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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ ฝังอันดามัน และ 2) เพือ

วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้ นําของผู้ บริหาร สถานการณ์ จิตลักษณะส่วนบุคคล การมี     

สว่นร่วมของผู้ปกครอง เพศ และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน ทีมีผล

ต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต

ภาคใต้ฝังอันดามัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั จํานวนทงัสนิ 538 คน จําแนกเป็นนักเรียน

ชาย 136 คน นักเรียนหญิง 402 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน 

(Multistage random sampling) เครืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มีค่า

ความเทียงระหว่าง .67 ถงึ 1.0 และค่าความเชือมนัระหว่าง .80 ถึง .95 ค่าความเชือมัน

ทงัฉบบั เท่ากบั .97 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติพืนฐาน การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  

1 ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบรีุ 2556 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
3  รองศาสตราจารย์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรีุ  
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(SEM) การวิเคราะห์กลุม่พหุ (MA) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) 

โดยใช้โปรแกรม AMOS และ EQS 

ผลการศกึษา พบว่า 1) ระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน 

ความมีวินัย มีค่าเฉลียสงูทีสดุ เท่ากับ 3.98 รองลงมา คือ คุณธรรมของนักเรียนด้านมี   

จิตสาธารณะ มุ่งมันในการทํางาน การอยู่อย่างพอเพียง และรัก ความเป็นไทย ซึงมี

ค่าเฉลียเท่ากับ 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 ตามลําดับ 2) จิตลักษณะส่วนบุคคล มี

อิทธิพลทางตรงต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .05 ปัจจยัสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมี

อิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่านไปยงัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองมีอิทธิพลทางตรงต่อ

คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 ในกลุ่มนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย ปัจจัยภาวะผู้ นําของผู้บริหาร มีอิทธิพล

ทางตรงต่อสถานการณ์ และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยในระดับโรงเรียนกลุ่ม

นักเรียนหญิงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมสงูกว่านักเรียนชายและปัจจัย

ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และยังมีอิทธิพล

ทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 ในระดับโรงเรียน นอกจากนียังพบว่า ตัวแปรสงัเกตได้ของ

ตัวแปรแฝงทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ใน

ระดับปานกลางถึงสูง ยกเว้นตัวแปรการจัดการตามสถานการณ์กับสติปัญญา มี

ความสมัพันธ์กันน้อยมาก และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองกับสติปัญญา ไม่มี

ความสมัพันธ์กัน และผลการวิจัยยังพบอีกว่า ตัวแปรด้านศาสนา ทีตังของโรงเรียน และ

ขนาดของโรงเรียนไม่มีความสมัพันธ์กัน ดังนันตัวแปรด้านศาสนาของนักเรียน ทีตังและ

ขนาดของโรงเรียนจงึไม่มีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 
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คําสําคัญ : ภาวะผู้นําของผู้บริหาร จิตลกัษณะส่วนบุคคล สถานการณ์ การมีส่วนร่วม

ของผู้ ปกครอง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน เพศ 

และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to examine the level of Moral 

Behavior the Students and  2) to analyze administrators’ leadership factors, 

situations, personnel psychological factors, parents’ participation and 

genders, religions of the students, school’s location and the schools size. 

Affecting Moral Behavior of the Students in Secondary Schools in Southern 

Andaman Area. The study sample were lower secondary students schools in 

southern Andaman areas, accounting for 538 students, 136 male and 402 

Female selected by multi-staged random sampling. The research instrument 

was a questionnaire. The validity of the questionnaire was .67-1.00 and the 

reliability was .80-.97. The collected data were analyzed by using basic 

statistics, Structural Equation Model or SEM, Multi-Group Analysis or MA and 

Multi-level Structural Equation Model or MSEM in order to investigate the 

overall results, item analysis, in groups and at level respectively by using 

AMOS and EQS. 

      It was found that 1) The level Moral Behavior of the Students. That 

highest is orderly it have Average 3.98, the public mind, commitment to work, Is 

sufficiently, and a love Thailand. They are Average 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 

respectively. 2) The personal psychological factors directly influence students’ 

desirable morality traits at the .05 level of significance. Situation directly influences 

personal psychological factors; it indirectly and affecting students’ desirable 

morality traits at the .05 level of significance. Parents’ participation directly affects 

students’ desirable morality traits at the .05 level of significance; female students 
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are more affected than their male counterparts. Administrators’ leadership 

directly influences situation factors; it indirectly and affecting students’ desirable 

morality traits at the .05 level of significance. High level of influence found in female 

than their male counterparts and found only in school level. And administrators’ 

leadership directly affects parents’ participation to students; it indirectly and 

affecting students’ desirable morality traits at the .05 level of significance; and 

found only in school level. Furthermore, it was also found that observed variables of 

latent variables positively correlated at the .05 level of significance, ranging 

from moderate to high levels except situational management and intelligence 

which rare correlation was found. No correlation was found between parents’ 

participation and intelligence. Neither did students’ religions. Moreover, it was 

also found that students’ religions, school’s location and size didn’t correlate with 

each other. Therefore, students’ religions, school’s location and size didn’t 

have any influence on students’ desirable  

morality traits. 

 

Keyword : Administrators’ leadership, Personnel psychological, Situations, 

Parents’ participation, Moral Behavior of the Students, genders, religions of the 

students, school’s location and the schools size. 

 

บทนํา 

   จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล

กระทบทางจิตใจ วิ ถี ชีวิต และความเป็นอยู่ของเ ด็กและเยาวชนไทย อันเ ป็น

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทีสะท้อนให้เห็นถึง ความเสือมถอยทางด้านคุณธรรม ทําให้

สงัคมไทยต้องเร่งพฒันาเด็กและเยาวชน ปัจจยัสาํคญัทีเป็นแรงขับเคลือน คือ คุณภาพ

ของการจดัการศกึษา (เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศักดิ, 2546 : 105 ; สํานักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ, 2540 : 1) โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ ทางการเรียน และคุณลกัษณะ
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อนัพงึประสงค์ของนกัเรียน (คณุธรรม ความรู้ และสงัคม) ควบคู่กัน เพราะปลายทางของ

การศกึษา คือ อปุนิสยัทีดีงาม และคุณภาพของความเป็นมนุษย์ คือ คุณธรรมความดี

งาม ซงึจะนําไปสูก่ารพฒันาคณุภาพในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างแท้จริง และโดย

อัตโนมัติ (สวิุมล ว่องวานิช, 2549 : 1; 2551 :1-2 ; อ้างถึงใน อรอุมา เจริญสขุ, 2552 

: 44 และ อาจอง  ชมุสาย ณ อยธุยา, 2553 : 11-12 และ 20) 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 

พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 และหมวด 4 มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุกระบบเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทัง

ร่างกาย และจิตใจ เน้นทังความรู้ ปลกูฝังคุณธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ทุก

วิชา ประเมินผู้ เรียนจากพัฒนาการ ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5, 7, 14, 26) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุจุดหมายสรุปว่า “มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ มีวินัย เห็นคุณค่าของตน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผน  

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 : 18 และวิสยัทศัน์ของการปฏิรูปการศกึษารอบสอง 

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

ความสขุ ดํารงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก โดยมีตัวชีวัดที

ชดัเจนคือปีพ.ศ. 2561 คะแนนเฉลียโอเน็ตทุกวิชาควรเกินร้อยละ 55 และปัญหาแม่วัยใส

ต้องลดลง และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวิสยัทัศน์ว่า “มุ่ง

พฒันาการศกึษาให้ผู้ เรียนมีคณุธรรมนําความรู้ มีคณุภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 

5 ; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553 : 18 ; ชินวรณ์  บณุยเกียรติ, 2553 : 2 และ

อภิสทิธิ   เวชชาชีวะ, 2554 : 1) 

  ผู้ วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงมี   

ความสนใจศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน แม้ว่าจะได้รับ

การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง

ต่อเนือง แต่สังคมไทยยังพบปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมอีกมากมายจาก

การศกึษาวรรณกรรม ข้อมูลสถิติปัญหาเด็กและเยาวชนของนักวิชาการและหน่วยงาน
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ต่างๆ พบว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาไม่ตํากว่า 5 ล้านคนมีคุณภาพ

ชีวิตตกตํา ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันทังภายในและต่างสถาบัน มี

เพศสมัพันธ์ เป็นแม่วัยใส ทําแท้ง ติดเกมออนไลน์ นิยมใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์     

มือถือเป็นเครืองมือสือสาร เล่นการพนัน มัวสุมในหอพักและสถานเริงรมย์ ในทีสุด

กลายเป็น “แรงงานคุณภาพตํา” เมือวิเคราะห์ตามระดับการศึกษาและพิจารณาเป็นราย

ภาคในแต่ละจังหวัดโดยเรียงตามสภาวการณ์ความรุนแรงลําดับที 1-10 พบว่า มีเด็กและ

เยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นมากทีสดุเช่นเดียวกับจังหวัดในเขตภาคใต้ฝังอันดามัน 

ทุกจังหวัด (กรมสขุภาพจิต, 2550 : 11 ; วีระ ชูรุจิพร ; ชฎาพร ชูรุจิพร, 2550 : 458 ; 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 3-4 ; กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภัฏ       

สวนดสุติ, 2551 : 19-22 และ อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2551, 2553 : 1-76) 

  นักวิจัยและนักจิตวิทยาในประเทศ เสนอว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลสําคัญต่อ         

การพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของบคุคลในวยัเด็ก สรุปได้ 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัสว่นบุคคล 

หรือจิตลกัษณะสว่นบคุคล ปัจจยัเกียวกับครอบครัว ปัจจัยเกียวกับโรงเรียน และปัจจัย

เกียวกับสงัคม/สือ (ธีระพร อุวรรณโน, 2526 ; เลขา ปิยะอัจฉริยะ, 2534 และธีราพร  

กุลนานันท์, 2544 อ้างถึงใน อรอุมา เจริญสุข, 2552 : 44) การวิจัยครังนีได้ให้

ความสําคัญและสนใจศึกษา ปัจจัยเกียวกับบุคคล คือ จิตลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจัย

เกียวกบัโรงเรียนได้แก่ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 2) สถานการณ์ และ 3) การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและศึกษาตัวแปรเพศ และศาสนาของนักเรียน ทีตังและขนาดของ

โรงเ รียนทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน เพือสร้างองค์

ความรู้ใหม่เกียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึงจะเกิดประโยชน์ต่อ      

การพฒันาคณุภาพด้านอืน ๆ ของนกัเรียนต่อไปผู้ วิจยัจงึสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

ในประเทศทีเกียวข้องและสอดคล้องกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี 5 ประเด็น ได้แก่ มีวินัย 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมนัในการทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  

 1. เพือศกึษาระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั  

 2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถานการณ์ จิตลกัษณะสว่นบคุคล 

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง เพศและศาสนาของนกัเรียน ทีตังและขนาดของโรงเรียน ที

มีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั 

 

สมมุติฐานของการวิจยั 

  1. ปัจจยัจิตลกัษณะสว่นบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  2. ปัจจยัสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอัน  

พงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

  4. ปัจจัยภาวะผู้นําของผู้ บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ มีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพลส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

 5. ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน 

 

นิยามขอบเขตคุณธรรม 

  ปัจจุบันคุณธรรมและจริยธรรมมักนํามาใช้ควบคู่กันเสมอ ดังนันเพือให้เกิด

ความเข้าใจตรงกันจึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องอธิบายความหมาย ความเหมือน 

ความต่างและความสัมพันธ์เชือมโยงกันระหว่างคําทังสอง ซึงพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

จริยธรรม หมายถงึ ธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิบติั  
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 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณธรรมสอดคล้องกันว่า เป็น

คณุลกัษณะ หรือ ภาวะนามธรรมภายในจิตใจทีเป็นไปในทางทีถกูต้องดีงาม จริยธรรม เป็น

พฤติกรรมทีสะท้อนคุณธรรมภายในให้เป็นรูปธรรม เป็นการประพฤติปฏิบัติทีดีตาม

มาตรฐานของสงัคม ทงัคณุธรรมและจริยธรรมไม่ใช่สงิทีขาดจากกัน แต่เป็นสิงทีเกียวเนือง

และซ้อนทับกันอยู่ คุณธรรมเน้นคุณประโยชน์ทีเกิดขึน แต่จริยธรรมเน้นสิงทีเหนือกว่า 

ดังนันคําทังสองต่างมีความเหมือนกัน เนืองจากเป็นมิติด้านจิตใจ (ทิศนา แขมมณี และ   

นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, 2545 : 125 ; นงลกัษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตังจิตเจริญกุล ,2551) 

และ ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2551อ้างถงึใน อรอมุา เจริญสขุ, 2552 : 18)  

 

โมเดลโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกับตัวแปรภายใน 

 
หมายเหต ุ: รูปวงรี แทน ตวัแปรแฝง รูปสเีหลยีม แทน ตวัแปรสงัเกตได้ เส้นทบึหนา  

                 แทนอิทธิพลทางตรง และเส้นประ แทน อิทธิพลทางอ้อม  
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วิธีการวิจยั 

              ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยครังนีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสหสมัพันธ์ (Co-

relational research)  

    ขอบเขตของการวิจยั 

  ประชากร  

  ได้แก่ นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ 

ฝังอนัดามนั 

  กลุ่มตัวอย่าง  

  ได้แก่ นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝัง

อันดามัน จํานวน 538 คน เป็นเพศชาย 136 คน และเพศหญิง 402 คน ได้มาจาก    

การสุ่มแบบหลายขันตอน (Multistage random sampling) ตัวแปรภายนอก ได้แก่ 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ตัวแปรภายในได้แก่ จิตลกัษณะส่วนบุคคล สถานการณ์ การมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน และ  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และศาสนาของนกัเรียน ทีตงั และขนาดของโรงเรียน  

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

  แบบสอบถามความคิดเห็น/การรับรู้ของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 5 

ตอน ดังนี 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .95 2) สถานการณ์ มีค่า

ความเชือมนั เท่ากบั .84 3) จิตลกัษณะสว่นบุคคล มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .81 4) การมี

สว่นร่วมของผู้ปกครอง มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .84 และ 5) คุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมของนักเรียน มีค่าความเชือมัน เท่ากับ .92 ซึงค่าความเชือมันทังฉบับ 

เท่ากับ .97 ค่าความเทียงระหว่าง .67-1.0 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทาง

ไปรษณีย์  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้สถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ดังนี 1) การวิเคราะห์

สถิติพืนฐาน คือ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์โมเดล               

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) เพือพิจารณาผลในภาพรวม              

3) การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis : MA) เพือพิจารณาผลระหว่างกลุ่ม           
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4) การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multi-level Structural Equation 

Model: MSEM) เพือพิจารณาผลเป็นระดับ โดยค่า  2, 2/df, NFI, IFI, RFI, TLI และ 

RMSEA. 

 

ผลการศึกษา 

  สว่นที 1 ศกึษาระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคใต้ฝังอนัดามนั ปรากฏผล ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน 

(ตวัแปรสงัเกต) 

ตวัแปรสงัเกต ตําสดุ สงูสดุ X  S.D 

    1y (มีวินยั) 1.80 5.00 3.98 0.64 

   2y (อยู่อย่างพอเพียง) 1.83 5.00 3.79 0.67 

   3y ( มุ่ ง มั น ใ น ก า ร

ทํางาน) 

4y (รักความเป็นไทย) 

    5y (มีจิตสาธารณะ) 

1.50 

1.00 

1.83 

5.00 

5.00 

5.00 

3.91 

 

3.79 

3.94 

0.71 

0.70 

0.71 

 

  จากตาราง 1 พบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน   

การมีวินยั ( 1y ) มีค่าเฉลยีในระดบัสงูสดุ คือ 3.98 รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ ( 5y ) 

อยู่อย่างพอเพียง ( 2y ) มุ่งมันในการทํางาน ( 3y ) และรักความเป็นไทย ( 4y ) ซึงมี

ค่าเฉลยีเท่ากบั 3.94, 3.91, 3.79 และ 3.79 ตามลาํดบั 

  สว่นที 2 วิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถานการณ์ จิตลกัษณะส่วน

บุคคล การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง เพศ และศาสนาของนักเรียน ทีตังและขนาดของ

โรงเรียนทีมีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ปรากฏผล ดงัน ี
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      1. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เพือพิจารณาผลใน

ภาพรวม  

 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลทังหมดทีมีผลต่อ 

 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

อิทธิพล อิทธิพลทางตรง 

(DE) 

อิทธิพลทางอ้อม 

(IE) 

อิทธิพลทงัหมด 

(TE) 

1η2η   0.75 na 0.75 

                1ηη 3  na 1.01 1.01 

1η4η   0.18 na 0.18 

                1ηξ   na 0.90 0.90 

หมายเหตุ DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลทังหมด และ           

na = ไม่มีอิทธิพล 

.81

Eta1

.79

y1 e1
.89 .78

y2 e2.88 .79

y3 e3
.89

.74

y4 e4
.86

1.01

Eta2
.48

y8

e5

.69
.71

y7

e6

.84.04

y6

e7

.20
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Student's Ethical Model in Southern part of Thailand
N = 538 Chi-square = 426.915  df = 145  p. = .000

CFI = .797  NFI = .727  RMSEA = .060
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  จากตาราง 2 พบว่า จิตลกัษณะสว่นบคุคล และการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง มี

อิทธิพลทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน สถานการณ์ 

และภาวะผู้ นําของผู้ บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คณุธรรมของนกัเรียน 

  2. การวิเคราะห์กลุม่พห ุ(Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรเพศชายและ

เพศหญิงปรากฏผล ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระและโมเดลทีบังคับให้กลุ่มเพศชายและหญิงมี

ค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล dfΔ  2Δχ  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

ช า ย -

หญิง 

5 15.92 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

จากตาราง 3 พบว่า ทัง 2 โมเดลมีผลต่างของ Chi-square ( 2χ ) เท่ากับ 

15.92 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และค่า p-value เท่ากับ .01 ซึงมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 แสดงว่าโมเดลความสมัพันธ์มีความแตกต่างกันระหว่าง

โมเดลของเพศชายและเพศหญิง ดงันนัจะต้องมีการทดสอบรายคู่เพือหาว่าตัวแปรเพศ

มีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กบัความสมัพนัธ์คู่ใดบ้าง แสดงผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุม่นกัเรียนเพศชายและเพศหญิง ในแต่ละ   

สมมติุฐาน 

สมมุติฐาน 
ชาย หญิง  

z-test B β  B β  

               
 121H β  2.01

**  0.93  **
2.08  1.03  0.16  

                232
H β  **

1.37  0.77  **
1.39  0.73  0.04  

               
 143H β  **

490.  0.52  0.07  0.08  3.88-  
                314

H γ  **
0.38  0.87  **

0.13  0.96  1.97-  

                415
H γ  **

0.95  0.53  **
5.22  0.82  1.61  

B = ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางคะแนนดิบ β = ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางคะแนนมาตรฐาน 

*p<.05, **p<.001 

  จากตาราง 4 พบว่า ผลการทดสอบรายคู่ของพารามิเตอร์ทัง 2 กลุ่มทีสมนัย

กันโดยใช้สถิติทดสอบ z-test (ถ้าค่า z-test มากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 ชีให้เห็นว่ามี

นยัสาํคญัทีระดบั .05) ซงึพบว่า มี 2 คู่ทีมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 14β และ 31γ โดยที 

14β คือ อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  4  ทีส่งผลต่อคุณลกัษณะด้าน

คุณธรรมของนักเรียน  1  เนืองจากค่า z-test ติดลบซึงชีให้เห็นว่าผลต่างของ

พารามิเตอร์ตัวนีในกลุ่มเพศหญิงสูงกว่าของกลุ่มเพศชาย  หรือกล่าวอีกนัยหนึงว่า   

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  4 ในกลุม่เพศหญิงส่งผลต่อคุณลกัษณะด้านคุณธรรม

ของนกัเรียน  1  สงูกว่าในกลุม่เพศชาย สว่น 31γ คือ อิทธิพลภาวะผู้นําของผู้บริหาร 

   ทีสง่ผลต่อสถานการณ์  3  พบว่าค่า z –test มีค่าเป็นลบเช่นกันดังนันจึงสรุปว่า 

ภาวะผู้นําของผู้บริหาร   ในกลุม่เพศหญิงสง่ผลต่อสถานการณ์  3  สงูกว่าในกลุ่ม

เพศชาย 

 4. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรศาสนาพุทธ

และศาสนาอิสลาม ปรากฏผล ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระ และโมเดลทีบังคับให้กลุ่มศาสนาพุทธ และ 

ศาสนาอิสลามค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล Δdf  2x  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

พุ ท ธ -

อิสลาม 

5 1.89 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

  จากตาราง 5 พบว่า ทัง 2 โมเดลให้ค่าสมัประสิทธิ เส้นทางทีสมนัยกันระหว่าง

กลุ่มทีนับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม ซึงทัง 2 โมเดลมีผลต่างของ Chi-square     

( 2χ ) เท่ากบั 1.89 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และค่า p-value 0.86 ซึง

ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) แสดงว่า โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างไม่มี

ปฏิสมัพันธ์กันระหว่างกลุ่มศาสนาทังสอง จึงไม่ต้องทดสอบรายคู่ สรุปว่า โมเดลไม่มี

ปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างกลุม่ศาสนาทีนบัถือ 

   5. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรทีตัง

ของโรงเรียนในเขตและนอกเขตเทศบาล ปรากฏผล ดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบกลุ่มทีตังในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล มี

ค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล Δdf  2x  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

ในเขต 

-นอกเขต 

5 9.04 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

จากตาราง 6 พบว่า โมเดลทงั 2 ให้ค่าสมัประสิทธิ ถดถอยทีสมนัยกันระหว่าง

กลุม่โรงเรียนทีตงัอยู่ในเขตเทศบาลกบัโรงเรียนทีตงัอยู่นอกเขตเทศบาลเท่ากัน มีผลต่าง

ของ Chi-square ( 2χ ) เท่ากับ 9.04 ผลต่างขององศาอิสระ (Δdf ) เท่ากับ 5 และ  
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ค่า p-value 0.11 เมือเปรียบเทียบกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) 

แสดงว่า โมเดลไม่มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างทีตงัของโรงเรียน 

6. การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-group Analysis) ระหว่างตัวแปรขนาดของ

โรงเรียน (เลก็ กลาง และใหญ่) ปรากฏผล ดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบโมเดลอิสระและโมเดลทีบังคับให้กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค่าพารามิเตอร์เท่ากนั 

โมเดล dfΔ  2Δx  p-value NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho-2 

เลก็-กลาง 

เลก็-ใหญ่ 

กลาง-ใหญ่ 

5 

5 

5 

4.76 

7.70 

3.75 

0.45 

0.17 

0.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

      จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบโมเดล พบว่า ให้ค่าสมัประสิทธิ ถดถอยที

สมนยักนัทงัสามคู่ คือระหว่างกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลุม่โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ่ เมือเปรียบเทียบกันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p-value > 0.05) แสดงว่า 

โมเดลความสัมพันธ์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงสรุปได้ว่าโมเดลไม่มีปฏิสมัพันธ์กันระหว่างกลุ่มขนาด

ของโรงเรียน  

  7. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) เพือพิจารณาผล

เป็นระดบั ปรากฏผล ดงัตาราง 8 
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Between group (รร.) 

 
Within group (นร.) 

 

ตาราง 8  การทดสอบความสมัพนัธ์ ในระดบันกัเรียน และระดบัโรงเรียน 

อิทธิพล 

Within group (นร.) Between group (รร.) 

พารามิ 

เตอร์ 
SE z-test พารามิเตอร์ SE  z-test 

12
ηη 

23
ηη 

14
ηη   

 
3

ηξ    

 
4

ηξ   

3.524 

 

0.172 

 

0.156 

 

1.106 

 

0.728 

1.091 

 

0.052 

 

0.048 

 

665,449.

565 

438,069.

406 

*3.230  
 

*3.284  
 

*3.208  
 

0.000 

 

0.000 

1.171 

 

0.525 

 

0.152 

 

1.203 

 

0.702 

0.944 

 

0.221 

 

0.712 

 

0.298 

 

0.196 

 1.241 

 

 *2.372  
 

0.213 

 

*4.038  
 

*3.575  

NTLER-LIANG 2χ = 584.977, df = 288, p = 0.000, CFI = .967, RMSEA = .053 

หมายเหต ุ ค่าพารามิเตอร์อยู่ในรูปคะแนนดิบ  *=p-value .05 และ 

                 ถ้า z-test < 1.96 =ไม่มีนยัสาํคัญ 
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   สมมติุฐานที 1 ( 12β ) ในระดบันกัเรียน มีค่า z-test เท่ากบั 3.230*และในระดับ

โรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 1.241 แสดงว่า ในระดับนักเรียน ตัวแปรจิตลกัษณะส่วน

บคุคล )( 2 มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นกัเรียน )( 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่ไม่มีอิทธิพลในระดบัโรงเรียน 

  สมมุติฐานที 2 ( 23β ) ในระดับนักเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 3.284*และใน

ระดับโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 2.372*แสดงว่า ตัวแปรสถานการณ์ )( 3 มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตวัแปรจิตลกัษณะส่วนบุคคล )( 2 อย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทัง

ในระดบันกัเรียน และในระดบัโรงเรียน  

  สมมติุฐานที 3 ( 14β ) ในระดบันกัเรียน มีค่า z-test เท่ากบั 3.208*และในระดับ

โรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 0.213 แสดงว่า ในระดับนักเรียน การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง )( 4 มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม

ของนักเรียน )( 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ไม่มีอิทธิพลในระดับ

โรงเรียน 

  สมมุติฐานที 4 ( 31γ ) ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้ นําของผู้บริหาร

)( และตัวแปรสถานการณ์ )( 3 พบว่า ในระดับนักเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 0.00 

และในระดับโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 4.038*แสดงว่า ในระดับนักเรียน ตัวแปร

ภาวะผู้นําของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ )( 3 แต่มีอิทธิพลทางตรง 

ในระดบัโรงเรียน อย่างนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  สมมติุฐานที 5 ( 41γ ) ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรภาวะผู้นําของผู้บริหาร )(
และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง )( 4 พบว่า ในระดับนักเรียน มีค่า z-test 

เท่ากบั 0.00 และในระดบัโรงเรียน มีค่า z-test เท่ากับ 3.575*แสดงว่า ในระดับนักเรียน 

ตัวแปรภาวะผู้ นําของผู้ บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ ตัวแปรการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง )( 4 แต่มีอิทธิพลทางตรงในระดับโรงเรียน อย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 
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สรุปและอภิปรายผล 

  จากผลการวิจยั เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคุณธรรม

ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน สามารถอภิปราย

ผลการวิจยัได้ดงันี  

  1. ข้อค้นพบทีปรากฏว่า ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นกัเรียนการมีวินยั อยู่ในระดบัสงูสดุ รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ มุ่งมันในการทํางาน 

อยู่อย่างพอเพียง และรักความเป็นไทยตําสดุ (เฉลีย 3.98, 3.94, 3.91, 3.79, 3.79 

ตามลาํดบั) อาจเป็นเพราะจุดหมาย หลกัการ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 หมวด1 มาตรา 6 และหมวด 4 

มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 จุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2555-2559) และ

วิสัยทัศน์การปฏิ รูปการศึกษารอบสอง ได้ให้ความสําคัญเกียวกับการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมี

วินยั  

   2. ข้อค้นพบทีปรากฏว่า ปัจจัยจิตลกัษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ปัจจัยสถานการณ์มีอิทธิพล

ทางตรงต่อจิตลกัษณะส่วนบุคคล และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลกัษณะอัน   

พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองมีอิทธิพล

ทางตรงต่อคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนหญิง

สงูกว่านกัเรียนชาย ปัจจยัภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อสถานการณ์ และ

มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปยังคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของนักเรียนใน

ระดบัโรงเรียนโดยในกลุม่นกัเรียนหญิงสงูกว่านักเรียนชาย และยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง และมีอิทธิพลทางอ้อมสง่ผ่านไปยงัคณุลกัษณะพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมของนักเรียนในระดับโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึง

ผลการวิจยันีสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรอมุา  เจริญสขุ (2552 : 165) ; บรัคแมน และ

คณะ (Brugman et al., 2003 : 289-300) ทีพบสอดคล้องกันว่า สติปัญญามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความสามารถทางคุณธรรมจริยธรรม ความเชืออํานาจในตน 
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มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม บทบาท การแต่งกาย ความรับผิดชอบ

งาน และแบบอย่างทีดีของครู เป็นผู้ สอนคุณธรรมจริยธรรมทางอ้อมให้แก่นักเรียน 

ประสบการณ์ทางสงัคมมีความสมัพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจทางจริยธรรม บรรยากาศ

ทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะทางจริยธรรม และเพศหญิงมีระดับ

พฒันาการทางจริยธรรมสงูกว่าเพศชาย ซงึสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 124 )  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ตามแนวคิดของ   

เพียเจท์ และโคลเบิร์ก (Piaget, 1967; Kohlberg, 1969 : 31-35) และทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม 

ทีผู้ วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ในครังนี ซึงเชือว่า จิตลกัษณะของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล และโฮฟฟ์แมน (Piaget, 1967; Hoffman, 1977 : 

27-34) เชือว่า สติปัญญาเป็นองค์ประกอบทีมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจทางจริยธรรม     

ในเด็ก เพราะพฒันาการทางคณุธรรมจริยธรรมสอดคล้องและมีความสมัพนัธ์กับการพัฒนา

ทางสติปัญญา  

   งานวิจยัของ พระวนัชยั ธนวงัโส (2548) แจนเจ็ทโทวิก และมาลนิิก (Janjetovic & 

Malinic, 2003; สเปร่า (Spera, 2000) อ้างถึงใน ดํารงค์ ชลสขุ, 2552 : 6) พบว่า การมี  

สว่นร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาทีบ้านและความสมัพันธ์ของผู้ปกครองคือตัวทํานายที

สําคัญต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุม่ครู และผู้ปกครอง เป็นปัจจยัสาํคญัทีสง่ ผลต่อ การเกิดพฤติกรรมเชิงคุณธรรม

ของนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ บุณยเกียรติ (2552 : 148) ทีพบว่า 

ความเกียวข้องของผู้ ปกครองในการเรียนของเด็ก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

   งานวิจัยของ พีเตอร์คิน (Peterkin, 1996 : 231-248)  แซฟวิดส์ และพาสเซียดิส 

(Savvides & Pashiardis, 2005 : 231-248) อ้างถึงใน ดํารงค์  ชลสขุ (2552 : 6) พบว่า 

ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารเป็นปัจจัยสําคัญทีสุดสําหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คณุธรรมของนกัเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ฮอย และมิสเคล (Hoy & Miskel, 2001) 

โบลเดน (Bolden, 2004) บลาเซ่ และ เคอร์บี (Blasé & Kirby, 2000) ยอร์ช และ        

อเลกซานเดอร์ (George & Alexander, 1993) พีเตอร์คิน (Peterkin, 1996) อ้างถึงใน 
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ดํารงค์ ชลสขุ (2552 : 6) ซาฟวิดส์ และพาเซียดิส์ (Savvides & Pashiardis, 2005 : 231-

248) ทีพบว่า ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและภาวะผู้นําแบบแลกเปลียน เป็นปัจจัย

สําคัญและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ต่อคุณลักษณะของผู้ เรียน ต่อ    

การเพิมประสิทธิภาพการทํางานของครูและต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน และ

งานวิจยัของ ดํารงค์ ชลสขุ (2552 : 120-130) พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีความสมัพันธ์

เชิงบวกกับคุณธรรมของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นํา   

การเปลยีนแปลง และทฤษฎีภาวะผู้นําแบบแลกเปลยีน ตามแนวคิดของเบิร์น และแบสส์ 

(Burns,1978; Bass, 1985 อ้างถงึใน ดํารงค์  ชลสขุ (2552 : 6) ทีเชือว่า ภาวะผู้นําของ

ผู้บริหารเป็นปัจจยัสาํคญัทีสดุทีส่งผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ  ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของ

โรงเรียน แต่มีผลโดยอ้อมต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนักเรียน ดังนัน

จึงควรเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครู และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองอย่างจริงจงั 

   สาํหรับตวัแปรด้านศาสนาของนกัเรียนทีตงัและขนาดของโรงเรียนไม่มีอิทธิพล

ต่อคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านคณุธรรมของนกัเรียน อาจเป็นเพราะจุดหมาย หลกัการ 

ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 

2545 หมวด1 มาตรา 6 และหมวด 4 มาตรา 23 มาตรา 24 ข้อ 4 และมาตรา 26 

จดุหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการศึกษา

แห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2555-2559) และวิสยัทัศน์การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ทีมี

จุดเน้นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดการศึกษาให้ปลูกฝังทังความรู้ คุณธรรมและ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทกุรายวิชา ให้ประเมินผู้ เรียนจากพัฒนาการ ความประพฤติ 

และพฤติกรรมการเรียน มีวินยั และเห็นคณุค่าของตน โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีความสขุ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5, 7, 14 และ 

26 ; กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 5 ; สาํนกังานเลขาธิการสภา การศึกษา, 2553 : 18 ; 

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 2553 : 2 และอภิสิทธิ   เวชชาชีวะ, 2554 : 1) และหลกัเกณฑ์  

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกรอบ 3 ซึงทุกโรงเรียนต้องยึดเป็นแนว
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ปฏิบัติ หรืออาจเนืองมาจากข้อจํากัดในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และข้อคําถามใน

แบบสอบถามบางตอน ไม่ได้ถามผู้ เกียวข้องโดยตรง คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมของ

นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะทีอาจเกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศกึษาใน 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี 

  1. ข้อเสนอแนะทัวไป 

              ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

             1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรกําหนดนโยบายใน  

การสรรหาบุคลากรเข้าสู่ ตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา /ผู้ บริหารการศึกษาที มี

คณุลกัษณะด้านภาวะผู้นําทีดี มีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ  

      1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาต่าง ๆ ควรให้ความสาํคญักบัการกําหนดนโยบาย ในการส่งเสริมให้สถานศึกษา

พัฒนาครู  และพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะ                           

อนัพงึประสงค์ของนกัเรียนให้มากยิงขนึ 

       ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ 

              1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศึกษาต่าง ๆ ควรกําหนดหลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา เพือพัฒนาผู้ บริหาร

สถานศกึษา/ผู้บริหารการศกึษา และครูโดยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ กับการส่งเสริม

คณุลกัษณะด้านภาวะผู้นําทีดี มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู เพือ

สง่เสริมคณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของนกัเรียน  

 1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญกับการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ทีเน้นการส่งเสริม

ให้สถานศึกษาพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะที             

พงึประสงค์ของนกัเรียนให้มากยิงขนึ 
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    1.3 สถาบันอุดมศึกษาทีเกียวข้องกับการผลิตบัณฑิตในสาขาการบริหาร

การศึกษา สาขาหลกัสตูรและการสอน ควรพัฒนาหลกัสตูรและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ให้กับบัณฑิต โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ

บณัฑิตด้านภาวะผู้นํา การบริหารจัดการทีดี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนา

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

       2.1 การศกึษาครังน ีมีข้อจํากดัในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และข้อคําถาม

ในแบบสอบถามบางตอน ไม่ได้ถามผู้ เกียวข้องโดยตรง คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ

ผู้ปกครอง หากมีการเพิมกลุม่ตัวอย่าง และข้อคําถามอาจทําให้ได้ข้อค้นพบทีน่าสนใจ 

และต่างจากผลการวิจยัในครังน ี

     2.2 ควรทําการศกึษาประเด็นเดียวกนั โดยนําผลมาเปรียบเทียบกนัระหว่าง

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเพือนําข้อค้นพบทีได้มาพัฒนา ปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ให้

สอดคล้องกบับริบท นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน และเพือเป็นข้อมูล

ในการพฒันาการจดัการศกึษาต่อไป 

       2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝังอันดามัน ทังปัจจัยเกียวกับครอบครัว 

และปัจจัยทีเกียวกับสงัคมและสือ เพือเป็นข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาดูแลเด็กและ

เยาวชนให้มีความสมบรูณ์ทงัร่างกายและจิตใจ 

           2.4 ควรทําการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

คุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดการศึกษาเอกชน และโรงเรียน

ประถมศึกษาขยายโอกาส เขตภาคใต้ฝังอันดามัน และภูมิภาคอืน ๆ เพือนําผลมา

เปรียบเทียบกบัการวิจยัในครังนี อาจทําให้ได้ข้อค้นพบทีแตกต่างและกว้างขวางยิงขนึ 

  2.5 ควรนําทฤษฎี ทงั 3 ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทัง 3 รูปแบบที

ผู้ วิจัยนํามาศึกษาในครังนีไปใช้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน     

การเรียนรู้ และด้านสงัคม เพือนําข้อค้นพบทีได้มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้

สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลสมัฤทธิ

ทางการศกึษา และการจดัการศกึษาในอนาคต 
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