  กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น. 

สุกมล มุงพฒันสุนทร.  2546.  ปจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ 

กับพฤติกรรมรักษสตัวของนกัเรยีนวยัรุนชายในชนบท.  วทิยานพินธมหาบัณฑิต 

สถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร. 
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สุจิณณา คณติวรานนัท.  2539.  ความสมัพันธระหวางพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ
กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเตรียมทหารชั้นป 2.  

ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

สุชา จนัทรเอม และสุรางค จันทรเอม,  2518.  หลักการศึกษาจิตวิทยาหลักการสอน.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพแพรพิทยา.   

สุทธิดา ทองศฤงคลี.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง บาน โรงเรียน และจิต
ลักษณะที่เกีย่วของกับความตั้งใจทีจ่ะดูแลญาติผูสงูอายุของนกัเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2.  ภาคนพินธปริญญามหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

สุธาสิด พงษวนั.  2550.  ปจจัยทางจิตสงัคมที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมเสริมแรง

นักเรียนของครูประถมศึกษา.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพฒั

นบริหารศาสตร. 
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ภาคผนวก ก 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

สวสัดีนักเรียนทุกคน 

           นักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชน  ทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนเพื่อเขารวมในงานวจิัยศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูคูคุณธรรมของนักเรียน 

           แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  9 หัว  แตละขอนักเรียนสามารถเลือกตอบคําถามไดอยางอิสระ

ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแตละคนหลังจากที่เขามาเรียนในโรงเรียนวิถีพทุธแหงนีทุ้กขอ

ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดและคําตอบของนักเรียนทุกคนจะถือเปนความลับซ่ึงในการศึกษาจะใช

คะแนนรวมของนักเรียนทัง้หมดดังนั้นจึงขอใหนักเรียนทีรั่กทุกคน ชวยพิจารณาตอบคําถามทุกขอ

และตอบดวยความตั้งใจขอมูลที่ไดรับจากนักเรียนจะนําไปใชเปนประโยชนไดเมื่อคําตอบครบถวน

สมบูรณทุกขอ  จึงขอความกรุณาอยาเวนขอใด ขอหนึ่ง  อนึ่ง  คําตอบของนักเรียนทุกคนจะไมมี

ผลกระทบใด ๆ ตอคะแนนหรือผลการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น 

            ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชน  และระบบ

สังคมไทยตอไป 

            ผูวิจัยทราบดีวา  แบบสอบถามชุดนี้มีความยาวพอสมควร  จึงขอเสนอแนะใหนักเรียนอาน

ขอแนะนําวิธีการตอบใหชัดเจนกอนตอบทุกครั้ง  เพื่อใหเกิดความเขาใจคําถามในแตละชุดและเพื่อ

เปนการประหยัดเวลาในการตอบของนักเรียนทุกคน 

            ผูวิจัยขอขอบคุณทางโรงเรียน  คุณครูทุกทาน  และนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการ

ตอบและเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง. 

                                     พระมหาจิรัตถกร   อริโย (มะสุใส) 

                                                นักศึกษาปริญญาโท  คณะพฒันา  

                                 สังคมสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

               2554 
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ขอแนะนําวิธีตอบ 

คําแนะนํา 

 เพื่อเปนการทําความเขาใจในการตอบแบบสอบถามชุดนี้   ผูวิจัยขอเสนอแนะวิธีการตอบ

ดังตอไปนี้ 

ข้ันที่  1  อานขอความใหเขาใจ 

ข้ันที่  2  ขอใหนักเรียนคิดวา  ขอความนี้เปน  “จริง”  หรือ  “ไมจริง”  สําหรับนักเรียน 

ข้ันที่  3  ถา  “จริง”  ใหคิดวา  จริงมากนอยเพียงใดมี  2  ระดับ 

1)  จริงปานกลางถึงจริงมาก  ขีด    ที่  “จริง” 

2)  จริงเล็กนอย     ขีด    ที่  “คอนขางจริง” 

ถา  “ไมจริง” ใหคิดวา  ไมจริงมากนอยเพียงใด  มี  2  ระดับ 

1)  ไมจริงปานกลางถึงไมจริงมาก  ขีด    ที่  “ไมจริง” 

 2)  ไมจริงเล็กนอย    ขีด    ที่   “คอนขางไมจริง” 

 

   ตัวอยาง 

 

 

 

 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 
ขางจริง 

คอนขาง 
ไมจริง 

ไมจริง 

                 ขาพเจาไมเคยสงการบานเลย     
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แบบวัดที่ใชในงานวิจัย 

 

ชุดที ่   ชื่อแบบวัด   ชื่อตัวแปร 

 

1           ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัตัวนักเรยีน  ลักษณะชีวสงัคม 

2 การเรียนรูของขาพเจา   ความซื่อสัตย 

3 การปฏิบัติตนของขาพเจา  ความมวีินยั 

4 ความมุงมัน่ของขาพเจา   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

5 ขาพเจาในปจจุบันและอนาคต  ลักษณะมุงอนาคตควบคมุตน 

6 ส่ิงที่มกัเกิดขึ้นกับขาพเจา  ความเชื่ออํานาจในตน 

7 ความคิดเหน็ของขาพเจา   ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูคูคุณธรรม 

8 ขาพเจากับประสบการณทางบาน  การอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 

9 การปฏิบัติตนของผูปกครอง  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนุนและใชเหตุผล 

10 ขาพเจากับเพือ่น    การเหน็แบบอยางที่ดีจากเพือ่น 
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1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

   คําชี้แจง  ใหเติมคํา  หรือทําเครื่องหมาย     ลงใน    ใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว   

    นักเรียนมากที่สุด 

  1. เพศของขาพเจาคือ             ชาย      หญิง 

  2. อายุ....................ป 

  3.  ขาพเจากําลังศึกษาอยูช้ัน                ม. 1             ม.  2               ม.  3 

  4.  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPA) ในเทอมที่ผานมาเทากับ............................................. 

 

2. ความซื่อสัตยของขาพเจา 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 
 ขางจริง 

คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. เมื่อเก็บสิ่งของไดขาพเจาจะสงคืนเจาของทุกครั้ง     

2. ขาพเจาไมเคยหยิบเอาอุปกรณการเรียนของเพื่อน 

    กอนไดรับอนุญาต 

    

3. ขาพเจาชอบพูดแตความจริง     

4. ขาพเจาไมชอบคบเพื่อนที่เห็นแกประโยชนของ 

    ตนเองเปนใหญ 

    

5. ขาพเจาไมเคยขโมยของ ๆ ผูอ่ืนมาเปนของ ๆ ตน     

6. ขาพเจาไมเคยพูดจาหยาบคายกับผูใหญ     

7. ขาพเจาไมชอบคน ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน     

8. ขาพเจาคบกับเพื่อนดวยความจิรงใจเสมอ     

9. ขาพเจาเคยชวยเหลือเพื่อนที่ไดรับความเดือดรอน     

10. ขาพเจาเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา 

       ประโยชนสวนตน 

    

 

(เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 0 ถึง 4.00) 
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3. ความมวีินยัของขาพเจา 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

ขางจรงิ
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. ขาพเจาสงการบานทนัในเวลาที่กาํหนด     

2. ขาพเจาเขาเรียนตรงเวลาเสมอ     

3. ขาพเจาไมเคยหนเีรียนในชั่วโมงเรียนเลย     

4. ขาพเจาจะทําความเขาใจบทเรียนกอนเรียนทกุครั้ง     

5. ขาพเจามกัจะนาํงานวิชาอื่นมาทําในขณะที่ครู สอนอยู     

6. ขาพเจาปฏบิัติตามกฎของโรงเรียนเสมอ     

7. ขาพเจาทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากครูทุกครั้ง     

8. ขาพเจาแตงกายเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของ 

    โรงเรียน 

    

9. ขาพเจาไมเคยออกจากหองเรียนในขณะเรียนโดยไม 

    จําเปน 

    

10. ขาพเจาทาํความเคารพครู/อาจารยเมือ่เดินผานหรือสวน 

      ทางกันเสมอ 
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4. ความมุงมัน่ของขาพเจา 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. ขาพเจาสามารถอานหนงัสือเรียนไดติดตอกันเปน 

    เวลานานโดยไมเบื่อ 

    

2. เมื่อเรียนวิชาใด ๆ ขาพเจาจะทุมเทความพยายามเพือ่ให 

    ไดผลการเรยีนดีที่สุด 

    

3. เมื่อเร่ิมตนทําสิง่ใด ขาพเจาจะพยายามทําจนกระทัง่ 

    สําเร็จ 

    

4. ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมัน่ในการเรียนเพื่ออนาคตที่ด ี     

5. ขาพเจาเปนคนที่ชอบคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ     

6. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบือ่หนาย และไมสนใจวาจะเรียน 

    ไดดีเพียงใด 

    

7. บอยครั้งที่ขาพเจาคิดวา การมุงมั่นในการเรียนเปนสิ่งที ่

    สูญเปลา 

    

8. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบือ่หนาย และไมสนใจวางานที ่

    ครูส่ังจะสาํเร็จหรือไม 

    

9. ขาพเจาใหความสนใจกบัวิชาที่ยาก และทาทาย 

    ความสามารถเสมอ 

    

10. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ขาพเจาจะรีบแกปญหานั้นทนัท ี     
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5. ขาพเจาในปจจุบันและอนาคต 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. เมื่อสอบไดคะแนนไมดี ขาพเจามักคิดวาเปนเพราะกรรม 

    เกาของตน 

    

2. ขาพเจามกัลืมทําการบานที่ครูส่ังเสมอ     

3. ขาพเจาจะรีบทําการบานใหเสร็จ กอนไปเที่ยวเลน     

4. ขาพเจาอยากเรียนหนังสอืใหสูง ๆ เพื่อโตขึ้นจะไดทํางาน 

    ดี ๆ  

    

5. ขาพเจาไมอยากถูกลงโทษ จึงไมทําการทุจริตในการสอบ     

6. ขาพเจาไมอยากเรียนธรรมะ เพราะจะทาํใหถกูมองวา 

    เปนคนลาสมัย 

    

7. ขาพเจาไมขัดใจเพื่อน เพือ่จะไดมีเพื่อนไวลอกการบาน     

8. ขาพเจาไมอยากสอบตก จึงขยันอานหนังสือ     

9. เมื่อเวลาใกลสอบขาพเจาจะขยันเปนพิเศษเพื่อใหได 

    คะแนนดี ๆ 

    

10. ขาพเจาจะไมขีดเขียนลงในหนงัสือเรียนเพราะจะทาํให 

      สกปรก 
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6. สิ่งทีม่ักเกดิขึ้นกับขาพเจา 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. ขาพเจาเชื่อวา คนทีเ่รียนหนงัสือเกงนัน้ สวนใหญเปน 

    เพราะเกิดมาเกงเอง 

    

2. ขาพเจามกัถูกกลาวหาวาทําผิดกฎระเบยีบของโรงเรียน 

    ทัง้ๆที่ไมไดทํา 

    

3. เมื่อขาพเจาทาํสิ่งใดผิดพลาดไปขาพเจาจะพยายามทํา 

    ส่ิงนัน้ใหถกูตองใหได 

    

4. ขาพเจาเชื่อวาความพยายามอยูที่ไหนความสาํเร็จอยูที ่

    นัน่ 

    

5. ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของขาพเจาคือพยายาม 

    หลกีเลี่ยงปญหานั้น 

    

6. ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหาทีเ่กิดขึ้น มทีางออกเสมอ     

7. ขาพเจารูสึกวาไมคุมคาทีจ่ะพยายามทาํอะไรอยางเต็มที ่

    เพราะสิง่ตาง ๆ ไมเคยใหผลตามที่เราพยายามเลย 

    

8. ขาพเจาเชื่อวา การจะทาํสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จไดตองมีการ 

    วางแผนไวลวงหนา 

    

9. การที่ขาพเจาจะสอบไดคะแนนดหีรือไมดีขาพเจาเชื่อวา 

    เปนเพราะกรรมเกา 

    

10. ขาพเจาจะเปนคนดีหรือไม ข้ึนอยูกับกรรมเกาของ 

      ขาพเจา 
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7. ความคิดเห็นของขาพเจา 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะไมไดชวยใหขาพเจาเปน 

     คนดีไดเลย 

    

2. ขาพเจาคิดวา การไดทาํกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมเปน 

    เร่ืองที่ด ี

    

3. ขาพเจาคิดวา การจัดกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา 

    ชวยใหเขาใจธรรมะมากขึ้น 

    

4. ขาพเจาคิดวา เมื่อทาํกิจกรรมกลุมความสามัคคีเปนเรื่อง 

    สําคัญ 

    

5. ขาพเจารูสึกพอใจ ที่ไดเรียนทั้งวิชาทางโลกและทางธรรม 

    จากโรงเรียน 

    

6. ขาพเจารูสึกเบื่อหนายเมือ่ตองเขารวมพิธีกรรมทาง 

    ศาสนา 

    

7. ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะเปนเรื่องจําเปนตอสังคม     

8. ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อครูส่ังใหไปทาํกจิกรรมที่วัด     

9. ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อมคีนชมวาขาพเจาเปนคนดีม ี

    คุณธรรม 

    

10. ขาพเจาใหความสนใจเรียนธรรมะเทา ๆ กบัเรียนวชิา 

      อ่ืน ๆ 
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8. ขาพเจากบัประสบการณทางบาน 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. พอแมของขาพเจาไมเคยพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด     

2. พอแมของขาพเจาบอกวา การทาํบุญใสบาตรเปนการ 

    กระทําที่ไมคุมคา 

    

3. พอแมของขาพเจาบอกวา การไหวพระกอนนอนจะทาํให 

    เรียนหนังสอืเกง 

    

4. พอแมของขาพเจาบอกวา การใหทานเปนการกระทาํที ่

    ส้ินเปลืองเปลา ๆ  

    

5. พอแมของขาพเจาสอนไมใหเบียดเบยีนคนอืน่     

6. พอแมของขาพเจาบอกวา คนที่เขาวัดฟงธรรมะเปนคน 

    ไมทนัโลก 

    

7. พอแมแสดงความพงึพอใจทุกครั้งที่ขาพเจาชวยเหลอืผูที ่

    ตกทุกขไดยาก 

    

8. พอแมของขาพเจามักบอกวาการนั่งสมาธิทาํใหเสียเวลา 

    ทบทวนหนงัสือเปลา ๆ 

    

9. พอแมสงเสริมใหขาพเจาเปนคนดีและคนเกงไปพรอมๆ  

    กนั 

    

10. พอแมมกัแนะนาํใหขาพเจาเห็นความสําคัญของการ 

      เปนคนมคีุณธรรม 
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9. การปฏิบติัตนของผูปกครอง 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง 
คอน 

ขางจรงิ
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. พอแมไมเคยสนใจทุกขสุขของขาพเจาเลย     

2. พอแมแสดงใหขาพเจารูวาทานภูมิใจทีม่ีลูกอยางขาพเจา     

3. พอแมไมชอบที่จะใหขาพเจาปรึกษาหรือขอคําแนะนาํ 

    จากทานเลย 

    

4. พอแมสามารถชวยใหขาพเจาหายกลุมใจและคลายทกุข 

    เสมอ 

    

5. พอแมยอมรับฟงความคดิเห็นของขาพเจาเสมอ     

6. พอแมเปนที่ปรึกษาที่ดีของขาพเจา     

7. พอแมรักและหวงัดีตอขาพเจาเสมอ     

8. พอแมจะอธิบายเหตุผลเมื่อขาพเจาทาํผิดกอนลงโทษ 

    ขาพเจาเสมอ 

    

9. เมื่อพอแมอารมณเสีย  ทานจะพาลลงโทษขาพเจา     

10. พอแมมกัจะใหโอกาสขาพเจาอธิบายกอนที่จะดุหรอื 

      ลงโทษขาพเจา 
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10. ขาพเจากับเพื่อน 

ขอความ 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 

จริง คอน 

 ขางจริง 
คอนขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

1. เมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนของขาพเจา 

    มักไมใหความชวยเหลือ 

    

2. เพื่อนของขาพเจามักทิง้ขยะลงบนสถานที่สาธารณะ     

3. ถามีโอกาสขาพเจามักจะชวนเพื่อนหนีเรียนไปเทีย่ว     

4. ขาพเจากลวัวาเพื่อนจะเลิกคบจึงตามใจเพื่อน     

5. ขาพเจาเลอืกคบเพื่อนทีม่ีความประพฤติดี     

6. เมื่อไมเขาใจที่ครูสอน ขาพเจามักถามเพื่อนที่เรียนเกง ๆ      

7. เมื่อเพื่อนทาํในสิ่งไมด ีขาพเจาจะเตือนเพื่อนเสมอ     

8. ขาพเจามกัพอใจคําแนะนําของเพื่อนมากกวาของพอแม 

    หรือของคร ู

    

9. ถาเพื่อนชักชวนไปในทางที่ไมดี ขาพเจาจะปฏิเสธทันท ี     

10. เพื่อนของขาพเจาตางกต็ั้งใจเรียนกันทุกคน     
 

              ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนทีใ่หความรวมมือเปนอยางดี 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

 

ตารางที่ 1  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัดานความซือ่สัตย 
 

ความซื่อสัตยของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. เมื่อเก็บส่ิงของไดขาพเจาจะสงคนืเจาของทุกครั้ง 9.92 .34 .66 

2. ขาพเจาไมเคยหยิบเอาอปุกรณการเรียนของเพื่อนกอนไดรับ 

    อนุญาต 

 

7.20 

 

.20 

 

.69 

3. ขาพเจาชอบพูดแตความจริง 8.97 .32 .66 

4. ขาพเจาไมชอบคบเพื่อนที่เหน็แกประโยชนของตนเองเปนใหญ 10.49 .37 .65 

5. ขาพเจาไมเคยขโมยของ ๆ ผูอ่ืนมาเปนของ ๆ ตน 13.05 .40 .65 

6. ขาพเจาไมเคยพูดจาหยาบคายกับผูใหญ 12.87 .35 .66 

7. ขาพเจาไมชอบคน ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 9.48 .42 .65 

8. ขาพเจาคบกับเพื่อนดวยความจิรงใจเสมอ 9.78 .37 .65 

9. ขาพเจาเคยชวยเหลือเพือ่นที่ไดรับความเดือดรอน 9.73 .43 .65 

10. ขาพเจาเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 6.25 .25 .68 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดดานความซื่อสตัย เทากับ .68 
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ตารางที่ 2  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัดานความมีระเบียบวินยั 
 

ความมีระเบยีบวินยัของขาพเจา 
พิสัยคา คาความ 

เชื่อมั่น t r 

1. ขาพเจาสงการบานทนัในเวลาที่กาํหนด 6.86 .28 .72 

2. ขาพเจาเขาเรียนตรงเวลาเสมอ 12.63 .42 .70 

3. ขาพเจาไมเคยหนเีรียนในชั่วโมงเรียนเลย 10.70 .38 .71 

4. ขาพเจาจะทําความเขาใจบทเรียนกอนเรียนทกุครั้ง 8.91 .36 .71 

5. ขาพเจามกัจะนาํงานวิชาอื่นมาทําในขณะที่ครูสอนอยู 6.43 .15 .74 

6. ขาพเจาปฏบิัติตามกฎของโรงเรียนเสมอ 13.59 .52 .68 

7. ขาพเจาทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากครูทุกครั้ง 12.00 .45 .70 

8. ขาพเจาแตงกายเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของ 

    โรงเรียน 

 

13.84 

 

.51 

 

.68 

9. ขาพเจาไมเคยออกจากหองเรียนในขณะเรียนโดยไม 

    จําเปน 

 

11.19 

 

.43 

 

.70 

10. ขาพเจาทาํความเคารพครู/อาจารยเมือ่เดินผานหรือสวนทาง 

      กนัเสมอ 

 

9.94 

 

.38 

 

.71 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดดานความมีระเบียบวินยั เทากับ .73 
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ตารางที่ 3  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
 

แรงจูงใจใฝสมัฤทธิข์องขาพเจา 
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. ขาพเจาสามารถอานหนงัสือเรียนไดติดตอกันเปนเวลานานโดย 

    ไมเบื่อ 

6.93 .19 .69 

2. เมื่อเรียนวิชาใด ๆ ขาพเจาจะทุมเทความพยายามเพือ่ใหไดผล 

    การเรียนดทีี่สุด 

10.98 .46 .64 

3. เมื่อเร่ิมตนทําสิง่ใด ขาพเจาจะพยายามทําจนกระทัง่สําเร็จ 11.53 .47 .69 

4. ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมัน่ในการเรียนเพื่ออนาคตที่ด ี 11.74 .48 .64 

5. ขาพเจาเปนคนที่ชอบคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 11.24 .44 .64 

6. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบือ่หนาย และไมสนใจวาจะเรียนไดด ี

    เพยีงใด 

6.67 .23 .68 

7. บอยครั้งที่ขาพเจาคิดวา การมุงมั่นในการเรียนเปนสิ่งที่สูญ 

    เปลา 

6.76 .18 .70 

8. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบือ่หนาย และไมสนใจวางานที่ครูส่ังจะ 

    สําเร็จหรือไม 

10.33 .34 .66 

9. ขาพเจาใหความสนใจกบัวิชาที่ยาก และทาทายความสามารถ 

    เสมอ 

10.77 .36 .66 

10. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ขาพเจาจะรีบแกปญหานั้นทนัท ี 12.00 .42 .65 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เทากับ .68 
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ตารางที่ 4  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. เมื่อสอบไดคะแนนไมดี ขาพเจามักคิดวาเปนเพราะกรรมเกาของ 

    ตน 

12.70 .31 .65 

2. ขาพเจามกัลืมทําการบานที่ครูส่ังเสมอ 9.48 .26 .66 

3. ขาพเจาจะรีบทําการบานใหเสร็จ กอนไปเที่ยวเลน 8.01 .28 .66 

4. ขาพเจาอยากเรียนหนังสอืใหสูง ๆ เพื่อโตขึ้นจะไดทํางานดี ๆ  13.35 .52 .62 

5. ขาพเจาไมอยากถูกลงโทษ จึงไมทําการทุจริตในการสอบ 8.11 .27 .66 

6. ขาพเจาไมอยากเรียนธรรมะ เพราะจะทาํใหถกูมองวาเปนคน 

    ลาสมยั 

12.17 .36 .64 

7. ขาพเจาไมขัดใจเพื่อน เพือ่จะไดมีเพื่อนไวลอกการบาน 11.96 .34 .64 

8. ขาพเจาไมอยากสอบตก จึงขยันอานหนังสือ 9.07 .40 .63 

9. เมื่อเวลาใกลสอบขาพเจาจะขยันเปนพิเศษเพื่อใหไดคะแนนด ีๆ 9.78 .44 .63 

10. ขาพเจาจะไมขีดเขียนลงในหนงัสือเรียน เพราะจะทําใหสกปรก 6.02 .20 .67 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน เทากบั .67 
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ตารางที่ 5  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัความเชื่ออาํนาจในตน 
 

ความเชื่ออํานาจในตนของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. ขาพเจาเชื่อวา คนทีเ่รียนหนงัสือเกงนัน้ สวนใหญเปนเพราะเกิด 

    มาเกงเอง 

14.16 .52 .72 

2. ขาพเจามกัถูกกลาวหาวาทําผิดกฎระเบยีบของโรงเรียนทัง้ๆที ่

    ไมไดทํา 

10.95 .39 .74 

3. เมื่อขาพเจาทาํสิ่งใดผิดพลาดไปขาพเจาจะพยายามทําสิง่นัน้ให 

    ถูกตองใหได 

7.41 .20 .76 

4. ขาพเจาเชื่อวาความพยายามอยูที่ไหน ความสาํเร็จอยูทีน่ั่น 11.85 .46 .74 

5. ทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของขาพเจา คือพยายามหลกีเลี่ยง 

     ปญหานั้น 

8.22 .29 .76 

6. ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหาทีเ่กิดขึ้น มทีางออกเสมอ 13.51 .47 .74 

7. ขาพเจารูสึกวาไมคุมคาทีจ่ะพยายามทาํอะไรอยางเต็มที่เพราะ 

    ส่ิงตาง ๆ ไมเคยใหผลตามที่เราพยายามเลย 

12.85 .49 .73 

8. ขาพเจาเชื่อวา การจะทาํสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จได ตองมกีาร 

    วางแผนไวลวงหนา 

10.16 .37 .75 

9. การที่ขาพเจาจะสอบไดคะแนนดหีรือไมดี ขาพเจาเชื่อวาเปน 

    เพราะกรรมเกา 

14.85 .54 .72 

10.  ขาพเจาจะเปนคนดีหรือไมข้ึนอยูกับกรรมเกาของขาพเจา 14.83 .54 .72 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดความเชื่ออํานาจในตน เทากับ .76 
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ตารางที่ 6  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรยีนรูควบคูคุณธรรม 
 

ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรยีนรูควบคูคุณธรรมของ
ขาพเจา  

พิสัยคา คาความ
เชื่อมั่น t r 

1. ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะไมไดชวยใหขาพเจาเปนคนดีได 

    เลย 

14.64 .44 .80 

2. ขาพเจาคิดวา การไดทาํกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมเปนเรื่องที่ดี 14.94 .57 .78 

3. ขาพเจาคิดวา การจัดกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนาชวยให 

    เขาใจธรรมะมากขึน้ 

15.16 .60 .78 

4. ขาพเจาคิดวา เมื่อทาํกิจกรรมกลุมความสามัคคีเปนเรื่องสําคัญ 12.46 .53 .79 

5. ขาพเจารูสึกพอใจ ที่ไดเรียนทั้งวิชาทางโลกและทางธรรมจาก 

    โรงเรียน 

16.01 .60 .78 

6. ขาพเจารูสึกเบื่อหนายเมือ่ตองเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา 9.85 .30 .82 

7. ขาพเจาคิดวา การเรียนธรรมะเปนเรื่องจําเปนตอสังคม 13.82 .50 .79 

8. ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อครูส่ังใหไปทาํกจิกรรมที่วัด 9.36 .43 .80 

9. ขาพเจารูสึกพอใจ เมื่อมคีนชมวาขาพเจาเปนคนดีมคีุณธรรม 13.44 .54 .79 

10. ขาพเจาใหความสนใจเรียนธรรมะเทา ๆ กบัเรียนวชิาอื่น ๆ 10.06 .46 .79 

คาความเชือ่มัน่โดยรวมของแบบวัดทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรยีนรูเทากับ .81 
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ตารางที่ 7  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัการอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ 
 

การอบรมเลีย้งดูแบบพุทธของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. พอแมของขาพเจาไมเคยพาขาพเจาไปทําบุญที่วัด 17.70 .66 .82 

2. พอแมของขาพเจาบอกวา การทาํบุญใสบาตรเปนการกระทําที ่

    ไมคุมคา 

19.84 .70 .82 

3. พอแมของขาพเจาบอกวา การไหวพระกอนนอนจะทาํใหเรียน 

    หนงัสือเกง 

4.53 .09 .87 

4. พอแมของขาพเจาบอกวา การใหทานเปนการกระทาํที ่

    ส้ินเปลืองเปลา ๆ  

19.27 .74 .81 

5. พอแมของขาพเจาสอนไมใหเบียดเบยีนคนอืน่ 11.65 .39 .85 

6. พอแมของขาพเจาบอกวา คนที่เขาวัดฟงธรรมะเปนคนไมทนั 

    โลก 

19.41 .68 .82 

7. พอแมแสดงความพงึพอใจทุกครั้งที่ขาพเจาชวยเหลอืผูที่ตกทกุข 

    ไดยาก 

11.39 .43 .84 

8. พอแมของขาพเจามักบอกวาการนั่งสมาธิทาํใหเสียเวลาทบทวน 

    หนงัสือเปลา ๆ 

19.28 .67 .82 

9. พอแมสงเสริมใหขาพเจาเปนคนดีและคนเกงไปพรอมๆ กัน 12.97 .56 .83 

10. พอแมมกัแนะนาํใหขาพเจาเห็นความสําคัญของการเปนคนม ี

      คุณธรรม 

14.11 .58 .83 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ เทากับ .85 
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ตารางที่ 8  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนและใชเหตุผล 
 

การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. พอแมไมเคยสนใจทุกขสุขของขาพเจาเลย 18.75 .55 .81 

2. พอแมแสดงใหขาพเจารูวาทานภูมิใจทีม่ีลูกอยางขาพเจา 11.26 .44 .82 

3. พอแมไมชอบที่จะใหขาพเจาปรึกษาหรือขอคําแนะนาํจากทาน 

    เลย 

17.00 .52 .81 

4. พอแมสามารถชวยใหขาพเจาหายกลุมใจและคลายทกุขเสมอ 15.12 .58 .81 

5. พอแมยอมรับฟงความคดิเห็นของขาพเจาเสมอ 14.96 .58 .81 

6. พอแมเปนที่ปรึกษาที่ดีของขาพเจา 18.51 .69 .80 

7. พอแมรักและหวงัดีตอขาพเจาเสมอ 14.98 .53 .81 

8. พอแมจะอธิบายเหตุผลเมื่อขาพเจาทาํผิดกอนลงโทษขาพเจา 

    เสมอ 

11.74 .55 .81 

9. เมื่อพอแมอารมณเสีย  ทานจะพาลลงโทษขาพเจา 11.33 .38 .83 

10. พอแมมกัจะใหโอกาสขาพเจาอธิบายกอนที่จะดุหรอืลงโทษ 

      ขาพเจา 

8.98 .39 .82 

คาความเชือ่มัน่โดยรวมของแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล เทากับ .83 
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ตารางที่ 9  ผลทดสอบคณุภาพแบบวดัการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน 
 

การเหน็แบบอยางจากเพือ่นของขาพเจา  
พิสัยคา คาความ

เชื่อมั่น t r 

1. เมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนของขาพเจามักไมให 

    ความชวยเหลือ 

13.81 .43 .62 

2. เพื่อนของขาพเจามักทิง้ขยะลงบนสถานที่สาธารณะ 8.08 .22 .67 

3. ถามีโอกาสขาพเจามักจะชวนเพื่อนหนีเรียนไปเทีย่ว 16.56 .55 .60 

4. ขาพเจากลวัวาเพื่อนจะเลิกคบจึงตามใจเพื่อน 11.67 .40 .63 

5. ขาพเจาเลอืกคบเพื่อนทีม่ีความประพฤติดี 9.25 .35 .64 

6. เมื่อไมเขาใจที่ครูสอน ขาพเจามักถามเพื่อนที่เรียนเกง ๆ  6.87 .23 .66 

7. เมื่อเพื่อนทาํในสิ่งไมด ีขาพเจาจะเตือนเพื่อนเสมอ 9.55 .33 .65 

8. ขาพเจามกัพอใจคําแนะนําของเพื่อนมากกวาของพอแมหรือ 

    ของครู 

10.77 .35 .64 

9. ถาเพื่อนชักชวนไปในทางที่ไมดี ขาพเจาจะปฏิเสธทันท ี 7.33 .28 .65 

10. เพื่อนของขาพเจาตางกต็ั้งใจเรียนกันทุกคน 6.14 .15 .68 

คาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบวัดการเห็นแบบอยางจากเพื่อน เทากับ .67 

  



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ 

สวนที่ 1 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความมีคุณธรรมในดาน “ความซื่อสัตย” “ความมี

ระเบียบวนิัยในตนเอง” ของนักเรียน 

1.1.  ความมคีุณธรรมในดานความซื่อสัตย  

                1)  นักเรียนคดิวาความมีคณุธรรมในดานความซื่อสัตยคืออะไร 

                2)  ความมีคณุธรรมในดานความซื่อสัตยมีความสําคญัอยางไร 

1.2   ความมคีุณธรรมในดานความมวีนิยัในตนเอง  

1) นักเรียนคิดวาความมีคุณธรรมในดานความมวีนิัยในตนเองคืออะไร 

2) ความมีคณุธรรมในดานความมวีนิัยในตนเองมีความสําคัญอยางไร 

สวนที่ 2  ปจจัยทางจิตที่มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรมของนกัเรียน 

2.1  อะไรคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนรูควบคูคุณธรรม  และแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์นัน้มีความสาํคัญอยางไร 

2.2  นักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเอง(อดทนรอคอยเพื่อส่ิงที่ยิง่ใหญในอนาคต)

อยางไร   

2.3  นักเรียนมีความเชื่ออํานาจในตน (เชือ่การกระทําของตนมากกวาโชควาสนา) อยางไร 

2.4  นักเรียนมีทัศนะคติตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคณุธรรมอยางไร 

2.5  ผูปกครองของนกัเรียนไดสงเสริมอบรมในแบบวิถพีทุธ หรือไมอยางไร 

2.6  ผูปกครองของนกัเรียนใหความดูแล เอาใจใส มีเหตุผลในการอบรมสั่งสอนใหรางวัลและ 

ลงโทษแกนกัเรียนอยางไร 

2.7  พฤติกรรมของเพื่อนทีเ่รียนดีและประพฤติตนดี มีผลตอความประพฤติของนักเรียนหรือไม

อยางไร 

 



 

ภาคผนวก ง 

สรุปบทสัมภาษณ 

1.  บทสัมภาษณเด็กหญิงสุภาวดี  จนัทรสอง  ม.2 โรงเรียนสามเสนนอก เมือ่วันที่  7 

มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

           1)   ดานความซื่อสัตย คือ   

   (1)  การลักขโมยเปนสิง่ไมด ี 

   (2)  การพูดโกหกหรือใหรายผูอ่ืนเปนสิง่ไมดี 

           ความสาํคัญ คือ 1) ไดรับความไววางใจ  2) ไดรับความเชื่อมั่นจากผูอ่ืน 

          2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  การแตงกายสุภาพเรียบรอย 

   (2)  การรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายจากคร ู

   (3)  ยอมรับและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ไดรับการยอมรับจากเพื่อน 2) ไดรับการชมเชยจากครูวามีความ

รับผิดชอบ 3) ไมทําผิดกฎระเบียบ  4) ไมถกูลงโทษ 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   (1)  เพียรพยายามทําสิง่ใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว 

   (2)  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตอการอานหนงัสือเพือ่ใหไดผลการเรียนที่ด ี

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   (1)  มั่นใจในสิง่ที่ตนเองพูดและทํา 

   (2)  ยอมรับผลในส่ิงที่ตนเองทาํ 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   (1)  เชื่อวาเปนสิ่งที่ดีที่ควรประพฤต ิ
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   (2)  เชื่อวาทาํแลวมีความสขุ 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  ใหรูจักการเสียสละตอสวนรวม 

    (2)  ใหทาํความดีโดยไมตองหวงัผลตอบแทน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  แนะนําตกัเตือนชี้ใหเหน็วาอะไรผิดหรืออะไรถูก 

   (2)  เมื่อทาํความผิดก็โดนลงโทษเพื่อใหสํานึกผิด และอธบิายใหเขาใจเหตุผลวา

ทําไมถงึถกูลงโทษ 

   (3)  ไดรับคําชมเชยและรางวัลทุกครัง้ที่ความด ี

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ไดแบบอยางที่ดี ทําส่ิงที่ดีรวมกับเพื่อน 

   (2)  ไดรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากเพื่อนที่ดนีั้น 

   (3)  เวลามีกิจกรรมในโรงเรยีนสามารถชวยกันทําใหสําเร็จ 

2.  บทสัมภาษณเด็กหญิงศิริรัตน ฤกษนีรวัฒน ม.3  โรงเรยีนสามเสนนอก เมื่อวันที่  7 

มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

            1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ตรงตอเวลา  

   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

   (3)  แตงกายสภุาพเรียบรอย 

   (4)  ไมขโมยของผูอ่ืน 

   (5)  รับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

         ความสาํคัญ คือ 1) ไมโลภอยากไดของผูอ่ืน  2) มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง 

          2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  การมาโรงเรียนแตเชา 

   (2)  ถอดรองเทากอนขึ้นอาคารเรียน 

   (3)  ไมสงเสียงดังในเวลาเรียน 
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   (4)  ไมนําอาหาร ขนมขึน้มาทานบนหองเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) สามารถแยกแยะไดวาอะไรดีหรืออะไรไมดี 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

    ตั้งใจศึกษาเลาเรียน เพื่อใหไดผลตามที่ไดหวงัไว 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตอการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

    เชื่อมั่นวาความสําเร็จทกุอยางเกิดจากความพยายามของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   (1)  เชื่อวาทาํใหตนเองมีความรับผิดชอบ 

   (2)  เชื่อวาทาํใหเปนคนดีได 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   ใหรูจักการเสียสละตอสวนรวม 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

    (1)  อบรมส่ังสอนใหรูจักบาป บุญ คุณ โทษ 

   (2)  แนะนําใหปฏิบัติแตส่ิงที่ดี 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   ทําใหไดรับแบบอยางที่ดี  

3.  บทสัมภาษณเด็กหญิงปาริชาติ  ลาํพึง   ม.1   โรงเรียนสามเสนนอก  เมือ่วันที่  7 

มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

            1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ไมพูดจาหยาบคาย ไมพูดโกหก  

    (2)  หางไกลยาเสพติด 

   (3)  ไมทะเลาะวิวาทกัน 

   (4)  ไมขโมยของผูอ่ืน 

          ความสาํคัญ คือ  ทาํใหเปนที่รักของผูอ่ืน 



 

162 

 

          2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  ตรงตอเวลา 

   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

   (3)  รับผิดชอบตอหนาที ่

          ความสาํคัญ คือ  ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพื่อครอบครัว 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตอการเรียนเพื่อความฝนในอนาคต 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อมั่นวากจิกรรมตาง ๆ เราสามารถทําไดดวยตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เชื่อวาเปนสิง่ที่ดีนาประพฤติปฏิบัติตาม 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  ใหรูจักการเสียสละตอสวนรวม 

   (2)  สงเสริมการไหวพระกอนนอนทกุวนั 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  อบรมส่ังสอนใหรูจักสิง่ใดดีส่ิงใดไมดี ควรทําไมควรทํา 

   (2)  ลงโทษเมือ่ทําความผิดพรอมอธิบายเหตุผล 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   ทําใหไดรับแบบอยางความประพฤติที่ด ี

4.  บทสัมภาษณเด็กชายธนบูรณ   นิม่สุวรรรณ  ม.1 โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญเมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

            1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   ไมคดโกงผูอ่ืน 

           ความสาํคัญ คือ  
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    ไดรับความยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

          2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  แตงกายสภุาพเรียบรอย 

   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ  ทาํใหมีความรับผิดชอบในตนเอง 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

    ตั้งใจศึกษาเลาเรียนและประพฤติดีอยูเสมอ 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตอการเรียนเพื่อจะไดทํางานที่ดีในอนาคต 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวาสิง่อื่น 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เชื่อวาเปนสิง่ที่ดีนาประพฤติตาม 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   ใหรูจักการชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   ดูแลเอาใจใสและคอยใหคําแนะนาํอยูเสมอ 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   ทําใหไดรับแบบอยางความประพฤติที่ดีตามไปดวย 

5.  บทสัมภาษณเด็กชายธนพล  ปุราชะโน   ม. 2 โรงเรียนประชาราษฎรบาํเพ็ญเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ไมโกหกหลอกลวง 

   (2)  ไมคดโกง 

          ความสาํคัญ คือ  1) ไดรับการยกยองนับถอืจากผูอ่ืน  2) ทาํใหเปนคนดี  3) ทาํใหมนีิสัยดี

งาม  4) สามารถเปนแบบอยางที่ดใีหคนอื่นได 
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          2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  ตรงตอเวลา 

   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 

   สามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไปไดโดยงาย 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   เพียรพยายามในสิ่งที่ทาํจนกวาจะประสบความสาํเร็จ 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนในวนันี้เพื่ออนาคตที่ดใีนวนัขางหนา 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวาสิง่อื่น 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เชื่อวาเปนสิง่ที่ดีมีประโยชนมาก 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   สอนใหรูจักการชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืนบาง 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  ดูแลเอาใจใสและคอยสอบถามสุข ทุกขอยูเสมอ 

   (2)  ใหรางวัลเมื่อสอบไดคะแนนดี ๆ  

           9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   ทําใหไดรับแบบอยางความประพฤติที่ดีจากเพื่อนตามไปดวย 

6.  บทสัมภาษณเด็กหญิงนลินทพิย    สมเปงตัน  ม.3    โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ไมทุจริตในการสอบ 

   (2)  ใหเคารพครูอาจารย 

   (3)  รับผิดชอบตอหนาที ่
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          ความสาํคัญ คือ  1) ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน  2) ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ไดรับการยอมรับจากเพื่อน 2) ไมถกูลงโทษ 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจเรียนเพื่อเปาหมายทีว่างไว 

           4)  ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนพยายามไปใหถึงเปาหมาย(อนาคตที่ดี) 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   (1)  เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวาสิ่งอื่น 

   (2)  ยอมรับผลการกระทําของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เชื่อวาการมีคณุธรรมเปนผลดีแกตนเองและผูอ่ืน 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สอนใหรูจกัการเสียสละเพื่อผูอ่ืน 

   (2)  อบรมส่ังสอนใหรูจักการใหอภัยผูอ่ืน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  คอยตักเตอืนเมื่อทาํความผิด 

   (2)  ใหรางวัลเมื่อสอบไดคะแนนดี ๆ  

   (3)  มีเหตุผลในการใหรางวลัและลงโทษ 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ทําใหไดรับแบบอยางความประพฤตทิี่ดีจากเพื่อนตามไปดวย 

   (2)  ไดรับการยอมรับจากเพือ่น 

7.  บทสัมภาษณเด็กหญิงจินตจุฑา   ชนิศร ี ม. 1  โรงเรียนวิชูทศิ เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 

2554  สรปุไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   
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   (1)  ไมคดโกง  

   (2)  ทําทุกอยางดวยความจริงใจ 

          ความสาํคัญ คือ  1) ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน 2) ทาํใหไดรับความสุข 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ  ไดรับการยอมรับจากเพือ่น 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมีชวีิตที่ดใีนวนัขางหนา 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตออุปสรรคเพื่อไปใหถึงเปาหมายทีว่างไว 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   (1)  เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวาสิ่งอื่น 

   (2)  ยอมรับผลการกระทําของตนเอง 

   (3)  เชื่อวาผลทุกอยางเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เชื่อวาเปนสิง่ที่มีประโยชนตอการดําเนนิชีวิต 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สอนใหรูจกัการใหทานเพื่อผูอ่ืน 

   (2)  พาไปทํากิจกรรมทีว่ัด 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  แนะนําสัง่สอนไมใหคดโกงผูอ่ืน 

   (2)  ลงโทษเมือ่ถึงคราวจาํเปน  

   (3)  มีเหตุผลในการใหรางวลัและลงโทษเสมอ 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ทําใหไดรับแบบอยางความประพฤตทิี่ดีจากเพื่อนตามไปดวย 

   (2)  ไดพึ่งพาซึง่กนัและกนั 
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8.  บทสัมภาษณเด็กชายสามารถ  ประสงคสขุ ม. 3   โรงเรียนวิชูทศิ  เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 

2554   สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ไมคดโกง 

   (2)  ไมขโมยของผูอ่ืน 

          ความสาํคัญ คือ  ทาํใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   รับผิดชอบตองานที่ครูมอบหมาย 

          ความสาํคัญ คือ ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

          3)  ดานแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ขยันเรียนเพื่อไปใหถึงเปาหมายที่วางไว 

           4 )  ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนรอคอยเพื่อเปาหมายที่ดีในอนาคต 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   (1)  เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวาโชควาสนา 

   (2)  เชื่อวาทาํดียอมไดดี 

   (3)  ผลทุกอยางเกิดจากการกระทําของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤตกิรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   เปนสิ่งที่มปีระโยชนตอการใชชีวิตในอนาคต 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สงเสริมโดยการใหตักบาตรทุกวนั 

   (2)  วันสําคัญพาไปทาํกิจกรรมที่วัด 

   (3)  พาสวดมนตกอนนอน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  ไมลงโทษโดยไรเหตุผล 
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(2)  มีเหตุผลในการใหรางวลัและลงโทษเสมอ 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   ทําใหไดรับแบบอยางดีตามไปดวย 

9.  บทสัมภาษณเด็กชายปยพงษ     หอมหวล   ม. 2   โรงเรียนวิชูทศิ  เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 

2554   สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  กตัญูรูคุณพอแม 

   (2)  ไมขโมยของผูอ่ืน 

   (3)  ไมอยากไดของผูอ่ืน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  2) ไดรับความเกรงใจจากผูอ่ืน  3) อยูในสงัคมได

อยางมีความสขุ 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  รับผิดชอบตอหนาที ่

   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 

   (1)  ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

   (2)  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

   (3)  ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจเรียนเพื่อที่ไปใหถงึเปาหมายทีว่างไว 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตอความลําบากเพื่อเปาหมายที่ดีในอนาคต 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   (1)  เชื่อมั่นการกระทําของตนเองมากกวา 

   (2)  ผลทุกอยางเกิดจากการกระทําของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 
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   (1)  เปนสิง่ที่ดมีีประโยชน 

   (2)  ทําใหเปนคนมีคุณธรรม 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   อบรมส่ังสอนใหรูจักการใหอภัยผูอ่ืน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

    (1)  คอยตักเตอืนเมื่อทาํในสิง่ที่ผิด 

   (2)  แนะนําสัง่สอนใหรูจักสิง่ที่ควรและไมควร 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ทําใหไดรับแบบอยางดตีามไปดวย 

   (2)  ไดรับคําปรึกษาที่ดีจากเพื่อน 

   (3)  พากันตัง้ใจเรียน 

10.  บทสมัภาษณเด็กชายพงศธร ไพศาลพยัคฆ ม.3 โรงเรียนอํานวยพิทยา เมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2554   สรุปไดวา 

           1. ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ตรงตอเวลา  

   (2)  รับผิดชอบตอหนาที ่ๆ ไดรับมอบหมาย 

   (3)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

   (4)  ไมขโมยของผูอ่ืน 

          ความสาํคัญ คือ  1) ไมอยากไดของผูอ่ืน 2) ไมเห็นแกตวั 3) อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  มาโรงเรียนแตเชา 

   (2)  แตงกายถกูระเบียบของโรงเรียน 

   (3)  ไมทานอาหารในเวลาเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ไดรับการชื่นชมจากผูอ่ืน 2) ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต 
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           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

    อดทนเรียนเพือ่ใหไดทํางานดี ๆ  

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อวาผลทุกอยางเกิดจากการกระทาํของตนเอง 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   (1)  ทําใหมีความรับผิดชอบ 

   (2)  เปนคนดี 

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สงเสริมดวยการพาไปทาํบุญทีว่ัด 

   (2)  สวดมนตกอนนอน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   คอยตักเตือนเมื่อทําในสิ่งทีผิ่ด 

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

    ทําใหไดรับแบบอยางดีตามไปดวย 

11.  บทสมัภาษณเด็กหญงิศิรินาถ   ชนะขันธ  ม. 1 โรงเรียนอํานวยพิทยา  เมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2554   สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   (1)  ไมทุจริต คดโกงผูอ่ืน 

   (2)  จริงใจตอผูอ่ืน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ไดรับความรักและความไววางใจจากผูอ่ืน  2) ไดรับความชมเชยจาก

ผูอ่ืน  3) อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  รับผิดชอบตอหนาที ่ๆ ไดรับมอบหมาย 

   (2)  แตงกายถกูระเบียบของโรงเรียน 

   (3)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) ยึดมั่นในหนาที่ 2) ไมทําใหคนรอบขางเดอืดรอน 
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          3)  ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   ตั้งใจทําทุกอยางดวยความจริงใจ 

           4)  ดานลกัษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   อดทนตออุปสรรคเพื่ออนาคตที่ดี   

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อวาการกระทําของตนไมทาํใหผูอ่ืนเดือดรอน 

          6)  ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

    (1)  เปนสิง่ที่ดมีีประโยชน 

   (2)  เชื่อวาทาํใหเปนคนด ี

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สงเสริมดวยการพาไปทาํบุญทีว่ัด 

   (2)  สอนใหชวยเหลือผูที่เดือดรอน 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  คอยตักเตอืนเมื่อทาํในสิง่ที่ผิด 

   (2)  ใหรางวัลเมื่อทําความด ี

   (3)  ลงโทษสมควรแกเหต ุ

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ทําใหไดรับแบบอยางดตีามไปดวย 

   (2)  เปนที่ปรึกษาที่ดีเมื่อเจอปญหา 

12.  บทสมัภาษณเด็กหญงิบุญฑริกา  แกวพวง  ม.2 โรงเรียนอํานวยพิทยา  เมื่อวันที่ 17 

มีนาคม 2554   สรุปไดวา 

           1)  ดานความซื่อสัตย  คือ   

   ไมคดโกงตอผูอ่ืน 

           ความสาํคัญ คือ  ไดรับความไววางใจจากคนรอบขาง 

           2)  ดานความมีระเบียบวนิัยในตนเอง คือ  

   (1)  มาโรงเรียนแตเชาเพื่อใหทนัเคารพธงชาติ 
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   (2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

          ความสาํคัญ คือ 1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 2) ไดรับการชมเชยจากผูอ่ืน 

          3)  ดานแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์คือ 

   หวงัเปนคนดีและอนาคตที่ดี 

           4)  ดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน คอื 

   (1)  อดทนที่จะเรียน 

   (2)  ความรอคอยจะนาํตนเองไปสูความสาํเร็จและอนาคตที่ดีได 

          5)  ดานความเชื่ออํานาจในตน คือ 

   เชื่อมั่นกับการกระทาํของตนเองมากกวาสิง่อื่น 

           6)  ทัศนคติทีด่ีตอพฤติกรรมการเรียนรูควบคูคุณธรรม คือ 

   (1)  ทําใหมีความรับผิดชอบมากขึน้ 

   (2)  เชื่อวาทาํใหเปนคนด ี

           7)  การอบรมเลี้ยงดูแบบพทุธ คือ 

   (1)  สงเสริมใหทาํบุญตักบาตร 

   (2)  ใหสวดมนตกอนนอนเปนประจํา 

          8)  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุและใชเหตุผล คือ 

   (1)  คอยตักเตอืนเมื่อทาํในสิง่ที่ผิด 

   (2)  ใหรางวัลเมื่อทําความด ี

          9)  การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อน คือ 

   (1)  ทําใหไดรับแบบอยางดตีามไปดวย 

   (2)  ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ 
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