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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก  

อัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับความซื่อสัตย

ของนักเรียน และศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน          

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนครนายก  จํานวน 328 คน 

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดอัตมโนทัศน  แบบวัด

สัมพันธภาพในครอบครัว แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง แบบวัดความซื่อสัตย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.64 ,0.88 , 0.87 และ 0.89 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะห

สหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 1.  ปจจัยดานอัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความซื่อสัตยของนักเรียน   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.53 ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ดาน รวมกันอธิบายความแปรปรวน

ของความซื่อสัตยของนักเรียน ไดรอยละ 27.60 

 2.  ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว สงผลทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สําหรับปจจัยความเชื่อมั่นในตนเองและอัตมโนทัศน สงผลทางบวกตอ

ความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม

สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว สงผลทางบวกตอความซื่อสัตยของ

นักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือ ปจจัยดานความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูป

คะแนนมาตรฐาน  เทากับ 0.49 และ  0.13 ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were to study the relationships between some factors 

and  the honesty  and to study the beta weight of factors contributed to the honesty. The 

samples consisted of 328  lower secondary students in Nakhon Nayok Province and  

were selected by using two – stages random sampling. The research instruments were 

questionnaires self-concept, family relationship, seft-confidence and honesty. The reliability 

of questionnaires were 0.64 ,0.88 , 0.87  and 0.89 respectively. The data were analyzed by 

using multiple correlation and multiple regression. 

 

 The research results were as follows: 

 1.  The multiple correlation coefficient between relationships between self-concept, 

family relationship, self-confidence, achievement and the honesty were 0.53 which statistically 

significant at .01 level. All factors explained variance of nonesty at 27.60 percentage. 

 2. Family relationship was positive contributed to the honesty statistically significant at 

.01 level. Self-confidence, Self-concept were positive contributed to the honesty  statistically 

significant at .05 level. Achievement was not contributed to the honesty. The beta weight of 

family relationship and self-confidence to the honesty were 0.49  and 0.13 respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดเนื่องดวยความกรุณาอยางยิ่ง จากอาจารย ดร.อิทธิพัทธ    

สุวทันพรกูล  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.รณิดา เชยชุม กรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ  ที่กรุณาสละเวลาอันมีคา เพื่อใหคําแนะนํา คําปรึกษาใหกําลังใจและขอเสนอแนะใน

การทําปริญญานิพนธ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีเสมอมา       

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ละเอียด รักษเผา และ อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง ที่ไดกรุณา

เปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองตางๆ ใหคําแนะนํา ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางยิ่งไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาวัดผลและการวิจัยทางการศึกษาที่ไดอบรมสั่งสอน

ใหวิชาความรูซึ่งเปนประโยชนจนทําปริญญานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย ดร.อรอุมา เจริญสุข อาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา อาจารย  ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย  

ดร.ครรชิต แสนอุบล และอาจารย ดร.ยุวรี  ผลพันธิน ที่ไดกรุณาสละเวลาอัน   มีคาเปนผูเชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีความเที่ยงตรง  ในการวัดยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน คณาจารย และขอบคุณนักเรียนทุกโรงเรียนที่ เปน

กลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี และขอขอบคุณเพื่อนรวมชั้นเรียน

สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา ทุกคนที่ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือ และรวมประสบการณอัน

ทรงคุณคาในการศึกษาเลาเรียนดวยกัน  

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอประจวบ – คุณแมลําใย แสงระวี ตลอดจน

ญาติมิตร ที่อบรมเลี้ยงดูมาเปนอยางดี  รวมทั้งใหกําลังใจ กําลังทรัพยและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา

ของผูวิจัยอยางดีตลอดมา จนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนอันพึงไดรับจากปริญญานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอนอมรําลึก และบูชา

พระคุณแด บิดา มารดา ครู อาจารย ที่ไดใหความรู และใหการอบรมสั่งสอนแกผูวิจัยตลอดมา 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 

ในสภาพการณปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการ
เลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติ เขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ขาดการ คัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรม
นอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เปนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น (ศิริพรรณ  เจริญใจ. 

2551: 1) ซึ่งในภาวะที่บานเมืองปกติสุขหรือรุงเรือง  นอยคนนักที่จะยอมรับวาปญหาดานคุณธรรม
และจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ได เชน ในกรณี
ของประเทศไทยในชวงหลาย ปที่ผานมาจะเห็นไดวา  ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น  

ลวนแตเปนปญหาเนื่องมาจากความตกต่ําทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในสังคมแทบทั้งสิ้น  

(ดิเรก พรสีมา. 2543: 18-20) เนื่องจากถาเรามองยอนหลังไปในอดีต  จะพบวา คนไทยในอดีตเกรง
กลัวตอบาป เปนคนซื่อสัตย  มีน้ําใจ  รักใคร สามัคคีกัน ขยัน อดทน ไมฟุงเฟอ เหอเหิมจนลืมตัว เปน
คนมี จริยวัตรอันงดงามทั้งทางดานการแตงกาย การเดิน การนั่ง การนอน การพูดจา การแสดงออก
ลวนแฝงไปดวยความงดงาม นารัก จากการที่วัฒนธรรมบริโภคและวัตถุนิยมของตะวันตกใหเขามาทับ
ถมคุณธรรมและจริยธรรมที่เราเคยเชื่อวาเปนสิ่งที่งดงามทําใหสังคมไทยเกิดความสับสนวุนวาย คนใน
ประเทศตกเปนทาสของวัตถุหลงใหลกับการบริโภค ไมไดคํานึงถึงระเบียบ กฎเกณฑ ศีลธรรม ความดีงาม 

ความซื่อสัตย ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ ขาดความรัก ความสามัคคี    
ความเห็นอกเห็นใจกัน  ซึ่งปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวที่วา “ชาติของเรากําลังลมละลาย และตองการการกอบกูวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเทาๆ 

กับที่กําลังปวยหนักทางสังคมและจริยธรรม ซึ่งตองการการเยียวยา อยางเรงดวน”  (สิปปนนท เกตุทัต. 

2541: 7-8)     

จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยชี้ใหเห็นวาคุณธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตยของ
คนไทยไดเส่ือมถอยลง มีการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น ในระดับรุนแรงเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับ
องคกร ดวยวิธีการที่ซับซอนแยบยลมากขึ้น เมื่อมีปญหาที่เกิดจากความไมซื่อสัตยสุจริตของคนและ
ประเทศชาติจะตองพัฒนาใหเจริญรุงเรืองเทาเทียมอารยประเทศตาง ๆ จําเปนที่จะตองมีประชาชนที่มี
คุณภาพ คือ ตองมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีวินัย มีคุณธรรม



2 

จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรม เร่ืองความซื่อสัตยสุจริต การสรางบุคลากรใหมีความซื่อสัตยใน
การทํางาน มีความสําคัญอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม ความกาวหนาทันสมัยของเทคโนโลยี บุคลากร
ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตยเปนคุณสมบัติ สําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการทํางานทั้งองคภาครัฐและเอกชน 

(ขวัญรัก  สุขสมหทัย. 2547: 1) 

ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่จําเปนในการอยูรวมกันสังคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงเนนถึงความซื่อสัตยสุจริตมาก พระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานแก
ปวงชนชาวไทย 4 ประการ คือ 1) การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต 
ส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรม 2) การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย  
3) การอดทน อดกล้ัน และอดออมที่จะไมประพฤติปฏิบัติลวงความสัตยสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด 

4) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ
ของบานเมือง (บูรชัยศิริ มหาสาคร. 2546: 53-55) การพัฒนาบุคคลในดานที่สําคัญที่สุดคือ การปลูกฝง
ใหคนเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมอันกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม มีจริยธรรมสูงคือมีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีระเบียบวินัย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2534: 19) 

สถาบันที่จะเปนตัวแทนทางสังคมที่จะรับหนาที่ในการกลอมเกลาพฤติกรรมคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยของเด็กตอจากสถาบันครอบครัวจึงเปนสถาบันการศึกษา โดยโรงเรียนที่ตองรับหนาที่ในการจัด
การศึกษาใหแกเด็ก และทําหนาที่ในการพัฒนาคนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและสามารถดํารงตนใหมีความสุข และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ใหโรงเรียนตนแบบ
และโรงเรียนที่มีความพรอมในการใชหลักสูตร ในปการศึกษา 2552 และใชในโรงเรียนทั่วประเทศใน  

ปการศึกษา 2553 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนใน
แตละระดับ ความซื่อสัตยสุจริตเปนหนึ่งในแปดขอของคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2)    

จากการศึกษางานวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงผลตอความซื่อสัตย จากงานวิจัยของ กฤตรินทร นิ่มทองคํา (2542: 45-47) พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทิพวรรณ ล้ิมสุขนิรันดร (2535: 127) พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อัตมโมทัศนสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน งานวิจัยของ 
จานุรัตน เก็บบุญเกิด (2534: 58) พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชหุนมือและการใชเกมมีมโนทัศนทาง
จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สัมพันธภาพของผูปกครองสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน จากงานวิจัยของ สุมาลี  ภูผาลา 

(2547: 59) พบวา ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูปกครองสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับแนวคิด เสาวนิจ นิจอนันตชัย (2547: 46) พบวา
คุณธรรมความซื่อสัตยที่เขมแข็งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ใกลชิดของพอแม ความรับผิดชอบและการ
พึ่งตนเองเร็วตั้งแตวัยเด็ก พอ แม ผูปกครอง ครูและพระเปนแบบอยาง  มุสเสน และคองเกอร (ษมาพร  
ศรีอิทยาจิต. 2548: 63; อางอิงจาก Musses; & Conger. 1956: 250) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีตอ
การพัฒนาการของเด็ก พบวา พื้นฐานพฤติกรรมของเด็ก ไดแก ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย  
การมีมนุษยสัมพันธที่ดี เกิดขึ้นเนื่องมาจากบรรยากาศของบาน ถาทุกคนในบานมีความสัมพันธภาพที่
ดีตอกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดี เปนมิตรสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนดวย ความเชื่อมั่น
ในตนเองสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน งานวิจัยของ พิไลลักษณ ทองรอด (2547: 32) พบวา  

ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกตอความซื่อสัตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วามีปจจัย
ใดบางที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการเสริมสรางและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ปรับปรุงในดานการบริหารวิชาการ  ซึ่งสงผลใหนักเรียนสามารถใชชีวิตอยูในสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาสังคมโดยรวมไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยอัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
นครนายก 

 2. เพื่อศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยอัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดนครนายก 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธและสงผลตอความซื่อสัตย
ของนักเรียน เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกใหมีความซื่อสัตย สามารถอยูในสังคมดวยความเปนสุข
และนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิต รวมทั้งผูบริหาร ครู-อาจารย  ผูปกครอง สามารถนําขอมูลที่ไดมาสราง
กลยุทธในการสรางความซื่อสัตยใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม และนํามาบูรณาการใหสอดคลองกับ
การเรียนการสอน  การแนะแนวในการเรียนและดํารงชีวิตในสังคม 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 32 โรงเรียน โดยมี

นักเรียนจํานวน   2,216 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 12 โรงเรียน โดยมี

นักเรียนจํานวน  328 คน   
 ตวัแปรทศีึกษา 
       ตวัแปรต้น ไดแก 1) อัตมโนทัศน 2) สัมพันธภาพในครอบครัว 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง                     

4) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   ตวัแปรตาม ไดแก ความซือ่สัตย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความซือสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงของนักเรียน ทั้งตอเวลา ตอหนาที่ และตอ

วิชาชีพ มีความจริงใจปลอดตอความรูสึกเอนเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม 

รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง 
 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งวัดจากผล

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ซึ่งแตละวิชานํา

คะแนนที่ไดมาคิดคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยสะสม   
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 3. อัตมโนทัศน์ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอตนเองในดานตาง ๆ ไดแก 

รูปรางลักษณะ ความสามารถ คุณคาของตนเอง และความสัมพันธระหวางตนเองกับผูอ่ืน ซึ่งเปนผล

มาจากประสบการณและส่ิงแวดลอมที่นักเรียนไดรับ  
 4. สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน 

หรือการแสดงดานพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวมีปฎิสัมพันธกัน ในดานการทํากิจกรรมรวมกัน มี

การพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว  มีความรักใครหวงใยซึ่งกันและกัน การสามัคคีกันความผูกพัน

และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัว เชน การเคารพ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  

การใหกําลังใจ เห็นอกเห็นใจ และการปฏิบัติตนที่บุคคลในครอบครัวแสดงตอนักเรียน เชน การใหความรัก 

ดูแลเอาใจใส   ใหคําปรึกษา ยอมรับความคิดเห็น หรือยินดีกับความสําเร็จของนักเรียน 
 5. ความเชือมันในตนเอง หมายถึง การแสดงออกของนักเรียน ในลักษณะที่มีความแนใจ

และมั่นใจที่จะกระทําในสิ่งที่ตนเห็นวาถูกตอง โดยไมมีการลังเลหวั่นวิตกหรือกลัววาถูกตําหนิ  
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ตัวแปรที่สําคัญที่สงผลตอความซือ่สัตย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก อัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากงานวิจัยของ ของจานุรัตน  เก็บบุญเกิด (2534: 58) พบวา นักเรียนที่เรียน
โดยการใชหุนมือและการใชเกมมีมโนทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตหลังการสอนสูง
กวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่นะดับ .01 งานวิจัยของสุมาลี ภูผาลา (2547: 59) พบวา 

ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูปกครองสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มุสเสน และคองเกอร (ษมาพร  ศรีอิทยาจิต. 2548: 63; อางอิงจาก Musses; & Conger. 

1956: 250) พบวา พื้นฐานพฤติกรรมของเด็ก ไดแก ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย การมีมนุษย

สัมพันธที่ดี เกิดขึ้นเนื่องมาจากบรรยากาศของบาน ถาทุกคนในบานมีความสัมพันธภาพที่ดีตอกันก็จะ

แสดงพฤติกรรมที่ดี เปนมิตรสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นดวย และงานวิจัยของ      

พิไลลักษณ  ทองรอด (2547: 32) พบวา ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 กฤตรินทร  นิ่มทองคํา (2542: 45-47) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ไดดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมตฐิานในการวจิัย 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานการวิจัย  

ดังนี้ 

 1. ตัวแปรปจจัย อัตมโนทัศน ความสัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเองและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัย อยางนอยหนึ่งปจจัยที่สงผลตอความซื่อสัตย ของนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                                          

ความซื่อสัตย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อัตมโนทัศน 

ความสัมพันธภาพในครอบครัว

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 



บทท ี2 
เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องปจจัยบางประการที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน      

ในจังหวัดนครนายก ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานเพื่อประกอบ

การศึกษา โดยนําเสนอตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 
1. เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องกับความซือสัตย์ความหมายของความซื่อสัตย 

1.1 ประเภทและพฤติกรรมความซื่อสัตย 
1.2 ความสาํคัญของความซื่อสัตย 
1.3 แนวคิดทฤษฎีดานความซื่อสัตย 
1.4 การวัดความซือ่สัตย 
1.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตย 

2.  เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องกับผลสัมฤทธิทางการเรียน 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

2.2 ประเภทและพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. เอกสารและงานวิจัยเกียวข้องกับอัตมโนทศัน์ 
3.1 ความหมายของอัตมโนทัศน 
3.2 ประเภทและพฤติกรรมอัตมโนทัศน 
3.3  ความสาํคัญของอัตมโนทศัน 
3.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับอัตมโนทัศน 

4. เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องกับความสัมพันธภาพในครอบครัว 
4.1 ความหมายของความสัมพนัธภาพในครอบครัว 

4.2 ปจจัยทีม่ีสวนในการสรางสมัพันธภาพในครอบครัว 

4.3 ลักษณะของครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี 
4.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสัมพันธภาพในครอบครัว 
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5. เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องกับความเชือมันในตนเอง 
5.1 ความหมายของความเชื่อมัน่ในตนเอง 
5.2 ลักษณะของบคุคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
5.3 ความสาํคัญของความเชื่อมัน่ในตนเอง 
5.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเอง 

1. เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับความซือสัตย์ 
1.1 ความหมายของความซือสัตย์ 

  สุดารัตน  สีทองวัฒนา (2549: 24) สรุปไดวา ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การที่บุคคล

ไดประพฤติปฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์

ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546: 382) ใหความหมายซื่อสัตย 

หมายถึง ประพฤติตรง และจริงใจ ไมคิดคดทรยศ และไมหลอกลวง 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2541: 13) ใหความหมายไววา ความซื่อสัตย หมายถึง ความซื่อตรง

จริงใจ ไมคดโกง ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

  รุจิร  ภูสาระ (2541: 9) ไดใหความหมายของความซื่อสัตยไววา หมายถึง ความจริงใจ        

ความซื่อตรงทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืน   

   ประภาศรี  สีหอําไพ(2540: 65-66) ใหความหมายวา ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ

อยางตรงไปตรงมา ทั้ง กาย วาจา และใจ ทั้งตอตนเองและผูอื่น รวมไปถึงสังคมและประเทศชาติ 

หนาที่การงาน คํามั่นสัญญา แบบแผน กฎหมายที่ถูกตองดีงามประพฤติปฏิบัตอิยางเหมาะสมและตรง

ตอความจริง 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2539: 284) ไดใหความหมายของความซื่อสัตยไววา หมายถึง การ

ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง 

    ปน  มุทุกันต (2534: 61) ใหความหมายของความซื่อสัตยไววา หมายถึง ความประพฤติ

ตรงตอความสัตย คนที่ทําความดีใหไดจริง ดวยจิตใจอันแนวแน เรียกวา คนซื่อสัตย ตางจากคนซื่อตรง 

คือ คนซื่อตรงยึดระเบียบแบบแผนและบุคคลเปนหลัก สวนคนซื่อสัตยยึดความคิดเปนหลักคนที่รับปาก

กับคนอ่ืนไววาจะไมรวมปลนแลว ไปจริง แมวาจะรูตัววาผิดเรียกวาคนซื่อตรง แตคนที่รับปากอยางนั้น

แลวภายหลังรูวาเปนความผิดจึงกลับเสียใจไมยอมผิดศีลธรรมเรียกวาคนซื่อสัตย (Truthfulness) 

  ทิลแมน (สุวนี  เชื้อกุล. 2548: 22; อางอิงจาก Tillman. 2000: 121) ไดใหความหมาย

ของความซื่อสัตยวาหมายถึง การบอกความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ 
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  โวลเคอร (ศิรินันท วรรัตนกิจ. 2545: 60; อางอิงจาก Volker. 1928: 170) ใหนิยามของ

ความซื่อสัตยวา หมายถึง ความเต็มใจที่จะยอมรับผิดชอบตอธุรกิจที่ทํากันเปนกลุม และตองทําใหดี

ที่สุดในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

                   จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของ

บุคคลอยางตรงไปตรงมา ความจงรักภักดี ความซื่อตรง ไมมีการหลอกลวง ไมมีเลหเหลี่ยมคดโกง และ

ไมหาผลประโยชนเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  มีความซื่อตรงมีสัจจะและความจริงใจ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

1.2 ประเภทและพฤตกิรรมของความซือสัตย์ 
  บูรชัย ศิริมหาสาคร (2546: 53-55) ไดกลาววา ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่จําเปน

ในการอยูรวมกันในสังคม เพราะถาทุกคนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน สังคมยอมมีความสุข 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงเนนถึงความซื่อสัตยสุจริตมาก ดังจะเห็น

ไดจากพระบรมราโชวาท ซึ่งพระราชทานแกปวงชนชาวไทย 4 ประการ คือ1) การรักษาความสัตย 

ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชน และเปนธรรม 2) การรูจักขมใจตนเอง 

ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย 3) การอดทน อดกล้ัน และอดออมที่จะไมประพฤติปฏิบัติ

ลวงความสัตยสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด 4) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละ

ประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

     กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 147) ไดแบงประเภทของความซื่อสัตยไว 4 ประเภท 

ดังนี้ 

  1. ความซื่อสัตยตอตนเอง มีลักษณะพฤติกรรม เชน การมีความรูสึกผิดชอบชั่วดีการมี

ความละอายเกรงกลัวตอความผิด การไมพูดปดสับปลับหลอกลวง การไมคิดโลภในของผูอ่ืน การยอมรับผิด

จากการกระทําของตน เปนตน 

  2. ความซื่อสัตยตอบุคคลอื่น มีลักษณะพฤติกรรม เชน การมีความจริงใจตอผูอ่ืน การไม

กลาวคําเท็จตอผูอื่น การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวตอผูอื่น การไมเอาเปรียบผูอื่น การไมถือเอาของ

ผูอ่ืนมาเปนของตนเองโดยไมไดรับอนุญาต การไมทุจริตคือ ควรมีความประพฤติดีทั้งตอหนาและลับ

หลังผูอ่ืน เปนตน 

  3. ความซื่อสัตยตอหนาที่  มีลักษณะพฤติกรรม เชน  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนทาํ 

หรือไดรับมอบหมายและทําใหดีที่สุด มีความตรงตอเวลา การไมใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่หาผลประโยชน

สวนตน  การรักษาและปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ เปนตน 

  4 ความซื่อสัตยตอชุมชนและสังคม มีลักษณะพฤติกรรม เชน ชวยเหลือสังคม ดูแลสมบัติ

สวนรวม เสียสละเพื่อสวนรวม การรักษาความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน               
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  ปรียา  ตันวิพัฒน (2544: 15) ไดแบงประเภทของความซื่อสัตยในแนวพุทธศาสนาแบง

ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ความซื่อสัตยทางกาย หมายถึง การไมฆาสัตว การไมลักทรัพย ไมประพฤติผิด

ในกาม และใหความชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังและโอกาสเทาที่อํานวย 2)ความซื่อสัตยทางวาจา หมายถึง 

การพูดความจริงตรงไปตรงมา พูดในสิ่งที่ควรพูด ไมเพอเจอ และพูดคําที่ออนหวานนาฟง เปนคุณลักษณะ

ดานความรูสึกนึกคิด 3)ความซื่อสัตยทางใจ หมายถึง กิจกรรมที่ใชใจเปนสําคัญหรือความคิด เชน 

ความไมโลภ อยากไดของผูอื่น 

                   ประภาศรี  สีหอําไพ (2543: 65) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

ดังนี้ 1)ซื่อตรงตอเวลา 2)ทําตามคําพูด 3)ไมหลีกเลี่ยงงานในหนาที่รับผิดชอบ 4)ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมายอยางเครงครัด 5)ซื่อสัตยสุจริตทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืน 6)ไมลักขโมย ไมคดโกง ไมฉอ

ราษฎรบังหลวง 
    สมเด็จพระมหาวีรวงศ (รสิตา กุดแถลง. 2550: 19; อางอิงจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ. 

2546: 15) ไดแบงประเภทของความซื่อสัตยไวดังนี้ 1) ซื่อสัตยตอตนเอง 2) ซื่อสัตยตอวาจา 3) ซื่อสัตย

ตอการงาน 4) ซื่อสัตยตอหนาที่ 5) ซื่อสัตยตอบุคคล 6) ซื่อสัตยตอคณะ 

                  ประเทิน  มหาขันธ (ศิรินันท  วรรัตนกิจ. 2545: 62; อางอิงจาก ประเทิน  มหาขันธ. 2510: 

72) ไดกลาวถึงลักษณะบุคคลที่มีความซื่อสัตยไวดังนี้ 1)ไมหาผลประโยชนใสตนเองโดยการโกง                 

การหลอกลวงผูอ่ืนแมวาการกระทํานั้นจะไมมีใครเห็นก็ตาม 2)ผูที่มีความสุจริตจะตองเปนบุคคลที่กลา

รับผิดชอบไมวาการกระทํานั้นจะทําดวยความจงใจ หรือรูเทาไมถึงการณก็จะยอมรับในการกระทําของ

ตน ไมซัดทอดไปถึงผูอ่ืน  3)เมื่อใหสัญญาอยางไรจะตองทําตามสัญญานั้นโดยไมบิดพลิ้ว 

          วินัย พัฒนรัฐ และสุพร ศุภลักษณนารี (สมภพ ประยูรรัตน. 2551: 10; อางอิงจาก วินัย 

พัฒนรัฐ; และสุพร ศุภลักษณนารี. ม.ป.ป.: 8) ไดแบงความซื่อสัตยออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 1) ซื่อสัตย

ตอตนเอง ไดแก ความตั้งใจจริงที่จะทําสิ่งที่ตั้งใจไวไมเปลี่ยนแปลง 2) ซื่อสัตยตอผูอ่ืน ไดแก ความ

จริงใจตอบุคคลที่เกี่ยวของกับเราโดยพูดและกระทําตอบุคคลเหลานั้นดวยความจริงใจ ไมแสดงตนใน

ลักษณะที่เรียนกวา “หนาไหวหลังหลอก” 3) ซื่อสัตยตอหนาที่ ไดแก การไมคดโกง ไมเบียดบังหา

ผลประโยชนใสตน ไมเห็นแกพวกพอง และมีความตรงตอเวลา 4)ซื่อสัตยตอประเทศชาติ ไดแก ความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไมทําความเดือดรอนแกสังคม ประพฤติตนตาม

กฎหมาย อุทิศตนและเสียสละทรัพยส่ิงของเพื่อสังคม ไมทําลายสาธารณสมบัติ 

    จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมที่สําคัญของความซื่อสัตยแบงออกเปน           

3 ประเภท 1) ความซื่อสัตยตอตนเอง เชน การไมพูดปด ไมคิดโลภ ไมคิดโกง ในของผูอ่ืน 2) ความซื่อสัตย

ตอบุคคล คือ ตอมิตร หัวหนางาน ผูมีพระคุณ  เชน จริงใจและยินดีตอผูอ่ืน ไมถือเอาของคนอื่นมาเปน

ของตนเองโดยการลักขโมย 3) ความซื่อสัตยตอหนาที่ เชน รับผิดชอบตอหนาที่ของเรา และทําใหดีที่สุด 

ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตน 
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 1.3 ความสาํคัญของความซือสัตย์ 
       สุวลัย  พนัธโยธี (2552: 89-90) สรุปถึงความสําคัญของความซื่อสัตยไวดังนี ้

  1.  ความซื่อสัตย จริงใจตอกันของบุคคลยอมเปนเหตุใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน 

บุคคลที่มีความจริงใจตอกันยอมไดรับความจริงใจ ความเชื่อถือไววางใจจากผูอ่ืนเชนกัน 

   2.  ความซื่อสัตย ชวยพัฒนาตนเองใหมีวินัย มีความงามทางกาย วาจา ซึ่งมีขอหามไวใน

เบญจศีลวาจะตองไมกลาวคําที่เปนเท็จ หลอกลวงไมจริงใจและในเบญจธรรมมีขอที่ควรปฏิบัติคือตอง

มีสัจจะ เปนการย้ําวาไมใหโกหก การซื่อสัตยจริงใจที่แสดงออกทางวาจาทําใหบุคคลมีความสุจริตทาง

วาจา 4 ขอ ในกุศลกรรมบถ 10 ความซื่อสัตยที่แสดงออกทางกาย จะทําใหทุกคนไมลักขโมยในเบญจศีล

และมีสัมมาอาชีวะ  ในเบญจธรรม ผูที่มีความซื่อสัตย ยอมไมกอเวรภัยแกผูใด ไมทําราย คิดพยาบาท 

อาฆาต ทําลายใครทั้งโดยทางกาย วาจา และใจ 

     กัญญา  คงคานนท (2534: 6) กลาววาปจจุบันนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงความซื่อสัตย คําขวัญวันเด็ก

ก็ไดกลาวถึงความตองการที่จะใหเด็กไทยเปนเด็กที่มีความซื่อสัตย หนวยงานของราชการก็ตองการให

ขาราชการทํางานดวยความซื่อสัตยถึงกับตั้งหนวยงานขึ้นมาปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่นใน 

วงราชการ แสดงวาความซื่อสัตย เปนคุณธรรมที่สําคัญในสังคม เพราะทําใหสังคมอยูอยางสงบสุข 

งานเจริญกาวหนา ถาเด็กในวันนี้เปนเด็กที่มีความซื่อสัตยก็ทายไดวาเมื่อโตเปนผูใหญก็จะเปนผูใหญที่

ซื่อสัตยอยูมาก ๆ สังคมก็จะสงบสุข 

     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (ขัตติยา กรรณสูต; 

และคนอื่นๆ. ม.ป.ป.; อางอิงจาก พระบรมราโชวาทฯ. 2523: 7) เร่ืองการทํางานก็ทรงเนนเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนสําคัญ การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลสมปรารถนา คือ ใหเนนประโยชนและเนนธรรม

ดวยนั้น จะอาศัยแตเพียงความรูอยางเดียวไมได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ

ความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย เพราะวาความรูนั้นเสมือน เครื่องยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไป

ไดประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวเปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเนนปจจัยที่นําทางให

ยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดประสงคความซื่อสัตยถือเปน

คุณธรรมในลําดับตนที่ตองมีในตัวบุคคลในสังคมที่เจริญแลวดังเชนที่พระพุทธเจาระบุไวในฆราวาส

ธรรม (ธรรมะสําหรับผูครองเรือน) อันไดแก (1) สัจจะ ความซื่อสัตย ซื่อตรง (2) ทมะ การมีความขมใจ 

(3) ขันติ ความอดกลั่น และ (4) จาคะ การบริจาคทานนอกจากนั้นในจรรยาบรรณของวิชาชีพตางก็มี

การระบุถึงความซื่อสัตยไวเสมออันหมายถึงความซื่อสัตยตออาชีพของตน ซื่อสัตยตอตนเอง และหนาที่

ของตน รวมถึงการซื่อสัตยตอผูอ่ืนอันไดแกกลุมเปาหมายที่ตนใหบริการ 
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                 จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา ลักษณะที่สําคัญของความซื่อสัตยพอสรุปไดวา

ลักษณะของความซื่อสัตยจะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการดังตอไปนี้ 1) ตองซื่อสัตย           

ไมหลอกลวงเขากิน   ประกอบอาชีพสุจริต ส่ิงใดทุจริตผิดศีลธรรมตองเลิกเด็ดขาด 2) ตองซื่อสัตยตอ

ตนเอง ตอครอบครัวและตอมิตรสหาย จะตองมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ไมคิดทรยศ 3) ตอง

ซื่อสัตยในทุกทาง โดยเฉพาะทางที่เปนประโยชนและดีงามเทานั้น 4) ตองรักษาคําพูดของตนใหมี

คุณคานาเชื่อถือ ใหเปนคนมีวาจาสิทธิ์ พูดจริงทําจริงเสมอ 
 
 1.4 แนวคดิทฤษฎีทเีกียวข้องด้านความซือสัตย์ 
  เนื่องจากไมมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยโดยตรงความซื่อสัตยเปนพฤติกรรมที่

สะทอนใหเห็นถึงความมีจริยธรรม ทฤษฎีสวนใหญที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยจะสอดแทรกอยูใน

ทฤษฎีที่กลาวถึงจริยธรรมซึ่งมีทฤษฎีที่สําคัญคือ 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)                        
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 40-41) กลาววา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะ

พัฒนาไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับสติปญญาและความสามารถในการรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคมของแตละบุคคล เพียเจทไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมโดยใชเกณฑการแบงพัฒนาการ

ทางจริยธรรมเปนกระบวนการพัฒนาตามลําดับข้ัน ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ัน คือ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 

2538: 40-41) 

  1. ข้ันกอนจริยธรรม (Pre-moral Stage) เปนระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ป ซึ่งยังไม

สามารถรับรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางละเอียด ทําใหความคิดในการตัดสินความถูกผิดของการกระทําหรือ

ความคิดในการเลือกกระทําหรือไมกระทํา เปนไปตามความตองการทางรางกายหรือความคิดเห็นของ

คนใกลชิด เชน เด็กประพฤติปฏิบัติตามคําแนะนําหรือการหามปรามของพอแม โดยคิดวาสิ่งที่พอแม

ใหประพฤติปฏิบัตินั้นเปนส่ิงดี 

  2. ข้ันปฏิบัติตามคําสั่งหรือแปลความตามเกณฑ (Heteronomous Stage) เปนระดับ

จริยธรรมของเด็กอายุ 2-8 ป ซึ่งสามารถเรียนรูส่ิงแวดลอมและบทบาทที่เขาควรปฏิบัติตอผูอ่ืนได 

สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบได ตัดสินใจไดวาสิ่งใดควรกระทําหรือไมควรกระทําไดดวย

ตนเอง เร่ิมรับรูและกระทําตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองมากขึ้นหรือใกลเคียงกับการ

กระทําตามระเบียบและกฎเกณฑของสังคม 

  3. ข้ันเหตุผลของตนเองหรือแปลความประพฤติ (Autonomous Stage) เปนระดับจริยธรรม

ของเด็กอายุ 8 ปข้ึนไป ซึ่งสามารถคิดและตัดสินใจไดดวยเหตุผลของตนเอง เร่ิมปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สังเกตและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดถูกตองมากขึ้น ประพฤติปฏิบัติ

เพื่อตอบสนองพัฒนาการดานจิตใจมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูง 
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  สมาพร  ภัทรพงศกิจ (2551: 9-10) กลาววา เพียเจตไดศึกษาจริยธรรมของเด็กในระดับ

อายุตาง ๆ และไดอธิบายวา จริยธรรมแฝงอยูตามกฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ไมวาเปนการเลนตาง ๆ 

ของเด็ก ซึ่งก็จะมีกฎเกณฑที่เปนขอบังคับเปนระบบซับซอนแฝงอยูในการเลนนั้น ๆ ดังนั้น เราจึงได

ขอสังเกตในการเลนของเด็กวา กฎเกณฑการเลนนั้นมีปรากฏการณที่ควรศึกษา 2 ประการ 

  1. การฝกหัดตามกฎเกณฑ หรือระยะเวลาที่เด็กยึดถือปฎิบัติตามกฎเกณฑจากภายนอก 

(Heteronomous) อยูในชวงอายุ 8 ป ซึ่งเปนระยะที่พอแม ผูใหญที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กอยาง

เดนชัด เด็กจะยึดถือกฎเกณฑตายตัว ผิดเปนผิด ถาทําผิดก็ตองไดรับโทษโดยไมตองคํานึงถึงแรงจูงใจ

หรือเหตุแหงการกระทํานั้น 

  2. ความสํานึกในกฎเกณฑ หรือระยะที่เด็กมีกฎเกณฑของตนเอง (Autonomous) ระยะ

นี้เปนระยะที่จริยธรรมของเด็กพัฒนาขึ้นสูระดับที่มีความคิดความเห็นเปนของตนเองเด็กจะมีจริยธรรม

ในลักษณะที่คํานึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาถึงเหตุผลของการกระทํานั้นดวย นอกจากนี้ เพียเจต 

ยังไดเสนอแนวคิดที่วา การที่เด็กเปลี่ยนการรับรูกฎเกณฑที่ตายตัวจากอิทธิพลภายนอก มาเปนกฎเกณฑ

ของตนเองที่เกี่ยวโยงสัมพันธกับผูอ่ืน เนื่องจากพัฒนาการทางสติปญญา อายุ และการมีสัมพันธกับ

กลุมเพื่อนเมื่อพัฒนาการขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาไดถึงขั้นสูงสุด (Formal Operation) เมื่อ

ประมาณ 8-10 ป ฉะนั้น พัฒนาการทางดานจริยธรรมของเด็กจึงบรรลุข้ันสูงสุดเมื่อประมาณ 8-10 ป 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlber) 
  โคลเบอรก กําหนดเกณฑการประเมินจริยธรรมของบุคคล โดยการแบงเปนชั้นการให

เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ข้ัน ตามแนวคิดในการแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมของเพียเจท                

ดังคําอธิบายตอไปนี้ 

  1. ระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-conventional Level) หมายถึง ระดับการตัดสินใจซึ่ง

บุคคลจะเลือกกระทําเฉพาะพฤติกรรมที่เอ้ือประโยชนใหกับตนเอง หรือกระทําเพื่อความพึงพอใจของ

ตนเอง โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน สวนมากเปนพฤติกรรมของวัยเด็ก ซึ่งมีการรับรูและ

ความเขาใจในเรื่องความถูกผิดหรือความเหมาะสมของการกระทําไมชัดเจนเทาที่ควรและไมสามารถ

เรียนรูกฎเกณฑของสังคมไดอยางเปนระบบ เชน การใหเหตุผลวาการกระทําเพื่อปองกันการถูกลงโทษ

หรือกระทําเพื่อหวังรางวัล เปนตน จริยธรรมในระดับกอนกฎเกณฑสังคมประเมินไดจากข้ันการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมใน ข้ันที่ 1 และขั้นที่ 2 คือ ข้ันการหลบหลีกการถูกลงโทษและขั้นการแสวงหา

รางวัล ดังนี้ 

      ขันที 1 การหลบหนีการถูกลงโทษ (Obedience or Punishment Orientation) เปน

การใหเหตุผลของเด็กอายุ 2-7 ป ซึ่งมักจะใชการถูกลงโทษเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของ

การกระทํา เชน การประพฤติปฏิบัติตามคําแนะนําของผูใหญ การปฏิบัติตามกติกาหรือกฎเกณฑ 
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มักจะเปนการกระทําโดยมีเหตุผลเพื่อไมใหตนเองถูกลงโทษมากกวาเหตุผลอ่ืน ซึ่งเด็กวัยนี้ก็จะประเมิน

วาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําทีมีคุณธรรมจริยธรรม สาเหตุที่เด็กวัยนี้ใชการถูกลงโทษเปนเหตุผล

ในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํานั้น เนื่องจากเด็กอายุ 2-7 ป ยังมีประสบการณหรือการรับรู

ทางสังคมไมเพียงพอและยังไมเขาใจความคิดของผูอื่นซึ่งเปนเรื่องนามธรรม เด็กจึงรับรูและตัดสิน

ความถูกผิดของการกระทําไปตามสิ่งที่ปรากฏใหเห็นหรือส่ิงที่เปนรูปธรรม 

       ขันที 2 การแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) เปนการใหเหตุผลของ

เด็กอายุ 7-10 ป ซึ่งมักจะใชการไดรับตอบสนองความตองการของตนเองเปนเหตุผลในการตัดสิน

ความถูกผิดของการกระทํา เชน เด็กจะปฏิบัติคําแนะนําของผูใหญมากขึ้นถาเขาคิดวาปฏิบัติตามแลว

เขาจะไดรับคําชมเชยหรือไดรับรางวัลเปนสิ่งตอบแทน และเด็กวัยนี้ก็จะประเมินวาการกระทําเพื่อหวัง

รางวัลหรือส่ิงตอบแทนเปนการกระทําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สาเหตุที่เด็กวัยนี้ไดรับการตอบสนอง

ความตองการของตนเองเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทําเนื่องจากเด็กอายุ 7-10 ป 

มีความรูและประสบการณทางสังคมมากพอที่จะรับรูไดวาบุคคลมีความตองการแตกตางกันและตางก็

ตองการไดรับการตอบสนองความตองการดังกลาว แตการตอบสนองของเด็กวัยนี้จะเปนการตอบสนอง

ซึ่งกันและกัน หรือตอบสนองเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 

  2. ระดับตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) หมายถึง ระดับการตัดสินใจซึ่ง

บุคคลจะเลือกระดับการตัดสินใจซึ่งบุคคลจะเลือก สามารถเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเองใน

ฐานะเปนสมาชิกของกลุมและสังคมได ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขนบธรรมเนียมประเพณี

กฎหมายคําสอนทางศาสนาได รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนได เพราะเปนวัยซึ่งสามารถรับรูและ

เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมมากขึ้น ตัดสินความถูกผิดของการกระทําตามกฎเกณฑและคานิยมของสังคม

ได จริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑสังคม จะประเมินไดจากการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 3 และ

ข้ันที่ 4 คือ ข้ันการปฏิบัติตามสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นชอบและขั้นการทําตามหนาที่ทางสังคม ดังนี้ 
   ขันที 3 การปฏิบัติตามสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (Good- Boy Orientation) เปนการให

เหตุผลของเด็กอายุ 10-13 ป ซึ่งมักจะใชการยอมรับของผูอ่ืนหรือสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินความ

ถูกผิดของการกระทํา เชน การเรียนแบบพฤติกรรมของกลุมเพื่อนเพราะตองการไดรับการยอมรับและ

ความไววางใจจากเพื่อน เด็กวัยนี้จะประเมินการเลียนแบบหรือการกระทําตามสิ่งที่ผูใหญเห็นชอบเปน

การกระทําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สาเหตุที่เด็กวัยนี้ใชการยอมรับของผูอ่ืนหรือการยอมรับของ

สังคมเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เนื่องจากเด็กอายุ 10-13 ป สามารถเรียนรู

และเขาใจไดวาความตองการของผูอ่ืนหรือสังคมมีผลกระทบตอตนเองจึงมุงตอบสนองความตองการ

ของผูอ่ืนและสังคมมากกวาการตอบสนองความตองการของตนเอง เด็กวัยนี้จึงเปนวัยที่ขาดความเปน

ตัวของตัวเองและตองการไดรับคําชมเชยจากผูที่เกี่ยวของ 
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   ขันที 4 การปฏิบัติตามหนาที่ทางสังคม  (Authority  and Social Order Maintain 

Orientation) เปนการใหเหตุผลของวัยรุนอายุ 13-16 ป ซึ่งมักจะใชความเปนระเบียบและกฎเกณฑ

ของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เชน การปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่

ทางสังคมและศาสนา การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและการทํานุบํารุงสถาบันสังคมตาง ๆ ดังนั้น 

วัยรุนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนผูที่เครงครัดหรือมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองไมมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากระเบียบและกฎเกณฑของสังคม สาเหตุที่วัยรุยเลือกใชความเปนระเบียบ

และกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เนื่องจากวัยรุนอายุ 13-16 ป 

สามารถเรียนรูและเขาใจชีวิตความเปนอยูของบุคคลในสังคมไดอยางเปนระบบ เชน เขาใจบทบาท

และหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมหรือเขาใจผลกระทบจากการปฏิสัมพันธของบุคคลตาง ๆ ใน

สังคม 

  3. ระดับเหนือกฎเกณฑสังคม (Post Conventional Level) หมายถึง ระดับการตัดสินใจ

ซึ่งบุคคลจะเลือกกระทําในสิ่งที่ผานการไตรตรองดวยเหตุผลของตนเอง ซึ่งอาจตัดสินใจทําตามอุดม

คติและหลักประจําใจของตนเองหรือกระทําเพื่อประโยชนของสวนรวม ทั้งนี้ข้ึนอยูวาเหตุผลใดจะมี

ความสําคัญหรือนําไปประพฤติปฏิบัติมากกวากัน ดังนั้นจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑสังคมจึง

เหมาะสมที่จะใชเปนเกณฑในการประเมินจริยธรรมของผูใหญมากกวาเด็ก เพราะการใชเหตุผลใน

ระดับนี้ตองใชความสามารถในการสังเกตจิตใจตนเองและการวิเคราะหวิจารณกฎเกณฑของสังคม

อยางเที่ยงธรรม จริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑสังคม ประเมินไดจากการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมใน

ข้ันที่ 5 และข้ันที่ 6 คือ ข้ันการทําตามคํามั่นสัญญาและขั้นการยึดถืออุดมคติสากล ดังนี้ 

   ขันที 5 การปฏิบัติตามคําสัญญา (Contractual Legalistic Orientation) เปนการให

เหตุผลของบุคคลที่มีอายุมากกวา 16 ปข้ึนไปหรือวัยรุน ซึ่งมักจะใชคํามั่นสัญญาเปนเหตุผลในการ

ตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เชน ปฏิบัติตามขอตกลง การเคารพในสิทธิและคานิยมของผูอ่ืนและ

การตัดสินใจตามหลักกฎหมายและหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปนการกระทําของผูที่มีคุณธรรม

และจริยธรรมขั้นสูง สาเหตุที่วัยรุนมักจะใชคํามั่นสัญญาเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการ

กระทํานั้น เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ 16 ปข้ึนไป สามารถควบคุมและบังคับตนเองใหประพฤติปฏิบัติ

ตามคํามั่นสัญญากับตนเองและผูอ่ืนได และตองการไดรับการยกยองเปนผูใหญที่ดี มีสัจจะและมี

อุดมการณ เปนตน 

   ขันที 6 การปฏิบัติตามอุดมคติสากล (Conscience or Principle Orientation) เปน

การใหเหตุผลของบุคคลที่มีอายุ 20 ปข้ึนไปหรือวัยผูใหญ ซึ่งมักจะใชหลักการของจริยธรรมสากลเปน

เหตุผลการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เชน การประพฤติปฏิบัติโดยตระหนักถึงความเสมอภาค

ในสิทธิมนุษยชน มีความละอายใจตอการกระทําความผิด กลารับผิดชอบ ตอการกระทําของตนเอง
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และการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลใหไดผลดีที่สุด สาเหตุที่วัยผูใหญใชหลักการของ

จริยธรรมสากลเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ 20 ปข้ึนไป

สามารถไตรตรองและตัดสินใจไดดวยตนเอง และการประพฤติปฏิบัติในขั้นสูงสุดนี้บุคคลจะประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมมากกวาการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม 

 

ตาราง 1  ระดับจริยธรรมและขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก 
 

ระดับจริยธรรม ข้ันการใหเหตผุลเชิงจริยธรรม 

1.ระดับกอนกฎเกณฑสังคม    

(Pre-conventional Level) 

            อายุ 2-10 ป 

ขันท ี1 การหลบหนกีารถกูลงโทษ หรือการลงโทษและการเชื่อฟง   

            อายุ 2-7 ป 

ขันท ี2 การแสวงหารางวัล  หรือการสนองความตองการ  อาย ุ7-10 ป 

2. ระดับตามกฎเกณฑสังคม 

(Conventional Level) 

อายุ 10-16 ป 
 

ขันท ี3 การปฏิบัติตามสิ่งทีผู่อ่ืนเหน็ชอบ หรือการคาดหวังทางสังคม     

อายุ 10-13 ป 
ขันท ี4 การปฏิบัติตามหนาที่ทางสงัคม หรือระบบสังคมและมโนธรรม 

        อายุ 13-16 ป 
3.ระดับเหนือกฎเกณฑสังคม   

( Post Conventional Level) 

อายุ 16 ปข้ึนไป 

ขันท ี5 การปฏิบัติตามคาํสญัญา หรือสัญญาสงัคม และสิทธิสวนบุคคล  

อายุ 16 ปข้ึนไป 
ขันท ี6 การปฏิบัติตามอุดมคติสากล  หรือจริยธรรมสากล (วัยผูใหญ) 

 

 ที่มา: ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. หนา 176. 
 

สมาพร  ภัทรพงศกิจ (2551: 11-12) โคลเบอรก เชื่อวาการพัฒนาทางจริยธรรมนั้น ไมใชการ

รับรูจากการพร่ําสอนของผูอ่ืนโดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง 

ตอผูอ่ืน และบทบาทของผูอ่ืนดวย รวมทั้งขอเรียกรองและกฎเกณฑของกลุมตาง ๆ ซึ่งอาจจะขัดแยง

กัน ไมวาบุคคลจะอยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็ตาม  การพัฒนาทางดานการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น 

เปนไปตามขั้นที่หนึ่งผานไปแตละขั้นจนถึงขั้นที่หก บุคคลจะพัฒนาขามขั้นไมได เพราะการใชเหตุผล

เชิงจริยธรรมจะพัฒนาจากขั้นที่ต่ําอยูกอนแลว ตอมา บุคคลไดรับประสบการณทางสังคมใหม ๆ หรือ

สามารถเขาใจความหมายของประสบการณเกา ๆ ไดดีข้ึน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ

เหตุผล ทําใหการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในขั้นสูงขึ้นไปอีก สวนหุผลในขั้นที่ต่ํากวาก็จําใชนอยลงทุกที 

และถูกละทิ้งไปในที่สุด 
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 จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตย ของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับจริยธรรม ที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) และขั้นการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก ในขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามหนาที่ทางสังคม หรือระบบสังคมและ 

มโนธรรม ชวงอายุ 13-16 ป  ซึ่งมักจะใชความเปนระเบียบและกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุผลในการ

ตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เชน การปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ทางสังคมและศาสนา การ

บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและการทํานุบํารุงสถาบันสังคมตาง ๆ สาเหตุที่วัยรุยเลือกใชความเปน

ระเบียบและกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา เนื่องจากวัยรุน

อายุ 13-16 ป สามารถเรียนรูและเขาใจชีวิตความเปนอยูของบุคคลในสังคมไดอยางเปนระบบ เชน 

เขาใจบทบาทและหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมหรือเขาใจผลกระทบจากการปฏิสัมพันธของ

บุคคลตาง ๆ ในสังคม 
 
 1.5 การวัดความซอืสัตย์      
  ความซื่อสัตยเปนจริยธรรมดานหนึ่ง ดังนั้นการวัดความซื่อสัตยจะใชหลักการเดียวกับ

การวัดจริยธรรม ซึ่งจะมีรูปแบบการวัดทางจริยธรรม  

  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2542: 188 -200) ดังนี้ 

  1) วัดเนื้อหาทางจริยธรรม เนื้อหาความรู (Knowledge) ในที่นีห้มายถงึเนือ้หาของจริยธรรม

ที่สังคมกําหนดไว และนําเนื้อหาทีถ่ือวาดีงามมาสอนใหผูเรียน หรือคนในสังคมปฏิบัติกัน และเมื่อ

ประพฤติปฏิบัติแลวจะทําใหสังคมมีความสุข ทั้งตนเองและผูอ่ืน ส่ิงที่ส่ังสอนจึงเปนเนื้อหาที่ควรรูไวกอน 

การสอนความรูแบบนี้ โรงเรียนหรือวทิยาลัยจะใชมากทีสุ่ดเพราะมีเนือ้หาทางจริยธรรมที่เกี่ยวของอยู

มาก การสรางขอสอบแบบนี้เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอสอบอาจเปนการอธิบาย เติมคํา 

และเลือกตอบก็ได แลวแตจุดประสงคของการสอบ 

       2) วัดความรูสึกทางจริยธรรม ความรูสึกเปนพื้นฐานอันหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

จริยธรรมจริง ๆ แลวเนนการแสดง การตัดสินใจลงมือกระทําเมื่อพบปญหาทางจริยธรรม ซึ่งการตัดสิน

นั้น แสดงวาตองมีพื้นฐานความรูสึกมากอน ถาเรามีจุดประสงคเพื่อตองการรูวาความรูสึกทางจริยธรรม

ของคนมีมากนอยเพียงใด ก็สามารถสรางเครื่องมือวัดดูกอน ซึ่งสามารถเอาผลของความรูสึกไป

พยากรณการแสดงออกทางจริยธรรมไดบาง ความรูสึกทางจริยธรรมบางทีเรียกวา เจตคติตอจริยธรรม 

คือ มีจริยธรรมเปนเปา ความรูสึกตอเปาเปนจริยธรรมเรียกวา เจตคติตอจริยธรรมไดเชนกัน การวัดแบบนี้

ใชวิธีการวัดเจตคติก็ได นั่นคือกําหนดเปาหมายซึ่งเปนจริยธรรม เชน ความซื่อสัตย แลวเขียนขอความ

แสดงความรูสึกตอเปา อาจใชวิธีของเทอรสโตนหรือของลิเกิรต หรือของออสกูดก็ได ส่ิงที่ควรระวังก็คือ 

เปาที่จะวัดวาเปนอะไร จะตองหาขอความแสดงความรูสึกตอเปาใหมีความเปนไปไดมากที่สุดทดลอง

แลวถึงจะเหลือคุณภาพมากขอ 
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  3) การวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรม ดานนี้เปนการวัดจริยธรรมใหตรงจุด

ที่สุด เพราะจริยธรรมมองในแงการพิจารณาตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อพบสภาพ

การขัดแยงทางจริยธรรมขึ้นมา การตัดสินใจจึงตองใชคานิยมหรือคุณธรรมระดับหนึ่งแลวแตมโนธรรม

หรือจิตสํานึกที่ส่ังสมอยูในใจคน ๆ นั้น การวัดการกระทําจึงทําไดหลายแบบ 

              3.1  การสังเกตพฤติกรรม เปนการเฝามองอยางมีจุดหมาย เครื่องมือสําคัญจึงเปนตา

นั่นเอง ตากับการรับรูจะตองมีความเที่ยงตรงสามารถจําแนกพฤติกรรมของผูที่ถูกสังเกตไดอยางดี

จะตองพยายามไมใหผูที่ถูกสังเกตรูตัว และควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมจึงจะดี 

              3.2 การสัมภาษณ เปนการพูดคุยกันอยางมีจุดหมาย เครื่องมือสําคัญจึงเปนปากแต

ตองพูดได ถาพูดไมไดก็สัมภาษณไมได จุดมุงหมายในที่นี้ คือ ตองการทราบพฤติกรรมทางจริยธรรม

จากผูถูกสัมภาษณเปนมาตรฐานมากขึ้น จึงควรมีขอคําถามไวกอนและเนนถามประเด็นที่เราตองการ

ศึกษา ถาผูตอบเลี่ยงไปทางอื่นผูสัมภาษณจะพยายามตะลอมไปสูจุดมุงหมายที่เราตองการใหได 

การศึกษาของ  โคลเบอรก หรือ พีอารเจท ก็ใชวิธีการสัมภาษณเหมือนกัน โดยใชคําถามที่มีปญหาทาง

จริยธรรมถามผูถูกสัมภาษณ แลวรวบรวมผลนํามาวิเคราะหในที่สุดจะรูวาเด็กระดับใดมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมระดับใด ซึ่งเขาเปนคนจัดประเภทเหตุผลทางจริยธรรมที่ไดจากการสัมภาษณจึงไดทฤษฎีการ

พัฒนาทางจริยธรรม 

   ไวรท (วินัย  ไมถึง. 2548: 13-17; อางอิงจาก Wright. 1975: 24-30) ในการวัดความซื่อสัตย 

ถือวาเปนพฤติกรรมจริยธรรมหนึ่ง จึงมีวิธีวัดเชนเดียวกับการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานอื่น ๆ ซึ่งมี

วิธีวัดหลายวิธี ดังนี้ 

  1) การทดสอบแบบทดสอบที่ใชวัดความซื่อสัตยสรางโดยการตั้งคําถามหรือกําหนด

สถานการณใหนักเรียนแลวตอบนําคําตอบที่ไดไปวิเคราะหหาระดับ ความซื่อสัตยของผูตอบวา อยูใน

ระดับใด 

  2) แบสอบถาม/แบบวัด การใชแบบสอบถามหรือแบบวัดในการวัดความซื่อสัตย เปนการ

ใหผูตอบแสดงความรูสึกของตนเองในแตละขอความตามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เปน

มาตราสวน 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ หรือ 6 ระดับ ขอความที่ใหแสดงความรูสึกอาจจะเปนขอความ

ทางบวกที่แสดงความพึงพอใจ และขอความทางลบที่แสดงความไมพึงพอใจตอวัตถุส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือ

เร่ืองราวอยางใดอยางหนึ่ง  

  3) แบบสังเกต การประเมินพฤติกรรมดานจริยธรรม รวมถึงความซื่อสัตยโดยการสังเกต 

มีข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 



19 

         ขันท ี1 การวิเคราะหพฤติกรรมแลว จะไดรายการที่เลือกสรรพฤติกรรมแลววา เปน

พฤติกรรมที่เปนองคประกอบของจริยธรรม เปนพฤติกรรมที่ครอบคลุมสถานการณตาง ๆ เหมาะสมกับ

ข้ันและวัยของเด็กและเปนพฤติกรรมที่สังเกตได นําพฤติกรรมเหลานั้นมาจัดตารางบันทึกการสังเกต 

        ขันท ี2 กําหนดเกณฑวานักเรียนไดคะแนนเทาใดจึงจะยอมรับวาเขามีจริยธรรมนั้น
เปนที่นาพอใจ การกําหนดเกณฑนี้เปนเรื่องที่คอนขางจะเปนอัตนัยและเมื่อพิจารณาเผิน ๆ เสมือนกับ

การกระทําที่มีเหตุนอย แตถาไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลว การกําหนดเกณฑจะกระทําไดเมาะสมกับ

นักเรียนในแตละทองถิ่น ตัวเกณฑที่ใชเปนเครื่องชวยวินิจฉัยและชวยในการปรับปรุงพฤติกรรมของ

นักเรียนไดเปนอยางดี 

         ขันท ี3 เปนขั้นการวางแผนการสังเกตและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การประเมิน

โดยวิธีการสังเกตเปนงานที่ตองใชเวลามาก จําเปนตองมีการวางแผนในการใชเวลาการสังเกต เพื่อให

การสังเกตไดผลตามที่ตองการและสังเกตนักเรียนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนในแตละหองเรียนมี

จํานวนมาก ผูประเมินไมสามารถติดตามสังเกตแตละคนเปนเวลานานติดตอกันได 
        ขันท ี4 เมื่อไดผลจากการสังเกตแลว ผูประเมินตองนําผลนั้นมาพิจารณาเทียบกับ

เกณฑที่วางไวในขั้นที่ 3 เปนขั้นของการวินิจฉัยวานักเรียนผานเกณฑที่วางไวหรือไม ถาผานเกณฑแลว

แสดงถึงการยอมรับวานักเรียนมีพฤติกรรมที่สะทอนถึงการมีจริยธรรมนั้นแลว ถายังไมผาเกณฑผู

ประเมินอาจพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปวานักเรียนดอยในลักษณะใดโดยดูจากพฤติกรรมยอยในแตละตัว 

พฤติกรรมยอยตัวใดที่นักเรียนไดคะแนนนอยชี้บงถึงความจําเปนในการกระตุนสงเสริมใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกที่ดีจนกระทั่งประพฤติปฏิบัติออกมา 

  จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การวัดความซื่อสัตยนั้น สามารถใชเครื่องมือไดหลายประเภท

โดยจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย วิธีการวิจัย ลักษณะของผูถูกประเมิน ข้ึนอยูกับความ

ตองการของผูวัดวาตองการวัดความซื่อสัตยในดานใด ไดแก แบบทดสอบ แบบสังเกต  แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ 
 
 1.6 งานวิจัยทเีกียวข้องกับความซือสัตย์ 
          เสาวนิจ นิจอนันตชัย (2547: 46) ไดศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตยในชุมชน

พุทธ คริสตและอิสลามในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแนวคิดหลักคือ 

แนวคิดความซื่อสัตย   โครงสรางทางสังคม  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หลักคําสอนของศาสนา               

หลักการศึกษาในโรงเรียนศาสนา แนวคิดดานชุมชนนิยม และใชคนซื่อสัตยเปนตัวอยาง ซึ่งชุมชนเปน

ผูเลือกจํานวน 50 คน ผลการศึกษาโดยใชการสัมภาษณระดับลึกพบวาคุณธรรมความซื่อสัตยที่

เขมแข็งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ใกลชิดของพอแม ความรับผิดชอบและการพึ่งตนเองเร็วตั้งแตวัยเด็ก 
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พอ แม ผูปกครอง ครูและพระเปนแบบอยาง และมีความรูดานวิชาการทันยุคสมัย โรงเรียนเนนศาสนา

ควบคูวิชาการ ชุมชนมีขนาดเหมาะสม มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการสรางความสัมพันธกันและมีระบบ

สาธารณูปโภคดี วัดควรจัดสรรที่ดินใหประชาชนไดอยูใกลวัดมากที่สุด ชุมชนที่สรางใหมควรจัดใหมีวัด

และโรงเรียนเพื่อใหเด็ก ผูปกครองและเพื่อนบานไดสรางความสัมพันธกันมากขึ้น สวนดานสื่อโทรทัศน 

ภาครัฐควรกํากับดูแลใหมีการจัดรายการธรรมะและรายการสงเสริมคุณธรรมความซื่อสัตยใหมากขึ้น 

และมีเวลาออกอากาศที่เหมาะสม 

  พิไลลักษณ  ทองรอด (2547: 85) ไดศึกษา การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง

ประการกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร พบวา สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระดานการอบรม

เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง กับชุดตัวแปรตามดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย ความประหยัด ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความกตัญู ซึ่งสัมพันธภาพ

ในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเอง สงผลตอความซื่อสัตย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  กฤตรินทร นิ่มทองคํา (2542: 106-107) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยของ

นักเรียนระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2541 

จํานวน 369 คน  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตย ไดแก ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองสูง อาชีพอ่ืน ๆ ของผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางดานลบ กับความซื่อสัตยของ

นักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองปานกลาง อาชีพคาขาย

ของผูปกครอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  จานุรัตน  เก็บบุญเกิด (2534: 58) ไดศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศนทางจริยธรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหวยกะป อ.เมือง  จ.ชลบุรี จํานวน 60 คน 

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใช คือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรม

เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตโดยการใชหุนมือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย

สุจริตโดยการใชเกม และแบบวัดมโนทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต พบวา นักเรียนที่

เรียนโดยการใชหุนมือและการใชเกมมีมโนทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตหลังการสอน

สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่นะดับ .01 
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          อุบลรัตน   โพธิ์โกสุม (2523: 50) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูและความ

ซื่อสัตยของเด็กไทย ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ของนักเรียนใน

เขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลและแบบเขมงวดมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความซื่อสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมี

ความสัมพันธทางลบกับความซื่อสัตย 

  แอริสัน (จารุวรรณ อํานวยสมบัติ. 2545: 54; อางอิงจาก Arrison. 1999) ไดศึกษาองคประกอบ

ของการสรางความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ Temple  University ในภาคเรียนที่ 1 

และภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและไมดี จากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

พบวาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมเกิดขึ้นขณะเรียนในระดับปจจุบัน ไมเกี่ยวของกับ

พื้นฐานและประสบการณเดิมกอนเขาเรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนําไปใชในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน

ตนเองของนักศึกษาในโอกาสตอไป 

  ไบน  และ โจเซฟ (กันตฤทัย คลังพหล. 2546: 47; อางอิงจาก Bien; & Joseph. 1995) 

ไดศึกษาวิธีการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด 9 และเกรด 10 

จากการวิจัยพบวาพฤติกรรมที่เปนปญหาตอความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ คือ ความวิตกกังวล  

โรคซึมเศรา แรงจูงใจต่ํา ผูวิจัยไดดําเนินงานวิจัย ดังนี้ คือ สอบพูด เขียน ภาษาอังกฤษและวัดอัตมโนทัศน

กอนการใชโปรแกรม โครงการภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (ESOL) และทดสอบพฤติกรรมโดยตอบ

แบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงดําเนินใชเทคนิค (ESOL) ซึ่งเปนวิธีการที่พัฒนาอัตมโนทัศนใหสูงขึ้น โดย

การใหนักเรียนทํากิจกรรมตางคือเลนเกม ดูภาพยนตร ดูทีวี ฟงเพลง ทัศนศึกษา สงเสริมความมีน้ําใจ

ตอกันระหวางในการใชเทคนิค (ESOL) มาสอน หลังจากนั้นใหนักเรียนสอบขอสอบเดิมอีกครั้ง ผลการวิจัย

พบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง  พฤติกรรมในชั้นเรียนและความสามารถในการเรียนรูพัฒนาขึ้น 

            ไวรท (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2524: 44; อางอิงจาก Wright. 1975: 74) ไดศึกษาสาเหตุ

ของพฤติกรรมซื่อสัตยในสถานการณยั่วยุ แบงออกเปน พฤติกรรมโกง ขโมย กลาวเท็จและการกระทํา

ที่ขัดกับคําสั่งของเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจ การวัดพฤติกรรมในสถานการณยั่วยุแบงออกเปนหลายๆ 

สถานการณ สวนการวัดพฤติกรรมโดยตรงในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการสรุปวา พฤติกรรมใน

สถานการณยั่วยุนั้นเปนผลของการตัดสินใจของบุคคล ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยสามประเภท 

ประเภทแรกคือ ลักษณะสวนบุคคล เชน ความเชื่อเชิงจริยธรรม ความสามารถในการบังคับตน ความ

ฉลาด ความภาคภูมิใจ ความวิตกกังวล ความโอนออนตอส่ิงยั่วยุใจ และลักษณะบุคลิกภาพบางประการ

ซึ่งหมายถึง การแสดงอาการทางประสาท (Neuroticism)และบุคลิกภาพแสดงตน (Extroversion) 

ประเภทที่สองคือ ลักษณะสําคัญของสถานการณยั่วยุ เชนความเสี่ยงตอการถูกจับได คุณคาของ

รางวัลที่จูงใจใหอยากได และการมีตัวแปรซึ่งกระทําความดีหรือชักจูงใหกระทําความชั่ว สาเหตุ
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ประการสุดทายคือ ลักษณะของสังคมหรือกลุมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ ความเชื่อถือ 

และบรรทัดฐานที่แตกตางกัน อันเปนสาเหตุใหบุคคลจากสังคมหนึ่งมีความซื่อสัตยมากหรือนอยกวา

บุคคลในสังคมอื่นๆ ไดจากเอกสารงานวิจัยดังกลาวพอสรุปไดวา การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม

ดานความซื่อสัตยใหกับนักเรียน นอกจากขึ้นอยูกับพฤติกรรมของนักเรียนแลว สภาพแวดลอมยังเปน

ตัวกระตุนในการพัฒนาเชนกัน 

  ฮารทชอรน  และเมย (กฤตรินทร  นิ่มทองคํา. 2542: 22; อางอิงจาก Thompson. 1952: 

515; citing Hartshorne; & May. 1928) ไดศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการศึกษาพบวา

เด็กฉลาดจะซื่อสัตยสุจริตมากกวาเด็กไมฉลาด และเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความซื่อสัตย

มากกวาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนจาก   

การเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกกับคะแนนความซื่อสัตย เด็กชายและเด็กหญิงมีความซื่อสัตยไม

แตกตางกัน   

          จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน จะพบวา ความซื่อสัตยของนักเรียนขึ้นอยูกับ 

ตัวแปรดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อดูวาตัวแปรใดสําคัญที่สุด ที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน เพื่อนํามาพัฒนาปลูกฝงความซือ่สัตย

ในตัวนักเรียน อันจะเปนประโยชนตอตัวนักเรียน ตอสังคม และประเทศชาติตอไป 

 

2. เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียน 
       พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 29) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ

รวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณทั้งปวง 

ที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการสอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของ

สมรรถภาพสมอง 

  สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542: 8) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง  

ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ไดจากการพิจารณาผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สรางขึ้น สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดานสติปญญา อันประกอบดวยความรู  

ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  สังเคราะห  และการประเมินคา  

  มาริษา นาคทับที (2541: 28) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถ

ที่ผูเรียนไดรับหลังจากเรียนรูวิชานั้น ๆ แลวซึ่งจะทราบวามีปริมาณมากนอยเพียงใดโดยพิจารณาได

จากคะแนนผลสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไดจากการสังเกตพฤติกรรม และความสําเร็จ

ดานอื่น ๆ ประกอบ           
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  สุวิทย หิรัญยภานณฑ และคนอื่น ๆ (2540: 5) ไดเรียบเรียงความหมายของผลสัมฤทธิ์

หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวในพจนานุกรมศัพททางการเรียนวา หมายถึง  ความสําเร็จที่ไดรับจาก

ความสามารถ ความรูหรือทักษะ หรือหมายถึงผลการเรียนการสอน หรือผลงานที่เด็กไดจากการ

ประกอบกิจกรรมสวนนั้น ๆ ก็ได 

  ไพศาล หวังพานิช (2533: 137) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะ

และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ

ของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความ

สัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา เรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด 

  อัจฉรา  สุขารมณ และอรพินท ชูชม (2530: 10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการ

กระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของตัวแตละบุคคล ตัวที่บงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ (Nontesting Procedures) เชน 

การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดที่โรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่

ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวย

แบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (Published Achievement Tests) จะพบวา การวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไป มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน เนื่องจากใหผลที่เชื่อถือไดมากกวา 

อยางนอยกอนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูตองพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ดาน 

จึงยอมดีกวาการแสดงขนาดความลมเหลว หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวย

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไปเพียงครั้งเดียว 

  สเปนซและเฮลมริช (สุขุม มูลเมือง. 2539: 22; อางอิงจาก Spence; & Helmritch. 1983: 

12) ไดใหนิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล 

ซึ่งจะสามารถประเมินไดจากผลการปฏิบัติของเขา โดยอาศัยเกณฑจากภายนอกหรือภายในเพื่อใชใน

การแขงขันกับคนอ่ืน หรือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเปนเลิศ 

          กูด และคนอื่น ๆ (สุมาลี  ภูผาลา. 2547: 18; อางอิงจาก Good; et al. 1973: 7) ไดให

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) วาหมายถึง ความสําเร็จ (Accomplishment) ความคลองแคลว 

ความชํานาญในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตาง ๆ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Academic 

Achievement) หมายถึง  ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งได

จากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 
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  จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

ในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับหลังจากเรียนรูวิชานั้น ๆ แลว ซึ่งวัดจากผลคะแนนแบบทดสอบ ผลงานที่

ไดรับมอบหมายหรือไดจากการสังเกตพฤติกรรม มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน  
 
 2.2 ประเภทและพฤตกิรรมผลสัมฤทธิทางการเรียน 
  อรพินทร  ชูชม และอัจฉรา  สุขารมณ (2532: 11-40) ไดกลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีดังนี้ 

  1.  องคประกอบดานปญหาสวนตัวของนักเรียน จําแนกเปนสวนยอยๆ ดังนี้ 1.1) ปญหา

สวนตัวดานสุขภาพรางกาย 1.2) ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธกับบิดา มารดา 1.3) ปญหาสวนตัว

ดานความสัมพันธกับเพื่อน 1.4) ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธกับครู 1.5) ปญหาสวนตัวดานการ

ปรับตัว 1.6) ปญหาสวนตัวดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวเอง 

  2. องคประกอบดานการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา ซึ่งแบงเปน 3 ระบบ ไดแก 2.1)  

การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล 2.2) การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  2.3) การอบรมเลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

  3. องคประกอบดานสภาพแวดลอมสภาพแวดลอมทางบาน แบงเปน 4 ดาน ดังนี้     

3.1) ดานความสัมพันธในครอบครัว 3.2) ดานฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัว 3.3) ดานที่อยูอาศัย

3.4) ดานความคาดหวังของบิดามารดา   

  4. องคประกอบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

      บลูม (ดวงกมล พรหมชัย. 2553: 19 – 20; อางอิงจาก Bloom. 1981: 166-175) กลาววา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลมาจากองคประกอบดานสติปญญา (Cognitive Variable) และสิ่งที่ทํา

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตรงตามจุดมุงหมายของสถานศึกษานั้นๆ 

            โดยแบงองคประกอบที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

  1. พื้นฐานความรูความคิดดานพุทธพิสัย (Cognitive entry behavior) มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50% จึงตองนํามาพิจารณาในการเรียนการสอน  และพัฒนาหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ 

  2. พื้นฐานดานจิตพิสัย (Effective entry behavior) มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  25%  

ซึ่งพื้นฐานดานจิตพิสัยนี้ บลูม กลาววาหมายถึง ผลของความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยัน  

รวมทั้งเจตคติตอรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูในวิชานั้นๆ  ตลอดจนมโนภาพ

แหงตน (Self-concept)  และบุคลิกภาพ (Personality  characteristic) 
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  3. คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of instruction) มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

25% บลูม กลาววา จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูที่สอนนักเรียน 30 คน พบวา ผูสอนไดใช

ความพยายามหรือความตั้งใจในการจัดชั้นเรียนมากกวาจะใชกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของนักเรียน 

  คลอสไมเออร (สุมาลี  ภูผาลา. 2547: 19 – 20; อางอิงจาก Klausmier.  1961: 306) ได

กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา มี 6 ดาน 

  1. คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางดานรางกายและสติปญญาความสามารถ

ทางดานทักษะรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เชน ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ คานิยม ความรูสึก

นึกคิดกับตนเอง ความเขาใจสถานการณ  อายุ  เพศ 

  2. คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ระดับการศึกษา ความรูในวิชาที่สอน การ

พัฒนาความรู ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เชน ทัศนคติ คานิยม ความรูสึกนึกคิดกับตนเอง 

สุขภาพรางกาย  ความเขาใจสถานการณ  อายุ  เพศ 

  3. พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางการดําเนินการสอน 

ตาง ๆ เชน วิธีสอน  ปฏิสัมพันธทางดานความรูและความคิด 

  4.  คุณลักษณะของกลุม ไดแก โครงสราง ทัศนคติ ความสามัคคี และการเปนผูนํา 

  5.  คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองเครื่องมือ อุปกรณ  เปนตน 

  6. แรงผลักดันจากภายนอก ไดแก ครอบครัว ส่ิงแวดลอมทางสังคม อิทธิพลศิลปวัฒนธรรม  

เปนตน 
  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา องคประกอบที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ออกเปน 3 กลุม ไดแก พื้นฐานความรูความคิดดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และคุณภาพการเรียน

การสอน โดยมีองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้ องคประกอบดานปญหาสวนตัว

ของนักเรียน องคประกอบดานการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา องคประกอบดานสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมทางบาน และองคประกอบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 
 2.3 งานวิจัยทเีกียวข้องกับผลสัมฤทธิทางการเรียน 
  อนุศักดิ์ จินดา (2548: 102) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่สงผลตอ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ตัวแปร

สาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือ การอบรม

เลี้ยงดู และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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  ธนาวดี ทาใหญ (2544: 64) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยวิธีการตามแนวอริยสัจและวิธีสอนตาม

คูมือครู ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่สอนตามแนวอริยสัจมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาการสอนตามคูมือครู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

            กฤตรินทร นิ่มทองคํา (2542: 106-107) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยของ

นักเรียนระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2541 

จํานวน 369 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตย ไดแก ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองสูง อาชีพอ่ืน ๆ ของผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางดานลบ กับความซื่อสัตยของ

นักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองปานกลาง อาชีพคาขาย

ของผูปกครอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   รัตนา ทองลวน (2541: 64) ไดศึกษาความซื่อสัตยกับเจตคติแบบความเชื่ออํานาจภายใน – 

ภายนอกตนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบวา นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความซื่อสัตยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001  

  ทิพวรรณ ลิ้มสุขนิรันดร (2535: 127) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

          เมธี โพธิพัฒน (2523: 74) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจ 

ใฝสัมพันธ  และความซื่อสัตยของเด็กไทย  โดยศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษา 

ปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พบวาแรงจูงใจใฝสัมพันธ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความซื่อสัตย กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความซื่อสัตยสูงกวากลุมตัวอยาง

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมตัวอยางตางระดับชั้นเรียนกัน 

มีความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  สบโชค พูลนวม (2523: 46) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความซื่อสัตยกับความรูสึก

รับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย

พบวา ความรูสึกรับผิดชอบและความซื่อสัตยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และเมื่อแยกตามเพศแลว นักเรียนหญิงมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวานักเรียน

ชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่

มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ริงเนสส (สุมาลี ภูผาลา. 2547: 22; อางอิงจาก Ringness. 1968: 32) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

สุขภาพจิตภายในโรงเรียนกับนักเรียนเกรดเกา พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีปญหา

ทั้งดานครอบครัว  และโรงเรียน นอกจากนี้มีพฤติกรรม ดื้อ ขัดขืน มีความพลุงพลานทางอารมณ และมี

อาการโรคประสาทมากกวาพวกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะเปนคนที่มีความรับผิดชอบ ควบคุม

ตนเองได มีความสัมพันธที่ดีกับครู สวนคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเปนคนขี้เกียจ มีความสัมพันธ

กับคนอ่ืนไมดี มีความสับสนวุนวายใจ 

  โดเฮอที (สมาพร ภัทรพงศกิจ. 2551: 35; อางอิงจาก Dougherty. 1966: 110) ศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะของการจัดการในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีความ

รับผิดชอบสูงจะมีความซื่อสัตยมาก ซึ่งจะพบในเด็กที่ประสบความสําเร็จในการเรียน 

  ฮารทชอรน  และเมย (กฤตรินทร  นิ่มทองคํา. 2542: 22; อางอิงจาก Thompson. 1952: 

515; citing Hartshorne; & May. 1928) ไดศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการศึกษาพบวา

เด็กฉลาดจะซื่อสัตยสุจริตมากกวาเด็กไมฉลาด และเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความซื่อสัตย

มากกวาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนจาก   

การเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกกับคะแนนความซื่อสัตย เด็กชายและเด็กหญิงมีความซื่อสัตยไม

แตกตางกัน 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ตัวแปร

ที่มีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูปกครองสูง อาชีพอ่ืน ๆ ของผูปกครองของนักเรียน  คะแนนเฉลี่ยของความซื่อสัตยของกลุมตัวอยาง

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สูงกวากลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ตัวแปรสาเหตุที่

สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูที่มีความรับผิดชอบสูงจะมี

ความซื่อสัตยมาก ซึ่งจะพบในเด็กที่ประสบความสําเร็จในการเรียน 
 
3. เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับอัตมโนทศัน์ 
 3.1 ความหมายของอัตมโนทศัน์ 
  ดรุณี  ขอเจริญ (2547: 10-11) อัตมโนทัศน เปนสิ่งที่ปฏิรูปมาจากประสบการณเปลี่ยนแปลง

และสิ่งแวดลอม เมื่อประสบการณและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงได อัตมโนทัศนจึงควรเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ได  องคประกอบที่ทําใหอัตมโนทัศนเปลี่ยนแปลงไดแก 

  1.  สังคมที่เขาอาศัยอยู การเปนที่ยอมรับหรือไมยอมรับจากสังคมที่เขาอาศัยอยูนั้น มี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศนของบุคคลไดทั้งในทางที่ดีข้ึนหรือดอยลง 
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  2. ผูที่ใกลชิดและมีอิทธิพลเหนือพัฒนาการของบุคคลนั้น เชน บิดา มารดา ครู ญาติ  

หรือเพื่อนสนิท ความไววางใจ ความเชื่อ ทัศนคติที่คนเหลานี้มีตอบุคคลนั้น มีผลตอการเปลี่ยนแปลง   

อัตมโนทัศนของบุคคลนั้นได 

  3. อัตมโนทัศนในอุดมคติ (Idea  Self-Concept) หมายถึง ความนึกคิด ทัศนคติเกี่ยวกับ

ตนเองตามที่บุคคลนั้นปรารถนาจะเปน บุคคลจะตั้งอัตมโนทัศนนอุดมคติ เอาไวแลวพยายามเปลี่ยนแปลง

ตัวเองใหเปนอยางที่ตั้งปณิธานเอาไว ถาทําไดอัตมโนทัศนเขาก็จะดีข้ึน ถาทําไมไดก็จะเกิดทอถอย  

รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา  ทําใหอัตมโนทัศนดอยลง 

  สุรางค โควตระกูล (2544: 424) ไดใหความหมายของอัตมโนทัศนวา หมายถึง การรับรู

ตนเอง ซึ่งหมายถึง การรับรู ความรูสึกทัศนคติ และความรูเกี่ยวกับตนเองในดานตาง ๆ ทั้งดานสติปญญา 

ความสามารถ ทักษะตาง ๆ รวมทั้งรูปรางลักษณะทางดานรางกาย 

  พรรณวดี  จันทราช (2544: 10) กลาววา อัตมโนทัศนเปนความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง

ทั้งในดานรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณและส่ิงแวดลอมที่บุคคลไดรับหรือเกี่ยวของ

ทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับตนเอง ความรูสึกที่มีตอตนเองของบุคคลนี้ ไมจําเปนจะตองเหมือนกับผูอ่ืน

รูสึกตอตน ความรูสึกความเขาใจ และความรูสึกของคนที่เขาใจวาตนเองเปนเชนนั้น เพราะบุคคล

อาจจะมีความคิดเห็นหรือรับรูเกี่ยวกับตนเองไมตรงกับความเปนจริงได 

  พรรณี (ชูชัย) เจนจิต (2541: 592-593) กลาววา อัตมโนทัศน  หมายถึง ภาพของตนเอง

ที่เกิดจากความคิด ความรูสึก เจตคติ การรับรู การตีความเกี่ยวกับรูปรางลักษณะ ความสามารถ และ

คุณคาของตนเอง 

  เดนนิส (Denis. 2000: 6-7) ไดใหความหมายของอัตมโนทัศนไววา หมายถึง สิ่งที่เปน

แรงดลใจที่สงผลใหบุคคลกําหนดพฤติกรรมของตนเอง 

  ชาวเวสสัน และ โบลัส (กันตฤทัย  คลังพหล. 2546: 8; อางอิงจาก Shavelson; & Bolus. 

1982: 3) ไดใหความหมายของอัตมโนทัศนไววา หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับตนเองที่เกิดจากประสบการณ 

ส่ิงแวดลอม ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมขึ้นมา 

  จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา อัตมโนทัศน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติและการรับรู

เกี่ยวกับตนเองของบุคคลในทุก ๆ ดาน ซึ่งจะเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกับการ

รับความรูใหม ๆ และสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเขา ซึ่งอัตมโนทัศนนี้อาจจะจําแนกไดเปน 2 ชนิดดวยกัน 

คือ อัตมโนทัศนที่ดีและอัตมโนทัศนที่ไมดี บุคคลที่มีอัตมโนทัศนดีจะมีความรูสึกนึกคิดตอตนเอง

ในทางที่ดี เชน คิดวาตนเองมีความสามารถ ฉลาด ขยันขันแข็ง สวนคนที่มีอัตมโนทัศนที่ไมดี ก็จะมี

ความรูสึกนึกคิดตอตนเองในทางราย เชน คิดวาตนเองเปนคนไมมีคุณคา โง ขี้เกียจ เปนตน และ

พฤติกรรมที่เขาแสดงออกก็จะสอดคลองกับอัตมโนทัศนของบุคคลนั้น ๆ 
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 3.2 ประเภทและพฤตกิรรมของอัตมโนทศัน์ 
  ชูชัย  สมิทธิไกร (วาทินี อ้ึงเกลี้ยง. 2552: 12–13; อางอิงจาก ชูชัย สมิทธิไกร. 2530: 67) 

แบงอัตมโนทัศนตามทิศทางของความรูสึกตอตนเองเปน 2 ลักษณะ คือ อัตมโนทักศนทางบวก และ 

อัตมโนทัศนทางลบ 1) อัตมโนทัศนทางบวก (Positive  Self-Concept) เปนความรูสึกตอตนเองในทาง

ที่ดี เชน คิดวาตนเองเปนคนมีความสามารถ ขยันขันแข็ง เปนตน 2) อัตมโนทัศนทางลบ (Negative  

Self-Concept)  เปนความรูสึกตอตนเองในทางไมดี เชน คิดวาตนเองเปนคนไมมีคุณคา ไมเปนที่

ตองการและยอมรับของใครๆมีสติปญญาต่ํา เกียจคราน  เปนตน 

  ไดรเวอร (สัจจา ประเสริฐกุล. 2551: 48-49; อางอิงจาก Driever. 1976: 174-175)  แบง

องคประกอบของอัตมโนทัศนไวดังนี้ 

  1. อัตมโนทัศนดานรางกาย หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับรางกายของตนเอง ทั้งดานความรูสึก 

รูปรางลักษณะ ความเคลื่อนไหวที่แสดงออกได โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

   1.1 ความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย 

   1.2 ความสามารถในการควบคุมการกระทําของรางกายใหเหมาะสมกบัเวลา สถานที ่

  2. อัตมโนทัศนสวนตัว หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับคุณคา ความรูสึกมั่นใจ และการประเมิน

คาของบุคลิกภาพของตนเอง แบงออกเปน 4 ดาน ไดแกดานศีลธรรมจรรยา (The Moral-Ethical Self) 

เปนการรับรูเกี่ยวกับความถูกตองหรือความผิด ความสัมพันธกับศาสนา  ความดีหรือความเลวของคน 

ที่เกิดจากการประพฤติที่ฝาฝนคานิยมทางศีลธรรมจรรยาที่ตนนับถืออยู 

   2.1 ดานความสม่ําเสมอในตนเอง (Self - Consistency) เปนการรับรูสึกที่แสดงถึง

ความเปนตนเอง เพื่อใหตนเองมีความสมดุลอยูตลอดเวลา ถามีความรูสึกไมสมดุลก็จะทําใหเกิดความ

วิตกกังวล 

   2.2 ดานอุดมการณหรือความคาดหวงั (Self - Ideal / Self - Expectancy) เปนทัศนคติ

เกี่ยวกับตนเองตามที่บุคคลนั้นปรารถนาจะเปนหรือคาดหวงัเอาไว แลวพยายามเปลีย่นแปลงตนเองให

เปนไปตามอยางที่คาดหวังไว   ถาทาํไมไดจะเกิดความรูสึกทอถอยดอยในคุณคาความสามารถในตน 

   2.3 ดานการยอมรบัในคุณคาของตน (Self - Esteem) เปนความรูสึกนึกคิดหลาย ๆ 

ดานซึง่เกีย่วกบัคุณคาของตนเองและมีความสมัพันธกบัอัตมโนทัศนอ่ืน ๆ ทัง้ทางดานรางกายและสวนตัว 

การสูญเสีย ความวิตกกงัวล  ความรูสึกนกึคิดและความไมสมหวัง 

     เฮอรลอค (พรรณี ชูทัย เจนจิต. 2533: 183; อางอิงจาก Hurlock. 1972: 53) กลาววา 

อัตมโนทัศนแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) อัตมโนทัศนที่เปนจริง (Real Self-Concept) เปนความรูสึก

วาตัวเองคือใคร เปนอยางไร เปรียบเสมือนภาพสะทอนของตนเอง ซึ่งเปนตัวกาํหนดการแสดงบทบาท

ของตนเอง การสรางสัมพนัธภาพกับผูอ่ืน ตลอดจนความเชื่อตาง 2) อัตมโนทัศนทีอ่ยากจะเปน (Ideal  

Self-Concept) เปน “ตน” ทีผู่นั้นยึดถืออยากจะเปน 
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               โรเจอร (วาทินี  อ้ึงเกลี้ยง. 2552: 13; อางอิงจาก Rogers. 1951: 136) เสนอทฤษฎีของ 

อัตมโนทัศนวา แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เรียกวา “I” เปนสวนของตัวบุคคลที่เปนผูกระทํา และสวนที่

สองเรียกวา “Me” เปนสวนของบุคคลที่เปนผูถูกกระทํา ซึ่งทําใหบุคคลประเมินตนเองเปนอัตมโนทัศน  

2 ลักษณะ คือ 1) Real Self-Concept เปนอัตมโนทัศนที่บุคคลรับรูตนเองอยางตรงตามสภาพความ

เปนจริง คือ ตรงตามที่ตนเองเขาใจ การรับรูของตนเองนี้เกิดจากการประเมินความคิดเห็นของบุคคล

อ่ืนที่มีตอตนเองและเกิดจากการประเมินการกระทําของตนเอง 2) Ideal  Self-Concept  เปน อัตมโนทัศน

ที่บุคคลปรารถนาที่จะเปนไปตามอุดมคติ รวมทั้งเปนความรูสึกที่อยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง  

ซึ่งเกิดจากความปรารถนาของตนเอง และเกิดความปรารถนาของผูอ่ืนอยากใหเปน 

  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว สรุปไดวา ประเภทลพฤติกรรมของอัตมโนทัศน แบงออกเปน 

2 ลักษณะ คือ อัตมโนทักศนทางบวก เชน  คิดวาตนเองเปนคนมีความสามารถ ขยันขันแข็ง เปนตน    

และอัตมโนทัศนทางลบ คิดวาตนเองเปนคนไมมีคุณคา ไมเปนที่ตองการและยอมรับของใครๆ มีสติปญญา

ต่ํา เกียจคราน  เปนตน        
 
 3.3 ความสาํคัญของอัตมโนทศัน์ 
  แพงศรี  ราชพรหมมา (2541: 7) กลาวสรุปวา การทําความรูจักตนเองตองหมั่นตรวจ

พิจารณาตนเองถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด การกระทําตอตนเอง สนใจรับฟงความคิดเห็นและตรวจ

คําวิจารณของบุคคลอื่นที่มีตอตัวเราพอประมาณ แลว หันกลับมาพิจารณาถึงตัวเราในแงมุมเกี่ยวกับ

ตัวเราที่เปนจริงอยางไร  กับตัวเราที่ตองการจะเปนอยางไร จะชวยใหบุคคลเรียนรูตนเองไดตามความ

เปนจริงมากขึ้น ถามองดูตนเองแลวคิดวาตนเองดอยกวา ตัวตนที่เปนอยูซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นกลายเปน

คนที่มีปมดอย ถามองดูตนเองแลว ประเมินคาสูงกวาตัวตนที่เปนจริง  ก็จะกลายเปนคนหลงตัวเองไป

ในที่สุด 
  พรรณี  ชูทัย เจนจิต (วาทินี  อ้ึงเกลี้ยง. 2552: 14; อางอิงจาก พรรณี ชูทัย เจนจิต. 2538: 

3) กลาววา ถาบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองในทางบวก มองเห็นคุณคาในตนเอง  มีความเชื่อมั่นใน

ตนเองในทางบวก  เขาจะประพฤติปฏิบัติตอคนอื่นอยางทัดเทียมกับตน  เห็นคุณคาในผูอ่ืน  เขาก็จะ

ไดรับการปฏิบัติตอบเชนเดียวกัน  ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลมีอัตมโนทัศนในทางลบ มองเห็นตนเอง

ต่ําตอย ดูถูกตนเอง ไมเห็นคุณคาในตนเอง เขามักจะมีความรูสึกเชนนี้กับผูอ่ืน ผลที่ตามมาคือความ

ขัดแยง ผูอ่ืนไมชอบ การที่คนเรารูสึกวาตนเองเปนที่ชอบพอของผูอ่ืน มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาไดรับ

การยอมรับหรือประสบผลสําเร็จในการเรียนวา เด็กที่มีอัตมโนทัศนในทางบวก รูวาตนเองเปนผูมี

ความสามารถ  มักเปนผูประสบความสําเร็จในการเรียน ในทางตรงกันขาม เด็กที่มีอัตมโนทัศนทางลบ  

มักเปนผูที่ประสบความลมเหลวในการเรียน ดังนั้น อัตมโนทัศนจึงเปนตัวที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ

หรือความลมเหลวในการเรียน 
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  เพอรเกย (รัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2539: 16; อางอิงจาก Purkey. 1970) กลาวถึง ความสําคัญ

ของอัตมโนทัศนวามีนักเรียนจํานวนมากที่ประสบปญหายุงยากในโรงเรียนทั้ง ๆ ที่ไมมีปญหาทางดาน

สติปญญาหรือฐานะทางเศรษฐกิจแตอยางใด ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเด็กรับรูความสามารถในการเรียน

หรือการทํางานของเขาผิดไป เพอรเกยเชื่อวาความรูเกี่ยวกับตนเองหรืออัตมโนทัศน เปนแรงผลักดัน

เบื้องตนที่ทําใหเด็กพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของเฮอรลอคที่ใหความสําคัญกับอัตมโนทัศน โดยเปรียบเทียบวาเปนแกนกลาง

ของบุคลิกภาพ ดังเชนแกนของซี่ลอ และอัตมโนทัศนนั้นเองที่สงผลใหนักเรียนมีความขยันขันแข็ง มี

ความสนใจ มีแรงจูงใจ สามารถควบคุมตนเองใหมีสมาธิในการเรียน อัตมโนทัศนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และ

ในกระบวนการศึกษานาจะจัดกลุมอัตมโนทัศนไดเปน 2 กลุม คืออัตมโนทัศนทางดานวิชาการ ที่มีบุคคล

มีตอวิชาการตาง ๆ เชน คณิตสาสตร  วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เปนตน  

นักเรียนจะมีอัตมโนทัศนวาตนเองเรียนเกงหรือเรียนไมเกง และอัตมโนทัศนที่ไมใชวิชาการ ไดแก อัตมโนทัศน

ทางดานรางกาย อารมณ สังคม คือการที่นักเรียนรับรูวาตนเองสวยมาสวย  มีสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนดีหรือไมอยางรวมทั้งการปรับตัวในดานตาง ๆ ดวย 

  แมคแคนเลส (วาทินี อ้ึงเกลี้ยง. 2552: 14; อางอิงจาก เสาวลักษณ ศรีดาเกษ. 2538: 16;  

อางอิงจาก  Mccandless. n.d.) กลาวถึง ความสําคัญของอัตมโนทัศนวา คนที่มีอัตมโนทัศนในทางบวก

จะมีลักษณะอุปนิสัยที่พึงประสงค มีความวิตกกังวลต่ํา สามารถปรับตัวไดดี มีความอยากรูอยากเห็น  

และมีความสัมพันธในกลุมดี จะมีความซื่อสัตยตอตนเองมากกวาบุคคลที่อัตมโนทัศนในทางลบและ

จะใชวิธีการปองกันตนเองนอย 

  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว สรุปไดวา อัตมโนทัศน มีบทบาทสําคัญตอบุคลิกภาพ

ของนักเรียนมีอัตมโนทัศนในทางบวก จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ ทั้งดานการเรียนและเปนที่

ยอมรับของสังคม ในทางตรงกันขาม นักเรียนที่มีอัตมโนทัศนในทางลบจะไมประสบความสําเร็จในการ

เรียนและไมเปนที่ยอมรับแกสังคม 
 
 3.4 งานวิจัยทเีกียวข้องกับอัตมโนทศัน์ 
  วาทีนี  อ้ึงเกลี้ยง (2552: 80 – 81) ศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตมโนทัศนของนักเรียนชวงชั้น

ที่ 4 โรงเรียนบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับอัตมโนทัศน

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 มี 7 ปจจัย ไดแก อายุ  ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพ 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย และสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับอัตมโนทัศนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  มี 1  ปจจัย ไดแก ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
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  พรรณวิดี จันทราช (2544: 73) ศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตมโนทัศนของนักเรียนที่มีพฤติกรรม

ผิดวินัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัยดานครอบครัว  

ไดแก การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับอัตมโนทัศน มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ปจจัยดานสื่อสารมวลชนกับอัตมโนทัศนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  จานุรัตน เก็บบุญเกิด (2534: 58) ไดศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศนทางจริยธรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี จํานวน 60 คน 

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใช คือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรม

เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตโดยการใชหุนมือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย

สุจริตโดยการใชเกม และแบบวัดมโนทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต พบวา นักเรียนที่

เรียนโดยการใชหุนมือและการใชเกมมีมโนทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตหลังการสอน

สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่นะดับ .01 

  แมร่ี (กันตฤทัย คลังพหล. 2546: 48; อางอิงจาก Marry. Online. 2000) ไดศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจในตนเอง อัตมโนทัศนทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางเด็กนักเรียนอเมริกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนอเมริกันเกรด 5, 7, 10  ใน

โรงเรียนชานเมืองขนาดกลาง การวิจัยครั้งนี้เปนทั้งวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามของมารซ (SDQ), ขอมูลรายเกรดเฉลี่ยของนักเรียน และแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน

ไอโอวา (ITBS) และจากการสัมภาษณนักเรียน ผลจากการวิจัยพบวานักเรียนอเมริกันมีความภาคภูมิใจ

ในตนเองสูงในแตละระดับช้ันเรียนและคะแนนความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนเกรด 5 มีมากกวา

ระดับอ่ืน สมมติฐานที่วาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีความสัมพันธกับความภาคภูมิใจในตนเองไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ไมมีความสัมพันธทุกระดับ ผลจากการรายงานเกรดเฉลี่ยของนักเรียนพบวาไมมีความสัมพันธ

ทางสถิติระหวางอัตมโนทัศนทางวิชาการ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 7 และ 5 ผลจาก

การสัมภาษณนักเรียนพบวา ความภาคภูมิใจในตนเองไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แตคอนขางที่จะมีความสัมพันธกับ การยอมรับในหมูเพื่อน การมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬา หรือองคประกอบ

อ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับวิชาการ 

  เฮย และคริสตินา (กันตฤทัย คลังพหล. 2546: 47; อางอิงจาก  Hay; & Christina. 1998) 

ไดศึกษาลักษณะเฉพาะทางวิชาการที่สัมพันธกับอัตมโนทัศนของนักเรียน โดยทีก่ลุมตัวอยางเปนนกัเรยีน

กอนวันรุน 515 คนจาก 18 โรงเรียน ผลจากการวิจัยพบวานักเรียนที่มีอัตมโนทัศนสูงจะมีความรวมมือ

และความทนทานในความเปนผูนําและมีความวิตกกังวลนอย มีครอบครัวที่ใหการสนับสนุนและครู

ที่ตั้งความหวังไวสูงสวนนักเรียนที่มีอัตมโนทัศนต่ําจะเงียบและเก็บตัว              
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  ไบน และ โจเซฟ(กันตฤทัย คลังพหล. 2546: 47; อางอิงจาก Bien; & Joseph. 1995) 

ไดศึกษาวิธีการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด 9 และเกรด 10 

จากการวิจัยพบวาพฤติกรรมที่เปนปญหาตอความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ คือ ความวิตกกังวล  

โรคซึมเศรา แรงจูงใจต่ํา ผูวิจัยไดดําเนินงานวิจัย ดังนี้ คือ สอบพูด เขียน ภาษาอังกฤษและวัดอัตมโน

ทัศนกอนการใชโปรแกรม โครงการภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (ESOL) และทดสอบพฤติกรรมโดย

ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงดําเนินใชเทคนิค (ESOL) ซึ่งเปนวิธีการที่พัฒนาอัตมโนทัศนใหสูงขึ้น 

โดยการใหนักเรียนทํากิจกรรมตางคือเลนเกม ดูภาพยนตร ดูทีวี  ฟงเพลง ทัศนศึกษา สงเสริมความมี

น้ําใจตอกันระหวางในการใชเทคนิค (ESOL) มาสอน หลังจากนั้นใหนักเรียนสอบขอสอบเดิมอีกครั้ง 

ผลการวิจัยพบวา ความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมในชั้นเรียนและความสามารถในการเรียนรู

พัฒนาขึ้น    

  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตมโนทัศนทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาว

สรุปไดวา มีปจจัยหลายประการที่สัมพันธกับอัตมโนทัศน พบวา ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การอบรม

เล้ียงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับอัตมโนทัศน ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ  

อัตมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปจจัย ไดแก อายุ ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน นักเรียนที่มีอัตมโนทัศนสูงจะมีความ

รวมมือและความทนทานในความเปนผูนําและมีความวิตกกังวลนอย มีครอบครัวที่ใหการสนับสนุน

และครูที่ตั้งความหวังไวสูงสวนนักเรียนที่มีอัตมโนทัศนต่ําจะเงียบและเก็บตัว 
 
4. เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 4.1 ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว 
  ศิริพร  สุวรรณทศ (2541: 4) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพภายในครอบครัววาหมายถึง 

การที่บิดามารดามีการกระทําตอกันในเรื่องการแกปญหารวมกันในครอบครัว การแสดงบทบาทตาม

หนาที่ ความผูกพันทางอารมณ การควบคุมพฤติกรรม การสื่อสารกันในครอบครัว การสนองตอบทาง

อารมณซึ่งกันและกันและการกระทําหนาที่ตาง ๆ 

  กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2538: 4-9) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัววา หมายถึงการแสดงออกทางดานพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธตอกันใน

เร่ืองบทบาทของตนกับบุคคลในครอบครัว ความผูกพันและการสนับสนุนของบุคคลในครอบครัว และ

ลักษณะการเลี้ยงดูของบิดามารดาและผูปกครอง           
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  วิทยา  นาควัชระ(2537: 258-259) ไดสรุปลักษณะของความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล

ในครอบครัวไดวาตองประกอบไปดวยการมีความสัมพันธกันอยางมั่นคง มีความศรัทธาตอกัน มีความ

รัก มีวินัยรับผิดชอบ รูจักบทบาทและหนาที่ของแตละคน มีความปรารถนาดีตอกัน และสามารถแสดง

ความรูสึกทั้งหมดนี้ออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ 

  นงเยาว จุลชาติ (2535: 14) ไดใหความหมายของความสัมพันธหรือสัมพันธภาพในครอบครัว   

นอกจากจะเปนความสัมพันธระหวาง พอ – แม พอแมกับลูกแลว ยังเปนความสัมพันธตามบทบาท ที่

คนเรามีตอสมาชิกคนอื่นในครอบครัวนั่นเอง 

  คลิน และไวท (ครองสิน มิตะทัง. 2548: 34; อางอิงจาก Klein; & White. 1996: 21-23) 

กลาวถึงครอบครัววาครอบครัวเปนกลุมของสังคมกลุมแรกโดยครอบครัวจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง

ตามยุคสมัยของสังคม เปนแหลงผลิตของสังคม เปนแหลงกําเนิดทางชีวภาพ ซึ่งชีวภาพของครอบครัว

เกี่ยวพันกันเปนรูปแบบมากมาย 

          เฮอรลอค (สุมาลี ภูผาลา. 2547: 28; อางอิงจาก Hurlock. 1964: 661) มีแนวคิดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธในครอบครัวดังนี้ คือ บิดามารดาที่ยอมรับเด็ก ใหความรัก ความสนใจ สรางความอบอุน

ใหเกิดขึ้นในบานและเห็นความสําคัญของเด็ก ผลที่ตามมา คือ ทําใหเด็กเปนคนที่ใหความรวมมือ เปน

มิตร มีอารมณมั่นคง ราเริง มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ระมัดระวังรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม

เทา ๆ กับของตน มีความตรงไปตรงมาไวใจได สามารถเผชิญกับชีวิตดวยความมั่นใจ และมองตนเอง

ไดตรงกับความเปนจริง 

  ฮอฟแมน (พิไลลักษณ ทองรอด. 2547: 44-45; อางอิงจาก Hoffman. 1964: 43) ไดกลาว
วาครอบครัว และโครงสรางของครอบครัวเปนตัวกําหนดคานิยมของสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกใน

ครอบครัวจะคลายคลึงกันในระบบการศึกษา ศาสนา ความสนใจ และมีกลุมเพื่อนกลุมเดียวกัน ซึ่งคลายคลึง

กับแนวคิดของ ฟรานซี และหลุยส (Frances; & Louise. 1955: 191-239)  ที่กลาววา พอ แม พี่ นอง 

และครอบครัวมีความสัมพันธตอการมีชีวิตที่ดีของเด็กโดยเด็กที่อยูบนครอบครัวดีก็จะมีคานิยม ความเชื่อ 

และพฤติกรรมที่ดีตามครอบครัว 

  มอรโรว และวินสัน (อิสรา อาวรณ. 2540: 45-46; อางอิงจาก Morrow; & Wilson. 1961: 

unpaged) ไดอธิบายถึงลักษณะของสัมพันธภาพภายในครอบครัว (Family Relation) วาประกอบดวย

การสนับสนุนดานอารมณ และสิ่งแวดลอมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี

การพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว มีการรักใครผูกพันซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน 

และมีความสามัคคีระหวางสมาชิกในครอบครัวอีกดวย 
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  จากขอมูลขางตน สรุปไดวาสัมพันธภาพภายในครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตนที่นักเรียน

แสดงตอบุคคลในครอบครัว เชน การเคารพ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การใหกําลังใจ  

เห็นอกเห็นใจ และการปฏิบัติตนที่บุคคลในครอบครัวแสดงตอนักเรียน เชน การใหความรัก ดูแลเอาใจ

ใส ใหคําปรึกษา ยอมรับความคิดเห็น หรือยินดีกับความสําเร็จของนักเรียน 
 
 4.2 ปัจจัยทมีีส่วนในการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
         จันทิรา ปทมินทรและอมรกุล อินโอชานนท (2537: 9) กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลที่สําคัญ

ที่สุดตอครอบครัว คือสายสัมพันธอันดีระหวางบิดามารดา และบุตร มีความรักความอบอุนตอกัน และ

ภายในครอบครัวตอง มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีเวลา มีความอดทน มีการสรางความผูกพันที่กระชับ

และมั่นคง มีความเขาใจตอกันและกัน       

  จรรยา สุวรรณทัต (พิไลลักษณ ทองรอด. 2547: 46; อางอิงจาก จรรยา สุวรรณทัต. 2523: 

54-56) ไดสรุปถึงปจจัยที่มีสวนในการสรางความสัมพันธในครอบครัวไวดังนี้ 

  1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ของครอบครัว กลาวคือครอบครัวใดมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจไมขัดสน  ยอมนํามาซึ่งความสงบสุขของครอบครัว เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานกัน

ในครอบครัว 

  2. การรูจักบทบาท และหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนสามารถปฏิบัติการให

สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งพอแมและตัวเด็กเอง พอแมมีหนาที่ในการอบรมสั่งสอนลูกก็

ควรกระทบโดยรากฐานจากเหตุและผลไมกระทําดวยอารมณ 

  3. การรูจักลักษณะธรรมชาติ และความตองการมูลฐานของเด็ก พอแมที่พยายามเขาใจ

ลักษณะธรรมชาติของการเจริญเติบโต และมีความพรอมที่จะชวยเหลือเด็กเมื่อมีปญหายอมมีสวนชวย

สรางเสริมความสัมพันธอันดี 

  4. ความคงเสนคงวาของพอแมในการวางระเบียบวินัยปจจัยนี้พบวามีอิทธิพลตอบรรยากาศ

ในครัวเรือนโดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งมีความอดทนนอยตอการไมคงเสนคงวาของพอแมซึ่งเปนตนเหตุใหเกิด

ความคลอนแคลนในการสรางสัมพันธภาพระหวางพอ แมลูกที่มีสัมพันธภาพอยางใกลชิดไว พอสรุปได

วากิติพัฒน นนทปทมะดุลย (2530: 5-7) รวบรวมลักษณะของครอบครัวครอบครัวที่มีสัมพันธภาพกัน

อยางมีคุณภาพจะประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ 

   1. การชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว ความพึงพอใจ ชื่นชมและเห็นคุณคาของกัน

และกันในครอบครัวจะไดมีการแสดงออกมาอยางชัดเจน เมื่อคนในครอบครัวแสดงความรูสึกแสดง 

การกระทําวาพึงพอใจในคนอื่น ๆ ที่อยูรวมครอบครัวเดียวกัน ตระหนักในคุณคาซึ่งกันและกันแลว 

เปรียบเสมือนเปนพื้นฐานของความอบอุนและมั่นคงในครอบครัว รวมทั้งยังเปนการหลอหลอมสมาชิก

ในครอบครัวใหมีทัศนคติมองสังคมสวนรวมในแงดีดวย 
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   2. การมีเวลาอยูรวมกัน การที่ทุกคนในครอบครัวไดทํากิจกรรมหลายอยางรวมกัน

และเปนกิจกรรมที่ทุกคนพอใจจะทํางานรวมกัน มิใชการบังคับหรือโดยบังเอิญ จะชวยพัฒนาให

สัมพันธภาพภายในครอบครัวมีความอบอุนมั่นคงยิ่งขึ้น 

   3. การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน สมาชิกในครอบครัวที่

สัมพันธกันอยางมีคุณภาพมักจะมีพันธะดังกลาวนี้อยูในระดับสูง กลาวคือ คนในครอบครัวรูสึกเปน

พันธะที่ตองสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีเปนการหวงใยกัน

และกันอยางแทจริง 

   4. การติดตอส่ือสารระหวางกันเปนอยางดี มีเวลาสําหรับการพูด คุยกันเสมอโดยจะ

พูดคุยรับรูเร่ืองราวกันโดยตรง ไมปกปด ไมเก็บไวในใจ หรือไมจําเปนตองรับรูเร่ืองราวของบุคคลอื่นใน

ครอบครัวโดยอาศัยบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอกครอบครัวเปนสื่อ 

   5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา คุณลักษณะขอนี้พบในครอบครัวที่มี

ความสัมพันธกันในระดับสูง บุคคลในครอบครัวมักมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ไปเขาโบสถ    

ทุกวันอาทิตยพรอมกัน หรือเขาวัดฟงเทศนรวมกัน ในหลายครอบครัวที่พบอาจมีสวนจัดตั้งองคกรทาง

ศาสนา เชน สรางวัดหรือเปนธุระใหกับศาสนา เปนตน การที่คนในครอบครัวมีศรัทธาตอศาสนานี้ทําให

มีสติ มีความอดทนตอกัน มีการใหอภัยตอผูอ่ืนสูง ระงับความโกรธไดรวดเร็ว และรูจักที่จะชวยเหลือ

ผูอ่ืนในสังคม 

   6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤติการณในครอบครัวไดอยางดี ครอบครัวที่มีสัมพันธ

กันอยางมีคุณภาพมักจะมีวิธีการที่ดีในการแกไขปญหา หรือกูสถานการณที่วิกฤตใหกลับคืนสูสภาพที่

ดีเชนเดิมได ทุกคนในครอบครัวจะรวมกันตอสูกับปญหา ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และรวมกันคลี่คลาย

ปญหาไดในที่สุด 

  กลอเรีย (ชนาธิป ชินะนาวิน. 2546: 42; อางอิงจาก Gloria. 1983: 141) ไดพบวาการมี

ระบบครอบครัวที่ดีจะประกอบดวยปจจัยดานบุคคล ดานการศึกษา อาชีพ รายได ดานสังคม เชน ดาน

ศาสนา กิจกรรมของสังคม และกิจกรรมภายในครอบครัวและดานจิตสังคม เชนดานอุปนิสัยของสมาชิก

ในครอบครัว ดานความพอใจในชีวิต                                                                                         

  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว สรุปไดวา ปจจัยที่มีสวนในการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว คือ เห็นคุณคาของคนในครอบครัว มีเวลาใหกัน มีการติดตอส่ือสารกัน ใหกําลังใจกันรวม

พูดคุยและแกปญหารวมกัน 
 
 4.3 ลักษณะของครอบครัวทมีีความสัมพนัธภาพในครอบครัวทดี ี
  สายสุรีย  จุติกุล (2542: 13-24) แสดงความคิดเห็นวา ครอบครัวที่มีความสัมพันธภาพที่

ดีจะตองมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันกันในลักษณะตอไปนี้ 



37 

  1. ตองเอาใจใสและเอื้ออาทรตอกัน การเอาใจใสในที่นี้หมายถึง การดูแลสุขภาพของกัน

และกัน  อาหารการกิน การเลาเรียนของบุตร ความสะอาด การใชจายเงินทอง การเดินทางไปทํางาน

หรือโรงเรียน ความทุกขหรือความสุขที่ตองการระบาย เปนตน 

  2. ตองรูจักคนที่รักเรา สามีภรรยาตองรูจักและเขาใจกันไดดี สําหรับบุตร บิดามารดาก็

ตองเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับบุตร อุปนิสัยบุตรรูวาบุตรชอบหรือไมชอบอะไร จุดเดน จุดดอย เปน

อยางไร ทุกคนในครอบครัวจะตองปรับความรูจักซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหมีการตอบสนองที่ดีตอกัน

และกัน 

  3. ตองเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพในที่นี้ หมายถึง การเคารพที่มาจากใจ การเคารพ

ในลักษณะนี้มีพฤติกรรมแสดงออกไดหลายอยาง เชน การฟงกัน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง

กัน การเกรงใจกัน เชน บุตรเกรงใจบิดามารดา บิดามารดาก็ตองรูจักเกรงใจบุตร ความเกรงใจนี้รูสึกวา

มีคุณคาและชวยใหความสัมพันธระหวางบุคคลดีข้ึน 

  4. ตองมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับความผิดหรือ

ความชอบ การไมรับผิดชอบของบิดามารดาและความไมถูกตอง การเปนตนแบบที่ไมดีเปนการแสดง

ความไมรับผิดชอบ การละเลยหรือละเมิดสิทธิของเด็ก สิทธิของบิดามารดา สิทธิของผูสูงอายุหรือผู

พิการ ก็เปนการไมรับผิดชอบ มีบุตรแลวไมเลี้ยง มีบิดามารดาสูงอายุแลวไมเลี้ยง เปนตน 

  5. ตองมีความไววางใจกันความไววางใจเปนรากฐานที่ทําใหเกิดสัมพันธภาพใน

ครอบครัวความไววางใจควรมีตอกันทั้งทางกายและทางใจจะชวยใหคนในครอบครัวมีความสบายไร

กังวลหรือความกลัว เปนที่พึ่งพาได ครอบครัวใดที่ไมไดสรางรากฐานที่ดีในเรื่องของความไววางใจ

บุคลิกภาพของผูเยาวในครอบครัวอยูในสภาพขาดความไววางใจอาจนําไปสูภาวะของการเปนคน

กาวราว เก็บกดหรือมีปมดอย 

  6. ตองใหกําลังใจกันและกันการใหกําลังใจ ก็คือ การใหพลังแกสมาชิกในครอบครัวให

ดําเนินชีวิตไปอยางมีความสุข การใหกําลังใจอาจเปนคําพูดและทาทางที่ทําใหการสนับสนุนชมเชย

เมื่อทําสิ่งที่ถูกตอง แนะแนวทางในการหาทางออกเมื่อมีปญหา ไมดุวาหรือกลาวโทษวาเปนความผิด 

  7. การใหอภัยกันและกัน สมาชิกครอบครัวอยูดวยกันหลายคน ตองมีการกระทบกระทั่ง

กันบางไมมากก็นอยถามีความรักอยูก็อภัยกันไดยกโทษให ในครอบครัวที่บุตรประพฤติผิด บิดามารดา

ก็ไมควรจดจําความผิดนั้นแลวนําไปตอวาบุตรในโอกาสตอ ๆ ไป เพราะเมื่อบุตรไดรับฟงความผิดของ

ตนอยูเสมอก็จะเกิดความโกรธ ความไมสบายใจ และอาจนึกไปวาบิดามารดาไมรักตน 

  8. ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวควรจะใชปยวาจาระหวางสามี

ภรรยา มารดากับบุตร การสื่อสารอาจมีทั้งรูปแบบที่ใชภาษาและภาษาทาทาง ภาษาพูด การเขียน 

ฯลฯ การตําหนิกันก็ทําไดแตควรเปนคําตําหนิที่ใชถอยคําที่นาฟง 
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  9. ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคาและมีคุณภาพ สมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู

ดวยกัน ถามไถสารทุกขสุกดิบระหวางกัน ชวนกันแกปญหาตาง ๆ ที่มี มีกิจกรรมรวมกัน เชน ไปเที่ยว

ทางไกล ไปเที่ยวสาธารณะ รับประทานอาหารพิเศษรวมกัน ไปเยี่ยมญาติ เปนตน 

  10. ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว สภาวะของ

ครอบครัวและสภาวะของสมาชิกไมไดอยูนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน บุตรที่เกิดใหม

เปนทารก ก็จะเติบโตและมีการพัฒนาการตามวัยอันเหมาะสม บิดามารดาจะตองปรับตัวตามความ

เปลี่ยนแปลงของบุตร ตัวของบิดามารดาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว

จะตองตระหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้ และปรับตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ในฐานะที่ตัวเอง

เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวในฐานะที่ตองสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ในฐานะที่ตัวเอง

เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวในฐานะที่ตองสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของคนอื่น 

  11. ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การอยูรวมกันใน

ครอบครัว ตางคนตางมีบทบาทหนาที่ ทั้งบทบาทหนาที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบทบาท

หนาที่เหลานี้เกิดจากความคาดหวังของตนเองและความคาดหวังของแตละคนในครอบครัว ดังนั้น

สมาชิกในครอบครัวจะตองตกลงกันใหดีวาเรื่องตาง ๆ ที่จะบริหารครอบครัวใหเปนปกติสุข เปนเรื่อง

ของใครในสัดสวนอยางใด รวมกันอยางไร 

  12. มีความใกลชิดทางสัมผัส การสัมผัสเชน การกอดกันโอบกันบาง เกี่ยวแขนหรือหอม

แกมกันในครอบครัว เปนการแสดงความรักความอบอุนตามธรรมชาติของคน แตการแสดงออกควร

กระทํากันในครอบครัวระหวางคนใกลชิดและแสดงความใกลชิดจริง ๆ เชน เมื่อบุตรเล็ก ๆ เปนทารก 

บิดามารดาก็ควรเอาแขนมากอด มาจูบ เพื่อแสดงความรักและใหความอบอุน และเพิ่มความมั่นใจ

ใหแกบุตร แตเมื่อบุตรโตขึ้นก็อาจจะหางไป 

  สายสุรี จุติกุล (2540: 15-23) ไดกลาววาการที่ครอบครัวจะมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี

นั้นจะตองประกอบดวยความรักความอบอุนในครอบครัวตามแนวของ  อิริคโฟรมม โดยการเอาใจใส

ดูแลและเอื้ออาทรตอกัน ตองรูจักคนที่เรารัก ตองเคารพกันและกัน ตองมีความรับผิดชอบ ตองมีความ

วางใจกันและกัน ตองใหกําลังใจกันและกัน ตองใหอภัยกันและกันตองสื่อสารในครอบครัวตองใชเวลา

ดวยกันอยางมีคุณคาและมีคุณภาพ ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว 

ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัวและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และตองมีความใกลชิดทางสัมผัสดวย 

        กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ (ษมาพร  ศรีอิทยาจิต. 2548: 28-29; อางอิงจาก กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ. 

2526: 5-7) สัมพันธภาพภายในครอบครัว หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอลูก พฤติกรรม

ที่ลูกปฏิบัติตอพอแมและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอกันในดานตาง ๆ จําแนกพฤติกรรมที่แสดงถึงสัมพันธภาพ

ในครอบครัว ดังนี้ 
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  1. การพักผอนรวมกันในครอบครัว หมายถึง การที่พอแมและลูกไดมีกิจกรรมรวมกันใน

การพักผอนหยอนใจเมื่อมีเวลาวาง 

  2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรับรูเร่ืองราวตาง ๆ หมายถึง การที่ลูกได

มีสวนรวมกับพอแม ในการแสดงความคิดเห็น และรับรูเกี่ยวกับทุกขสุข ความลับในเร่ืองตาง ๆ ของพอ

แม เชน ปญหาทางการเงิน ปญหาทางการงาน 

  3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ลูกไดมีสวนรวมกับพอแมในการตัดสินใจ

กระทําสิ่งตาง ๆ ภายในบาน เชน การจัดระเบียบกฎเกณฑภายในบาน 

  4. การเห็นชอบของพอแม หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอลูกในลักษณะของการ

เห็นดวยกับการกระทํา ความคิดเห็นของลูก เชน การไมปฏิเสธขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือการกระทํา

ตางๆ ของลูก 

  5. ความรักความหวงใยของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแม ที่ลูกรับรูวาเปนพฤติกรรม

ที่แสดงออกถึงความรัก ความหวงใยที่มีตอลูก เชน การชวยคลี่คลายปญหาตาง ๆ การใหความเปน

กันเองกับลูก 

  6. ความไววางใจของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมที่แสดงความไววางใจในตัว

ลูกวาสามารถปฏิบัติตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถชวยเหลือตนเองได มีความรับผิดชอบตอการ

กระทําของตนเอง 

  7. การที่พอแมเห็นดวยกับกิจกรรมของเพื่อน ๆ ของลูก หมายถึง พฤติกรรมของพอแมที่

แสดงถึงความเห็นดวยกับการที่ลูกไปมีกิจกรรมกับเพื่อน ๆ โดยที่ไมขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือ

แสดงถึงความไววางใจในการไปรวมกิจกรรม 

  8. การที่ลูกยอมรับเกณฑมาตรฐานของพอแม หมายถึง การที่ลูกแสดงพฤติกรรมยอมรับ

มาตรฐานพฤติกรรมตาง ๆ มาตรฐานการดํารงชีวิตของพอแม เชน เห็นดวยกับความคิดเห็นของพอแม

ในดานการเรียน การทํางาน ทัศนคติ และยินยอมกระทําตามกฎเกณฑที่พอแมกําหนดดวยความยินดี 

  9. ความรักและความเคารพของลูกที่มีตอพอแม หมายถึง พฤติกรรมของลูกที่แสดงตอ

พอแมซึ่งเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพโดยการเชื่อฟงพอแม ไมขัดใจ ไมทําใหพอแมเสียใจ 

  10. การไมมีขอกําหนดมากเกินไป หมายถึง การที่พอแมไมแสดงพฤติกรรมที่เปนการกําหนด 

หรือจํากัดความประพฤติของลูกมากเกินไป 

  11. การไมเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินัยมากเกินไป หมายถึง การที่พอแมไมแสดง

การกระทําใด ๆ ที่สอแสดงถึงความเขมงวดในระเบียบวินัย เชน การลงโทษอยางรุนแรง การไมยืดหยุน

ในระเบียบวินัย การบังคับใหลูกปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครัด โดยไมคํานึงถึงความพรอม 
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  12. การไมปกปองคุมครองมากเกินไป หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอลูกอยางไม

ปกปองคุมครองมากเกินไป หรือไมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เสมือนหนึ่งลูกไมมีความสามารถดูแลตนเอง

ไดหรือเหมือนลูกเปนเด็กเล็ก 

  13. การที่พอแมไมคอยย้ําเตือนถึงความสําเร็จมากเกินไป หมายถึง พอแมไมคอยย้ําเตือน

หรือรบเราใหลูกไดรับความสําเร็จในการทํางานมากเกินไป เชน ไมเคี่ยวเข็ญใหลูกกระทําสิ่งตาง ๆ มาก

เกินไป 

  14. การยินดีใหกําลังใจเพื่อความสําเร็จ หมายถึง การที่พอแมใหกําลังใจสงเสริมหรือ

กระตุนใหลูกประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางาน ทั้งการกระทํา และดวยคําพูด 

  15. ความกลมเกลียวของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมที่กระทําตอกันในลักษณะ

ที่ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน มีความรักใครสามัคคีกัน ถอยทีถอยอาศัย 

     จากขอมูลขางตน  สรุปไดวา ลักษณะของ ครอบครัวที่มีความสัมพันธภาพที่ดีจะตองมี

พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันกันในลักษณะตอไปนี้ 1)การพักผอนรวมกันในครอบครัว

2)การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรับรูเร่ืองราวตาง ๆ 3)ความรักความหวงใยของพอแม 

4)พอแมเห็นดวยกับกิจกรรมของเพื่อน ๆ ของลูก  5)การที่ลูกยอมรับเกณฑมาตรฐานของพอแม       

6)การไมเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินัยมากเกินไป 7)การไมเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินัย

มากเกินไป 8)ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคา  9)ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน 10)ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว 11)การใหอภัยกันและกัน 12)ตองใหกําลังใจกันและกัน 
 
 4.4 งานวิจัยทเีกียวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
  แจมจันทร  เกียรติกุล (2531: 26-27)  วิจัยพบวา บทบาทของพอแมที่มีตอลูก คือ การให

ความรัก ความอบอุน การเอาใจใสตั้งแตแรกเกิด ชวยใหลูกเติบโตทางกาย จิตใจ อารมณ สังคมอยาง

ดีที่สุด จัดประสบการณส่ิงแวดลอมที่ดีและอยูในสังคมอยางมีความสุขครอบครัวจะทําหนาที่ไดดีเพียงไร 

ข้ึนอยูกับบรรยากาศของการอบรมเลี้ยงดูแตละครอบครัวสรางขึ้น ทัศนคติของพอแมในเรื่องชีวิตครอบครัว

ความประพฤติของพอแมที่มีตอลูกเหลานี้รวมกันออกมาเปนบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งหมายถึง 

วิธีการปฏิบัติที่พอแมแสดงออกแกลูกนั่นเอง 

  จิตรา เมฆะ (2529: 27) ศึกษาพบวา ความรักใครปองดองกันระหวางบิดา มารดา เปน

ส่ิงสําคัญมากตอชีวิตครอบครัว เด็กจะเติบโตขึ้นเปนผูมีความรักตอเพื่อนมนุษยเปนเด็กที่ราเริงแจมใส 

มองโลกในแงดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กจะสุขภาพจิตดีและกลาเผชิญปญหาไมหลบหนีปญหา    

มีความกลาที่จะแสดงออกและมั่นใจในความสามารถของตน 
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  วอลคเกอร และเทเลอร (สมาพร  ภัทรพงศกิจ. 2551: 36; อางอิงจาก Walker; & Taylor. 

1991: 264-286) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพอแมลูกที่มีตอการพัฒนาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของลูก ผลการศึกษาพบวา การอบรมสั่งสอนและการกระทําของพอแม ทําใหลูกพัฒนาการใหเหตุผล

เชิงจริยธรรมสูงขึ้นได 

  ออสติน (ศรัญญา  ไพรวันรัตน. 2543: 46;  อางอิงจาก  Austin. 1986: 20)  ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ความซื่อสัตยของเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากผูปกครองที่บาน (home care) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูใน

สถานที่รับเลี้ยงเด็ก (day care) และเด็กที่เขาเรียนในโรงเรียนสอนเด็กกอนวัยเรียน (preschool) โดย

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากโปรแกรมการฝกความซื่อสัตยสุจริตของเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูที่แตกตาง

กัน โดยมีสมมติฐานวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากสถานรับเลี้ยงเด็กจะมีคะแนนความซื่อสัตยสุจริตต่ํา

กวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากผูปกครองที่บาน ดําเนินการทดลองโดยทดสอบเกี่ยวกับความซื่อสัตย

สุจริตกอนใหโปรแกรมฝกความซื่อสัตยสุจริต แลวทดลองเปนเวลา 3 เดือน จากนั้นทดสอบซ้ําอีกครั้ง 

ผลการทดลองพบวา เด็กทั้ง 3 กลุมมีคะแนนกอนการทดลองไมแตกตางกัน แตคะแนนหลังทดลองของ

เด็กกลุมที่เล้ียงดูจากสถานรับเลี้ยงเด็กและเด็กที่เขาเรียนในโรงเรียนสอนเด็กกอนเขาเรียน ต่ํากวา

คะแนนหลังทดลองของเด็กกลุมที่ไดรับการเลี้ยงดูจากผูปกครองที่บาน ซึ่งอภิปรายผลไดวา รูปแบบ

การเลี้ยงดูเด็กนี้มีผลตอความนึกคิดและวุฒิภาวะของเด็ก 

  แบนดูรา และ วอลเตอร (อโนมา  ขันพันธ. 2548: 46; อางอิงจาก  Bandura; & Walter. 

1977) พบวา พอแมที่เปนคนใจดี เล้ียงดูลูกแบบตามใจ จะทําใหเด็กกลายเปนคนตอตานสังคม และมี

ปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย (ทําผิดกฎหมาย) ไดงาย เด็กที่มีความประพฤติดี มักจะเปนเด็กที่พอแมใช

วิธีการลงโทษทางกายและตามใจนอยกวาพอแมของเด็กที่ประพฤติไมดีจะใหการตอบแทนลูกดวย

ส่ิงของมากกวา  ในขณะที่พอแมของเด็กที่มีความประพฤติดี จะใหความรักแกเด็กมากกวา 

  มุสเสน และคองเกอร (ษมาพร  ศรีอิทยาจิต. 2548: 63; อางอิงจาก Musses; & Conger. 

1956: 250) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีตอการพัฒนาการของเด็ก พบวา พื้นฐานพฤติกรรมของเด็ก 

ไดแก ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี เกิดขึ้นเนื่องมาจากบรรยากาศของ

บาน ถาทุกคนในบานมีความสัมพันธภาพที่ดีตอกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดี เปนมิตรสามารถสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นดวย 

                   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพในครอบครัวทั้งในประเทศและ

ตางประเทศดังกลาวสรุปไดวา มีปจจัยหลายประการที่สัมพันธกับสัมพันธภาพในครอบครัว พบวา

สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ปญหาการเรียนของเด็กที่เรียนไมดี หรือเรียนต่ํากวาความสามารถในเกณฑเฉลี่ย และในเด็กที่ฉลาดมาก

แตเรียนไมดีเทาทีควร ทั้งนี้เนื่องจากเด็กมีปญหาทางอารมณ ซึ่งมีสาเหตุหลายอยาง เชน ความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัว พอแมมาลงรอยกัน ทําใหเด็กวิตกกังวล  ไมมีความสุข หรือบางทีพอแมไม
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เขาใจและไมสนใจเด็ก ทําใหเด็กสูสึกวาการเรียนไมมีประโยชนและขาดกําลังใจในการเรียน พบวา  

การสื่อสารของบิดามารดากับบุตรวัยรุนมีความสัมพันธทางบวกกับมโนภาพแหงตนของบุตรวัยรุน  

และการสื่อสารของบิดามารดากับบุตรวัยรุนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
5. เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับความเชือมันในตนเอง 
 5.1 ความหมายของความเชือมันในตนเอง 
  สมิต อาชวนิจกุล (2543: 94) ไดใหความหมายวา ความเชื่อมั่นในตนเองเปนความสามารถ

ของบุคคลในการที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จในดานการกลาแสดงออก การพึ่งตนเอง การรูจักนับถือตนเอง

มีความคิดอานเปนของตนไมตกเปนทาสความคิดผูอ่ืน มีความกลาหาญไมทอถอยเมื่อทําอะไรไมสําเร็จ 

  อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ (2542: 5) ไดใหความหมายของความเชื่อมั่นในตนเองวาหมายถึง 

การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นวาถูก กลาแสดงออกในการคิด 

การพูด การกระทํา การออกความเห็นในการทํางานใด ๆ ดวยความมั่นใจ ไมมีการลังเลหรือหวั่นวิตก

ในความสามรถของตน                                                                                                                              

  กรองแกว  ฉายสภาวะธรรม (2541: 9) ไดใหความหมายของความเชื่อมั่นในตนเองวา

หมายถึง ความสามารถดูแลความตองการของตนไดโดยไมตองมีการชวยเหลือจากภายนอก ไมกลัว

การตัดสินใจหรือการบอกปฏิเสธจากผูอ่ืน 

  สําเนียง  ศิลปประกอบ (2540: 9) ไดใหความหมายของความเชื่อมั่นในตนเองวาหมายถึง 

ความสามารถของนักเรียนในการตัดสินใจ ความแนใจ ความกลาหาญของนักเรียนในการกระทําสิ่งตาง ๆ 

ใหสําเร็จลุลวงดวยดีตามที่ตั้งใจไว ถึงแมจะมีเหตุการณหรือสิ่งอื่นใด ๆ มาเปนอุปสรรคก็ไมยอทอ 

ยังคงตั้งใจที่จะกระทําในสิ่งนั้นตอ โดยมีความมั่นใจวาตนสามารถกระทําใหลุลวงได และสําเร็จไปได

ดวยความถูกตองเหมาะสม 

  ชมพูนุช  สิริพรหมภัทร (2539: 10) ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความเชื่อมั่นใน

ความสามารถ ในการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ โดยมีความรับผิดชอบในหนาที่และมี

เหตุผล สามารถตัดสินใจแกปญหาดวยความมุงมั่นพยายาม เพื่อทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

  มานะ  พวงความสุข (2536: 6) ไดใหความหมายของความเชื่อมั่นในตนเองวาหมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึง การกลาคิด กลาพูด กลากระทํา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง

และมีเหตุผล ไมคลอยตามผูอ่ืนโดยปราศจากการไตรตรอง 

  สุทธาพา โชติประดิษฐ (2537: 9) ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการ

แสดงออก การตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ใหลุลวง มีความรับผิดชอบตองานที่ตนไดวางแผนไวตลอดจน

พรอมที่จะเผชิญเหตุการณ สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม 
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  แบลร (จันทจิรา เสถียร. 2551: 51; อางอิงจาก Blair. 1968: 138) ไดใหความหมายวา

คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง คนที่ยอมรับสภาพการณใหม ๆ ที่ตนประสบโดยปราศจาก

ความกลัวความลมเหลว จะเปนบุคคลที่มีความกลาที่จะเผชิญตอสถานการณตาง ๆ ดวยความมั่นใจ

วาสภาพการณนั้น ๆ จะไมทําใหเขาไดรับความเดือดรอนไมสบายใจ บุคคลใดก็ตามที่กระทําตาม

ความตองการ หรือคุณธรรมที่สังคมวางไว ยอมสบายใจมีความเชื่อมั่นในตนเองวาสิ่งที่ตนกระทําไป

นั้นเปนสิ่งที่ดีงาม 

  สมิท (ศิรินันท  วรรัตนกิจ. 2545: 45; อางอิงจาก Smith. 1961: 185) ใหความหมายของ 

ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความพึงพอใจ ความภูมิใจในตนเองหรือการยอมรับตนเอง ความเชื่อมั่น

ในตนเองจะมีในบุคคลมากนอยเพียงใดนั้นสามารถพิจารณาไดจากความขัดแยง หากเกิดขึ้นมากจะ

เปนเหตุทําใหคนรูสึกไมมีคุณคาไมเหมาะสม และไมพึงพอใจในตนเองอันหมายถึงขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง เกิดความวิตกกังวล ขาดความอบอุน และชอบพึ่งผูอ่ืน 

  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  สรุปไดวาความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึงการแสดงออก

ของบุคคลในลักษณะที่มีความมั่นใจที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเห็นวาถูกตอง กลาแสดงความคิดเห็น 

กลาพูด กลากระทําการใด ๆ ดวยความมั่นใจโดยไมมีการลังเล หวั่นวิตกหรือกลัวถูกตําหนิ  
 
 5.2 ลักษณะของบุคคลทมีีความเชือมันในตนเอง 
  ประภัสสร  สุขชื่น (2539: 6) ไดสรุปลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไวดังนี้

1) จิตใจมั่นคง มีจิตใจหนักแนน ไมหวั่นไหวตอเหตุการณตาง ๆ สามารถควบคุมอารมณใหอยูในสภาพ

ปกติไดดี 2) กลาแสดงออก กลาพูด กลากระทํา กลาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกที่ควร 3) เปนผูนํา 

สามารถจูงใจใหผูอ่ืนกระทําตาม หรือมีความคิดเห็นคลอยตามได ดําเนินกิจกรรมกลุมไปสูเปาหมาย 

สามารถนํากลุมเพื่อแกปญหาตาง ๆ รักษาขวัญและกําลังใจของสมาชิกในกลุมได 4) กลาตัดสินใจ 

กลากระทําในสิ่งตาง ๆ ดวยความคิดเห็นของตนเองโดยไมลังเลใจ 5)กลาเผชิญความจริง กลายอมรับ

ความจริงของตนเอง และส่ิงแวดลอม มีความพอใจในความสามารถของตน ชอบการตอสูแขงขันและมี

ความอดทน 

                     ฉันทนา ภาคบงกช (2533: 1) กลาววา ลักษณะของผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเองวา โดยทั่วไป

จะมีความกลาในการแสดงออก กลาตัดสินใจ และมีความมั่นใจที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จไดตามตองการ 

มองโลกในแงดี และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดและมีความรับผิดชอบในหนาที่สูง 

                      แบลร (ศิรินันท  วรรัตนกิจ. 2545: 47; อางอิงจาก Blair. 1968: 138) ไดกลาววา บุคคล

ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 1)ยอมรับสภาพการณใหม ๆ 2)ไมมีความกลัวตอส่ิง

ตาง ๆ ที่ตนเองประสบ 3)ไมกลัวความลมเหลว                      
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  ไซมอนต (มานะ  พวงความสุข. 2536: 32; อางอิงจาก Symonds. 1964: 85-86) ไดกลาวถึง

ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองวาจะไมยอมจํานนตอส่ิงใดโดยสิ้นเชิง และความเชื่อมั่น

ในตนเองจะเกิดขึ้นไดดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ 1)ทราบในสิ่งที่ตองการ 2)คิดในสิ่งที่เห็นวาจะ

สําเร็จ 3)สามารถตัดสินใจได 4)ลงมือกระทําจริง ๆ กับส่ิงที่ไดตัดสินใจ 

  จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีลักษณะ

ดังนี้ 1)มีความกลาในการกระทําสิ่งตาง ๆ เชน กลาพูด  กลาตัดสินใจ กลาคิด 2)มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 3)มีความพอใจในตนเอง 4)ตั้งจุดมุงหมายไวสูง และคิดวาทําไดสําเร็จ 5)ใจคอมั่นคง ไมเชื่อ

คนงาย 6) มีความเกรงใจและเห็นใจผูอ่ืน 7)พึ่งตนเอง 
 
 5.3 ความสาํคัญของความเชือมันในตนเอง 
  อารยา สุวะมาตย (2540: 37) ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเองไว

ดังนี้ 

  1)ทําใหมองโลกในแงดี มีความมั่นคงทางอารมณ 2)สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม

ได 3)กลาคิดและกลาแสดงออก ไมเฉยเมยตอสภาวะการณตาง ๆ ในสังคม 4)สามารถเขาสังคม และ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 5)มีความสามารถในการควบคุมตนเอง 6)มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

  สวนา  พรพัฒนกุล (2520: 17)ไดกลาวถึงความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเองวา บุคคล

เปนสวนหนึ่งของสังคมและมีความหมายตอสังคม ถาบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองแลว ก็จะไมเฉยเมย

ตอภาวการณตาง ๆ ในสังคมของตน แตจะเขาไปมีสวนรวมตามสิทธิและหนาที่ทีถูกตอง ดังนั้นความ

เชื่อมั่นในตนเอง จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุนใหทุกคนกลาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการกระทําใน

ทุก ๆ ส่ิงที่เกี่ยวกับชีวิตและความอยูรอดของสังคม 

      สมาคมการศึกษาเรื่องเด็กแหงอเมริกา (ศิรินันท วรรัตนกิจ. 2545: 49; อางอิงจาก Child 

Study Association of America. 1952: 132-135) ไดกลาวถึง ความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดขึ้นกับเด็ก

ที่ประสบผลสําเร็จในการกระทําสงตาง ๆ อยูเสมอ บุคคลยิ่งประสบความสําเร็จมากเทาไร ยอมทําใหมี

ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเทานั้น เมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองเขาจะรูสึกวาตัวเองไมอยูใต

อํานาจของคนอื่น ทําใหความยุงยากใจตาง ๆ ลดลงไปหรือหมดไป อันเปนผลใหมีความสามารถที่จะ

กระทําสิ่งตาง ๆ ใหไดผลดียิ่งขึ้น สามารถรับฟงความคิดเห็นหรือคานิยมของผูอ่ืนไดดวย 

  จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ความชื่อมั่นในตนเองมีความสําคัญตอบุคคล คือ ผูที่มีความ

เชื่อมั่นในตนเองจะเปนผูตัดสินใจไดดี มักใฝหาความสําเร็จในชีวิตไมเฉยเมยตอสภาวการณตาง ๆ ใน

สังคมของตน กลาเผชิญความจริง กลาแสดงออกทางความคิดเห็นตอส่ิงที่เกี่ยวของกับชีวิตซึ่งเปนพื้นฐาน

สําคัญสวนหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
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 5.4 งานวิจัยทเีกียวข้องกับความเชือมันในตนเอง 
     พิไลลักษณ ทองรอด (2547: 85) ไดศึกษา การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง

ประการกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร พบวา สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระดานการอบรมเลี้ยงดู

แบบปลอยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง กับชุดตัวแปรตามดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย ความประหยัด ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความกตัญู ซึ่งสัมพันธภาพ

ในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเอง สงผลตอความซื่อสัตย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  แอริสัน (จารุวรรณ อํานวยสมบัติ. 2545: 54; อางอิงจาก Arrison. 1999) ไดศึกษาองคประกอบ

ของการสรางความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ Temple University ในภาคเรียนที่ 1 

และภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและไมดี จากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

พบวาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมเกิดขึ้นขณะเรียนในระดับปจจุบัน ไมเกี่ยวของกับ

พื้นฐานและประสบการณเดิมกอนเขาเรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนําไปใชในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน

ตนเองของนักศึกษาในโอกาสตอไป 

  เวเนเบิล (จารุวรรณ อํานวยสมบัติ. 2545: 54; อางอิงจาก Veneble. 1996) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการใชคอมพิวเตอรในการเรียนเคมีกับความเชื่อมั่นในตนเองและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วาเมื่อใชคอมพิวเตอรในการเรียนภาคปฏิบัติแลวนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเคมีและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นหรือไม โดยทําการทดลองกับนักเรียน 2 กลุม กลุมทดลอง 

37 คน กลุมควบคุม 41 คน จากการตอบแบบสอบถามกอนเรียนและหลังเรียน และจากการสัมภาษณ 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

  จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเองทั้งในประเทศและ

ตางประเทศดังกลาวสรุปไดวา  ประโยชนตอการเรียน  ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการที่ผูเรียนมีความมั่นใจใน

ตนเอง จึงเปนเรื่องจําเปนที่ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นใน

ตัวผูเรียน กระตุนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถและมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง กลา

ตัดสินใจ กลาแสดงออก และประสบผลสําเร็จดานการเรียนในที่สุด นอกจากนั้นผูเรียนสามารถใช

ความมั่นใจในตนเองในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตไดในโอกาส

ตอไป 

 

 

 



บทท ี3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจยัเพื่อศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก ซึ่งผูวิจัยดาํเนินการวิจยัตามลําดับข้ันตอน  ดงันี ้

 1.  การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การเก็บรวมรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 32 โรงเรียน มีจํานวน

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 749 คน จํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

684 คน จํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 783 คน  รวมประชากรทั้งสิ้น 2,216 คน  มี

การแบงขนาดโรงเรียนออกเปน 2 ขนาด ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2 

 

ตาราง 2  จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา 2555  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   

 

ขนาด

โรงเรียน 

โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม

จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน

เล็ก 

วัดสมบูรณสามัคคี    12 24 14 50

วัดหนองทองทราย 28 25 31 84

บานคลอง 3  25 18 34 77

วัดธรรมปญญา 25 13 20 58
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ตาราง 2  (ตอ) 

ขนาด

โรงเรียน 

โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม

จํานวนนักเรยีน จํานวนนักเรยีน จํานวนนักเรยีน จํานวนนักเรยีน

เล็ก 

(ตอ) 

วัดคีรีวัน 34 32 36 102

สาริกา 27 19 21 67

อนุบาลอําเภอปากพลี 8 5 4 17

วัดพรหมเพชร 7 3 7 17

วัดเกาะกา 13 10 16 39

บานโคกสวาง 19 18 18 55

บานบุงเข 11 8 17 36

บานเขาไมไผ 8 15 12 35

บานชุมพล                12 21 13 46

วัดอรุณรังษี 14 11 9 34

วัดพลอยกระจางศรี 14 8 7 29

วัดเข็มทอง 8 1 4 13

บานดอนกลาง           8 1 4 13

กลาง 

วัดดอนยอ 26 35 24 85

วัดสันตยาราม 66 51 52 169

วัดศรีจุฬา 30 24 35 89

บานดงวิทยาคาร 53 36 38 127

วัดทาดาน 21 13 24 58

บานเขาสองกลอง 25 54 20 99

วัดหนองรี 26 43 35 104

วัดโพธิ์แกวเบญจธาราม 22 20 28 70

วัดบานพริก 50 38 44 132

บานเขาดิน 12 11 10 33

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 35 36 51 122

บานคลอง 14 16 13 18 47

วัดประสิทธิเวช 32 20 32 84
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ตาราง 2  (ตอ) 

ขนาด

โรงเรียน 

โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม

จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน

กลาง 

(ตอ) 

วัดสุนทรพิชิตาราม 25 21 50 96

วัดโพธิ์แทน 31 28 42 101

รวม 32 749 684 783 2,216 
 

ที่มา:  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พ.ศ.2555; อางอิงจาก 

(www.edunayok.org/) 

หมายเหตุ แบงขนาดโรงเรียนตามเกณฑของ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

โรงเรียนขนาดเล็ก    มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน 

โรงเรียนขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121 - 280 คน 

โรงเรียนขนาดใหญ  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  281 คนขึ้นไป 
 

 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2555  ของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  มีจํานวนโรงเรียน  

12 โรงเรียน และมีนักเรียน จํานวน 328 คน โดยการคํานวณกลุมตัวอยาง ที่ไดมาจากวิธีการสุมแบบ

สองข้ันตอน (Two – Stage  Random  Sampling) โดยมีข้ันตอนในการสุมกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1. ข้ันที่ 1 สุมแบบแบงชัน้ (Stratified  Random Sampling)  มีขนาดโรงเรียนเปนชัน้ (Strata)  

และโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling)   

  1.1 กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ( = .05) ผูวิจัยกําหนดความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณคาเทากับ  + 2 (e=2) 

  1.2 คํานวณคาความแปรปรวนของประชากร ไดนํามาจากการนําแบบวัดความซื่อสัตยซึ่ง

เปน ตัวแปรตามมีขอคําถาม 24 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่

อยูในกลุมประชากรเดียวกับกลุมตัวอยางในการวิจัยซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จริง จํานวน 30 คน ผลการประมาณคาความแปรปรวนไดเทากับ 12 จากนั้นผูวิจัยไดนําคาความแปรปรวน

ที่ไดไปประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

      1.3 ประมาณคาของขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตรการสุมแบบแบงชั้น (มยุรี  ศรีชยั. 

2538: 105) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง ซึง่แยกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน และขนาดกลาง 6 โรงเรียน  
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 2. ข้ันที่ 2 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเลือกโรงเรียนแตละขนาด

ตามที่ไดในขั้นที่ 1 และสุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของแตละโรงเรียนมา 50% เพื่อใชเปนกลุม

ตัวอยาง ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 328 คน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3 

ตาราง 3  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
 

ขนาด

โรงเรียน 

โรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม

จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน

เล็ก 

วัดธรรมปญญา 12 6 10 28

อนุบาลอําเภอปากพลี 4 2 2 8

บานเขาไมไผ 4 7 6 17

วัดอรุณรังษี 7 5 4 16

วัดพลอยกระจางศรี 7 4 3 14

บานดอนกลาง 7 5 8 20

กลาง 

บานคลอง 14 8 7 9 24

บานดงวิทยาคาร 13 18 19 50

วัดหนองรี 13 11 9 33

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 17 18 13 48

วัดสุนทรพิชิตาราม 12 11 12 35

วัดโพธิ์แกวเบญจธาราม 11 10 14 35

รวม 12 115 104 109 328 
  
2. การพฒันาเครืองมือในการวจิัย  
 เครืองมือทผู้ีวิจัยพัฒนาขึน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

1. แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  ไดแก เพศ อายุ  ระดับช้ัน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. แบบวัดความซื่อสัตย  
3. แบบวัดอัตมโนทัศน   
4. แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว   

5. แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง  
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 แบบวัดความซือสัตย์ ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามวัดความซื่อสัตยของ 

รัตนา ทองลวน (2541: 85-88) ขอ 1-6 แบบสอบถามของ พิไลลักษณ ทองรอด (2547: 126) ขอ 7-11,23 

และแบบสอบถามของ ศิรินนัท วรรัตนกจิ (2545: 146) ขอ 12-22    

แบบวัดอัตมโนทัศน์ ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามวัดอัตมโนทัศนของ 

กันตฤทัย   คลังพหล (2546: 103-104)     

แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพ

ในครอบครัวของ นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 90) ขอ 1-6, 18 แบบสอบถามความสัมพันธภายในครอบครัว

ของ จิราภรณ  ชั่งดวงจิตร (2552: 122-123) ขอ 7-17 และแบบสอบถามของ พิไลลักษณ ทองรอด 

(2547: 131) ขอ 19-22 
แบบวัดความเชือมันในตนเอง ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามความเชื่อมั่นใน

ตนเองของจันจิรา เสถียร (2551: 159-160) ขอ 1, 11-21 แบบสอบถามของ ศิรินันท วรรัตนกิจ (2545: 

143) ขอ 2-10 และแบบสอบถามของ พิไลลักษณ ทองรอด (2547: 132) ขอ 22 
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ผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

เขียนนิยามปฏิบัติการ  และกําหนดการเขียนขอคําถาม 

เขียนขอคําถามตามนยิามปฏิบัติการ และตามแผนการเขียนขอคําถามที่ได 

วิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยผูควบคุมปริญญานพินธ 

ตรวจสอบเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 

ตัดทิ้งพิจารณาคัดเลือกขอความที่ม ี

ความเที่ยงตรงและครอบคลุม

ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะใชตอบคําถามในการวจิัย แลวนํามาวิเคราะห

วิเคราะหหาคณุภาพรายขอ 

คัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพ 

ไมผานเกณฑ ปรับปรุงและ
ตัดขอคําถาม
ที่บกพรอง 

พิจารณาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 

ออกแบบและจัดพิมพแบบวดั เพื่อนําไปใชในการรวบรวมขอมูล 

ภาพประกอบ 2 ลําดับข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

กําหนดจุดมุงหมาย

วิธีดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
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 เครืองมือทผู้ีวิจัยได้พัฒนาขึน 
 จากภาพประกอบ 2 ในการสรางแบบวัดเพื่อดําเนินการศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดมุงหมายการสรางแบบวัด ไดมาจากการศึกษาจุดมุงหมายของการวิจัย  
ธรรมชาติคุณลักษณะของตัวแปร และคุณลักษณะของประชากร รวมทั้งองคความรูจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน  
    2. ศึกษานิยามทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความซื่อสัตย ศึกษาแบบวัดอัตมโนทัศน  แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว และแบบวัดความเชื่อมั่น

ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบวัด 
 3.  นิยามศัพทปฏิบัติการตามคุณลักษณะที่ตองการวัดจากแบบวัดในขอ 1 
 4.  เขียนขอคําถามตามนิยามศัพทเฉพาะ มีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ โดยแบบวัด             
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5  ระดับ   

         5. นําแบบวัดที่สรางขึ้นนําเสนอประธานและคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ  
เพื่อขอความเห็นชอบตรวจสอบความถูกตองตามโครงสรางเนื้อหาและการใชภาษา นํามาแกไขการใช
สํานวนภาษา  ตลอดจนสาระสําคัญของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและนิยามศัพทเฉพาะ 
 6. นําแบบวัดที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล

และการวิจัยทางการศึกษา 2 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษา 2 คนและเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน ซึ่งเปนการหาคาความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ (Face  Validity) โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม
และความสอดคลองตามที่ไดนิยามไว ตลอดจนการใชภาษาในการเขียนขอความ และคัดเลือกขอคําถาม

ที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5  ข้ึนไป  ผลการตรวจสอบพบวา 
  6.1 แบบวัดความซื่อสัตยม ี24 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00 คัดเลอืกไวทกุขอ 
    6.2 แบบวัดอตัมโนทัศนมี 23 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.40 – 1.00 คัดเลอืกไว 22 ขอ 
มีคา IOC อยูระหวาง 0.80 – 1.00                           

  6.3 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวมี 24 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00 
คัดเลือกไวทุกขอ 
  6.4 แบบวัดความชื่อมั่นในตนเองมี 23 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.40 – 1.00 คัดเลือก
ไว  22 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00 

 7. นําแบบวัดที่ไดรับมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช 
(Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 30 คน ซึ่งไมไดเปนกลุมตัวอยาง 
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 8. นําแบบวัดที่ไดไปคํานวณหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยไดคา Item-total Correlation  

แลวคัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต .20  ข้ึนไป  

  8.1 แบบวัดความซื่อสัตยมี 24 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.03 – 0.75 

คัดเลือกไว 23 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.28 – 0.75 

  8.2 แบบวัดอัตมโนทัศนมี 22 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.01 – 0.70 

คัดเลือกไว 17 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23 – 0.75 

  8.3 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวมี 24 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 

0.08 – 0.83 คัดเลือกไว 22 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 – 0.83 

         8.4 แบบวัดความชื่อมั่นในตนเองมี 22 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.32 – 0.81 

คัดเลือกไวทุกขอ 

 9.  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบัค ( - Coefficienct)   

       9.1 แบบวัดความซื่อสัตยมี 23 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  0.89 

  9.2 แบบวัดอัตมโนทัศนมี 17 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  0.64 

                     9.3 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวมี 22 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  0.88 

                   9.4 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองมี 22 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  0.87 

 10. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว เสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

เกณฑการคัดเลือกแบบวัดแตละดาน แสดงในตาราง 4 ดังนี้ 

 

ตาราง 4  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)  คาอํานาจจาํแนก(r)   และคาความเชื่อม่ัน( ) แตละดานของ 

 แบบวัด                                                      ที่คัดเลือก  

 

แบบวัดดาน จํานวนขอ คัดเลือก IOC r 

ความซื่อสัตย 24 23 0.60 – 1.00 0.42 – 0.75 0.89

อัตมโนทัศน 23 17 0.80 – 1.00 0.23 – 0.75 0.64

สัมพันธภาพในครอบครัว 24 22 0.60 – 1.00 0.27 – 0.83 0.88

ความเชื่อมั่นในตนเอง 23 22 0.60 – 1.00 0.32 – 0.81 0.87
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3.  เครืองมือทใีช้ในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามทั้งหมด  5  ฉบับ  ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามขอมลูสวนตัว ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

             ฉบับที่  2   แบบวัดความซื่อสัตย  

 ฉบับที่  3   แบบวัดอัตมโนทศัน   

 ฉบับที่  4   แบบวัดสัมพนัธภาพในครอบครัว 

 ฉบับที่  5   แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ลักษณะของเครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ฉบับท ี1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวั 
 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับช้ัน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตวัอย่างแบบสอบถามข้อมูลส่วนตวั 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทัว่ไปของนักเรยีน  เมื่อนักเรียนอานขอความแลว

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  (   )  และเติมขอความลงไปในชองวาง  ใหตรงกับความเปนจริง 

 1.  เพศ    (   )  ชาย  (   )  หญิง 

 2.  ระดับช้ัน 

   (   )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

   (   )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

   (   )  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1. เกรดเฉลี่ยสะสม.......................................... 
 

ฉบับท ี2  แบบวัดความซอืสัตย์ 
ตวัอย่างแบบวัดความซือสัตย์ 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชอง

หนึง่ใน  5  ชอง  ที่ตรงกบัขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 

 จริงที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง และไมตรงบาง 

 จริงนอย             หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 ไมจริงเลย หมายถึง    ขอความนั้นไมตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนเลย 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริง

เลย 

0 ขาพเจาเก็บเงินไดนําไปสงคุณครู   

00 ขาพเจาตั้งใจจะลอกขอสอบเพื่อน

ถามีโอกาส 

  

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความ จริงทสุีด จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย
ขอความทางบวก 5 4 3 2 1

ขอความทางลบ 1 2 3 4 5

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความซื่อสัตยอยูในระดับสูงมาก 

 คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความซื่อสัตยอยูในระดับคอนขางสูง 

 คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความซื่อสัตยอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความซื่อสัตยอยูในระดับตํ่า 

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความซื่อสัตยอยูในระดับตํ่ามาก 
 
ฉบับท ี3   แบบวัดอัตมโนทศัน์ 
 

ตวัอย่างแบบวัดอัตมโนทศัน์ 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึง่

ใน 5  ชอง  ทีต่รงกับความคิด ความรูสึก ของนกัเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 

 จริงที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิด ความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิด ความรูสึกของนักเรียนมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ    ขอความนัน้ตรงกบัความคิด ความรูสึกของนกัเรยีนบาง และไมตรงบาง 

 จริงนอย              หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิด ความรูสึกของนักเรียนนอย 

 ไมจริงเลย หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความคิด ความรูสึกของนักเรียนเลย 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริง

เลย 

0 ขาพเจารูสึกวาตัวเองเปนคนรูปราง

หนาตาดี 

  

00 ขาพเจาเปนคนเรียนเกง   
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความ จริงทสุีด จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย

ขอความทางบวก 5 4 3 2 1

ขอความทางลบ 1 2 3 4 5

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย    4.51 – 5.00   หมายถึง    มีอัตมโนทัศนอยูในระดับสูงมาก 

 คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง     มีอัตมโนทัศนอยูในระดับคอนขางสูง 

 คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง     มีอัตมโนทัศนอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง     มีอัตมโนทัศนอยูในระดับตํ่า 

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง     มีอัตมโนทัศนอยูในระดับตํ่ามาก 

 
ฉบับท ี4  แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว 
 

ตวัอย่างแบบวัดสัมพนัธภาพในครอบครัว 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแลว โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึ่ง

ใน  5  ชอง  ทีต่รงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด  ซึง่แบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 

 จริงที่สุด  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง และไมตรงบาง 

 จริงนอย              หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 ไมจริงเลย หมายถึง     ขอความนั้นไมตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนเลย 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริง

เลย 

0 เมื่ อมี ปญหาข า เ จ า จะซั กถาม

ผูปกครอง 

  

00 ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการเรียน

ของขาพเจา 

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความ จริงทสุีด จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย
ขอความทางบวก 5 4 3 2 1

  ขอความทางลบ 1 2 3 4 5

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับสูงมาก 

 คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับคอนขางสูง 

 คะแนนเฉลี่ย    2.51 – 3.50   หมายถึง  มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50    หมายถึง  มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับตํ่า 

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50    หมายถึง  มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับตํ่ามาก 

 
ฉบับท ี5   แบบวัดความเชือมันในตนเอง 

แบบวัดความเชือมันในตนเอง 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึ่ง

ใน  5  ชอง  ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี้  
 

 จริงที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง และไมตรงบาง 

 จริงนอย             หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 ไมจริงเลย หมายถึง   ขอความนั้นไมตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนเลย 
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ขอ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริง

เลย 

0 เวลาครูสอนขาพเจามีความสงสัย

จะยกมือถามทันที 

  

00 ขาพเจาไมเคยรูสึกกังวลถาตองไป

ในสถานที่ที่คนไมรูจัก 

  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความ จริงทสุีด จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย
ขอความทางบวก 5 4 3 2 1

ขอความทางลบ 1 2 3 4 5
 
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง     มีความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับสูงมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง     มีความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 

 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง     มีความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง     มีความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับตํ่า 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง     มีความเชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับตํ่ามาก 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 

 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อขออนุญาตและ

ขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. นําหนังสือขออนุญาตในการเก็บขอมูลยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนที่ใชเปนกลุม

ตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งนัดหมาย วัน เวลา ในการดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 3. วางแผนในการดําเนินการลวงหนาและเตรียมแบบสอบถามใหมากกวาจํานวนของกลุม

ตัวอยางประมาณรอยละ 20 หรือจํานวน 390 ฉบับ เพื่อเปนการปองกันการไมตอบกลับหรือการตอบ

ขอมูลไมสมบูรณของกลุมตัวอยาง 
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 4.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดทําการเก็บขอมูลต้ังแต วันที่ 18 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม 

2556 ซึ่งผูวิจัยตองเก็บขอมูลทั้งหมด 12 โรงเรียน  มีจํานวน 5 โรงเรียนที่ผูวิจัยไปเก็บขอมูลดวยตนเอง

สวนอีก 7 โรงเรียนนั้น เนื่องจากชวงที่ผูวิจัยเก็บขอมูลเปนชวงใกลสอบปลายภาคของนักเรียนประกอบ

กับทางโรงเรียนมีกิจกรรมตาง ๆ ทําใหไมสะดวกในการจัดเวลาเพื่อใหผูวิจัยไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนไดมอบหมายใหครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝายวิจัยของทางโรงเรียนรับผิดชอบ

ในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยไดอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลใหกับครูที่เก็บขอมูลฟงเพื่อดําเนินการเก็บ

ขอมูลใหรัดกุมและไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด

จํานวน 351 ฉบับ  

 5. ตรวจแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน  คัดเลือก

เฉพาะฉบับสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณจํานวน 328 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.45 ของแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับทั้งหมด 
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถติทิใีช้ในการหาคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
  1.1  คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง(Item – 

Objective Congruency Index : IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 

    IOC = 
N

R∑  
 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   ∑ R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 1.2 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total Correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment CorrelationCoefficient) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 

2545: 84)  
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  เมื่อ XYr  แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ 

   N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

   X แทน คะแนนของขอคําถาม 

   Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทุกขอ 

 

  1.3  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ. 2545: 

131-132)  

  

     ⎥
⎥
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⎡
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  เมื่อ α  แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

     n แทน  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

   ∑ 2
iS   แทน  ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

   
2
iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

 2.  สถติทิใีช้ในการทดสอบสมมตฐิาน   
  2.1  หาคาสถิติพืน้ฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ (M) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S) 

  2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรปจจัยกับตัวแปรตามโดยใชสูตรของเพียรสัน 

(Pearson’s Product-Moment CorrelationCoefficient)  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 312) 
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        เมื่อ     แทน      สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

   ∑X     แทน      ผลรวมของคะแนน X 
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   ∑Y     แทน      ผลรวมของคะแนน Y 

   ∑ 2X     แทน      ผลรวมของคะแนน X  ยกกําลังสอง 

   ∑ 2Y      แทน       ผลรวมของคะแนน Y  ยกกําลังสอง 

   ∑XY    แทน         ผลรวมของผลคูณ  X  กับ Y ทุกคู 

     N     แทน       จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 
 

  2.3 ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใชสูตร t – test  

 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 315)     

     t = 
21

2

r

Nr

−

−
 

 

  เมื่อ t แทน คาจากการแจกแจงแบบที 

   r    แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   N แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 
 

  2.4 หาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธพหุคูณ (R) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 333) 
 

    YXjnY j
rR βΣ=...123.  

 

 เมื่อ    nYR ...123.  แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรอิสระ 

   ตัวที่ 1  ถึง n  กับตัวแปรตาม Y 

            jβ     แทน          คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวที่ j 

                                              ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                        YX j
r             แทน      คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y)  

       กับตัวแปรอิสระ ( jX ) 
 

  2.5 ทดสอบความมนีัยสาํคญัของสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพห ุโดยใชสูตรการแจกแจง

แบบเอฟ ( F – Distribution )(ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 335) 
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k
kN

R
RF 1

1 2

2 −−
⋅

−
=  

 

   เมื่อ F  แทน คาการแจกแจงแบบเอฟ  (F – Distribution) 

    R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ 

    N แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

    k แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 

    df 1         แทน      k  

    df 2        แทน      N – k – 1 
 

   2.5.1  หาคาน้าํหนักความสาํคัญในรูปคะแนนดิบ (Score Weight ; b) โดย

ใชสูตร (Pedhazur. 1997: 102) 

     
j

Y
jj S

Sb β=  

  

  เมื่อ jb  แทน     คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวที่ j  

                                                                  ในรูปของคะแนนดิบ 

   jβ  แทน     คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร อิสระตัวที่ j  

                                                                  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

   YS  แทน          ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตัวแปรตาม(Y) 

   jS  แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก 

                                                                  ตัวแปรอิสระตัวที่  j  

 

   2.5.2   ทดสอบความมนีัยสาํคัญของคาน้าํหนักความสาํคัญของตัวแปรอิสระ 

คํานวณโดยใช t – test  (Kerlinger; & Pedhazur.1979: 119) 

 

     

j
j

bj

b
t      =         

SE  
 

  เมื่อ jt  แทน        คาการแจกแจงแบบทีของคาน้ําหนักความสําคัญตัวที่ j 

   jb  แทน        คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวที่ j ในรูป 

        ของคะแนนดิบ 

; df  = N – k – 1 
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   bjSE  แทน         คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้าํหนกั  

         ความสําคญัของตัวแปรอิสระตัวที่ j 

   N แทน     จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

   df  แทน      N – k – 1 



บทท ี 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ

ในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 

1X  แทน อัตมโนทัศน 

2X  แทน สัมพันธภาพในครอบครัว 

3X  แทน ความเชื่อมั่นในตนเอง 

4X  แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Y แทน ความซื่อสัตย 

 k แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

M แทน คาเฉลี่ย  

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  SE แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย 

df แทน คาองศาแหงความอิสระ (degree  of  freedom) 

SS แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง (Mean Squares) 

  R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

  R2 แทน กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

  R2
adj แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณแบบปรับแก 

 b แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 

 β แทน คาน้ําหนักความสําคัญสัมพัทธของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน 

           HONESTY
∧      แทน     คาสมการทํานายที่แทนคาในรูปคะแนนดิบในที่นี้คือคาสมการทํานาย     

                        ที่สงผลตอความซื่อสัตย 

                Z HONESTY
ˆ      แทน     คาสมการทํานายที่แทนคาในรูปคะแนนมาตรฐานในที่นี้คือคาสมการ 

                        ทํานายที่สงผลตอความซื่อสัตย 

SEb
 แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 

  F แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 1.  คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางของตัวแปรปจจัย ไดแก อัตมโนทัศน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปรตาม ไดแก ความ

ซื่อสัตย 

 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง

งายระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียน 

 3.  ผลการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Enter) 

  3.1  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียน     

คากําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการทดสอบ 

คาเอฟ (F - test) 

  3.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัย และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา

น้ําหนักความสําคัญโดยใชคาที (t -test) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางของตัวแปรปจจัยดาน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน อัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง และความซื่อสัตยของนักเรียน   

ดังแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5 คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ความเชื่อมั่น 95 % ของปจจัย 

 แตละดานและความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษานครนายก 

 

ตัวแปร k คาต่ําสุด คาสูงสุด M S.D. SE 
การแปล

ความหมาย 

X1 17 3.94 4.88 4.13 0.14 0.007 คอนขางสงู

X2 22 4.00 4.95 4.23 0.18 0.010 คอนขางสงู

X3 22 4.00 4.95 4.13 0.15 0.008 คอนขางสงู

X4 - 1.00 4.00 3.06 0.61 0.033 ปานกลาง

Y - 4.00 4.96 4.41 0.23 0.013 คอนขางสงู
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 จากตาราง 5 พบวาตัวแปรปจจัยไดแก อัตมโนทัศน (X1) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.14  อยูในระดับคอนขางสูง  สัมพันธภาพในครอบครัว (X2) มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 อยูในระดับคอนขางสูง ความเชื่อมั่นในตนเอง (X3) มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 อยูในระดับคอนขางสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 อยูในระดับปานกลาง และตัวแปรตามความซื่อสัตย 
(Y) มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23   อยูในระดับคอนขางสูง 
 สวนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ยของอัตมโนทัศน (X1) สัมพันธภาพในครอบครัว 
(X2) ความเชื่อมั่นในตนเอง (X3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4) และความซื่อสัตย (Y)  คือ 0.007, 0.010, 
0.008, 0.033 และ 0.013 ตามลําดับ 
 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียนดังแสดงในตาราง  6 

 
ตาราง 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 
 ระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตย 

 

ตัวแปร 
1X 2X 3X  4X  Y 

อัตมโนทัศน(X1) 1.000 .332** .408** .079 .095*

สัมพันธภาพในครอบครัว(X2)  1.000 .426** .068 .508** 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง(X3)   1.000 .063 .291** 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X4) 1.000 .034
 ความซื่อสัตย (Y)  1.000

 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 6 พบวา ตัวแปรปจจัยสัมพันธภาพในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตยของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่
สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 0.508 และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีคาเทากับ 0.291 ตัวแปรปจจัยอัตมโนทัศน มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ซื่อสัตยของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.095 และ
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีความสัมพันธกับความซื่อสัตยของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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 เนื่องจากตัวแปรปจจัยที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปร

ปจจัยที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงนําตัวแปรปจจัยมาทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) 

โดยการทดสอบคา Tolerance ซึ่งถาพบวาคา Tolerance ของตัวแปรปจจัยตัวใดมีคานอยจนเขาใกล

ศูนยแสดงวาตัวแปรปจจัยตัวนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรปจจัยตัวอ่ืนมาก (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 

370) และทดสอบคา VIF (Variance inflation factor) ซึ่งหากพบวาคา VIF มีคา 10 ถือวาตัวแปร

ปจจัยตัวนั้น มีความสัมพันธกันหรือเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม (วิรัช  พานิชวงศ. 2545: 166) 

ดังแสดงในตาราง 7 

 

ตาราง 7  คา Tolerance และ VIF เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัย 

 
  

ตัวแปรปปจจัย Collinearity statistics 

Tolerance VIF 

อัตมโนทัศน(X1) .801 1.249 

สัมพันธภาพในครอบครัว(X2) .788 1.270 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง(X3) .739 1.354 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X4) .991 1.009 

 

 จากตาราง 7 พบวาคา Tolerance ของตัวแปรปจจัยมีคาตั้งแต .739 ถึง .991 ซึ่งมีคาไมเขา

ใกลศูนยแสดงวาตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอยและเมื่อพิจารณาคา VIF มีคาตังแต 1.009 

ถึง 1.354 ซึ่งมีคาไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอยผลที่ไดจากคา 

Tolerance และคา VIF ใหผลสอดคลองกันจึงสรุปไดวาตัวแปรที่ศึกษาไมเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธ

รวม (Multicollinearity) ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 

 3.  ผลการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Enter) 

  3.1  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียนคากําลังสอง

ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุและการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใชการทดสอบคาเอฟ (F - test) ดัง

แสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 4 4.727 1.182 30.859**

Residual 323 12.368 .038  

Total 327 17.094   

                                    R =  .526                    R2 =  .276                     R2
adj =  .268 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 8 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยไดแก อัตมโนทัศน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความซื่อสัตยของนักเรียน 

มีคาเทากับ 0.526 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ

ระหวางตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตยของนักเรียน มีคาเทากับ 0.276 ซึ่งแสดงวาตัวแปรปจจัยทั้ง 4  

ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความซื่อสัตยของนักเรียน ไดรอยละ 27.60 

  3.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยแตละดานที่สงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียน 

และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักความสําคัญโดยใชคาที (t -test) ดังแสดงในตาราง 9 

 

ตาราง 9 คาน้าํหนักความสาํคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความซือ่สัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 ตอนตน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 

ตัวแปร b β SEb t ลําดับ 

(Constant) 

อัตมโนทัศน (X1) 

สัมพันธภาพในครอบครัว (X2) 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง (X3) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4) 

1.815 

-.202 

.609 

.197 

.001 

 

-.123 
.492 
.131 

.003 

.381 

.087 

.066 

.083 

.018 

4.862** 

-2.321* 

9.235** 

2.377* 

.054 

 

4 

1 

2 

3 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 9 พบวาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว สงผล

ทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับปจจัยความเชื่อมั่น

ในตนเอง สงผลทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตมโนทัศน

สงผลทางลบตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว 

สงผลทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนมากที่สุด โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β = 0.492) รองลงมาคือ ปจจัยดานความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งมีคาน้ําหนักความสําคัญใน

รูปคะแนนมาตรฐาน (β= 0.131)  

 พิจารณาการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรปจจัยแตละตัวที่สงผลตอความซื่อสัตย (Y) 

สามารถสรางสมการทํานายได ดังนี้  

 สมการทํานายในรูปคะแนนดิบ คือ 

HONESTY
∧

 =  1.815** - .202 SELF-CONCEPT* + .609 FAMILY RELATIONSHIP**  

                          + .197 SELF-CONFIDENCE* + .001 ACHIEVEMENT 

สมการทํานาย ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

Z HONESTY
ˆ = 1*123. CONCEPYTSELF−− + IPRELATIONSHFAMILY−**492.  + .131* CONFIDENCESELF −*131.   

                    + TACHIEVEMEN003.  
 

จากสมการคะแนนดิบแปลความหมายวา ความซื่อสัตยของนักเรียน จะมีคะแนน 1.815 โดย

ที่ไมตองมีปจจัย อัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

จากสมการทํานายจะพบวา อัตมโนทัศนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหคะแนน

ความซื่อสัตยของนักเรียนลดลง  .202 หนวย เมื่อตัวแปรปจจัยอ่ืนถูกทําใหคงที่ ในทํานองเดียวกัน    

ถาสัมพันธภาพในครอบครัว  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 

1 หนวย จะทําใหคะแนนความซื่อสัตยของนักเรียน เพิ่มข้ึน .609 .197 และ .001 ตามลําดับ เมื่อควบคุม

ตัวแปรปจจัยอื่นใหคงที่ 

สวนคะแนนมาตรฐาน พบวา คะแนนมาตรฐานอัตมโนทัศนของนักเรียน เมื่อเพิ่มข้ึน 1 หนวย

จะทําใหคะแนนมาตรฐานความซื่อสัตยของนักเรียน ลดลง .123 เมื่อตัวแปรปจจัยอื่นถูกทําใหคงที่ ใน

ทํานองเดียวกัน คะแนนมาตรฐานของสัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพิ่มข้ึน 1 หนวย จะทําใหคะแนนมาตรฐานความซื่อสัตยของนักเรียน เพิ่มข้ึน .492 .131 

และ .003 ตามลําดับ เมื่อควบคุมตัวแปรปจจัยอื่นใหคงที่ 



 

บทท ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธีิการวจิัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยซึ่งมาจากทฤษฏีและงานวจิยั

โดยตัวแปรปจจัยซึ่งไดแก ดานอัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเองและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีความมุงหมายสําหรับการวิจัยครั้งนี้จํานวน 2 ขอไดแก 1.เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวาง ปจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อัตมโนทัศน  ความสัมพันธภาพในครอบครัว  

และความเชื่อมั่นในตนเองกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก 

และ 2.เพื่อศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อัตมโนทัศน  ความสัมพันธภาพ

ครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเองกับความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด

นครนายก 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก มี

จํานวน 328 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน (Two- Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มีจํานวน 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตน

ของนักเรียน ตอนที่ 2 แบงออกเปน 4 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 แบบวัดความซื่อสัตย จํานวน 23 ขอมีคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 ฉบับที่ 2 แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 17 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.64  

ฉบับที่ 3 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน 22 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 ฉบับที่ 4 

แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง จํานวน 22 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87                

 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใชเก็บนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลมากกวากลุมตัวอยางที่

วางแผนไวรอยละ 20 ซึ่งผูวิจัย ใชเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 18 กุมภาพันธ ถึง 7  มีนาคม 2556 

และไดคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน 328 ฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจให

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและทําการหาคาสถิติพื้นฐาน จากแบบสอบถามทุกฉบับวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยดานอัตมโนทัศน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความซื่อสัตยของเด็ก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใชการทดสอบคาเอฟ (F - test) 

การทดสอบคาที (t -test) จากนั้นวิเคราะหหาคาน้ําหนักความสําคัญ (Beta - Weight) ของตัวแปรปจจัย

ดานอัตมโนทัศน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ

ซื่อสัตยของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุและทดสอบ

นัยสําคัญทางสถิติ  โดยใชการทดสอบคาที  (t - test)  
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวแปรไดแก อัตมโนทัศน 

สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความซื่อสัตยของนักเรียน 

มีคาเทากับ 0.53 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง         

4 ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความซื่อสัตยของนักเรียน ไดรอยละ 27.60 

 2.  คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว สงผลทางบวกตอความ

ซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับปจจัยความเชื่อมั่นในตนเองและ   

อัตมโนทัศน สงผลทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน

ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงผลตอความซื่อสัตยของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว สงผลทางบวกตอ

ความซื่อสัตยของนักเรียนมากที่สุด โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 

0.49 รองลงมาคือ ปจจัยดานความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) เทากับ 0.13 
 
อภปิรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 1.  จากผลการวิจัย พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพันธ

กับความซื่อสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

       1.1  สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด เสาวนิจ นิจอนันตชัย (2547: 46) ไดศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมความ

ซื่อสัตยในชุมชนพุทธ คริสตและอิสลามในประเทศไทย ผลการศึกษาโดยใชการสัมภาษณระดับลึกพบวา 

คุณธรรมความซื่อสัตยที่เขมแข็งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ใกลชิดของพอแม ความรับผิดชอบและการ

พึ่งตนเองเร็วตั้งแตวัยเด็ก พอ แม ผูปกครอง ครูและพระเปนแบบอยาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด     

ของ อุบลรัตน  โพธิ์โกสุม (2523: 50) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย 

ของเด็กไทย ในเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ของเด็กใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลและแบบเขมงวดมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความซื่อสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมี

ความสัมพันธทางลบกับความซื่อสัตย และแจมจันทร  เกียรติกุล (2531: 26-27) วิจัยพบวา บทบาท

ของพอแมที่มีตอลูก คือ การใหความรัก ความอบอุน การเอาใจใสตั้งแตแรกเกิด ชวยใหลูกเติบโตทาง
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กาย จิตใจ อารมณ สังคมอยางดีที่สุด จัดประสบการณส่ิงแวดลอมที่ดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข

ครอบครัวจะทําหนาที่ไดดีเพียงไร ข้ึนอยูกับบรรยากาศของการอบรมเลี้ยงดูแตละครอบครัวสรางขึ้น 

ทัศนคติของพอแมในเรื่องชีวิตครอบครัวความประพฤติของพอแมที่มีตอลูกเหลานี้รวมกันออกมาเปน

บรรยากาศของครอบครัว ซึ่งหมายถึง วิธีการปฏิบัติที่พอแมแสดงออกแกลูกนั่นเอง สอดคลองกับ มุสเสน 

และคองเกอร (ษมาพร  ศรีอิทยาจิต. 2548: 63; อางอิงจาก Musses; & Conger. 1956: 250) ศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลที่มีตอการพัฒนาการของเด็ก พบวา พื้นฐานพฤติกรรมของเด็ก ไดแก ความขยันหมั่นเพียร 

ความซื่อสัตย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี เกิดขึ้นเนื่องมาจากบรรยากาศของบาน ถาทุกคนในบานมีความ

สัมพันธภาพที่ดีตอกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดี เปนมิตรสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นดวย 

และวอลคเกอร และเทเลอร (สมาพร  ภัทรพงศกิจ. 2551: 36; อางอิงจาก Walker; & Taylor. 1991: 

264-286) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพอแมลูกที่มีตอการพัฒนาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของลูก 

ผลการศึกษาพบวา การอบรมสั่งสอนและการกระทําของพอแม ทําใหลูกพัฒนาการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมสูงขึ้นได   

  1.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลลักษณ ทองรอด (2547: 85) ไดศึกษา การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยบางประการกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร พบวา สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร

อิสระดานการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยง

ดูแบบเขมงวดกวดขัน สัมพันธภาพในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง กับชุดตัวแปรตามดานความมี

วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความประหยัด ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความ

กตัญู ซึ่งสัมพันธภาพในครอบครัว และความเชื่อมั่นในตนเอง สงผลตอความซื่อสัตย มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับแอริสัน (จารุวรรณ อํานวยสมบัติ. 2545: 54; 

อางอิงจาก Arrison. 1999)  ไดศึกษาองคประกอบของการสรางความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้น

ปที่ 1 ของ Temple University ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและไม

ดี จากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม

เกิดขึ้นขณะเรียนในระดับปจจุบัน ไมเกี่ยวของกับพื้นฐานและประสบการณเดิมกอนเขาเรียน   

  2.  อัตมโนทัศน มีความสัมพันธกับความซื่อสัตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรรณวิดี จันทราช (2544: 73) ศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตมโนทัศนของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมผิดวินัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัย
ดานครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับอัตมโนทัศน มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ปจจัยดานสื่อสารมวลชนกับอัตมโนทัศนมีความสัมพันธ
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของจานุรัตน  เก็บบุญเกิด (2534: 
58) ไดศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศนทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนหวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใช คือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตโดยการใช
หุนมือ แผนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตโดยการใชเกม และแบบวัดมโนทัศน
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต  พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชหุนมือและการใชเกมมีมโน
ทัศนทางจริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
    3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤตรินทร  นิ่มทองคํา (2542: 106-107) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยของ
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครองสูง อาชีพอ่ืน ๆ ของผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางดานลบ กับความซื่อสัตยของนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองปานกลาง อาชีพคาขายของผูปกครอง  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมสอดคลองกับงานวิจัยของสบโชค  
พูลนวม (2523: 46) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความซื่อสัตยกับความรูสึกรับผิดชอบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา  ความรูสึก
รับผิดชอบและความซื่อสัตยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
แยกตามเพศแลว นักเรียนหญิงมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวานักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียน
สูง มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ ล้ิมสุขนิรันดร (2535: 127) ไดศึกษา  
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และงานวิจัยของวิวัฒน อัศวาณิชย (2523: 55) พบวา วินัยในตนเองกับความ
ซื่อสัตยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจะมีวินัยในตนเอง และความซื่อสัตยสูงกวาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของอนุศักดิ์ จินดา (2548: 102) ไดศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุด
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือ การอบรมเลี้ยงดู และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   
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 พบวา ไมสอดคลองกับงานวิจัยของโดเฮอที (สมาพร ภัทรพงศกิจ. 2551: 35; อางอิงจาก 

Dougherty. 1966: 110)  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร  

ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีความรับผิดชอบสูงจะมีความซื่อสัตยมาก ซึ่งจะพบในเด็กที่ประสบความสําเร็จ

ในการเรียน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ริงเนสส (สุมาลี ภูผาลา. 2547: 22; อางอิงจาก Nabors. 

1975: 3241-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตภายในโรงเรียนกับนักเรียนเกรดเกา พบวา นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีปญหาทั้งดานครอบครัว และโรงเรียน นอกจากนี้มีพฤติกรรม ดื้อ ขัดขืน  

มีความพลุงพลานทางอารมณ และมีอาการโรคประสาทมากกวาพวกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะ

เปนคนที่มีความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองได มีความสัมพันธที่ดีกับครู สวนคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ําเปนคนขี้เกียจ มีความสัมพันธกับคนอื่นไมดี มีความสับสนวุนวายใจ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ฮารทชอรน และเมย (กฤตรินทร นิ่มทองคํา. 2542: 22; อางอิงจาก Thompson. 1952: 515;  citing 

Hartshorne; & May. 1928) ไดศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการศึกษาพบวาเด็กฉลาดจะ

ซื่อสัตยสุจริตมากกวาเด็กไมฉลาด และเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความซื่อสัตยมากกวา

เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนจากการเรียนมี

ความสัมพันธกันทางบวกกับคะแนนความซื่อสัตย เด็กชายและเด็กหญิงมีความซื่อสัตยไมแตกตางกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะดงันี ้

 1.  ดานการนาํผลการวิจยัไปใช 

  จากการวิจัย พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว  ความเชื่อมั่นในตนเอง และอัตมโนทัศน สงผล

ทางบวกตอความซื่อสัตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น เปนแนวทางในการปลูกฝงให

นักเรียนเปนคนที่มีความซื่อสัตย ดังนี้ 

  1.1  ทางดานครอบครัว มีความสําคัญมากที่ชวยสงเสริมนักเรียน ชวยปลูกฝงเรื่องความ

ซื่อสัตยของนักเรียน การใหความรัก ความอบอุน มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น 

สงเสริมใหอิสระในการตัดสินใจ หรือแกปญหาดวยตัวเอง และใหความรวมมือในโอกาสสมควร         

การอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใส ใหความสนใจในตัวเด็ก การประพฤติตนเปนแบบอยาง สภาพแวดลอม

และความสัมพันธของคนในครอบครัวดวยกัน การใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาคุณธรรม

ของนักเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับการดูแลและติดตาม เปนกิจกรรมรวมมือกับผูปกครองพัฒนาคุณธรรม

นักเรียน เชน การอบรมเลี้ยงดู ส่ังสอนดวยวาจา การกระทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การจัดแผนพัฒนา

คุณธรรมนักเรียนรายบุคคลกับผูปกครอง การขอขอมูลผูปกครองเพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียน เปนตน 
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  1.2 ทางดานโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัย เนนการมี

สวนรวมในการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหเจอกับประสบการณโดยตรง เด็กสามารถแยะแยะไดระหวาง

ส่ิงที่ถูกกับส่ิงที่ผิด สามารถเขาใจไดถูกตองและนําไปสูการพัฒนาไดดี กิจกรรมสงเสริมความซื่อสัตย 

เชน การรณรงคการไมพูดปด กิจกรรมของหายไดคืน การมอบรางวัลนักเรียนซื่อสัตย กิจกรรมประกวด

คุณธรรมดีเดนโรงเรียนเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เชน ลักษณะชุมชนชุมชน สภาพแวดลอม

ที่อยู การอบรมเลี้ยงดู การจัดการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมความซื่อสัตย เพื่อศึกษาวามีตัวแปรใดบางที่

มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยของนักเรียน เนื่องจากงานวิจัยในคร้ังนี้ตัวแปรปจจัยสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของความซื่อสัตยไดเพียงรอยละ 27.60 

  2.2  จากตัวแปรที่ผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ ควรนําไปศึกษาในเชิงลึกเพื่อใหไดตัวแปร

ปจจัยบางตัวเปนตนเหตุของตัวแปรปจจัยตัวอ่ืน ดังนั้นควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยตาง ๆ ในรูปแบบ

ของความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อคนหาลักษณะความสัมพันธที่มีอิทธิพลทางตรงและ

ทางออมของตัวแปรปจจัยกับความซื่อสัตย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545).  แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน พธุศกัราช 2544. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและ พัสดุภัณฑ 

(ร.ส.พ.). 

กรองแกว  ฉายสภาวธรรม.  (2541).  สารานกุรมพฤติกรรมเด็ก.  กรุงเทพฯ:  ตนธรรม. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: 

ชุมชน สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2541).  แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ: พืนฐานการปฎิรูปการศึกษา
เพือประชาชน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 

กฤตรินทร  นิม่ทองคาํ.  (2542).  ตัวแปรที่เกีย่วของกับความซื่อสัตยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนด กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริททรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

กัญญา  คงคานนท.  (2534, กุมภาพันธ). “การปลูกฝงคุณธรรมในเด็กเล็ก : ความซือ่สัตย “ ศึกษา
กทม. 14(5): 6-9. 

กันตฤทัย   คลังพหล.  (2546).  การศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยบางประการกับอัตมโนทัศนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี.  ปริญญานิพนธ 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย          

ศรีนคริทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร.  
กิติพัฒน   นนทปทมะดุลย.  (2530).  พืนฐานทางทฤษฎีสงัเคราะห์.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.  
กหุลาบ  รัตนสัจธรรม; และคณะ.  (2538).  สมัพนัธภาพในครอบครวักบัปัญหายาเสพติดและพฤติกรรม

ทางเพศของนกัเรียนระดบัอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออก. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 

ขวัญรัก  สุขสมหทยั.  (2547).  พฤติกรรมการทาํงานในหนวยงานใหบริการประชาชนภาครัฐที่มี
แนวโนมความไมซื่อสัตยในการทํางาน. การศึกษาวิจยัหลักสูตรมหาบณัฑิตทางการบริหาร
สังคม. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ. 

ขัตตยิา กรรณสูต; และคนอื่น ๆ.  (2547).  คุณธรรมพฤติกรรมความซือ่สัตยของคนไทย. รายงานการ
วิจัย. กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต(ิป.ป.ช.). 

 



78 

ครองสิน มิตะทัง.  (2548).  การศึกษาตัวแปรสภาพแวดลอมในครอบครัว ลักษณะของครู และลักษณะ
ของนักเรียนทีส่งผลตอความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปที่ 5 จังหวัดนครพนม. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจยัและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
จันทจิรา  เสถยีร.  (2551).  การศึกษาความถนัดทางการเรียนดานภาษา แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์ ความ

เชื่อมั่นในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการอบรมสั่งสอนของครูที่สงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาในชีวิตของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ:       

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ.   ถายเอกสาร. 
จันทิรา  ปทมนิทร; และอมรกูล  อินโอชานนท.  (2537).  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อครอบครวั. จุลสาร สูนย

วิทยาจิตร.   
จานุรัตน  เก็บบุญเกิด.  (2534).  การเปรียบเทยีบมโนทัศนทางจริยธรรมของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชหุนมือกับการใชเกม. วิทยานิพนธ กศ.ม.(การประถมศึกษา). 

ชลบุรี: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยับูรพา.  ถายเอกสาร. 
จารุวรรณ  อํานวยสมบัติ.  (2545).  การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและความเชือมนัใน

ตนเอง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงมีผลสมัฤทธิทางการเรียน วิชาภาษาองักฤษตํา 
โดยไดร้บัการสอนดว้ยการเรียนรู้ภาษาชมุชน ประกอบการจดักิจกรรมแบบ CIRC กบัการ
สอนแบบเดิม. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
จิตรา   เมฆะ.  (2529).  ปัญหาการปฏิบติังานของครูวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  

วิทยานิพนธ ค.ม. (การสอนวทิยาศาสตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 

จิราภรณ  ชั่งดวงจิตร.  (2552).  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัเจตคติต่อ
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของนกัเรียนหญิงช่วงชนัที 4 โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาสพุรรณบรีุ เขต 2.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
แจมจันทร  เกยีรติกุล.  (2531).  การศึกษาความเชือมนัในตนเองของเด็กปฐมวยัทีไดร้บัการอบรมเลียงดู

ต่างกนัอยู่ในชนัเรียนของครูทีมีพฤติกรรมทางวาจาและท่าทางแตกต่างกนั.  ปริญญานพินธ 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

ถายเอกสาร. 



79 

ฉันทนา  ภาคบงกช.  (2533, มีนาคม).  “เทคนิคการพัฒนาความเชื่อมัน่และความคดิสําหรับเด็ก

ปฐมวยั”. เอกสารการประชมุเชิงปฏิบติัการ. มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ชนาธิป ชนิะนาวนิ.  (2546).  การศึกษาปัจจยัทีสมัพนัธ์กบัค่านิยมดา้นการประหยดัของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์เชิงเสน้.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 

(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ถายเอกสาร. 
ชมพนูุช  สิริพรหมภัทร.  (2539).  ความสมัพนัธ์ระหว่างความเชือมนัในตนเอง  ความภาคภูมิใจใน

ตนเองและความวิตกกงัวลของนกัเรียนศึกษาชนัปีที 1ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์ 
วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น.  วทิยานพินธ ศศ.ม. ขอนแกน: บณัฑิต
วิทยาลัย  มหาวทิยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 

ชูชัย  สมิทธิไกร.  (2530).  “การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศนในเยาวชน.”  วารสารแนะแนว. 
21(108): 65 – 74; ธันวาคม 2529 – มกราคม 2530. 

ชูศรี  วงศรัตนะ.  (2550).  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจยั. พิมพคร้ังที ่10. กรุงเทพฯ: ไทเนรมิตกิจ
อินเตอร โปรเกรสซิฟ. 

ดรุณี  ขอเจริญ.  (2547).  ปัจจยัทีส่งผลต่ออตัมโนทศัน์ของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ. ปริญญานพินธ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ดวงกมล  พรหมชัย.  (2553).  ปัจจยับางประการดา้นคณุลกัษณะสว่นบคุคลและดา้นสภาพแวดลอ้มที

ส่งผลต่อทกัษะชีวิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล. ปริญญานพินธ กศ.ม. 

(การวิจยัและสถิติทางการศกึษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  

ถายเอกสาร. 
ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ. ( 2534). พฤติกรรรมศาสตร์  เล่ม 2: จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา.  
                   กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช. 

------------.  (2538).  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม การวิจยัและการพฒันาบคุคล. กรุงเทพฯ:  โครงการ

สงเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร. 
ดิเรก  พรสีมา.  (2543).  ปฏิรูปการศึกษาไทยทําอยางไร. กรุงเทพฯ: ส. รุงทิพย ออฟเซ็ท. 

ทิพวรรณ   ล้ิมสุขนิรันดร.  (2535).  ตัวแปรที่เกีย่วของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม. ปริญญานิพนธ     
กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 



80 

ธนาวดี   ทาใหญ.  (2544).  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน ดา้นความซือสตัย์สจุริตของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยวิธีการตามแนวอริยสจัและวิธีสอนตามคู่มือครู. 
วิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. ถายเอกสาร. 

นงเยาว  จุลชาติ.  (2535).  รายงานการวิจยั เรือง ลกัษณะบางประการของครอบครวัทีมีผลต่อการ
เจ็บป่วยทางจิต. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 

นฤมล  อ้ึงเจรญิ.  (2552).  การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยับางประการกบัการเรียนรู้
ในชนัเรียนอย่างมีความสขุของชนัประถมศึกษาปีที 6 กลุ่มกรุงธนบรีุ สงักดักรุงเทพมหานคร.  
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  ประมวลสาระชุดวิชาการพฒันาเครื่องมือสําหรับการประเมิน

การศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

บูรชัย  ศิริมหาสาคร.  (2546).  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงค. กรุงเทพฯ: บุค พอยท. 

ประเทิน  มหาขันธ.  (2510).  คู่มืออบรมนกัเรียน.  โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ วิทยาลยัวิชาการ  บางแสน. 

ประภัสสร  สุขชื่น.  (2539).  การศึกษาคณุภาพของแบบทดสอบวดับคุลิกภาพความเชือมนัในตนเอง
ระหว่างรูปแบบมาตราชนิดทางเลือกทางเดียว (Unipolar) และมาตราชนิดเลือกสองทาง 
(Bipolar). ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ประภาศรี  สีหอําไพ.  (2543).  พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั. 

ปรียา  ตันวพิฒัน.  (2544).  การพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาประกาศวิชาช่าง
อตุสาหกรรม . วทิยานพินธ. สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ.  ถายเอกสาร. 

ปน  มุทุกันต.  (2534).  ประมาลศพัท์ 6 ศาสนา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สารมวลชน. 

พรรณวดี  จนัทราช.  (2544).  ปัจจยัทีส่งผลต่ออตัมโนทศัน์ของนกัเรียนทีมีพฤติกรรมผิดวินยัระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ สงักดักรมสามญัศึกษา อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี. วิทยานิพนธ 
กศ.ม. (จิตวทิยาการศกึษา).  ขอนแกน: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 

 

 



81 

พรรณี   (ชทูัย) เจนจิต.  (2539).  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: ตนออแกรมมี่. 

------------.  (2538).  จิตวิทยาพืนฐานเพือการแนะแนว.  กรุงเทพฯ: สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย. 

------------.  (2541).   “อตัมโนทศัน์,” เอกสารการสอนชดุวิชาจิตวิทยาและสงัคมวิทยาพืนฐาน      
การแนะแนว เล่ม 1. หนวยที่ 4. พิมพคร้ังที่ 2. นนทบุรี: สาขาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พวงรัตน   ทวรัีตน.  (2543).  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  พิมพคร้ังที ่8. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิไลลักษณ ทองรอด.  (2547).  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัคณุธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
แพงศรี  ราชพรหมมา.  (2541).  ศึกษาผลการใชก้ลุ่มฝึกฝนความไวในการรบัรู้ทีมีต่ออตัมโนทศัน์ของ

นกัศึกษาปริญญาตรีชนัปีที 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม. วิทยานิพนธ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว). พิษณโุลก: มหาวทิยาลัย
นเรศวร.  ถายเอกสาร. 

ไพศาล   หวังพานิช; และสําเริง  บุญเรื่องรัตน.  (2533).  เทคนิคการสอน : การสร้างเครืองมือวดัผล
การศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ฝายโสตทัศนศกึษา สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

มยุรี  ศรีชัย.  (2546).  เทคนคิการสุมกลุมตัวอยาง. กรุงเทพฯ: วิ. เจ. พร้ินติ้ง. 
มานะ  พวงความสุข.  (2536).  ผลของการฝึกความรู้สึกไว ทีมีต่อความเชือมนัในตนเอง ของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนหาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา จงัหวดัสมทุรปราการ. ปริญญานิพนธ  
กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

มาริษา  นาคทับท.ี  (2541).  ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูนํ้าแบบประชาธิปไตยของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์วิทยาลยัการชลประทานจงัหวดันนทบรีุ. ปริญญานพินธ กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

เมธี  โพธิพฒัน.  (2523).  ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ  แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ และความซือสตัย์
ของเด็กไทย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ถายเอกสาร. 



82 

รสิตา  กุดแถลง.  (2550).  ความสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลียงดูกบัความซือสตัย์ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนองครกัษ์ จงัหวดันครนายก.  วทิยานพินธ วศ.ม. (จิตวิทยา
พัฒนาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยรามคําแหง.  ถายเอกสาร. 

รัญจวน  คําวชิรพิทักษ.  (2539).  “ การรบัรู้และอตัมโนทศัน์กบัการวดัและประเมินผลการศึกษา,” 
เอกสารการสอนชดุวิชาจิตวิทยาและสงัคมวิทยาพืนฐานเพือการประเมินผลการศึกษา เล่ม 1. 
หนวยที่ 5. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: สาขาศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รัตนา   ทองลวน.  (2541).  ความซือสตัย์กบัเจตคติแบบเชืออํานาจภายใน – ภายนอกตน ของ
นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ กศ.ม.

(จิตวิทยาการศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.           

ถายเอกสาร. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2539).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ

ทัศน. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส   
พับลิเคชั่นส. 

รุจิร  ภูสาระ.  (2541).  แบบเรียนแนวหนา้ชดุพฒันากระบวนการสร้างเสริมลกัษณะนิสยั. พิมพคร้ังที ่5.  

กรุงเทพฯ:  อักษรเจริญทัศน. 

ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  (2542).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ:  สุริยสาสน. 

------------.  (2543).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  สุวีริยาสาสน. 

วาทิน ี อ้ึงเกลีย้ง.  (2552).  ปัจจยัทีส่งผลต่ออตัมโนทศัน์ของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนบา้นค่าย 
อําเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง. สารนพินธ กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา). กรุงเทพฯ:        

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร. 
วิทยา  นาควัชระ.  (2537).  หมอวิทยาช่วยแกปั้ญหาการเลียงดูและวยัรุ่น.  กรุงเทพฯ: สถาบันพฒันา

ตนเอง และนกับริหาร. 

วินัย  ไมถึง.  (2548).  ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อความซือสตัย์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จงัหวดั
อบุลราชธานี.  วทิยานพินธ กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา). อุบลราชธาน:ี       

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  ถายเอกสาร. 
วิวัฒน  อัศวาณิชย.  (2523).  ความสัมพนัธระหวางวินยัในตนเองกับความซื่อสัตยของเด็กไทย. 

ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.      
 



83 

ศรัญญา  ไพรวันรัตน.  (2543).  ผลของการใชหนังสือการตูนที่ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกที่นกัเรียนคุนเคย
และพึงพอใจตอมโนทัศนทางจริยธรรมดานความซื่อสัตยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6. วทิยานพินธ กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา.  ถายเอกสาร. 

ศิรินันท  วรรัตนกิจ.  (2545).  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัความรบัผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์แบบสหสมัพนัธ์
คาโนนิคอล.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ:         

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ศิริพร  สุวรรณเทศ.  (2541).  การศึกษาเปรียบเทียบสมัพนันธภาพในครอบครวั เด็กออทิสติก เด็ก

ปัญญาอ่อนและเด็กปกติ. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต.   

ศิริพรรณ  เจริญใจ.  (2552).  การพฒันาคณุธรรม 8 ประการ ระดบัปฐมวยัโดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ กศ.ม.(หลกัสูตรและ
การสอน). ขอนแกน: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 

ษมาพร  ศรีอิทยาจิต.  (2548).  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยับางประการที
ส่งผลต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จงัหวดันครนายก.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การวิจยัและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: 

บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สบโชค  พูลนวม.  (2523).  ความสัมพันธระหวางความซือ่สัตยสุจริตกับความรับผิดชอบ. ปริญญานิพนธ 

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.   

ถายเอกสาร. 
สมภพ  ประยรูรัตน.  (2551).  ผลการใหคาํปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผล อารมณและพฤติกรรมที่

มีตอการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา. 
วิทยานิพนธ วท.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.  

ถายเอกสาร. 
สมาพร  ภัทรพงศกิจ.  (2551).  ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รียนและการอบรมเลียงดูทีส่งผลต่อการ

ใหเ้หตผุลเชิงจริยธรรมดา้นความซือสตัย์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนในกลุ่ม
กรุงธนบรีุ สงักดักรุงเทพมหานคร.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
สมิต  อาชวนจิกุล.  (2543).  การพฒันาตนเอง. พิมพคร้ังที ่12.  กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 



84 

สวนา  พรพฒันกุล.  (2520).  ความสํานึกในหนา้ทีพลเมืองของเด็กไทย : รายงานการวิจยัฉบบัที 22. 

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

สัจจา  ประเสริฐกุล.  (2551).  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคณุลกัษณะการคิดเชิงบวกของนกัเรียนช่วง
ชนัที 4 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทีมีระดบัอตัมโนทศัน์และ
ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกนั.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (การวิจยัและสถิติทางการศึกษา). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สายสุรี  จุติกุล. (2540).  การพฒันาครอบครวั. กรุงเทพฯ: สํานกังานปลัดนายกรัฐมนตรี. 
------------.  (2542).  Helt :  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณะสุข. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สิปปนนท  เกตุทัต.  (2541, กันยายน – ตลุาคม).  การบรรลุการพัฒนาคนในสถานการณปจจุบนัและ
อนาคต.  5(29): 64-66. 

สิริวรรณ  ตะรุสานนท.  (2542).  การศึกษาเกียวกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีเรียนวิชาสงัคมศึกษาโดยการจดักิจกรรมการ
สอนแบบ 4 MAT กบัการจดักิจกรรมการสอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 

(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 
สุขุม มูลเมือง.  (2539).  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ : การวิเคราะห์

รูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้. วทิยานพินธ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา). กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถายเอกสาร. 

สุดารัตน  สีทองวัฒนา.  (2549).  คู่มือพฒันาความซือสตัย์ของนกัเรียนช่วงชนัที 2 . สารนพินธ กศ.ม.

(จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.         

ถายเอกสาร. 
สุทธาพา  โชติประดิษฐ.  (2537).  การศึกษาความเชือมนัในตนเองของเด็กปฐมวยัทีไดร้บัการจดักิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ และการเล่นตามมมุทีเด็กริเริมกิจกรรมอิสระในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่. 
ปริญญานิพนธ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

สุมาลี  ภูผาลา.  (2547).  ปัจจยัทีส่งผลต่อการใหเ้หตผุลเชิงจริยธรรมดา้นความซือสตัย์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัธาตทุอง เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร.  สารนพินธ กศ.ม. 

(จิตวิทยาการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สุรางค   โควตระกูล.  (2537).  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

 



85 

สุวน ี เชื้อกุล.  (2548).  การใชกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณคาเพื่อชีวิต (Living Values : 

Education Program) ที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยของเด็กอายุ 5-6 ป. 
วิทยานิพนธ คศ.ม. (การจัดการเรียนรู). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏ   

พระนคร.  ถายเอกสาร. 
สุวลัย  พนัธโยธี.  (2552).  หลกัธรรมกบัชีวิต. สืบคนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552, จาก,  

 http://www.suwalaiporn.com/  

สุวิทย หิรัญยภานณฑ; และคนอื่น ๆ.  (2540).  พจนานกุรมศพัท์การศึกษา. กรุงเทพฯ: ไอ.คิว.บุคเซนเตอร. 

เสาวนิจ  นิจอนันตชยั.  (2547).  การปลูกฝังคณุธรรมความซือสตัย์ชมุชนพทุธ คริสต์ อิสลาม. 
กรุงเทพฯ: เฟองฟา. 

อนุศักดิ์   จนิดา.  (2548).  ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัสระบรีุ.  ปริญญานพินธ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

อโนมา  ขันพนัธ.  (2548).  ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความซือสตัย์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ จงัหวดันนทบรีุ. วิทยานิพนธ ศป.ม.(พัฒนาสงัคม) กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร. 

อรวรรณ  พาณิชปฐมพงศ.  (2542).  ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัพฤติกรรมการมีวินยั
ในตนเองของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6. ปริญญานพินธ กศ.ม.(การวัดผลการศกึษา). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร. 
อัจฉรา  สุขารมณ; และอรพินท  ชูชม.  (2530).  การศึกษาเปรียบเทียบนกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิทางการ

เรียนตํากว่าระดบัความสามารถกบันกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนปกติ.  กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อารยา  สุวะมาตย.  (2540).  การวิเคราะห์องค์ประกอบบคุลิกภาพดา้นความเชือมนัในตนเอง. 
ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อิสรา  อาวรณ.  (2540).  ความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพในครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคมและ

ปัจจยัทางชีวสงัคม กบัความสามารถในการดูแลสขุภาพของตนเองของผูสู้งอาย ุในชมรม
ผูสู้งอาย ุโรงพบายาลสงักดัสํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม.(สุขศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 



86 

อุบลรัตน   โพธิโกสุม.  (2523).  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลียงดูและความซือสตัย์ของ
เด็กไทย. ปริญญานพินธ กศ.ม.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ถายเอกสาร. 
Austin, Ann M. Berghout.  (1986).  A comparison of honesty for home care, day care, and 

preschool  children. Research reports. 143,20. 

Bandura , A.  (1977).  Social Learning Theory.  Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. 

Blair, Glenn  Myers.  (1968).  Educational  Psychology.  New York: The Macmillan Company. 

Burton, Roger.  (1976).  “Honesty and Dishonesty,” in Moral Development and Behavior. 

Edited by Thomas Lickona New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Denis Lawrence.  (2000).  Buliding Swlf-Esteem with Adult Learn. London Paul Chapman. 

Journal: Available.  

Dougherty, Richard M.  (1966).  Scientific Management of Library Operation. New York: 

Scarecrow. 

Frances. L.; &  Louise, Bates Ames.  (1955).  Child Behavior. New York: Harper & Brothers. 

Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 

Hurlock, Elezebeth B.  (1978).  Adolescence Development.   2rd ed: McGraw-Hill. 

Jones, V.  (1954).  “Character Development in Children , an Objective Approach in L. 

Camichael (Ed.), “Nanual of Psychological Review. New York: wiley.  

Lickona, Thomas.  (1976).  “Reescarch on Piagat’s Theory of Moral Development,” Moral 

Development and behavior Theory. Research and Social Issues. New York: Holt, 

Rinchart and Winston.  

Musses, Paul Henry; & Conger, Janeway John.  (1956).  Child Development and Personality. 
New  York:  Harper & Brothers. 

Pedhazur, Elazar J.  (1997).  Multiple Regression in Behavioral Research. Explanation and 

Prediction: Harcourt  Brace  College Publishers. 

Ringness, Thomasl A.  (1968).  Mental Health in the School.  New York: Random House. 

Rogers, Carl R.  (1951).  Clien-Centered Therapy.  Boston: Houghton Mifflin C. 

Thompson, Grorge G.  (1952). Child Psychology : Growth Trends in  Psychological  
Adjudtment. Boston: Houghtom Mifflin Company 

Tillman, D.  (2000).  Living Values Activities for Children Ages 8-14. Deerfield, FL :HCI. 



87 

Walker, Lawrence J.; & John H. Taylor.  (1991, April.).  “Interactions and the Development of 

Moral Reasoning.”  Child Development. 62(2): 264-283.  

Wright,  John D.  (1975).  The Psychology of Moral Behavior.  London: Penguin Books. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชือผู้เชียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

รายชือผู้เชียวชาญ 
 

อาจารย ดร.อรอุมา  เจริญสุข    ภาควิชาการวดัผลและวิจัยการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร. วไิลลักษณ   ลังกา     ภาควิชาการวดัผลและวิจัยการศึกษา 

                                                              คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ดร.มณฑิรา  จารุเพง็   ภาควิชาการแนะแนวจิตวทิยาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารย ดร.ครรชิต  แสนอุบล      ภาควิชาการแนะแนวจิตวทิยาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารย ดร.ยวุรี  ผลพันธิน                ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 

                                                            คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คุณภาพของเครืองมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



92 

ตาราง  10  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวดัอัตมโนทัศน 

 

 

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

2 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

3 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

4 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

5 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

6 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

7 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

8 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

9 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

10 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

12 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

13 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

14 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

15 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

16 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

17 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

18 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

19 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

20 0 1 0 0 1 2 0.40 ตัดทิ้ง

21 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

22 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

23 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช



93 

ตาราง  11  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวดัสัมพันธภาพในครอบครัว 

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

2 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

3 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

4 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

5 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

6 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

7 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

8 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

9 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

10 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

12 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

13 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

14 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

15 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

16 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

17 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

18 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

19 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช

20 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

21 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

22 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

23 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช

24 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  12  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวดัความเชื่อมัน่ในตนเอง  

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

2 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

3 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

4 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

5 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

6 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

7 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

8 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

9 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

10 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

12 0 1 0 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

13 0 1 1 1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช

14 0 1 0 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง

15 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

16 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

17 -1 1 1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

18 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

19 -1 1 1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

20 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

21 1 1 0 1 1 4 0.75 คัดเลือกไวใช

22 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

23 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวดัความซื่อสัตย 

 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

2 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

3 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

4 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

5 1 0 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

6 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

7 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

8 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

9 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช

10 1 0 1 0 1 3 0.80 คัดเลือกไวใช

11 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

12 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

13 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

14 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

15 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

16 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

17 0 1 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช

18 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

19 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

20 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

21 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

22 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

23 1 1 1 1 1 5 1.00 คัดเลือกไวใช

24 1 0 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  14  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดอัตมโนทัศนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

 
ขอ 

ขอความ 
คาอํานาจ
จําแนก 

ผลการ
พิจารณา

1. ขาพเจารูสึกวาตองทําการบานทุกวิชาใหไดถูกตอง 0.25 ผานเกณฑ 

2. ขาพเจาสามารถที่จะทําความเขาใจบทเรียนที่ครูสอนไดทุกวิชา  0.70 ผานเกณฑ

3. ขาพเจาคิดวาตนเองมีทักษะทางดานการพูดดีกวาเพื่อนบางคน  0.38 ผานเกณฑ

4. ขาพเจาสามารถทําการบานวิชาคณิตศาสตรไดดวยตนเองโดยไม
จําเปนตองปรึกษาเพื่อน   

0.55 
ผานเกณฑ 

5. ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถจําสูตรคณิตศาสตรไดแมนยํา  0.60 ผานเกณฑ

6. ขาพเจาชอบประดิษฐส่ิงของที่แตกตางจากเพื่อน ๆ  0.12 ตัดทิ้ง

7. ถามีเวลาวางขาพเจาชอบใชเศษวัสดุมาประดิษฐเปนของใชตาง ๆ  0.23 ผานเกณฑ

8. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนสุภาพออนนอม  0.51 ผานเกณฑ

9. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีทาทางสงางาม 0.32 ผานเกณฑ

10. ขาพเจาเปนคนแตงกายทันสมัย  0.37 ผานเกณฑ

11. ขาพเจากังวลใจเรื่องรูปรางหนาตาของขาพเจา 0.26 ผานเกณฑ

12. ขาพเจาสามารถเลนกีฬาไดหลายประเภท  0.19 ตัดทิ้ง

13. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนออนแอ  0.37 ผานเกณฑ

14. ขาพเจาสนิทสนมกับเพื่อนเพศเดียวกันไดรวดเร็ว 0.01 ตัดทิ้ง

15.  ขาพเจามักขัดแยงกับเพื่อนเพศเดียวกัน 0.36 ผานเกณฑ

16. ขาพเจาสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศไดดี 0.62 ผานเกณฑ

17. เพื่อนตางเพศสวนใหญเปนมิตรกับขาพเจา 0.42 ผานเกณฑ

18. ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนเกงในสายตาผูปกครอง  0.17 ตัดทิ้ง

19. ขาพเจากับผูปกครองมีความคิดเห็นขัดแยงกัน  0.28 ผานเกณฑ

20. ขาพเจาพรอมที่จะพูดปด ถาคําพูดปดนั้นจะชวยใหขาพเจาไดรับประโยชน  0.14 ตัดทิ้ง

21. ขาพเจาไมแสดงอาการโกรธใหคนอื่นเห็น 0.46 ผานเกณฑ

22. ขาพเจาจะแสดงอาการโกรธออกมาทันทีที่รูสึกไมพอใจ 0.56 ผานเกณฑ

มีขอคําถามทีผ่านเกณฑและคัดเลือก ทัง้หมด 17 ขอ  
คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.23 ถึง 0.70 
คาความเชื่อมัน่  คือ  0.64 
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ตาราง  15  คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
    สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

ขอ ขอความ 
คาอํานาจ
จําแนก 

ผลการ
พิจารณา

1. ในวันหยุดครอบครัวของขาพเจาจะใชเวลาอยูดวยกัน 0.41 ผานเกณฑ
2. ครอบครัวของขาพเจารวมรับประทานอาหารเย็นพรอมกัน 0.45 ผานเกณฑ
3. ครอบครัวของขาพเจาดูโทรทัศนรวมกัน 0.60 ผานเกณฑ
4. เมื่อมีปญหาในการเรียน ขาพเจาปรึกษาบุคคลในครอบครัวได 0.27 ผานเกณฑ
5. ขาพเจาขออนุญาตผูปกครองเมื่อออกไปธุระนอกบาน   0.60 ผานเกณฑ
6. บิดามารดา หรือผูปกครอง ไมมีเวลาวางสําหรับขาพเจา 0.47 ผานเกณฑ
7. ผูปกครองเอาใจ ใส ทุกข-สุข และใหกําลังใจขาพเจาเสมอ   0.83 ผานเกณฑ
8. ผูปกครองไมสนใจเวลากลับบานของขาพเจา  0.57 ผานเกณฑ
9. ขาพเจาไมปรึกษากับผูปกครองเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัว 0.58 ผานเกณฑ
10. เมื่อกลับบานขาพเจารูสึกเบื่อที่ตองอยูรวมกับผูปกครอง  0.67 ผานเกณฑ
11. ในครอบครัวของขาพเจามักจะทะเลาะกัน 0.42 ผานเกณฑ
12. ขาพเจาจะตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนแมวาผูปกครองจะไมอนุญาต 0.57 ผานเกณฑ
13. ขาพเจาเชื่อฟงที่ผูปกครองสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อน  0.66 ผานเกณฑ
14. ขาพเจาโตตอบผูปกครองทันที เมื่อรูสึกไมพอใจ 0.57 ผานเกณฑ
15. ขาพเจาไมพอใจเมื่อถูกผูปกครองถามเรื่องสวนตัว  0.63 ผานเกณฑ
16. ผูปกครองพูดคุยหรืออบรมส่ังสอนขาพเจาในเรื่องการวางตัวที่

เหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ    
0.72 

ผานเกณฑ 

17. ผูปกครองพูดคุยและแนะนาํการมพีฤติกรรมทางเพศที่ถกูตองและ
ไมถูกตองแกขาพเจา   

0.36 
ผานเกณฑ 

18. ขาพเจากับพี่ ๆ นอง ๆ ชอบเลนกีฬาดวยกัน 0.08 ตัดทิ้ง
19. ขาพเจาไมมีความลับปดบังบุคคลในครอบครัว  0.69 ผานเกณฑ
20. ในวันหยุดครอบครัวของขาพเจาจะไปเที่ยวพักผอนดวยกัน  0.17 ตัดทิ้ง
21. ผูปกครองสนใจการเขารวมกิจกรรมที่ขาพเจาปฏิบัติที่โรงเรียน   0.32 ผานเกณฑ
22. ผูปกครองใสใจซักถามเกี่ยวกับการเรียนของขาพเจา   0.64 ผานเกณฑ
23. สมาชิกในครอบครัวขาพเจาใชเหตุผลในการแกปญหา  0.64 ผานเกณฑ
24. เมื่อขาพเจามีปญหาจะได รับความชวยเหลือจากสมาชิกใน

ครอบครัว   
0.77 

ผานเกณฑ 

มีขอคําถามทีผ่านเกณฑทั้งหมด 22 ขอ  
คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.27 ถึง 0.83 
คาความเชื่อมัน่ คือ 0.88 
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ตาราง  16  คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน   

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

 

ขอ 
ขอความ 

คาอํานาจ

จําแนก 

ผลการ

พิจารณา 

1. ขาพเจาเชื่อวางานที่ตนเองทําจะไดรับความสําเร็จเปนอยางดี  0.56 ผานเกณฑ 

2. ในขณะเรียนขาพเจากลัววาครูจะเรียกใหขาพเจาตอบคําถาม  0.81 ผานเกณฑ

3. ขาพเจาไมชอบโตแยงกับคนอ่ืน ๆ เพราะกลัวคนอื่นจะไมเห็นดวย  0.47 ผานเกณฑ

4. ขาพเจารูสึกตื่นเตนหากตองลุกขึ้นตอบคําถามในชั้นเรียน 0.32 ผานเกณฑ

5. ขาพเจาเปนคนข้ีอาย ทาํใหไมกลาแสดงความคิดเหน็ในทีม่ีคนมาก ๆ 0.40 ผานเกณฑ

6. ขาพเจารูสึกอึดอัดถาครูมายืนขาง ๆ ในขณะที่กําลังทําแบบฝกหัด 0.75 ผานเกณฑ

7. ขาพเจารูสึกอายที่ครูเรียกใหขาพเจาแสดงตัวตอหนาคนอื่น 0.51 ผานเกณฑ

8. เมื่อทําสิ่งใดแลวเกิดความผิดพลาดขาพเจาจะเกิดความลังเลที่จะ

ทําส่ิงนั้นตอไป   

0.57 
ผานเกณฑ 

9. ขาพเจารูสึกกังวลที่ตองไปในสถานที่ตาง ๆ ตามลําพัง  0.44 ผานเกณฑ

10. ขาพเจารูสึกตื่นเตนที่ตองออกไปพูดหนาชั้นเรียน  0.43 ผานเกณฑ

11. ขาพเจายอมรับในส่ิงที่ตนเองกระทํา แมวาจะถูกตําหนิทําโทษ  0.48 ผานเกณฑ

12. เวลาทํางานกลุมขาพเจานั่งฟงเฉย ๆ มากกวาพูดแสดงความคิดเห็น 0.64 ผานเกณฑ

13. ขาพเจาชอบเปนผูนํามากกวาผูตาม 0.50 ผานเกณฑ

14. ขาพเจาสามารถทําอะไรไดดวยตนเอง 0.68 ผานเกณฑ

15. ขาพเจามีความภูมิใจในผลงานที่ขาพเจาทํา   0.59 ผานเกณฑ

16. เมื่อมีครูมอบหมายงานใหทํา ขาพเจาจะทําใหสําเร็จใหได แมงานจะ

ยากเพียงใดก็ตาม       

0.66 
ผานเกณฑ 

17. เมื่อครูเฉลยแบบฝกหัดแลวคําตอบไมตรงกับที่ทํามา ขาพเจาขอให

ครูชวยอธิบายใหฟงจนกวาเขาใจ  

0.34 
ผานเกณฑ 

18. ขาพเจายึดถือวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” 

เปนหลักในการทํางาน      

0.54 
ผานเกณฑ 

19. ขาพเจาเชื่อวาการตอบคําถามผิดตอหนาเพื่อนเปนเรื่องธรรมดา  0.32 ผานเกณฑ
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ตาราง  16  (ตอ)  
 

 

ขอ 
ขอความ 

คาอํานาจ

จําแนก 

ผลการ

พิจารณา 

20. ถาขาพเจามีขอสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ขาพเจาขอใหครู

ชวยอธิบายใหฟงจนเขาใจ   

0.66 
ผานเกณฑ 

21. ขาพเจาเต็มใจเลาประวัติจริงของตนเองใหผูอ่ืนฟง  0.70 ผานเกณฑ

22.  เมื่อครูใหออกไปทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียนขาพเจาออกไปทําแมจะ

ผิดหรือถูกก็ตาม   

0.39 
ผานเกณฑ 

มีขอคําถามทีผ่านเกณฑทั้งหมด 22 ขอ  

คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.32 ถึง 0.81 

คาความเชื่อมัน่ คือ 0.87 
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ตาราง  17  คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบวัดความซื่อสัตยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน   

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 

 

ขอ 
ขอความ 

คาอํานาจ

จําแนก 

ผลการ

พิจารณา 

1.  หากขาพเจาเก็บส่ิงของได ส่ิงของนั้นควรเปนของขาพเจา  0.42 ผานเกณฑ

2. ขาพเจาอยูหองคนเดียว ที่โตะหลังหองมีกลองใสเครื่องเขียนวางอยูไมรูเปน

ของใคร นักเรียนเก็บใสกระเปาตนเอง เพราะรูวาไมมีใครเห็น   

0.42 
ผานเกณฑ 

3.  ขาพเจารูจักการเลี่ยงถูกทําโทษจากครูได เปนเครื่องหมายแหงความฉลาด  0.49 ผานเกณฑ

4. กรรมการคุมหองสอบไมอยู ขาพเจารีบถามเพื่อนถาทําขอสอบไมได 0.68 ผานเกณฑ

5. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่แอบกินขนมในหองเรียนได โดยที่ครูจับไมได  0.74 ผานเกณฑ

6. ถาพอใหขาพเจาหยิบเงินไปโรงเรียนเอง ขาพเจาจะหยิบตามที่พอกําหนดให  0.48 ผานเกณฑ

7. ขาพเจาเก็บเงินตกไดในโรงเรียน ขาพเจาจะนําไปสงคุณครูทุกครั้ง 0.56 ผานเกณฑ

8. เมื่อเพื่อนมีส่ิงของที่ขาพเจาอยากได ขาพเจาจะแอบหยิบมาเปนของตนเอง 0.68 ผานเกณฑ

9. เมื่อขาพเจาทํางานสงครูไมทันจะหยิบของเพื่อนที่ทําเสร็จแลวมาดัดแปลงสงครู   0.67 ผานเกณฑ

10. เมื่อขาพเจาขออนุญาตครูเขาหองน้ําจะใชเวลานานๆ เพื่อถวงเวลาในการเรียน 0.67 ผานเกณฑ

11. เมื่อขาพเจาตองการไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดก็จะบอกกับผูปกครองตามตรง 0.28 ผานเกณฑ

12. เมื่อขาพเจาสัญญากับเพื่อนวาจะนําสิ่งใดมาใหเพื่อนเมื่อมาถึงวันนั้นก็นํามาให 0.03 ตัดทิ้ง

13. ขาพเจาจะหาโอกาสหยิบเงินของพอแมมาใชโดยไมบอกใหรู 0.69 ผานเกณฑ

14. เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหแจกของ ขาพเจาจะแอบเก็บของไวใชเองบาง 0.51 ผานเกณฑ

15. เมื่อขาพเจายืมของเพื่อนไป ขาพเจาจะคืนทุกครั้ง 0.55 ผานเกณฑ

16. เมื่อครูใหแตงกลอนเขาสงประกวด ขาพเจาจะนําตัวอยางกลอนมาดัดแปลง

เขาสงประกวด  

0.50 
ผานเกณฑ 

17. เมื่อยืมเงินเพื่อนไปแลว ขาพเจาจะคืนเงินเพื่อนทุกครั้ง 0.60 ผานเกณฑ

18. ถาขาพเจาเปนผูเก็บเงินของกลุม ขาพเจาจะไมนําเงินของกลุมไปใชสวนตัว 0.55 ผานเกณฑ

19. เมื่อขาพเจาขี้เกียจทําการบาน ขาพเจาจะบอกพอแมวาไมมีการบาน 0.65 ผานเกณฑ

20. ขาพเจานํางานที่ครูส่ังใหทําไปจางผูอ่ืนทํา แลวบอกวาขาพเจาทําเอง  0.75 ผานเกณฑ

21. เมื่ออยากไดเงินไปซื้อของ ขาพเจาจะบอกพอแมตามตรง 0.63 ผานเกณฑ
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ตาราง  16  (ตอ)  

 

 

ขอ 
ขอความ 

คาอํานาจ

จําแนก 

ผลการ

พิจารณา 

22. เมื่อมีโอกาสขาพเจาจะลอกขอสอบเพื่อนที่นั่งอยูขาง ๆ 0.44 ผานเกณฑ

23. เมื่อเพื่อนฝากซื้อของ ขาพเจาจะบอกราคาตามจริง 0.54 ผานเกณฑ

24. ขาพเจาทํางานกลุมโดยไมเกี่ยงงานที่ไดรับมอบหมายและทําไดสําเร็จ   0.55 ผานเกณฑ

มีขอคําถามทีผ่านเกณฑและคัดเลือก ทัง้หมด 23 ขอ  

คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.28 ถึง 0.75 

คาความเชื่อมัน่ คือ 0.89 
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ภาคผนวก  ค 
เครืองมือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพอืการวจิัยเรือง 
ปัจจัยบางประการทส่ีงผลต่อความซือสัตย์ของนักเรียนชันมัธยมศกึษาตอนต้น                     

ในจังหวัดนครนายก 
.................................................................................................................................... 

 
คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้ผูวิจยัสรางขึน้มา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการทาํวิจยั

เกี่ยวกับ ปจจัยบางประการที่สงผลตอความซื่อสัตยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตนในจังหวดั

นครนายก  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท ี1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของนกัเรียน 
ตอนท ี2 แบบวัด  จาํนวน 4 ฉบับ คือ 

  ฉบับที่ 1 แบบวัดความซื่อสัตย                            จาํนวน   23  ขอ 

ฉบับที ่2 แบบวัดอัตมโนทัศน                              จาํนวน   17  ขอ 

ฉบับที ่ 3 แบบวัดสัมพนัธภาพในครอบครัว         จํานวน   22  ขอ 

ฉบับที ่ 4 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง              จาํนวน   22  ขอ 

   ขอความกรณุาใหนกัเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทกุขอ 

2. เมื่อนักเรยีนทาํเสร็จแลว กอนจะสงขอความรวมมือใหนกัเรียนตรวจสอบดูวาทาํเรียบรอย

แลวครบทุกขอหรือไม ถาครบถวนแลวจึงนําสง 

3. คําตอบที่จริงใจของนักเรยีนจะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการวิจยั และผูวิจัยขอรับรองวา

คําตอบของนกัเรียนจะถูกเก็บเปนความลับ และจะไมมีผลกระทบใด ๆ  ทัง้สิน้กับนักเรียน 

 

 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
                                                            นางสาวอําภา  แสงระว ี

                                                         นิสิตปริญญาโท  สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
                                                              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนท ี1   แบบสํารวจขอมูลเบื้องตนของนกัเรียน 

 

คาํชีแจง  ใหนักเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง (  )  ที่ตรงกบัความเปน

จริงของนกัเรียน 
 

1. เพศ      

            (   )    ชาย         (   )   หญิง 
 

2. ระดับช้ัน 

(    )   มัธยมศกึษาปที่ 1  

(    )   มัธยมศกึษาปที่ 2 

(    )   มัธยมศกึษาปที่ 3 
 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม.................................  
 

ตอนท ี2    แบบวัดความซื่อสัตย ,  แบบวัดอัตมโนทัศน ,   แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว                   

                 และแบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเอง                                              
 

คาํชีแจง    ใหนกัเรียนอานขอความแลว  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชอง   

                   หนึง่ใน  5  ชอง  ที่ตรงกบัขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 

 จริงที่สุด           หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

 จริง           หมายถงึ    ขอความนัน้ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมาก 

 จริงบาง           หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนบาง และไมตรงบาง 

 จริงนอย           หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนนอย 

 ไมจริงเลย        หมายถึง   ขอความนั้นไมตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนเลย 
 

ตวัอย่างข้อคาํถาม 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

0 ขาพเจาเก็บเงนิไดนําไปสงคณุครู   

00 ขาพเจาตั้งใจจะลอกขอสอบเพื่อนถามโีอกาส   
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ฉบับท ี1 แบบวัดความซอืสัตย์ 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

1 หากขาพเจาเก็บสิ่งของได ส่ิงของนั้นควรเปน

ของขาพเจา   

  

2 ขาพเจาอยูหองคนเดียว ที่โตะหลังหองมีกลอง
ใสเครื่องเขียนวางอยูไมรูเปนของใคร นักเรียน

เก็บใสกระเปาตนเอง เพราะรูวาไมมีใครเห็น  

 
  

3 ขาพเจารูจักการเลี่ยงถูกทําโทษจากครูได เปน
เครื่องหมายแหงความฉลาด  

 
  

4 กรรมการคุมหองสอบไมอยู ขาพเจารีบถาม
เพื่อนถาทําขอสอบไมได  

 
  

5 ขาพเจารูสึกภูมิใจที่แอบกินขนมในหองเรียนได 
โดยที่ครูจับไมได   

 
  

6 ถาพอใหขาพเจาหยิบเงินไปโรงเรียนเอง 
ขาพเจาจะหยิบตามที่พอกําหนดให

 
  

7 ขาพเจาเก็บเงินตกไดในโรงเรียน ขาพเจาจะ
นําไปสงคุณครูทุกครั้ง  

 
  

8 เมื่อเพื่อนมีส่ิงของที่ขาพเจาอยากได ขาพเจา

จะแอบหยิบมาเปนของตนเอง 
 

  

9 เมื่อขาพเจาทํางานสงครูไมทันจะหยิบของ

เพื่อนที่ทําเสร็จแลวมาดัดแปลงสงครู    
 

  

10 เมื่อขาพเจาขออนุญาตครูเขาหองน้ําจะใช
เวลานานๆ  เพื่อถวงเวลาในการเรียน

 
  

11 เมื่อขาพเจาตองการไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุด
ก็จะบอกกับผูปกครองตามตรง 

 
  

12 ขาพเจาจะหาโอกาสหยิบเงินของพอแมมาใช
โดยไมบอกใหรู 

 
  

13 เมื่ อข าพเจา ได รับมอบหมายใหแจกของ 
ขาพเจาจะแอบเก็บของไวใชเองบาง
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

14 เมื่อขาพเจายืมของเพื่อนไป ขาพเจาจะคืนทุกครั้ง   

15 เมื่อครูใหแตงกลอนเขาสงประกวด ขาพเจาจะ

นําตัวอยางกลอนมาดัดแปลงเขาสงประกวด  
 

  

16 เมื่อยืมเงินเพื่อนไปแลว ขาพเจาจะคืนเงินเพื่อน

ทุกครั้ง  
 

  

17 ถาขาพเจาเปนผูเก็บเงินของกลุม ขาพเจาจะไม

นําเงินของกลุมไปใชสวนตัว 
 

  

18 เมื่อขาพเจาขี้เกียจทําการบาน ขาพเจาจะบอก

พอแมวาไมมีการบาน 
 

  

19 ขาพเจานํางานที่ครูส่ังใหทําไปจางผูอ่ืนทํา แลว

บอกวาขาพเจาทําเอง   
 

  

20 เมื่ออยากไดเงินไปซื้อของ ขาพเจาจะบอกพอ

แมตามตรง  
 

  

21 เมื่อมีโอกาสขาพเจาจะลอกขอสอบเพื่อนที่นั่ง

อยูขาง ๆ  
 

  

22 เมื่อเพื่อนฝากซื้อของ ขาพเจาจะบอกราคาตาม

จริง  
 

  

23 ขาพเจาทํางานกลุมโดยไมเกี่ยงงานที่ไดรับ

มอบหมายและทําไดสําเร็จ     
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ฉบับท ี2 แบบวัดอัตมโนทศัน์ 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

1 ขาพเจารู สึกวาตองทําการบานทุกวิชาใหได

ถูกตอง  

  

2 ขาพเจาสามารถที่จะทําความเขาใจบทเรยีนทีค่รสูอน

ไดทุกวิชา   
 

  

3 ขาพเจาคิดวาตนเองมีทักษะทางดานการพูดดีกวา

เพื่อนบางคน   
 

  

4 ขาพเจาสามารถทําการบานวิชาคณิตศาสตรได

ดวยตนเองโดยไมจําเปนตองปรึกษาเพื่อน   
 

  

5 ขาพเจาคิดวาตนเองสามารถจําสูตรคณิตศาสตร

ไดแมนยํา   
 

  

6 ถามีเวลาวางขาพเจาชอบใชเศษวัสดุมาประดิษฐ

เปนของใชตาง ๆ   
 

  

7 ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนสุภาพออนนอม    

8 ขาพเจารูสึกวาตนเองมีทาทางสงางาม   

9 ขาพเจาเปนคนแตงกายทันสมัย     

10 ขาพเจากังวลใจเรื่องรูปรางหนาตาของขาพเจา   

11 ขาพเจาคิดวาตนเองเปนคนออนแอ    

12  ขาพเจามักขัดแยงกับเพื่อนเพศเดียวกัน   

13 ขาพเจาสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศไดดี   

14 เพื่อนตางเพศสวนใหญเปนมิตรกับขาพเจา   

15 ขาพเจากับผูปกครองมีความคิดเห็นขัดแยงกัน    

16 ขาพเจาไมแสดงอาการโกรธใหคนอื่นเห็น   

17 ขาพเจาจะแสดงอาการโกรธออกมาทันทีที่รูสึกไม

พอใจ  
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ฉบับท ี3 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

1 ในวันหยุดครอบครัวของขาพเจาจะใชเวลาอยู

ดวยกัน  

  

2 ครอบครัวของขาพเจารวมรับประทานอาหาร

เย็นพรอมกัน  
 

  

3 ครอบครัวของขาพเจาดูโทรทัศนรวมกัน   

4 เมื่อมีปญหาในการเรียน ขาพเจาปรึกษาบุคคล

ในครอบครัวได  
 

  

5 ขาพเจาขออนุญาตผูปกครองเมื่อออกไปธุระ

นอกบาน    
 

  

6 บิดามารดา หรอืผูปกครอง ไมมีเวลาวางสําหรับ

ขาพเจา  
 

  

7 ผูปกครองเอาใจ ใส ทุกข-สุข และใหกําลังใจ

ขาพเจาเสมอ    
 

  

8 ผูปกครองไมสนใจเวลากลับบานของขาพเจา    

9 ขาพเจาไมปรึกษากับผูปกครองเมื่อมีปญหา

เกี่ยวกับเร่ืองสวนตัว  
 

  

10 เมื่อกลับบานขาพเจารูสึกเบื่อที่ตองอยูรวมกับ

ผูปกครอง   
 

  

11 ในครอบครัวของขาพเจามักจะทะเลาะกัน   

12 ขาพเจาจะตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนแมวา

ผูปกครองจะไมอนุญาต  
 

  

13 ขาพเจาเชื่อฟงที่ผูปกครองสอนเกี่ยวกับการคบ

เพื่อน   
 

  

14 ขาพเจาโตตอบผูปกครองทันที เมื่อรูสึกไมพอใจ   

15 ขาพเจาไมพอใจเมื่อถูกผูปกครองถามเรื่องสวนตัว    

16 ผูปกครองพูดคุยหรืออบรมส่ังสอนขาพเจาใน

เร่ืองการวางตัวที่เหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ    
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

17 ผูปกครองพูดคุยและแนะนําการมีพฤติกรรม

ทางเพศที่ถูกตองและไมถูกตองแกขาพเจา   

  

18 ข า พ เ จ า ไ ม มี ค ว ามลั บป ดบั ง บุ ค คล ใน

ครอบครัว   
 

  

19 ผูปกครองสนใจการเขารวมกิจกรรมที่ขาพเจา

ปฏิบัติที่โรงเรียน    
 

  

20 ผูปกครองใสใจซักถามเกี่ยวกับการเรียนของ

ขาพเจา    
 

  

21 สมาชิกในครอบครัวขาพเจาใชเหตุผลในการ

แกปญหา   
 

  

22 เมื่อขาพเจามีปญหาจะไดรับความชวยเหลือ

จากสมาชิกในครอบครัว   
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ฉบับท ี4 แบบวัดความเชือมันในตนเอง 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

1 
 

ขาพเจาเชื่อวางานที่ตนเองทําจะไดรับความสําเร็จ

เปนอยางดี   

  

2 ในขณะเรียนขาพเจากลัววาครูจะเรียกใหขาพเจา

ตอบคําถาม   
 

  

3 ขาพเจาไมชอบโตแยงกับคนอ่ืน ๆ เพราะกลัว

คนอื่นจะไมเห็นดวย   
 

  

4 ขาพเจารูสึกตื่นเตนหากตองลุกขึ้นตอบคําถาม

ในชั้นเรียน  
 

  

5 ขาพเจาเปนคนขี้อาย ทําใหไมกลาแสดงความ

คิดเห็นในที่มีคนมาก ๆ  
 

  

6 ขาพเจารูสึกอึดอัดถาครูมายืนขาง ๆ ในขณะที่

กําลังทําแบบฝกหัด  
 

  

7 ขาพเจารูสึกอายที่ครูเรียกใหขาพเจาแสดงตัว

ตอหนาคนอื่น  
 

  

8 เมื่อทําสิ่งใดแลวเกิดความผิดพลาดขาพเจาจะ

เกิดความลังเลที่จะทําสิ่งนั้นตอไป   
 

  

9 ขาพเจารูสึกกังวลที่ตองไปในสถานที่ตาง ๆ 

ตามลําพัง   
 

  

10 ขาพเจารูสึกตื่นเตนที่ตองออกไปพูดหนาชั้น

เรียน   
 

  

11 ขาพเจายอมรับในส่ิงที่ตนเองกระทํา แมวาจะ

ถูกตําหนิทําโทษ   
 

  

12 เวลาทํางานกลุมขาพเจานั่งฟงเฉย ๆ มากกวา

พูดแสดงความคิดเห็น  
 

  

13 ขาพเจาชอบเปนผูนํามากกวาผูตาม    

14 ขาพเจาสามารถทําอะไรไดดวยตนเอง   

15 ขาพเจามีความภูมิใจในผลงานที่ขาพเจาทํา     



111 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ 

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย ไมจริงเลย

16 เมื่อมีครูมอบหมายงานใหทํา ขาพเจาจะทําให

สําเร็จใหได แมงานจะยากเพียงใดก็ตาม       
 

  

17 เมื่อครูเฉลยแบบฝกหัดแลวคําตอบไมตรงกับที่

ทํามา ขาพเจาขอใหครูชวยอธิบายใหฟงจนกวา

เขาใจ  

  

18 ขาพเจายึดถือวา “ความพยายามอยูที่ไหน 

ความสําเร็จอยูที่นั่น” เปนหลักในการทํางาน     
 

  

19 ขาพเจาเชื่อวาการตอบคําถามผิดตอหนาเพื่อน

เปนเรื่องธรรมดา   
 

  

20 ถาขาพเจามีขอสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน 

ขาพเจาขอใหครูชวยอธิบายใหฟงจนเขาใจ   
 

  

21 ขาพเจาเต็มใจเลาประวัติจริงของตนเองใหผูอ่ืน

ฟง    
 

  

22  เมื่อครูใหออกไปทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน

ขาพเจาออกไปทําแมจะผิดหรือถูกก็ตาม   
 

  

 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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