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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่อ ศึก ษาอิ ทธิพ ลพฤติก รรมการสอนของครู พฤติก รรมของผูปกครอง
นักเรียน เพื่อนและสื่อ ที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 3
โดยใชวิธีการวิจัยตามแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากเด็ก นัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 500 ราย และวิเคราะห ข อ มู ล ดวยแบบจําลอง
โครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL)
การศึกษาครั้งนี้พบวา (1) พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสื่อ
มากที่สุดโดยสงผลทางลบ (ไดแก อิทธิพลของสื่อดานอารมณ อิทธิพ ลของสื่อ ดานศีล ธรรม และอิ ทธิพ ล
ของสื่อดานสังคม โดยที่อิทธิพลของสื่อดานศีลธรรมมีอิทธิพลมากที่สุด) รองลงมาคือ อิทธิพลของเพื่อ น
(ไดแก อิทธิพลของเพื่อนดานการศึกษา อิทธิพลของเพื่อนดานการคนหาเอกลักษณของตน และอิ ทธิพ ล
ของเพื่อนดานสังคม โดยที่อิทธิพลของเพื่อนดานการศึกษา มีอิทธิพลมากที่สุด) รองลงมาพฤติกรรมของ
ผูป กครองนั ก เรีย น(ได แก การสนั บสนุน การเรีย นของผู ปกครองของนั ก เรีย น การสื่ อ สารระหว า ง
ผูปกครองกั บโรงเรียน และความสัม พั นธผูปกครองกั บโรงเรี ยน โดยที่ก ารสนับสนุ นการเรียนของ
ผูปกครองนักเรียน มีอิทธิพลมากที่สุด) สวนพฤติก รรมการสอนครูมี ผลนอ ยที่สุด ไดแก การสอนแบบ
อธิบายอยางชัดเจน การสอนแบบสรางความสัม พันธ และการสอนแบบสรางปฏิกิ ริยา โดยที่ก ารสอน
แบบอธิบายอยางชัดเจน มีอิทธิพลมากที่สุด
ขอเสนอแนะ คือ (1) ผูปกครองตองสอนและอธิบายใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน ละคร
ข าว หรือ สิ่งที่สื่อ ตางๆวาสิ่งใดถู ก สิ่งใดผิด และควรสนับสนุนการซื้อหนังสือ อ านประกอบการเรีย น
รวมทั้งตักเตือนไปพรอมๆกับใหกําลังใจเพื่อใหนักเรียนขยันเรียนพรอมทั้งอบรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
และสอบถามนัก เรียนเกี่ ยวกั บงานที่ค รูม อบหมาย (2) ครู ตอ งอบรมนัก เรียนเกี่ ยวกั บทัศนคติในการ
ชวยเหลือกันดานการเรียน ทําการบานเปนกลุม ทําใหเด็กเกิดสามัคคีและให เด็ก เรียนดีชวยเพื่อ นๆ ที่ผล
การเรียนไมดี นอกจากนี้ครูผูสอนควรใชภาษาในการการสอนที่เขาใจงาย อธิบายทีละขั้นตอน ซักถามนักเรียน
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เปนระยะๆและเป ดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย เนื้อ หาวิชาที่สอน เพื่อ ให นัก เรียนสามารถเข าใจ
บทเรียนไดดีขึ้น
คําสําคัญ : อิทธิพลของครู พฤติกรรมเชิงคุณธรรม อิทธิพลผูปกครอง แบบจําลองสมการโครงสราง

Abstract
This research aimed to study teaching behavior of teachers, parental behaviors, peer
influence, media influence, and their impact on moral and ethical behavior of grade ten
students. Using quantitative and qualitative approaches, questionnaires were used to collect
data from grade ten students in Samutsakorn. Structural Equation Modeling and LISREL
program were used in data analysis.
The study found thatethical behavior of students depended on the influence of the
media mainly, in negative ways (such as emotional influence, moral influence, and social
influence with the highest impact on social behaviors). The second most important
influence is peers influence (influence on education, influence on self-identity, and social
influence, with the highest influence on education. The influence of the parents’ behaviors
came third (support in education, communication between the school and the parents and
the relationship between the school and the parents, with highest influence being the
parents’ educational support. Teachers’ teaching behavior showed the least impact and in a
negative direction (teaching clearly, relational teaching, interactive teaching, with the
highest impact being teaching clearly).
The suggestions are: 1) The parents have to teach and explain to their children the
moral issues in relation to television programs and support the children in buying books
related to class works, advising and encouraging the children in studying together with
moral teaching and follow-up on school works. 2) The teachers are required to teach
students about the attitudes in helping each other and group work so that the good ones can
help the poor ones. The teachers have to use simple language and explain clearly step by
step, allowing the students to ask questions and get the feedback from the students.
Keywords: Influences of Teachers, Parents, Ethical Behavior , SEM
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ความสําคัญของปญหา
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญ ดังที่พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มีความมุงหมายใหการจัดการศึกษาตอ ง
เป น ไปเพื่ อ พัฒ นาคนให เ ปน มนุ ษ ยที่ ส มบูร ณ ทั้ ง รา งกาย จิ ต ใจ มี สติ ป ญ ญา ความรู แ ละ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่ นไดอ ยางมีความสุข นอกจากนี้ ใหคนทุก
คนมีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รูจั กเคารพกฎหมายของบา นเมื อ ง รู จักรั กษาผลประโยชนสว นรวมและ
ผลประโยชนของชาติ รูจักประกอบอาชีพที่สุจริต และรูจักพึ่งตนเองในดานการเลาเรียนศึกษา
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2549)
ในปจจุบันนี้ มีปญหาเกี่ยวกับนักเรียนเกิดขึ้นในสถานศึกษาหลายประการ ซึง่ เปนเหตุให มี
การกลาวถึงปญหานักเรียนซึ่งเปนทรัพยากรของชาติยังขาดคุณธรรมและจริยธรรม (ปฐมพงษ ศุภเลิศ, 2552) หากนักเรียนไมไดรับการฝกฝนอบรมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในวัยที่เปนนักเรี ยน
เมื่อเปนผูใหญไดทําหนาที่นักการเมือง ขาราชการ และการประกอบอาชีพอื่นๆอาจมีการทุจริต การ
กออาชญากรรมทางเพศของนักศึกษาชายหญิง การขายบริการทางเพศ นักศึกษาอยูรว มกันฉันทสามี
ภรรยา ติดยาเสพติด และการใชความรุนแรงกอการทะเลาะวิวาทกันระหวางสถาบันการศึกษา
ปญหาเหลานี้เปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชวิธีการพัฒนาเด็กนักเรี ยนที่เหมาะสม
(ชาติชาย อุทัยพันธ, 2552) การฝกฝนอบรมใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในสมัยที่กําลังเปน
นักเรี ยน เมื่ อนักเรี ยนมีคุ ณธรรมและจริยธรรมอยางดีก็จะเปนประโยชนแกบุ คคลสังคมและ
ประเทศชาติ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2545) การที่จะให
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมจะตองใหเขาไดเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดวยตนเอง และผูใหญทุกระดับชั้นก็จะตองทําตัวเปนตัวอยางที่ดี
แมแตรัฐบาลก็ไดประกาศแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ.2549 ไวอยางชัดเจนวา รัฐบาลมีความมุงมั่นที่จะสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง เพื่อ ใหคน
ไทยในชาติทุก คนอยู เป นสุข รว มกั นอย างสมานฉันท บนพื้น ฐานของการมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม (ภูมิกิติ จารุธนนนท, 2552) การที่จะสรางสังคมไทยใหเขมแข็งนั้นจําเปนที่จะตองมี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใหสูงขึ้น (วิไลวรรณ ลายถมยา, 2552)
และ ควรพัฒนาคนทุกคนในชาติใหมีคุณธรรมและจริยธรรมอั นเปนกระบวนการเรียนรูที่
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เชื่อมโยงความรวมมือจากสถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ ที่จะสรางสรรค
ชาติบานเมืองใหเปนเมืองของคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิ ทธิพลพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมของ
ผูปกครองนักเรียน เพื่อนและสื่อที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย เจาะจงไปที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร กลุ มโรงเรียนอํ าเภอเมือ งจํานวน 6 โรงเรียน อํ าเภอกระทุมแบน 3 โรงเรีย น
อําเภอบานแพว 2 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียน 500 คน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
พฤติกรรมการสอนของครู (teaching behavior, TEABEHAV): การสอนของครู มีการกําหนด
แผนงาน อันเปนหลั กประกันใหนักเรียนทุกคนไดรับการส งเสริมให เกิดการเรียนรูได มาตรฐาน
(Barnes, 2007) ครูเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนนําความรูไปใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต ประจําวัน ครูจึงตองพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาการเรียนรู และครูตองใชวิธีการที่จะทําใหนักเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเองเปนอยางดี
(Kant & March, 2004) พฤติกรรมการสอนของครู มี 3 ประเด็น คือ (1) การสอนแบบอธิบาย
ชัด เจน (2) การสอนแบบสร า งความสั ม พั นธ และ (3) การสอนแบบสร า งปฏิ กิ ริ ย า มี
รายละเอียด ดังนี้
1) การสอนแบบอธิบายอยางชัดเจน (clear communication, CLEARCOM):
ครูเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของนักเรียน มีวิธีสอนใหนักเรียนมีความรู
เหมาะสมกับวัยในวิชาที่กําลั งเรียน (O’Neill & John, 2000) พรอ มที่จะตอบคําถาม อธิบาย
เนื้อ หาวิชาที่สอนใหนัก เรียนเขาใจ ทํา ใหนั กเรีย นเชื่อ ฟงและปฏิบั ติตามดวยความเต็มใจ
(Snyder, 2000) ครูควรเลือกวิธีการสอนที่นักเรี ยนมีความสนใจมาสาธิตใหดู โดยอธิบายให
นักเรียนเขาใจ ใหนักเรียนรับรูในเนื้อ หาวิชาที่สอนและใหรูจักใชภาษาที่ถู กตอ ง (Catholic
Teacher Association, 2006)
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2) การสอนของครู แ บบสร า งความสั ม พั น ธ (teacher student rapport,
TSRAP): ครูมีพฤติกรรมใหความเอาใจใสในตัวนักเรียน มีความรักเมตตาปราณี และมีความ
เอื้ออาทรตอนักเรียนอยางแทจริง (Jeni, 2003) ครูมีการเรียกชื่อ นักเรียนทุกคนทุกวันแบบจํา
ได สามารถบอกความพรอ มและพัฒ นาการของนั กเรีย นแต ล ะคนได (Catholic Teacher
Association, 2006) ครู มีก ารติ ด ตอ สอบถามจากผู ปกครองของนัก เรีย นอย า งสม่ํ าเสมอ
เกี่ยวกับความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนอยางเอาใจใสอยางแทจริง ( Kelly, 2003)
นอกจากที่ก ล า วมา ครู ยั งมี ก ารสนทนากับ นั ก เรี ย น ทํ า ให นั กเรี ย นมี ค วามรู สึก อบอุ น ใจ
ไววางใจในตัว ครู รักครู รักโรงเรียน อยากเรียน และเต็มใจทําในสิ่งที่ครูใหการแนะนําสั่ง
สอน
3) การสอนของครูแบบสรางปฏิกิริยา (interactive teaching, INTERACT):
วิธี การสอนของครูที่เขาใจธรรมชาติของนักเรียน มีการโนมนาวจิตใจของนักเรียนใหรูจัก
ถามถึงจริยธรรมทางกาย จริยธรรมทางวาจา (Caruana, 2004) ใหนักเรียนรูจักตอบตามความรู
ความเขาใจของเขาเอง พรอมทั้งรับฟงคําพูดและตอบคําถามตาง ๆ ของนักเรียน (Hammond,
2006) ครูจึงควรมีพฤติกรรมที่จะโตตอบคําถามของนักเรียนอยูเสมอ และมีอิ ทธิพลในการ
เสริ มสร างความเข าใจในการจั ดประสบการณ โดยใช เทคนิ คการใช คํ าถามเพื่ อ กระตุ น ให
นักเรียนมีความสนใจใฝรู รูจักทบทวนประสบการณเดิมโดยเชื่อ มโยงกับประสบการณใหม
สรางกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ฝกการคิดอยางมีเหตุผล ลํ าดับเรื่อ งที่จะสอนให
ดีขึ้น โดยสรา งบรรยากาศและใชคํ าถามที่ ตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒนาสติ ปญ ญาของ
นักเรียน (Kelly, 2003)
พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน (parental behavior, PARBEHAV): การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยในปจจุบัน รัฐบาลสงเสริมใหพอ แมผูปกครองของนักเรียนไดเขามามีบทบาท
เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน ผูปกครองนั กเรียนจึงมีความสําคัญ ในการใหการศึกษาแก
นักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ผูเปนบิดามารดาหรือ ผูปกครอง
ของนั ก เรี ย น มี ห น า ที่ ช ว ยรั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษาแก บุ ต รหรื อ บุ ค คลที่ อ ยู ใ นความดู แ ล
รับผิดชอบ ใหไดรั บการศึ กษาภาคบัง คับหรื อ นอกเหนือ การศึก ษาภาคบังคับ โดยจัดให มี
กระบวนการเรีย นรูก ารศึ กษาเพิ่ม เติม เพื่ อ พัฒ นานั กเรี ยนใหมีก ารเรียนรูได ตามศักยภาพ
(Sheldon & Epstein, 2002) พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนมี 3 ประเด็น คือ (1) ผูปกครอง

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557

63

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

สนับสนุนการเรียนของนักเรียน (2) การสื่อสารระหวางผูปกครองกับครูที่โรงเรียน (3) ความ
รวมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูปกครองสนับสนุนการเรียนของนักเรียน (parental support for student’s
learning, PSUPPORT): ผูปกครองทําหนาที่ของผูปกครอง มีการเตรียมคาใชจายในการเรียน
ของนักเรียน นักเรียนไดรับกําลังใจจากผูปกครอง ทําใหเกิดกําลังใจ รักการเรียน รักการอ าน
เขียน มีความเพียร ความอดทน ความมีระเบียบวินัย นักเรียนไดรับความสนใจจากผูปกครอง
จึงตั้งใจเรียนเพื่อใหไดคะแนนดี การสนับสนุนการเรียนของผูปกครองในทํานองนี้ สามารถ
สรางแรงจูงใจทั้งภายในภายนอกโรงเรียนใหแกนักเรียน และใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา (Koonce & Harper, 2005)
2) การสื่อสารระหวางผูปกครองกับครูที่โรงเรียน (parent and school communication,
PSCOM): การสื่อสารระหว างผู ปกครองกั บครูที่ โรงเรี ยน เพื่ อใหผูปกครองของนั กเรียนได รูวิ ธี
พัฒนาการทางจริยธรรมดวยการลงโทษและการใหรางวัล ถานักเรียนถูกลงโทษก็จะมีความรูสึกนึกคิด
วาการกระทําของตนไมดี และถาตนเองไดรับรางวัลก็จะรูสึกวาตนเองทําดี การที่นักเรียนไมยอมให
ตนถูกลงโทษทางกายก็เพราะมีความกลัวจะไดรับความเจ็บปวด จึงยอมทําตามคําสั่งของครูดวยดีและ
เพื่อที่จะไดรับรางวัลจากครูดวย (Mestry, 2004; Horm, 2006)
3) ความร ว มมื อ ระหว างผู ป กครองกั บ โรงเรี ย น
(parent and school
collaboration, PSCOLL): ผู ป กครองต อ งการรู ว า ครู ไ ด ใ ช ห ลั ก การศึ ก ษาพิ พั ฒ นาการ
(progressive education) การจัดการศึกษาโดยบูรณาการความรูคูกับคุณธรรม การจัดการเรียน
การสอนผสมผสานสาระความรูตางๆไดสัดสวน สมดุล กับการปลู กฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค (Tschannen-Moran, 2001) ผูปกครองสามารถปรึกษากับ
ครู เ กี่ ย วกั บ ค า นิ ย มของนั ก เรี ย น ให นั ก เรี ย นสามารถพั ฒ นาค า นิ ย มเชิ ง จริ ย ธรรม เป น
องคประกอบภายในของนักเรี ยน เพื่อ ให นักเรี ยนรูจั กการตัดสิน ใจนํา ไปประยุกต ใชเป น
ค า นิ ย มชี วิ ต ซึ่ ง เป น กระบวนการที่ มุ ง หมายให นั ก เรี ย นรู จั ก ตนเอง (Panagopoulos &
Recciardelli, 2005) การรูจักตนเอง เปนคุณลักษณะสําคัญในการแสวงหาทักษะชีวิต รวมทั้ง
ตระหนักถึงความรูสึกของผูอื่นเกี่ยวกับความเชื่อ ถื อ ทางลั ทธิศาสนา สิทธิความเปนเจาของ
ทรั พย สิน การรูจั กศั กยภาพของตนเอง รู จัก รูป แบบของพฤติ กรรมของบุ คคลและความ
ซื่อสัตยของบุคคล (Adams, 2006; Mestry & Grobler, 2006)
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อิทธิพลของเพื่อน (peer influence, PEINFUL): พฤติกรรมที่แสดงออกของเพื่อนนักเรียน
ดวยกัน ที่ทําใหนักเรียนรูสึกพอใจและอยากจะเอาอยางเพื่อน ยกยองเพื่อนเสมือนผูมีความเกงกล า เชื่อ
ฟงเพื่อนมากกวาผูเปนบิดามารดาของตนเอง เพราะคิดวาเพื่อนเปนคนที่อยูในวัยเดียวกันยอมเขาใจ
เพื่อนดวยกัน อิ ทธิพลของเพื่อนมีหลายรูป แบบ เพื่อนที่ไมดีมีพฤติกรรมที่ชักชวนเพื่อนไปในทํา
ในทางที่ไมดี (Steinberg & Monahan, 2007) อิ ทธิพลของเพื่อน มี 3 ประเด็น คือ (1) อิ ทธิพลของ
เพื่อนดานการศึกษา (2) อิทธิพลเพื่อนดานการคนหาเอกลักษณของตน (3) อิ ทธิพลเพื่อ นดานสังคม
มีรายละเอียด ดังนี้
1) อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นด า นการศึ ก ษา (peer influence on education,
PINFLUED):
คนบางคนมีเ พื่อ นที่ ชวยเหลื อ เพื่ อ น เพื่อ นมีอิ ท ธิพลตอ การศึ กษาของเด็ ก
นักเรียน เพื่อ นที่ดีจะเปนผูที่แนะนําเพื่อ นให รูจักการเรียนในสิ่งที่นั กเรียนตอ งเรียนรูและ
ศึกษา (Jacqueline & Jules, 2009; Jim Burke, 2009) ใหเพื่อ นขยันอ านหนังสือ ใหมีความ
เขาใจในวิชาการนั้นๆ เพราะการอานหนังสือมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนรูของ
เพื่อ น (Jane & Yolen, 2009) นักเรียนในปจจุบันนี้มีความสนใจในการอ านหนังสือ นอ ยลง
เพราะถูกสิ่งแวดลอมที่เปนสื่อชนิดตางๆ โดยเฉพาะสื่ออิเลคทรอนิคสมีแรงดึงดูดความสนใจ
ของผูที่เปนนักเรียนหมดไปกับการดูโทรทัศนบาง การเล นเกมบาง และการใชเวลาในการ
พูดคุ ยกัน ทางโทรศัพท เพื่อ นที่ดี จะแนะนํ าเพื่ อ นใหทํา สิ่ง อื่ นที่ เหมาะสมกว า เพื่อ นจึง มี
อิ ทธิพลทางดานการเรียนของเพื่อ นดวยกันมาก (Ron & Mazellan, 2009; Shahar Kober,
2009)
2) อิทธิพลเพื่อนดานการคนหาเอกลักษณ ของตน (peer influence on child identity search,
PEERID): นักเรียนกําลังอยูในวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ นักเรียนที่อยูในวัยนี้จัดอยูในวัย
คนหาเอกลักษณของตน เริ่มตนเพื่อนแนะนําเพื่อนรักษาสิ่งแวดล อม การรักษาสิ่งแวดล อมหมายถึ งการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เห็นประโยชนและผลกระทบของสิ่งแวดล อม เขารวมกิจกรรมโครงการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดล อม มี เอกลั กษณประพฤติ ตนเป นคนดี มีระเบียบวิ นัย มี มารยาท ความซื่อสัตย มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต เปนคนดีของสังคม เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและมีความกตัญู
ตอแผนดิน (Zeidner, 2003) มีเอกลั กษณทําประโยชนใหแกสังคม นักเรียนทุกคนสามารถทําประโยชน
ใหแกสังคมทุกเวลาสถานที่ มีน้ําใจชวยเหลื อผูอื่ น ชวยใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงพัฒนาสังคมไปสูทางที่ดี
ขึ้น มีเอกลักษณสรางกิจกรรมใหมๆดวยตนเอง นักเรียนที่มีการสรางกิจกรรมใหมๆ ดวยตนเอง จะแสดง
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ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล อม แสวงหาประสบการณใหมๆ มีการสํารวจสิ่งแวดล อมรอบตัว
เพียรพยายามไมยอทอในการสํารวจคนพบสิ่งแวดล อม มุงความสําเร็จ มีความรับผิดชอบในงาน มีความ
อดทนในการทํางานที่ทําใหเกิดประโยชนสวนรวม เพื่อนําไปสูความสําเร็จในชีวิต (Kwon & Leas, 2008)
3) อิทธิพลเพื่อนดานสังคม (friend’s influence social behavior, PEERIN):
พฤติกรรมของเพื่อนในดานสังคมสามารถทําใหเกิดปญ หานาๆประการ ดังเชน การชักชวน
เพื่ อ นให ติ ด ยาเสพติ ด ดื่ ม เหล า สู บ บุ ห รี่ สู บ กั ญ ชา ติ ด กาวทิ น เนอร ติ ด ผง ฉี ด เฮโรอี น
พฤติกรรมสําสอนทางเพศ เลนการพนัน การขับรถมอเตอรไซคปวนเมือง การทุบตีกัน ยิงกัน
ฆากันของนักเรียนชายหญิงระดับมัธยม (Monahan, Steinberg & Cauffman, 2007) การบันทึก
คลิปภาพแลวสงตอไปใหเพื่อนๆทางโทรศัพทมือถือ พฤติกรรมเหลานี้ วัยรุนปจจุบันบางกลุม
กลั บมองวา ไมใช เปนเรื่อ งเสียหาย เพราะใครๆ เขาก็ทํา กันและชัก จูงเพื่ อ นให ทําตาม ซึ่ ง
เกิดขึ้นทั้งกลุมวัยรุนผูชายและผูหญิงที่ไดรับการยั่วยุจากเพื่อ นๆ จึงสงผลตอ พฤติกรรมของ
นักเรียนที่เปนไปในทางเสื่อมเสีย (Lutz, Lease & Martin, 2008)
อิทธิพลของสื่อ (media influence, MEDINFLU): สิ่งที่ใชในการติดตอ สื่อ สาร ไมวาจะ
เปนตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร อิ นเตอรเนต วีดิโอ โทรศัพท วิทยุ และโทรทัศน
(Anrew, 2007) ซึ่งสื่อตางๆเหลานี้มีอิทธิพลตอคนทุกคนไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ เนื่องจาก
สภาพของสังคมปจจุบันเปนสังคมของขอมูลขาวสาร ทําใหคนในสังคมไมอาจที่จะหลี กเลี่ ยง
จากสื่อไปได (Gellis, 2001; Lonczak & Abbott, 2002) ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ทําใหคนในสังคม
มีการรับขอมูลขาวสารจากสื่อแลวสะสมไวในใจในลักษณะของความเชื่อมั่น ทัศนคติ คานิยม
หรือความคิดเห็น แลวสงผลตอพฤติกรรมของผูรับขอ มูล ขาวสารนั้น (Lee & Larose, 2007)
อิ ทธิพลของสื่ อ มี 3 ประเด็ น คื อ (1) อิ ทธิพลของสื่ อ ดานอารมณ (2) อิ ทธิ พลของสื่ อด าน
ศีลธรรม 3) อิทธิพลของสื่อดานสังคม มีรายละเอียด ดังนี้
1) อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ด า นอารมณ (emotional influence of mass media,
EMOINHFL) สื่อที่เสนอผลงานดานศิลป มีลวดลายสวยงาม พรอมทั้งเปนความคิดสรางสรรค
ของผูสรางผลงาน สามารถถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับงานศิล ปอ อกมา
เปนภาพศิลปะ (Karatepe & Uludag, 2007) นักเรียนที่รูจักศิล ปะและมีใจนิยมชมชอบศิล ปะ
มาแตเดิม ก็จะมีความรูสึกนึกคิดความเปนศิลปนอยูในจิตใจ สื่อ ที่เสนอผลงานดานศิล ปะจะ
ชวยสนับสนุนใหนักเรียนแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนาทักษะดานอารมณสุนทรี
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557

66

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

ไปพรอมๆกัน(Santesso, Reker, Schmidt & Segalowitz, 2006)
2) อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ด า นศี ล ธรรม (moral influence of mass media,
MORELINF): สื่อคือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เมื่อนักเรี ยนไดรับรูหรือ
พบเห็นภาพที่ทําดีและไมดี จากหนังสือพิมพ วีดีโอทางอิ นเทอรเน็ต (Hatcher & Tim, 2002)
นักเรียนที่ไดรับอิทธิพลจากสื่อทางใดทางหนึ่ง ก็จะทําตาม หากไดรับรูสิ่งที่ดีจากสื่อ ก็จะนํา
ตัว อย างที่ ดีม าประพฤติ ปฏิ บัติ (Huitt, 2002) นัก เรีย นจะปฏิ บัติ ตนตามหลั กศี ล ธรรม มี
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี เมื่อ เห็นตัวอยางคนที่ทําความดี ก็จะทําตามแบบอยางคนที่ทําดี ถ า
เห็นคนทําไมดีก็จะหลี กเลี่ ยงไมทําเชนนั้น จะทําตนใหเปนประโยชนแกตนเอง บุคคลใน
สังคมและประเทศชาติ (Mason, 2000)
3) อิทธิพลของสื่อดานสังคม (social influence of mass medie, SOCIALIN):
สื่อที่มีอยูทุกวันนี้ลวนแตมีความสําคัญตอสังคมทั้งสิ้นสังคมไทยในปจจุบันตอ งการที่จะได
เห็น ภาพการจัดใหมีก ารพั ฒนานักเรียนไทยไปสูการเป นนัก ศึกษาระดับชั้ นที่เ ปนบั ณฑิ ต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ชาติชาย อุ ทัยพันธ, 2552) มีความรู มีคุณความดี มี
ความสมบูร ณทั้งทางร างกายและจิตใจมีสติ ปญ ญาความรูคูคุ ณธรรมและจริย ธรรมและมี
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (Vedantam, 2005)
พฤติ ก รรมเชิ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก เรีย น (school children’ s ethical
behavior, ETHBEHAV) คําว าคุณธรรม (virtue) หมายถึ งคุณความดีที่มี อ ยูในจิต ใจคน คื อ
ความซื่อสัตย การมีระเบียบวินัย ความเคารพ ความสุภาพ ความกตัญ ูกตเวที ความมี น้ําใจ
ความขยันหมั่นเพียร การรูจักประหยัด ความอดทนและความสามัคคี มีอ ยูในใจไมแสดงออกมา
ทางกายและวาจา เรียกวามีคุณธรรม คนที่มีคุณธรรมอยูในใจอยางดียอมไมมีการประพฤติชั่ว
ทางกาย และทางวาจา(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542; กรมการศาสนา, 2543) คุณ
ความดีที่มีอยูในจิตใจของคนเปนประโยชน ทําใหเกิดสันติสุขแกมวลมนุษย เปนสิ่งที่บุคคล
ควรปลู กฝงให มีขึ้นในจิตใจเพื่อ ใหเกิดสันติ สุขตามที่คนเราตอ งการ คุณ ธรรมที่สําคัญ คื อ
ความยุติธรรม คนที่มีคุณธรรมเรียกวาคนดี คนดีคือ คนที่สามารถเอาเหตุผลมาชนะอารมณ
มิใชยอมใหอารมณครอบงําเหตุผล คุณธรรมเปนความดีความงามของจิตใจ ในทางตรงขาม
ความชั่วเปนสิ่งที่นา กลั วนารัง เกียจ และแสดงถึ ง ความอ อ นแอของจิต ใจ (พุทธทาสภิกขุ ,
2541)พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนมี 3 ประเด็น คือ (1) จริยธรรมทาง
กาย (2) จริยธรรมทางวาจา (3) การมีจิตสํานึกที่ดี มีรายละเอียด ดังนี้
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ดานการศึกษา
(PINFLUED)

คนหาเอกลักษณตน
(PEERID)

ดานสังคม
(PEERIN)

สนั บสนุ น การเรี ยน

++(PSUPPORT)

การสื่อสารกับ
โรงเรียน(PSCOM)

พฤติ ก รรมผู ป กครอง

อิทธิพลเพื่อน
(PEINFLU)

(PARBEHAV)

+

ร ว มมือ กั บโรงเรี ยน
(PSCOLL)

ทางกาย
(PHYETH)
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน (ETHBEHAV)

ดานอารมณ
(EMOINHFL)
ดานศีลธรรม
(MORELINF)

อิทธิพลสือ่
(MEDINFLU)

ทางวาจา
(VEREBAL)

จิตสํานึกที่ดี
(GOODCON)

+

พฤติกรรมการสอนของ
ครู (TEABEHAV)

ดานสังคม
(SOCIALIN)
อธิ บ ายชั ด เจน
(CLEARCOM)

สรางความสัมพันธ
(TSRAP)

สรางปฏิกิริยา
(INTERACT)

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1) จริยธรรมทางกาย (physical ethical behavior, PHYETH): คุณความดีที่มี
อยูในจิตใจคน แสดงออกมาเปนพฤติกรรมทางกายใหเห็นความซื่อ สัตย การมีระเบียบวินัย
ความเคารพ ความสุภาพ ความกตัญ ูก ตเวที ความมีน้ําใจ ความขยันหมั่นเพีย ร การรูจั ก
ประหยัด ความอดทน และความสามัคคี (กรมการศาสนา, 2543) เริ่มตนดวยพฤติกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับความซื่อสัตย
2) จริยธรรมทางวาจา (verbal ethical behavior, VEREBAL): พฤติกรรมของคนที่แสดง
ออกมาดวยคําพูดที่สืบเนื่องมาจากการมีความเห็นถู ก จึงทําใหมีการพูดถู ก คือพูดแตคําสัจจริง พูด
สงเสริมใหคนมีความรักสามัคคี คําพูดที่ไพเราะอ อนหวาน คําพูดที่มีประโยชนแกตนและคนอื่ น
คําพูดที่ถูกตามกาลเวลาและสถานที่ (Uusitalo & Oksanen, 2004) เกี่ยวกับจริยธรรมทางวาจา การพูดของ
บุคคลทําใหผูฟงรูไดวาผูพูดไดรับการอบรมปลู กฝงจริยธรรมทางวาจามาดีหรือไมดี ผูที่ไดรับการ
ฝกฝนจริยธรรมทางวาจามาดีก็จะมีการพูดดี คนที่มีการพูดดีจะเวนจากการพูดคําดา คํานินทา การให
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รายปายสี การพูดยุยงใหคนทะเลาะกัน การพูดคําหยาบและคําพูดที่มีการล อเลี ยน แตจะมีการพูดคําที่
ไพเราะออนหวาน มีประโยชนและมีเหตุผล คนที่พูดดีจะไมพูดคําที่ทําความเดือดรอนใหแกผูอื่ น
เพราะรูวาถาพูดอะไรที่ไมดีออกไปก็จะทําใหเกิดทุกขโทษรายแรงตามมา (Babbie & Earl, 2004)
3) การมี จิ ตสํ านึ กที่ ดี (good conscience, GOODCON): สภาวะจิ ตที่ ตื่ นและรู ตั ว
สามารถ ตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาททั้งหา ไดแกรูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย คํา
วาจิตสํานึกที่ดี (good conscience) เปนความรูสึกผิดชอบชั่วดี มีมโนธรรม มีสติสัมปชัญญะและมีคุณ
ความดีอยูในจิตใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
จากการทบทวนวรรณกรรมนํามาสรางกรอบแนวความคิดและสมติฐานการวิจัยดังภาพ 1

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) เปน แนวทางที่ นัก วิช าการใหค วามเห็น วา เปน การวิ จัย ที่ส ามารถเสนอความเป น
รูปธรรมไดในทุกแนวความคิดและทุกประเด็นที่ศึกษา สามารถวัดคุณคาทุกแนวคิด ทุกตัวแปร
ออกมาเปนตัวเลขได และเมื่อนํามาวิเคราะหสามารถใหอั ตราความสัมพันธอ อกมาเปนตัวเลข
ชัดเจน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม, 2547) อยางไรก็ตาม เพื่อ ใหงานวิจัย
นี้มีความถูกตองเชื่อถือไดมากขึ้นและมีจุดอ อ นนอ ย ผูวิจัยไดใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมในการวิจัยจะเปนแนวทางสงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สว นเทคนิค ที่ใ ชเ พื่อ การวิ เ คราะหข อ มู ล ที่ ได จัด เก็ บมาดว ยวิ ธีก ารเชิ งปริม าณใน
ประเด็น ที่ศึก ษา ผูวิ จัยเจาะจงเลื อ กใช เทคนิค การวิเคราะหแ บบจํ าลองสมการโครงสรา ง
(structural equation modeling, SEM) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL) เพราะเห็น
วาเทคนิควิเคราะหที่ใหแนวทางในการปรับปรุงแบบจําลองหรือ กรอบแนวความคิดหลั งจาก
การวิเคราะหในครั้งแรกได
เนื่องจากหัวขอและตัวแปรหลัก ๆ ที่ศึกษาเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิสัยหรือความรูสึกนึก
คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงเห็นวา การวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทางการวิจัยที่จะ
ชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองในดานรายละเอียดที่จะนํามาบรรยายความใหเกิดความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งและชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้ โดยการสัมภาษณเจาะลึ ก (in – depth interview)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนประชากรเปาหมาย เพื่อ ใหขอ มูล เจาะลึ กสนับสนุนขอ
คนพบ และลดความแข็งกระดางของขอ มูล เชิงปริมาณ เพื่อ ตอบวัตถุ ประสงคของการวิจัย
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สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางโดยใชโปรแกรมลิสเรลในการประมวลผล
ขอ มูล ผูวิ จัยไดดํา เนินตามขั้ นตอนของการวิเคราะหแบบจํา ลองสมการโครงสรางจนถึ ง
ขั้นตอนของการระบุคุณลัก ษณะของแบบจําลอง จึงนําเสนอเฉพาะสมการมาตรวัดตัวแปร
แฝงภายนอก และสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งทําการวิเคราะหโปรแกรมลิ สเรลเพื่อ
ระบุลักษณะของแบบจําลอง ทั้งนี้ ผูวิจัยมิไดกําหนดตัวแปรประจักษใดเปนตัวแปรอ างอิ งใน
การวิเคราะห สวนการระบุแบบจําลองสมการโครงสราง การคนหาและการปรับปรุงแกไข
แบบจําลอง จนกระทั่งการได มาซึ่งแบบจําลองการวิเคราะหที่เหมาะสม ตลอดจนผลการ
วิเคราะหอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงดวยกัน
สวนการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยจะเก็บขอ มูล ดวยการสัมภาษณนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อไดเนื้อหาจากการสัมภาษณแล วจึงไดรวบรวมบทสัมภาษณเจาะลึ ก
ไปทําการลงรหั สในระดับขอ ความ แล วนํามาวิเคราะหความสัมพันธโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อสรุปสาระความสัมพันธอันจะเปนขอมูลสนับสนุนบทสรุปของการวิเคราะห และ
นําสาระที่ไดนั้นเพิ่มเติม และสนับสนุนขอคนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ในการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรดังกลาว ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองตามกรอบแนวความคิด แล วนํา
ขอมูลที่ไดจัดเก็บจากภาคสนามมาใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงซึ่งมีทั้งหมด 5
สมการ เพื่อคนแบบจําลองที่เขากับขอมูลไดดี คือ การคํานึงถึ งความสอดคล องระหวางขอมูลเชิง
ประจักษที่เก็บจากภาคสนามกับแบบจําลองที่ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัว
แปรตามกรอบแนวความคิดของการวิจัยซึ่งการวิเคราะหไดผลลั พธปรากฏดังภาพ 2โดยการวิเคราะห
ขอมูลดวยแบบจําลองสมการ มีหลักการและเหตุผลตามลําดับ ดังนี้
(1) พฤติ กรรมของผู ปกครองกั บตั วแปรแฝงภายนอก คื อ อิ ทธิ พลของสื่ อ มี อั ต รา
ความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
PARBEHA = 0.063*MEDINFLU, Errorvar.= 6.43, R² = 0.0085 ……..(1)
(0.028)
(0.41)
2.26
15.82
ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสื่อ
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(2) อิ ท ธิพ ลของเพื่ อ น กั บพฤติก รรมของผูป กครองและอิ ทธิ พลของสื่ อ มีอั ตรา
ความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
PEINFUL = 0.28*PARBEHA - 0.021*MEDINFLU,
(0.029)
(0.016)
9.61
-1.30
Errorvar.= 3.11 , R² = 0.14 …………………………………...(2)
(0.19)
16.54
ผลการวิเคราะห พบวา อิทธิพลของเพื่อน ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูปกครอง แตไม
ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสื่อ
(3) พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรี ยน กับพฤติกรรมของผูปกครอง
นั ก เรี ย น อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ น พฤติ ก รรมการสอนของครู และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มี อั ต รา
ความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
ETHBEHAV = 0.10*PARBEHA + 0.48*PEINFUL - 0.12*TEABEHAV
(0.042)
(0.060)
(0.045)
2.51
8.01
-2.65
-0.24*MEDINFLU, Errorvar.= 7.81 , R² = 0.19 …………..(3)

(0.031)
-7.76

(0.49)
16.07

ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมผูปกครองนักเรียน อิทธิพลของเพื่อน พฤติกรรมการสอนของครู อิทธิพลของสื่อ
(4) พฤติกรรมการสอนของครู กับพฤติกรรมของผูปกครอง อิ ทธิพลของเพื่อ น กับ
อิทธิพลของสื่อ และ มีอัตราความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
TEABEHAV = 0.019*PARBEHA + 0.38*PEINFUL + 0.025*MEDINFLU,
(0.028)
(0.043)
(0.019)
0.68
8.85
1.33
Errorvar.= 4.33 , R² = 0.12 ………………………………..(5.4)
(0.27)
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16.02
ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการสอนของครูขึ้นอยูกับอิทธิพลของเพื่อน
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร ผู วิ จั ย ได นํ า เสนอไว ดั ง แบบจํ า ลอง
โครงสราง ตามภาพ ดังนี้

ภาพ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM)

ภาพ 3 แบบจําลองโครงสรางการปรับปรุงแสดงคา Standardized Solution
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จากการปรับแบบจําลอง พบวาอัตราการเขากันไดดีของแบบจําลองในภาพรวม มี
ผลเปนที่นาพอใจ เปนไปตามหลักเกณฑของความพอเหมาะพอดีของแบบจําลอง พิจารณา
ไดจากสถิติความเขากันไดดี

ตาราง 1 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางออมของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอคุณธรรมของ
นักเรียน
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล

อิทธิพลของตัวแปร

ทางตรง

ทางออม

ผลรวม

-0.29
0.09
0.30
-0.09

0.01
0.11
-0.03
-

-0.28
0.20
0.27
-0.09

อิทธิพลสื่อ
พฤติกรรมผูปกครอง
อิทธิพลเพื่อน
พฤติกรรมการสอนของครู

ผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออม ซึ่งใชคาปรับมาตรฐาน ที่ปรากกฎในตารางนี้
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ พบวา อิทธิพลของสื่อ มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา
ไดแก อิทธิพลของเพื่อน พฤติกรรมของผูปกครอง และพฤติกรรมการสอนของครู
อิทธิพลของพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน อิ ทธิพล
ของเพื่อน และอิทธิพลของสื่อที่มีผลตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักเรียน มี
ขอคนพบดังนี้
(1) พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน อิ ทธิพลของเพื่อ น
และอิทธิพลของสื่อ สงผลทางตรงตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โดย
อิทธิพลของสื่อสงผลทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้ง พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
อิ ท ธิพ ลของเพื่ อ น และอิ ท ธิพ ลของสื่อ ยัง สง ผลทางอ อ มตอ พฤติก รรมเชิง คุณ ธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนดวย (2) อิทธิพลของเพื่อน สงผลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนของครู
(3) พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน สงผลตอ อิ ทธิพลของเพื่อ น และ (4) อิ ทธิพลของสื่อ
สงผลตอพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
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การอภิ ปรายผล: พฤติ กรรมการสอนของครู พฤติก รรมของผู ป กครองนัก เรี ย น
อิทธิพลของเพื่อน และอิทธิพลของสื่อ สงผลตอ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน โดยที่อิ ทธิพลของสื่อ สงผลทางลบ ประกอบไปดวย อิ ทธิพลของสื่อ ดานอารมณ
อิ ท ธิพ ลของสื่ อ ดา นศี ล ธรรม และอิ ท ธิพ ลของสื่อ ดา นสัง คม โดยที่อิ ทธิ พ ลของสื่ อ ด า น
ศีลธรรมมีอิทธิพลมากที่สุด
อิทธิพลของเพื่อน ประกอบดวย อิทธิพลของเพื่อนดานการศึกษา อิ ทธิพลของเพื่อ น
ดานการคนหาเอกลักษณของตน และอิทธิพลของเพื่อ นดานสังคม โดยที่อิ ทธิพลของเพื่อ น
ดานการศึกษา มีอิทธิพลมากที่สุด ขอ คนพบในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา เพื่อนที่มีความรูได
สอนเพื่อนใหมีความรูดวย มีการชักชวนกันทําการบานรวมกันเปนกลุ ม ชวนกันใหอ านหนังสือ ทั้ง
ระหวางเรียนและกอนสอบมากกวาดูโทรทัศน
พฤติ กรรมของผู ปกครองของนัก เรีย น ประกอบดวยการสนั บสนุ นการเรียนของ
ผูป กครองของนั ก เรี ยน การสื่ อ สารระหว างผู ป กครองกั บ โรงเรีย น และความสั ม พั น ธ
ผูปกครองกับโรงเรียน โดยที่การสนับสนุนการเรียนของผูปกครองนักเรียน มีอิ ทธิพลมาก
ที่สุด ขอคนพบในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองมีก ารเตรียมคาใชจายในการเรียนของ
นักเรียนอยางเพียงพอ มีการสนับสนุนใหนักเรียนรักการอ านหนังสือ อยางสม่ําเสมอ และ
ผูปกครองมีการอนุญาตใหนักเรียนดูโทรทัศนตามเวลาที่กําหนด แตมีบางประเด็นที่ผูปกครอง
ทําไดไมดี คือ การไมสนใจไมใหความชวยเหลื อ โดยการใหเงินแกนักเรียนซื้อ หนังสือ อ าน
ประกอบการเรียน การวากลาวตักเตือนใหนักเรียนทําการบาน การใหกําลังใจนักเรียน
พฤติกรรมการสอนของครู ประกอบดวย การสอนแบบอธิบายอยางชัดเจน การสอนแบบ
สรางความสัมพันธ และการสอนแบบสรางปฏิกิริยา โดยที่การสอนแบบอธิบายอยางชัดเจน
มีอิทธิพลมากที่สุด ขอคนพบในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา ครูอธิบายการสอนไดอยางชัดเจน โดย
ที่นักเรียนสามารถนําความรูที่ครูสอนไปปฏิบัติ สามารถอธิบายเนื้อความที่ครูสอนใหเพื่อนฟง แตก็มี
บางประเด็นที่การอธิบายการสอนของครูยังมีปญหา ไมชัดเจน คือ ภาษาที่ครูใชอธิบายไมชัดเจน เด็ก
นักเรียนไมเขาใจ และบางครั้งครูอธิบายการเรียนแตนักเรียนฟงไมทัน ไมมีการสอนอธิบายเนื้อหาวิชา
ที่สอนใหนักเรียนฟงเปนขั้นตอน และครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยนอยมาก
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ประกอบดวยจริยธรรมทางกาย
จริยธรรมทางวาจา และการมีจิตสํานึกที่ดี โดยที่จริยธรรมทางกายมีอิ ทธิพลมากที่สุด ขอ
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คนพบในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความอดทนอดกลั้ น และมีความเปนมิตรกับ
เพื่อนที่โรงเรียน แตมีบางประเด็นที่นักเรียนตองปรับปรุง ไดแก การปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน การใชเงินอยางประหยัด ทําการบานไมเสร็จ การไมเคารพครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ไมชวยงานที่คุณครูขอรองใหทํา และการลอกขอสอบจากเพื่อน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผูปกครอง ตอ งสอนและอธิบายใหเด็กเข าใจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน ละคร ขา ว
หรือสิ่งที่สื่อกําลังเสนอวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง ควรปฏิบัติตาม และสิ่ง ใดที่ผิดไมควรปฏิบัติ
ตาม นอกจากนี้ ผู ป กครองต อ งสนั บ สนุ น ด านการเงิ นแก นั กเรี ยนในการซื้ อหนั ง สื อ อ า น
ประกอบการเรียน ตองมีการตักเตือนใหนักเรียนรูจักทําการบาน และที่สําคัญ ตอ งใหกําลั งใจ
แกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีการขยันเรียน
ผูปกครองตองอบรมจริยธรรมแกนักเรียนใหนักเรียน ใหนักเรียนรูจักชวยเหลื อ ผูอื่ น
ใหรูจักคุณคาของเงินจะทําใหเด็กรูจักใชเงิน รูจักเคารพครูบา อาจารย และใหนักเรียนมีความ
ซื่อสัตยไมทุจริตในการสอบ นอกจากนี้เมื่อ นักเรียนอยูที่บานผูปกครองตอ งมีการสอบถาม
นักเรียนถึงการบานที่ครูมอบหมาย
ครู ตองอบรม ใหทัศนคติแกนักเรียนในเรื่องการชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในดานการ
เรียน โดยการจัดใหทําการบานเปนกลุม ซึ่งทําใหเด็กมีความสามัคคีรวมมือกันทํางาน และให
เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีชวยเพื่อนๆที่มีผลการเรียนไมดีใหดี
ครูผูสอนควรปรับปรุงภาษา หรือคําศัพทที่ใชในการการสอนใหเขาใจงาย วิธีการอธิบาย
การสอนของครูตองอธิบายทีละขั้นตอน โดยอธิบายอยางชาๆ ไมตองเรงรีบ มีการซักถามนักเรี ยน
เปนระยะๆ วาเขาใจที่ครูอธิบายหรือไม หรือเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย เนื้อ หาวิชาที่
สอน เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดดี
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