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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ ของอัตมโนทัศน์ของนักเรียน  

ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล 
ของอัตมโนทัศน์ของนักเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม โดยเคร่ืองมือวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในประเทศไทย จํานวน 785 คน  
โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ และวิเคราะห์อิทธิพล 
โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัยสรุปว่า โมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์นักเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้
ความสามารถของตน และคุณธรรม จริยธรรม มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีท่ีแสดงความตรงของโมเดลดังนี้ 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 และค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่า 0.886 
ส่วนค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) มีค่า 0.149 ค่าอิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ ส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีค่า 0.557 
ดังนั้นอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีเกิดจากตัวแปรคุณธรรม 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 
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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 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักสําคัญในการจดัการศึกษา ซ่ึงต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีกล่าวมานั้น
ผู้สอนจะต้องเข้าใจตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จของผูเ้รียน เข้าใจปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ
ในการศึกษา ซ่ึงจะมีตัวแปรต่างๆ มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Stottlemyer, Barbara Grace, 2002) โดยจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จของผู้เรียน คือ อัตมโนทัศน์ในตน (Self-Concept) (พิมลรัตน์ ธรรมา, 2545) 
และมีตัวแปรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) (Bandura, 1997)  
และคุณธรรมจริยธรรม (Virtue and Ethics) (เยาวรัตน์ ศรีพราย, 2550) การที่ผู้เรียนจะประสบผลสําเร็จนั้น คือ การมีอัตมโนทัศน์ 
และปัจจัยท่ีทําให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ คือการรับรู้ความสามารถของตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรม (ประกฤติยา ทักษิโณ 
และคณะ, 2559) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เป็นตัวแปรท่ีแสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีนิสัยการเรียนท่ีดี  
มีความสามารถในการปรับอารมณ์และความรู้สึก และมีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน เป็นการรับรู้คุณคา่ในสิ่งท่ีสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์และส่ิงต่าง ๆ รวมท้ังเป้าหมายและอุดมคติท่ีเห็นว่ามีค่าในทางบวกหรือลบ (ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ, 2559) 
ซ่ึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ ต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
แสดงถึงการประสบผลสําเร็จท้ังในด้านการเรียนและการทํางาน 

 คุณลักษณะหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการท่ีบุคคลจะประสบผลสําเร็จได้หรือไม่นั้น คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) (Bandura, 1997) เนื่องจากบุคคลจะกระทําพฤติกรรมได้สําเร็จหรือไม่ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีบุคคลมีอยู่เพียงอย่างเดียว แต่ยังข้ึนอยู่กับความคิดท่ีบคุคลมีต่อตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ
ในการกระทําดังกล่าว ถ้าบุคคลใดมีการรับรู้ความสมารถของตนเองสูง ก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จมากตามไปด้วย 
(Bandura, 1997; Bandura, 1986) และตัวแปรหนึ่งท่ีจะทําให้บุคคลประสบผลสาํเร็จในชีวิตท่ีสําคัญ คือ การมีคุณธรรม
จริยธรรม (Virtue and Ethics) ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการรับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของความขยันหม่ันเพียร 
ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ อดทน มีจิตสํานึกสาธารณะ การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานและความซ่ือสัตย์สามารถ
นําไปใช้ เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หากบุคคลใดมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ก็จะทําให้บุคคลนั้น
ประสบผลสําเร็จท้ังการเรียนและการทํางาน (ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ, 2559; เยาวรตัน์ ศรีพราย, 2550) 

 ในการท่ีจะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จท้ังการเรียนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผู้สอนจะต้องเข้าใจปัจจัย 
และคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจะส่งผลให้เขาประสบผลสําเร็จได้ ดังนั้นจากความสําคัญของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการประสบผลสําเร็จ
ของผู้เรียน คือ อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และมีคุณธรรมจริยธรรม 
(Virtue and Ethics)  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาตัวแปรอัตมโนทัศน์ของนักเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน 
และคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) อันจะนําไปสู่การออกแบบเพ่ือการพัฒนา 
ให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ด้านต่อไป 

 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน ท่ีเกิดจาก
อิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และ 
คุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) ท่ีมีต่ออัตมโนทัศน์ (Self-Concept)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการตรวจสอบโมเดลและการพัฒนาเคร่ืองมือ ได้แก่ นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ใช้ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีขนาด
ใหญ่และการแจกแจงประชากรต้องเป็นโค้งปกติ  การวิจัยคร้ังนี้กําหนดขนาด 20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ ตามแนวคิดของ 
Hair, Anderson, Black, Babin, Aderson & Tatham (2006) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 5-20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ 
เพ่ือให้ได้จํานวนท่ีเหมาะสมและมากพอสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างข้ันตํ่า แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวันออก  
  ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตํ่าเป็น 500 คน 
หรือภูมิภาคละ 100 คน โดยคณะผู้วิจัยจัดภาคกลางและตะวันออกไว้ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากอยู่เขตพื้นท่ีใกล้เคียงและมี
ลักษณะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสุ่มจังหวัด และโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  จํานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้ในการวิจัยจําแนกตามแต่ละภูมิภาค 
 

ภูมิภาค จํานวนตัวอย่างข้ันตํ่า จํานวนจังหวัด จํานวนตัวอย่าง 
ในการวิจัย 

ร้อยละ 

  1) ภาคเหนือ 100 2 100 12.74 
  2) ภาคใต้ 100 2 100 12.74 
  3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 2 217 27.64 
  4) ภาคกลางและตะวันออก 200 3 368 56.88 
รวม 500 9 785 100.0 

 
  จํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจํานวน 785 คน และถือว่ามีจํานวน
มากกว่าจํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว้ คือ 500 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
      2.1 เคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึน ได้แก่ ชุดแบบวัดโครงสร้างด้านเจตคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย 
              1) แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)  
              2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  
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          3) แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม (Virtue Ethics) 
       2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพ ได้แก่ แบบตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity)  
โดยตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้กับองคป์ระกอบของผู้เชี่ยวชาญ 
 3. การพัฒนาเครื่องมือ 

       ในการพัฒนาเคร่ืองมือผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
    3.1 กําหนดพฤติกรรมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกับนักเรียน เป็นการแสดงพฤติกรรมในแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ  
โดยการประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัยและสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์/ครูท่ีสอนในโรงเรียน  
    3.2 กําหนดผงัการเขียนข้อคําถาม (Test Blueprint) แต่ละองค์ประกอบในแต่ละระดับชั้นของผู้เรียน โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน โดยผงัการเขียนข้อคาํถามของตัวแปรอัตมโนทัศน์ มี 10 ตัวบ่งชี้ ข้อคาํถาม 30 คําถาม ตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตน มี 10 ตัวบ่งชี้ ข้อคําถาม 30 คําถาม ตัวแปรคุณธรรมและจริยธรรมมี 18 ตัวบ่งชี้ ข้อคําถาม 40 คําถาม 
ซ่ึงใช้เคร่ืองมือนี้จากงานวิจัยของประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559) 
   ในส่วนของแบบวัดเชิงสถานการณ์ ผู้วิจัยได้สร้างและใช้สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนาแบบวัด
เชิงสถานการณ์ 1 องค์ประกอบ คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนาในระยะข้ันต้น และเป็นฐานข้อมูลในการ
นําไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์ ในระดับชั้นและองค์ประกอบด้านอ่ืนต่อไป แบบวัดเชิงสถานการณ์ในองค์ประกอบ
คุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดผังการเขียนข้อคําถามมีจํานวน 18 ตัวบ่งชี้ 36 ข้อคําถาม โดยใช้เคร่ืองมือนี้จากงานวิจัย
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
เชิงสถานการณ์คณุธรรมและจริยธรรมมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงข้อคําถามทุกตัวแปรได้นํามาปรับปรุงแก้ไขข้อ
คําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.4 หาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดโครงสร้างด้านเจตคติของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผลการหา
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยความเชื่อม่ันของแบบวัดอัตมโนทัศน์มีค่าความเชื่อม่ัน 0.802 แบบวัดการรบัรู้ความสามารถ
ของตนมีค่าความเชื่อม่ัน 0.864 และแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าความเชื่อม่ัน 0.921 โดยอ้างอิงจากงานวิจัย 
ของ ประกฤติยา ทักษิโณ และคณะ (2559) 
 
สรุปผล  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ ผลการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ 
ของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม 
จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ และผลการวิเคราะห์อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียน
ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) โดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept)  
ของนักเรียน ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ดังต่อไปน้ี 

 



 

 

     1.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
          การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท่ีนํามาศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 14 ตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (r) ซ่ึงควรมี 

ค่า r  0.30 โดยถ้ามีค่า r = 0.31-0.70 หมายถึงมีความสัมพันธ์กนัปานกลาง และค่า r = 0.71-1.00  หมายถึง มีความสมัพันธ์ 
กันมาก โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 2 
 

ตาราง 2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
 

ตัว
แปร 

SC1 SC2 SC3 SC4 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 

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  * หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  จากตาราง 2 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์

กันมากท่ีสุดคือตัวแปร 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 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กนัน้อยท่ีสุดคอื 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) ของนักเรียนท่ีเกิดจาก
อิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม MPLUS version 7.11 (MUTHEN & MUTHEN, 2012)  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีท่ีแสดงความตรงของโมเดลดังนี้ 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) ของนักเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถ 
ของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) 
    จากการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม ของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  
และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) ท่ีส่งผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3  แสดงขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงในโมเดล 
 

ตัวแปร อิทธิพลต่อ SELF CONCEPT 
TE DE IE 

SELF EFFICACY  0.886 0.886  
VIRTUE&ETHICS 0.706 0.149 0.557 
   R2 ของ SELF CONCEPT =   0.954      R2 ของ SELF EFFICACY = 0.310 

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) ท่ีมีต่อตัวแปร 
อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.886 ส่วนคา่อิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)  
ท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) มีค่าเท่ากับ 0.149 อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and 
Ethics) ท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) โดยส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  
มีค่าเท่ากับ 0.557 ดังนั้นอิทธิพลรวมท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเกิดจากตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics)  
มีค่าเท่ากับ 0.706 
  จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถเขียนเป็นโมเดลท่ีแสดงค่าอิทธิพลต่างๆ ได้ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในโมเดลสมการโครงสร้าง 



 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ คุณภาพด้านความตรง
ของโมเดลเชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ของนักเรียนชั้น ม. 3 ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน 
(Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) 
ของนักเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) และคุณธรรม จริยธรรม (Virtue and Ethics) 
ดังนี้ 

 1. ด้านความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของตัวแปรอัตมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้น ม. 3 ท่ีเกิดจากอิทธิพลของตัวแปร
การรับรู้ความสามารถของตน และตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สมการโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า 

มีความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีท่ีแสดงความตรงของโมเดลดังนี้ 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 ซ่ึงแสดงถึงความตรงของโมเดลตามข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องตามงานวิจยัของวราภรณ์ กปุระดิษฐ์ (2551) ได้ทําวิจัย 
เร่ืองการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิมล ประจงจิตร (2553) ท่ีได้ทําวิจัยเรื่องปจัจัยเชงิสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้น ม. 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ และงานวิจัยของ วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ (2552) ได้ทําวิจัยเรื่อง 
การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนชายชั้น ม. 2 จ. ขอนแก่น  
ซ่ึงงานวิจัยท้ังสามท่านได้แสดงถึงตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนส่งผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์  ในส่วนตัวแปร คุณธรรม
จริยธรรม สง่ผลต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Simonis, Joan M. A. (2009) ท่ีได้ทําวิจัย เร่ืองความสมัพันธ์
ระหว่างการรับรู้ด้านจริยธรรมของครูผู้สอนดนตรี กับความรู้สึกของการเป็นสมาชิกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
และ Stottlemyer, Barbara Grace  (2002) ได้ทําวิจัยเรื่องการตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์: สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vela, Robert H., Jr (2003) ได้ทําวิจัยเรื่องบทบาทของความฉลาดทางอารมณ์
ในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 1 ท้ังสามท่านมีผลงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อ 
ตัวแปรอัตมโนทัศน์ ในส่วนตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีงานวิจัยท่ีสอดคล้อง คือ 
งานวิจัยของ ภัคนัฐ วีรขจร (2555) ได้ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะ
ของเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินในโรงพยาบาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยของ สินีนาฎ เนาว์สุวรรณ (2553) ท่ีได้ทํา
วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงาน
อุบัติเหตุในโรงพยาบาลเขตภาคใต้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี รักษมณี (2550) ได้ทําวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของงาน ความฉลาดทางจริยธรรม กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลห้องผ่าตัด งานวิจัยท้ังสามท่าน
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน 

  2. อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น ม. 3 ท่ีเกิดจากอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของตน และคุณธรรม 
จริยธรรม จากการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม ผลปรากฏว่าค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.886 ส่วนค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.149 อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์  
โดยส่งผ่านตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน มีค่าเท่ากับ 0.557 ดังนั้นอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีเกิดจากตัวแปร
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 0.706 ซ่ึงค่าอิทธิพลสอดคล้องกับงานวิจัยของท้ัง 9 ท่านท่ีกล่าวไว้ในการอภิปรายผลในข้อ 1 
กล่าวคือ การรับรู้ความสามารถในตน มีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตมโนทัศน์ในตน นั่นหมายถึง ถ้าหากบุคคลใดมีความคิดว่าตนเอง 
มีความสามารถท่ีจะทําได้ก็จะทําให้บุคคลนั้นประสบความสําเร็จ ท้ังในการเรียนและการปฏิบัติงาน ได้สอดคล้องตามทฤษฎี
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ของ Bandura (1997) ขณะเดียวกันการมีคณุธรรมจริยธรรม ก็มีอิทธิต่อการรับรู้ความสามารถของตนคอ่นข้างสูง คนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงก็สามารถทําให้บุคคลมีความมุ่งม่ันอดทน ซ่ึงส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานและเรียนได้จนประสบผลสําเร็จ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
   1.1 จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่าการรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการมีอัตมโนทัศน์ หรือมีอิทธิพลต่อ 
การมีนิสัยในการเรียนท่ีดี มีความสามารถในทางวิชาการที่สูงข้ึน มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี และการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
ซ่ึงทําให้เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนท่ีจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูง เพ่ือนําไปสู ่
การประสบผลสําเร็จในการเรียนและการปฏิบัติงานของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
   1.2 จากงานวิจัยทําให้ทราบว่าการท่ีบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม จะส่งผลให้มีการรับรู้ความสามารถของ 
ตนเองสูง ซ่ึงก็คือการมีความเชื่อในการทํางาน การเรียนของตนท่ีสูง ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ด้าน  
ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้เป็นข้อสนับสนุนให้ผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวิชาการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนด้านอ่ืน ๆ เช่น การมีวินัยในตนเอง การมีจิตสาธารณะ ท่ีมีผลต่อ
การมีอัตมโนทัศน์ ซ่ึงส่งผลต่อต่อการมีนิสัยในการเรียนท่ีดี มีความสามารถในทางวิชาการท่ีสูง 
   2.2 ควรมีการศึกษาด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองท่ีส่งผลต่อ การมีอัตมโนทัศน์ การรับรู้ความสามารถ
ของตน และการมีคุณธรรม จริยธรรม  
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