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พระอุดมศักด์ิ  หอมเนตร.  (2553).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  
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  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกปัจจัยที่ศึกษาเป็น 3  ด้าน  คือ  ปัจจัยด้านส่วนตัว  ได้แก่  นิสัยทางการ
เรียนวิชาจริยธรรม  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจไผ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปัจจัยด้านครอบครัว  ได้แก่  
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง  การสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครอง  ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู  และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2552  ซึ่งก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
จ านวนทั้งสิ้น   195  คน  เป็นนักเรียนชาย 76  คน  และเป็นนักเรียนหญิง 119  คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
   ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปัจจัย ได้แก่  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 
(X4) 
   2.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  มี 2  ปัจจัย  ได้แก่  การสนับสนุน
ทางการเรียนของผู้ปกครอง  (X5)    และลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม (X6)  



   3.  ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  มี   5  ปัจจัย  ได้แก่  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม(X1)    บุคลิกภาพ(X2)      แรงจูงใจไผ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน(X3)      สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม(X7)      และ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน(X8)     
   4.  ปัจจัยด้านส่วนตัว  ปัจจัยด้านครอบครัว  และปัจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถ 
พยากรณ์การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนา
ภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มี 1 ปัจจัย ได้แก่  การสนับสนุนทางการเรียนของ
ผู้ปกครอง  (X5) 
   5.  สมการพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยน าค่าสัมประสิทธิ์  การถดถอยของตัวพยากรณ์  มาเขียน
สมการณ์ได้  ดังนี้ 

   5.1  สมการพยากรณ์การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยไช้คะแนนดิบ  

Ŷ =  2.208 + .439 X5  
     5.2  สมการพยากรณ์การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้คะแนนมาตรฐาน  
Z = .225 X5 
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  The purposes of this research were to study the factors affecting on moral 
reasoning of Prathom suksa lll students at Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang 
District, Bangkok. The factors were divided into 3 dimensions, first of them was personal 
factor : learning habits of moral, personality and learning achievment motive,  second of 
them was family factor: interpersonal relationship between students and their family and 
guardian’s supporting towards student, third of them was learning environment factor : 
physical learning environment of moral , imitative behavior between students and their 
teacher and imitative behavior between students and their peer groups. 

 The samples of 195: 76 males and 119 females were Prathom suksa lll students at 
Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang District, Bangkok, in academic year 2009. 
The instrument was questionnaires of factors affecting on moral reasoning of Prathom suksa 
lll students at Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang Distric, Bangkok. The data 
was analyzed by the Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 

   The results were as follows: 
   1. There was significantly positive on moral reasoning of Prathom suksa lll 
students at Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang Distric, Bangkok and a factor: 
interpersonal relationship between students and their family(X4) at .05 level. 
   2. There were significantly positive on moral reasoning of Prathom suksa lll 
students at Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang Distric, Bangkok and 2 factors: 
guardian’s supporting towards student(X5), physical learning environment of moral and 
physical learning environment of moral at .01 level. 
   3.  There were no significantly coefficient 5 factors affecting negative  on moral 
reasoning of Prathom suksa lll students at Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang 



District, Bangkok and 5 factors: learning habits of moral(X1), personality(X2), learning 
achievement motive(X3), imitative behavior between students and their teacher(X7) and 
imitative behavior between students and their peer groups(X8). 

  4.  There was significantly a factor affecting on moral reasoning of Prathom 
 Suksa lll Students At Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang Distric, Bangkok at 
.o5 level ranking from the most to the least affecter was interpersonal relationship between 
students and their family(X4) about percentage 5.1 
   5. The significantly predicted equation affecting on moral reasoning of Prathom 
Suksa lll Students At Praram lX Kanchanapisek School in Hauykwang District, Bangkok were 
as follows: 
     5.1 In term of raw scores were: 

Ŷ =  2.208 + .439 X5  
     5.2 In term of standard scores were: 

Z = .225 X5 
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ประกาศคณุูปการ 

            ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์เวธนี  กรีทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา  ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์อารี  
พันธ์มณี และ อาจารย์ดร.สกล  วรเจริญศรี กรรมการสอบปากเปล่า ที่กรุณาให้ค าปรึกษา พร้อมทั้ง
แนวคิด ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
มาก จึงขออ านวยพรขอบคุณไว้ ณ ที่น้ี    
 ขออ านวยพรขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์  พลอยเลื่อมแสง ดร.  มณฑิรา   
จารุเพ็ง  และ อาจารย์ดร.สกล วรเจริญศรี แห่งภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  
 ขออ านวยพรขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานครฯ และครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้
นักเรียนตอบแบบสอบถาม และขอบใจนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระราม๙ 
กาญจนาภิเษก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือในการตอบ
แบบสอบถาม 

ขออ านวยขอบคุณเพื่อน  นิสิตปริญญาโททุกคนและบุคคลภายนอกที่ไม่ได้กล่าวนามที่ให้
ค าแนะน า ก าลังใจและความช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ ประโยชน์อันใดที่ได้จากการท า
ปริญญานิพนธ์นี้ ขอน ามาเป็นเครื่องบูชาพระคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ในการอบรมสั่งสอนผู้วิจัยมาจนถึงปัจจุบัน 
 
                             

                                                               อุดมศักดิ์  หอมเนตร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงถา
การศึกษาสามารถสรางคนใหทั้งเกงและดี  ก็จะทําใหความเจริญตางๆ  สมบูรณย่ิงข้ึน  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (สมพร เทพสิทธา,  2540:  13) 
ที่กลาววา 
 
        “...ถึงแมเราจะอยูทามกลางความเจริญกาวหนาแหงยุคปจจุบันอยางไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษาทาง 
          ดานจิตใจและศีลธรรมจรรยาไมได  ตรงขามเราควรจะเอาใจใสสั่งสอนกันใหหนักแนนทั่วถึงอยางยิ่ง  เพื่อ 
          ใหมีความคิดความเขาใจถูกตองสอดคลองกับสถานการณแวดลอมที่วิวัฒนาการไปไมหยุดยั้ง...” 
 
 ในปจจุบันคนไทยนั้นใหความสําคัญทางดานคุณธรรมและจริยธรรมลดนอยลงกวาในอดีต
อาจเนื่องมาจากสภาพโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานตางๆ  ทั้งในดานการเมืองการ 
ปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  การรับรูขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกมากเกินไป  ทําใหคนไทยจํานวนไมนอยหันไปดําเนินชีวิตแบบตะวันตก  ซึ่งเปนไปใน
ลักษณะตางคนตางอยูทําใหการมีน้ําใจหรือการเอ้ือเฟอเก้ือกูลตอกันลดนอยลง  ความมีสัมมาคารวะ
ตอบิดามารดาและผูอาวุโสเปลี่ยนเปนมีความเสมอภาคข้ึน  นอกจากนี้สภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบค้ัน  
ทําใหคนไทยทุกคนตองขวนขวายเรื่องทํามาหากิน  คนสวนมากจึงไมคอยมีเวลาดูแลเอาใจใสรับใช
บิดามารดา  ทั้งเวลาที่จะใหการอบรมสั่งสอนบุตรก็ลดนอยลงไปดวย  จากเหตุการณตางๆ  ที่กลาว 
ถึงทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยที่ดีงาม  เชน  การเอ้ือเฟอ  การมีสัมมาคารวะ  ความ
ซื่อสัตย  ความกตัญูกตเวท ี และการยึดถือในบาปบุญกําลังเสื่อมลง  (ลัดดาวัลย   
พรศรีสมุทร  และวิลาสลักษณ  ชัววัลล.ี 2524: 1-2)  ตลอดจนคนเราเรียนรูสิ่งตางๆ  ไดดีทีสุ่ด
ในชวงที่เราเปนเด็ก  และสิ่งตางๆ  ที่เราเรียนรูในวัยเด็กนั้น  เรามักจะกระทําเสมอๆ  จนกลายเปน
นิสัยของคนเราไปในที่สุด   
 สถาบันการศึกษาเปนแหลงที่เรียนรูควบคูจริยธรรมของนักเรียนมากที่สุด การศึกษาที่ทํา
ใหผูเรียนมีความรูมากและคุณธรรมจริยธรรมมากผูนัน้ยอมสามารถใชความรูสรางสรรคในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสังคม  ถาการศึกษาที่ทําใหผูเรียนมีความรูมากและคุณธรรมจริยธรรมนอย  แนวทาง
การศึกษาแบบนี้จะสรางความหายนะแกสังคมมาก  ตลอดถึงการสถาบันการศึกษาไดใหความรู
ความเขาใจคานิยมที่สืบตอกันมาในรูปแบบแผนของสังคม (เกียรตวิรรณ  อมาตยกุล, 2542: 16)   
 สําหรับการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษาในสวนที่วาดวยคุณธรรม
และจริยธรรมนั้น  เริ่มมีมาตั้งแต  พ.ศ. 2445  เปนตนมา  เรียกวา  วิชาจรรยา  (ประไพพรรณ  
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โกศัยสุนทร, ม.ป.ป.)  และการกําหนดแผนการศึกษาชาติหรือแมกระทัง่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติทั้งอดีตและปจจุบันตางก็มีเนือ้หาที่เนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเสมอมา  แตปรากฏ
วานับตั้งแตมีการจัดตั้งโรงเรียนข้ึนในประเทศไทยเมื่อกวา  100  ปกอน  จนกระทั่งกลายเปนระบบ
หลักของการใหการศึกษาในปจจุบัน  ไดแสดงใหเห็นชัดแลววา  โรงเรียนสวนใหญไมสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหพรอมดวยสติปญญาควบคูไปกับคุณธรรม  เนื่องจากผลที่ปรากฏใหเห็นในสังคมไทย
โดยทั่วไป  พลเมืองไมไดมีลักษณะเปนไปตามแผนการตางๆ ดังกลาวเลย  การเรียนการสอนและ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนยังไมคอยไดผล  นักเรียนไมทราบซึ่งในหลักธรรมพอที่จะ
นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพทางจิตใจ  สงผลใหเยาวชนไทย
ขาดระเบียบวินัย  ติดยาเสพติด  กอเหตุทะเลาะวิวาท  กอคดีทางเพศ  เปนตน (พรจิต แทสูงเนิน
,2542;  อางอิงจาก  กรมวิชาการ, 2534)  สอดคลองกับ ระพี สาคริก  ( 2543: 21)  กลาววา  การ
จัดการศึกษาควรใหความสําคัญแกการมุงมั่นรักษารากฐานความเปนคน  ซึ่งพ้ืนฐานของสิ่งนี้นาจะ
มองที่คุณธรรมและจริยธรรม  
 โรงเรียนในฐานะที่เปนสถาบันที่ใหอิสระในการยึดถือคุณคาตางๆ  ก็ทําหนาที่อบรม
จริยธรรมตามที่สังคมคาดหวัง  โรงเรียนจึงควรที่จะมีจุดมุงหมายในการถายทอดความรูและพัฒนา
สติปญญาแกนักเรียน  และเปนที่แนนอนวาโรงเรียนมักมีวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาจริยธรรม  
และผูสอนคุยเคยกับการใหอิสระในการคิดและตัดสินใจแกเด็ก  ซึ่งเปนวิธีการสรางจริยธรรมที่เปน
แบบแผนหรือขนบธรรมเนียม  (สุดใจ บุญอารีย, 254: 20) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหมีความเขมแข็ง
ทั้งในสวนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมไทย  การศึกษาจึงเปนตัวจักรสําคัญในการเปลี่ยน 
แปลงเชิงคุณภาพของบุคคลในชาติ  เปนการวางรากฐานตั้งแตเยาววัยเพ่ือเติบโตไปเปนประชากรที่
เขมแข็ง  ที่มุงพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลภาพ  เปนสังคมที่มีสัจจะ  ทํางานดวย
ความตั้งใจ  และมีความซื่อสัตยสุจริต  ดํารงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและคุณคาของสังคมไทย 
จริยธรรมและคานิยมของนักเรียน  เพ่ือใหเกิดสังคมที่มีคุณภาพเปนนักเรียนทีม่ีความรับผิดชอบ  
ทํางานอยางความตั้งใจ  มีความซื่อสัตยสุจริต  และเคารพในกฎระเบียบของเรียน  ตลอดจนคนเรา
เรียนรู 
 โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เปนโรงเรียนตนแบบกิจกรรม “บวร” ที่เนนสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  “บ”  หมายถึง  บาน  มีหนาที่ชวยเหลือนักเรียนในการสงเสริมกิจกรรมการเรียน
และผูปกครองเขารวมกิจกรรมโรงเรียน “ว”  หมายถึง  วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก  มีหนาจัดครู
พระเขาไปสอนวิชาจริยธรรมในแตระดับชั้นสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนา
และฝกการปฏิบัติตอพระดวยการปฏิบัติจริง  “ร”  หมายถึง  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  มี
หนาทีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและสงเสริมการเรียนตาม
ศักยภาพของผูเรียน  จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสงเสริมการเห็นคุณคาจริยธรรมดานตางๆ  ใหแก
เด็กๆ  อยางเอาจริงเอาจัง  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักรูเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยที่สบืทอดกันมา
ยาวนาน    
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 จากการที่ผูวิจัยเปนพระภิกษุและครูสอนวิชาจริยธรรมในโรงเรียนพระราม๙ กาญจนา
ภิเษก  ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1  สังเกตพบวา  พฤติกรรมของนักเรียนหลังเลิกจากโรงเรียน
จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยนักเรียนมพีฤติกรรมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของ
สังคมในระดับชั้นประถมศึกษปที่ 1 ปที่ 2 และปที่ 3  ความสามารถในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนและ
การเปนที่ยอมรับในกลุมสังคมนั้นมีนอยลง  สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ทําการสํารวจปญหาเบ้ืองตนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในชวงชั้นที่ 1  โรงเรียนพระราม ๙  
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหาคร  จํานวน  78  คน  โดยใชแบบสอบถามปลายเปด
จํานวน  2  ขอ  สอบถามดังรายละเอียดตอไปนี ้
 คําถามขอที่ 1  ถามวา  “นักเรียนคิดวาในขณะที่นักเรียนเรียนหนังสือ  นักเรียนมีปญหา
หรือไม  ถามีคือปญหาใด”   ผลการสํารวจเรียงลําดับจากปญหามากที่สุดไปหานอยที่สุดไดผลดังนี ้
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  จํานวน  18  คน  
คิดเปนรอยละ  78.26  ไดแก  เนื้อหาวิชายาก  เรียนเยอะ  งวงนอน  ครูใหเขียนมาก  เลนกับเพ่ือน  
และอานหนังสือไมคลอง  รองลงมาคือ  ปญหาดานความรับผิดชอบ  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 
21.73  ไดแก การบานยาก  ทําการบานไมถูก  และข้ีเกียจเขียนตามครูบนกระดาน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  จํานวน  17  คน  
คิดเปนรอยละ  68  ไดแก  เรียนไมรูเรื่อง  อยูที่บานก็เรียนที่โรงเรียนก็เรียนจนปวดหัว  เนื้อหาวิชา
ยาก  การบานมาก  ครูสอนเร็ว  ครูบางคนดุ  บางคนใจดี  และเบ่ือเรียน  รองลงมาคือ  ปญหาดาน
ความรับผิดชอบ  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 24  ไดแก  ทําการบานไมถูก  ทําการบานสงไม
ทันเลยโดนครูดุ  เขียนหนังสือชา  และตัวหนังสือไมสวย รองลงมาคือ  ปญหาการปรับตัว  จํานวน 
2  คน  คิดเปนรอยละ  8 ไดแก  การใชอุปกรณการเรียนรวมกับเพ่ือน  และเรียนยากข้ึน   
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  จํานวน  23  คน  
คิดเปนรอยละ 76.66 ไดแก  เรียนไมทันเพ่ือน  เรียนไมทันเพราะทํากิจกรรมโรงเรียนฟอนรํา  
ทํางานไมทันอานไมคลอง  ครูใหงานมาก  เรียนไมเขาใจ  เขียนไมถูก  เรียนมากเกินไป  ครูดุ  อาน
ไมออก  พระอาจารยใหเขียนบนกระดานนอยแตเลานิทานมากครูคนอ่ืนเขียนมากทองจําอีกดวย 
และคุยกับเพ่ือน รองลงมาคือ  ปญหาดานความรับผิดชอบ  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  13.33  
ไดแก  งานกลุมเพ่ือนรบกวน  การบานยาก  ทํางานไมทัน  เขียนชา  และการบานเยอะ  รองลงมา
คือ  ปญหาดานการปรับตัว  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  4  ไดแก   เพ่ือนชอบยืมอุปกรณการ
เรียน  เพ่ือนคุยเสียงดังในหองเรียน  และเพ่ือนผูชายชอบคุยกันในเวลาครูสอน 
 คําถามขอที่ 2  ถามวา  “เมื่อนักเรียนมีปญหา  นักเรียนคิดวาเกิดจากสาเหตุใดบาง”  ผล
การสํารวจพบดังนี ้
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  สาเหตุมาจาก  ไม
อานหนังสือ  ครูใหเขียนมาก  เลนกับเพ่ือนขณะครูสอน  การบานมาก ขณะครูสอนงวงนอน และแม
ใหเรียนมาก รองลงมาคือ  ปญหาดานความรับผิดชอบ  สาเหตุมาจาก  ทําการบานไมได   
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ทําการบานสงครูไมทัน  และเมื่อยแขนเพราะมีการบานเยอะ  
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  สาเหตุมาจาก  
เพ่ือนรบกวนตอนเรียน  ไมอานหนังสือมาลวงหนา  ไมชอบครูดุ  เลนกับเพ่ือน  ไมตั้งใจเรียน  คุย
กับเพ่ือน  ครูสอนเร็วแทบไมทัน  และฟงครูพูดแลวไมเขาใจ  รองลงมาคือ  ปญหาดานความ
รับผิดชอบ  สาเหตุมาจาก  การบานมาก  ไมตั้งใจเรียน  เบ่ือเรียน  และครูดุ    รองลงมาคือ  ปญหา
ดานการปรับตัว  สาเหตุมาจาก  เพ่ือนเอายางลบหนไูปใช  และไมอานหนังสือ 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาดานการเรียน  สาเหตุมาจาก   
ไมตั้งใจเรียน  ครูสอนเร็ว  เขียนตามครูไมทัน  เลนกับเพ่ือน  เพ่ือนแกลง คุยกับเพ่ือน  และอาน
หนังสือไมออก  รองลงมาคือ  ปญหาดานความรับผิดชอบ  สาเหตุมาจาก  เรียนไมเขาใจ  ครูสั่งงาน
เยอะ  และการบานยาก  รองลงมาคือ  ปญหาดานการปรบัตัว  สาเหตุมาจาก  เพ่ือนคุยกันเสียงดัง  
เพ่ือนยืมของแลวไมคืน  และถูกเพ่ือนแกลง 
 จากผลการสํารวจปญหาเบ้ืองตน  แสดงวา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มีปญหาดานการเรียนมาก
ที่สุด  โดยเฉพาะการไมตั้งใจเรียน  ชวนเพ่ือนคุยขณะคุณครูสอน  แกลงเพ่ือน  ไมอานหนังสือ  ไม
ทําการบานตามที่คุณครูมอบหมาย  ดังทีโ่คลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปจจนึก.  2550: 66-75)  กลาววา  เด็กที่มีอายุในระดับ 7-10  ขวบ  พฤติกรรมทางจริยธรรมของ
เด็กจะข้ึนอยูกับเหตุผลที่ผูมีอํานาจกําหนดหรือเพ่ือผลประโยชนของตนเองเปนใหญ  สอดคลองกับ 
(พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย  2551: 163)  กลาววา  จริยธรรมคือกระบวนการเรียนรูที่เกิดควบคูกับ
สติปญญาของมนุษยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม       ทั้งนี้รวมถึงการเห็นคุณคาของ
จริยธรรมในตัวเองที่นักเรียนจะตองปฏิบัติใหเหมาะสมกับการใชในชีวิตประจําวัน  โดยนักเรียน
จะตองตระหนักถึงการเห็นคุณคาจริยธรรมของสังคมไทยที่ปฏิบัตสิืบทอดกันมายาวนาน  และ
สงเสริมจริยธรรมเพ่ิมข้ึนดวยการปฏิบัตตินใหเหมาะสมกับกาลเวลา   
 ดวยเหตุนี้  วิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัย 
ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรง 
เรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
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 3.  เพ่ือสรางสมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เก่ียวของกับนักเรียน  เชน
ผูบริหาร  ครูผูสอนและผูปกครอง  เพ่ือไดนําขอมูลไปใชประกอบการวางนโยบายการวัดการเรียน
การสอน  และสงเสริมพัฒนาการใหเหตุผลทางจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมากข้ึน 
 
ของเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
        ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2552  ซึ่งกําลังศึกษาอยูโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น   195  คน  เปนนักเรียนชาย 76  คน  และเปนนักเรียนหญิง 119  
คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
   1.1  ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก 
    1.1.1  นิสัยทางการเรียน 
    1.1.2  บุคลิกภาพ 
    1.1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก 
    1.2.1  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
    1.2.2  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
   1.3  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก 
    1.3.1  ลักษณะกายภาพของการเรียน 
    1.3.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอน 
    1.3.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 
  2.  ตัวแปรตาม  คือ  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การตระหนักรูของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรม
ดานการเรียนดวยความรับผิดชอบ  ทํางานอยางความตั้งใจ  มีความซื่อสัตยสุจริต  มุงเนนความถูก
ตองยุติธรรม  และเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน  ซึ่งการตระหนักรูของนักเรียนสามารถวัดได
จากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน  ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก(Kohlberg) 6 
ข้ัน ดังนี ้
  ข้ันที่ 1 ข้ันหลบหลีกการลงโทษ (The Punishment and Obedience Orientation) ใน
ข้ันนี้นักเรียนจะใชหลักการลงโทษเปนเครื่องตัดสินใจวาการกระทํานั้นดีหรือเลว ควรกระทําหรือไม
ควรกระทํา ทั้งนี้เพราะกลัวถูกลงโทษและยอมทําตามคําสั่งของผูใหญ  
  ข้ันที่ 2 ข้ันแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation) ในข้ันนี้นักเรียน
แสดงถึงการกระทําของนักเรียนในสิ่งที่จะนําความพอใจใหตนเทานั้น  นักเรียนจะเห็นความสําคัญ
ของการไดรับรางวัลหรือคําชมเชย ตองการรางวัลจากผูอ่ืน และรางวัลจึงเปนแรงจูงใจใหเด็กกระทํา
ความดี  
  ข้ันที่ 3  ข้ันกระทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ(The Interpersonal Concordance Orientation) 
ในข้ันนี้นักเรียนจะทําในสิ่งที่ตนคิดวา คนอ่ืนจะเห็นดวยและพอใจ โดยพิจารณาวาอะไรที่คนสวน
ใหญปฏิบัติกัน จนเกิดความคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน แลวกระทําเพ่ือใหเปนที่ยอมรับและชอบ
พอของกลุม  
  ข้ันที่ 4 ข้ันทําตามหนาที่และระเบียบของสังคม (The Law and Order Orientation) ใน
ข้ันนี้นักเรียนจะเขาใจในกฎเกณฑ บรรทัดฐานของสังคม เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของนักเรียนที่พึง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ และกลุมสังคมที่เปนสมาชิกอยู โดยจะตองทําตามกฎเกณฑตางๆที่สังคมของ
ตนกําหนด เพ่ือประโยชนตอกลุมสังคมของตน 
  ข้ันที่ 5  ข้ันทําตามคํามั่นสัญญา (The Social Contract Legalistic) ในข้ันนี้จะนักเรียน
พิจารณาจากขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืนไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน มีเหตุผลที่จะกระทําโดย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความละอายใจตอการกระทําชั่ว   
  ข้ันที่ 6 ข้ันยึดอุดมคติ (The Universal Ethical Principe Orientation) ในข้ันนี้นักเรียน
ถือไดวา เปนผูมีความเจริญทางสติปญญาในข้ันสูง มีสายตาหรือความคิดเห็นที่กวางไกลกวากลุม
หรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู บุคคลประเภทนี้จะมีอุดมคติและคุณธรรมประจําใจ มีหิริ ความละอาย
ใจ ตนเองและเกรงกลัวตอบาป   ซึ่งจะกระทําการใดๆจะพิจารณาตามความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตน 
 2.   ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง  สิ่งที่สงผลตอการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรม  จําแนกออกเปน 3  ดาน  ไดแก  ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้
  2.1  ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  บุคลิกภาพ  และ
แรงจูงใจ  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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   2.1.1  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  หมายถึง  การแสดงออกที่กระทําเปน 
ประจําของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนวิชาจริยธรรม  ไดแก  การเขาชั้นเรียนตรงเวลา  ความ
สม่ําเสมอในการเขาชั้นเรียน  การทําการบานและสงตรงเวลาที่กําหนด  การทบทวนเนื้อหาบทเรียน  
และการซักถามครูเก่ียวกับเนื้อหาวิชาเรียนเมื่อมีขอสงสัยทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  
   2.1.2  บุคลิกภาพ  หมายถึง ลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่สะทอนถึงความรูสึกนึก
คิดและพฤติกรรมการแสดงออกเพ่ือตอบสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งทําใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวของนักเรียน  บุคลิกภาพในการวิจัยครั้งนี้แบงตามแบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของเจน
กินส(Jenkins Activity Survey) ซึ่งจําแนกเปน 2 แบบ   ดังรายละเอียดตอไปนี ้
    2.1.2.1 ลักษณะบุคลิกภาพแบบเอ  เปนลักษณะบุคลิกภาพของคนที่รัก
ความกาวหนา ฟนฝาอุปสรรค โกรธงาย ทํางานใหประสบผลสําเร็จ ทํางานดวยความรวดเร็ว  ไม
ชอบการรอคอย  
    2.1.2.2  ลักษณะบุคลิกภาพแบบบี    เปนลักษณะบุคลิกภาพของคนที่คอนขาง
เฉ่ือยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรื่อยๆ ไมหวังผลสําเร็จในการทํางาน ไมชอบฟนฝาอุปสรรค
ตางๆอดทนรอคอยได   
   2.1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียน
ปราถนากระทําใหสําเร็จตามเปาประสงคของการเรียนวิชาจริยธรรม  ซึ่งจําแนกเปน 2  แบบ  ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้
    2.1.3.1  แรงจูงใจภายนอก  ไดแก  ความศรัทธาในอาจารยผูสอน  ความ
คาดหวังของผูปกครอง 
    2.1.3.2  แรงจูงใจภายใน  ไดแก  ความสนใจ  ความตั้งใจ  และความ
กระตือรือรนของนักเรียนที่จะเรียนรูวิชาจริยธรรม 
  2.2  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  และ
การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
   2.2.1  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  หมายถึง  การปฏิบัติตนของ
นักเรียนตอผูปกครอง  และการปฏิบัติตนของผูปกครองตอนักเรียน  เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี  ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้
    2.2.1.1  การปฏิบัติตนของนักเรียนตอผูปกครอง  ไดแก  การแสดงความรัก  
ความเคารพ  เชื่อฟง  ยอมรับกฎระเบียบของผูปกครอง  การขอคําแนะนําและซักถามในการปฏิบัติ
ตน  ทั้งในดานการเรียนและดานสวนตัว 
    2.2.1.2  การปฏิบัติตนของผูปกครองตอนักเรียน  ไดแก  การใหความรัก 
ความหวงใย  ความเอาใจใสตอเรื่องการเรียน  ใหกําลังใจ  และไววางใจในการทํากิจกรรมของ
นักเรียน  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําทัง้ในดานการเรียนและดานสวนตัวของนักเรียน 
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   2.2.2  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  หมายถึง  การรับรูของ 
นักเรียนตอความคิดและความรูสึกของผูปกครองในการสนับสนุนทางการเรียน  ดังรายละเอียดตอ 
ไปนี ้
    2.2.2.1  การสนับสนุนทางดานวัตถุ  ไดแก  การจดัหาอุปกรณการเรียน 
เครื่องแตงกาย  และเงินใหนักเรียนใชจายอยางเพียงพอ  ตามความจําเปนทางการเรียนของ
นักเรียน 
    2.2.2.2  การสนับสนุนทางดานวาจา  ไดแก  การใหความสนใจ  ความเอาใจใส  
ใหคําปรึกษาและชี้แนะดานการเรียนแกนักเรียน 
  2.3  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก  ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชา 
จริยธรรม  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพ่ือน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
    2.3.1  ลักษณะทางกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  หมายถึง  สภาพ 
แวดลอมทางการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมทําใหการเรียนวิชาจริยธรรมมีประสิทธิภาพ  ไดแก  
สถานที่เรียน  และสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
    2.3.1.1  สถานที่เรียน  ไดแก  ภายในหองเรียนมีอากาศถายเท  มีขนาด 
เหมาะสมกับปริมาณนักเรียน  บริเวณหองเรียนปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 
    2.3.1.2  สื่ออุปกรณการเรียนการสอน  ไดแก  เอกสาร  หนังสือ  และอุปกรณที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  มีความทันสมัย  และมีคุณภาพในการใชงาน
ที่เหมาะสม 
   2.3.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม  หมายถึง  การ 
ปฏิบัติตนของนักเรียนตอครูสอนวิชาจริยธรรม  และการปฏิบัติตนของครูสอนวิชาจริยธรรมตอ
นักเรียน  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  เพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
    2.3.2.1  การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครูสอนวิชาจริยธรรม  ไดแก  การให 
ความเคารพ  เชื่อฟงครูสอน  ตั้งใจเรียน  และสนใจเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับวิชาจริยธรรม  และ
ซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยดานการเรียนในขณะเรียนวิชาจริยธรรม  และปรึกษาดานปญหาสวนตัวทั้ง
ในและนอกหองเรียน 
    2.3.2.2  การปฏิบัติของครูสอนวิชาจริยธรรมตอนักเรียน  ไดแก   การที่ครูสอน
วิชาจริยธรรมใหความสนใจตอนักเรียน  ใหความเปนกันเองกับนักเรียน  ใหความรัก  ความเอาใจใส  
ใหคําปรึกษา  และชี้แนะนักเรียนทั้งในดานเรียนที่เก่ียวกับวิชาจริยธรรม  และปรึกษาปญหาดาน
สวนตัวที่นักเรียนมาขอรับคําปรึกษา  ทั้งในและนอกหองเรียน 
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   2.3.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  หมายถึง  การปฏิบัติตนของ 
นักเรียนและเพ่ือนที่ปฏิบัติตอกันทั้งดานการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน  ไดแก  การชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการ
เรียน  การทํางาน  และดานสวนตัว  การรูจักให  การยอมรับและเคารพในสิทธิของเพ่ือน  สนใจใน
ความรูสึกของเพ่ือน การหวงใยใกลชิดสนิทสนมกัน  และการทํากิจกรรมรวมกันในกลุมเพ่ือนให
เกิดผลสําเร็จดานการเรียน  และการเลียนแบบพฤติกรรมของเพ่ือนทั้งในและนอกหองเรียน 
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กรอบแนวคิดของการศึกษาคนควา 
 

ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก 
      1.1  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
      1.2  บุคลกิภาพ 
      1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

2.  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก 
    2.1  สัมพันธภาพนักเรียนกับผูปกครอง 
    2.2  การสนับสนุนดานการเรียนของผู 

      ปกครอง 
      

3.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก 
    3.1  ลักษณะทางกายภาพของการเรียน    
           วิชาจริยธรรม 
    3.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
    3.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ 
           เพ่ือน 

 
 
 
 

 
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ข้ันที่ 1 ข้ันหลบหลีกการลงโทษ  
ข้ันที่ 2 ข้ันแสวงหารางวัล  
ข้ันที่ 3 ข้ันกระทําตามผูอ่ืน 
          เห็นชอบ 

ข้ันที่ 4 ข้ันทําตามหนาที่และ 
          ระเบียบของสังคม  
ข้ันที่ 5 ข้ันทําตามคํามั่นสัญญา  
ข้ันที่ 6  ข้ันยึดอุดมคติ  
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 ปจจัย  3  ดาน  คือ  ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก  นิสัยทางการเรียน  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ
ไผสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  
การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก  ลักษณะ
กายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัย
จึงขอตั้งสมมติฐานในการทําวิจัย  ดังนี ้
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 1.  ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีความ 
สัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

2. ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงผล 
ตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาคนควางานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดยแบง 

ออกเปนหัวขอตางๆ    ดังนี ้
  1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   1.1  เอกสารที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   1.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของปจจัยท่ีสงผลตอการใหเหตุผลเชิง 
จริยธรรม 
   2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  3.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวย 
ขวาง   กรุงเทพมหานคร 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 1.1 ความหมายของการเห็นคุณคา 
    ในทางสังคมวิทยาคําวา “คุณคา” หรือ “คานิยม” (Value) มีอิทธิพลและมีความสําคัญ
อยางมากตอพฤติกรรมของมนุษย การสรางคานิยมที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาสังคม มี
ผูใหความหมายของ “คุณคา” หรือ “คานิยม” ไวหลายความหมายดวยกัน  
    พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542: 253)  คุณคา  หมายถึง  สิ่งที่มี
ประโยชนหรือมีคุณมูลคาสูง 
    พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย (2550: 18)  คานิยม  หมายถึง  ความรูสึกในทางที่ดีของ
สิ่งตางๆ  หรือสภาพการณตางๆ  โดยเชื่อวาสภาพการณนั้นๆ  เปนสิ่งที่ดีงาม  ถูกตอง 
    สรุปไดวา คุณคาหรือคานิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดถือ และใหคุณคากับสิ่งหนึ่งแลว
มีความสอดคลองกับคานิยมของสังคม บุคคลจะเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงข้ึน สวนใน
ทางตรงกันขามถาคานิยมสวนตัวของบุคคล ไมสอดคลองกับคานิยมของสังคม บุคคลนั้นก็จะมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําลง คานิยมจึงเปนตัวกําหนดการกระทําของบุคคล ซึ่งเปนการปฏิบัติที่
ถูกตองหรือไมถูกตองก็ได ตามความคิดเห็นของคนในสังคม และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาล
สมัย 
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 1.2  เอกสารที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
  1.2.1  ความหมายของจริยธรรม 
   ผูทรงคุณวุฒิไดใหคําจํากัดความของคําวา “จริยธรรม” ในลักษณะตางๆ กันไวดังนี ้

พระราชวรมุน(ีประยุทธ ปยุตโต 2529: 590 ) อธิบายถึง ความหมายของจริยธรรม
วา  จริย มาจากรากศัพทคือ จร ซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรม แปลวา เที่ยวไป ดําเนินไป จาริกไป 
ในเชิงนามธรรม แปลวา ประพฤต ิดําเนินชีวิต ครองชีวิตเปนอยู จริย ซึ่งเปนคํานามจึงแปลไดวา 
ความประพฤต ิการดําเนินชีวิต การครองชีวิตหรือความเปนอยู ในภาษาไทยปจจุบัน จริยธรรม 
เปนคําบัญญัติข้ึนใหมมาจาก จริย+ธรรม นั่นเอง จริยธรรมก็แปลวา ธรรมคือจริยะ หรือหลักแหง 
จริยะนั่นเอง พิจารณาความหมายของพระพุทธศาสนา พรหมจริยะแปลไดวาจริยธรรมอันประเสริฐ 
หรือ มรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทานี้เอง สวนความหมายตามรูปศัพทจริยธรรมแปลวา หลักความ 
ประพฤต ิหลักการดําเนินชีวิต หลักการครองชีวิต หลักคําสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
หรือการครองชีวิตที่ถูกตองสมบูรณของมนุษยที่จะนําไปสูจุดหมาย คือ ความดับทุกข หรือความ 
สิ้นสุดปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข 

พระเมธีธรรมมาภรณ ( 2534: 75 ) ไดกลาววา จริยธรรมกับศีลธรรมมีความหมาย 
ใกลเคียงกัน จะแตกตางกันก็ตรงที่มา บางทานเรียกหลักแหงความประพฤติอันเนื่องมาจาก 
คําสอนทางศาสนาวา “ศีลธรรม” และเรียกหลักแหงความประพฤติอันพัฒนามาจากแหลงอ่ืน ๆ 
วา “จริยธรรม” ซึ่งอาจมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือปรัชญา เปนตน ศีลธรรม 
ซึ่งมาจาก หลักหรือขอบัญญัติของศาสนาจะมีลักษณะเฉพาะแตละศาสนา สวนจริยธรรมนั้นมา 
จากหลักทั่ว ๆ ไป ที่นอกเหนือจากหลักศาสนา จริยธรรมจึงมีความเปนสากลย่ิงกวาศีลธรรม 

พุทธทาส อินทปญโญ ( 2542: 2-3 ) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมวา คําวา 
moral ที่เราถือกันวาไดแกศีลธรรมนี ้เพงเล็งไปในทางการปฏิบัติมากกวาหลักวิชาการ ; สวนคํา 
วา ethics นั้น เพงเล็งไปในทางหลักวิชามากกวาที่จะเปนตัวการปฏิบัต ิสวนคําวา moral นั้น 
หมายถึง ระเบียบปฏิบัติโดยตรง ในภาษาไทยตรงกับคําวา ศีลธรรม ตามที่บัญญัติความหมาย 
ใหรัดกุมก็ไดแกระเบียบปฏิบัต,ิ ซึ่งปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความผาสุกและสงบสุข เนื่องดวยสังคมเปน 
สวนใหญ; แมบุคคลจะเปนผูรับผลอันนั้น แตผลอันนั้นเพงเล็งถึงสังคมสวนใหญจะไดรับรวมกัน 
เปนหนวยใหญ 

บุญม ีแทนแกว (2542: 25) อธิบายวา จริยธรรม หมายถึง “ธรรมชาติหรือ
หลักธรรมที่บุคคลควรประพฤต”ิ จัดวา “เปนคุณธรรมที่แสดงออกทางรางกายในลักษณะที่ดีงาม
ถูกตอง อันเปนสิ่งที่ประสงคของสังคม และจริยธรรมจะมีได จําตองอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา 

ไสว มาลาทอง (2542: 5-6) กลาววา จริยธรรม (Morality) หมายถึง ธรรมที่เปนขอ 
ประพฤติปฏิบัต ิหรือหลักธรรม คําสอนอันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของมนุษย คําวา
จริยธรรมมาจากคํา2 คําคือ จริยะ+ธรรม ซึ่งแปลตามศัพทไดวา จริยะ แปลวา ความประพฤติกิริยาที่
ควรประพฤต ิธรรมแปลวา คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนาความจริง 
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ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎเกณฑเมื่อนําเอาคําวา ธรรม มาตอทายคําวา จริยะเปนจริยธรรม
แปลความหมายวา กฎเกณฑแหงความประพฤติหรือ หลักความจริงที่เปนแนวทาง 
แหงความประพฤติปฏิบัต ิ
   พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2543 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2543: 
135)ไดใหความหมายของจริยธรรมในฐานะเปนคํานามไววา หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤต ิ
ปฏิบัติศีลธรรมหรือกฎศีลธรรม 
   ทิศนา แขมมณ ี (2546: 4) ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา เปนการแสดงออก
ทางการปฏิบัต ิซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเปนรูปธรรม 
   พรรณทิพย   ศิริวรรณบุศย (2551: 164)  จริยธรรม  หมายถึง  การควบคุม 
พฤติกรรมมนุษยใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานความประพฤติไดถูกตองหรือดีงามที่กําหนดโดย
สังคม 
   เพียเจท (พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย.  2550: 167)  ไดใหความหมายทางจริยธรรม
สําหรับเด็ก 3 ไวประการ คือ 
     1. หนาที ่พฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงถึงความเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎ 
เกณฑหรือเปนแคคําสั่งสอนของผูใหญเปนของดี 
     2. ลายลักษณอักษร พฤติกรรมทางจริยธรรมคือ สิ่งที่ระบุเปนตัวอักษร 
มากกวาความเชื่อที่เปนนามธรรม 
     3. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบพฤติกรรมในลักษณะของปรนัยจะลด 
นอยลง โดยมีความสัมพันธผกผันกับระดับอายุของเด็ก 
   จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตนทั้ง
กาย วาจา และใจใหเปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหเกิดความสุขทั้งแกตนเองและสวนรวม 

 
  1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
   1.2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget) 
    พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย (2550: 166-167)  เพียเจทเปนนักจิตวิทยาคนแรก
ที่บุกเบิกความคิดทางพัฒนาจริยธรรมจากการรูการเขาใจสังคม เขาเชื่อวาจริยธรรมเปนกระบวน 
การเรียนรูระหวางความรู ความรูสึกและการสราง  
    เพียเจทมีความเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษยนั้นข้ึน 
อยูกับความฉลาดในการที่จะรับรู กฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคม รวมไปถึงการคิดของแตละ
บุคคลดวย กลาวคือ สติปญญาจะทําใหเด็กสามารถพิจารณาตรึกตรองในเหตุผลของพฤติกรรม 
ตางๆ เก่ียวกับจริยธรรมได ย่ิงเด็กเจริญเติบโตข้ึนเพียงใดก็จะย่ิงรับรูจริยธรรมที่สูงข้ึนไดเทานัน้เพีย
เจทไดแบงข้ันของจริยธรรมของมนุษยออกเปน 4 ข้ัน คือ 
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     ข้ันที่ 1  ข้ันเลนตามลําดับ  หรือเลนตามความสามารถทางการเคลื่อนไหว
ของตน  เด็กจะเลนลูกหินตามความสามารถของทักษะทางการเคลื่อนไหวหรือเลนตามความ 
ตองการของเขาเองตามลําพัง 
     ข้ันที่  2  ข้ันตนเปนใหญ  ในข้ันนี้  เด็กเริ่มยอมรับที่จะเลนรวมกับผูอ่ืนเมื่อ
มีอายุประมาณ  2-5  ป  แตการเลนรวมกับคนอ่ืนนั้นมิไดหมายความวาเลนกับคนอ่ืนจริงๆ  เด็กใน
วัยนี้ยังเลนตามความตองการของตนอยู  มิไดตองการจะชนะผูใดหรือคิดหาหนทางใดๆ  มาเลนให
แตกตางไปจากเดิม  การเลนจะเปนไปในลักษณะตัวใครตัวมัน 
     ข้ันที่  3  ข้ันรวมมือ  ระยะนี้เด็กจะมีอายุประมาณ  7-8  ป  ในวัยนี้เด็กเริ่ม
รูจักที่จะเลนเพ่ือชนะ  ฉะนั้น  การเลนในวัยนี้จึงเลนรวมกับผูอ่ืน  แตการเลนยังไมไดถือกฎเกณฑ
เปนสําคัญ  การเลนมักคํานึงถึงพรรคพวกมากกวากฎเกณฑ 
     ข้ันที่  4  ข้ันเลนอยางมีกฎเกณฑ  เด็กในวัยนี้อายุประมาณ  11-12  ป  
เด็กในวัยนี้เริ่มใชกฎเกณฑในการเลนรวมกัน  เริ่มรูจักปฏิบัตแิละรักษาไวถึงกฎเกณฑซึ่งแตกตางไป
จากสามข้ันแรกสิ้นเชิง 
   1.2.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg) 
    โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2550: 66-75;  
อางอิงจาก  โคลเบอรก)  ไดศึกษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของโคลเบอรกและพบวาพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษยในสภาพปกตินั้นจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายข้ันตอน  จากอายุ 11-25 
ป มิไดบรรลุจุดสมบูรณเมื่อบุคคลอายุได 20 ป 
    โคลเบอรกเชื่อวา การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น จะแสดงออกใน
ทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอยางเดนชัดที่สุด ซึ่งเหตุผลทางจริยธรรมนี้ไมไดข้ึนอยูกับ
กฎเกณฑทางสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะเหตุผลเชิงจริยธรรมมิใชการประเมินคาการ
กระทําไปในทํานองที่วา “ดี” หรือ “เลว” แตเปนการใชเหตุผลที่ลึกซึง้ ดังที่นักปราชญยอมรับเหตุผล
เชิงจริยธรรมข้ันที ่6 ของโคลเบอรกวาเปนเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บริสุทธิ ์  ซึ่งโคลเบอรก มีความเชื่อ
พ้ืนฐานดังนี ้
     1. พัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปเปนลําดับพัฒนาการ
โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร 
     2.  การรับรูทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุคคลนั้นจะม ี
ความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของเขา 
     3.  บุคคลที่จะมีจริยธรรมข้ันสูงหรือการใชเหตุผลทางจริยธรรมข้ันสูงไดนั้น
จะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรูทางสังคมไดในระดับสูงกอน   
 สําหรับพัฒนาการทางจริยธรรมโดยใชเหตุผลจรรยาวิพากษทั้ง 6 ข้ันนี ้โคลเบอรกไดจัดไว
เปน 3 ระดับ ดังนี ้
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 ระดับ 1 กอนกฎเกณฑ (Proconventional Level) 
  ระดับนี้บุคคลจะตอบสนองตอกฎเกณฑ ซึ่งกําหนดไวโดยผูมีอํานาจเหนือตนจะเลือกทํา 
พฤติกรรมเฉพาะที่จะเปนประโยชนตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูอ่ืน ในระดับนี้แบง
ออกเปน 2 ข้ัน คือ 
   ข้ันที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (Obedience and Punishment  
Orientation) ผูมีจริยธรรมข้ันนี ้ จะเลือกกระทําหรืองดกระทําสิ่งใด เพราะกลัวการถูกลงโทษ และ
ยอมทําตามคําสั่งของผูใหญ หรือผูมีอํานาจทางกายเหนือตน การตัดสินวาสิ่งใดดีไมดีข้ึนอยูกับ
พฤติกรรมนั้นๆ วาทําไปแลวถูกลงโทษหรือไม 
   ข้ันที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egotistic Orientation) การเลือกจะ
กระทําสิ่งใดที่จะนําความพอใจใหกับตนเทานั้น ตัดสินการกระทําตามใจตนเอง มักเปนไปในรูปที่
ตองการรางวัลจากผูอ่ืน การที่ทุกคนทําในสิ่งที่เขาตองการเปนสิ่งที่ถูกตอง แมวาการกระทํานั้นจะ
ขัดกับผูอ่ืน หรือความไมถูกตองของสังคม ชอบการแลกเปลี่ยนที่เทาเทียมกัน 
 ระดับ 2 ตามกฎเกณฑ (Conventional Level) 
  ระดับนี้เปนระดับที่กระทําลงไปตามความคาดหวังของบุคคลอ่ืน การตําหนิและการยก
ยองชมเชยจากสังคมเปนสิ่งที่ควบคุมความประพฤต ิมีการกระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอยๆ ของ
ตน ระดับนี้ยังตองการการควบคุมจากภายนอก แตก็ยังมีการเอาใจเขามาใสใจเรา ทั้งสามารถแสดง
บทบาทที่สังคมตองการได ระดับนี้แบงเปน 2 ข้ัน คือ 
   ข้ันที่ 3 หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (Good-boy Orientation) ผูมีจริยธรรมข้ันนี้
มุงที่จะทําใหผูอ่ืนพอใจ เพ่ือใหเขายอมรับเขาเปนพวก ชอบคลอยตามคนอ่ืนโดยเฉพาะกลุมเพ่ือน
ทําตามแบบที่คนสวนใหญยึดถือ 
   ข้ันที่  4 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม (Authority and Social  
Ordermaintenance Orientation) บุคคลจะรูถึงบทบาทหนาที่ของตนในฐานะเปนหนวยหนึ่งของ
สังคม ตนจะตองทําหนาที่ตามกฎเกณฑตางๆ ที่ทางสังคมกําหนดให หรือคาดหมายพฤติกรรมที่
ถูกตองเคารพตอกฎเกณฑตาง  ๆ ที่สังคมตั้งไว ความถูกตองข้ึนอยูกับสังคม สังคมเปนตัว
กําหนดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 ระดับ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (Postconventional Level) 
  ระดับนี้เปนระดับที่มีจริยธรรมเปนของตนเอง มักจะมีในอายุ 20 ปข้ึนไป จะมีการตัดสิน
ขอขัดแยงดวยการนําความคิด ตรึกตรองดวยตนเองและตัดสินไปตามแตวาจะเห็นความสําคัญของ
สิ่งใดมากกวากัน การยอมรับกฎเกณฑของสังคมจะตั้งอยูบนฐานของหลักจริยธรรมสากลที่กําหนด
ข้ึนอยางเปนที่ยอมรับกันของทุกสังคม แบงออกเปน 2 ข้ัน คือ 
   ข้ันที่ 5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (Contractual Legalistic Orientation) ผูมี
จริยธรรมข้ันนี้ยังยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย แตยังเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
เปนสิ่งที่ทําได เมื่อใชวิจารณญาณดวยเหตุผลที่จะทําใหเกิดประโยชนแกสังคม 



 17 

   ข้ันที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Conscience or Principle Orientation) ผูมี
จริยธรรมข้ันนี้ถือวา ความถูกตองตัดสินดวยจิตสํานึกที่สอดคลองกับหลักจริยธรรมที่ตนเลือกแลว
และมีความสมเหตุสมผลที่เปนสากล โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของสิทธิมนุษยชน เคารพใน
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของแตละคน ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ข้ัน แบงเปน 3 ระดับในทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคล 
      เบอรก 

 
ขั้นใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับจริยธรรม 
ข้ันที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ 2-7 ป) 
ข้ันที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ( อายุ 7-10 ป) 

   1. ระดับกอนกฎเกณฑ 
       (2-10 ป)  (ระดับต่ํา) 

ข้ันที่ 3 หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (อายุ 11-13 ป) 
ข้ันที่ 4 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม(อายุ 13-16 ป) 

   2. ระดับตามกฎเกณฑ  
       (11-16 ป)  (ระดับกลาง) 

ข้ันที่ 5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (อายุ 16 ปข้ึนไป) 
ข้ันที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (วัยผูใหญ) 

   3. ระดับเหนือกฎเกณฑ  
      (16 ปข้ึนไป)  (ระดับสูง) 

 
จากตาราง 1 แสดงข้ันตางๆ ของพัฒนาการทางจริยธรรม แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยน 

แปลงในลักษณะที่ตอเนื่องไปตามลําดับ และโดยทั่วไปก็เปนการยากที่เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก
จะอยูในข้ันในข้ันหนึ่งเทานั้น โคลเบอรกมีความเห็นวาบอเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นมาจาก
พัฒนาการทางการรับรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การไดเขากลุมทางสังคม
ประเภทตางๆ จะชวยใหผูที่มีความฉลาด ไดเรียนรูบทบาทของตนเองและผูอ่ืน อันจะชวยพัฒนา
ทางจริยธรรมในข้ันที่สูงข้ึนไปไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งขอเรียกรองและกฎเกณฑของกลุมตาง  ๆ ซึ่ง
อาจจะขัดแยงกัน แตในขณะเดียวกันก็เปนตัวผลักดันใหบุคคลไดพัฒนาไปตามข้ันตอนในทิศทาง
เดียวกันเสมอ ไมวาบุคคลจะอยูในกลุมใด หรือสังคมใดก็ตาม 
  ในการพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบอรกเชื่อวาเปนไปตามข้ันที ่ 1 
ผานไปแตละข้ันจนถึงข้ันที ่6 จะพัฒนาขามข้ันไมได เพราะการใชเหตุผลในข้ันที่สูงข้ึนไป จะเกิดข้ึน
ไดดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในข้ันที่ต่ํากวาอยูกอนแลว และตอมาบุคคลไดรับ
ประสบการณทางสังคมใหม  ๆ หรือสามารถเขาใจความหมายของประสบการณไดดีข้ึน สวนเหตุผล
ในข้ันที่ต่ํากวา ก็จะถูกใชนอยลงทุกทีและถูกละทิ้งไปในที่สุด  
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 1.3  งานวจัิยที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
  1.3.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
    อับดุลการ ีสาเมาะ (2540: 60) ศึกษาเก่ียวกับผลของวิธีสอนตางวิธีที่มีตอการใช 
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิม พบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนโดยใชตัวแบบและการ 
อภิปรายกลุม และใชนิทานและการอภิปรายกลุม จะมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตย 
สูงกวาเด็กไทยมุสลิมที่เรียนตามปกต ิ
   นฤมล ปนดองทอง (2541: 67) ทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของ 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและการเลนปกต ิ ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนปกต ิ
   สายทิพย ศรีแกวทุม (2541: 73) ไดศึกษาเปรียบเทียบการคิดอยางมีเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย อายุ  5-6 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแบบปกต ิ พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรคแบบปกต ิ

ทิพาพร ลิขิตกุล (2544 : 85) ไดศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมกับการอบรมเลี้ยง
ดูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับการ 
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในทางบวก และมีความสัมพันธกับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ 
ละเลยในทางลบ สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุมและแบบใหความคุมครองไมม ี
ความสัมพันธกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
   จากงานวิจัยขางตนทําใหเราไดเห็นแนวทางในที่หลากหลายที่สามารถนําไปใชใน
การสอนและพัฒนาการใหเหตุผลเชิงจรยิธรรมแกเด็ก เพ่ือเปนแนวทางที่ดีในการพัฒนาความคิดเชิง
เหตุผลในระดับที่สูงข้ึน ดังนั้นคร ู ผูปกครองและผูที่เก่ียวของจึงมีบทบาทสําคัญในการประมวล
ทฤษฎ ีหลักการ และแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือใชในการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็ก 
 
   2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของปจจัยท่ีสงผลตอการใหเหตุผลเชิง 
จริยธรรม 

    2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิสัยการเรียน 
   2.1.1  เอกสารที่เก่ียวของกับนิสัยการเรียน 

   ความหมายของลักษณะนิสัย (Habits) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดให
ความหมายของลักษณะนิสัยไวดังนี ้
   สุชา จันทนเอม (2544: 121) ไดใหความหมายวา ลักษณะนิสัยเปนคุณลักษณะ 
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ตาง ๆ ที่รวมกันในตัวบุคคลและวิธีแสดงออกทางพฤติกรรม ไมจําเปนวาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
เหลานั้นจะตองดีหรือไม ผิดหรือถูก 
   www.guru.sanook.com  (25 กันยายน  2552)  นิสัย  หมายถึง  ความประพฤติที่
เคยชิน 
   จากความหมายของลักษณะนิสัยการเรียนที่กลาวมา สรุปไดวานิสัยในการเรียน 
หมายถึง นิสัยหรือการกระทําที่ดีของนักเรียนที่แสดงออกถึงความสนใจเรียน กระตือรือรน ตั้งใจเอา
ใจใส ขยันหมั่นเพียรตอการเรียนและไดรบัการฝกฝนเปนประจําจนกลายเปนนิสัย ซึ่งชวยใหเขา
สามารถเริ่มตนและลงมือกระทํากิจกรรมดานการเรียนโดยมีลักษณะและวิธีการเรียนที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียน และสามารถใชเวลาตอการเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
   2.1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับนิสัยการเรียน 
    2.1.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
    พัชรี  วรจรัสรังสี  (2539: 59)  ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูปกครองใน
การสงเสริมการเรียนระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ฝายประถม)  ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองมี
บทบาทในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนในดานความกดดันและการ
กระตุนพัฒนาการทางสติปญญาอยูในระดับปานกลาง  และอยูในระดับสูงในการสนับสนุนทาง
จิตวิทยา  สวนในดานความชวยเหลือและการแบงเวลาใหสอดคลองกัน  กลาวคือ  ผูปกครอง
รายงานวามีบทบาทในการใหการชวยเหลือในระดับสูงแตนักเรียนรับรูวาไดรับการชวยเหลือในระดับ
ปานกลาง  และผูปกครองรายงานวาไดสงเสริมการเรียนของนักเรียนในดานการแบงเวลาอยูระดับ
ปานกลาง  แตนักเรียนรับรูวาไดรับการสงเสริมอยูในระดับต่ํา 
    จิตรลดา  ไมตรีจิตต  (2548: 68)  การศึกษานิสัยรักการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  สํานักงานเขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร.  พบวา 
    1.  นิสัยรักการอานของนักเรียนหญิงและชายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05  ทั้งจากผลการรายงานตนเองของนักเรียน   และผลจากการประเมินของครู  โดย
นักเรียนหญิงมีนิสัยการรักการอานอยูในระดับสูง  ในขณะที่นิสัยรักการอานของนักเรียนชายอยูใน
ระดับปานกลาง 
    2.  นิสัยรักการอานของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  และ
ที่มีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน  มีระดับนิสัยรักการอานไมแตกตางกัน  โดยมีนิสัยรักการ
อานอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
    จากงานวิจัยขางตนสรุปไดวา  นิสัยรักการอานของนักเรียนที่มีผูปกครองมี
การศึกษาตางกัน  มีนิสัยรักการอานไมตางกัน 
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 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 
  2.2.1เอกสารที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 
    2.2.1.1ความหมายของบุคลิกภาพ 
    ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544: 105) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบ
ของความคิดความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลที่คอนขางเดนชัดและถาวร เปนตัวอธิบายลักษณะ
ของแตละบุคคลวามีความแตกตางกันอยางไรและลักษณะที่เดนทีสุ่ดของบุคคลเปนอยางไร 
    สุรางค  โควตระกูล  (2544:  31)  กลาววา  บุคลิกภาพ  คือ  คุณลักษณะที่เปน
เอกลักษณของแตละบุคคล  แสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีตอสิ่งแวดลอมที่ตนกําลังเผชิญอยู
และพฤติกรรมนี้จะคงเสนคงวาพอสมควร 
    อารี  พันธมณี  (2546:  67)  กลาววา  บุคลิกภาพ  หมายถึง  แบบแผน 
พฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งเปนเอกลักษณที่แสดงออกทั้งดานความคิด  ความรูสึก  ความสนใจ  
สติปญญา  รวมทั้งดานสรีระ  บุคลิกภาพภายนอกและภายใน  ทําใหแยกความแตกตางของบุคคล
ได  และบุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  
    จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา    บุคลิกภาพ คือรูปแบบของความคิดความรูสึก
และพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่รวมเปนเอกลักษณของแตและบุคคลที่แสดงออกมาทั้งทางกายและ
จิตใจ และเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
 
   2.2.1.2 ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพ 
    ผองพรรณ เกิดพิทักษ (นริศรา  ริชารดสัน. 2546: 26; อางอิงจาก ผองพรรณ 
เกิดพิทักษ. 2530) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพประกอบดวย พันธุกรรม สิ่งแวดลอม และ
ชวงเวลาของชีวิตของบุคคล กลาวคือ 
    1. พันธุกรรม สิ่งที่ถายทอดทางพันธุกรรมสวนมากเปนลกัษณะทางกาย เชน 
ความสูงต่ํา ลักษณะเสนผม สีของผิว ชนิดของโลหิต โรคภัยไขเจ็บบางชนิด และขอบกพรองทาง
รางกายบางชนิด เชน ตาบอดสี ศีรษะลาน นิ้วเกิน มือติดกัน เปนตน ซึ่งลักษณะทางกายเหลานี้เปน
อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีตอบุคลิกภาพของแตละบุคคลทั้งสิ้น 
    2. สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษยทั้งทางรางกาย จิตใจและ
บุคลิกภาพสําหรับสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอพัฒนาการทางรางกาย ทางจิตใจ และ
บุคลิกภาพ คือบุคคลที่อยูรอบตัวเรา ครอบครัว กลุมคนและวัฒนธรรม สิ่วแวดลอมที่เปนมนุษยคน
อ่ืน ๆ นี้ จะมีอิทธิพลอยางมากตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย 
    3.  ชวงเวลาในชีวิตของมนุษย แสดงถึง ระดับพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ
อันเกิดจากอิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และแมวาระยะ
สําคัญของพัฒนาการของมนุษยสวนมากจะอยูในชวงชีวิตวัยเด็กเปนสวนมาก 
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    ฉลอง ภิรมณรัตน  (โพโล  เฉลียวฉลาด. 2548: 24; อางอิงจาก ฉลอง ภิรมย
รัตน. 2521) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ มี 2 ปจจัยใหญ ๆ คือ 
    1. องคประกอบดานพันธุกรรม เปนการถายทอดยีนสจากพอแม หรือ
บรรพบุรุษไปสูลูกหลาน ไดแก ลักษณะทางดานรูปราง หนาตา ทาทาง ผิวพรรณ อารมณ ตลอดจน
ระบบปราสาท ระบบโลหิต ซึ่งเปนลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 
    2.  องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนธรรมชาติ และสภาพวัฒนธรรม
ประเพณี กฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ในสังคมที่บุคคลเก่ียวของอยู  เปนผลใหเกิดการเรียนรูและ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดแก ลมฟาอากาศ ที่อยูอาศัย อาหาร ตลอดจนบุคลิก
ที่อยูใกลชิด องคประกอบดานสิ่งแวดลอมนี้มีผลใหบุคคลเกิดการเรียนรูที่แตกตางกัน สงผลให
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
    จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวาอิทธิพลของพันธุกรรม สิ่งแวดลอม และ
ประสบการณตางๆ ที่บุคคลไดรับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลใหมี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
 
   2.2.1.3  ประเภทบุคลิกภาพ 

การพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางที่แสดงออกทางกายภาพโดยเฉพาะ 
อยางย่ิง ลักษณะเคาหนาหรือโครงสรางตาง ๆ ของรางกายและบุคลิกภาพ เปนความเชื่อวามนุษย
เรานั้น มีลักษณะสรีระเปนแบบ ๆ ไป แตละแบบอาจเก่ียวของสัมพันธกับบุคลิกภาพแตละอยาง 
(Luthan. 1989: 160) ดังนั้น จึงมีผูแบงบุคลิกภาพของคนออกเปนหลายประเภท เชน ความคิด 
ของจงุ (Hergenharn. 1990: 58-85; Citing Jung. n.d.) ไดพิจารณาบุคลิกภาพของคนโดยยึดถือ 
สังคมเปนหลัก เขาไดแบงบุคลิกภาพของคนออกเปน 2ประเภท คือ 
    1. บุคลิกภาพที่ชอบเก็บตัว (Introvert) เปนคนที่ไมชอบสุงสิงกับผูอ่ืน เครงครัด
ตอระเบียบแบบแผน มีมาตรฐานและกฎเกณฑที่แนนอนในการคุมอุปนิสัยของตนเอง เชื่อตนเองและ
การกระทําทุกอยางที่มักจะข้ึนอยูกับตัวเองเปนใหญ บุคคลประเภทนี้จะผูกพันกับตนเองมากกวาที่
จะผูกพันกับสังคมหรือบุคคลอ่ืน 
    2. บุคลิกภาพที่ชอบแสดงตัว (Extrovert) เปนคนเปดเผย คุยเกง ราเริง ปรับตัว 
ไดดีในสิ่งแวดลอมตางๆ มีความเชื่อมั่นในตนเองบนรากฐานของเหตุผลและความจริง 
    สวน เครชเมอร (Samuel. 1981: 190-191; Citing Kretschmer. 1921) 
และเชลดอล (Burger. 1986: 189; Citing Sheldon. 1942) เห็นวาบุคลิกภาพของคนข้ึนอยู 
กับรูปรางลักษณะของคน จึงไมไดแบงบุคลิกภาพของตนตามรูปรางหรือโครงสรางทางสรีระวิทยา 
สอดคลองกันเปน 3 ประเภทคือ 
    1. ประเภทที่มีรางกายอวนเตี้ย คอโต รางกายมีไขมันมาก พุงย่ืน (Rygmy หรือ 
Endomorphy) คนประเภทนี้เปนคนที่ชอบแสวงหาความสบาย ไมรีบรอน ชอบการเขาสังคม สนุก 
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สนานรื่นเริง โกรธงายหายเร็ว และกินจ ุ
    2. ประเภทที่มีรูปรางผอมสูง ตัวยาว แขนยาว ออนแอ (Ectomorphy) คน 
ประเภทนี้มีลักษณะเครงขรึม เอาการเอางาน มีความเครียดทางอารมณอยูเปนนิจ ชอบสันโดษ 
ไมเขาสังคม 
    3. ประเภทที่มีรูปรางใหญ แข็งแรง เต็มไปดวยกลามเนื้อ รางกายแข็งแรง 
ชอบออกกําลังกาย (Atheletic หรือ Mesomorphy) คนประเภทนี้ชอบทําอะไรแปลกๆ ขํา ๆ ไม 
คอยมีความทุกขรอน ไมคอยพูดถึงเรื่องคามเปนความตาย สนุกอยูเสมอ 
    สําหรับ ฟรีดแมน และ โรเซนแมน (Friedman; & Rosenman. 1974) ไดแบง 
บุคลิกภาพของคนตาลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 
    1. บุคลิกภาพเอ (Type A Personality) เปนบุคลิกภาพของบุคคลที่มีพฤติกรรม 
ตอไปนี ้(Organ; & Hamner. 1982: 272-273; Farmer; et al. 1984: 35; Smith; & Anderson 
1986: 1166-1167; & Fontana; et al. 1987: 177) 
   1.1  มีความทะเยอทะยาน (Intense Ambition) เปนบุคคลที่มีความปรารถนา 
อยางแรงกลาที่อยากจะประสบความสําเร็จ 
   1.2  ชอบแขงขัน (Competitive Drive) เปนบุคคลที่ชอบตอสูแขงขันกับผูอ่ืน 
เพ่ือใหตนเองไดดีกวาคนอ่ืน 
   1.3  แขงขันกับเวลา (Time Urgency) เปนบุคคลที่ประทําสิ่งตาง  ๆอยางเรง 
ดวนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากที่สุด ทํางานตามแผนเวลา 

   1.4 สรางศัตร ู(Hostility) เปนบุคคลที่ยึดตนเองเปนที่ตั้ง ชอบแสดงออก 
นอกทางขมผูอ่ืน อาฆาตแคน และขาดความเห็นใจผูอ่ืน 

   1.5 อดทนต่ํา (Impatient) เปนบุคคลที่มีความอดทนต่ําตอการรอคอย และอด 
ทนต่ําตอสภาพแวดลอมทางรางกาย ทนไมไดกับความเฉ่ือย 

   1.6 มีความกาวราว (Aggressiveness) เปนบุคคลที่นิยมใชความรุนแรงในการ 
แกปญหาความคับของใจ แบงเปนความกาวราวทางวาจา และความกาวราวทางรางกาย 

   2. บุคลิกภาพแบบ บี (Type B Personality) เปนบุคลิกภาพที่มีลักษณะตรงกัน 
ขามกับบุคลิกภาพแบบ เอ ซึ่งเปนบุคคลที่ไมมีความทะเยอทะยาน ไมมุงเอาชนะ มีความสงบ 
เสงี่ยมทํางานไปพักผอนไป ไมรีบรอน ( Greene; e tal. 1985: 165; Mitchell; & Lanson. 
1987: 20; Robbins. 1989: 511) 

   สรุปไดวา การแบงประเภทของบุคลิกภาพข้ึนอยูกับวายึดเอาหลักการใดเปนเกณฑ 
เชน ยึดเอาลักษณะทางกายภาพเปนเกณฑ ก็เปนคนอวน เปนคนเตี้ย เปนตน ถายึดเอาลักษณะ 
ทางสังคมเปนเกณฑก็เปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว เปนตน 

    (1) ประวัติความเปนมาของการศึกษาบุคลิกภาพแบบ เอ และ บุคลิกภาพแบบ 
บี  ฟรีดแมนและโรสแมน (จรรยา เกษศรีสังข. 2537: 14; อางอิงจาก Friedman; &  Rosenman. 
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1974) กลาววา บุคลิกภาพแบบ เอ เปนบุคลิกภาพที่คนพบในราวป ค.ศ. 1960 อันเนื่องจาก
นายแพทยฟรีดแมน (Friedman) และนายแพทย โรสแมน (Rosenman) ไดเริ่มสังเกตผูปวย
โรคหัวใจวาบุคลิกภาพบางอยางที่แปลกไปจากผูปวยอ่ืน ๆ จากการสังเกตเหตุการณบางอยางใน
คลินิกโรคหัวใจของเขา พบวา เกาอ้ีที่ผูปวยโรคหัวใจมานั่งตรวจนั้นจะมีรายสึกเฉพาะตรงขอบเกาอ้ี
เทานั้น แสดงวา คนไขสวนใหญของเขานั่งแตตรงขอบเกาอ้ี จะไดลุกข้ึนไดรวดเร็วคลายกับเปน
ลักษณะของความพรอมที่จะเคลื่อนไหวไดทันท ี จากความคิดนี้ทําใหเขาคิดวา นาจะมีบุคลิกภาพ
บางอยางที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตของเขาอีกวาผูปวย
โรคหัวใจ แตเดิมนั้น พบวา การมีคลอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี ่ การเปน
เบาหวานและความอวนเปนปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้น เขาจึงใชเวลานาน 8 ป ในการ
รวมกันศึกษาและวิจัย บุคลิกภาพผูปวยโรคหัวใจและในที่สุดก็พบวามีบุคลิกภาพชนิดหนึ่ง 
ซึ่งตอมาเราใชชื่อวาบุคลิกภาพแบบ เอ และบุคลิกภาพตรงกันขาม เรียกวามีบุคลิกภาพแบบ บี 
การคนพบบุคลิกภาพแบบ เอ นั้นถือวาเปนการคนพบครั้งสําคัญเพราะบุคลิกภาพแบบเอ เปน 
ปจจัยที่เสี่ยงกวาปจจัยกายภาพทุกตัว ถาเปรียบเทียบระหวางผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดัน 
โลหิตสูง หรือโรคไขมันในหลอดเลือดสูงกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จะถือเปนปจจัยที่เสี่ยงที่สุด 
ของการเกิดโรคหัวใจ 

   จากประวัติความเปนมาของการศึกษาบุคลิกภาพแบบ เอ และบุคลิกภาพแบบ บี 
ฟรีดแมน และโรสแมน สรุปลักษณะของบุคลิกภาพแบบ บี ไดดังนี ้

   บุคลิกภาพแบบ เอ (Type A Behavior Pattern Personality) หมายถึง บุคคลที่มี 
บุคลิกภาพรีบรอนชอบแขงขัน และกาวราว ชอบทํางานใหไดมาก ๆ ในเวลานอย ๆ มีความรูสึกวา 
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว มีความมานะพยายามมากในการทํางาน ชอบฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือ 
ประสบความสําเร็จ ชอบทํางานดวยความรวดเร็วทนไมไดกับงานที่ลาชา มีความตองการพักผอน 
นอยกวาคนอ่ืน และถูกกระตุนใหเกิดความรูสึกโกรธและกาวราวไดงาย 

   บุคลิกภาพแบบ บี (Type B Behavior Pattern Personality) หมายถึง บุคคลที่ม ี
บุคลิกภาพที่มีความผอนคลาย ไมรีบรอน ไมกาวราว มีลักษณะเรื่อย ๆ เฉ่ือย ๆ ชอบการพักผอน 
ดําเนินชีวิตแบบงาย ๆ และไมชอบฝาฟนอุปสรรคในการทํางาน 

   (2) การวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ และบุคลิกภาพแบบ บี 
   ฟรีดแมนและโรเซนแมน (จรรยา เกษศรีสังข. 2537: 14; อางอิงจาก Friedman; & 

Rosenman. 1974) กลาววา บุคลิกภาพแบบ เอ และบุคลิกภาพแบบ บี มี 3 แบบ คือ 
   1. แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured Interview : SI) ประกอบดวยขอคํา 

ถาม 25 ขอ เปนการถามโดยใหผูตอบรายงายพฤติกรรมตนเองในสถานการณตาง  ๆที่ทําใหคนที ่
มีบุคลิกภาพแบบเอ ไมสามารถทน เชน สถานการณที่ทําใหเกิดความโกรธ สถานการณที่มีการ 
แขงขันอยางมาก แบบสัมภาษณเปนการวัดการแสดงออกทางดานกายภาพ 

   2. มาตรวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ ของเฟรมมิ่งแฮม (Framingham Type A 
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Scale : FTAS) เปนแบบวัดรายงานตนเองเชนเดียวกับแบบที่หนึ่ง ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ 
วัดทางดานแรงขับมุงสัมฤทธิ ์การมีความรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว และการรับรูวามีความ 
กดดันในการทํางาน 

   3. แบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของ เจนกินส (Jenkins Activity Survey : JAS) 
แบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ บุคคลที่คะแนนจากแบบวัดนี้สูงเปนบุคคลที่มีลักษณะ 
บุคลิกภาพแบบเอ โดยกลุมบุคคลนี้รายงานวา มีความรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วทํางานดวย 
ความรีบเรงไมลดละตอความออนลาหรือการทํางานที่ประสบความลมเหลว นอกจากนี้ยังรายงานวา 
ตนเองทํางานหนักและมีความตองการผลสัมฤทธิ์มากกวา โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในวัยผูใหญ 
รายงานวา มีความตองการความกาวหนาในอาชีพ มีความตั้งใจเพ่ิมสถานภาพอาชีพใหสงูข้ึน รับ 
รูวาไดรับแรงเสริมจากการทํางานอีกทั้งยังมีระดับการศึกษาสูงกวา 
    สําหรับ สตรูปและคนอ่ืน ๆ (Strube; e tal. 1987) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
แบบสํารวจกิจกรรมของเจนกินสวา เปนแบบวัดบุคลิกภาพแบบ เอ โดยใหผูตอบรายพฤติกรรม
ตนเองวา มีการแสดงออกอยางไรและไดศึกษาพบวา คนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ มีความ
เชื่อถือในความสําเร็จของงานมากกวาความลมเหลว มีแรงขับใจการแขงขันสูง มุงสัมฤทธิ ์ และมี
ความรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
    จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา  บุคลิกภาพเปนนิสัยที่เราทําเปนประจํา มีความ
รีบรอนในการทํางาน  มีความกระตือรือรน  และการแขงขันกับตนเอง 
 
  2.2.2 การวิจัยที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 
   2.2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
    บุณฑริก  เฉลิมโรจน  (2547)  การศึกษาบุคลิกภาพของเด็กชั้นประถมศึกษาที่
มีฐานะสังคมมิติตางกัน  พบวา  นักเรียนที่มีฐานะสังคมมติิสูงมีบุคลิกภาพแตกตางจากนักเรียนที่มี
ฐานะทางสังคมมิติต่ํามีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.3.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
   www.nawattakum.com  (16 ตุลาคม 2552)  ไดรวบรวมผูทรงคุณวุฒิให
ความหมายของแรงจูงใจดังนี ้
   โลเวลล (Lovell, 1980:109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการที่ชัก
นําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความตองการบางประการให
บรรลุผลสําเร็จ” 
   ไมเคิล ดอมแจน (Domjan. 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิม
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ 
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   สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทํา
หรือด้ินรนเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึง่จะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรม
ที่มิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติ
คือ การขานรับเมื่อไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ
เชน พนักงานตั้งใจทํางานเพ่ือหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ 

  2.3.2  ลักษณะของแรงจูงใจ 
   แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี ้
    1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) 
    แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ 
ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการฯลฯสิ่งตางๆ
ดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขา
และครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมได
จายคาตอบแทนที่ดีแตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มที ่
    2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) 
    แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิด
พฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทน
ถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทานั้น 
  2.2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจ   
   2.3.3.1  ทฤษฎีลําดับขั้นแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs 
theory) 
   เปนทฤษฎีที่เก่ียวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  ซึ่งกําหนดโดย 
นักจิตวิทยา  ชื่อ มาสโลว (Abraham Maslow)  เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยาง
แพรหลาย   มาสโลวมองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน  จากระดับต่ําสุดไปยัง
ระดับสูงสุด  เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยก็จะมีความตองการอ่ืน
ในระดับที่สูงข้ึนตอไป  
   1.  ความตองการทางรางกาย (Physiological  needs)  เปนความตองการข้ันพ้ืน 
ฐานของมนุษยเพ่ือความอยูรอด  เชน  อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืม 
การพักผอน เปนตน 
   2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs)  เมื่อมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว  มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับที่สูงข้ึน
ตอไป  เชน  ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ความตองการความมั่นคงในชีวิต
และหนาที่การงาน 
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   3.  ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation  
or Acceptance needs)  เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ
มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก  ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความ
ตองการไดรับการยอมรับ  การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอ่ืน  เปนตน 
   4.  ความตองการการยกยอง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
เปนความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม  เชน ความตองการไดรับความ
เคารพนับถือ  ความตองการมีความรูความสามารถ  เปนตน 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต  (Self- actualizationneed) เปนความ
ตองการสูง 

สุดของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ  ความตองการทําทุกอยาง
เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง  เปนตน 
   จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  สามารถแบงความตองการออกได
เปน 2 ระดับ คือ 
   1.  ความตองการในระดับต่ํา (Lower  order needs)  ประกอบดวยความตองการ
ทางรางกาย, ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง และความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 
   2.  ความตองการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบดวย  ความตองการ
การยกยองและความตองการความสําเร็จในชีวิต 
  2.3.3.2  ทฤษฎีการจูงใจ ERG  ของ Alderfer 

   เปนทฤษฎีที่เก่ียวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  แตไมคํานึงถึงข้ัน
ความตองการวา  ความตองการใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง  และความตองการหลายๆอยางอาจเกิดข้ึน
พรอมกันได   ความตองการตามทฤษฎ ี ERG จะมีนอยกวาความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 
โดยแบงออกเปน 3 ประการ ดังนี ้
   1. ความตองการเพ่ือความอยูรอด  (Existence needs (E))  เปนความตองการ
พ้ืนฐานของรางกายเพ่ือใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได   เชน ความตองการอาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยู
อาศัย  ยารักษาโรค  เปนตน  เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด   
ประกอบดวยความตองการทางรางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงตาม
ทฤษฎีของมาสโลว   ผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการในดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนที่
เปนธรรม   มสีวัสดิการที่ดี  มีเงินโบนัส  รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมั่นคงปลอดภัยจากการ
ทํางาน ไดรับความยุติธรรม มีการทําสัญญาวาจางการทํางาน เปนตน 
   2. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs (R))   เปนความตองการที่จะ
ใหและไดรับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดลอม เปนความตองการที่มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง  
ประกอบดวยความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาส
โลว   ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ตลอดจนสราง
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ความสัมพันธที่ดีตอบุคคลภายนอกดวย  เชน การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนํา
และผูตาม เปนตน 
   3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G)) เปนความตองการใน
ระดับสูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเปนรูปธรรมต่ําสุดประกอบดวยความตองการการยกยองบวกดวย
ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว  ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  หรือมอบหมายใหรับผิด 
ชอบตองานกวางข้ึน  โดยมีหนาที่การงานสูงข้ึน  อันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 

 
  2.3.5  งานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.3.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
    นิธิวดี  โพธิจักร  (2549)  การใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  พบวา  ผลใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสรางแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5-6  ใหสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 

 2.4 เอกสารที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
  2.4.1 เอกสารที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
   วิชา มหาคุณ (2538: 20) กลาววา ลักษณะของวัยรุนที่ถูกทอดทิ้งใหโดดเด่ียวตอง
ใชชีวิตตามลําพังเนื่องจาก บิดามารดาหยารางกันแยกกันอยูหรือวัยรุนตองด้ินรนหางาน ทําใหถูก
ชักจูงใหกระทําผิดไดงาย รวมทั้งการมั่วสุมทางเพศโดยขาดความยับย้ังชั่งใจ 
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2548: 39) ใหความเห็นซึ่งสรุปไดวา บิดามารดาหรือ
ผูปกครองควรจัดกระบวนการ สภาพแวดลอมทางบานใหเอ้ืออํานวยตอการศึกษา เลาเรียนของบุตร
ในบางกระบวนการ เชน การสงเสริมการเรียนรูดานภาษา ความอุนในครอบครัวการสนับสนุนและ
แนวทางดานวิชาการ ความคาดหวังของบิดามารดาตอระดับการศึกษาของบุตร เปนตน 
   กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคนอ่ืนๆ (2543: 13-15) ไดสรุปแนวคิดของสัมพันธภาพ
ในครอบครัวไววา ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีจะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและผูกพันใน 
ลักษณะตอไปนี ้
   1. ตองเอาใจใสดูแลและเอ้ืออาธรตอกัน หมายถึง การดูแลสุขภาพของกันและกัน
อาหารการกิน การเลาเรียนของบุตร ความทุกขและความสุข ที่ตองการระบาย เปนตน 
   2. ตองรูจักคนที่เรารัก สําหรับบุตร บิดา มารดา ก็ตองเขาใจและมีความรูเก่ียวกับ
บุตร อุปนิสัยบุตร จุดเดนจุดดอยเปนอยางไร 
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   3. ตองเคารพซึ่งกันและกัน หมายถึง การเคารพที่มาจากใจ ซึ่งพฤติกรรมกรรมการ
แสดงออกหลายอยาง เชน การเกรงใจกัน การฟงกัน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน  เปน
ตน 
   4. ตองมีความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับความผิด หรือความชอบ 
   5. ตองมีความไววางใจกันและกัน ควรมีตอทั้งกายและทางใจ 
   6. ตองใหกําลังใจกันและกัน อาจเปนคําพูดหรือทาทางที่ใหการสนับสนุน 
   7. ตองใหอภัยกันและกัน ถามีความรักอยูก็อภัยใหกัน ยกโทษใหกัน 
   8. ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว ควรใชกริยาวาจา ระหวางบิดา มารดากับบุตร 
   9. ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคา และมีคุณภาพ มีกิจกรรมรวมกันชวยแกปญหา
ตางๆที่ม ี
   10. ตองมีการปรับตัวตามภาวะเปลี่ยนแปลง 
   11. ตองรูภาวะหนาที่ในคอรบครัว และชวยเหลือซึ่งกันและกัน การอยูรวมกันทุก 
คนตองมีบทบาทหนาที่ทั้งตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว 
   12. มีความใกลชิดทางสัมผัส การสัมผัสเชน การโอบกอดกันบางเปนการแสดง 
ความรักความอบอุนตามธรรมชาติของคน 
   จากเอกสารที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สรุปไดวา 
สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับผูปกครองไดแก การปฏิบัติตนของนักเรียนตอผูปกครอง และ
การปฏิบัติตนของผูปกครองตอนักเรียน มีสวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม 

 
2.4.2   งานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
        2.4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

    ระพีพร ศุภมหิธร และคณะ (2544: online) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใชกิจกรรมการเลนรวมกันกับเด็กปกติ โดยนักเรียนออทิสติกชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 12 คน นักเรียนปกติจากระดับชั้นเดียวกันจํานวน 32 คนใน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลนและรวมกิจกรรมในการวาดภาพระบายสีการตอ
ตัวไมหนีบผา และการรอยลูกปด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมดานสังคม
เปลี่ยนไปในทางบวกทุกคน แตอัตราการเปลี่ยนแปลงไมเทากัน 
   2.4.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
    โจนส (พระมหาพะเด็ด ชุมเพ็งจันทร.2548: 14; อางอิงจาก Jones. 1970) ได
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงความรูสึกผิดชอบของเด็กตามอายุ พบวา เด็กอายุ 9-11 ป มีความรูสึกผิด
ชอบนอยและมีชวงความรับผิดชอบไมแตกตางกันเลย อายุ 13 ป ข้ึนไปจะมีความรับผิดชอบสูงข้ึน
เรื่อยๆ จนถึง 16-17 ป จะคงที่ครั้งหนึ่ง 
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    อีทตัน และคนอ่ืนๆ (สุวรี ปนเจริญ.2549: 19; อางอิงจาก Eaton; ettal. 1965) 
ไดศึกษาความสัมพันธของการฝาฝนกฎระเบียบและพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรมของเด็กระดับตางๆ 
ผลการศึกษาพบวา การฝาฝนกฎระเบียบและพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรมมีความสัมพันธกับเด็กๆชั้น
ตางๆ กลาวคือ เด็กชั้น 7-9 มีการฝาฝนรอยละ 77 สวนเด็กชั้นที่ 10-12 มีการฝาฝนรอยละ 23 
    ฮอฟแมน (ภัทรสิริณ เสวตไอยาราม. 2549: 30; อางอิงจาก 
(Hoffman.1977:291) ไดศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูกับลักษณะจริยธรรม 4 
ประการ คือ การมีความรูสึกรับผิดชอบ การยอมรับและสารภาพผอด การยึดหลักแหงตนการ
ตานทานสิ่งย่ัวยุ พบวา เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใหความรักใครในชวงอายุ 4-13 ป จะมีลักษณะ
ทางจริยธรรมทั้ง 4 ประการสูงกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหความรักนอย นอกจากนี้ยัง
พบวา การใหเหตุผลในการอบรมสั่งสอนมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 5 ป 
    จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สรุปได
วา เด็กที่ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองจะมีจริยธรรมสูงกวาเด็กที่ไมไดรับการอบรมสั่งสอน
จากผูปกครอง  
 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน 
        2.5.1   เอกสารที่เก่ียวของกับการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน 

    อุทัย ดุลยเกษม (2542: 36-37) กลาวโดยสรุปไดวา ครอบครัวจําเปนตอง
จัดระบบความสัมพันธภายในครอบครัวใหพอแมมีเวลากับลูกมากข้ึน เพราะครอบครัวเปนรากฐาน
ของสังคมอยางแทจริง ถาพอแมขาดความเอาใจใสอยางเพียงพอตอการสงเสริมใหลูกมีความมั่นคง
ในจิตใจลูกจะประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดอยางไร คําพูดและกิริยาที่พอแมแสดงออกตอกันก็ดี 
หรือที่แสดงออกกับลูกๆก็ดี เด็กๆจะเขาใจและรูวาอะไรเปนอะไรมากทีเดียว คําพูดของพอแมที่ไม
สอดคลองหรือตรงกับการกระทํา จะไมมีความหมายเลยในการสรางการเรียนรูใหแกเด็ก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในครอบครัวที่ขาดความรัก 
    จากการศึกษาความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูของนักเรียน โดยมหาวิทยาลัย
จอหนฮอบคินส (สุรางค โควตระกูล. 2550: 129-131) พบวา ผูปกครองมีบทบาทสําคัญมาก
ผูปกครองที่เอาใจใสในการทําการบานของนักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนใน
โรงเรียน ฉะนั้นการทํางานรวมกับผูปกครองเพ่ือสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูจึงสําคัญมาก ครูอาจ
ใชวิธีตอไปนี ้
    1. สงเสริมใหผูปกครองมาพบ และแจงใหผูปกครองทราบถึงความกาวหนา
ทางการเรียนของนักเรียน ขอความรวมมือจากผูปกครองใหชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูของ
นักเรียน 
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    2. วางแผนรวมกับผูปกครองโดยการใชเวลาของนักเรียนเวลาอยูบานเปนตนวา 
การใชเวลาดูโทรทัศน การเลน การทําการบาน เพ่ือชวยใหนักเรียนใชเวลาที่อยูบานใหเปน
ประโยชน 
    3. ขอความรวมมือจากผูปกครองเก่ียวกับการทํางานของนักเรียน ใหผูปกครอง
ชวยวานักเรียนจะตองทําการบานใหเสร็จ ในกรณีที่นักเรียนทําไมไดเพราะไมเขาใจก็ควรจะชวย
อธิบายหรือหาครูมาสอนพิเศษ เพ่ือนักเรียนจะไดไมเรียนลาหลังเพ่ือนหรือขาดความสนใจ 
    4. ในกรณีที่ผูปกครองจะตองใหนักเรียนชวยทําการบานครูควรอธิบายใหผู 
ปกครองไดทราบถึงความจําเปนที่นักเรียนจะตองมีเวลาทําการบาน 
    5. สนับสนุนใหผูปกครองรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
    จากเอกสารขางตนสรุปไดวา พอแมผูปกครองอาจชวยครูสงเสริมการเรียนการ
สอนเมื่อนักเรียนอยูที่บานไดโดยการ จัดสภาพแวดลอมและสภาพการณทางบานที่สงเสริมการ
เรียนรูใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมเติม เอาใจใสในการเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอนอันเปนประโยชนตอการเรียนของนักเรียน ดังนั้น การสนับสนุนของผูปกครอง
ดานการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนอยางมาก
ผูวิจัยจึงคาดวา การสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความพรอม
ในการเรียนของนักเรียน 

 
   2.5.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน 

       2.5.2.1  งานวิจัยตางประเทศ 
     เมเยอริแบงค (Marjoribank. 1991: 103-109) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเอาใจใสของผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครอง สภาพแวดลอม และระดับฐานะ
ทางสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนอายุ 11 ปจํานวน 158 ปคนโดยใช
แบบทดสอบ Primary Mental Ability จากแบบทดสอบพบวา นักเรียนที่ผูปกครองใหการสงเสริม
การเลาเรียน จะมีคะแนนจากแบบทดสอบ Primary Mental Ability สูง ซึ่งคะแนนจากแบบทดสอบ 
Primary Mental Ability ยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย 
 
 2.6  เอกสารที่เก่ียวของกับลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 
  2.6.1  ความหมายลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 
   แอนเดอรสัน ( Anderson. 1970: 135-152) ไดระบุถึงลักษณะบรรยากาศทางการ
เรียนอิทธิพลและสงเสริมตอความรู ความรูสึก และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ไวดังนี ้
   1. ความเปนกันเอง ความรูสึกใกลชิดสนิทสนม ความคุนเคยของสมาชิกในกลุม
ผูเรียน 

  2. การแบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรมการเรียนตางๆ ตามจุดประสงคของการเรียนรู 
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   3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ กิจกรรมกาเรียนที่มีรูปแบที่สามารถปฏิบัติไดและให 
ประโยชน 
   4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน ไมลาชาและมีความ 
สอดคลองเหมาะสม 
   5. การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือ เครื่องมือวัสดุที่พรอมจะ 
ใชไดอยูตลอดเวลา 
   6. การสงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียนและผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน และม ี
ความพยายามที่จะลดความขัดแยงระหวางกัน 
   7. ผูสอนและผูเรียนทราบจุดประสงคและความคาดหวังในการเรียนอยางชัดเจน 
   8. สรางความเปนธรรมไมเลือกที่รักมักที่ชังของคร ูซึ่งยังผลใหเกิดความไมเปน 
ธรรมข้ึน 
   9. ผูเรียนไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 
   10. สรางความตื่นตัวและขจัดความเฉ่ือยชาอันเปนสาเหตุของความเบ่ือหนาย 
การเรียนการสอน 
   11. การตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ มาจากผูเรียนเปนสวนใหญ 
   12. ไมสงเสริมการแบงพรรค แบงพวก ในหมูนิสิต นักศึกษา 
   13. ผูเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   14. เสรีภาพมีขอบเขตไมปลอยปละละเลยจนขาดระเบียบและขาดความรับผิดชอบ 
   สมพร สุทัศนีย (2544: 134-136) ไดกลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอนไววา บรรยากาศในหองเรียนไมรอนอบอาว โปรง อากาศถายเทไดสะดวก จัดโตะเกาอ้ีใหเด็ก
นั่งสบายๆเหมาะกับวัยและรูปรางของเด็ก ทําใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัยทั้งรางกายและจิตใจ เชน 
โตะเรียนมานั่งควรอยูในสภาพที่แข็งแรงทนทาน อาคารเรียนมั่นคงแข็งแรง และอุปกรณเครื่องใชใน
หองเรียน เชน พัดลมติดเพดานอยูในสภาพที่แข็งแรง และเครื่องใชไฟฟาอยูในสภาพดีปลอดภัย 
   อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง (2545: 146) กลาววา สภาพแวดลอมในหองเรียน สามารถเปน
ตนเหตุทําใหนักเรียนไมตองการทํางานหรือเรียนรู ตําแหนงที่ตั้งของเกาอ้ี โตะ สื่อการสอน และสิ่ง
ตางๆอาจสงผลใหการที่นักเรียนเคลื่อนไหวไปมาในหองทําไดลําบากหรือทําใหไมสามารถมอง
กระดานหรือมองครูไดชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปจจัยการแบงพ้ืนที่ที่อาจสงผลตอการเรียนรู เชน มุม
สงบ พ้ืนที่ทํางานกลุม พ้ืนที่เรียนดวยตนเองจากสื่อการสอนที่อาจสงผลตอการเรียนรู นอกจากนี้
กิริยาอาการตางๆของครูหรือนักเรียนก็สงผลตอบรรยากาศภายในหองเรียนดวย 
   จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ขอบเขตของลักษณะกายภาพทางการเรียน 
หมายถึง    สภาพอารมณตาง  ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน การมีลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนที่ดี ไดแก  หองเรียนไดรับแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดดี บริเวณควรสะอาด
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สวยงาม โตะ เกาอ้ี มีเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและขนาดตองเหมาะกับผูเรียน เปนตน จะสงผลให
นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี 
 
  2.6.2   งานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 

       2.6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
    เรณูรัชต ประสิทธิเกตุ (2542: 50) ไดทําการศึกษา ผลของการใชกิจกรรมกลุม
ที่มีตอการประหยัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) กลุมตัวอยาง 15 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายจากประชากรหลังจาก
การทดลองพบวา นักเรียนมีการประหยัดมากข้ึน หลังจากไดรบัการใชกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.7 เอกสารที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
  2.7.1  ความหมายสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
   สุรางค โควตระกูล (2543: 437) กลาววา การรับรูของครูที่มีตอนักเรียนเปนตัว
แสดงบทบาทและลักษณะความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ดังนี ้
   1.  นักเรียนแตละคนเปนปจเจกบุคคลและทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปนของเขาเองซึ่ง
ตางกับคนอ่ืน 
   2.  นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพราะอยากเรียน ฉะนั้นครูที่ดีจะรูจักเราความสนใจ
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนไมเบ่ือหนาย 
   3.  ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนจะตองเปนไปดวยดี นักเรียนไววางใจครู
และสามารถพูดกับครูไดอยางเปดเผย โดยไมตองกลัวถูกลงโทษ 
   4.  ครูและนักเรียนตองมีความสัมพันธแบบประชาธิปไตย นักเรียนสามารถออก
ความเห็นหรือรวมกับครูตั้งเกณฑตางๆ เพ่ือใชในหองเรียนได 
   5.  บรรยากาศของหองเรียนที่ดีจะตองเอ้ือตอการเรียนและเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของนักเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน ใหกําลังใจ นักเรียนแตละคนใหพัฒนาทั้งดานความรูและ
บุคลิกภาพ 
   จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา สัมพันธภาพอันดีระหวางนักเรียนกับ
ครูผูสอนทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนดี นักเรียนสนใจ ยอมรับในตัวคร ู สงผลตอความสําเร็จ
ในการเรียนนําไปสูความมีแรงจูงใจในการเรียน  

 
  2.7.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
   2.7.2.1   งานวิจัยในประเทศ 
    เทียมใจ พิมพวงศ (2541: 98) ไดศึกษาเก่ียวกับทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรมเรียนรวมกับเด็กปกติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดย
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วิธีการเรียนแบบสหรวมใจพบวาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมเรียนรวมกับเด็ก
ปกติระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนแบบสหรวมใจสูงข้ึนและอยูในระดับพอใช 

2.7.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
    เลสซิง (Nurmi. 1991: 20; อางอิงจาก Lessing. 1972) ไดศึกษาลักษณะมุง
อนาคตของเด็กหญิงชาวอเมริกันจํานวน 168 คน ที่มีอายุระหวาง 9-15 ป ผลการศึกษาพบวา 
เด็กหญิงที่มีอายุนอยกวามีลักษณะมุงอนาคตกวางไกลกวาเด็กหญิงที่มีอายุมากกวา 
    จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวา ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูที่ดี มีความเปนกันเอง หรือเปนแบบ
ประชาธิปไตยมีผลตอพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดังนั้น  ผูวิจัย
คาดวา ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับคร ู นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอนิสัยการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 
 2.8 เอกสารที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
  2.8.1  ความหมายสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
   แอสติน (Astin.1968: 15) กลาววา เพ่ือนเปนสิ่งเราเชิงสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ที่มีผลตอการแสดงออกหรพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียน 
   ทศพร ประเสริฐสุข (2541: 96) เสนอแนะวา การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
การใชสื่อ วิธีการสอนตางๆ ก็สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนได 
   พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย (2550: 173)  กลาววา  ความสัมพันธของเพ่ือนรวม
กลุมนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยมาตั้งแตในวัยเด็ก  ในการเลือกคบเพ่ือนนั้น  เด็กมักจะ
เลือกคบเพ่ือนที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนหรือคนที่อยูแวดลอมตัวเขาเมื่อเขาโตข้ึนเขาก็จะไดรับ
อิทธิพลจากเพ่ือนรวมกลุมมากข้ึน 

     จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา การที่นักเรียนกับเพ่ือนมีความสัมพันธที่ดี 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมตอกันระหวางนักเรียนกับเพ่ือนในดานที่จะ
ใหความชวยเหลือ และยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จะ
สงผลใหนักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี 
 
  2.8.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
   2.8.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
    สืบศักด์ิ สาธร (2541:42-44) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกลุมที่มีความรับผิดชอบ
ตางกันโดยการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง และจากการสอนปกติผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองสูงกวา นักเรียนที่มีความ
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รับผิดชอบต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาสิ่งที่สงผลตอการเรียนรูโดยใชชุด
การเรียนดวยตนเองอยางมากก็คือความรับผิดชอบของผูเรียน 
 
3.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก 
  3.1  ขอมูลทั่วไป 
   โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เลขที่ตั้ง 542  ถ. พระราม 9  แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  เปนโรงเรียนลําดับที่ 428  ของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งนางสาวจวง
จันทร  สิงหเสนี  นอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดิน  เนื้อที่ 5-0-01 ไร  แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ผานมูลนิธิชัยพัฒนา  ตอจากนั้นทรงพระราชทานที่ดินให 
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือดําเนินกอสรางโรงเรียนเปนการเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาส  เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัตคิรบ 50 ป  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2536  ทรงพระราชทานนามโรงเรียนวา  
“โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก”  และทรงโปรดใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเปดปายโรงเรียน  ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2539  ปจจุบันโรงเรียนไดเปด
การสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6  นายนพดล  มานนท  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
โรงเรียน  ประกอบดวยครู 76 คน  และนักเรียน 1,453  คน  ดังนี ้
  
 3.2  คําขวัญของโรงเรียน 
   “กตัญู  รูรัก  สามัคคี” 

 
 3.3  ปรัชญาประจําโรงเรียน 
   “กาวหนา  กาวนํา  กาวสูความสําเร็จ” 
 
 3.4  อุดมการณของโรงเรียน 
   “จริงใจ  จริงจัง  รวมพลัง  งานเจริญ” 

 
3.5 อักษรยอของโรงเรียน 

           ก 
    หข       พร.๙ 
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 3.6  สีประจําโรงเรียน 
   เหลือง – มวง  (เรียกสั้นๆ  วา  เหลืองในหลวง -  มวงพระเทพ) 
            เหลือง  หมายถึง  ความสวาง  ความรุงโรจน  กาวหนา  มองการณไกล  เปน
ปกแผน 
             มวง     หมายถึง  ความรมเย็น  หนักแนน  มั่นคง  ความเปนศนูยรวม 
 
 3.7  ตมไมประจําโรงเรียน 
   ประดู  หมายถึง  ความสามัคคี  ความพรอมเพียง  รวมพลังเปนหนึ่งเดียว 
 3.8  จุดเนนของโรงเรียน 
   จุดเนนของโรงเรียน  คือ  ทําหนาที่  1  ใน  3  แกนหลัก   ของกระบวนการ “บวร” 
เปนตนแบบของการสรางคุณลักษณะเด็กมุงเนน “ความรู   คูคุณธรรม” 
 3.9  ผูเกี่ยวของ 
  เนื่องจากโรงเรียนนั้นตั้งอยูใกลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ทางโรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรม  
”บวร”ขึ้น  เพ่ือใหผูเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนไดเห็นความสําคัญของการเขาวัด  ไดมีการจัดให
พระสงฆในวัดนั้นมาสอนพระธรรมศึกษาใหกับนักเรียน  และไดจัดกิจกรรมตางๆขึ้นอีกมากมาย  เชน  
กิจกรรมรุงอรุณ กิจกรรมทานขาวกนบาตร  ฟงธรรมวันพระ 

3.10  วิสัยทัศน 
  ภายในป  2553  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เปนองคแหงการเรียนรู  โรงเรียน

ตนแบบ  “บวร”  ครูและนักเรียนมีความสามารถไดมาตรฐานสูความเปนสากล  มุงเนนบุคลิกภาพนํา
เดน  เทคโนโลยีกาวหนา   ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
โดยชุมชนมีสวนรวม 
 3.11  พันธกิจ 

1.  สงเสริมการจัดกิจกรรม  “บวร”  ใหเปนโรงเรียนตนแบบ 
2.  พัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพ 
3.  พัฒนาครูและนักเรียนดานเทคโนโลยี 
4.  สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
5.  พัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัยและเปนแหลงการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 
6.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
7.  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
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 3.12  แผนกลยุทธ 
1.  แผนกลยุทธ  นโยบายดี  เปาหมายชัดเจน 
2.  แผนกลยุทธ  จัดการเรียนการสอนเนนคุณภาพ 
3.  แผนกลยุทธ โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศวิชาการ 
4.  แผนกลยุทธ บริหารดวยทีมงานมืออาชีพ 
5.  แผนกลยุทธ พัฒนาครูโดยใชเครือขายโรงเรียนเปนฐาน 
6.  แผนกลยุทธ บูรณาการเทคโนโลยีสูการเรียนรู 
7.  แผนกลยุทธ นักเรียนมีสวนรวมเสนอแนะการบริหาร 
8.   แผนกลยุทธ ทํางานควบคูครอบครัวและชมุชน 
9.   แผนกลยุทธ ระดมทรัพยากรเสริมฐานการเรียนรู 
10.  แผนกลยุทธ ประเมินผลการเรียนตามสภาพการณ 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552  จํานวน   195  
คน  เปนนักเรียนชาย 76  คน  และเปนนักเรียนหญิง 119  คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด   
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวย
ขวาง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552  ซึ่งแบงออกเปน 9  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
 ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพ่ือน 
 ตอนที่ 9  แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 
วิธีการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   1.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมเพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการสรางนิยามศัพทเฉพาะ 
   1.2  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 1.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท  (Likert  Scale  Type)  ไดแก  จริงที่สุด  จริง  
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
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 ตัวอยางแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  เมื่อนักเรียน
อานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ดังนี ้

จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง    หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรยีนนอย 
นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 
ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 
0. ขาพเจาเขาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ      
00. ขาพเจาแอบนํางานวิชาอ่ืนข้ึนมาทํา

ขณะครูสอน 
     

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
     (คะแนน)      (คะแนน) 
 จริงที่สุด  ให 5       ให 1 
 จริง   ให 4       ให 2 
 ปานกลาง  ให 3       ให 3 
 นอย   ให 2       ให 4 
 นอยที่สุด  ให 1       ให 5 
 
เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาจริยธรรม  ตามแนวคิดของ
วิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00    หมายถึง นิสัยทางการเรียนดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66  หมายถึง นิสัยทางการเรียนปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33  หมายถึง นิสัยทางการเรียนนอย 
  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
 2.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพของเนตรชนก พุมพวง 
(2546) แลวนํามาสรางแบบสอบถาม 
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 2.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ โดยใชแนวคิดที่ไดจากขอ2.1และ 
โดยลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก จริงที่สุด   จริง จริงบาง   จริงนอย และ
จริงนอยที่สุด 
 
ตัวอยาง    แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
คําชี้แจง      แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพของนักเรียน เมื่อ
นักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งใน 5 ชองที่
ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

จริงที่สุด       หมายถึง  ขอความตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง             หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
จริงบาง         หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรงบาง  
จริงนอย        หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
จริงนอยที่สุด    หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอที ่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย
ที่สุด 

0 ขาพเจาจะไปถึงที่หมายกอนเวลา      
00 ขาพเจารูสึกไมพอใจ ถามีคนมา

ขัดจังหวะเวลาทํางาน 
     

 
เกณฑการใหคะแนน 
   ขอความทางบวก       ขอความทางลบ 
    (คะแนน)                 (คะแนน) 
 จริงที่สุด  5      1 
 จริง    4      2 
 จริงบาง    3      3       

 จริงนอย    2      4      
 จริงนอยที่สุด  1      5  
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เกณฑในการแปลความหมาย 
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ อัจฉรา วงศวัฒนามงคล 
(2533: 57 – 59)   ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
  บุคลิกภาพแบบ เอ  หมายถึง    ผูทีไ่ดคะแนน   18-35 
  บุคลิกภาพแบบ บี   หมายถึง    ผูที่ไดคะแนน    7-17 
 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
 3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับแรงจูงใจของเนตรชนก พุมพวง 
(2546) แลวนํามาสรางแบบสอบถาม 
 3.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ โดยใชแนวคิดที่ไดจากขอ 3.1และ 
โดยลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก จริงที่สุด   จริง จริงบาง   จริงนอย และ
จริงนอยที่สุด 
 
ตัวอยาง    แบบสอบถามแรงจูงใจไผสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คําชี้แจง      แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เมื่อนักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองขวามือชองใดชอง
หนึ่งใน 5 ชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

จริงที่สุด       หมายถึง  ขอความตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง             หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
จริงบาง         หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรงบาง  
จริงนอย        หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
จริงนอยที่สุด    หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอที ่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย
ที่สุด 

0 ขาพเจามีความกระตือรือรนในการ
เรียนเสมอ 

     

00 ขาพเจาไมไดคาดหวังกับผลการ
เรียน 
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เกณฑการใหคะแนน 
   ขอความทางบวก       ขอความทางลบ 
    (คะแนน)                   (คะแนน) 
 จริงที่สุด  5        1 
 จริง    4        2 
 จริงบาง    3        3       

 จริงนอย    2        4      
 จริงนอยที่สุด  1        5  

เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามแรงจูงใจตามแนวคิดของวิเชยีร เกตุสิงห  (2538: 
9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00    หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66    หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน

กลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33    หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอย 

 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   4.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับ 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 4.1 โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก  จริง
ที่สุด จริง ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  
 เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก
ที่สุด  ดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 
0. การปฏิบัติที่ผูปกครองตอนักเรียน 

ผูปกครองซักถามเก่ียวกับเรื่องการ
เรียนของขาพเจา 

     

00. การปฏิบัติของนักเรียนทีต่อผูปกครอง 
เมื่อขาพเจามีปญหาจะปรึกษา
ผูปกครอง 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 
   ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
      (คะแนน)     (คะแนน) 

จริงที่สุด   ให 5       ให 1 
จริง    ให 4       ให 2 
ปานกลาง  ให 3       ให 3 
นอย    ให 2       ให 4 
นอยที่สุด  ให 1       ให 5 

 
เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  ตาม
แนวคิดของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00    หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66    หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33    หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองนอย 

 
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   5.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับการ 
สนับสนุนทางการเรียนของผูปกครองเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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5.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 5.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของ
ผูปกครอง  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก  จริง
ที่สุด  จริง  ปานกลาง  นอย  นอยทีสุ่ด 

ตัวอยางแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  เมื่อ
นักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  
ดังนี ้
 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สดุ 
 
 
ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 
0. การสนับสนุนทางดานวัตถขุอง

ผูปกครอง 
ซื้ออุปกรณการเรียนใหแกขาพเจา 

     

00. การสนับสนุนทางดานวาจาของ
ผูปกครอง 
ผูปกครองชวยสอนการบานใหขาพเจา 

     

 
 
เกณฑการใหคะแนน 
   ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
       (คะแนน)                    (คะแนน) 

จริงที่สุด    ให 5      ให 1 
จริง     ให 4      ให 2 
ปานกลาง   ให 3      ให 3 
นอย     ให 2      ให 4 
นอยที่สุด   ให 1      ให 5 
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เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง ตาม
แนวคิดของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00   หมายถึง การสนับสนุนทางการเรียน 
             ของผูปกครองดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66   หมายถึง การสนับสนุนทางการเรียน 
             ของผูปกครองปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33   หมายถึง การสนับสนุนทางการเรียน 
             ของผูปกครองนอย 
 
 ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   6.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับลักษณะ 
กายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรมเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

6.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 6.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชา
จริยธรรม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก จริง
ที่สุด  จริง  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  
เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  
ดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 
0. สถานที่เรียน 

หองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน 

     

00. สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 
สื่อและอุปกรณมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่เรียน 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 
  ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
       (คะแนน)                           (คะแนน) 
 จริงที่สุด   ให 5       ให 1 
 จริง    ให 4       ให 2 
 ปานกลาง   ให 3       ให 3 
 นอย    ให 2       ให 4 
 นอยที่สุด   ให 1       ให 5 
 
เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  
ตามแนวคิดของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00   หมายถึง ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชา 
            จริยธรรมดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66  หมายถึง ลักษณะกายภาพของการเรียน 
            วิชาจริยธรรมปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33  หมายถึง ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชา 
            จริยธรรมนอย 
 
 ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   7.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับ 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรมเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
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7.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ  7.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอน
วิชาจริยธรรม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก  
จริงที่สุด  จริง  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
 

ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชา
จริยธรรม  เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ
นักเรียนมากที่สุด  ดังนี ้

จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
นอยที่สดุ หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 
ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 

0. 
การปฏิบัติของนักเรียนตอคร ู
ขาพเจาเชื่อฟงคําสั่งสอนของคร ู

     

 
00. 

 
การปฏิบัติของครตูอนักเรียน 
ครูสนใจนักเรียนทุกคนในหองเรียน 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 
  ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
               (คะแนน)              (คะแนน) 
 จริงที่สุด  ให 5      ให 1 
 จริง   ให 4      ให 2 
 ปานกลาง  ให 3      ให 3 
 นอย   ให 2      ให 4 
 นอยที่สุด  ให 1      ให 5 
 
 
 



 47 

เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชา
จริยธรรม  ตามแนวคิดของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
   คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00 หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
            สอนวิชาจริยธรรมดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66 หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
            สอนวิชาจริยธรรมปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33 หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
            สอนวิชาจริยธรรมนอย 
 
 ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   8.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับ 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
   8.2  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 8.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับของลิเคอรท (Likert Scale Type) ไดแก จริงที่สุด  จริง  
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
 ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  เมื่อ
นักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  
ดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 
ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง ปานกลาง นอย นองที่สุด 
0. ขาพเจาสามารถปรึกษาปญหาเรื่อง

เรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียนได 
     

00. ขาพเจาไมชอบชวยเหลือเพ่ือน      
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เกณฑการใหคะแนน 
   ขอความที่มีความหมายทางบวก  ขอความที่มีความหมายทางลบ 
       (คะแนน)              (คะแนน) 
 จริงที่สุด   ให 5       ให 1 
 จริง    ให 4       ให 2 
 ปานกลาง   ให 3       ให 3 
 นอย    ให 2       ให 4 
 นอยที่สุด   ให 1       ให 5 
เกณฑการแปลความหมาย 
 เกณฑการแปลความหมายแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  ตาม
แนวคิดของวิเชียร  เกตุสิงห  (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00   หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66  หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนปาน 
            กลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33  หมายถึง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนอย 
 
 ตอนที ่9  แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
   9.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เก่ียวของกับการให 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 
   9.2  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  โดยใชแนวคิดที ่
ไดจากขอ 9.1  โดยแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปน
แบบสอบถามที่ประกอบดวยสถานการณตางๆ  โดยสมมติใหกําลังอยูในสถานการณ  และใหเลือก
คําตอบที่ใหไว  6  ตัวเลือก 

ตัวอยางแบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ชนิด

สถานการณลักษณะขอสอบเปนสถานการณที่เก่ียวของกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ที่นักเรียนอาจจะประสบในชีวิตประจําวัน 

ลักษณะของแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมประกอบดวยสถานการณที่เปนเรื่องตางๆ  
ซึ่งเรื่องเหลานี้บรรยายถึงสถานการณขัดแยง โดยสมมุติใหนักเรียนกําลังอยูในสถานการณ จากนั้น
นักเรียนจะตองคิดหาเหตุผลวา ทําไมจึงเลือกทําเชนนี้ และเลือกคําตอบที่ตรงกับความคิดของตนเอง
มากที่สุด 1 คําตอบ จากตัวเลือกที่ใหไว 6 ตัวเลือกแตละเรื่อง 
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ตัวอยาง   แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 
(0)  นักเรียนเดินข้ึนบันไดโรงเรียนมองเห็นเศษกระดาษ  นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร? 

 ก.  เพ่ือใหคนอ่ืนไมตําหนิวานักเรียนเปนคนสกปรก 
    ข.  เพ่ือใหคนอ่ืนเห็นและชมนักเรียน 
   ค.  เพ่ือใหคนอ่ืนชื่นชมนักเรียน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองชวยรักษาความสะอาด 
   จ.  โรงเรียนของนักเรียนจะไดสะอาด 
    ฉ.  ทิ้งขยะลงถังเพ่ือขจัดมลพิษทางสังคม   
เกณฑการใหคะแนน 

คําตอบทั้ง 6 ตัวเลือกนี้ แสดงถึงจริยธรรมข้ันที่ 1 ถึง 6 ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบอรก  เปนข้ันของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน และถูกนํามาเรียงลําดับปะปนกัน 
ผูตอบคนใดเลือกขอใดก็จะไดคะแนนตรงกับข้ันของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตัวเลือกนั้น ดังนั้น
คําตอบแตละขอ ผูตอบจะไดคะแนนในชวง 1-6 คะแนน ซึ่งตรงกับข้ันของการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมตัวเลือกนั้น คือ 

ข้ันที่ 1    หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ กําหนด  1     คะแนน 
ข้ันที่  2   หลักการแสวงหารางวัล   กําหนด  2     คะแนน 
ข้ันที่  3   หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ  กําหนด   3     คะแนน 
ข้ันที่  4   หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม กําหนด  4     คะแนน 
ข้ันที่  5   หลักการทําตามคํามั่นสัญญา  กําหนด  5     คะแนน 
ข้ันที่  6   หลักการยึดอุดมคติสากล   กําหนด  6     คะแนน 
 

เกณฑในการแปลความหมาย 
  ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการ
วิจัยครั้งนี้แปลผลไดผลดังนี ้
        คะแนนเฉลี่ย  3.67 – 5.00   หมายถึง มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง 
        คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.66   หมายถึง มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง 
       คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.33   หมายถึง มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่ํา 
 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยจะดําเนินการเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ตามลําดับตอไปนี ้
  1.   ผูวิจัยจะสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ แลวนําไปหาคา 
ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face Validity)  โดยจะนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิ  3 
ทานไดแก  ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน  พลอยเลื่อมแสง  อาจารย ดร. สกล  วรเจริญศรี  และ  
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อาจารย ดร.  มณฑิรา  จารุเพ็ง  ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหาและภาษาที่ใชในขอคําถาม
ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ
  2. ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว 
นําไปทดลองใช  (Try  out)  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ  เขต
หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552  จํานวน  100  คน  ที่มิใชกลุมตัวอยาง  จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ทดลองใชแลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ  (Item Discrimination)  โดยใชเทคนิค  25%  กลุมสูง  -  กลุมต่ํา  แลวทดสอบดวย  t-
test จากนั้นคัดเลือกเฉพาะขอที่คา  t  ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ข้ึนไป  มาเปน
แบบสอบถามการวิจัย  ไดผลดังนี ้
   2.1  ตอนที่ 1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน  16  ขอ  หาคุณภาพแลว
เหลือ จํานวน  16  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.107-6.421  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .725 
   2.2  ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน  12  ขอ  หาคุณภาพแลวเหลือจํานวน 7  
ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.669-7.067  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .502 
   2.3  ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจไผสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน  14  ขอ  หาคุณภาพแลว
เหลือจํานวน  12  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.112-9.151  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .562 
   2.4  ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน  13  ขอ  หา
คุณภาพแลวเหลือจํานวน  13  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.453-8.920 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  
.705 
   2.5  ตอนที่ 5 แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน 12  ขอ  หา
คุณภาพแลวเหลือจํานวน  12  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.684-10.349  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ  .714 
   2.6  ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน  14  ขอ  หา
คุณภาพแลวเหลือจํานวน  9  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 3.722-7.174  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ  .717 
   2.7  ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม  
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน 16  ขอ  
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หาคุณภาพแลวเหลือจํานวน  15  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.457-12.191  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ  .789 
   2.8  ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  สรางจํานวน 13  ขอ  หา
คุณภาพแลวใชไดทั้ง  13  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.903-6.142  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  
.706 
   2.9  ตอนที่ 9  แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี 6  ระดับ  สรางจํานวน  15  ขอ  หาคุณภาพแลวใชได
ทั้ง  15  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.903-9.241  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .783 
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวตามขอ 2  มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
ไดผลดังนี ้
   3.1  ตอนที่ 1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ  .725 
   3.2  ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .502 
   3.3  ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ  .562 
   3.4  ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ  .705 
   3.5  ตอนที่ 5 แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  มีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .714 
   3.6  ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม    มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .717 
   3.7  ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม    
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .789 
   3.8  ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  มีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .706 
   3.9  ตอนที่ 9  แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ  .783 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี ้
     1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขออนุญาต
และความอนุเคราะหใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
     2.    ผูวิจัยนําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปน
กลุมตัวอยาง  จํานวน  195  ฉบับ  ในระหวางวันที่  19 – 26   กุมภาพันธ  2553  ไดรับคืนมาครบ
ทุกฉบับ 
     3.  ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอบมาตรวจความ
สมบูรณของแบบสอบถาม ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ  แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคาทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามลําดับดังนี ้
 1.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
 2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 3.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระราม 
๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
  1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
  2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก   
   2.1  การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (Item  Discrimination)ของแบบสอบถาม 
โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง- กลุมต่ํา แลวทดสอบดวย t-test  
   2.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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  3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน 
   3.1  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และ 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันของเพียรสัน  (The  Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  
เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 

3.2 วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
ในโรงเรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้ง

นี้ เพ่ือจะใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี ้ดังตอไปนี ้ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df แทน  ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean of Squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา (Mean Squares) 
 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F – distribution 
 rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 
 Ŷ แทน คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนดิบ 
 Z แทน คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2 แทน  กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 b แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 β แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 a แทน คาคงที่ของการพยากรณ 
 SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

X 1  
แทน  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 

    X 2  แทน  บุคลิกภาพ 
X 3  แทน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
X 4  

 แทน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
X 5  

แทน  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
X 6  

 แทน ลักษณะกายภาพทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
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X 7  
 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 

X 8  
 แทน   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 

Y แทน   การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน
ของเพียรสัน  (The  Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)   

3. คาหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณ  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที3่  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอการวิเคราะหขัอมูล โดยแบงเปน 3 ตอน เรียงตามลําดับ ดังนี ้
  1.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
 2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที3่  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (The Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) 
 3.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม 
๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานปจจัยดานสวนตัว 
ไดแก นิสัยทางการเรียน  บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก  ลักษณะกายภาพของการเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
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สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที3่  โรงเรียนพระราม ๙  
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว  
     ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปที ่3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
 
 

 
ปจจัย ( ) (S.D.) การแปลผล 

นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 3.57 .22 ระดับปลานกลาง 
บุคลิกภาพ 4.25 .29 แบบเอ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.33 .32 ระดับมาก 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนนักเรียนกับผูปกครอง 4.22 .41 ระดับดี 

การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 4.32 .41 ระดับมาก 

ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 4.45 .32 ระดับดี 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 4.42 .30 ระดับดี 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 4.44 .30 ระดับดี 

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ 4.10 .80 ระดับสูง 
 
 

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มีนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมอยูในระดับปลานกลาง  มี
บุคลิกภาพแบบเอ  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมาก  มีสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกคลองอยูในระดับดี  มีการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครองอยูในระดับมาก  มี
ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรมอยูในระดับดี  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอน
วิชาจริยธรรมอยูในระดับดี  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนอยูในระดับดี  และการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมอยูในระดับสูง 

 
 ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที3่  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใช
สถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (The Pearson  Product  Moment  
Correlation  Coefficient)  ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน 
      สิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที3่   
      โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร    
 
ปจจัย X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1.000 .099 .199(**) .185(**) .114 .231(**) .206(**) .305(**) .008 

X2  1.000 .031 -.021 -.066 -.023 -.040 -.014 -.031 

X3   1.000 .567(**) .467(**) .474(**) .424(**) .383(**) .124 

X4    1.000 .635(**) .422(**) .504(**) .418(**) .150(*) 

X5     1.000 .501(**) .531(**) .418(**) .225(**) 

X6      1.000 .469(**) .379(**) .216(**) 

X7     .  1.000 .543(**) .136 

X8        1.000 -.011 

Y         1.000 

        
       ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตาราง 2 พบวา ปจจัยทีม่ีความสัมพันธทางบวกกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 มี 1 ปจจัย ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง (X4)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  มี 2  ปจจัย  ไดแก  การสนับสนุนทางการเรียนของ
ผูปกครอง  (X5)    และลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม (X6)  

ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  มี   
5  ปจจัย  ไดแก  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม(X1)    บุคลิกภาพ(X2)      แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(X3)      สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม(X7)       
และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X8)     
 

ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม
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๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคนหาปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิง 
     จริยธรรมของ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวย 
     ขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
แหลงของความแปรปรวน df SS MS F 

Regression              1 6.408 6.408 10.33** 
Residual 193          119.730                     .620  

Total 194 126.138   
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มีจํานวน 1 ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิง 
      จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวย 
      ขวาง  กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังรายละเอียดในตาราง  4 
 

ปจจัย b SE.b β R R2 F 
X5 .439 .137 .225 .225 .051 10.330** 

 a = 2.208    
 R = .247    
 R2 = .051    
 SEest = .787    
 

* *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปจจัย ไดแก  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง (X5)   
สามารถพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ไดรอยละ 5.1 
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   สมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3  โรงเรียน
พระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนดิบ ไดแก 
 

Ŷ =  2.208 + .439 X5  
 

   สมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
พระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
 

Z = .225 X5 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัย 
ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรง 
เรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือสรางสมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1.  ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีความ 
สัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙  
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

2. ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงผล 
ตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
ของเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
        ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2552  ซึ่งกําลังศึกษาอยูโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น   195  คน  เปนนักเรียนชาย 76  คน  และเปนนักเรียนหญิง 119  
คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งแบงออกเปน 9 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  16  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.107-6.421  
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .725 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา   
( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน 7  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.669-7.067  มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ  .502 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  12  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.112-9.151  
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .562 
  ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  13  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 
2.453-8.920 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .705 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  13  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 
2.684-10.349  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .714 
  ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม   
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  9  ขอ  มีคา 
t  อยูระหวาง 3.722-7.174  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .717 
  ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม  เปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ  มีคา t  
อยูระหวาง 2.457-12.191  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .789 
  ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  เปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  13  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.903-
6.142  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .706 
  ตอนที่ 9  แบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา  ( Rating  Scale)  มี 5  ระดับ  จํานวน  15  ขอ  มีคา t  อยูระหวาง 2.903-9.241  มี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .783 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี ้
     1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขออนุญาต
และความอนุเคราะหใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
     2.    ผูวิจัยนําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปน
กลุมตัวอยาง  จํานวน  195  ฉบับ ในระหวางวันที่  19 – 26   กุมภาพันธ  2553  ไดรับคืนมาครบ
ทุกฉบับ 
     3.  ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ตอบมาตรวจความ
สมบูรณของแบบสอบถาม ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  
และนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาคาทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามลําดับดังนี ้
 1.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
 2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที3่  โรงเรียน
พระราม ๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 3.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม 
๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยครั้งนี้  อภิปรายผลไดดังนี ้
1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X4)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01  มี 2  ปจจัย  ไดแก  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  (X5)    และ
ลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม (X6)  
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2.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  มี   5  ปจจัย  ไดแก  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม(X1)    บุคลิกภาพ(X2)      
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X3)      สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม(X7)      
และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X8)     

3.  ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มี 1  ปจจัย  ไดแก  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง(X4)    

4.  สมการพยากรณที่สามารถพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปจจัย ไดแก  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง (X5)   
สามารถพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ไดรอยละ 5.1  
โดยนําคาสมัประสิทธิ์  การถดถอยของตัวพยากรณ  มาเขียนสมการณไดดังนี ้
    4.1  สมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนดิบ ไดแก 
 

Ŷ =  2.208 + .439 X5  
 

4.2  สมการพยากรณการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
ไดแก 
 

Z = .225 X5 

 

อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
การวิเคราะหขอมูลสรุปจากที่ผูวิจัยไดอานโจทยคําถามใหผูตอบฟงขางตน  พบวา 

1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X4)    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  มี 2  ปจจัย  ไดแก  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  (X5)    
และลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม (X6) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  ผูวิจัยจึง
อภิปรายผลไดดังนี ้
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   1.1  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  มีความสัมพันธกันทางบวกกับการ
ใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงวา  สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกครองดี  มีพฤติกรรมการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  ผูปกครองซึ่งเปนผูใหความ
ใกลชิดและความอบอุนแกนักเรียน  เอาใจใสในการเรียนและการทําการบานของนักเรียนเปนอยางดี  
ผูปกครองมีความเปนกันเองกับนักเรียนโดยการอานหนังสือและสอนการบานใหนักเรียนและชวย
แกปญหาตางๆ  ของนักเรียน  ซึ่งเปนการสรางความผูกพันที่ดีในครอบครัว  มีการปรับตัวดานการ
เรียนวิชาจริยธรรมดี  ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติตนของนักเรียนตอผูปกครอง  และการปฏิบัติตนของ
ผูปกครองตอนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ไดแก  การที่ผูปกครองใหคําปรึกษาและใหการ
แนะนําเก่ียวกับการเรียนและเรื่องสวนตัว  ผูปกครองใหกําลังใจเพ่ือกระตุนใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียน  หรือการพัฒนาทางดานความคิดของนักเรียน  และผูปกครองมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรับรูเรื่องราวตางๆ  ใหความรวมในการทํากิจกรรมตางๆ  ที่ทางโรงเรียน
จัดข้ึน  ไววางใจในการทํากิจกรรมของนักเรียนกับเพ่ือน  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีความสุขมีความ
มั่นใจในตนเอง  และทําใหนักเรียนเห็นคุณคาจริยธรรมในการเรียนหนังสือ ดังที่ สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน (2541:39) ใหความเห็นซึ่งสรุปไดวา บิดามารดาหรือผูปกครองควรจัดกระบวนการ 
สภาพแวดลอมทางบานใหเอ้ืออํานวยตอการศึกษา เลาเรียนของบุตรในบางกระบวนการ เชน การ
สงเสริมการเรียนรูดานภาษา ความอุนในครอบครัวการสนับสนุนและแนวทางดานวิชาการ ความ
คาดหวังของบิดามารดาตอระดับการศึกษาของบุตร เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ  ฮอฟแมน (ภัทรสิริณ 
เสวตไอยาราม. 2549: 30; อางอิงจาก (Hoffman. 1977: 291) ไดศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการ
อบรมเลี้ยงดูกับลักษณะจริยธรรม 4 ประการ คือ การมีความรูสึกรับผิดชอบ การยอมรับและ
สารภาพผดิ การยึดหลักแหงตนการตานทานสิ่งย่ัวยุ พบวา เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใหความรัก
ใครในชวงอายุ 4-13 ป จะมีลักษณะทางจริยธรรมทั้ง 4 ประการสูงกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบใหความรักนอย นอกจากนี้ยังพบวา การใหเหตุผลในการอบรมสั่งสอนมีความสัมพันธทางบวก
กับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 5 ป 
 ดังนั้น  ความสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  จงึมีความสัมพันธทางบวกกับ
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
  1.2  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  มีความสัมพันธกันทางบวกกับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  แสดงวา  นักเรียนไดรับการสนบัสนุน
ทางการเรียนจากผูปกครองมาก  มีการเห็นคุณคาจริยธรรมสูง  ทั้งนี้เพราะบิดามารดาหรือ
ผูปกครองของนักเรียนที่ใหการสนับสนุนทางดานการเรียนตอนักเรียน  ใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆ  ซึ่งมีผลตอทางดานการเรียนของนักเรียน  การสนับสนุนทางดานวัตถุ  การจัดอุปกรณการ
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เรียน  เครื่องแตงกายและเงิน  ใหแกนักเรียนอยางเพียงพอ  ตามความจําเปนทางการเรียนของ
นักเรียน  ทําใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มที่ซึ่งมีผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของของ
นักเรียน  ดังที่  จอหนฮอบคินส (สุรางค โควตระกูล. 2550: 129-131 อางอิงจาก; JohnHopkins.) 
กลาววา ผูปกครองมีบทบาทสําคัญมากผูปกครองที่เอาใจใสในการทําการบานของนักเรียน และ
สนับสนุนกิจกรรมตาง  ๆ ของนักเรยีนในโรงเรียน ฉะนั้นการทํางานรวมกับผูปกครองเพ่ือสงเสริม
แรงจูงใจในการเรียนรูจึงสําคัญมาก ครูอาจใชวิธีตอไปนี ้
  1. สงเสริมใหผูปกครองมาพบ และแจงใหผูปกครองทราบถึงความกาวหนาทางการ
เรียนของนักเรียน ขอความรวมมือจากผูปกครองใหชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียน 
  2. วางแผนรวมกับผูปกครองโดยการใชเวลาของนักเรียนเวลาอยูบานเปนตนวา การใช
เวลาดูโทรทัศน การเลน การทําการบาน เพ่ือชวยใหนักเรียนใชเวลาที่อยูบานใหเปนประโยชน 
  3. ขอความรวมมือจากผูปกครองเก่ียวกับการทํางานของนักเรียน ใหผูปกครองชวยวา
นักเรียนจะตองทําการบานใหเสร็จ ในกรณีที่นักเรียนทําไมไดเพราะไมเขาใจก็ควรจะชวยอธิบาย
หรือหาครูมาสอนพิเศษ เพ่ือนักเรียนจะไดไมเรียนลาหลังเพ่ือนหรือขาดความสนใจ 
  4. ในกรณีที่ผูปกครองจะตองใหนักเรียนชวยทําการบานครูควรอธิบายใหผู 
ปกครองไดทราบถึงความจําเปนที่นักเรียนจะตองมีเวลาทําการบาน 
  5. สนับสนุนใหผูปกครองรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนเห็นคุณคา
วิชาจริยธรรมของนักเรียนดีข้ึน  สอดคลองกับ  เมเยอริแบงค (Marjoribank. 1991: 103-109) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเอาใจใสของผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครอง 
สภาพแวดลอม และระดับฐานะทางสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนอายุ 
11 ปจํานวน 158 ปคนโดยใชแบบทดสอบ Primary Mental Ability จากแบบทดสอบพบวา นักเรียน
ที่ผูปกครองใหการสงเสริมการเลาเรียน จะมีคะแนนจากแบบทดสอบ Primary Mental Ability สูง ซึ่ง
คะแนนจากแบบทดสอบ Primary Mental Ability ยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ดวย 
 ดังนั้น  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  จึงมีความสัมพันธทางบวกกับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขต
หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
 1.3  ลักษณะกายภาพทางการเรียนของวิชาจริยธรรม  มีความสัมพันธทางบวกกับการให
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  แสดงวา  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่
มีลักษณะกายภาพทางการเรียนวิชาจริยธรรมดี  มีการเห็นคุณคาจริยธรรมสูง  ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ไดมีการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน  ไดแก  สถานที่เรียน  และสื่ออุปกรณการเรียนการ
สอน  หองเรียนมีอากาศถายเทสะดวก  หองเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน  หองเรียนมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย  หองเรียนมีความสะอาด  บริเวณปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน  ขนาดของ
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หองเรียนไมแออัดคับแคบ  เมื่อเทียบกับปริมาณของนักเรียน  และจัดสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  
เอกสารการเรียนมีอยางเพียงพอตอจํานวนนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการเตรียมตัว  และพรอมกับ
การเรียนวิชาจริยธรรม  นักเรียนสนุกกับการเรียน  จึงมีการเห็นคุณคาจริยธรรมดี  ดังที่  อรจรีย ณ 
ตะก่ัวทุง (2545:146) กลาววา สภาพแวดลอมในหองเรียน สามารถเปนตนเหตุทําใหนักเรียนไม
ตองการทํางานหรือเรียนรู ตําแหนงที่ตั้งของเกาอ้ี โตะ สื่อการสอน และสิ่งตางๆอาจสงผลใหการที่
นักเรียนเคลื่อนไหวไปมาในหองทําไดลําบากหรือทําใหไมสามารถมองกระดานหรือมองครูไดชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยการแบงพ้ืนที่ที่อาจสงผลตอการเรียนรู เชน มุมสงบ พ้ืนที่ทํางานกลุม พ้ืนที่
เรียนดวยตนเองจากสื่อการสอนที่อาจสงผลตอการเรียนรู นอกจากนี้กิริยาอาการตางๆของครูหรือ
นักเรียนก็สงผลตอบรรยากาศภายในหองเรียนดวย 
 ดังนั้น  ลักษณะกายภาพทางการเรียนของวิชาจริยธรรม  จึงมีความสัมพันธทางบวกกับ
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

2.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
มี   5  ปจจัย  ไดแก  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม(X1)    บุคลิกภาพ(X2)      แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(X3)      สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม(X7)      และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X8)   ผูวิจัยจึงอภิปรายผลไดดังนี ้  
   2.1  นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  แสดงวา  นักเรียนบางคนมีนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมดี  มีการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูง  และนักเรียนบางคนมีนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
ต่ํา  อภิปลายผลไดดังนี ้

นักเรียนบางคนมีนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง     
ทั้งนี้เพราะผูสอนสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนได  เชน  การเขา
หองเรียนตรงเวลา  การทําการบานสงครูตามเวลาที่กําหนด  และการซักถามขอสงสัยเนื้อหาของ
บทเรียนในหองเรียน  ทําใหนักเรียนสนใจเรียนและตั้งใจเรียนมากข้ึน 
 นักเรียนบางคนมีนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรมดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  ทั้งนี้
เพราะสังคมในปจจุบันใหความสําคัญการทํางานในอนาคตของนักเรียนมากกวาคุณคาทางจริยธรรม 
การไดทํางานที่ดีทําใหสังคมยกยอง  เมื่อนักเรียนกลับถึงบานผูปกครองใหเรียนพิเศษในวิชาอ่ืน
ปราศจากวิชาจริยธรรม  หรือผูปกครองที่มีการศึกษาที่ดีก็จะสอนบุตรดวยตัวเองแตไมสอนในเรื่อง
จริยธรรม  การใหความสําคัญในวิชาที่นักเรียนจะไดนําไปใชในอนาคตมากกวาวิชาจริยธรรม  เชน  
คณิตศาสตร  อังกฤษ  วิทยาศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับ  พัชรี  วรจรัสรังสี  (2539: 59)  ไดศึกษา
เปรียบเทียบบทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน



 67 

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ฝายประถม)  
ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน
ในดานความกดดันและการกระตุนพัฒนาการทางสติปญญาอยูในระดับปานกลาง  และอยูในระดับสูง
ในการสนับสนุนทางจิตวิทยา  สวนในดานความชวยเหลือและการแบงเวลาใหสอดคลองกัน  
กลาวคือ  ผูปกครองรายงานวามีบทบาทในการใหการชวยเหลือในระดับสูงแตนักเรียนรับรูวาไดรับ
การชวยเหลือในระดับปานกลาง  และผูปกครองรายงานวาไดสงเสริมการเรียนของนักเรียนในดาน
การแบงเวลาอยูระดับปานกลาง  แตนักเรียนรับรูวาไดรับการสงเสริมอยูในระดับต่ํา 

ดังนั้น นิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร   
  2.2 บุคลิกภาพ  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  แสดงวา  
นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  และนักเรียนบางคนมี
บุคลิกภาพแบบเอ มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  อภิปลายผลไดดังนี ้
 นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  ทั้งนี้เพราะนักเรียน
ที่มีบุคลิกภาพรีบรอน ชอบแขงขันและกระตือรือรน ชอบทํางานใหไดมาก  ๆ ในเวลานอยๆ มีความ
มานะพยายามมากในการทํางาน ชอบฝาฟนอุปสรรคทํางานดวยความรวดเร็ว เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จึงปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีและเปนไปตาม
เปาหมายของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมีการใหเหตุผลจริยธรรมสูง   
 นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  ทัง้นี้เพราะ
นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ ตองการทํางานดวยความรวดเร็ว และคาดหวังผลสําเร็จในการทํางาน
สูง และปจจัยดานอ่ืนๆ  เขามาเก่ียวของดวย  เชน  ครอบครัว  สังคม  และสื่อทางทีวี  ซึ่งเปนสิ่งที่
ซักนําอารมณนักเรียนสูการเอาชนะผูอ่ืน  หรือการเอาแตความคิดของตนเองเปนสําคัญ  โดยไมแคร
ความรูสึกของผูอ่ืน  ดังที่  ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544: 105) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง 
รูปแบบของความคิดความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลที่คอนขางเดนชัดและถาวร เปนตัวอธิบาย
ลักษณะของแตละบุคคลวามีความแตกตางกันอยางไรและลักษณะที่เดนที่สุดของบุคคลเปนอยางไร   
ซึ่งสอดคลองกับ    ผองพรรณ เกิดพิทักษ (นริศรา  ริชารดสัน. 2546: 26; อางอิงจาก ผอง
พรรณ เกิดพิทักษ. 2530) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพประกอบดวย พันธุกรรม สิ่งแวดลอม 
และชวงเวลาของชีวิตของบุคคล กลาวคือ 
    1. พันธุกรรม สิ่งที่ถายทอดทางพันธุกรรมสวนมากเปนลักษณะทางกาย เชน 
ความสูงต่ํา ลักษณะเสนผม สีของผิว ชนิดของโลหิต โรคภัยไขเจ็บบางชนิด และขอบกพรองทาง
รางกายบางชนิด เชน ตาบอดสี ศีรษะลาน นิ้วเกิน มือติดกัน เปนตน ซึ่งลักษณะทางกายเหลานี้เปน
อิทธิพลของพันธกุรรมที่มีตอบุคลิกภาพของแตละบุคคลทั้งสิ้น 
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    2. สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษยทั้งทางรางกาย จิตใจและ
บุคลิกภาพสําหรับสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอพัฒนาการทางรางกาย ทางจิตใจ และ
บุคลิกภาพ คือบุคคลที่อยูรอบตัวเรา ครอบครัว กลุมคนและวัฒนธรรม สิ่วแวดลอมที่เปนมนุษยคน
อ่ืน ๆ นี้ จะมีอิทธิพลอยางมากตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย 
    3.  ชวงเวลาในชีวิตของมนุษย แสดงถึง ระดับพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ
อันเกิดจากอิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และแมวาระยะ
สําคัญของพัฒนาการของมนุษยสวนมากจะอยูในชวงชีวิตวัยเด็กเปนสวนมาก 

ดังนั้นบุคลิกภาพ  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

2.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  แสดงวา นักเรียนบางคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก มีการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมสูง และนักเรียนบางคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก มีการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่ํา อภิปลายผลไดดังนี ้
 นักเรียนบางคนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  
ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความปรารถนาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางการเรียนที่ทําแกตนเองใหสําเรจ็ตาม
เปาหมายที่ตั้งไว บรรยากาศในหองเรียนดี ครูใจดี  ครูสอนสนุก  ครูมีสื่อวิดีโอประกอบการสอน  
และมีกิจกรรมในหองเรียน  จึงทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจเรียนดีทําใหการใหเหตุผลจริยธรรรมดีข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับ นิธิวดี  โพธิจักร  (2549)  การใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสรางแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  พบวา  ผลใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพ่ือสรางแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  ใหสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 นักเรียนบางคนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก มกีารใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  
ทั้งนี้เพราะสังคมไทยปจจุบันใหความสําคัญกับจริยธรรมลดลง ผูปกครองไมเอาใจใสในการสอนเด็ก
เก่ียวกับจริยธรรม  และผูปกครองเอาใจใสในการสอนเด็กเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะสงผลตอการทํางานของนักเรียนในอนาคต  จึงทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาจริยธรรมนอยสงผลตอการใหเหตุผลจริยธรรมต่ํา  

 ดังนั้นแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 

  2.4  สัมพันธภาพระหวางนครูกับนักเรียน ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
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กรุงเทพมหานคร  แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง
และนักเรียนบางคนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  อภิปรายผลไดดังนี ้
 นักเรียนบางคนทีม่ีสัมพันธภาพกับครดีู มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง    ทั้งนี้เพราะครู
เอาใจใสนักเรียน  ครูเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน  ครูใหความอบอุนแกนักเรยีน  นักเรียนเชื่อฟง
ครูสอน  นักเรียนสงการบานตามกําหนด นักเรียนใหความเคารพครู  ดังที่ สุรางค โควตระกูล 
(2543: 437) กลาววา การรับรูของครูที่มีตอนักเรียนเปนตัวแสดงบทบาทและลักษณะความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน ดังนี ้
   1.  นักเรียนแตละคนเปนปจเจกบุคคลและทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปนของเขาเองซึ่ง
ตางกับคนอ่ืน 
   2.  นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพราะอยากเรียน ฉะนั้นครูที่ดีจะรูจักเราความสนใจ
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนไมเบ่ือหนาย 
   3.  ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนจะตองเปนไปดวยดี นักเรียนไววางใจครู
และสามารถพูดกับครูไดอยางเปดเผย โดยไมตองกลัวถูกลงโทษ 
   4.  ครูและนักเรียนตองมีความสัมพันธแบบประชาธิปไตย นักเรียนสามารถออก
ความเห็นหรือรวมกับครูตั้งเกณฑตางๆ เพ่ือใชในหองเรียนได 
   5.  บรรยากาศของหองเรียนที่ดีจะตองเอ้ือตอการเรียนและเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของนักเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน ใหกําลังใจ นักเรียนแตละคนใหพัฒนาทั้งดานความรูและ
บุคลิกภาพ  ซึ่งสอดคลองกับ  เทียมใจ พิมพวงศ (2541: 98) ไดศึกษาเก่ียวกับทักษะทางสังคมของ
เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมเรียนรวมกับเด็กปกติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
โดยวิธีการเรียนแบบสหรวมใจพบวาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมเรียนรวมกับ
เด็กปกติระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนแบบสหรวมใจสูงข้ึนและอยูในระดับพอใช   
 นักเรียนบางคนทีม่ีสัมพันธภาพกับครูดี มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  ทั้งนี้เพราะ  
นักเรียนตองอยูรวมกับสังคม  ตองปรับพฤติใหเปนที่ยอมรับของสังคมเพ่ือใหอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  และในสังคมก็จะมีสื่อตางที่ทําใหพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม 
 ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางนครูกับนักเรียน ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 

2.5 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  แสดงวา  นักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูง  และนักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  อภิปรายผลได
ดังนี ้
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 นักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง ทั้งนี้เพราะ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนั้นเปนการปฏิบัติของนักเรียนตอเพ่ือน  และการปฏิบัติของ
เพ่ือนตอนักเรียน  ซึ่งเปนการชวยเหลือแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นรวมกัน  ปรึกษา
กันในการแกไขปญหาในชั้นเรียน  ชวยกันทบทวนบทเรียนในหองเรียน  และทํากิจกรรมรวมกันใน
หองเรียนอยางมีความสุข    
 นักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี  มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา  ทั้งนี้เพราะ
ปจจัยดานอ่ืนทําใหพฤติกรรมของเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน  ครอบครัว  และสังคมรอบดาน  ซึ่ง
นักเรียนตองปรับพฤติกรรมใหเขากับครอบครัวและสังคม ดวยการทํากิจกรรมตามที่ผูปกครอง
ตองการหรือใหเปนที่ยอมรับของสังคม  โดยการใหความสําคัญในการเรียนวิชาอ่ืนมากกวาวิชา
จริยธรรม  สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนลดลง  ดังที่  พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย 
(2550: 173)  กลาววา  ความสัมพันธของเพ่ือนรวมกลุมนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยมา
ตั้งแตในวัยเด็ก  ในการเลือกคบเพ่ือนนั้น  เด็กมักจะเลือกคบเพ่ือนที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนหรือ
คนที่อยูแวดลอมตัวเขาเมื่อเขาโตข้ึนเขาก็จะไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนรวมกลุมมากข้ึน 
 ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 
 3.  ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริงธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มี 1  ปจจัย  ไดแก  การ
สนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  (X5)  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  อภิปรายผลไดดังนี ้
 3.1  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง  สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
ทางการเรียนของผูปกครองมาก  ทําใหมีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง ทั้งนี้เพราะบิดามารดาหรือ
ผูปกครองของนักเรียนที่ใหการสนับสนุนทางดานการเรียนตอนักเรียน  ใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆ  ซึ่งมีผลตอทางดานการเรียนของนักเรียน  การสนับสนุนทางดานวัตถุ  การจัดอุปกรณการ
เรียน  เครื่องแตงกายและเงิน  ใหแกนักเรียนอยางเพียงพอ  ตามความจําเปนทางการเรียนของ
นักเรียน  ทําใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มที่ซึ่งมีผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของของ
นักเรียน  ซึ่งทําใหเกิดสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนกับผูปกครองซึ่งเปนผูใหความใกลชิดและความ
อบอุนแกนักเรียน  เอาใจใสในการเรียนและการทําการบานของนักเรียนเปนอยางดี  ผูปกครองมี
ความเปนกันเองกับนักเรียนโดยการอานหนังสือและสอนการบานใหนักเรียนและชวยแกปญหา
ตางๆ  ของนักเรียน  ซึ่งเปนการสรางความผูกพันที่ดีในครอบครัว  มีการปรับตัวดานการเรียนวิชา
จริยธรรมดี  ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติตนของนักเรียนตอผูปกครอง  และการปฏิบัติตนของผูปกครองตอ
นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ไดแก  การที่ผูปกครองใหคําปรึกษาและใหการแนะนําเก่ียวกับ
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การเรียนและเรื่องสวนตัว  ผูปกครองใหกําลังใจเพ่ือกระตุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียน  หรือการพัฒนาทางดานความคิดของนักเรียน  และผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับรูเรื่องราวตางๆ  ใหความรวมในการทํากิจกรรมตางๆ  ที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน  ไววางใจ
ในการทํากิจกรรมของนักเรียนกับเพ่ือน  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีความสุขมีความมั่นใจในตนเอง  
และทําใหนักเรียนมีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2541: 39) ให
ความเห็นซึ่งสรุปไดวา บิดามารดาหรือผูปกครองควรจัดกระบวนการ สภาพแวดลอมทางบานให
เอ้ืออํานวยตอการศึกษา เลาเรียนของบุตรในบางกระบวนการ เชน การสงเสริมการเรียนรูดานภาษา 
ความอุนในครอบครัวการสนับสนุนและแนวทางดานวิชาการ ความคาดหวังของบิดามารดาตอระดับ
การศึกษาของบุตร เปนตน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
   ผลจากการวิจัยครั้งนี้  สามารถใชเปนขอมูลประกอบเปนแนวทางใหผูบริหาร  
คณาจารย  เจาหนาที่  และผูที่เก่ียวของกับโรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือวางแผนนโยบายเก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนพระราม๙  กาญจนา
ภิเษก  และใหการเรียนการสอนสอดคลองกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน  ผู
ที่เก่ียวของควรพิจารณาและสงเสริมปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มี 1 
ปจจัย     ไดแก    การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง    ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี ้
     การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง ดังนั้น  นักเรียนไดรับการสนับสนุนทางการ
เรียนจากผูปกครองมาก     มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  ทั้งนี้เพราะบิดามารดาหรือผูปกครอง
ของนักเรียนที่ใหการสนับสนุนทางดานการเรียนตอนักเรียน  ใหความชวยเหลือในดานตางๆ  ซึ่งมี
ผลตอทางดานการเรียนของนักเรียน  การสนับสนุนทางดานวัตถุ  การจัดอุปกรณการเรียน  เครื่อง
แตงกายและเงิน  ใหแกนักเรียนอยางเพียงพอ  ตามความจําเปนทางการเรียนของนักเรียน  ทําให
นักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มที่ซึ่งมีผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของของนักเรียนดีข้ึน  
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนของนักเรียนที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เชน  
คานิยม  สิ่งแวดลอมทางสังคม  เปนตน 
  2.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันใน
แตละโรงเรียน  ตามภูมิภาคและพ้ืนที่ที่แตกตางกัน  และระหวางครูพระสอนกับครูในโรงเรียนสอน  
เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมาทําการศึกษาเปรียบเทียบอันจะเปนประโยชนตอการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
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  3.  ควรทําการพัฒนาการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง เพ่ือใหมีการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูง  โดยการใชเทคนิคทางจิตวิทยา  เชน  การใหคําปรึกษากลุมแกผูปกครอง  เปนตน 
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   แบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอการเห็นคุณคาของวิชาจริยธรรม  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก เขต
หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552 
............................................................................................................................................... 

  แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการเห็นคุณคาของวิชาจริยธรรม  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552  
แบงออกเปน 9  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
 ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 
 ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 

  ตอนที่ 9  แบบสอบถามการเห็นคุณคาของวิชาจริยธรรม 
   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเห็นคุณคาของวิชาจริยธรรม  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระราม๙  กาญจนาภิเษก เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2552  ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ  คําตอบของนักเรียนไมมีขอใดถูกหรือผิด  และไมมีผลกระทบกระเทือนตอการเรียนอยางใด  
ในการตอบแบบสอบถามนี้  นักเรียนไมตองลงชื่อของนักเรียน  คําตอบทั้งหมดจะเก็บไวเปน
ความลับ  ไมมีการเปดเผยใหผูอ่ืนทราบ   
   จึงขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนใหมาก
ที่สุด  โปรดตอบใหครบทุกขอ 

       
      ขออํานวยพรขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

          พระอุดมศักด์ิ  หอมเนตร 
          นิสิตปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
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ตอนที่ 1   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม  เมื่อ
นักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด  
เพียงหนึ่งชองเทานั้น  โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 ขาพเจาแบงเวลาในแตละวันสําหรับอานหนังสือเรียน      
2 ขาพเจาแบงเวลาในการทําการบาน      
3 เมื่อมีเวลาวางขาพเจามักใชเวลาในการทบทวน

บทเรียน 
     

4 ขาพเจาเขาเรียนหนังสือสม่ําเสมอ      
5 ขาพเจาทําการบานที่ครูมอบหมายเสร็จและสงตาม

เวลา 
     

6 ขาพเจาสงการบานชากวากําหนด      
7 ขาพเจาทําการบานดวยตัวเอง      
8 ขาพเจาลอกการบานเพ่ือนบอย      
9 ขาพเจาซักถามครูเมื่อไมเขาใจขณะเรียนหนังสือ      
10 ขาพเจาคุยกับเพ่ือนขณะเรียนหนังสือ      
11 เวลาเรียนขาพเจาตั้งใจฟงครูสอน      
12 เมื่อกลับถึงบานขาพเจาใชเวลาสวนใหญดูทีวี  โดยไม

ทําการบานที่ครูมอบหมาย 
     

13 ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะเรียนหนังสือ      
14 ขาพเจาเขาหองเรียนกอนเวลาเพ่ือเตรียมตัวสําหรับ

เรียนหนังสือ 
     

15 ขาพเจาแสวงหาความรูใหกับตนเองตลอดเวลา      
16 ขาพเจาแอบนําวิชาอ่ืนข้ึนมาทําขณะครูสอน      
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ตอนที่  2    แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
 คําชี้แจง      แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งใน 5 
ชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีหลักเกณฑเลือก ดังนี้ 

จริงที่สุด       หมายถึง  ขอความตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง           หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
จริงบาง         หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรงบาง  
จริงนอย        หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
จริงนอยที่สุด    หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 เมื่อขาพเจามีนัดหมายกับเพ่ือน  ขาพเจาจะไปถึงที่
นัดหมายกอนเวลา 

     

2 ขาพเจารูสึกไมพอใจ  ถามีคนมาขัดจังหวะเวลา
ทํางาน 

     

3 ขาพเจารูสึกหงุดหงิด  หากงานที่ทําดําเนินไปอยาง
ลาชา 

     

4 ขาพเจารูสึกอึดอัด  ถาตองไปรอซื้ออุปกรณการเรียน
ของรานสหกรณที่ลูกคาหนาแนน 

     

5 ขาพเจารูสึกวาเวลาผานไปรวดเร็วจนไมสามารถทํา
ในสิ่งที่ตั้งใจไวได 

     

6 เมื่อขาพเจาเริ่มทําสิ่งใดแลว  ขาพเจาตองทําใหเสร็จ      
7 ขาพเจาคิดวาคนรอบขางทํางานไมถูกใจ      
8 ขาพเจารู สึกเบ่ือ  หากขาพเจาตองทําสิ่งตางๆ  

ซ้ําซาก 
     

9 เมื่อตองฟงคนพูดเรื่องไรสาระ  ขาพเจารูสึกเบ่ือ
หนาย  และหาทางเลี่ยงออกมา 

     

10 ขาพเจาเปนคนทํางานดวยความรวดเร็ว      
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 คําชี้แจง      แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อนักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง
ขวามือชองใดชองหนึ่งใน 5 ชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังนี้ 

จริงที่สุด       หมายถึง  ขอความตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง           หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
จริงบาง         หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรงบาง  
จริงนอย        หมายถึง  ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
จริงนอยที่สุด    หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 ขาพเจามีความกระตือรือรนในการเรียนวิชาจริยธรรม      
2 ขาพเจาใหความเคารพครูในขณะครูสอนหนังสือ      
3 การสอนของครูทําใหขาพเจาสนุกสนาน      
4 ครูมีสื่อวีดีโอการสอนทําใหเรียนเขาใจงาย      
5 ขาพเจาตั้งความคาดหวังไววาจะไดเกรด 4 ในการ

เรียน 
     

6 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา      
7 เมื่อถึงชั่วโมงวิชาจริยธรรมขาพเจาไมอยากเขาเรียน      
8 ขาพเจารูสึกเบ่ือที่ตองทองจําบทเรียน      
9 ครูใจดีทําใหขาพเจาอยากเรียนมากข้ึน      
10 เมื่อครูมอบหมายการบานใหทําขาพเจารีบทําใหเสร็จ

เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกทําโทษ 
     

11 ผูปกครองคาดหวังกับผลการเรียนวิชาจริยธรรมของ
ขาพเจา 

     

12 ในการเรียนวิชาจริยธรรมขาพเจาอยากใหเวลาหมด
โดยเร็ว 

     

13 การเรียนวิชาจริยธรรมทําใหขาพเจาสนใจหลักศาสนา
มากข้ึน 

     

14 วิชาจริยธรรมเปนวิชาที่ยากแตขาพเจาก็ตั้งใจเรียนให
ดี 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ
นักเรียนมากที่สุด  โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 
การปฏิบัติของนักเรียนตอผูปกครอง 
นักเรียนชอบเลาเรื่องตางๆ ที่ประสบมาใหผูปกครอง
ฟง 

     

2 เมื่อนักเรียนมีปญหาจะปรึกษาผูปกครอง      

3 
นักเรียนรูสึกไมพอใจเมื่อผูปกครองลงโทษเมื่ อ
นักเรียนทําผิด 

     

4 นักเรียนแสดงความรักตอผูปกครองโดยการโอบกอด      
5 นักเรียนเห็นผูปกครองทํางานแลวเขาไปชวยทํา      
6 นักเรียนชอบโตเถียงกับผูปกครองเมื่อมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน 
     

7 นักเรียนไมชอบเมื่อผูปกครองแนะนําเรื่องการเรียน      
8 นักเรียนใชจายเงินที่ผูปกครองใหมาอยางประหยัด  

เพ่ือชวยลดคาใชจายภายในครอบครัว 
     

9 
การปฏิบัติของผูปกครองตอนักเรียน 
ผูปกครองใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนมีปญหา 

     

10 ผูปกครองแนะนําวิธีการอานหนังสือใหแกนักเรียน      
11 ผูปกครองไมมีเวลาเอาใจใสนักเรียน      
12 ผูปกครองพูดใหกําลังใจเมื่อนักเรียนมีปญหาเรื่อง

เรียน 
     

13 ผูปกครองใหความรักโดยการอานหนังสือเปนเพ่ือน      
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ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเรียนของ
ผูปกครอง  เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองทีต่รงกับขอเท็จจริงของ
นักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังนี ้
 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 
การสนับสนุนดานวัตถุ 
ผูปกครองซื้อชุดกิจกรรมการเรียนใหแกนักเรียน 

     

2 ผูปกครองซื้อหนังสือใหนักเรียนอานอยูเสมอ      
3 ผูปกครองไมพอใจเมื่อนักเรียนขอใหซื้อรองเทาใหม      
4 ผูปกครองเตรียมอุปกรณการเรียนใหนักเรียน      
5 ผูปกครองซื้อหนังสือใหนักเรียนอาน      
6 ผูปกครองไมสนใจเรื่องอุปกรณการเรียนของนักเรียน      

7 
การสนับสนุนดานวาจา 
ผูปกครองชวยสอนการบานใหนักเรียน 

     

8 ผูปกครองสนใจซักถามเรื่องเรียนของนักเรียน      
9 ผูปกครองใหกําลังใจนักเรียนเมื่อมีปญหาการเรียน      
10 ผูปกครองใหคําแนะนํานักเรียนเก่ียวกับเรื่องเรียน      
11 ผูปกครองชมเชยเมื่อนักเรียนสอบไดคะแนนดี      

12 
ผูปกครองไมมีเวลาอธิบายเนื้อหาทางการเรียนให
นักเรียน 
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ตอนที่ 6  แบบสอบถามลักษณะกายภาพของการเรียนวิชาจริยธรรม 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะกายภาพของการเรียนวิชา
จริยธรรม  เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ
นักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรยีนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 
สถานที่เรียน 
หองเรียนสะอาด 

     

2 หองเรียนมีความเปนระเบียบ      
3 หองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน      
4 หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอตอการเรียนการสอน      
5 สภาพหองเรียนมีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม      
6 หองเรียนมีกลิ่นรบกวน      
7 หองเรียนมีอากาศถายเทดี      
8 หองเรียนมีมุมอานหนังสือ      

9 
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 
สื่อและอุปกรณมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 

     

10 โตะเกาอ้ีมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน      
11 อุปกรณการเรียนการสอนมีความหลากหลายและ

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
     

12 หนังสือเรียนไมเพียงพอกับนักเรียน      
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ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสอนวิชาจริยธรรม 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู
สอนวิชาจริยธรรม  เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริง
ของนักเรียนมากที่สุด  ดังนี ้

จริงที่สุด หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
จริง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
นอย  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
นอยที่สุด หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 
การปฏิบัติของนักเรียนตอครู 
ขาพเจาเชื่อฟงคําสั่งสอนของคร ู

     

2 ขาพเจาสงการบานที่ครูมอบหมายครบทุกครั้ง      
3 ขาพเจาพูดจากับครูดวยความเคารพ      
4 ขาพเจาสามารถขอคําแนะนําจากครูไดตลอดเวลา      
5 ขาพเจาทักทายครูดวยสีหนาย้ิมแยมแจมใส      
6 ขาพเจาชวยงานครูเสมอเมื่อมีโอกาส      
7 ขาพเจาไมรูสึกโกรธเมื่อถูกครูทําโทษ      
8 ขาพเจายอมรับฟงคําตัดสินของคร ู      

9 
การปฏิบัติของครูตอนักเรียน 
ครูใหกําลังใจในขณะที่ขาพเจาทํางาน 

     

10 ครูอนุญาตใหขาพเจาออกจากหองเรียนได  เมื่อ
ขาพเจามีเหตุผลเพียงพอ 

     

11 ครูแสดงความเมตตารักใครตอขาพเจาเปนอยางดี      
12 ครูใหอภัยเมื่อขาพเจาสงงานไมทันเวลาที่ครูกําหนด      
13 ครูใหคําปรึกษาเมื่อขาพเจามีปญหาวิชาจริยธรรม      
14 ครูพูดจากับขาพเจาดวยความไพเราะ      
15 ครูยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา      
16 ครูซักถามและตัดสินอยางยุติธรรมเมื่อนักเรียน

ทะเลาะวิวาทกันในหองเรียน 
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ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพ่ือน  เมื่อนักเรียนอานแลว  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียน
มากที่สุด  โดยมีเกณฑดังนี ้

 จริงที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 
 นอย   หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 
 

ขอ ขอความ 
จ ริ ง
ที่สุด 

จริง จริง
บาง 

จ ริ ง
นอย 

จ ริ ง
น อ ย
ที่สุด 

1 ขาพเจารูสึกสนุกในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน      
2 ขาพเจาสามารถปรึกษาเรื่องเรียนกับเพ่ือนในชั้นเรียน      
3 ขาพเจาไมชอบชวยเหลือเพ่ือน      
4 ขาพเจาชอบอยูกับเพ่ือนมากกวาอยูตามลําพัง      
5 ขาพเจากับเพ่ือนไมเคยทะเลาะกัน      
6 ขาพเจาสามารถปรึกษาปญหาสวนตัวกับเพ่ือนได      
7 เพ่ือนคอยดูแลเอาใจใสเมื่อนักเรียนเจ็บปวย      
8 เพ่ือนแสดงความมีน้ําใจกับขาพเจาเสมอ      
9 เพ่ือนไมยอมรับความคิดเห็นของขาพเจา      
10 เพ่ือนปลอบใจเมื่อนักเรียนมีปญหา      
11 เพ่ือนใหขาพเจายืมอุปกรณการเรียน      
12 ขาพเจาคบหาสมาคมกับเพ่ือนไดทุกคน      
13 เพ่ือนแบงขนมใหขาพเจารับประทานเสมอ      
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ตอนที่ 9  แบบสอบถามการเห็นใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ชนิด

สถานการณ  ลักษณะขอสอบเปนสถานการณที่เก่ียวของกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบที่นักเรียนอาจจะประสบในชีวิตประจําวันโดยใหนักเรียนกําลังอยูในสถานการณ จากนั้น
นักเรียนจะตองคิดหาเหตุผลวา ทําไมจึงเลือกทําเชนนี้ และเลือกคําตอบที่ตรงกับความคิดของตนเอง
มากที่สุด 1 คําตอบ จากตัวเลือกที่ใหไว 6 ตัวเลือกแตละเรื่อง 

 
1. นักเรียนเดินข้ึนบันไดโรงเรียนมองเห็นเศษกระดาษ  นักเรียนเก็บเศษกระดาษทิ้งลงถังขยะเพราะ 
   ก.  เพ่ือใหคนอ่ืนไมตําหนิวานักเรียนเปนคนสกปรก 
   ข.  เพ่ือใหคนอ่ืนเห็นและชมนักเรียน 
   ค.  เพ่ือใหคนอ่ืนชื่นชมนักเรียน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองชวยรักษาความสะอาด 
   จ.  โรงเรียนของนักเรียนจะไดสะอาด 
   ฉ.  ทิ้งขยะลงถังเพ่ือขจัดมลพิษทางสังคม   
2. นักเรียนหิ้วกระเปาใบใหญและเดินเขาประตูโรงเรียน  เห็นฟาหิ้วกระเปาและถืออุปกรณการเรียน
มากเปนพิเศษ  นักเรียนตัดสินใจชวยถืออุปกรณฟาเพราะ 
   ก.  นักเรียนอยากใหเพ่ือนเห็นวาไมเห็นแกตัว 
   ข.  นักเรียนอยากใหเพ่ือนเห็นวาเปนคนมีน้ําใจ 
   ค.  นักเรียนเห็นเพ่ือนถืออุปกรณมากจึงถือชวยเพ่ือน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองชวยเหลือเพ่ือน 
   จ.  ถาเปนนักเรียนเพ่ือนคงชวยนักเรียน 
   ฉ.  การชวยเหลือเพ่ือนเปนสิ่งที่สังคมตองการ 
3. นักเรียนตั้งใจไปซื้อน้ําด่ืมที่รถมาขายหนาโรงเรียน  ถึงแมวานักเรียนจะเขาคิวซื้อกันยาว  และถา
ไปเขาคิวซื้อน้ําด่ืมอาจหมด  แตนักเรียนก็จะเขาคิวตามลําดับเพราะ 
   ก.  นักเรียนเขาคิวแซงเพ่ือนๆ  คงดานักเรียน 
   ข.  นักเรียนอยากใหคนอ่ืนเห็นวานักเรียนเปนคนมีมารยาทดี 
   ค.  นักเรียนตองรับผิดชอบในผลของการมาทีหลังนั้น 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบ 
   จ.  นักเรียนคิดวาถาเปนนักเรียนคงไมอยากใหใครแซงคิว 
   ฉ.  เปนการรักษาความเปนระเบียบที่ทุกคนตองการ 
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4. นักเรียนซื้อสมุดที่รานสหกรณโรงเรียน  แตคนขายเรียกราคาแพงกวาปกติ  เพราะรูวานักเรียน
ตองใชของสิ่งนั้น  เผอิญคนขายไดนั้นทอนเงินเกินมาใหนักเรียน  นักเรียนขอไมคืนเงินใหคนขาย
เพราะ 
   ก.  ถานักเรียนคืนเงินใหคนขาย  คนอ่ืนตองหาวานักเรียนโง 
   ข.  เงินที่ไดมานักเรียนไมไดขโมยคนอ่ืน 
   ค.  เงินนั้นถึงแมจะนอยนิดแตก็มีคาสําหรับเรา 
   ง.  คนขายทอนเงินใหนักเรียนแลว  จึงมีสิทธิที่จะเก็บเงินนั้นไว 
   จ.  เปนการสอนใหคนขายรักษาผลประโยชนของเขานักเรียนจึงรับเงินเกิน 
   ฉ.  คนไมดีควรไดรับผลตอบแทนในสิ่งที่ไมดีเชนเดียวกัน 
5.  นักเรียนเดินขามถนนตรงทางมาลายเสมอเพราะ 
   ก.  นักเรียนกลัวถูกรถชน 
   ข.  โอกาสที่นักเรียนถูกรถชนบนทางมาลายมีนอยกวาขามทางที่อ่ืน 
   ค.  นักเรียนตองการเปนตัวอยางที่ดีของคนอ่ืน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองรักษากฎจราจร 
   จ.  เปนการเห็นแกความสะดวกของตนผายเดียวไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   ฉ.  การกระทําตามกฎจราจรยอมทําใหปลอดภัยและสังคมสบายใจ 
6. ขณะครูไมไดเขาสอน ครูมอบหมายใหนักเรียนมีหนาที่สอดสองดูแลพฤติกรรมของเพ่ือนใหอาน
หนังสือในหองเรียน  แตมีเพ่ือนสนิทของนักเรียนไมอานหนังสือและออกไปว่ิงเลนนอกหองเรียน  ซึ่ง
ครูอาจตีนักเรียนที่ไมอานหนังสือ  นักเรียนจึงไมรายงานความผิดของเพ่ือนใหครูทราบเพราะ 
   ก.  นักเรียนกลัวถูกเพ่ือนกลาวหาวานักเรียนเปนคนข้ีฟอง 
   ข.  นักเรียนไดความรักจากเพ่ือนมากข้ึน 
   ค.  นักเรียนไมกลัวถูกลงโทษ  เพราะเพ่ือนในหองเรียนคงไมบอกครู 
   ง.  การทําตามหนาที่ของนักเรียนอาจทําใหเพ่ือนโดนครูต ี
   จ.  การบอกครูอาจทําใหนักเรียนเสียเพ่ือนสนิทไป 
   ฉ.  เปนเพ่ือนกันตองปกปองชวยเหลือกัน 
7. นักเรียนกําลังทําขอสอบในหองเรียนแตนักเรียนทําขอสอบไมได  เพ่ือนขางๆ แอบสง
กระดาษคําตอบใหนักเรียนลอก นักเรียนไมยอมรับกระดาษคําตอบของเพ่ือนเพราะ 
   ก.  นักเรียนกลัวครูจับได  แลวปรับตก 
   ข.  นักเรียนอยากใหเพ่ือนเห็นวานักเรียนเปนคนซื่อสัตย 
   ค.  นักเรียนกลัววาถาครูจับได  เพ่ือนและนักเรียนโดนปรับตกดัวยกัน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบของหองสอบ 
   จ.  การลอกขอสอบเปนการทุจริตและทําใหนักเรียนอายเพ่ือน 
   ฉ.  นักเรียนตองทําขอสอบดวยความสามารถของตนเอง 
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8. เพ่ือนทําเงินหายในหองเรียน  และเพ่ือนไดขอรองใหเพ่ือนทุกคนในหองเรียนชวยหาเงิน นักเรียน
เปนคนหาเงินเจอ  นักเรียนจึงเอาเงินคืนใหเพ่ือนเพราะ 
   ก. เพ่ือไมใหเพ่ือนวานักเรียนขโมย 
   ข.  เพ่ือนชมนักเรียนวาเปนคนเกงของหอง 
   ค.  เพ่ือนขอรองใหนักเรียนชวยเหลือ   
   ง.  การไมคืนเงินเพ่ือนเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
   จ.  ถาเงินนั้นเปนของนักเรียน  นักเรียนก็คงอยากไดเงินคืน 
   ฉ.  การชวยเหลือคนลําบากกวายอมเปนสิ่งที่ดีของมนุษย 
9.  เพ่ือนของนักเรียนมาโรงเรียนไมมีเงินซื้อขาวกลางวัน  นักเรียนมีขนมคุกก้ีในกระเปาสิบชิ้น  
เพ่ือนของนักเรียนไดขโมยกินไปสี่ชิ้น  เมื่อนักเรียนทราบก็ไมตอวาเพ่ือนเพราะ 
   ก.  กลัวเพ่ือนกลาววาเปนคนไมมีน้ําใจ 
   ข.  เพ่ือนชมวาเปนคนดีที่ไมตอวาผูหิวโหย 
   ค.  เพ่ือนกันตองไมดุดากัน 
   ง.  นักเรียนเปนเพ่ือนสนิทกันจึงไมเอาผิดเพ่ือน  
   จ.  ถาเปนนักเรียนก็คงทําเชนนั้น  เพราะถาไมไดกินอาหารกลางวันนักเรียนอาจเปนลม 
   ฉ.  การใหอภัยเพ่ือนเมื่อเพ่ือนทําผิดเปนสิ่งที่สังคมตองการ 
10. ขณะที่นักเรียนเดินกลับบานกับเพ่ือน  นักเรียนมองเห็นงูเหากําลังจะกัดเพ่ือน  นักเรียนจึงใชไม
ตีงูตายเพราะ 
   ก.  นักเรียนกลัวเพ่ือนกลาวหาวาหนีเอาตัวรอดเพียงผูเดียว 
   ข.  เพ่ือนชมวาเปนคนชวยชีวิตเพ่ือน 
   ค.  เพ่ือใหเพ่ือเชิดชูวานักเรียนเปนคนชวยชีวิตเพ่ือน 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองปกปองเพ่ือน 
   จ.  ถาเพ่ือนถูกงูเหากัดเพ่ือนของนักเรียนตองตายแนนอน   
   ฉ.  เพ่ือนแทตองไมทิ้งกันในยามทุกขยาก 
11. ขณะพักกลางวัน  นักเรียนเดินผานกลางสนามฟุตบอล  นักเรียนพบเงินจํานวนสิบบาท  
นักเรียนไมนําไปแจงหาเจาของเงิน  และนักเรียนนําเงินนั้นเปนคารถประจําทางเพ่ือกลับบาน  
นักเรียนทําเชนนั้นเพราะ 
   ก.  ถาไมมีเงินจายคาประจําทาง  นักเรียนคงกลับบานไมได 
   ข.  เงินนั้นสมควรเปนของนักเรียน  เพราะนักเรียนเปนคนพบ 
   ค.  ถาเปนคนอ่ืนไมมีเงินจายคารถประจําทางคงทําเหมือนนักเรียน 
   ง.  เงินนั้นมันเปนสิทธิ์ของนักเรียน  เพราะในโรงเรียนมีนักเรียนมากมายที่แอบอางเปนเจาของ
เงินนั้น 
   จ.  นักเรียนสอนใหคนนั้นรูจักคุณคาประโยชนของเงิน  แมนักเรียนละอายใจบางก็ดี 
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   ฉ.  ถาเอาเงินไวที่เดิมคงไมมีประโยชนอะไร  นักเรียนควรทําเงินใหเปนประโยชน  เพ่ือไมใหเงิน
ของชาติสูญเสียเปลาประโยชน 
12.  โดมิตะชอบแกลงเพ่ือนในชั้นเรียน  และโดมิตะไดตบหัวแพนเคกจนรองให  ครูเดินผานมาเห็น
แพนเคกรองให  ครูถามวาใครแกลงแพนเคก  นักเรียนบอกวาโดมิตะเพราะ 
   ก.  นักเรียนไมบอกครูเกรงครูทําโทษนักเรียนเพราะอยูในเหตุการณ 
   ข.  เพ่ือนจะไดชมวานักเรียนเปนคนกลาหาญ 
   ค.  นักเรียนบอกครู  เพราะนักเรียนก็ถูกโดมิตะตบหัวเหมือนกัน 
   ง.  หนาที่ของนักเรียนตองไมโกหก  ดังนั้นนักเรียนตองพูดความจริง 
   จ.  ถานักเรียนเปนแพนเคกคงทรมานและทุกขใจ 
   ฉ.  คนที่ชอบทําผิดแลวไมรูจักปรับปรุงสมควรรับบทลงโทษ 
13.  ผูปกครองใหเงินนักเรียนไปโรงเรียนเปนจํานวนรอยบาท  แตผูปกครองลืมใหนองดวย  
นักเรียนก็แบงเงินใหนองไปโรงเรียนหาสิบบาท  นักเรียนทําเชนนั้นเพราะ 
   ก.  กลัวนองวานักเรียนเปนคนเห็นแกตัวเอง 
   ข.  นองชมวานักเรียนเปนพ่ีที่ดี 
   ค.  เผื่อแมรูวานักเรียนชวยนองแมจะไดภูมิใจ 
   ง.  เปนหนาที่ของพ่ีตองชวยเหลือนอง 
   จ.  เปนพ่ีตองคอยชวยเหลือนอง 
   ฉ.  พ่ีที่ดีตองแบงปนสิ่งของใหนองเมื่อนองไมมีเปนทุกคนตองการ 
14.  นักเรียนชอบยืมดินสอของนุกนิคใชเสมอ  วันหนึ่งนักเรียนกลับจากโรงเรียนถึงบานพบวาใน
กระเปาของตนยังมีดินสอนุกนิค  วันตอมานักเรียนคืนดินสอใหนุกนิคเพราะ 
   ก.  ถานุกนิครูวานักเรียนไมคืนดินสอครั้งตอไปนุกนิคคงหาวานักเรียนชอบยึดของ 
   ข.  ครั้งตอไปนุกนิคจะไดใหนักเรียนยืมไดอีก 
   ค.  เพ่ือใหนุกนิครูวานักเรียนเปนเพ่ือนที่ดี 
   ง.  การยืมของคนอ่ืนแลวไมคืนถือวาผิดกฎหมายและศีลธรรม 
   จ.  นักเรียนยืมสิง่ของคนอ่ืน  ถึงแมเจาของลืม  นักเรียนก็ควรจะคืนใหเจาของ 
   ฉ. นักเรียนไมเห็นแกไดผลประโยชนของตัวเอง 
15.  ครูสั่งใหนักเรียนจดตามคําบอกของครู  แตเพ่ือนไมมีดินสอจด  นักเรียนจึงเอาดินสอใหเพ่ือน
ยืมเพราะ 
   ก.  กลัวเพ่ือนกลาวหาวาเปนคนเห็นแกตัวไมชวยเพ่ือน 
   ข.   ใหเพ่ือนรูวานักเรียนเปนผูมีพระคุณ เพ่ือวันหลังเพ่ือนจะตอบแทนนักเรียนบาง 
   ค.  ใหเพ่ือนยอมรับวาเปนคนดี 
   ง.  เปนหนาที่ของนักเรียนตองชวยเหลือเพ่ือน 
   จ.  นักเรียนใหเพ่ือนยืมเพราะนักเรียนมีดินสิหลายดาม ถาเก็บไวนักเรียนคงไมไดใชทั้งหมด 
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   ฉ.  การชวยเหลือเพ่ือนเปนสิ่งที่สังคมตองการ  เพราะเพ่ือนแทตองชวยเหลือเพ่ือนแกไขปญหา 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อมั่นและ t 
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ตาราง 5 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาจริยธรรม 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.286 
2.  3.628 
3.  4.044 
4.  4.958 
5.  4.776 
6.  2.107 
7.  5.016 
8.  5.834 
9.  4.823 
10.  2.712 
11.  3.558 
12.  4.050 
13.  5.605 
14.  6.421 
15.  4.850 
16.  4.287 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .725 
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ตาราง 6 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามบุคลิกภาพ 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  7.067 
2.  6.241 
3.  6.028 
4.  2.428 
5.  2.669 
6.  4.827 
7.  3.707 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .502 
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ตาราง 7 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามแรงจูงใจแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียน 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  2.112 
2.  3.939 
3.  3.566 
4.  3.214 
5.  5.892 
6.  3.969 
7.  4.040 
8.  3.698 
9.  3.216 
10.  9.151 
11.  3.454 
12.  4.869 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .562 
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ตาราง 8 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ 
     ผูปกครอง 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  3.982 
2.  6.422 
3.  5.181 
4.  5.443 
5.  4.525 
6.  3.795 
7.  8.920 
8.  2.453 
9.  7.562 
10.  7.415 
11.  3.417 
12.  6.684 
13.  4.553 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .705 
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ตาราง 9 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของ 
     ผูปกครอง 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.162 
2.  4.290 
3.  4.690 
4.  2.684 
5.  6.609 
6.  7.539 
7.  6.038 
8.  3.137 
9.  5.558 
10.  6.364 
11.  10.349 
12.  4.818 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .714 
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ตาราง 10 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามกายภาพของการเรียนวิชา 
     จริยธรรม 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.861 
2.  3.722 
3.  5.419 
4.  6.101 
5.  2.797 
6.  6.771 
7.  4.823 
8.  1.975 
9.  5.703 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .717 
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ตาราง 11 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ 
     ผูปกครอง 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.142 
2.  2.457 
3.  6.513 
4.  3.518 
5.  4.769 
6.  4.440 
7.  6.059 
8.  12.191 
9.  6.125 
10.  4.738 
11.  6.076 
12.  7.387 
13.  5.418 
14.  6.324 
15.  4.696 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .789 
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ตาราง 12 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ 
     เพ่ือน 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.159 
2.  3.739 
3.  4.377 
4.  6.142 
5.  2.903 
6.  4.575 
7.  6.002 
8.  5.910 
9.  3.576 
10.  4.452 
11.  4.747 
12.  3.821 
13.  3.775 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .706 
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ตาราง 13 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)  ของแบบสอบถามการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

ขอที ่  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
1.  4.082 
2.  4.516 
3.  3.229 
4.  4.746 
5.  5.734 
6.  3.521 
7.  6.897 
8.  3.823 
9.  6.867 
10.  9.241 
11.  2.800 
12.  4.369 
13.  6.027 
14.  4.019 
15.  5.041 

 
คาความเชื่อมั่นเทากับ .783 
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