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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภูมิหลังของครอบครัวนักเรีย น บทบาทของครู บทบาท
ของผูปกครองนักเรียน และพฤติกรรมของตัวนักเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน
โรงเรี ยนเครื อมูลนิ ธิสง เสริ มการศึกษาคณะภคิ นีเซนตปอล เดอ ชาร ตร แหง ประเทศไทย รวมถึ ง
นักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดมูลนิธิอื่น ที่มีคณะภคินีเซนตปอล ฯ เปนผูบริ หารโรงเรี ยน จํานวน 500
รายแลวนําขอมูลมาเขียนใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลมาเขียนแบบจําลองสมการโครงสร าง (SEM)
และวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปลิสเรล (LISREL) เพื่อศึกษาอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีตอการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ผูวิจัยใชแนวทางเชิงคุณภาพ โดยจัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยาง 3 กลุม
รวมทั้งหมด 75 คน เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ
จากการศึกษาพบวา การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงคของนักเรี ยนโรงเรี ยนเครื อมูลนิธิ
สงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย ขึ้นอยูกับบุพปจจัยตางๆ ดัง นี้ (1)
พฤติกรรมของตัวนักเรียน มีอิทธิพลสูง สุดตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงคของนักเรี ยน (2)
บทบาทของครู มีอิทธิพลในเรื่องนี้สูง มาก (3) บทบาทของผูปกครองนักเรี ยนมีอิทธิพลมากเปนรอง
จากบทบาทของครู และ(4) ภูมิหลังของครอบครั วนักเรี ยน มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนดวยเชนกัน แตมีอิทธิพลในเชิงลบ
คําสําคัญ : บุพปจจัย ลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน แบบจํ า ลองสมการโครงสรา ง พฤติ กรรม
ของนักเรียน บทบาทของพอแม
1

ผูอํานวยการโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท
2
ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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Abstract
This research has the following objectives to study: (1) students’ family background,
teachers’ roles, parents’ roles, students’ behavior and students’ desirable character
and(2) the influence of students’ family background, teachers’ roles, parents’ roles,
and students’ behavior in developing the students’ desirable character. The researcher
employed both qualitative and quantitative research methods to gather data from the
students in Mathayom 1-6 of St. Paul de Chartre’s schools in Thailand. The
administrator of the school utilized the structural equation modeling, using SEM and
LISREL software programs, to analyze the conceptual framework of this research. It is
adhered, to find out ways in developing desirable character of the students.
The researcher administered qualitative method using questionnaires to collect
information from the respondents. The respondents were composed of three groups of
75 students. teachers, and parents, this to validate the researcher’s quantitative results.
This study revealed that the development of desirable character of St. Paul de
Chartre’s students in Thailand were influenced by these following factors: (1)
students’ behavior was found to be the most influencing to the development of
desirable character of the students, (2) teachers’ roles was found to be the next to the
most influencing, (3) parents’ roles followed after the teachers’ roles, and (4) students’
family background was found to nagative influencing to the students’ character
development.
Keywords: Antecedents, desirable character, SEM, students’ behavior, parents’ role
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ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไวในมาตรา 5 วา ตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอ ยางมีความสุข สวนใน
มาตรา 4 ของพระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ ไดกําหนดคุณลั กษณะอั นพึงประสงคไวในหลั กสูตร
แกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานวา เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุขในฐานะที่เปนพลเมือ งไทยและพลโลก ดั งนี้ (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย (2)
ซื่อสัตยสุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝเรียนรู (5) อยูอยางพอเพียง (6) มุงมั่ นในการทํางาน (7) รักความ
เปนไทย และ (8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคลองกับปฎิญญาวาดวย
การจัดการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO) คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกไดแก
มีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อ สารไดสองภาษา ล้ํ าหนาทางความคิด สามารถผลิ ต
งานอยางสรางสรรค และที่สําคัญ คือ รวมกันรับผิดชอบตอ สังคมโลก (ชยพร กระตายทอง,
2554)
จากความคาดหวังใหประชาชนชาวไทยมีลั กษณะอั นพึงประสงคขางตน ทําใหตอ ง
ยอนกลับมามองสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน โดยมุงเนนไปที่เยาวชน ซึ่งจะเห็นไดวาความ
เจริญทางดานวัตถุในสังคมไทยเปนไปอยางรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันความเจริญ ทางดาน
จิตใจของเยาวชนและประชาชนกลับมีแนวโนมวาจะเสื่อ มถอย โดยมีพฤติกรรมที่ยึดติดกับ
ความเจริญทางดานวัตถุ โดยเฉพาะบางครอบครัวขาดความผูกพัน ขาดความเอื้ อ อาทรตอ กัน
และขาดความอบอุน (รัตนา จงสุทธนามณี, 2550) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการขาดคุณธรรม
ขาดการพัฒนาทางดานจิตใจของเยาวชน จนเปนเหตุใหสังคมทวีความรุนแรง เต็มไปดวย
ปญหาตางๆ (พระมหาภาษิต สุขวรรณดี, 2551) อาทิเชน อิ ทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติซึ่ง
ผานเขามาทางสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆอยางรวดเร็วและงายดาย ยากที่จะควบคุมได สงผล
ใหรูปแบบการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของคนไทยและการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (พระพบโชค มาไพศาลกิจ, 2547) สภาพปญ หาของเยาวชนใน
สังคมไทยปจจุบันออกแบงเปน 5 รูปแบบ คือ (1) เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่งทางใจ คือ ขาด
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หลั กยึดเหนี่ยวในเรื่อ งศาสนา (2) ครอบครัวแตกแยกมากขึ้นจึงขาดความอบอุ น (3) สังคม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สรางคานิยมที่ผิดๆใหแกเด็ก และเยาวชน (4) การเลี ยนแบบที่ไมดี
จากสื่อตางๆ และ (5) การพนันและสิ่งเสพติด (อมรรัตน เทพกําปนาท, 2550) และจากการ
รายงานภาวะสังคมในป พ.ศ.2550 พบวา เด็กและเยาวชนกระทําผิดมากขึ้นโดยเฉพาะคดี
เกี่ยวกับยาเสพติด การโจรกรรมหรือลักทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติมากขึ้น โดยอิ ทธิพลของ
กลุมเพื่อน สภาพครอบครัวที่ไมสมบูรณ การเลียนแบบความรุนแรง และความขาดแคลนหรือ
ดอยโอกาสในทางเศรษฐกิจ เปนตน
นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร แหงประเทศไทย เฉพาะในระดับมัธยมศึกษามีจํานวน 26,520 คน ซึ่งเปนเยาวชนไทย
ทั้งหมดที่อาจจะตองเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี รวมถึ งการไหลบา
ของวัฒนธรรมขามชาติที่มาพรอมๆ กับเทคโนโลยี ทําใหเยาวชนที่เปนนักเรียนของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ รับเอาวัฒนธรรมเหลานั้นเขามาในชีวิตประจําวัน เชน เรื่องการบริโภคอาหาร
ซึ่งสงผลเสียตอภาวะสุขภาพ โรคอวน และแฟชั่นการแตงตัว รวมถึ งคานิยมในเรื่อ งเพศ ซึ่ง
สงผลตอ คุณคาทางศีล ธรรมจริยธรรม เชนเดียวกับเยาวชนทั่วๆ ไปในสังคมไทย ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาบุพปจจัยของการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน บทบาทของครู บทบาทของผูปกครอง
นักเรียน และพฤติกรรมของตัวนักเรียนที่มีตอการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
สําหรับขอบเขตของการศึกษาวิจัยเจาะจงไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึ งปที่ 6 ของ
โรงเรียนเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย และ
รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดมูลนิธิอื่นที่มีคณะภคินีเซนตปอล ฯ เปนผูบริหารโรงเรียน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ไดทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
คุณ ลักษณะอันพึงประสงคข องนั กเรียน (students’desirable characteristics, STUBEHAV): คื อ
หลั กของคุ ณธรรมที่ ค วรปลู กฝ ง ให เกิ ดในชีวิ ตของนั กเรีย นในเครือ ฯมูล นิธิ เพื่ อ ใหเ ป น
เอกลักษณของนักเรียนในเครือมูลนิธิซึ่งกระจายอยูในภาคพื้นตาง ๆ ของประเทศไทย มูล นิธิ
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คณะภคินี เซนตป อล เดอ ชารต ร แหง ประเทศไทยได กํ าหนดปรั ช ญานโยบายในการจั ด
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนของโรงเรียนที่นอกเหนือจากดานวิชาการ ที่สําคัญที่สุดคือการ
มุงเนนในเรื่องคุณธรรมใหแกนักเรียน โดยการกําหนดปรัชญาของโรงเรียนไววา “มนุษยที่มี
คุณภาพคือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู” ดังนั้นคณะภคินีเซนตปอลฯ จึงไดกําหนดลักษณะ
เอกลักษณของนักเรียนที่ผานการศึกษา ในโรงเรียนเครือ มูล นิธิฯ ไววาควรมีลั กษณะอั นพึง
ประสงค 4 ประการ ดังนี้
1) ความซื่อสัตย (honesty, HONEST) คือการประพฤติปฏิบัติตรงตอ ความเปนจริงที่
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมมีเลหเหลี่ยมทั้งทางตรงและทางออม คือ โกงผูอื่ นหรือ สวนรวม มี
ความซื่อตรงทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนมีวินัยในตนเองและสังคม ตรงตอ
เวลา รับรูหนาที่และคํามั่นสัญญา การรักษาคําพูดโดยยึดหลักเหตุผล ถูกตองตามทํานองคลอง
ธรรมดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตเกิดผลดีตอ ตนเองและสังคม (ภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร, 2552) ในอีกแงหนึ่ง ความซื่อสัตยคือ มีความจริงตอตนเองและผูอื่ น ไมชักนําเขาไป
นอกลูนอกทางเพียงเพื่อผลประโยชนแหงตน กลาที่จะยอมรับความผิด แมวาเปนการยอมรับ
ผิดเพื่อผูอื่น (Spellings, 2005)
2) ความเรียบงาย (simplicity, SIMPLE) สําหรับนักเรียน ความเรียบงายคือ การพัฒนา
ความเปนอยูอ ยางพอเพียง ใชสิ่งตางๆ ที่มีอ ยูเพื่อ คนรุนหลั ง ใหความเคารพตอ บุคคลและ
สิ่งแวดล อ มตางๆ ในโลก เพื่ อ วา เมื่อ นัก เรีย นเติ บโตเป นผู ใหญ ความเรีย บงา ยจะชว ยให
นัก เรี ย นบรรลุ เ ปา หมายได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (Campana, 2007) และการที่ นั กเรี ยนใส
เครื่องแบบไปโรงเรียนทุกวัน ก็เปนความเรียบงาย ซึ่งเครื่องแบบจะทําใหประหยัดโดยไมตอ ง
หาชุดใหมๆ เสมอ นอกจากนี้ (1) เครื่องแบบยังทําใหมีความเทาเทียมกัน (2) เครื่องแบบทําให
รูวา เปน นักเรียนมีบุค ลิ กภาพที่ เหมาะสม (3) เครื่อ งแบบจะชว ยใหนัก เรีย นเรีย นรู ที่จ ะ
แยกแยะการแสดงออก และ (4) เครื่อ งแบบทําใหมีศักดิ์ศรีเหมือ นมือ อาชีพ (Sern, 2008)
3) ความขยันทุมเท (diligence, DILIGENT) สําหรับนักเรียน ความขยันทุมเทคือการ
ทํางานหนัก ไมวาจะเปนงานที่งายหรือยาก มีงานที่ตองใชเวลามากและตองอาศัยการมีวินัยใน
ตนเอง (Pavlina, 2006) ความขยันทุมเทตองมีความพรอม กระตือรือรน เต็มเปยมดวยพลังและ
มีความพยายาม สิ่งที่ตรงกันขามคือความเกียจคราน อื ดอาด ยืดยาด (Crosby, 2003) การเปน
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คนขยัน ทุ มเทตอ งอาศั ยการมี ร ะเบี ย บวิ นั ยในตนเองเปน อย างมาก พากเพี ย รจนประสบ
ความสําเร็จได (Jorgensen, 2006; Mackey, 2007) นักเรียนที่ดีจะตองขยันเรียน ใหความสําคัญ
กั บ ทุ ก ๆวิ ช า และ ทุ ก ๆ บทเรี ย น (Hill, 2008) และนั ก เรี ย นที่ ข ยั น ทุ ม เทจะมี (1) มี
ความสามารถในการเรียน มีสมาธิ มีความกาวหนาในการเรียนและจะทุมเทใหกับการเรียน
เพื่อ จะไดดีที่ สุด และ (2) มีทั ศนคติที่ดี ตอการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เมื่ อเผชิญกั บสิ่งที่ไม
คาดหวังก็จะตัดสินใจไดอยางถูกตอง และพยายามทําทุกอยางเต็มสติปญญาและความสามารถ
จนบรรลุผลสําเร็จ (Kwong, 2008)
4) การอุทิศตนเพื่อ คนอื่ น (devoted to others, DEVOTED) การดําเนินชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุข ตองมีจิตใจที่สงบ มีความคิดที่บริสุทธิ์ ทั้งคําพูดและการกระทํา แยกความ
แตกตางระหวางความดีและชั่ว มีศีลธรรมและมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเพื่อ ผูอื่ น (Nayaka
Thera, 2006) ในฐานะพอแมควรสอนลูกใหมีความรับผิดชอบ เปนคนดี มีความเคารพนับถื อ
ผูอื่น รวมทั้งชักชวนใหลูกมองเห็นในความตอ งการของผูอื่ น ใหเกียรติและรักษากฎเกณฑ
แหง การเปนประชาธิปไตย สิ่งที่จําเปนในการเปนบุคคลเพื่อ คนอื่ นคือ ความซื่อ สัตย และ
ความยุติธรรมตอ ผูอื่ น (Spelings, 2005) การเสียสละเพื่อ ผูอื่ นนั้น อาจหมายถึ งการใหความ
ชวยเหลือมากกวาการรอคอยความชวยเหลือจากคนอื่ น ใหอ ภัยไมโกรธแคน และชวยเหลื อ
ผูอื่นโดยไมตองการสิ่งใดตอบแทนหรือเปนที่ปาวประกาศใหรูกันทั่วไป (Hovatter, 2000)
ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน (students’ family background, STUBACK) : ภูมิหลั งของ
ครอบครัวนักเรียน มีอิ ทธิพลตอ การพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนหรือ ไม
โดยแยกภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนออกเปน 5 ประเด็น คือ (1) สถานภาพของครอบครัว
(2) การศึกษาของพอ (3) การศึกษาของแม (4) รายไดของครอบครัว และ (5) ขนาดของ
ครอบครัว
1) สถานภาพของครอบครัว (FASTATUS) เด็กบางสวนอาจจะเกิดมาจากครอบครัวที่
สมบูรณ แตก็ยังมีเด็กอีกบางสวนที่ไดรับปญหาภายในครอบครัวของเด็กเอง เนื่อ งมาจากบิดา
มารดาตางมีภาระประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว บางก็เปนครอบครัวแตกแยก ครอบครัวล ม
สลาย หรือกําพราบิดาและหรือมารดา แมวาสภาพครอบครัวจะเปนอยางไรก็ตาม ผูปกครอง
ยังคงมีคุณคาที่จะยอมรับภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก (Dietzman, 2002)
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2) การศึกษาของพอแม (PAREDUC) ระดับการศึกษาของพอแมมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูก ยิ่งผูปกครองมีการศึกษาสูงเทาใด จะยิ่งเข าใจใน
รูปแบบของการสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็กทั้งดานกายภาพ สติปญญาและ
พฤติกรรมตางๆ ดียิ่งขึ้ น (Davis-Kean & Sexton, 2005) และจากงานวิ จัยของบูชเลอร
(Buchler, 2002) ก็ยืนยันวา ระดับการศึกษาของพอแมจะชวยแกปญหาพฤติกรรมของเด็ก
ได นอกจากนี้ระดับการศึกษาของผูปกครองจะชวยสรางและสนับสนุนความสามารถใน
การเรียนรูของเด็กไดดีมาก รวมถึงพัฒนาการทางอารมณดวย (Hao, 2000)
3) รายไดข องครอบครัว (FAINCOME) พฤติกรรมตางๆ ที่เด็กแสดงออกมานั้น
ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากรายไดข องครอบครัว ถาครอบครัวมีรายไดมากพอเพียงจะมี
เวลาในการดูแลใกลชิดกับลูกๆ ไดมากขึ้น พอแมสามารถใหการอบรมปลูกฝงพฤติกรรมที่
ดีตางๆ ใหกับลูกได แตถารายไดของครอบครัวมีไมเพียงพอ พอแมจะใชเวลามากกับการ
ทํางานเพื่อเพิ่มรายไดซึ่งทําใหการใกลชิดลูกเพื่ออบรมสั่งสอนลดนอยลงไปดวย จึงสรุปได
วา ถาครอบครัวใดมีรายไดสูงเพียงพอในการใชจายของครอบครัวประกอบกับพอแมมี
การศึกษาสูง ทําใหพอแมมีเวลามากในการอบรมเด็กใหมีพฤติกรรมที่ดีในทางตรงกันข าม
ถารายไดของครอบครัวต่ํา พอแมตองใชเวลามากในการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว จึงไม
มีเวลาพอที่จะอบรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกลูกๆ ไดอยางพอเพียง
4) ขนาดของครอบครัว (FASIZE) การมีค รอบครัวขนาดเล็กจะมีค วามพึงพอใจ
ทางดานสังคมและเศรษฐกิจมากกวา เมื่อเทียบกับครอบครัวใหญ ถาครอบครัวที่มีลูกนอย
จะใหการศึก ษาแกเด็กไดดีกวา และรวมถึงในด านสุข ภาพอนามัยก็จะดีด วย ในขณะที่
ครอบครัวใหญจะยากจนกวา ไมไดรับการศึกษาที่ดีเทาที่ควร ซึ่งจะสงผลไปถึงพฤติกรรม
ของเด็กดวย (Lawis, 2006)
บทบาทของครู (teacher’s role, TEACROLE): หนาที่ข องครูในการที่จะพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย มี 3 ประการคือ (1) การอบรมสั่งสอน (2) การเปน
แบบอยาง และ (3) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

77

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

1) การอบรมสั่งสอน (TEAINCUL) บทบาทหรือภารกิจของครูนั้น อันดับแรกคื อ
ตองเปนผูอบรมปลูกฝงคุณธรรมใหกับนักเรียน ภารกิจของครูคือตองใหความรูความเอาใจ
ใสอย างต อเนื่อ ง บนพื้นฐานของคุ ณธรรมและจริย ธรรม ครูมีสว นชว ยใหนั กเรี ยนได
ตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติ สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดควรหรือไมควร จําเปนที่ครูตอ ง
ชวยยกระดับจิตใจของนักเรียนใหเหนือกวาผูอื่นในดานความดี มีคุ ณค าและความงดงาม
และที่ สุดตั วครู เองตองมีคุ ณ ธรรม อดทน ทํา ในสิ่ งที่ถู กตอ ง มี ใจบริสุท ธิ์เพื่ อเป นผูนํ า
นักเรียนได
2) การเปนแบบอยาง (TEAMODEL) ครูตองเปนแบบอยางในการเปนพลเมืองดี มี
คุณธรรม มีความยุติธรรม มีความสุภาพ อดทน ใหเกียรติผูอื่นเสมอ รวมถึงครูตองมีค วาม
กระตือรือรน ซึ่งทางมูลนิธิสงเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศ
ไทย ไดกําหนดการมีคุณธรรมของครูไววา ใหครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย เพื่อนรวมงาน
และผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและปฏิบัติตนตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม และถูกกาลเทศะ
ใหความรู ความรัก โอกาสและกําลังใจแกนักเรียนดวยความจริงใจ และใชวิจารณญาณใน
การตัดสินใจเรื่องตางๆ บนพื้นฐานของความถูกตองและยุติธรรม
3) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค ข องนักเรียน(STUACT)
การจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒ นาคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงคข องนัก เรีย น เริ่ม จากการที่ค รู
สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนใหมาก ระเบียบวินัย ภายในหอ ง
จะชว ยใหน ัก เรีย นไดศึก ษาเลา เรีย นงา ยขึ ้น เรื่อ งความสัม พัน ธอัน ดีร ะหวา งครูก ับ
นักเรียนมีสวนสํา คั ญ เพื่อใหนักเรียนรวมมือในการทํากิจกรรมมากขึ ้น และที่สุด ตอ ง
คํา นึงถึงกฎระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหวิชาลูกเสือเนตรนารีและ
ผูบําเพ็ญประโยชนรวมถึงชมรมตางๆที่นักเรียนเลือกเปนวิชาชวยพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ข องนักเรียนได ครูจึง ตอ งซื่อ สัต ยตอ การสอนวิช าเหลา นี้ เพื่อ ใหเ กิด ผล
อยางแทจริง
บทบาทของพ อแม ห รือ ผู ปกครองของนั กเรี ยน (parent’s roles, PARROLE):
บทบาทของพ อ แม ห รื อ ผู ป กครองของนั ก เรี ย นที่ ไ ด จ ากการทบทวนวรรณกรรม
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ประกอบด วยตั ว แปรประจั ก ษ 3 ตั ว คื อ (1) การอบรมปลู ก ฝ ง คุ ณธรรม (2) การเป น
แบบอยางที่ดี และ (3) การสรางบรรยากาศแหงความรักในครอบครัว
1) การอบรมปลูกฝงคุณธรรม (PARINCUL) พแมหรือผูปกครองของนักเรียนควร
เริ่มการปลูกฝงคุ ณธรรมอันควรปฏิบัติใหแกลูก ตั้ง แตยังเปนเด็กเล็กเลยทีเดียว(Roach,
2006) นอกจากนี้พอแมควรปลูกฝงการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทางศาสนาที่ตนนับถือใหลกู ๆ
ดวย และพอแมควรสอนใหลูกสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไมดี สอนใหลูกมีความ
รัก ความเมตตาตอผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งสอนใหเคารพศักดิ์ศรีข องตนเองและของผูอื่น
และรูจักการแบงปนใหแกผูอื่น(Conner, 2000)
2) การเปนแบบอยางที่ดี (PARMODEL) พอแมมีความสําคัญเปนอันดับแรกในการ
เปนแบบอยางที่ดีใหแกลูกในทุกๆ ดาน คือ เปนแบบอยางในการควบคุมอารมณของตนเอง
(Michaellian,2008) การแสดงความเมตตาโดยการชวยเหลือผูอื่นใหลูกเห็น และพอแมค วร
เลี้ยงดูลูกๆ ดวยความรัก รูจักชมเชยเมื่อลูกๆ กระทําสิ่งดีตางๆ (Ferer & McCrea, 2006) ที่
สําคัญพอแมควรใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ ใหกําลังใจเพื่อลูกจะสามารถเอาชนะ
อุป สรรคต า งๆได และในการดํ า รงชี วิต ประจํา วั น พ อแม ค วรเป น แบบอย า งในการมี
ตารางเวลาประจําวันที่แนนอน การเลือกอาหารที่ดีมีคุ ณภาพก็เปนแบบอยางใหลูกๆ เห็น
ถึงความเอาใจใสของพอแมที่มีตอพวกเขา (Kaiser, 2005)
3) การสรางบรรยากาศแหงความรักในครอบครัว (CREATMOS) ครอบครัวตองเปน
ศูนยกลางแหงความรัก ความอบอุน มีความเคารพและเสียสละ(Short & Welch, 2002) พอ
แมใชเหตุผลไมใชอารมณกับลูกและฝกลูกใหใชอารมณทางบวก แตภายในครอบครัวก็
ตองมีระเบียบวินัยรวมกันดวย และทุกคนในครอบครัวมีค วามสําคั ญ คนภายในบานมี
อิสระทางความคิดพอสมควรและมีความเปนกันเองเปดเผย (Kane, 2007)
พฤติก รรมของตั วนั กเรี ยน (students’ roles, STUROLE) : อิท ธิพ ลของเพื่อ นที่
นักเรียนคบ สามารถสงผลทั้งทางบวกและลบที่มีน้ําหนักกวาอิทธิพลของพอแมเสียอีก
(Libelle, 2008; Lyness, 2006) ดังนั้นนักเรียนควรไดรับคํ าแนะนําจากพอและแมในการ
เลือกคบเพื่อนอยางชาญฉลาด (Fay, 2000) สวนการใชอินเตอรเน็ตและการสื่อสารทาง
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อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ นักเรียนตองระมัดระวังใหมาก โดยเฉพาะการใชสื่อลามกอนาจารทีผ่ ดิ
ตอรัฐบาลหรือกฎหมายทองถิ่นถือวาเปนการกระทําผิด (Fluker, 2006) ดังนั้นตัวแปรแฝง
ของบทบาทของตัวนักเรียน พบวาตัวแปรประจักษ 3 ตัว คื อ (1) พฤติกรรมดานการเรียน
(2) พฤติกรรมดานการคบเพื่อน และ (3) พฤติกรรมดานการเลือกใชประโยชนจากสื่อตางๆ
1) พฤติกรรมดานการเรียน (LEARNBEH) คือพฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียน
นักเรียนมาเรียนสม่ําเสมอ รับผิดชอบทําการบาน และงานตางๆ ที่ไดรับใหเสร็จตรงเวลา
รักษากฎระเบียบของโรงเรียน ใชวาจาและทาทางที่เหมาะสม และตั้งใจฟงครูและเพื่อนๆ
(Locke, 2008) มีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจริงจัง รวมถึงการใชเวลาวางเพื่อพัฒ นาความรู
ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง สนใจซักถามทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อใหได
คํ าตอบที่มีเหตุผล(Taylor, 2006) และใหค วามรวมมือ กับทางโรงเรียน หรือเข ารวมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่จัดใหแกนักเรียน (Dee & Boyle, 2006)
2) พฤติกรรมดานการคบเพื่อน (PEERRELA) เยาวชนชอบคบเพื่อนและฟงเพื่อน
เชื่อเพื่อนมากกวาพอแมและครูของพวกเขา แตเพื่อนจะมีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบ
ใหแกนักเรียน (Took, 2007)นักเรียนจึงควรมีวิจารณญาณในการเลือกคบเพื่อนที่จะนําพา
นักเรียนใหกระทํา และคิดในสิ่งที่ดี และในทางตรงกันขาม นักเรียนตองมีค วามกลาหาญ
พอที่จะปฏิเสธไมค บเพื่อนที่จะนํานักเรียนไปในทางเสื่อมเสีย (Borba, 2003; McPeek,
2008)
3) พฤติกรรมดานการเลือกใชประโยชนจากสื่อตางๆ (MEDSELEC) มีอทิ ธิพลตอชีวติ
และความคิดของนักเรียนมากในยุคปจจุบัน แตเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาสื่อมีทั้งประโยชน
สูงสุดและยังมีโทษมหันตดวย (Tanis, 2008) นักเรียนจึงจําเปนตองมีวิจารณญาณอยางมาก
ในการเลือกสื่อมาใชในชีวิตประจําวัน ควรเลือกสื่อที่ดี มีประโยชนตอชีวิต (Frau – Meigs,
2006) ขณะเดียวกันนักเรียนตองกลาหาญที่จะปฏิเสธสื่อที่ไมมีประโยชน นอกจากนั้นยัง
กอใหเกิดโทษกับชีวิตของตน ในโรงเรียนควรจะมีการนําสื่อสมัยใหมมาชวยในการสอน
นักเรียน เพื่อนักเรียนจะไมเบื่อและไดค วามรูผานทางสื่อมากกวาการฟงจากครูอยางเดียว
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรางกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัยดังนี้
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สถานภาพของครอบ
ครัว (FASTATUS)
การศึกษาของพอ
(PAREDUC)
การศึกษาของแม
(PAREDUC1)

การอบรมปลูกฝงคุณธรรม
(PARINCUL)

การเปนแบบอยางที่ดี
(PARMODEL)

การสรางบรรยากาศแหง
ความรักในครอบครัว (CREATMOS)

บทบาทของผูปกครอง
นักเรียน (PARROLE)

ภูมิหลังของครอบครัว
นักเรียน (STUBACK)

รายไดของครอบครัว
(FAINCOME)

ความซื่อสัตย

ขนาดของครอบครัว
(FASIZE)

ความเรียบงาย

(HONEST)
พฤติกรรมของตัว

คุณลักษณะอันพึงประสงค

นักเรียน(STUBEHAV)

ของ นักเรียน(DESIRCHA)

(SIMPLE)
ความขยันทุมเท
(DILIGENT)
การอุทิศตนเพื่อ
คนอื่น (DEVOTED)

การอบรมสั่งสอน
(TEAINCUL)
การเปนแบบอยาง
(TEAMODEL)
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน
(STUACT)

บทบาทของครู
(TEACROLE)
พฤติกรรมดานการคบ

พฤติกรรมดานการ
เรียน (LEARNBEH)

เพื่อน(PEERRELA)

พฤติกรรมดานการเลื อกใชประโยชน
จากสื่อต างๆ(MEDSELEC)

ภาพ 2.1 ความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
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จากกรอบแนวความคิดนี้สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยได 3 ชุดดังนี้
(1) คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย ขึ้นอยูกับภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน บทบาทของ
ครู บทบาทของผูปกครองนักเรียน และพฤติกรรมของตัวนักเรียน
DESIRCHA = f (STUBACK,TEACROLE, PARROLE, STUBEHAV, error)
(2) พฤติกรรมของตัวนักเรียนขึ้นอยูกับภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน บทบาทของครู
และบทบาทของผูปกครองนักเรียน
STUBEHAV = f (STUBACK, TEACROLE, PARROLE, error)
(3) บทบาทของผูปกครองนักเรียนขึ้นอยูกับภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน
PARROLE = f (STUBACK, error)
(4) บทบาทของครูขึ้นอยูกับภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน
TEACROLE = f (STUBACK, error)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวทางวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามแล วนําไปเก็บขอ มูล จาก
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเครื อ ฯจํ า นวน 500 ตั ว อย า ง ซึ่ ง รายการข อ คํ า ถามแต ล ะข อ ของ
แบบสอบถามนั้น มีการใหน้ําหนักโดยใชการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) กอ นนําเอา
รายการขอคําถามมารวมกันเปนมาตรวัดตัวแปร มีการสรางความเชื่อ ถื อ ไดของมาตรวัด โดย
การทดลองใชกับประชากรที่มีคุณสมบัติใกล เคียงกับกลุ มตัวอยาง (Pretest) และมีการหาคา
ความเชื่อถือไดทางสถิติ ไดคา (coefficient alpha) ที่ระดับ 0.50 – 0.80 ถื อ วามาตรวัดมีความ
เชื่อถือได
ผลการวิจัย(ตาราง 1) พบวา บทบาทของครูในเรื่องของการอบรมสั่งสอนนักเรียนเปน
บทบาทที่สําคัญสูงสุด รองลงมาไดแก บทบาทที่เปนแบบอยางที่ดีของครู และอั นดับสุดทาย
ไดแก บทบาทของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน จากการ
วิเคราะหพบวา การอบรมสั่งสอนของครูเปนองคประกอบสําคัญ ที่สุดของบทบาทของครู
เพราะนักเรียนใชชีวิตแตล ะวันอยูกับครูยาวนาน ครูตอ งใชเวลาเหล านี้มุงเนนมิใชวิชาการ
เพียงอยางเดียว แตตองอบรมพร่ําสอนคุณธรรม ใหแกนักเรียนควบคูกันไปเสมอ
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ตาราง 1 ขอคนพบเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา
บทบาทของครู

คาเฉลี่ย

ค า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

คาต่ําสุด คาสูงสุด

การอบรมสั่งสอน
การเปนแบบอยาง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน

26.37
24.06
22.69

6.45
6.61
4.50

3.82
1.50
7.66

บทบาทของผูปกครองนักเรียน

คาเฉลี่ย

ค า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

คาต่ําสุด คาสูงสุด

38.17
37.13
29.56

การอบรมปลูกฝงคุณธรรม
22.49
3.74
2.40
26.35
การเปนแบบอยางที่ดี
25.55
5.18
5.78
31.91
การสรางบรรยากาศแหงความรักใน
25.14
6.84
3.57
37.27
ครอบครัว
พฤติกรรมของตัวนักเรียน
10.04
1.87
3.31
14.68
พฤติกรรมดานการเรียน
7.92
1.33
3.89
9.94
พฤติกรรมดานการคบเพื่อน
1.65
5.05
12.60
พฤติ ก รรมด านการเลื อ กใช ป ระโยชน 9.80
จากสื่อตางๆ
สําหรับบทบาทของพอแมหรือ ผูปกครองของนักเรียน พบวาการกระทําที่มีอิ ทธิพล
ตอลูกมากที่สุดคือ การเปนแบบอยางที่ดีของพอแม ซึ่งการเปนแบบอยางจะเปนตัวอยางที่ดีใน
การอบรมสั่ ง สอน เมื่ อ ลู ก เห็น สิ่ ง ที่ พ อ แม ทํ า ลู กก็ จ ะปฏิ บั ติต าม รองลงมาคื อ การสร า ง
บรรยากาศแหงความรักในครอบครัว ถาในครอบครัวมีความรักใครปรองดองกัน มีความเอา
ใจใส ต อ กั น จะทํ าให ในครอบครั วของนั กเรี ยนมี ความสุ ขกั บ การได อ ยูร วมกั น และเป น
ครอบครัวที่อบอุน รองลงมาอีกคือ การอบรมปลูกฝงคุณธรรม เพื่อ เปนการกล อ มเกลาจิตใจ
ใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจ แตเนื่องจากในสภาพปจจุบันมีการแขงขันกัน
สูงในดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหพอ แมของนักเรียนไมคอ ยมีเวลาในการอบรมสั่งสอน
คุณธรรม และจริยธรรมใหแกลูก
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สวนดานพฤติกรรมของตัวนักเรียน พบวา พฤติกรรมดานการเรียนเปนพฤติกรรมที่
สําคัญที่สุดของนักเรียน รองลงมาไดแก พฤติกรรมดานการเลื อ กใชประโยชนจากสื่อ ตาง ๆ
และอันดับสุดทายไดแก พฤติกรรมดานการคบเพื่อน นักเรียนสวนใหญขยัน เรียน รับผิดชอบ
ในดานการเรียน สวนในดานการคบเพื่อนนั้น นักเรียนมีวิจารณญาณในการเลื อ กคบเพื่อ นได
ดีพอสมควร โดยจะไมคบเพื่อนที่จะพาไปสูความเสื่อ มเสีย และในดานการเลื อ กใชสื่อ ของ
นักเรียน พวกเขาสามารถเลือกใชสื่อที่ดีมีประโยชนได โดยอาศัยคําชี้แนะจากผูปกครองและ
ครู มีนักเรียนบางคนแอบทําในสิ่งที่ผิด เชน การแอบดูหนังตอ งหามบาง หรือ ไมสามารถ
บังคับตนเองใหหลี กเลี่ ยงสิ่งเราจากข อ มูล ที่ไมดี ดั งนั้น จึงจําเปนที่ครูและผู ปกครองตอ ง
ปฏิบัติตนตามบทบาทที่ไดรับอยางเต็มความสามารถ เพื่อรวมมือกันในการพัฒนาคุณลั กษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน
ตาราง 2 ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน
คุณสมบัติ
สภาพครอบครัว
พอแมอยูรวมกัน
พอแมไมไดอยูรวมกัน

อัตราสวนรอย
82.4
17.6
คา
เฉลี่ย

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษาสูงสุดของพอ
ระดับการศึกษาสูงสุดของแม
รายไดของครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว

13.38
12.76
60098.60
4.58

ค า เ บี่ ย ง เ บ น คา
มาตรฐาน
ต่าํ สุด

คา
สูงสุด

4.09
4.28
89217.782
1.54

25
-.400 .285
25
-.375 -.441
1ลาน 5.498 39.904
16
2.263 10.968

4
4
1000
2

ความ
เบ

ความ
โดง

จากตาราง 2 พบวา ในเรื่อ งภูมิหลั งของครอบครัวนักเรียน รายไดของผูปกครองมี
ความแตกตางกันสูงสุดระหวางรายไดของผูปกครองที่อยูในเมืองกับผูปกครองที่อ ยูในชนบท
โดยผูปกครองนักเรียนจะมีรายไดเฉลี่ ยประมาณ 58,000 บาทตอ เดือ น ซึ่งถื อ วาเปนรายได
คอนขางสูง สวนผูปกครองที่อยูในชนบทรายไดจะกระจายต่ําบางสูงบางเปนไปตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม สวนอีกดานหนึ่งคือ จํานวนสมาชิกในครอบครัวสวนใหญ เฉลี่ ยอยูที่ 4
คน นั่นคือประกอบดวยพอแมและลูกอีกจํานวน 2 คน
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สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิ ทธิพลตอ การพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงค
ของนักเรียนโดยการใช เทคนิค วิเคราะหข อ มูล ดว ยแบบจํา ลองสมการโครงสราง (SEM)
โปรแกรม LISREL ไดอั ตราความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง ซึ่งมีทั้งหมด 4 สมมติฐาน
ไดผลการวิเคราะห ดังภาพ 2,3 และตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 ตัวแปรแฝงและตัวแปรประจักษที่ใชในการวิเคราะห
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรประจักษ
FASTATUS = สถานภาพของครอบครัว

STUBACK=
ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน

PAREDUC = การศึกษาของพอ
PAREDUC1 = การศึกษาของแม
FAINCOME = รายไดของครอบครัว
FASIZE = ขนาดของครอบครัว

TEAINCUL = การอบรมสั่งสอน
TEACROLE = บทบาทของครู

TEAMODEL = การเปนแบบอยาง
STUACT = การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคของนักเรียน

PARROLE =
บทบาทของผูปกครองนักเรียน

PARINCUL = การอบรมปลูกฝงคุณธรรม
PARMODEL = การเปนแบบอยางที่ดี
CREATMOS = การสรางบรรยากาศแหงความรักในครอบครัว

LEARNBEH = พฤติกรรมดานการเรียน

STUBEHAV = พฤติก รรมของ
PEERRELA = พฤติกรรมดานการคบเพื่อน
ตัวนักเรียน
MEDSELEC = พฤติกรรมดานการเลือกใช ประโยชนจากสื่อตางๆ
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ตัวแปรแฝง

ตัวแปรประจักษ
HONEST = ความซื่อสัตย

DESIRCHA= คุณลักษณะอั นพึง SIMPLE = ความเรียบงาย
ประสงค ข องนั ก เรี ย นในเครื อ
DILIGENT = ความขยันทุมเท
มูลนิธิฯ
DEVOTED = การอุทิศตนเพื่อคนอื่น
DESIRCHA = 0.078*TEACROLE +0.095*PARROLE +0.50* STUBEHAV -0.29*STUBACK
(0.021)
(0.037)
(0.050)
(0.098)
3.71
2.57
10.07
-2.92
................….(1)
Errorvar. = 17.89, R2 = 0.21
(1.10)
16.32
ผลการวิเคราะหพบวา การพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนในเครือ ฯ
ขึ้นอยูกับ พฤติกรรมของตัวนักเรียน บทบาทของผูปกครองนักเรียน บทบาทของครู และภูมิ
หลังของครอบครัวนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผัน
แปรการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในเครือฯ ไดรอยละ 21 โดยพฤติกรรม
ของตัวนักเรียนมีผลตอการพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
มู ล นิ ธิ ฯ มากที่ สุ ด และเป น ไปในทางบวก ในขณะที่ ภู มิ ห ลั ง ของครอบครั ว นั ก เรี ย นมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับพฤติกรรมนักเรียน
STUBEHAV = 0.16*TEACROLE + 0.24*PARROLE + 0.096*STUBACK, Errorvar. = 11.88, R2 = 0.14 ....(2)
(0.021)
(0.035)
(0.090)
(0.76)
7.42
6.67
1.07
15.70
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของตัวนักเรียนพบวาขึ้นอยูกับบทบาทของครู บทบาทของ
ผูปกครองนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยมีอัตราความสามารถของตัวแปร อธิบายการผันแปร
พฤติกรรมของตัวนักเรียนไดรอยละ 14 โดยบทบาทของครูมีผลตอพฤติกรรมของตัว นักเรียน
มากที่สุด รองลงเปนบทบาทของผูปกครองโดยมีค วามสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ในขณะที่
ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมของนักเรียนแตอยางใด
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PARROLE = -0.015*STUBACK, Errorvar. = 13.83, R2 = 0.00
...................(3)
(0.089)
(0.87)
-0.17
15.95
เมื่ อ มาพิ จ ารณาถึ ง บทบาทของผู ป กครองซึ่ ง ได แ ก การอบรมสั่ ง สอน การเป น
แบบอยาง และการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนนั้นกลั บ
พบวาไมขึ้นอยูกับภูมิหลั งของครอบครัวนักเรียนนั่นยอ มหมายความวาผูปกครองจะแสดง
บทบาทอยางไรนั่นมิไดเกี่ยวของกับสถานภาพของครอบครัว การศึกษาของพอ การศึกษาของ
แม ขนาดของครอบครัว หรือรายไดของครอบครัวแตอยางใด
TEACROLE = -0.016*STUBACK, Errorvar. = 43.50, R2 = 0.00 …………….(4)
(0.15)
(2.72)
เมื่อ พิจารณาบทบาทของครูพบวาไมขึ้นอยูกับ ภูมิหลั งของครอบครัวนั กเรียน นั่ น
หมายความว า ไม ว านั ก เรี ย นจะมี ส ถานครอบครั ว อย า งไร ครอบครั ว ที่ มีร ายได อ ยา งไร
การศึกษาพอและการศึกษาของแมระดับใด ครูตองมีความเสมอภาค ยุติธรรมตอนักเรียนทุกคน
อนึ่ง เพื่อ เปนประโยชนตอ การพิจารณาโดยละเอี ยด ผูวิจัยไดเสนอภาพและตาราง
อิทธิพลทางตรงและทางออมประกอบการพิจารณา ดังนี้

Standardized Solution
Chi-square = 285.07, df=108, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.057

ภาพ 2 อัตราความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

87

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

T-value
Chi-square = 285.07, df =108, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.057

ภาพ 3 อิทธิพลทางตรงและทางออมตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

ตาราง 4 ผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตั ว แ ป ร แ ฝ ง
อิทธิพล
ภายใน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น ทางตรง
พึงประสงค ทางออม
ของนักเรียน ผลรวม

ตั ว แ ป รแ ฝ ง
ตัวแปรแฝงภายใน
ภายนอก
ภู มิ ห ลั ง ข อ ง บทบาทของผู
บทบาท
ปกครองนักเรียน ของครู
ครอบครัว
-0.09
0.07
0.11
0.09
0.11
-0.09
0.16
0.22

พ ฤ ติ ก ร ร ม
ของนักเรียน
0.39
0.39

จากตาราง 4 พบวา พฤติกรรมของนักเรียนสงผลโดยตรงมากที่สุดตอ คุณลั กษณะอั น
พึงประสงคของนักเรียน ทั้งนี้บทบาทของครู บทบาทของผูปกครองนักเรียน และภูมิหลังของ
ครอบครัวนักเรียน ตางก็สงผลตอพฤติกรรมนักเรียนเชนเดียวกัน โดยที่บทบาทของครู สงผล
ทางตรงตอ พฤติ กรรมนัก เรีย นมากกว า บทบาทของผู ปกครองนั กเรีย น และภูมิ หลั งของ
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ครอบครัวนักเรียนสงผลทางตรงในเชิงลบตอคุณลักษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน อี กทั้ง
บทบาทของครูและบทบาทของผูปกครองนักเรียนยังสงผลทางออมตอพฤติกรรมนักเรียนดวย
จึงเห็นไดวาจากสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวไดขอ คนพบบรรลุ ตามจุดประสงคที่ผูวิจัยตอ งการ
การที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ นั้นตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตัวแปรมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้งหมด เมือ่
เรียงลําดับตัวแปรที่มีบทบาทมากที่สุดลงไปไดแก ตัวแปรที่ 1 พฤติกรรมของนักเรียนทั้งใน
ดานการเรียนการเลือ กคบเพื่อ น และการเลื อ กใชประโยชนจากสื่อ ตางๆ ตัวแปรที่ 2 ไดแก
บทบาทของครู ซึ่งรวมไปถึงการอบรมสั่งสอนของครู การเปนแบบอยาง และการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ตัวแปรที่ 3 ไดแก ภูมิหลั งของครอบครัว
นัก เรี ย น แต สง ผลในเชิ ง ลบซึ่ ง หมายความว า สภาพภู มิ หลั ง ของครอบครั ว นั ก เรี ย นไม
จําเปนตองสมบูรณพรอ ม เชน พอ แมไมตอ งมีการศึกษาสูง ไมจําเปนตอ งร่ํารวยก็สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหลูกๆได ตัวแปรที่ 4 ไดแก บทบาทของผูปกครองนักเรียน
มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยางแนนอน โดยมีบทบาทใน
การอบรมปลูกฝงคุ ณธรรม การเปนแบบอยางที่ดี และการสรางบรรยากาศแหงความรักใน
ครอบครัว
นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของครู และบทบาทของผูปกครองนักเรียนสงผลทางอ อ ม
โดยผานทางพฤติกรรมของนักเรียนไปสูคุณลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน แสดงวา
บทบาทของครูและบทบาทของผูปกครองนักเรียน จะชวยพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนใหไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อ พฤติกรรมของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นแล ว จะทําใหมีการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดวย
ตามกรอบแนวความคิดและสมมติฐานที่นําเสนอนั้น มีขอคนพบซึ่งสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
ขอคนพบ 1: การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนขึ้นอยูพฤติกรรมของ
ตัวนักเรียนมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ รองลงมาไดแกบทบาทของครู บทบาทของ
ผูปกครองนักเรียน และภูมิหลังของครอบครัวนักเรียน ตามลําดับ โดยทั้งหมดมีอิทธิพลในเชิง
บวก ยกเวนภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนที่มีอิทธิพลในเชิงลบ นอกจากนี้ยังพบวาบทบาท
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ของครู และบทบาทของผูปกครองนักเรียน สงผลทางอ อ มตอ การพัฒนาคุณลั กษณะอั นพึง
ประสงคของนักเรียนดวย
ข อ คน พบ 2: พฤติก รรมของนัก เรี ย นขึ้ นอยูกั บบทบาทของครู และบทบาทของ
ผูปกครองนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ โดยบทบาทของครูจะสงผลตอ พฤติกรรมของ
นักเรียนมากที่สุด ในขณะที่ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนไมสงผลทางตรงตอพฤติกรรมของ
นักเรียน
ขอเสนอแนะตอนักเรียน: จากผลของการวิจัยพบวาพฤติกรรมของตัวนักเรียนมีผลตอ
การพั ฒนาคุ ณลั ก ษณะอั นพึงประสงคของนัก เรียนมากเปนอั นดับแรก ดั งนั้น นักเรี ยนพึ ง
ตระหนักวา การจะเลือกเปนคนดีหรือไมดีนั้น อยูที่การเลือกของตัวนักเรียนเอง แมวาครูและ
ผูปกครองจะมีสวนชวยเหลือในการชี้แนวทาง และประพฤติปฏิบัติใหดูเปนแบบอยางแล วก็
ตาม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอนักเรียนดังนี้
(1) ขอใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนอยางจริงจัง มีสมาธิในการเรียน เพื่อ
ผลการเรี ย นของนั กเรี ยนจะไดดี ขึ้ น เพื่ อ แสดงว า นัก เรี ย นสนใจในการเรีย น เชน การมา
โรงเรียนทันเวลาทุกๆ วัน แสวงหาคนควาความรูเพิ่มเติมดวย ทําการบานและงานที่ไดรับ
มอบหมายใหสํ าเร็ จตรงเวลา ทํ างานเปน กลุ มกั บเพื่ อ นๆ เมื่ อ มี โอกาส ควรมีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการสอบ
(2) นักเรียนควรเลือกใชสื่อตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียนเอง เชนการหา
หาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียน โดยการคนควาจากอินเตอรเน็ต กลาปฏิเสธขอ มูล ตางๆที่ไม
ดีจากสื่อ ไดแกภาพยนตรลามก การโจมตีบุคคลอื่นอยางไรเหตุผล นักเรียนไมควรแอบดูหนัง
ตองหามตางๆ เพราะจะทําใหอยากทดลองประพฤติในสิ่งที่ไมควร
(3) นั กเรี ยนควรมี วิจารณญาณในการคบเพื่อ น ดัง สุภาษิตไทยที่ เตือ นใจเรามาแต
โบราณแล ววา “คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” เปนการสอนที่
ชัดเจนมาก
ข อเสนอแนะสํา หรับครู : จากผลของการวิจัย พบวา บทบาทของครู โดยเรี ยงลํ าดั บ
ความสําคัญตั้งแต การอบรมสั่งสอน การเปนแบบอยางที่ดี และการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เพราะฉะนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่ครูตอ งเขาใจอยาง
ละเอียดลึกซึ้งถึงบทบาทหนาที่ของตน และนําไปสูการปฏิบัติหนาที่หลักของครูคือ
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(1) ครูใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอ เนื่อ งและปฏิบัติอ ยาง
ซื่อตรงทุกสัปดาห
(2) ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งเปนกิจกรรมประจําสัปดาหที่จะชวย
พัฒนาจิตใจของนักเรียนใหดีได ครูตองใชเวลาใหเกิดประโยชนมากที่สุดอยายอมใหชั่วโมง
ของกิจกรรมเหลานี้ไปใชในวิชาอื่นๆที่อาจจะสอนไมทัน
(3) ครูใหนัก เรียนมี โอกาสทําจิตอาสาในบริเวณชุ มชนใกล ๆโรงเรียนและชุมชน
หางไกลบางเมื่อ มีโอกาส เพราะนักเรียนไดมีประสบการณตรงที่เห็นวายังมีเพื่อ มนุษยที่มี
ความยากลําบากอีกมากมาย และนักเรียนจะไดรูจักการแบงปนใหกับผูอื่นดวย
(4) ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่อ งการปลู กฝงคุณธรรม ครูจําเปนตอ งใชสื่อ
ตางๆ ชวยในการสอน เชน ขาวจากหนังสือพิมพ ภาพยนตร หรือ บทบาทสมมุติ ฯลฯ เพราะ
ถ า ครู พูด อย า งเดีย วนั ก เรี ยนจะเกิ ด ความเบื่ อ หน ายไม อ ยากฟ ง ครู ตึ งต อ งมีก ารเตรี ยมตั ว
ลวงหนาเปนอยางดี
(5) การสอนของครูจําเปนที่จะต อ งใหนักเรียนไดเห็นแบบอยางของครูดวย คือ ครู
ตองประพฤติตามสิ่งที่ไดสอนนักเรียนในเรื่อ งตางๆ ไดแก การแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับ
ฐานะการเปนครู การใชคําพูดที่ดีใหกําลังใจ ครูควรเปนผูที่สามารถยืดหยุนในระเบียบวินัยได
บาง โดยพิจารณาจากเหตุผล ไมใชอารมณ ครูเขาสอนและเลิ กสอนตรงเวลา ไมผิดยุติธรรม
ตอนักเรียน ครูควรรูจักชมเชยเมื่อนักเรียนกระทําสิ่งดี หรือมีความประพฤติดีเพื่อ นักเรียนจะ
ไดมีกําลังใจในการทําความดีตอไป มีการใหรางวัลนักเรียนบาง แมในสิ่งเล็ กๆนอ ย ประกาศ
ความดีหนาเสาธงและมอบวุฒิบัตรเมื่อนักเรียนทําความดี นักเรียนจะมีกําลังใจมากขึ้น และครู
พึงยุติธรรมใหความรักความเอาใจใสตอ นักเรียนอยางเสมอภาค ไมควรอยางยิ่งที่จะเลื อ ก
ปฏิบัติตอนักเรียน แมนักเรียนจะกอใหเกิดความยากลําบากกับครูเพียงใด ครูจําเปนตอ งศึกษา
และรูจักนักเรียนแตละคน เพื่อเขาใจในสภาพความเปนมาและหาทางชวยเหลือได
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ขอเสนอแนะสําหรับผูปกครองนักเรียน: ขอใหผูปกครองไดมีเวลาที่จะอยูใกล ชิดกับ
ลูกๆบาง เพื่อจะมีโอกาสไดสั่งสอนปลู กฝงสิ่งที่ดีๆใหกับลู ก และยิ่งกวานั้นเพื่อ ลู กๆจะได
เลี ยนแบบความประพฤติ ที่ดี ๆของพอ แม มาเปน ของตนผู วิจั ยมี ความเห็น วา ภูมิ หลั งของ
ครอบครัวนักเรียน มีสวนชวยในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดบาง แต
ไมไดมีอิทธิพลมากนัก ขึ้นอยูกับสภาพสังคมที่เด็กไดใชชีวิตรวมอยูดวย ไมวาจะเปนสังคมที่
บาน ที่ โรงเรีย น ตลอดจนสัง คมในระดับ ประเทศที่นั กเรีย นใชชี วิต อยู นั กเรีย นที่ มาจาก
ครอบครัวที่มีสภาพแตกแยก หรือ มีการตายไปของฝายใดฝายหนึ่งในครอบครัว นักเรียนก็
สามารถเปนคนดีและประสบผลสําเร็จในการศึกษา รวมถึง ประสบผลสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ มีครอบครัวและประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติและในโลกได ผูปกครองควรเปน
แบบอยางที่ดีใหกับลูกๆในเรื่องตางๆ ไดแก ไมเสพสิ่งเสพติด ประกอบอาชีพสุจริต พอ แมพึง
สอนใหลูกๆมีความซื่อสัตย โดยประพฤติใหดูเปนแบบอยาง พอ แมพึงรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากลูกๆบาง พอแมควรใชเหตุผลกับลูกใหมาก ทําตนเปนเพื่อนกับลูกๆ พอ
แมควรมองโลกในแงดี ไมควรทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัว และไมใชคําพูดหยาบคาย
สอเสียด รุนแรงกันในครอบครัว สนับสนุนลูกๆในเรื่อ งการศึกษา ใหความสนใจเอาใจใสดู
ผลการเรียนของลูกดวย และพอแมพึงใหความรักและความยุติธรรมใหกับลู กๆอยางเทาเทียม
กันอยาลําเอียง เพราะจะสรางปมดวยใหกับลูกได นอกจากนี้พอแมควรใหความสําคัญ ในการ
นับถือศาสนา ปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถืออยางจริงจัง และนําลูกใหเขาสูการนับถื อ และ
ปฏิบัติทางศาสนา โดยเฉพาะในวันสําคัญๆ เพื่อศาสนาจะไดชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ และนําทาง
ชีวิตใหกาวเดินในทางที่ดีได
ขอเสนอแนะตอผูบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต
ปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย:จากการวิจัยพบวา ครูเปนผูที่มีบทบาทตอ พฤติกรรมของ
นักเรียน ครูทํางานโดยการรับนโยบายจากผูบริหาร และผูบริหารจะรับนโยบายจากคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตรซึ่ง ควรจะมีการทบทวนแผนในการปลู กฝงคุณธรรมใหตรงกับความ
ตองการของผูปกครองและสังคม คุณลั กษณะอั นพึงประสงคที่ดีก็ควรดํารงไว แตอ าจจะ
เพิ่มเติมคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ขาดหายไป จะเห็นไดวาโรงเรียนในเครือฯ จะมีชื่อ เสียง
ในเรื่องของการปลูกฝงระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดี และคุณธรรมที่ดี สิ่งนี้เปนสิ่งที่ดีควร
พัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นตอ ไป ซึ่งจะทําใหเปนที่ยอมรับของพอ แม ผูปกครองและบุคคลทั่วไป
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ประกอบกับโรงเรียนเปน โรงเรียนในระบบเอกชนซึ่งจะตอ งมีจุ ดเดน หรือ จุ ดเนนในการ
บริหารจัดการ การศึ กษาจะตอ งพัฒนานัก เรียนใหมี ชื่อ เสี ยงทั้ง ในด านการเรี ยนควบคูกั บ
คุณธรรม ใหเปนคนเกงและคนดี
สรุปความวา การที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในโรงเรียนเครือ
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย และโรงเรียนทั่ว ๆ
ไป มีบุพปจจัยที่สําคัญเรียงตามลําดับไดแก (1) พฤติกรรมของตัวนักเรียน (2) บทบาทของครู
(3) บทบาทของผู ปกครองนักเรี ยน และ(4) ภูมิห ลั งของครอบครัวนั กเรี ยน ซึ่ งผูที่ มีสว น
เกี่ยวของกับตัวนักเรียน เริ่มตั้งแตผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน และผูปกครอง
ของนักเรียนทุกคน ตองประพฤติปฏิบัติตามบทบาทตามหนาที่ของตน ในการอบรมสั่งสอน
การเป นแบบอยา งที่ ดี และการสร า งบรรยากาศแหง ความรั กความอบอุ นใหเ กิ ดขึ้ นทั้ ง ที่
โรงเรียนและในครอบครัว อี กทั้งตอ งสํานึกวา บทบาทของครูและบทบาทของผูปกครอง
สงผลทั้งทางตรงและทางออมไปยังพฤติกรรมของตัวนักเรียนดวย ดังนั้น ครูและผูปกครอง
นักเรียนเปนบุคคลสําคัญที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนได มากกวาการ
ยึดถือเอาภูมิหลังของนักเรียนมาเปนสําคัญ
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