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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ ของอัตมโนทัศน์ของนักเรียน
ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพล
ของอัตมโนทัศน์ของนักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม โดยเครื่องมือวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทย จํานวน 785 คน
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ และวิเคราะห์อิทธิพล
โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัยสรุปว่า โมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์นักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้
ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีที่แสดงความตรงของโมเดลดังนี้ คือ
ค่า 2 = 46.662, df = 33, p-value = 0.0579, 2/df = 1.414, CFI = 0.997, TLI = 0.992, RMSEA = 0.025
และ SRMR = 0.017 และค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่า 0.886
ส่วนค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) มีค่า 0.149 ค่าอิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ ส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีค่า 0.557
ดังนั้นอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม มีค่า 0.706
คําสําคัญ : อัตมโนทัศน์ การรับรู้ความสามารถของตน คุณธรรมจริยธรรม
Abstract
The purposes of this study were 1) to develop the causal model of student self-concept
influencing from self-efficacy, virtue and ethics and to examine model validity with the empirical data, and
2) to analyze the effects of student self-concept influencing from self-efficacy, virtue and ethics. The tool
used in this study was a questionnaire with 5-point rating scale. Participants were 785 grade 9 students in
Thailand using multi-stage random sampling. Data were analyzed by examining the validity of the model
and the effects by using Structural Equation Model (SEM). Results indicated that the student self-concept
model influencing from self-efficacy, virtue and ethics matched with the empirical data which was interpreted
from statistics results of 2 = 46.662, df = 33, p-value = 0.0579, 2/df = 1.414, CFI = 0.997, TLI = 0.992,
RMSEA = 0.025, SRMR = 0.017. The direct effect of self-efficacy to self-concept = 0.886, and the direct
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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effect of virtue and ethics to self-concept = 0.149. The indirect effect of virtue and ethics to self-concept
mediated through self-efficacy = 0.557, therefore, the total effect of virtue and ethics to self-concept = 0.706.
Keywords

: self-concept, self-efficacy, virtue and ethics

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กล่าวมานั้น
ผู้สอนจะต้องเข้าใจตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จของผูเ้ รียน เข้าใจปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ
ในการศึกษา ซึ่งจะมีตัวแปรต่างๆ มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Stottlemyer, Barbara Grace, 2002) โดยจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จของผู้เรียน คือ อัตมโนทัศน์ในตน (Self-Concept) (พิมลรัตน์ ธรรมา, 2545)
และมีตัวแปรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) (Bandura, 1997)
และคุณธรรมจริยธรรม (Virtue and Ethics) (เยาวรัตน์ ศรีพราย, 2550) การที่ผู้เรียนจะประสบผลสําเร็จนั้น คือ การมีอัตมโนทัศน์
และปัจจัยที่ทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ คือการรับรู้ความสามารถของตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรม (ประกฤติยา ทักษิโณ
และคณะ, 2559) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เป็นตัวแปรที่แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีนิสัยการเรียนที่ดี
มีความสามารถในการปรับอารมณ์และความรู้สึก และมีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นการรับรู้คุณค่าในสิ่งที่สัมพันธ์กับ
ประสบการณ์และสิ่งต่าง ๆ รวมทัง้ เป้าหมายและอุดมคติที่เห็นว่ามีค่าในทางบวกหรือลบ (ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ, 2559)
ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ ต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
แสดงถึงการประสบผลสําเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทํางาน
คุณลักษณะหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการที่บุคคลจะประสบผลสําเร็จได้หรือไม่นั้น คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
(Self-Efficacy) (Bandura, 1997) เนื่องจากบุคคลจะกระทําพฤติกรรมได้สําเร็จหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
และทักษะที่บุคคลมีอยู่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความคิดที่บคุ คลมีต่อตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ
ในการกระทําดังกล่าว ถ้าบุคคลใดมีการรับรู้ความสมารถของตนเองสูง ก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จมากตามไปด้วย
(Bandura, 1997; Bandura, 1986) และตัวแปรหนึ่งที่จะทําให้บุคคลประสบผลสําเร็จในชีวิตที่สําคัญ คือ การมีคุณธรรม
จริยธรรม (Virtue and Ethics) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของความขยันหมั่นเพียร
ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ อดทน มีจิตสํานึกสาธารณะ การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานและความซื่อสัตย์สามารถ
นําไปใช้ เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หากบุคคลใดมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ก็จะทําให้บุคคลนั้น
ประสบผลสําเร็จทั้งการเรียนและการทํางาน (ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ, 2559; เยาวรัตน์ ศรีพราย, 2550)
ในการที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จทั้งการเรียนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผู้สอนจะต้องเข้าใจปัจจัย
และคุณลักษณะของผู้เรียนที่จะส่งผลให้เขาประสบผลสําเร็จได้ ดังนั้นจากความสําคัญของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จ
ของผู้เรียน คือ อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และมีคุณธรรมจริยธรรม
(Virtue and Ethics) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรอัตมโนทัศน์ของนักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน
และคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) อันจะนําไปสู่การออกแบบเพื่อการพัฒนา
ให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ด้านต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน ที่เกิดจาก
อิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และ
คุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) ที่มีต่ออัตมโนทัศน์ (Self-Concept)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการตรวจสอบโมเดลและการพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีขนาด
ใหญ่และการแจกแจงประชากรต้องเป็นโค้งปกติ การวิจัยครั้งนี้กําหนดขนาด 20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ ตามแนวคิดของ
Hair, Anderson, Black, Babin, Aderson & Tatham (2006) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 5-20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์
เพื่อให้ได้จํานวนที่เหมาะสมและมากพอสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ํา แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวันออก
ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําเป็น 500 คน
หรือภูมิภาคละ 100 คน โดยคณะผู้วิจัยจัดภาคกลางและตะวันออกไว้ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากอยู่เขตพื้นที่ใกล้เคียงและมี
ลักษณะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มจังหวัด และโรงเรียนในแต่ละภูมภิ าค ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ในการวิจัยจําแนกตามแต่ละภูมิภาค
ภูมิภาค
1) ภาคเหนือ
2) ภาคใต้
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) ภาคกลางและตะวันออก
รวม

จํานวนตัวอย่างขั้นต่ํา

จํานวนจังหวัด

100
100
100
200
500

2
2
2
3
9

จํานวนตัวอย่าง
ในการวิจัย
100
100
217
368
785

ร้อยละ
12.74
12.74
27.64
56.88
100.0

จํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวน 785 คน และถือว่ามีจํานวน
มากกว่าจํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําที่กําหนดไว้ คือ 500 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ชุดแบบวัดโครงสร้างด้านเจตคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย
1) แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)
2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)
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3) แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม (Virtue Ethics)
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
โดยตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญ
3. การพัฒนาเครื่องมือ
ในการพัฒนาเครื่องมือผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้
3.1 กําหนดพฤติกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการแสดงพฤติกรรมในแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
โดยการประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัยและสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์/ครูที่สอนในโรงเรียน
3.2 กําหนดผังการเขียนข้อคําถาม (Test Blueprint) แต่ละองค์ประกอบในแต่ละระดับชั้นของผู้เรียน โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน โดยผังการเขียนข้อคําถามของตัวแปรอัตมโนทัศน์ มี 10 ตัวบ่งชี้ ข้อคําถาม 30 คําถาม ตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตน มี 10 ตัวบ่งชี้ ข้อคําถาม 30 คําถาม ตัวแปรคุณธรรมและจริยธรรมมี 18 ตัวบ่งชี้ ข้อคําถาม 40 คําถาม
ซึ่งใช้เครื่องมือนี้จากงานวิจัยของประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559)
ในส่วนของแบบวัดเชิงสถานการณ์ ผู้วิจัยได้สร้างและใช้สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนาแบบวัด
เชิงสถานการณ์ 1 องค์ประกอบ คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาในระยะขั้นต้น และเป็นฐานข้อมูลในการ
นําไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์ ในระดับชั้นและองค์ประกอบด้านอื่นต่อไป แบบวัดเชิงสถานการณ์ในองค์ประกอบ
คุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดผังการเขียนข้อคําถามมีจํานวน 18 ตัวบ่งชี้ 36 ข้อคําถาม โดยใช้เครื่องมือนี้จากงานวิจัย
ของประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559)
3.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถามกับตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของแบบมาตรประมาณค่า
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา อ้างอิงจากงานวิจัยของประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559) โดยผลการตรวจความตรง
เชิงเนื้อหา จากข้อคําถามของแบบวัดอัตมโนทัศน์มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ข้อคําถามของแบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนมีค่า IOC = 1 และแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมมีค่า IOC = 1 และผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
เชิงสถานการณ์คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งข้อคําถามทุกตัวแปรได้นํามาปรับปรุงแก้ไขข้อ
คําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
3.4 หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดโครงสร้างด้านเจตคติของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยความเชื่อมั่นของแบบวัดอัตมโนทัศน์มีค่าความเชื่อมั่น 0.802 แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนมีค่าความเชื่อมั่น 0.864 และแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าความเชื่อมั่น 0.921 โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
ของ ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559)
สรุปผล
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ ผลการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม
จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน
ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) โดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)
ของนักเรียน ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ดังต่อไปนี้

1.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่นํามาศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 14 ตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (r) ซึ่งควรมี
ค่า r  0.30 โดยถ้ามีค่า r = 0.31-0.70 หมายถึงมีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง และค่า r = 0.71-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์
กันมาก โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ตัว
SC1 SC2 SC3 SC4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 VE1 VE2 VE3 VE4 VE5
แปร
SC1 1
SC2 .62* 1
SC3 .15 .36* 1
SC4 .32* .48* .48* 1
SE1 .52* .63* .37* .51* 1
SE2 .27 .46* .43* .49* .52* 1
SE3 .37* .52* .36* .48* .58* .50* 1
SE4 .40* .58* .40* .51* .57* .52* .54* 1
SE5 .17 .48* .52* .53* .45* .55* .49* .56* 1
VE1 .30* .46* .23 .36* .42* .30* .40* .39* .40* 1
VE2 .39* .48* .19 .27 .38* .22 .32* .41* .25 .55* 1
VE3 .33* .42* .17 .29 .41* .27 .41* .38* .28 .61* .59* 1
VE4 .47* .58* .18 .34* .54* .32* .47* .48* .29 .57* .62* .66* 1
VE5 .22 .23 .09 .13 .27 .15 .26 .18 .13 .40* .38* .46* .51* 1
Mean 27.2 30.5 20.5 20.7 19.6 20.5 19.7 20.3 22.3 34.7 10.6 23.9 47.0 22.6
S.D.
3.8 5.0 3.2 3.3 3.0 3.5 3.1 3.4 4.2 7.0 2.5 5.0 9.1 4.1
หมายเหตุ * หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันมากที่สุดคือตัวแปร VE4 กับ VE3 โดย r= 0.66 รองลงมา คือ ตัวแปร SE1 กับ SC2 โดย r= 0.63 และรองลงมา คือ VE4
กับ VE2 และ SC2 กับ SC1 r = 0.62 ส่วนตัวแปรทีม่ ีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุดคือ VE5 กับ SE5 และ VE5 กับ SE4 โดย r= 0.13
รองลงมาคือ VE5 กับ SE2 และ SE3 กับ SE1 โดย r= 0.15 และรองลงมา คือ SC5 กับ SC1 และ VE3 กับ SC3 โดย r= 0.17
ตามลําดับ
1.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียนที่เกิดจาก
อิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม MPLUS version 7.11 (MUTHEN & MUTHEN, 2012)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีที่แสดงความตรงของโมเดลดังนี้ คือ 2 = 46.662,
df = 33, p-value = 0.0579, 2/df = 1.414, CFI = 0.997, TLI = 0.992, RMSEA = 0.025 และ SRMR = 0.017
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2. การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถ
ของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)
จากการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)
และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) ที่ส่งผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตาราง 3 แสดงขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงในโมเดล
ตัวแปร

อิทธิพลต่อ SELF CONCEPT
TE
DE
SELF EFFICACY
0.886
0.886
VIRTUE&ETHICS
0.706
0.149
2
2
R ของ SELF CONCEPT = 0.954 R ของ SELF EFFICACY = 0.310

IE
0.557

2 = 46.662, df = 33, p-value = 0.0579, 2/df = 1.414
CFI = 0.997, TLI = 0.992, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.017
จากตาราง 3 แสดงถึงค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ที่มีต่อตัวแปร
อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.886 ส่วนค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)
ที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) มีค่าเท่ากับ 0.149 อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and
Ethics) ที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) โดยส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)
มีค่าเท่ากับ 0.557 ดังนั้นอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)
มีค่าเท่ากับ 0.706
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถเขียนเป็นโมเดลที่แสดงค่าอิทธิพลต่างๆ ได้ดังนี้

ภาพประกอบ 3 แสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในโมเดลสมการโครงสร้าง

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ คุณภาพด้านความตรง
ของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน
(Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)
ของนักเรียนที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)
ดังนี้
1. ด้านความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของตัวแปรอัตมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่เกิดจากอิทธิพลของตัวแปร
การรับรู้ความสามารถของตน และตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า
มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีที่แสดงความตรงของโมเดลดังนี้ คือ ค่า 2 = 46.662, ค่า df = 33,
ค่า 2/df = 1.414, ค่า CFI = 0.997, ค่า TLI = 0.992, ค่า RMSEA = 0.025 และ ค่า SRMR = 0.017 โดยมีค่า p-value =
0.0579 ซึ่งแสดงถึงความตรงของโมเดลตามข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องตามงานวิจยั ของวราภรณ์ กุประดิษฐ์ (2551) ได้ทําวิจัย
เรื่องการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิมล ประจงจิตร (2553) ที่ได้ทําวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้น ม. 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ และงานวิจัยของ วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ (2552) ได้ทําวิจัยเรื่อง
การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนชายชั้น ม. 2 จ. ขอนแก่น
ซึ่งงานวิจัยทั้งสามท่านได้แสดงถึงตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนส่งผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ ในส่วนตัวแปร คุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simonis, Joan M. A. (2009) ที่ได้ทําวิจัย เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ด้านจริยธรรมของครูผู้สอนดนตรี กับความรู้สึกของการเป็นสมาชิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และ Stottlemyer, Barbara Grace (2002) ได้ทําวิจัยเรื่องการตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์: สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vela, Robert H., Jr (2003) ได้ทําวิจัยเรื่องบทบาทของความฉลาดทางอารมณ์
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งสามท่านมีผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อ
ตัวแปรอัตมโนทัศน์ ในส่วนตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีงานวิจัยที่สอดคล้อง คือ
งานวิจัยของ ภัคนัฐ วีรขจร (2555) ได้ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะ
ของเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินในโรงพยาบาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยของ สินีนาฎ เนาว์สุวรรณ (2553) ที่ได้ทํา
วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงาน
อุบัติเหตุในโรงพยาบาลเขตภาคใต้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี รักษมณี (2550) ได้ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของงาน ความฉลาดทางจริยธรรม กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลห้องผ่าตัด งานวิจัยทั้งสามท่าน
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน
2. อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่เกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม
จริยธรรม จากการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลปรากฏว่าค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.886 ส่วนค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.149 อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์
โดยส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีค่าเท่ากับ 0.557 ดังนั้นอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากตัวแปร
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 0.706 ซึ่งค่าอิทธิพลสอดคล้องกับงานวิจัยของทั้ง 9 ท่านที่กล่าวไว้ในการอภิปรายผลในข้อ 1
กล่าวคือ การรับรู้ความสามารถในตน มีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตมโนทัศน์ในตน นั่นหมายถึง ถ้าหากบุคคลใดมีความคิดว่าตนเอง
มีความสามารถที่จะทําได้ก็จะทําให้บุคคลนั้นประสบความสําเร็จ ทั้งในการเรียนและการปฏิบัติงาน ได้สอดคล้องตามทฤษฎี
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ของ Bandura (1997) ขณะเดียวกันการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ก็มีอิทธิต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนค่อนข้างสูง คนที่มคี ุณธรรม
จริยธรรมสูงก็สามารถทําให้บุคคลมีความมุ่งมั่นอดทน ซึ่งส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานและเรียนได้จนประสบผลสําเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่าการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการมีอัตมโนทัศน์ หรือมีอิทธิพลต่อ
การมีนิสัยในการเรียนที่ดี มีความสามารถในทางวิชาการที่สูงขึ้น มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี และการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
ซึ่งทําให้เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูง เพื่อนําไปสู่
การประสบผลสําเร็จในการเรียนและการปฏิบัติงานของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
1.2 จากงานวิจัยทําให้ทราบว่าการที่บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม จะส่งผลให้มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูง ซึ่งก็คือการมีความเชื่อในการทํางาน การเรียนของตนที่สูง ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ด้าน
ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้เป็นข้อสนับสนุนให้ผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนด้านอื่น ๆ เช่น การมีวินัยในตนเอง การมีจิตสาธารณะ ที่มีผลต่อ
การมีอัตมโนทัศน์ ซึ่งส่งผลต่อต่อการมีนิสัยในการเรียนที่ดี มีความสามารถในทางวิชาการที่สูง
2.2 ควรมีการศึกษาด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ การมีอัตมโนทัศน์ การรับรู้ความสามารถ
ของตน และการมีคุณธรรม จริยธรรม
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