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เกรียงศักดิ อุบลไทร. (2555). ปัจจัยเชิ งเหตุดา้ นจิ ตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานของครู ที
เกี ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและผลที
มีต่อเจตคติ ของนักเรี ยนต่อพฤติ กรรมการปลูกฝังอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
ครู. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:รองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์,
อาจารย์ ดร.นริสรา พึงโพธิ สภ.
การวิจัย ครั งนี เป็ นการวิจัย ประเภทศึก ษาความสัม พัน ธ์ เ ปรี ย บเที ย บ (Correlational –
Comparative Study) มีจดุ มุง่ หมายเพือศึกษาว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ใน
การทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ์ของครู มีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมากน้ อยเพียงใด นอกจากนียังศึกษาว่าพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู เกียวข้ องกับเจตคติของนักเรี ยนต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูหรื อไม่ อย่างไร กลุ่มตัวอย่าง
หลักเป็ นครูทีสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง จํานวน 263 คน
และสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง จํานวน 187 คน รวมจํานวนครูทีศึกษาทังสิน 450 คน
กลุม่ ตัวอย่างรอง คือ นักเรี ยนของครูแต่ละคน (อัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรี ยน 4-6 คน) รวมจํานวน
นักเรียนทังสิน 2,459 คน
การวิจัย ครังนี ใช้ ก รอบแนวคิดรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิสัมพัน ธ์ นิ ยมเป็ นพื นฐานในการประมวล
เอกสารทีเกียวข้ อง เพือกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญกลุ่มต่างๆ ของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ตัวแปรทีศึกษามี 6 กลุ่ม ดังนี 1) กลุ่มตัวแปรตาม
ฝ่ ายครู ได้ แก่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย
พฤติกรรมย่อย 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
และพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) 2) ตัวแปรอิสระกลุ่มจิ ต
ลักษณะเดิม 4 ตัวแปร 3) ตัวแปรอิสระกลุ่มสถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร 4) ตัวแปรกลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร 5) ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของครู 7 ตัวแปร และ
6) ตัวแปรฝ่ ายนัก เรี ยน 1 ตัวแปร คือ เจตคติของนัก เรี ย นต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู รวมตัวแปรทีศึกษาทังสิน 21 ตัวแปร
ตัวแปรหลักในการวิจยั นีส่วนใหญ่ วัดด้ วยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า มี 14 แบบวัด เป็ น
แบบวัดทีผู้วิจยั ร่วมสร้ างขึนใหม่และนํามาปรับปรุงใช้ ใหม่จํานวน 8 แบบวัด ถูกนําไปทดลองใช้ และ
เลือกข้ อคําถามทีมีคณ
ุ ภาพการวัดสูงไว้ ใช้ แต่ละแบบวัดมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าอยู่

ระหว่าง .70 ถึง .93 มีสมมติฐ านในการวิจัย 6 ข้ อ ใช้ สถิ ติเ พื อการวิเ คราะห์ ข้อมูล 2 วิธี ได้ แ ก่
1) Three – Way ANOVA) และ 2) Standard and Hierarchical Multiple Regression Analysis)
พบผลวิจยั ทีสําคัญ ดังต่อไปนี
ประการแรก จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง แต่ละด้ าน ใน 2 ด้ าน ปรากฏผลดังนี 1) ครู ทีมี
พฤติก รรมการปลู กฝั งอบรมนั กเรี ย นด้ า นการประหยัด ค่ าใช้ จ่า ยและออมเงิน มาก เป็ นผู้ที
(1.1) สอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง พบในกลุ่มครูชาย และกลุ่มครูที ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง (1.2) สอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงสูง และได้ รับประสบการณ์มาก
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้ อมกัน 3 ด้ าน พบในกลุ่มครูชาย และ (1.3) มี
ค่านิยมเชิงจริยธรรมสูง ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก และครู มีความสัมพันธ์ ทีดี
กับ นัก เรี ย นมากพร้ อมกัน 3 ด้ าน พบในกลุ่มครู อายุมาก และกลุ่มครู อายุราชการมาก 2) ครู ทีมี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ ามาก เป็ นผู้ที (2.1) สอน
อยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง พบในกลุม่ ครูชาย (2.3) สอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีจิต
พอเพียงสูง และได้ รับประสบการณ์มากจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้ อมกัน
3 ด้ าน พบในกลุม่ ครูอายุราชการมากและกลุม่ ครูทีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ประการทีสอง จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน พบว่า เมือใช้ ตวั ทํานายกลุ่ม
จิตลักษณะเดิม 4 ด้ าน สถานการณ์ในการทํางาน 4 ด้ าน และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ด้ าน รวม
11 ตัวทํานายร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแต่ละด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยต่างๆ
ปรากฏผลดังนี 1) ทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน ได้ ระหว่างร้ อยละ 41.7 ถึง 52.9 โดยสามารถทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยน
ทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง พบตัวทํานายทีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปน้ อย 4 ลําดับแรก คือ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และการสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง 2) ทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า ได้
ระหว่างร้ อยละ 41.4 ถึง 57.1 โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูชาย พบตัวทํานายทีสําคัญ เรี ยงลําดับ
จากมากไปน้ อย 4 ลําดับแรก คือ ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตพอเพียง และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

ประการทีสาม จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ พบผลว่า 1) กลุ่มตัวทํานาย
ลําดับที 1 คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ด้ าน
ร่วมกันสามารถทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่าโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
(ปริมาณการทํานายเท่ากับร้ อยละ 2.3 และ 1.2 ตามลําดับ) 2) กลุม่ ตัวทํานายลําดับที 2 (จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ 3 ด้ าน ได้ แก่ เจตคติต่อ พฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความเชื ออํ า นาจในตนในการพัฒ นานัก เรี ย น และเจตคติ ต่อนัก เรี ย น และ
สถานการณ์ในการทํางาน 1 ด้ าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน รวม 4 ตัวทํานาย) สามารถ
เข้ าร่วมทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งของครู ได้ เพิมขึนจากที กลุ่มตัวทํานายลําดับ ที 1 เคยทํานายได้ อย่างมีนัย สําคัญทางสถิ ติ
ในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 4 จาก 14 กลุม่ มีเปอร์ เซ็นต์การทํานายที เพิมขึนอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.8 ถึง
5.6 โดยในกลุม่ รวมทํานายได้ เพิมขึนร้ อยละ 1.8 และทํานายได้ เพิมขึนสูงสุดในกลุ่มครูทีมีฐานะทาง
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ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเจตคติตอ่ นักเรียน
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พอเพี ย งน้ อย (กลุ่มเสียง) ได้ แก่ ครู ที มีอายุราชการน้ อย ครู ที สอนระดับ มัธยมศึก ษา (ม.2 – ม.3)
โดยเฉพาะครูทีสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาวิทยาศาสตร์ และครูทีสอนระดับ
ประถมศึกษาในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปั จจัยเชิงสาเหตุสําคัญทีควรเสริมสร้ าง คือ แรงจูงใจ
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The objectives of this correlational – comparative study were to examine the
relationship of the teachers’ sufficiency economy socialization behavior with psychological
traits, work situations, and psychological states. Additionally, this study was to examine the
students’ attitude toward teachers’ sufficiency economy socialization as a consequence of
teachers’ sufficiency economy socialization behavior. A main sample was 450 primary - and
secondary - school teachers from both schools with sufficiency model and schools without
sufficiency model. A subsample was students of each teacher (one teacher per 4 to 6
students) with the totaled of 2,459 students.
Based on the Interactionism Model as a conceptual framework, six groups of
variables were derived: 1) two dependent variables (teachers’ saving socialization behavior
and teachers’ optimize use of resources socialization behavior); 2) four psychological traits;
3) four work situations; 4) three psychological states; 5) seven biosocial - backgrounds of
the samples; and 6) one variable of student, that was students’ attitude toward teachers’
sufficiency economy socialization. A total of 21 variables were studied
Most of the important variables were assessed in the form of summated – rating
scales. Items were tried out and carefully selected with high statistical criteria. The reliability
of each measure ranged from .70 to .93. Six hypotheses were tested by two statistical
approaches: 1) Three-Way ANOVA and 2) The Standard and Hierarchical Multiple
Regression Analysis.
Four groups of important findings were as follows.
First, results from Three-Way ANOVA indicated that 1) teachers who had higher
scores of teachers’ saving socialization behavior were (1.1) teachers from schools with
sufficiency model; found in groups of male teachers and teachers with high socio -

economic status (1.2) teachers from schools with sufficiency model, who had high scores of
psychological sufficiency, and have more perception of the benefits from sufficiency
economy training; found in group of male teachers (1.3) teachers who have high scores of
ethical values, more social support from the significant others, and better relationship
between teachers and students; found in groups of older teachers and higher experienced
teachers. 2) teachers who have higher scores of teachers’ optimize use of resources
socialization behavior were (2.1) teachers from schools with sufficiency model; found in
group of male teachers (2.2) teachers from schools with sufficiency model, who had high
scores of psychological sufficiency, and more perception of the benefits from sufficiency
economy training; found in groups of higher experienced teachers and teachers in
secondary schools.
Second, the eleven variables (4 psychological traits, 4 work situations, and 3
psychological states) could predict 1) for teachers’ saving socialization behavior, the
predictive variables could account for 41.7% to 52.9%. The highest predictability was
revealed among the teachers from school without sufficiency model. The important
predictors were favorable attitude toward sufficiency economy socialization to students,
perception of the benefits from sufficiency economy training, achievement motivation, and
social support from the significant others. 2) concerning teachers’ optimize use of resources
socialization behavior, the predictive variables could account for 41.4% to 57.1%.
The highest predictability was revealed among male teachers. The important predictors
were future orientation and self –control, perception of the benefits from sufficiency
economy training, psychological sufficiency, and social support from the significant others.
Third, the result of the Hierarchical Multiple Regression Analysis indicated that 1) the
first order predictive variables (teachers’ saving socialization behavior and teachers’
optimize use of resources socialization behavior) could predict students’ attitude toward
sufficiency economy socialization behavior of teachers from schools with sufficiency model
more than teachers from schools without sufficiency model (2.3% and 1.2% respectively).
2) the second order predictive variables (teachers’ favorable attitude toward sufficiency
economy socialization to students, belief in internal locus of control for student development,
favorable attitude toward students, and good relationship between teachers and students)

could significantly increase the predictability of the students’ favorable attitude toward
sufficiency economy socialization behavior for 1.8 % in total sample and in four subsamples
for 1.8% to 5.6%. The highest significantly increased predictability was revealed among the
teachers with low socio - economic status. The important predictors were teachers’ optimize
use of resources socialization behavior, and favorable attitude toward students.
Fourth, it was found that the teachers with low scores of sufficiency economy
socialization behavior (at-risk teachers) were the less experienced teachers, the teachers
from secondary schools; especially the ones who taught in social studies and science, and
the teachers from primary schools who taught career and technology studies. Achievement
motivation, social support from the significant others, teachers’ favorable attitude toward
sufficiency economy socialization to students, perception of the benefits from sufficiency
economy training, future orientation and self –control, ethical values, and belief in internal
locus of control for student development were found to be important protective factors.
Suggestions for further research
There should be research focusing on the at – risk teachers, employing pilot
activities in order to develop the important protective factors proposed in the
recommendations above. In addition, experimental evaluative research should also be
carried out.
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บทที 1
บทนํา
ภูมิหลังและความสําคัญของปั ญหาการวิจยั
ประชากรที มีคุณภาพเป็ นปั จจัยสําคัญ ยิงต่อความสําเร็จ ในการพัฒนาประเทศ ดังนันการ
พัฒนาคุณ ภาพของคน จึงเป็ นสิงทีรัฐบาลไทยได้ ใ ห้ ความสําคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ ง
ในช่วงกว่า 10 ปี มานี รัฐบาลได้ กําหนดนโยบายอย่างชัดเจนทีมุง่ เน้ นให้ “คนเป็ นศู นย์ กลางของการ
พัฒนา” โดยปรากฏอย่างชัดเจนมาตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับ ที 8 (พ.ศ.
2540 - 2544)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) มีแนวคิดทีมีความ
ต่อเนืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทีมุง่ ให้ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้ างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ” โดยวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาตามแผนฯ ข้ อหนึงระบุวา่ เพือพัฒนาคนไทยทุกกลุม่ วัยอย่างเป็ นองค์รวมทังทางกาย ใจ
สติปั ญ ญา อารมณ์ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และสถาบัน ทางสังคมมี บ ทบาทหลัก ในการพัฒ นาให้ มี
คุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : ออนไลน์)
สําหรับนโยบายด้ านการศึกษาของชาติก็ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนสอดคล้ องกับ
แผน พั ฒ นาประ เท ศดั ง ก ล่ า ว ได้ แ ก่ พ ระ ราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ งช าติ พ . ศ. 2542
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) โดยมีเนือความสําคัญกล่าวไว้ ในมาตรา 6 หมวด 1 บททัวไป ว่า “การ
จัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข”
ยิงกว่านัน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน. 2551) ยังได้ กําหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตรไว้ วา่ “มุง่ พัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นคนดี มีปัญญา
มีความสุข มีศัก ยภาพในการศึก ษาต่อ และประกอบอาชี พ ” ดังนันจึงสรุ ป ได้ ว่า นโยบายพัฒนา
คุณภาพคนของไทย มีความสอดคล้ องกันคือ มุ่งพัฒนาคนให้ มีลกั ษณะ 3 ประการ คือ ดี - เก่ง - มี
ความสุข นันเอง
การพัฒนาคนให้ มีคุณภาพดังกล่าว สังคมไทยยอมรับว่า ครอบครัวและโรงเรี ยน มีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝั งอบรม ขัดเกลาบุคคลโดยเฉพาะเยาวชน โดยครอบครัว ถือเป็ นสถาบันทางสังคม
ขันต้ น ซึงมีบิดามารดาเป็ นตัวแทนในการปลูกฝั งอบรมเพือวางรากฐานและเตรี ยมความพร้ อมเพื อส่ง
ต่อไปยังโรงเรียน โรงเรียนซึงรับช่วงต่อจากครอบครัว โดยมี “ครู” ผู้ทีเปรียบเหมือนบิดามารดาคนทีสอง
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มารับ หน้ าทีในการปลูกฝั งอบรมเยาวชนต่อจากบิ ดามารดา หากครอบครัวสร้ างพื นฐานมาดี ครู ก็
สามารถพัฒนาส่งเสริ มให้ ดียิงขึน หากครอบครัวบกพร่องหรื อขาดความสามารถ ครูอาจจะสามารถ
ปรับแก้ ให้ เยาวชนกลับดีขนได้
ึ ทังนีเพือให้ เยาวชนได้ เติบโตเป็ นประชากรทีมีคณ
ุ ภาพของประเทศต่อไป
(โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ. 2545: 2)
ดังนัน “ครู” จึงเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาประเทศ โดยในปั จจุบันมี
จํานวนผู้ประกอบอาชีพครู อยู่ถึง 720,000 คน และครูเหล่านีรับผิดชอบในการอบรมสังสอนเด็กและ
เยาวชนอยู่ถึงประมาณ 15 ล้ านคน (สํานัก งานเลขาธิ การสภาการศึก ษา. 2552) ซึงหากครูเหล่านี
ประสบความสําเร็จในการปลูกฝั งอบรมเยาวชนให้ เติบโตเป็ นประชาชนทีมีคณ
ุ ภาพมากเท่าใด ก็ย่อม
ส่ง ผลดี ต่อ การพัฒ นาชาติม ากเท่ า นัน ดัง พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ฯ ที
พระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต เมือวันที 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2520 (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2549: ออนไลน์) ความตอนหนึงว่า
การศึก ษาเป็ นเครื องมื อ อัน สําคัญในการพัฒ นาความรู้ ความคิ ด ความประพฤติ ทัศ นคติ ค่า นิ ยมและ
คุณธรรมของบุคคล เพือให้ เป็ นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิ ภ าพ เมือบ้ า นเมือ งประกอบไปด้ วย พลเมืองที มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทําได้ โดยสะดวก ราบรืน ได้ ผลทีแน่นอนและรวดเร็ว...

นอกจากนี พระธรรมปิ ฎก (ประยุท ธ์ ปยุตฺ โต) (2541: 77) ได้ ชี ให้ เ ห็น ว่า การศึก ษาเป็ น
เครื องมือสําคัญของการพัฒนามนุษ ย์ ซึงมีครูทํ าหน้ าทีในนามของผู้ให้ / ผู้พัฒนาการศึก ษา โดยมี
หน้ าที หลักอยู่ 2 อย่างคือ 1) การถ่ายทอดหรื อสืบทอดศิลปวิทยา ให้ ความรู้วิชาการ ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์ เรียกว่าเป็ น “สิปปทายก” 2) การชีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตทีถูกต้ อง และ
ทําให้ เขาฝึ กฝนพัฒนาตนให้ เจริญงอกงามจนถึงความสมบูรณ์ เรียกว่าเป็ น “กัลยาณมิตร” ดังนันครูจึง
เป็ นผู้ทีสร้ างคนให้ เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ซึงตรงกับคํากล่าวของ ท่านพุทธทาสภิกขุ (2526: 45) ทีว่า “ครู
คือ ผู้ยกระดับทางวิญญาณของศิษย์” นันเอง
สําหรับสภาวการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยจะต้ องเผชิญกับกระแสการเปลียนแปลงทีสําคัญทัง
ภายนอกและภายในประเทศที ปรับ เปลียนเร็ วและซับ ซ้ อนมากยิ งขึน ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณ ภาพชี วิตของประชาชน รัฐบาลจึงได้ กําหนดทิ ศทางการพัฒนาประเทศไทย ไว้ ใ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) โดยเน้ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันในมิติต่างๆ
เพือให้ การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลและยังยืน เน้ นให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
สูส่ งั คมคุณภาพ โดยมี “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญานําทางในการบริ หารและพัฒนา
ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: ออนไลน์)
จากทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ได้ มีการน้ อมนํา “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” (สิงลําค่าทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ พระราชทาน
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แด่ปวงชนชาวไทย มานานกว่า 30 ปี แล้ ว) มาเป็ นแผนทีนําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดย
มีความเชือมันว่าจะทําให้ ประเทศรอดพ้ นจากภาวะวิกฤติและสามารถพัฒนาประเทศอย่างยังยืนได้
ต่อไป
จากความสํ าคัญ ของหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที จะเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยังยืน ทําให้ ทกุ สถาบัน หน่วยงาน และองค์กร รับนโยบายและนําสู่การปฏิบัติโดยมี
แนวทางและกรอบการขับเคลือนทีแตกต่างกันไป (คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจ พอเพียง.
2547) สํ าหรั บ กลุ่ม นัก วิ ช าการสาขาจิ ต พฤติ ก รรมศาสตร์ ภายใต้ การสนับ สนุน ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ซึงเป็ นกลุม่ นักวิชาการทีมีความรู้ และเชียวชาญด้ านการวิจยั เพือวิเคราะห์
หาสาเหตุ ทํานาย และพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ได้ รับนโยบายและมีการระดมสรรพกําลัง
จากนักวิจยั และผู้ทรงคุณวุฒิเพือร่วมกระบวนการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาค
ประชาชนด้ วย โดยให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า การจะสร้ างให้ คนในชาติมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง หรือ มีพฤติกรรมพอเพียง จะต้ องเริมต้ นพัฒนาในระดับบุคคลก่อนจึงจะส่งผลดีไปยังกลุ่มคน
และสัง คมได้ ใ นที สุด ในการนํ าหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นระดับ ปั จ เจกบุคคล
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ นําโดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2551 ก:12; 2552:137) ได้ เสนอว่าควรส่งเสริมพัฒนาให้ บคุ คลมี “จิตพอเพียง” เสียก่อน ซึงข้ อเสนอนี
เกิดจากการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีเสนอโดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง ทีว่า “ความพอเพียง” นันประกอบด้ วยสามห่วง สองเงือนไข อันจะเป็ น
สาเหตุทีนําไปสูค่ วามสมดุล และพร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง (คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจ
พอเพียง. 2547) (ภาพประกอบ 1) ทําให้ ได้ ข้อสรุปว่า ถ้ าจะนําแบบจําลองโครงสร้ างของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ ในระดับบุคคลและกลุม่ คนแล้ ว ควรมีการแยกระหว่างจิตใจ ซึงเป็ นสาเหตุ
ของการกระทําของบุคคล (หรือของกลุม่ คน) ออกจากกันให้ เด่นชัดเพือสะดวกในการทําวิจัย และการ
จัดการพัฒนาต่อไป ดังนัน นักวิชาการสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ จึงเสนอให้ แยกพฤติกรรมออกจาก 3
ห่วง 2 เงือนไข มาเป็ นพฤติกรรมพอเพียง – พอประมาณ ซึงเป็ นตัวเชือมระหว่างจิตพอเพียงในด้ าน
ต่างๆ กับผลผลิตและผลลัพธ์ (ดังปรากฏในภาพประกอบ 2)
เป็ นทีแน่ชดั ว่า การขับเคลือนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ ประสบผลสําเร็จจะต้ องเริ มจากการ
เสริ มสร้ างพัฒนา “จิตพอเพี ยง” ในระดับ บุคคลก่อน จึงเกิดข้ อคําถามสําคัญ ประการหนึงว่า กลุ่ม
บุคคลประเภทใดทีถือเป็ นกลุม่ ทีมีความสําคัญและควรได้ รับการเสริ มสร้ างและพัฒนาเป็ นลําดับแรก
คําตอบต่อข้ อคําถามนีปรากฏชัดเจนจากองค์ความรู้ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ (ทีมีความเจริญก้ าว
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พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมคิ ้มุ กันตน

คุณธรรม

หลักวิชา - รอบรู้
นําไปสู่

สมดุล / พร้ อมรับ ต่อการเปลียนแปลง
ภาพประกอบ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ทีมา : คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง. 2547)
การรับรู้คุณความดี
คุณธรรม - จริยธรรม
มีเหตุมผี ล
และรอบคอบ

จิต
พอเพียง

มีภูมคิ ้มุ กันตน

พฤติกรรม
พอเพียง - พอประมาณ
นําไปสู่
ผลผลิต ความสมดุล
ผลลัพธ์ ครอบครัว
หน่ วยงาน
ชุ มชน

ปรับตัวได้
เข้ มแข็ง จิตเป็ นสุ ข

ภาพประกอบ 2 บทบาทของ “จิตพอเพียง” ในแนวของจิตพฤติกรรมศาสตร์
(ทีมา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2551ก: 12)
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หน้ าด้ านการวิจยั บุคคลและกลุ่มมากว่าครึงศตวรรษ) ว่า กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ทีเปรี ยบเหมือนไม้
อ่อนทีดัดง่าย คือกลุ่มบุคคลทีควรได้ รับการเสริ มสร้ างและพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมทีดีงาม
ก่อนเป็ นลําดับแรก ทังนีเนืองจากกลุม่ เยาวชนดังกล่าวจะเติบโตไปเป็ นอนาคตของชาติ เป็ นประชาชน
รุ่นใหม่ ถ้ ามีจิตใจและพฤติกรรมทีพัฒนาอย่างเหมาะสมแล้ ว ก็ย่อมส่งผลดีนีต่อไปยังชนรุ่นหลังๆ โดย
ผ่านการปลูกฝั งอบรมจากผู้ใหญ่ไปสูผ่ ้ เู ยาว์รุ่นต่อๆ ไป ทําให้ สงั คมเกิดความเข้ มแข็งและพึงตนเองได้
นําสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยังยืน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2552: 1 อ้ างอิงจาก Triandis &
Triandis. 1968 และ De Mause. 1974 )
จากทีกล่าวมาแล้ วตอนต้ นว่า ครู เป็ นบุคคลสําคัญรองจากบิดามารดาทีมีความเหมาะสมใน
การปลูกฝั งอบรมเยาวชนในด้ านต่างๆ ดังนัน ครูจึงเป็ นผู้ทีมีบทบาทสําคัญในการปลูก ฝั งอบรมให้
เยาวชนมีจิตใจและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ มากด้ วย โดยสอดคล้ องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน.
2551) ที ได้ กํ าหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า ครู จ ะต้ องพัฒนาผู้เ รี ย นให้ เ กิ ดคุณ ลัก ษณะที พึงประสงค์ 8
ประการ หนึงในนัน คือ การอยู่อย่างพอเพีย ง สําหรับการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนของครู ดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2526: 44 - 45) ได้ กล่าวไว้ นานแล้ วว่า ครูเป็ นผู้ทีมีบทบาทสําคัญยิ งในการปลูกฝั ง
จริยธรรมแก่นกั เรียน เนืองจากครูเป็ นผู้ทีใกล้ ชิดและมีอิทธิพลต่อนักเรี ยน สามารถเป็ นแบบอย่างแก่
นักเรียนได้ รวมทังครูเป็ นผู้มีความรู้เกียวกับการพัฒนาเด็ก และหลักการปรับพฤติกรรมทีเหมาะสม จึง
ทําให้ เกิดผลดีตอ่ เด็กได้ มาก หลักฐานทียืนยันถึงลักษณะของครูทีประสบความสําเร็จในการปลูกฝั ง
จริยธรรมแก่นกั เรียน เช่น การวิจยั กับครูไทยในอดีต เรือง “ธรรมจริยาของครูไทย” ของบุญกอบ วิสมิตะ
นันทน์ (2527: 154 - 156) พบผลทีสําคัญว่า ครูทีจะสอนให้ เด็กมีจริยธรรมสูงได้ จะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างน้ อยสามประการ คือ 1) ครูต้องเป็ นผู้ทีรักและหวังดีต่อนักเรี ยนอย่างจริ งใจและนักเรี ยนก็ทราบ
ด้ วย 2) ครูต้องอบรมสังสอนเด็กอย่างถูกวิธี และ 3) ตัวครูเองต้ องมีจริ ยธรรมสูงด้ วย ซึงสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ครูในระยะต่อมา ทีพบว่า การทีครูจะประสบความสําเร็จในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนนัน มี
ปั จจัยสําคัญทังทีเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกทีมาเกียวข้ องด้ วย ในส่วนของปั จจัยภายในตัว
ครู ดุจเดือน พันธุมนาวินและอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความเชืออํานาจในตน
ลักษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตน และประสบการณ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
พัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษาพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ศักดิ ชัย นิรัญทวี(2532 :155 - 157) พบว่า ครูทีมีลกั ษณะทางจิตใจ 4 ด้ านสูง
ได้ แก่ ความเชืออํานาจในตนสูง เจตคติทีดีต่อสภาพการทํางานมาก การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้ าและเพื อนร่ วมงานมาก และความรู้ สึก ภาคภูมิใ จในตนเองมากเท่าใด ก็ยิ งทํ าให้ ครู มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมจริ ยธรรมแก่นัก เรี ยนมากเท่านัน นอกจากนี อ้ อมเดือน สดมณี (2539)
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ศึก ษาพบว่า ครู ทีมีทัศนคติที ดีต่อนัก เรี ย นสูง มีความเชืออํานาจในตนมาก และมีความขัดแย้ งใน
บทบาทหน้ าทีน้ อย มีพฤติกรรมการถ่ายทอดทางศาสนามากกว่าครูประเภทตรงข้ าม ในส่วนของปั จจัย
ภายนอกตัวครู พบผลจากงานวิจัยหลายเรื องทีสอดคล้ องกันว่า สถานการณ์ในการทํางานของครู มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยน การ
สนับสนุนทางสังคม (จากหน่วยงาน หัวหน้ า เพือนร่วมงาน) ประสบการณ์ในการฝึ กอบรม และภาระ
งาน เป็ นต้ น (ดุจเดือน พันธุมนาวินและอัมพร ม้ าคะนอง. 2547; ปริ ญญา ณ วันจันทร์ . 2536; วรา
ภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ. 2550; ศุภวดี บุญญวงศ์และคณะ. 2552)
ดังนันในการวิจัย ครังนี ผู้วิจัย จึงมุ่งศึก ษาปั จจัย เชิงเหตุสําคัญของพฤติกรรมของครูในการ
ปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยใช้ รูป แบบทฤษฎี ป ฏิสัมพัน ธ์ นิ ย ม
(Interactionism Model) เป็ นกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารเพือสามารถศึกษาให้ ครอบคลุมทัง
ปั จจัยเชิงสาเหตุภายใน (จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์) และปั จจัยเชิงเหตุภายนอก
(สถานการณ์ในการทํางานของครู) ทีจะร่วมกันอธิบายและทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยิ งกว่านันยังมีก ารศึกษาด้ วยว่าพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูจะสามารถทํานายเจตคติของนักเรียนทีเป็ นศิษย์ของ
ครูได้ มากน้ อยเพี ยงใด ซึงคาดว่าผลการวิจัยจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการกํ าหนดทิศทางการ
ส่งเสริ มและพัฒนาครู ให้ ประสบผลสําเร็จ ในการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึงถือเป็ นหนทางหนึงในการร่วมกระบวนการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
สู่วิถี ชีวิตของเยาวชนไทย ซึงจะเติบโตเป็ นผู้ใ หญ่รุ่นใหม่ทีมี “จิ ตพอเพี ยงและพฤติก รรมพอเพีย ง พอประมาณ” มากขึน สามารถนําสังคมไทยไปสูค่ วามสมดุลและเกิดการพัฒนาแบบยังยืนได้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานของครูว่ามีความ
เกียวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเพียงใด ในครู
ประเภทต่างๆ
2. เพื อแสวงหาตัวทํานายทีสําคัญ และปริ มาณการทํ านายตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ครูประเภทต่างๆ
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3. เพือศึก ษาว่าพฤติก รรมของครู ใ นการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสามารถทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูได้ มากเพียงใด
4. เพือศึกษาประเภทของครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ อย และปั จจัยเชิงสาเหตุทีเกียวข้ อง

ความสําคัญของการวิจยั
1. เพือให้ ทราบว่าครูในโรงเรียนทีเป็ นสถานศึกษาแบบอย่างในโครงการขับเคลือนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตลักษณะทีพึงปรารถนาบางประการและ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูในโรงเรี ยนทีไม่ใช่
สถานศึกษาแบบอย่างหรือไม่ เพียงใด และนักเรี ยนในโรงเรี ยนแบบอย่างฯ มีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรม
การปลูก ฝั งอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู มากกว่านัก เรี ย นในโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่
แบบอย่างหรือไม่ เพียงใด ข้ อมูลเชิงประจักษ์ เหล่านี จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องในการ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนทัวไปในการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ถกู ทาง
2. ทําให้ ทราบว่ามีปัจจัยเชิงสาเหตุสําคัญใดบ้ างทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูเกียวข้ องกับเจตคติของนักเรียนฯ มากเพียงใด
3. ได้ ท ราบว่า ครู ป ระเภทใดที ควรได้ รั บ การพัฒ นาก่ อ นเป็ นลํ า ดับ ต้ น ๆ และควรพัฒ นา
คุณลักษณะอะไร เพือให้ มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพือเป็ นพืนฐานการวิจยั ขันสูงต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และกลุ่ม
กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย น ในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึก ษาและโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง พร้ อมทังนักเรียนทีเป็ นศิษย์ทีครูแต่ละคนประจําชันอยู่
ครูเหล่านีอยู่ในโรงเรียนทังทีได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอน
และบริ ห ารจัดการตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในปี การศึก ษา 2552 (จํ านวน 1,126
โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทุกสังกัดทัวประเทศ) และโรงเรี ยนทีเสนอโครงการเข้ ารับประเมินในช่วงเวลา
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เดียวกันแต่ไม่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างฯ จํานวน 486 โรงเรียน (โรงเรียนทีเข้ ารับ
การประเมินจากทัวประเทศรวมทังสิน 1,606 โรงเรียน)
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ) และครูผ้ สู อนกลุ่มกิ จกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด) ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง ครูเหล่านีอยู่ในโรงเรี ยนทังทีได้ รับการประกาศให้ เป็ น
สถานศึก ษาแบบอย่างการจัดการเรี ย นการสอนและบริ ห ารจัดการตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และโรงเรียนทีเสนอโครงการเข้ ารับประเมินในช่วงเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้ รับการประกาศให้ เป็ น
สถานศึก ษาแบบอย่างฯ ใช้ วิธี ก ารสุ่มตัวอย่ างแบบแบ่งชันภูมิ ไม่เ ป็ นสัดส่ว น (Disproportionate
Stratified Random Sampling) ได้ ครูผ้ สู อนระดับประถมศึกษา (ป. 5 - 6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.
2 - 3) รวม 450 คน และได้ นกั เรียนของครูแต่ละคน (ในอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรี ยน 4 – 6 คน) รวม
จํานวนนักเรียน 2,459 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ มี 3 กลุม่ ได้ แก่
1.1 กลุม่ จิตลักษณะเดิม ประกอบด้ วย ตัวแปร
1.1.1 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
1.1.2 ลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตน
1.1.3 ค่านิยมเชิงจริยธรรม
1.1.4 จิตพอเพียง
1.2 กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ในการทํางาน ประกอบด้ วย ตัวแปร
1.2.1 ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2.2 การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
1.2.4 ภาระงานครู
1.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้ วย ตัวแปร
1.3.1 เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
1.3.3 เจตคติตอ่ นักเรียน

9
1.4 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของครู ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ฐานะเศรษฐกิ จ ของครอบครัว ระดับ ชั นทีสอน และประเภทของโรงเรี ย น (โรงเรี ย นที เป็ น
สถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง กับ โรงเรียนทีไม่ใช่สถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง)
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 (ฝ่ ายครู) พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู ประกอบด้ วย
2.1.1 พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
2.1.2 พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2.2 (ฝ่ ายนักเรียน) เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู ผู้วิจัยใช้ รูปแบบทฤษฎีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ที
เรียกว่า “รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม” (Interactionism model) ทีนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ใช้
กันอย่างแพร่หลายจากอดีตถึงปั จจุบนั ของ Magnusson & Endler (1977 : 18-21) เป็ นกรอบแนวคิด
ในการประมวลเอกสาร เพือกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ ในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูอย่างครอบคลุม โดยรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์
นิยม กล่าวว่าสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์มี 4 กลุม่ สาเหตุ คือ 1) ลักษณะสถานการณ์
ทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบันทีบุคคลกําลังประสบอยู่ เป็ นสิงทีเอือหรื อขัดขวางการเกิด
พฤติกรรมหนึงๆ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทางสังคม ภาระงาน ประสบการณ์รับการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
โดยหากบุคคลมีความเกียวข้ องกับสถานการณ์ต่างๆ มาก บุคคลก็มีแนวโน้ มทีจะกระทําพฤติกรรม
สอดคล้ องตามทิศทางทีสถานการณ์ผลักดัน 2) จิตลักษณะเดิมของผู้ก ระทํา หมายถึง จิตใจที มี
ลักษณะค่อนข้ างคงที ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ปัจจุบัน เป็ นจิตลักษณะทีก่อตัวขึนในตัว
บุคคลตังแต่วยั เด็ก สะสมมาถึงปั จจุบนั จากการปลูกฝั งอบรมในครอบครัวและโรงเรี ยน ตัวแปรกลุ่มนี
ได้ แก่ ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล เช่น ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็ น
ต้ น 3) การปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตลักษณะร่วมกับสถานการณ์ หรือทีเรียกว่า การปฏิสมั พันธ์แบบกลไก
(Mechanical Interaction) คื อ มีตัวแปรทางจิ ต ลัก ษณะเดิ มอย่ างน้ อ ย 1 ด้ า นร่ วมกับ ตัวแปรทาง
สถานการณ์อีกอย่างน้ อย 1 ด้ าน ส่งผลต่อพฤติกรรมหนึงๆ และ4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ หรื อ
เรียกว่า ปฏิสมั พันธ์ในตน (Organismic Interaction) หมายถึง ลักษณะทางจิตซึงเป็ นผลทีเกิดจากการ
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ปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณ์ปัจจุบนั ภายในตัวบุคคล โดยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ เป็ นลักษณะจิตใจทีแปรเปลียนไปตามสถานการณ์โดยง่าย หรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เจตคติต่อพฤติกรรมในสถานการณ์ หนึ งๆ ความเครี ยดในการทํางาน
เป็ นต้ น

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง หมายถึง โรงเรียนในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและในเขตภาค
กลางทีผ่านการประเมินและได้ รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อ
แบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง หมายถึง โรงเรี ยนในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและใน
เขตภาคกลางทีได้ รับการประเมิน แต่ยงั ไม่ได้ รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็ นโรงเรี ยน
ต้ นแบบ หรื อ แบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
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บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครังนีแบ่งการประมวลเอกสารออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที 1 เป็ นการประมวลเพือกําหนด
ตัวแปร ความหมาย และวิธีวดั พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนที 2 การประมวลความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยเชิงเหตุกับพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย 1) ปั จจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะเดิมกับ
พฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) ปั จ จัย เชิ ง เหตุด้ า น
สถานการณ์ในการทํางานกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ปั จจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ส่วนที 3 การประมวลความสัมพัน ธ์
ระหว่างพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูกับเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู

การขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษา
จากเหตุผลความสําคัญทีได้ กล่าวไว้ แล้ วตอนต้ นว่าการเสริ มสร้ างจิตลักษณะและพฤติกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เข้ าสูจ่ ิตใจและพฤติกรรมของกลุม่ เยาวชนสามารถทําให้ เกิด
การพัฒนาอย่ างยังยื น ได้ มาก ดังนัน กระทรวงศึก ษาธิ ก ารในฐานะที เป็ นหน่วยงานหลัก ในการ
เสริมสร้ างและพัฒนาคนและสร้ างเยาวชนของประเทศให้ มีคณ
ุ ภาพ จึงได้ กําหนดนโยบายและแผนการ
ปฏิบตั ิอย่างชัดเจนในการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูร่ ะบบการศึกษา เริมตังแต่การ
ทีกระทรวงศึกษาธิการได้ กําหนดความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้ วยการจัดการศึกษา ต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที
สมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข รวมทังได้ มีการจัดทําแผนการศึกษาของชาติ โดยได้ น้อมนํา
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ นพื นฐานในการกํ าหนดมาตรการดําเนิ น งานด้ านต่างๆ
(แผนการศึก ษาแห่งชาติ ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2552 - 2559 กระทรวงศึก ษาธิ ก าร. 2553 ก: 13)
นอกจากนีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้ กําหนดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 8 ประการ หนึงในนัน
คือ การให้ ผ้ เู รียนอยู่อย่างพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2551) สําหรับการ
ปฏิบตั ิในการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน กระทรวงศึกษาธิการได้ เริ มดําเนินการ
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อย่างเป็ นรู ป ธรรมมาตังแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้ มีก ารจัดตังคณะกรรมการดําเนิ น งานขับ เคลือน
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาร่วมดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้ กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ขบั เคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
พุทธศักราช 2550 - 2554 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550ก) เอาไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนียังได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลือนจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศึก ษาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยุท ธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาบุค ลากร
ยุทธศาสตร์ ที 3 การขยายผลและพัฒนาเครื อข่าย ยุทธศาสตร์ ที 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล ทังนีได้ กําหนดตัวชีวัดความสําเร็จไว้ 4
ด้ าน คือ 1) ด้ านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้ าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 4) ด้ านการพัฒนาบุคลากร ซึงปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้ มีการ
สรุปผลการดําเนินงานขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข) ไว้
บ้ างแล้ ว โดยผลการดําเนินงานสําคัญได้ แก่ 1) การอบรมให้ ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)
การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จํ านวน 1,261 โรงเรี ย น และ 3) จัดทํ าตัวอย่า งหน่ว ยการเรี ย นรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือนําไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุม่ สาระการ
เรี ย นรู้ ตามหลัก สูตรการศึกษาขันพืนฐาน สรุ ปผลการดําเนิน งานในด้ านต่างๆ ดังกล่าวมานี ถื อว่า
ประสบความสําเร็จทุกตัวชีวัด

หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มอบหมายคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรี ยนการ
สอน (คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ. 2549; 2550)
จัดทําตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บรู ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การสูก่ ารเรียนการสอนในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ของทุกระดับได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน และเป็ นรูปธรรม
(คณะทํ างานบูรณาการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่การเรี ย นการสอน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร. 2549) โดย
คณะทํ างานภายใต้ ก ารสนับ สนุน ของโครงการวิจัย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํา นัก งานทรัพ ย์ สิ น ส่ว น
พระมหากษัตริ ย์ ได้ ร่วมกับภาคีต่างๆ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ “สร้ างคน สร้ างสังคม สู่ความพอเพียง:
ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่การเรี ย นการสอน” ในเดือนตุลาคม 2549 เพื อให้ ครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษา ซึ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี
ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรการเรี ยนการสอน ร่วมระดมความคิดเห็นยกร่างตัวอย่างหน่วย
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การเรียนรู้เรื องเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยการเรียนรู้บรู ณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน
ในทุกระดับ และได้ จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเพือปรับ ร่างชุดหน่วยการเรี ยนรู้บูรณาการปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยมีผลผลิตเป็ นชุดเอกสารตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แยกตามแต่ละช่วงชัน คณะทํางานฯ ได้ นําตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้นี
ไปทดลองใช้ และวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาทีสนใจอาสาสมัครร่วมเป็ นเครื อข่ายสถานศึกษา
ทดลองประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549 และร่วม
พัฒนาตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้ให้ มีความเหมาะสมมากยิงขึน ก่อนนําไปให้ สถานศึกษาทัวประเทศ
ประยุกต์ใช้ ในปี การศึกษา 2550 เป็ นต้ นมา ทังนีในการดําเนินการจัดทําหน่วยการเรี ยนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง คณะทํางานฯ ได้ วิเคราะห์ หลัก สูตรการศึก ษาขันพืนฐาน พบว่า สาระหลัก ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุอยู่ในกลุม่ สาระการเรียนรู้กลุม่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ในมาตรฐาน ส 3.1 ซึงกําหนดให้ “เข้ าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทัง
เข้ าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดลุ ยภาพ” ดังนันคณะทํางานฯ จึงได้
กําหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้เ ศรษฐกิจพอเพีย งโดยเน้ นตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีสร้ างขึนนีสามารถนําไปใช้ บรู ณาการในการจัดการเรี ยนการสอนเรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ทกุ กลุม่ สาระการเรียนรู้ นอกจากนีได้ มีการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เศรษฐกิจ
พอเพีย งตามช่วงชัน ซึงในทีนี ขอเสนอการวิเคราะห์มาตรฐานช่ว งชันเพียงสองกลุ่ม คือ ช่วงชันที 2
(ประถมศึกษาปี ที 4 ถึง 6) และ ช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 ถึง 3) (เนืองจากในการวิจัยครังนีได้
กําหนดกลุม่ เป้าหมาย คือ ครูทีเป็ นผู้สอนนักเรียน 2 ช่วงชันดังกล่าว) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
- มาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับช่วงชันที 2 กําหนดให้ เข้ าใจระบบและวิธีการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจําวันได้ โดยมีมาตรฐานการเรี ยนรู้
เนือหาเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับช่วงชันที 2 แยกตามชันปี ดังนี (ตาราง 1)
จากตาราง 1 นักเรียนชันประถมศึกษาตอนปลาย (ชันประถมปี ที 5) ถูกคาดหมายให้ ปฏิบตั ิตน
ในชี วิ ต ประจํ า วัน ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ทรั พ ยากรและ
สิงแวดล้ อมอย่างสมดุลในชุมชน เข้ าใจสภาพรายรับ - รายจ่ายของครอบครัว รู้ จัก นําแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดรายจ่าย เพิมรายได้ ของครอบครัว เป็ นต้ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมปี ที 6
(ซึงเป็ นกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครังนี) ถูกคาดหวังให้ มีความรู้ ความสามารถ เช่นเดียวกับนักเรียนชัน
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ประถมศึก ษาปี ที 5 ผนวกกับ การให้ ร้ ู จัก ใช้ ท รัพยากรและสิงแวดล้ อมตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดทํารายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้ อง
เหมาะสม เป็ นต้ น
ตาราง 1 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแยกตามชันปี ช่วงชันที 2
(ชันประถมศึกษาปี ที 4 - 6)
ชัน ป. 4
1.เข้ าใจหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน

ชัน ป. 5
1.ปฏิบตั ิตนตามหลักแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ชัน ป. 6
1.เข้ าใจระบบและวิธีการ
ดําเนินงานขององค์กรในชุมชน
ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.สํารวจสภาพปั ญหา
2.วิเคราะห์การใช้ ทรัพยากร
2.รู้จกั ใช้ ทรัพยากรและ
ทรัพยากรสิงแวดล้ อมในชุมชน และสิงแวดล้ อมอย่างสมดุลใน สิงแวดล้ อมตามหลักแนวคิด
และเสนอแนวทางแก้ ปัญหา ชุมชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.เข้ าใจสภาพรายรับ 3.เข้ าใจสภาพรายรับ 3.วิเคราะห์วางแผนและจัดทํา
รายจ่ายของตนเองและวาง
รายจ่าย ของครอบครัวและนํา บันทึก รายรับ - รายจ่ายของ
แผนการใช้ จ่ายตามหลัก
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
ตนเองและครอบครัวอย่างมี
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาลดรายจ่ายและ
ประสิทธิภาพ
เพิมรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
4.สํารวจและเห็นคุณค่าของ 4.มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ และ 4.รวบรวมองค์ความรู้ของภูมิ
ภูมิปัญญาท้ องถิน
เผยแพร่ภมู ิปัญญาท้ องถินของ ปั ญญาท้ องถินมาประยุกต์ใช้
ชุมชน
ในชีวิตประจําวัน
ทีมา: คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ (2549: 4)
- มาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับช่วงชันที 3 กําหนดให้ เข้ าใจเกียวกับระบบ
และวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ชีวิตประจําวันได้ โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เนือหาเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง แยกตามขันปี ดังปรากฏในตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแยกตามชันปี ช่วงชันที 3
(ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 - 3)
มัธยมศึกษาปี ที 1
1.รู้และเข้ าใจประวัติความ
เป็ นมา ความหมาย หลัก
ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.สามารถนําแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ใน
การจัดการทรัพยากรทีมีอยู่
ของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน

มัธยมศึกษาปี ที 2
1.สํารวจและวิเคราะห์ปัญหา
ของชุมชนด้ านสังคม และ
เศรษฐกิจ บนพืนฐานของหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2.เสนอแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาของชุมชนด้ านสังคม
และเศรษฐกิจตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

มัธยมศึกษาปี ที 3
1.เข้ าใจแนวทางพัฒนาชุมชน
ด้ านสิงแวดล้ อม และ
วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชน ด้ าน
สิงแวดล้ อม และวัฒนธรรม
โดยใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทีมา: คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ (2550 ข: 3)
จากตาราง 2 นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เช่ น นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 1 ถูก
คาดหมายให้ มีความรู้และเข้ าใจความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนว
ปรัชญานีไปใช้ จดั การทรัพยากรของตนทีมีอยู่ของตนเอง ครอบครัวและของชุมชน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 (ซึงเป็ นกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครังนี) ถูกคาดหวังให้ สามารถสํารวจและวิเคราะห์
ปั ญหาด้ านสังคมและด้ านเศรษฐกิจ บนพืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเสนอ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน ด้ านเศรษฐกิจ และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
เมือวิเคราะห์สาระสําคัญของมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนในระดับ ประถมศึก ษาตอนปลายและมัธยมศึก ษาตอนต้ น พบว่า ประเด็น ที เน้ น และมีความ
สอดคล้ องกันในการทีจะให้ ครูปลูกฝั งถ่ายทอดแก่ผ้ เู รี ยน อาทิ การใช้ ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมอย่าง
คุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนและการจัดทําบันทึกรายรับ - รายจ่ายของ
ผู้เรียนและครอบครัว การวางแผนพัฒนาชีวิตและอาชีพทีสอดคล้ องกับหลักปรัชญาพอเพียง ดังนัน ใน
การวิจัย ครังนี จึงเลือกทีจะศึกษา พฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพีย งของครู 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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กล่ าวโดยสรุป จากการสังเคราะห์เนือหาของตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีใช้ ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นักเรี ย นในช่วงชันที 2 และ 3 ทําให้ ได้ ข้อสรุปเกียวกับ ขอบเขตพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของนักเรี ย น
(ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้ น ) ที สถานศึกษา โดยครูควรจัดการปลูกฝั ง
อบรมให้ แก่นกั เรียนซึงมีอย่างน้ อย 2 พฤติกรรม ได้ แก่ พฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
และพฤติกรรมการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนันในการวิจัยครังนี จึงกําหนดขอบเขตพฤติ กรรมการ
ปลูกฝังอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของครู เป็ น 2 ด้ าน คือ พฤติ กรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรี ยนด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงิ น และพฤติ กรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้าน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ประเด็นสําคัญทีควรมีการพิจารณาต่อไป คือ ครูควรใช้ วิธีอย่างไรในการอบรมสังสอนนักเรี ยน
เพือปลูกฝั งลักษณะจิตใจและพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกั เรียน เนืองจากการถ่ายทอด
ปลูกฝั ง (Socialization) ด้ วยวิธีการทางบวกทีเหมาะสมนับเป็ นหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการ
พัฒนาเยาวชน ดังนัน ในส่วนต่อไปนีเป็ นการประมวลหลักฐานงานวิจัยเกียวกับวิธีการปลูกฝั งอบรม
เด็กทีเคยใช้ ได้ ผลดีในการเสริ มสร้ างพัฒนาลักษณะจิตใจและพฤติกรรมทีพึงประสงค์หลายด้ านแก่
เด็ก ไทยมาแล้ ว ได้ แก่ 1) วิธีก ารอบรมเลียงดูแบบรักสนับ สนุนและแบบใช้ เ หตุผลมากกว่าอารมณ์
รวมทังการทีผู้ใหญ่ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดีแก่เด็ก และ 2) วิธีการสือสารกับเด็กเพือชักจูงให้ เกิดการ
เปลียนแปลงเจตคติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี

พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
ตัวแปร ความหมาย และวิธีวดั
ความสําคัญ นักจิตวิทยาอาวุโสหลายท่าน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2552: อ้ างอิง
จาก Triandis & Triandis. 1968 และ De Mause. 1974) ได้ กล่าวมานานกว่า 40 ปี แล้ วว่า สังคม
ประเทศชาติใด จะพัฒนาอย่างยังยืน โดยมีความเข้ มแข็งและพึงตนเองได้ ขึนอยู่กบั คุณภาพทางจิตใจ
และพฤติกรรมของคนในชาติ เยาวชนรุ่นใหม่จะต้ องมีความคิด มีเหตุผล มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมทีพัฒนา
ไปสูข่ นสู
ั งกว่าในปั จจุบนั นอกจากนันคนทีจิตใจและพฤติกรรมพัฒนาไปแล้ วจะต้ องส่งผลดีไปยังชนรุ่น
หลังๆ โดยผ่านการปลูกฝั งอบรมจากผู้ใหญ่ไปสูผ่ ้ เู ยาว์รุ่นต่อๆ ไป
ดังนันการพัฒนาคุณภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลให้ เกิดผลดีและเป็ นไปอย่างถาวรควร
เริ มต้ น ตังแต่วัย เด็ก (เปรี ย บเสมื อนไม้ อ่อนที ดัด ง่า ย) โดยผ่า นกระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คม
(Socialization) ซึงมีนัก จิ ตวิท ยากลุ่มหนึง (ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ . 2531: 29 อ้ างอิงจาก Munn,
Fernald and Fernald. 1969) กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที บุคคล
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โดยเฉพาะเมืออยู่ใ นวัย เด็ก ได้ รับ การอบรมดูแลให้ เ จริ ญ เติบ โตเป็ นบุคคลทีสามารถเรี ยนรู้ เพื ออยู่
ร่วมกับ ผู้อืน และจากการเรี ยนรู้ นัน เด็ก จะมีความนึก คิดและพฤติก รรมในทิศทางที สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรมในสังคมของตน จึงอาจกล่าวได้ ว่า การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมทีดีงามต่างๆ ของเด็ก
ขึนอยู่กบั วิธีการอบรมเลียงดูอย่างเหมาะสมทีได้ รับจากผู้ใหญ่นนเอง
ั
ดวงเดือ น พัน ธุมนาวิ น และคณะ (2528) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการอบรมเลี ยงดูเ ด็ก ว่า
หมายถึง การทีผู้ใหญ่ผ้ ใู กล้ ชิดมีการติดต่อเกียวข้ องกับเด็กทังทางด้ านคําพูดและการกระทํา ซึงเป็ น
การสือความหมายต่อเด็ก ทังทางด้ านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้กระทําด้ วยวิธีหลักๆ คือ ให้ รางวัล
ตักเตือน ลงโทษ และควบคุม และยังเป็ นโอกาสให้ เด็กได้ สงั เกตเห็นแบบอย่างการกระทําของผู้เลียงดู
ตนด้ วย
สําหรับการวิจยั ครังนีมุง่ ศึกษาวิธีการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนของครู ซึงถือเป็ นผู้ใหญ่ทีมีความ
เกียวข้ องและใกล้ ชิดกับเด็กมากรองจากบิดามารดา ยิงกว่านัน บทบาทของครูในการปลูกฝั งอบรมเด็ก
ในปั จจุบนั ได้ ทวีความสําคัญมากยิงขึน โดยครูถือเป็ นความหวังของสังคมในการทีจะพัฒนาเด็กให้
เจริ ญเติบโตไปเป็ นผู้ใ หญ่ที มีคุณภาพ ทังนี เพราะสังคมเชือว่า ครู เ ป็ นผู้มีความรู้ตามหลัก วิชาการ
เกียวกับการพัฒนาเด็กดังกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น กอรปกับปั ญหาความอ่อนแอในการอบรมเลียงดูเด็ก
ของครอบครัว รวมทังการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทีทําให้ บิดา
มารดามีเวลาใกล้ ชิดกับบุตรน้ อยลง จากเหตุผลต่างๆ ทีกล่าวมานี เป็ นสิงทีสนับสนุนว่า ครูนับวันจะ
เป็ นกลุ่มบุคคลสําคัญทีมีบทบาทในการพัฒนาประชากรทีมีคณ
ุ ภาพสูงให้ แก่ประเทศชาติ โดยผ่าน
วิธีการปลูกฝั งอบรมทีเหมาะสมนันเอง
วิธีก ารปลูก ฝั งอบรมแบบใดของครู ที จะช่วยยกระดับ จิ ตใจและพฤติก รรมของเด็ก ได้ มาก
ในทางปรัชญาพุทธศาสนา ท่านพุทธทาสภิกขุ (2523: 10 - 11) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของครูทีมีต่อ
ศิษย์ไว้ วา่ ครูอยู่ในฐานะของความเป็ นปูชนียบุคคลก็เพราะให้ สิงทีมีค่าสูงสุดแก่ศิษย์ แม้ จะจากกันก็
เป็ นเครืองยึดเหนียวนําใจ ให้ งดเว้ นการกระทําในสิงทีไม่ควรทําได้ ทกุ คราวทีระลึกถึงครู อาจารย์ ว่าได้
เคยพรําสอนหรือขอร้ องหรือแสดงความมุง่ หมายไว้ วา่ อย่างไร ตัวอย่างทีดีจากอาจารย์ในแง่ต่างๆ เมือ
อยู่ในสํานึกย่อมเป็ นเรืองเร้ นลับฝั งอยู่ในสันดานของศิษย์โดยไม่ร้ ูสกึ สําหรับจะงอกงามเป็ นสติปัญญา
ในการก้ าวหน้ าหรือการกลับตัวจากทางทีผิดในโอกาสหลังได้ เสมอไป นอกจากนี พระพรหมคุณาภรณ์
(2550: 66 - 68) ได้ นําเสนอหลักธรรมของพระบรมศาสดาไว้ ในหนังสือธรรมนูญชีวิต หมวดทีสี “คนกับ
มรรคา” เกียวกับหน้ าทีครูตอ่ ศิษย์ ได้ แก่ การปฏิบตั ิตอ่ ศิษย์ โดยอนุเคราะห์ตามหลักธรรมเสมือนเป็ น
ทิศเบืองขวา ดังนี 1) แนะนําฝึ กอบรมให้ เป็ นคนดี 2) สอนให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ ง 3) สอนศิลปะวิทยาการให้
สินเชิง 4) ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ ปรากฏ และ5) สร้ างเครื องคุ้มภัยในสารทิศ คือ
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สอนและฝึ กศิษย์ให้ ใช้ วิชาเลียงชีพได้ จริงและรู้จกั ดํารงตนด้ วยดี ทีจะเป็ นประกันให้ ดําเนินชีวิตดีงาม
โดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ
การประมวลเพือกําหนดความหมายและวิธีวดั พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวิจยั ครังนี อยู่บนพืนฐานของหลักการถ่ายทอดทางสังคม
(socialization) ทีผู้ใหญ่พึงปฏิบัติต่อเด็ก 2 หลักการ ได้ แก่ 1) หลักการเลียงดูแบบรักสนับสนุนมาก
แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และการทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดีแก่เด็ก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ. 2528 อ้ างอิงจาก Becker. 1964) 2) ควบคู่กับหลักการสือสารชักจูงให้ เกิดการเปลียนเจตคติ
ของแมคไกว (McGuire. 1985)
ความหมาย สําหรับในแวดวงวิชาการระดับสากล ลิคโคน่า นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
อาวุโสทางการพัฒนาจริยธรรมชาวอเมริกนั (Lickona. 1983, 1991 แปลโดย สวัสดิ ประทุมราช2545
และ 2549) ได้ นําเสนอวิธีการปลูกฝั งอบรมเด็กด้ านคุณค่าเชิงจริยธรรมไว้ อย่างชัดเจนในตําราของท่าน
โดยกล่าวถึงบทบาทของโรงเรียน (ครู อาจารย์) ว่าควรปฏิบัติต่อเด็กด้ วยความนับถือและความรัก ให้
การส่งเสริ มสนับ สนุน และเป็ นตัวแบบที ดีแก่เ ด็ก ซึงสอดคล้ องกับ การศึก ษาของนัก วิช าการไทย
โดยเฉพาะในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ทีได้ ทําการวิจยั รูปแบบและวิธีการอบรมเลียงดูเด็กทีเกียวข้ อง
กับจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชนมานานกว่า 30 ปี แล้ ว เริมตังแต่การวิจยั จิตลักษณะหลายด้ าน เช่น
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน และเจตคติทีดีต่อความซือสัตย์ เป็ นต้ น
พบว่า วัยรุ่นผู้ทีมีจิตลักษณะดังกล่าวสูงมักรายงานว่าตนได้ รับการอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้ เ หตุผลมากกว่าอารมณ์ (ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และเพ็ญ แข ประจนปั จ จนึก . 2520) มาจนถึง
งานวิจัยในปั จ จุบัน รวมกัน แล้ วกว่า 15 เรื อง ก็พบผลอย่างชัดเจนว่า การอบรมเลียงดูเ ด็ก 2 แบบ
ดังกล่าวถ้ ามีการปฏิบัติมากในครอบครัวใด บุตรธิดาของครอบครัวนันก็จะมีลกั ษณะทางจิตใจทีพึง
ประสงค์หลายด้ าน และถ้ าเยาวชน ยิงได้ รับแบบอย่างทีดีจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมากด้ วยแล้ ว เยาวชน
ก็จะมีพฤติกรรมพลเมืองดีมาก และมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากด้ วย (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2552: 2)
มีงานวิจัยจํ านวนหนึงในปั จจุบันที ศึก ษาพฤติก รรมการปลูกฝั ง อบรมเด็กด้ วยวิธีการ 3 วิธี
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ (2551) ได้ ศึกษาพฤติกรรมของบิดาตํารวจใน
การปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ คณะผู้วิจยั ได้ แบ่งพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมบุตรชาย
ของตํารวจ ออกเป็ น 5 ด้ าน 3 ใน 5 ด้ าน คือ 1) พฤติ ก รรมการอบรมเลี ยงดูบุตรแบบรัก สนับสนุน
หมายถึง การทีบิดารายงานถึงปริ มาณการปฏิบัติต่อบุตร โดยให้ ความรัก ยอมรับเด็ก แสดงความรัก
ใคร่ เอาใจใส่ สนใจทุกข์สขุ ใกล้ ชิด ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ให้ ความสนิทสนม สนับสนุนช่วยเหลือทัง
ทางครอบครัวและทางสังคม ให้ ความสําคัญ ต่อบุตร และให้ คําแนะนํ าปรึ กษาเมือบุตรมีปั ญหา 2)
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พฤติ กรรมการอบรมเลี ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผล หมายถึง การทีบิดารายงานถึงปริ มาณการปฏิบัติต่อ
บุตรโดยอธิบายเหตุผลให้ แก่บตุ รในขณะทีมีการส่งเสริ มหรื อขัดขวางการกระทําของบุตร หรื อลงโทษ
บุตร บิดาทีใช้ วิธีนียังให้ รางวัลและลงโทษบุตรอย่างเหมาะสมกับการกระทําของบุตรมากกว่าทีจะ
ปฏิบัติต่อบุตรตามอารมณ์ ของตนเอง การกระทํ าของบิดาจะเป็ นเครื องช่วยให้ บุตรได้ เ รี ย นรู้ และ
รับทราบถึงสิงทีควรและไม่ควรกระทํา 3) พฤติ กรรมการเป็ นแบบอย่างที ดี ในการเคารพกฎระเบี ย บ
หมายถึง การทีบิดารายงานถึงปริมาณการปฏิบัติของบิดาทีเป็ นแบบอย่างในเรื องความเคารพนับถือ
ความรับผิดชอบ แบบแผนประเพณี และการเป็ นผู้นําทางสังคมในการเคารพกฎระเบียบ ส่วนงานวิจัย
ก่อนหน้ านีของสุธาสินี ทองลิม (2548) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรี ยนของผู้ปกครอง ซึง
ได้ จําแนกพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรออกเป็ น 2 พฤติกรรมย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมส่งเสริ มการเรี ยนของ
บุตร และพฤติกรรมผลักภาระการดูแลบุตรให้ แก่โรงเรียน โดยพฤติกรรมส่งเสริ มการเรี ยนของบุตร ถูก
แบ่งวัดเป็ น 2 ด้ าน คือ (1) การส่งเสริ มการเรี ย นในด้ านการสนับ สนุน ด้ านข้ อมูลข่าวสาร (2) การ
ส่งเสริมการเรียนในด้ านการสนับสนุนทางอารมณ์ ซึงพฤติกรรมย่อยทัง 2 ด้ านนีเป็ นลักษณะของการ
อบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุน และแบบใช้ เหตุผลนันเอง
สําหรับครู ผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กรองจากบิดามารดา มีงานวิจัยในอดีตจํานวน
หนึงศึกษาลักษณะจิตใจและสถานการณ์ของครูที เกียวข้ องกับพฤติกรรมการอบรมสังสอนนักเรี ย น
ตัวอย่า งเช่ น งานวิจัย เรื อง ธรรมจริ ย าของครู ไทย ของ บุญ กอบ วิ สมิตะนัน ทน์ (2527) ที ศึก ษา
พฤติกรรมของครูในการสังสอนฝึ กอบรมธรรมจริ ยา (ศีลห้ า สติสมั ปชัญญะ และหิริ-โอตตัปปะ)ให้ แก่
ศิษย์ ซึงประกอบด้ วย การทีครูสงสอนฝึ
ั
กอบรมศิษย์ ด้ วยไมตรีมีเมตตา และใช้ เหตุผลสูง และการทีครู
ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวแบบทีดีแก่ศิษย์ ส่วนศักดิ ชัย นิรัญทวี(2532) ได้ ทําวิจยั ความแปลกแยกกับพฤติกรรม
การทํ างานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึงได้ จํ าแนกพฤติกรรมการทํางานของครูเ ป็ น 2 ด้ าน คือ
พฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการอบรมจริยธรรมแก่นกั เรียน โดยพฤติกรรมการสอน หมายถึง การ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าทีของครู ทีเกียวข้ องกับการสอนเนือหาวิชาในชันเรี ยน ส่วนพฤติกรรมการ
อบรมจริ ยธรรม หมายถึง การให้ คําแนะนํ า ตักเตือน ให้ เหตุผล ให้ ความเมตตาและการทํ าตนเป็ น
แบบอย่างทีดีแก่นกั เรียน ยิงกว่านันในงานวิจยั ของแสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ได้ ทําการประเมินผล
ของการพัฒนาจิ ตลักษณะและทักษะการปลูกฝั งวินัยของครูแก่นักเรี ยน โดยวัดผลทีพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียนซึงวัดใน 2 ด้ าน คือ 1) การปฏิ บตั ิ ต่อนักเรี ยนแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล
หมายถึง การทีครูปฏิบตั ิตอ่ นักเรียนในทํานองทีเป็ นการแสดงความรัก ยอมรับ สนใจเอาใจใส่ใกล้ ชิด
กับนักเรียน รวมถึงการใช้ เหตุผลกับนักเรียนโดยอธิบายเหตุผลในขณะทีสนับสนุนหรื อห้ ามปรามมิให้
นักเรียนกระทําสิงต่างๆ และมีความสมําเสมอในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรี ยน
และ2) การปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อการดําเนินการของครูในลักษณะการเป็ น
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แบบอย่างทางด้ านวินัย การปรับพฤติกรรม การฝึ กให้ นักเรี ยนยอมรับ กฎระเบี ยบรวมถึงการฝึ กให้
นักเรียนมุง่ อนาคตควบคุมตน และรู้จกั การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และในงานวิจัยของดุจเดือน พันธุม
นาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครูคณิตศาสตร์ เป็ นตัว
แปรตามโดยแบ่งพฤติกรรมดังกล่าวออกเป็ น 3 ด้ านย่อย ได้ แก่ 1) พฤติ กรรมการสอน หมายถึง การ
กระทํ าหรื อการปฏิบัติที เกี ยวข้ องกับ การจัดเนื อหาและกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยแบ่งเป็ นช่วงเวลา
เตรี ยมการสอน ช่วงขณะสอนและหลังการสอน 2) พฤติ กรรมการรับนวัตกรรม หมายถึง การทีครู มี
ความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของแนวคิด วิธีการ ความรู้ หรือสิงใหม่ ทีเกียวข้ องกับการ
เรี ยนการสอนของตน ตลอดจนนําสิงใหม่ๆ เหล่านี มาประยุก ต์ใช้ และ 3) พฤติ กรรมสนับสนุนทาง
สังคมของครู หมายถึง การกระทําหรื อการปฏิบัติตนของครูทีจะส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูให้ การสนับสนุนใน 2 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์และด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร ซึงพฤติกรรมด้ านที 3 นี มีก ารศึก ษาในขอบเขตทีสอดคล้ องกับ การปลูก ฝั งอบรมแบบรัก
สนับสนุนและใช้ เหตุผลนันเอง
จากการประมวลเอกสารที เกี ยวกับ ความหมายของพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมเด็ก ของ
ผู้ปกครองและครู สรุปได้ ว่า นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ ให้ ความสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมเด็กในหลายวิธีทีสอดคล้ องกัน คือ 1) การปลูกฝั งอบรมแบบรักสนับสนุนมาก 2) การ
ปลูกฝังอบรมแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และ 3) การเป็ นแบบอย่างที ดี แก่เด็ก ดังนันในการวิจัย
ครังนี จึงได้ ศึกษาพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนของครู ทัง 3 วิธีดงั กล่าว ในเนื อหาสาระของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเกียวข้ อง
มีวิธีการปลูกฝั งอบรมอีกมิติหนึง ทีพบจากการวิจยั กับผู้ปกครองและเยาวชนไทยในอดีต (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2529; งามตา วนิ นทานนท์ . 2536) ว่าเป็ นวิธีการทีใช้ ได้ ผลดีต่อการ
ปลูก ฝั งอบรมด้ านจิ ตใจและพฤติก รรมแก่ เ ยาวชนไทย ได้ แก่ วิธี ก ารสือสารเพื อชัก จูงให้ เกิ ดการ
ปรับเปลียนเจตคติ
วิธีการปลูกฝั งอบรมด้ วยวิธีการสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติ เป็ นแนวคิดเชิงจิตวิทยาตาม
ทฤษฎีทีว่าด้ วยกระบวนการสือสารเพือชักจูงให้ เกิดการเปลียนแปลงเจตคติ (McGuire. 1969, 1985)
ซึงแมคไกวได้ ก ล่าวถึงกลวิธีใ นการชัก จูงให้ เ กิ ดการเปลียนแปลงเจตคติไว้ อย่างเป็ นขันเป็ นตอน
กล่าวคือ ก่อนทีผู้รับสารจะเปลียนเจตคติได้ นัน ผู้รับจะต้ องให้ ความสนใจรับทราบเนือหาในสารว่ามี
ข้ อความว่าอย่างไรบ้ างเมือรับ ทราบแล้ วต้ องเข้ าใจข้ อความว่าได้ กล่าวชัก จูงเกี ยวกับ เรื องอะไร ชี
ประโยชน์หรือโทษอะไรบ้ าง จากนันจึงจะพิจารณาต่อไปว่า ประโยชน์หรื อโทษทีว่านีน่าเชื อถือและมี
ความสําคัญเพียงใด ผู้รับจะเห็นด้ วยหรือไม่ ถ้ าผู้รับเห็นด้ วยจึงจะเกิดการเปลียนเจตคติตามการชักจูง
นัน เมือเกิดการเปลียนตามในผู้รับการชักจูงแล้ วจะต้ องมีการจดจําการเปลียนนีไว้ เสมอ จนถึงโอกาสที
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จะแสดงพฤติกรรมตามข้ อเสนอแนะในสารได้ ดังนัน ขันตอนของการเปลียนแปลงเจตคติในผู้รับสารสือ
จึงมี 5 ขัน ดังต่อไปนี (1) ขันสนใจรับทราบเนือความในสาร (2) ขันเข้ าใจเนือหาในสาร (3) ขันเห็นด้ วย
ตามการชักจูง จากขันที 1 ถึง ขันที 3 จะก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงกับผู้รับการชักจูงในระดับจิตใจ เช่น
ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ชอบ พอใจในเรื องทีถูกชักจูง (4) ขันจดจําการเห็นด้ วยนี และ (5) ขันกระทําตาม
การชักจูง ในการวิจยั การควบคุมอิทธิพลสือมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะทีสําคัญของเยาวชน
ไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; อรพิ นทร์ ชูชม; และสุภาพร ลอยด์ . 2529) ศึก ษานัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาทีมีอายุ ตังแต่ 10 ถึง 13 ปี และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาอายุตงแต่
ั 12 ถึง 15 ปี จํานวน
1,600 คน และผู้ป กครองของนัก เรี ย นเหล่านี คณะผู้วิจัยวัดการควบคุมอิท ธิ พลสือมวลชนของ
ผู้ปกครอง โดยอาศัยหลักการสือสารเพือการชักจูงให้ เกิดการปรับเปลียนเจตคติ ใน 3 ด้ านแรก จาก 5
ด้ าน ดังกล่าวข้ างต้ น คือ (1) การเปิ ดรับสือมวลชน (2) การเข้ าใจเนือหา และ(3) การยอมตามการชัก
จูง เนืองจากเป็ นการศึกษาเฉพาะอิทธิพลของสือมวลชนทีส่งผลต่อลักษณะทางจิตใจของเยาวชนไทย
เท่านัน เพราะเชือมันว่าลักษณะทางจิตใจทีเกิดจากอิทธิพลของสือมวลชนจะเป็ นสิงทีคงทนและใน
สภาพแวดล้ อมอันเหมาะสมจะเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ เ กิดพฤติกรรมได้ จึงพิจารณาขันตอนทาง
จิตใจเพียงสามขันแรก คือ การสนใจรับทราบ การเข้ าใจเนือความ และการยอมเปลียนตาม ต่อมา
งามตา วนินทานนท์ (2536) ศึกษาบิดามารดาของเยาวชนทีมีอายุตงแต่
ั 8 ถึง 15 ปี จํานวน 545 คน
ผู้วิจยั ทําการวัดวิธีการอบรมเลียงดูบตุ รเพือส่งเสริ มความเป็ นพุทธมามกะแก่บุตร โดยอาศัยหลักการ
ชักจูงบุคคลให้ เกิดการปรับเปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว (McGuire. 1969, 1985) 3 ขันตอน
มาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการกําหนดโครงสร้ างของแบบวัดการอบรมเลียงดูเด็กตามแนวพุทธ เพือเป็ น
หลักประกันทางวิชาการว่า ถ้ าบิดามารดาให้ การฝึ กอบรมทางพุทธศาสนาแก่บุตร อย่างเป็ นขันตอน
เริมตังแต่การชักจูงให้ บุตรเกิดความสนใจพุทธศาสนา อธิบายให้ บุตรเกิดความเข้ าใจเนือความตาม
หลักพุทธศาสนา และทําให้ บตุ รเกิดการยอมรับและเปลียนตามหลักปฏิบตั ิเบืองต้ นของพุทธศาสนาได้
มากเพียงใด ก็เชือมันได้ ว่ามารดาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุตรให้ มีเ จตคติทีดีต่อพุท ธ
ศาสนามากเพียงนัน และเมือไม่นานมานี พรทิพย์ จับจิตต์ (2551) ได้ ศึกษาพฤติกรรมของมารดาใน
การสอนบุตรวัย รุ่น หญิ งเรื องเพศศึก ษา โดยศึก ษามารดาของนักเรี ยนหญิ งที กํ าลังศึกษาอยู่ในชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 และ 3 จํานวน 286 คน นักวิจยั ได้ ทําการวัดพฤติกรรมการสอนบุตรเรื องเพศศึกษา
โดยอาศัยหลักการชักจูงบุคคลให้ เกิดการปรับเปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว (McGuire. 1969,
1985) 3 ขันตอน เช่นเดียวกัน และกําหนดความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวว่า หมายถึง การทีมารดา
สือสารเพือชักจูงบุตรให้ เกิดเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติตนด้ านเพศอย่างเหมาะสม 3 ขันตอน คือ 1) ขัน
สร้ างความสนใจและเปิ ดโอกาสให้ รับทราบเรื องเพศศึก ษา 2) ขันสร้ างความเข้ าใจในเนื อหาเรื อง
เพศศึกษา และ 3) ขันสร้ างเสริมการยอมรับและเปลียนตามการปลูกฝั งอบรมเรื องการปฏิบัติด้านเพศ
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อย่างเหมาะสม และล่าสุดศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ทําวิจัยเรื องปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติกรรมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือสร้ างเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ก็ได้ อาศัยทฤษฎี
ของแมคไกวในการวัดพฤติก รรมของครู และคณะผู้วิจัย ได้ ใ ห้ ความหมาย พฤติก รรมการปลูก ฝั ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง การกระทําหรื อการปฏิบัติของครูทีเกียวกับการจัดเนือหาหรื อ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือให้ ผ้ เู รี ยนยอมรับคุณลักษณะทีพึงประสงค์และปฏิบัติตาม ซึงแบ่งออกเป็ น 3
ขัน ได้ แ ก่ ขันสนใจรับ ทราบ ขันเข้ า ใจเนื อความ และขันยอมเปลียนตาม ดัง นัน จากหลัก ฐาน
ผลการวิจยั ทีประมวลไว้ ข้างต้ น จึงเชือมันได้ วา่ วิธีการปลูกฝั งอบรมนักเรียนโดยหลักการชักจูงบุคคลให้
เกิดการปรับเปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว เป็ นอีกวิธีหนึงทีจะสามารถนํามาใช้ ในการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการประมวลเอกสารเกียวกับวิธีการปลูกฝั งอบรมทีผู้ใหญ่ปฏิบตั ิตอ่ เด็กอย่างเหมาะสม ซึง
ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ลักษณะจิตใจและพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในเด็กมากนัน สรุปว่า ในการวิจยั ครังนีจะ
สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลัก
ปฏิบัติในการอบรมเลียงดูแบบรักสนับ สนุนมาก แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และการทําตัวเป็ น
แบบอย่างทีดี ควบคูไ่ ปกับหลักการสือสารกับเด็กเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติ 3 ขันตอน ตามทฤษฎีของ
แมคไกว เป็ นโครงสร้ างของแบบวัด พฤติ ก รรมครู ใ นการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสาระสําคัญในการปลูกฝั งอบรมทีจะประเมินครู คือ พฤติก รรมทีถูกกําหนด
ตามหลักสูตรการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (คณะทํ า งานบู ร ณาการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารเรี ย นการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ. 2549, 2550) ทีมีการระบุพฤติกรรมทีพึงปลูกฝั งอบรมแก่นักเรี ยนไว้ สอดคล้ อง
กันอย่างน้ อย 2 พฤติกรรม ได้ แก่ พฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สรุป ในการวิจยั ครังนีกําหนดให้ กลุม่ พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปริมาณการปฏิบตั ิของครูในการฝึ กอบรมนักเรี ยนทังโดยตรงและ
ทางอ้ อม เพือถ่ายทอดปลูกฝั งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงทีสําคัญและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ได้ แก่
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้ วยหลักการฝึ กอบรมนักเรี ยน 4
แบบ ควบคู่กัน กล่าวคือ 1) การให้ ความรักสนับสนุนมาก 2) การใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 3) การ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีทางด้ านต่างๆ อย่างสมําเสมอ และ 4) การสือสารกับนักเรี ยนเพือชักจูงให้
เปลียนเจตคติ 3 ขันตอน ดังนัน ในการวิจยั ครังนี จะแยกวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนของ
ครู เป็ น 2 ด้ านย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี (ตาราง 3)
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ตาราง 3 โครงสร้ างทางทฤษฎีและเนือหาสาระของแบบวัดพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสําคัญทีครูพึงปลูกฝั ง
ตามแนวเศรษฐกิจ
พฤติกรรมปลูกฝั งด้ านการ
แบบแผนใน
พอเพียง ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
การปลูกฝั งอบรมนักเรียน
แบบ 1: รักสนับสนุนมาก
แบบ 2: ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์
แบบ 3: ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี
แบบ 4: สือสารชักจูง 3 ขันตอน

พฤติกรรมปลูกฝั งด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ทีมา: งามตา วนินทานนท์ และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
พฤติ ก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นด้ านการประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและออมเงิน :
ความหมายและวิธีวัด
การประหยัดและการออมเป็ นค่านิยมสําคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีทุกคน
ควรน้ อมนํ ามาปฏิบัติเพือเป็ นการสร้ างหลักประกันในการดําเนิน ชีวิตให้ แก่ตนเอง กรมการศาสนา
(2526: 45) ได้ ให้ ความหมาย คําว่าประหยัดและออม คือ การกระทําสายกลาง ทีพอเหมาะพอควรแก่
ภาวะ และฐานะของตนแก่เหตุการณ์ แก่เหตุผล แก่ความจําเป็ น หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ซึงคือ ทางสาย
กลางตามคําสังสอนทางพระศาสนา ซึงตรงข้ ามกับการกระทําทีหย่อนยาน ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟื อย เกินความ
จําเป็ น การเสียเปล่าสูญเปล่า การเคร่งเครียด ตระหนี ขาดแคลนฝื ดเคือง ซึงโดยสรุปแล้ ว ประหยัดคือ
การใช้ จ่ายให้ พอสมควรแก่กํ าลังทรัพย์ ที หามาได้ โดยไม่ใ ห้ ฝืดเคืองและไม่ใ ห้ ฟุ่มเฟื อย จากการ
ประมวลเอกสาร พบว่า มีนักวิจัยต่างประเทศสนใจศึกษาเรื องการประหยัดและการออมเงินอยู่บ้าง
ตัวอย่างเช่น เวปเลย์และไนฮัส (Webley; & Nyhus. 2006) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมของบิดามารดาทีส่งผล
ต่อการมุง่ อนาคตและพฤติกรรมการประหยัดของบุตรวัยรุ่น โดยได้ ศึกษาการประหยัดในลักษณะของ
ผลลัพธ์ ที ประเมิน จากจํ านวนยอดเงิ น ฝากในบัญ ชี ธนาคาร การลงทุน รวมทังทรัพย์ สิน ต่างๆ ใน
ครอบครัว เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็ นต้ น ทังส่วนทีเป็ นของบิดามารดา และของบุตรด้ วย ส่วนใน
ประเทศไทยจากการประมวลเอกสาร พบว่า มีก ารวิจัยจํ านวนหนึง ศึกษาพฤติก รรมการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิ นของเยาวชนโดยตรง ในฐานะของพฤติกรรมย่อยในกลุ่มพฤติกรรมตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของรสนันท์ ณ นคร (2550) จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ
(2551) และกิ งอ้ อ มะลิ นิ ล (2552) นัก วิ จัย ทังสามท่ า น ศึก ษาพฤติ ก รรมนี ของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นในขอบเขตความหมายของการทีนักเรียนรู้จักวางแผนใช้ จ่ายเงินให้ เกิดประโยชน์
คุ้มค่ามากทีสุด เหมาะสมกับรายรับ และมีการเก็บออม ยับยังความต้ องการของตน อันมีผลทําให้ ใ ช้
เงิ น อยู่ใ นขอบเขตที พอเหมาะพอควร รู้ จัก ใช้ จ่ายในสิงที จํ าเป็ น รู้ จัก ประหยัดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไม่
สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย นําเงินทีเหลือจากค่าขนมมาฝากเก็บไว้ กับผู้ปกครองหรื อธนาคารด้ วยตนเอง
และมีวินยั ในตนเองในเรืองการเก็บออมเงิน นอกจากนี วรางคนาง ชูแก้ ว (2551) ได้ พัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึง
6 และได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมประหยัดและรู้จกั ประมาณตน หมายถึง การกระทํา การปฏิบัติ
หรือกิริยาอาการทีบุคคลแสดงออกถึงการกระทําทีเหมาะสมกับอัตภาพ รู้จกั ใช้ และเก็บรักษาทรัพย์สิน
ทังของส่วนตัวและส่วนรวมตามความจําเป็ นและเกิดประโยชน์สงู สุดโดยคํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ
ของตนเอง ไม่ใ ช้ จ่ายสุรุ่ย สุร่ายหรื อตระหนี ถี เหนี ย วจนเกิ น ไป ดังนัน จึงสรุ ป ได้ ว่า การประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น ในการวิจัย ครังนี หมายถึง การวางแผนการใช้ จ่ายเงิ น อย่างเหมาะสมกับ
สถานภาพของตนเองและครอบครัว (เช่น ใช้ จ่ายเงินเหมาะสมกับรายรับ ใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่าเงินมาก
ทีสุด ใช้ จ่ายเฉพาะในสิงทีจําเป็ น เป็ นต้ น) เมือมีเงินเหลือจากการใช้ จ่ายหรื อได้ รับเงินในโอกาสพิเศษ
ก็ร้ ูจกั เก็บออมไว้ กบั ผู้ปกครองหรือธนาคารและมีวินยั ในตนเองเกียวกับการออมเงิน เป็ นต้ น
ในส่วนของการวิจยั พฤติกรรมของผู้ใหญ่ไทย (ผู้ปกครองหรือครู) ในการปลูกฝั งอบรมเด็กเรื อง
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ด้ วยวิธีการอบรมแบบรักสนับสนุน แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์
และทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดียังไม่ปรากฏมากนัก อย่างไรก็ตามมีการวิจัยอย่างน้ อย 2 เรื องทีศึกษา
รูปแบบการปลูกฝั งอบรมดังกล่าว ได้ แก่ การศึกษาพฤติกรรมของบิดาตํารวจในการปรับพฤติกรรมของ
บุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ (ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ. 2551) คณะผู้วิจัยได้ กําหนดขอบเขต
ความหมายและการวัดพฤติกรรมดังกล่าวไว้ ว่าเป็ นการศึกษาปริ มาณการปฏิบัติของบิดาทีให้ ความ
สนใจ เอาใจใส่ ติดตามพฤติกรรม ความประพฤติ การกระทําต่างๆ ของบุตรเมือบุตรกระทําพฤติกรรม
ที เหมาะสมเกี ยวกับ การเคารพกฎระเบี ย บ บิ ดาก็จ ะเพิ มและอนุรัก ษ์ พฤติก รรมที ดีนี ของบุตร ทัง
พฤติกรรมทางกาย และทางวาจา โดยการให้ รางวัล การส่งเสริมด้ วยคําพูดหรือการเป็ นแบบอย่างทีดี
แต่เมือบุตรกระทําผิดหรือกระทําไม่เหมาะสม บิดาก็จะพยายามลดหรือขจัดพฤติกรรมดังกล่าวโดยการ
ลงโทษ การบังคับ การยกเลิกรางวัล หรือการให้ ทําพฤติกรรมทีเหมาะสมแทน ส่วนงานวิจยั การปลูกฝั ง
อบรมของครู แสวง ทวีคูณและคณะ (2546) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการปลูก ฝั งวินัย แก่นัก เรี ยนของครู
คณะผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตความหมายของการปฏิบตั ิตอ่ นักเรียนแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผลของ
ครู หมายถึง การที ครู ปฏิบัติต่อนัก เรี ยนในทํานองที เป็ นการแสดงความรัก ยอมรับ สนใจเอาใจใส่
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ใกล้ ชิดกับนักเรี ยน รวมถึงการใช้ เหตุผลกับนักเรี ยน โดยอธิบายเหตุผลในขณะทีสนับสนุนหรื อห้ าม
ปรามมิให้ นกั เรียนกระทําสิงต่างๆ และมีความสมําเสมอในการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
นักเรียน และคณะผู้วิจยั ให้ ความหมาย พฤติกรรมการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน หมายถึง การกระทําของ
ตัวครูเองว่าได้ ปฏิบตั ิหรือดําเนินการกับนักเรียนในทํานองเป็ นแบบอย่าง ปรับพฤติกรรมฝึ กมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และฝึ กการหยังลึกทางสังคมให้ แก่นกั เรียนมากน้ อยเพียงใด
สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมเด็กของผู้ใหญ่ให้ มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้ วยวิธีการสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติยังปรากฏไม่มากนัก จากการประมวลเอกสาร
พบงานวิจยั อย่างน้ อย 3 เรื อง ได้ แก่ 1) การศึกษาพฤติกรรมของบิดามารดาในการอบรมเลียงดูบุตร
ตามแนวพุทธศาสนา โดยสือสารกับบุตรเพือชักจูงให้ เห็น ชอบและเปลียนตามในเรื องพุทธศาสนา
(งามตา วนินทานนท์ . 2536) 2) การศึกษาพฤติกรรมของมารดาในการปลูกฝั งอบรมบุตรหญิ งเรื อง
เพศศึกษา (พรทิพย์ จับจิตต์. 2551) และ 3) การศึกษาพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งคุณลักษณะที
พึงประสงค์ (ศุภวดี บุญ ญวงศ์ และคณะ. 2552) งานวิจัย ทัง 3 เรื องดังกล่าวได้ กํ าหนดขอบเขต
ความหมายของวิธีการปลูกฝั งอบรมเยาวชน ด้ วยวิธีการสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติตามทฤษฎี
ของแมคไกว 3 ขันตอนทีสอดคล้ องกัน คือ 1) การสร้ างความสนใจรับทราบข้ อมูล 2) การสร้ างความ
เข้ าใจ และ3) การสร้ างเสริมการยอมรับและเปลียนตาม ส่วนสาระสําคัญทีปลูกฝั งอบรมแก่นกั เรี ยนจะ
มีเนือหาทีแตกต่างกันไป คือ เนือหาเกียวกับพุทธศาสนา เพศศึกษา และคุณลักษณะอังพึงประสงค์
ตามลําดับ ซึงได้ กล่าวรายละเอียดไว้ แล้ วข้ างต้ น
ดัง นันในงานวิ จัย นี ได้ กํ า หนดให้ พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงินของครู หมายถึง ปริ มาณการฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่ นกั เรี ยนทังทางตรง
และทางอ้อมของครู เพื อปลู กฝั งถ่ายทอดให้น ักเรี ย นมี ความรู้ ความเข้าใจเรื องการวางแผนการใช้
จ่ายเงิ นอย่างเหมาะสมกับสถานภาพของตนและครอบครัว (เช่น ใช้จ่ายเงิ นอย่างเหมาะสมกับรายรับ
ใช้จ่ายเงิ นอย่างคุม้ ค่าเงิ นมากทีสุด ใช้จ่ายเฉพาะในสิ งจําเป็ น เป็ นต้น) สนับสนุนการวางแผนการออม
และเสริ มสร้างวิ นยั ในการออมเงิ นแก่นกั เรี ยน (เช่น เมื อมี เงิ นเหลื อจากการใช้จ่ายหรื อได้รับเงิ นใน
โอกาสพิ เศษ ให้รู้จักเก็บออมไว้กับผู้ปกครองหรื อธนาคาร เป็ นต้น) โดยครูใช้ วิธีการปลูกฝั งอบรม 4
แบบ คือ หลักการปลูกฝั งอบรม 1) แบบรักสนับสนุนมาก 2) แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 3) การ
ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที ดีอย่างสมําเสมอ ควบคู่ไปกับ 4) การใช้ วิธีสือสารเพื อชัก จูงให้ นัก เรี ย น
เปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว
การวัดพฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน การวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมของผู้ใหญ่ (ผู้ปกครอง หรื อครู ) ด้ วยวิธีรักสนับสนุนมาก
ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และการเป็ นแบบอย่างทีดี มีตวั อย่างงานวิจัยเช่น ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
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และคณะ (2551) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติก รรมของบิ ดาตํารวจในการปรับ พฤติกรรมของบุตรชายให้
เคารพกฎระเบีย บ แบบวัดนีเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า มี 15 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6
หน่วยประกอบ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.49 ถึง 10.33 และพิ สัย ของ
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .21 ถึง .64 ค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.76 ส่วนงานวิจัยการปลูกฝั งอบรมของครู แสวง ทวีคณ
ู
และคณะ (2546) ได้ สร้ างแบบวัดเพือให้ ครูรายงานเกียวกับการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยน แบบวัดนีเป็ น
แบบวัดมาตรประเมิน รวมค่า มี 15 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 6.07 - 16.58 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อ
กับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .20 ถึง .63 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .82
ในส่วนของการสร้ างแบบวัดเพื อให้ ผ้ ใู หญ่ รายงานถึงวิธีก ารปลูก ฝั ง อบรมเยาวชนด้ วยวิธี
สือสารเพื อชัก จูงให้ นัก เรี ย นเปลี ยนเจตคติ ตามทฤษฎีข องแมคไกว มี ตัว อย่ างงานวิ จัย เช่น 1)
การศึกษาพฤติกรรมของบิดามารดาในการอบรมเลียงดูบตุ รตามแนวพุทธศาสนา โดยสือสารกับบุตร
เพือชักจูงให้ เห็นชอบและเปลียนตามในเรื องพุทธศาสนา (งามตา วนินทานนท์. 2536) 2) การศึกษา
พฤติ ก รรมของมารดาในการปลูก ฝั งอบรมบุตรหญิ งเรื องเพศ (พรทิ พ ย์ จับ จิ ตต์ . 2551) และ 3)
การศึกษาพฤติกรรมของครูใ นการปลูก ฝั งคุณ ลัก ษณะที พึงประสงค์ (ศุภวดี บุญ ญวงศ์ และคณะ.
2552) และแบบวัดทังสามชุดเป็ นแบบวัดทีมีคณ
ุ ภาพน่าเชือถือ แบบวัดการอบรมเลียงดูตามแนวพุทธ
ศาสนา แบ่งวัดเป็ น 3 ขันตอน คือ 1) ขันสร้ างความสนใจรับทราบเนือหาทางพุทธศาสนา 2) ขันสร้ าง
ความเข้ าใจ และ 3) ขันสร้ างการยอมรับและเปลียนตามสิงทีบิดามารดาแนะนําสังสอน แบบวัดมีข้อ
คําถามรวม 33 ประโยค แต่ละประโยคมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 3.46 ถึง 11.14 และมีค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าของแบบวัดในแต่ละขันย่อยอยู่ระหว่าง .75 ถึง .82 แบบวัด
พฤติกรรมของมารดาในการอบรมสังสอนบุตรหญิงเรืองเพศนันมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอล
ฟ่ าในการวัด แต่ล ะขันย่อ ย อยู่ระหว่า ง .60 ถึง .73 และแบบวัดพฤติก รรมของครู ใ นการปลูก ฝั ง
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีจํานวน 15 ประโยค มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 4.29 ถึง 7.00
และมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.79
ในการวิจยั ครังนีจะใช้ แบบวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงิน ของงามตา วนินทานนท์และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) ซึงเป็ นแบบวัดทีให้ ครูรายงานถึงวิธีการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน 4 แบบ (ตาราง 3) คือ 1) แบบรัก สนับ สนุน มาก 2) แบบใช้ เ หตุผลมากกว่า
อารมณ์ 3) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีอย่างสมําเสมอ ควบคูไ่ ปกับ 4) การใช้ วิธีสือสารเพือชักจูง
ให้ นกั เรียนเปลียนเจตคติ ในเนือหาสาระของการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แบบวัดเป็ นชนิดมาตร

27
ประเมินรวมค่า โดยมีมาตร 6 หน่วยประกอบจาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ครูทีได้ คะแนนสูง แสดง
ว่า เป็ นผู้ทีให้ การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากกว่าครูทีได้ คะแนน
ตํากว่า
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า: ความหมาย
และวิธีวัด
พฤติกรรมการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็ นพฤติกรรมทีเกียวข้ องกับกลุ่มพฤติกรรมอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม และสาธารณประโยชน์ ซึงแสดงถึงพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ มีงานวิจัยในต่างประเทศจํ านวนหนึงที สนใจศึกษากลุ่มพฤติกรรม
เหล่านี ตัวอย่างเช่น ดอลนิการ์และเฮอร์ ลิมแอน (Dolnicar; & Hurlimann. 2010) ได้ ศึกษาพฤติกรรม
การอนุรักษ์ นําของชาวออสเตรเลีย โดยวัดพฤติกรรมดังกล่าวจากการรายงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ว่าเขาได้ ปฏิบตั ิ หรือไม่ปฏิบตั ิ ในพฤติกรรมทีแสดงถึงการอนุรักษ์ นําหรือไม่ ตัวอย่างคําถาม เช่น ฉันใช้
เวลาในการอาบนําเพียงสันๆ ฉันใช้ นําในปริมาณทีน้ อยทีสุด เป็ นต้ น ส่วนในประเทศไทยมีงานวิจัยที
ศึกษาพฤติกรรมในกลุม่ การอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมและสาธารณประโยชน์ของเยาวชนไทย ตัวอย่างเช่น
ลินดา สุวรรณดี (2543) ศึกษาพฤติกรรมใช้ สิงของอย่างคุ้มค่า เป็ นหนึงในสองด้ านของพฤติกรรมลด
ปริมาณขยะ โดยผู้วิจยั ให้ ความหมายของพฤติกรรมใช้ สิงของอย่างคุ้มค่าว่า เป็ นการใช้ สิงของอย่า ง
ประหยัด เพื อให้ เ กิ ดประโยชน์ มากที สุด โดยการใช้ ซํ าหลายๆครัง ซ่อมแซมวัสดุอุป กรณ์ ที ชํ ารุ ด
เสียหายและการแยกแยะเพือการแปรรูปต่อไป ในระยะต่อมา มีนักวิจัยอีกสองท่าน ศึกษาพฤติกรรม
การประหยัดพลังงาน (มนูญ ภูขลิบเงิน. 2547) และการประหยัดไฟฟ้า (ฐานันดร์ เปี ยศิริ. 2545) ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมนูญ ภูขลิบเงิน (2547) ให้ ความหมายพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน หมายถึง การใช้ พลังงานต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เช่น การไม่เปิ ดนําหรื อไฟทิงไว้ เมือ
ไม่ได้ ใ ช้ งาน การตรวจสอบซ่อมแซมวัสดุเครื องใช้ ที ชํารุดเสียหายให้ อยู่ในสภาพทีดีพร้ อมใช้ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น ส่วนฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545) ให้ ความหมายพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้า
เพื อส่วนรวมว่า หมายถึง การแสดงออกในทางปฏิบัติต่ออุป กรณ์ เครื องใช้ ไฟฟ้าของส่วนรวม เช่น
อุปกรณ์เครืองใช้ ไฟฟ้าภายในโรงเรียนหรือสถานทีต่างๆ นอกเหนือจากภายในครอบครัวของนักเรี ยน
อย่างถูก ต้ อ งเหมาะสม ตังแต่วิธี ก ารใช้ การดูแลรัก ษาเพื อให้ เ กิ ดประโยชน์ สูงสุด โดยสินเปลือ ง
กระแสไฟฟ้าน้ อยทีสุด รวมถึงการยับยังพฤติกรรมทีใช้ ไฟฟ้าอย่างสินเปลืองของคนภายในโรงเรี ยน
และสถานทีสาธารณะ เป็ นต้ น และในการวิจัยของวรางคนาง ชูแก้ ว (2551: 9) ได้ ให้ ความหมายของ
พฤติกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึง 6 หมายถึง
การกระทํ า การปฏิบัติ หรื อกิ ริย าอาการ ที บุคคลแสดงออกถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใ ห้
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สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยังยืน พยายามรักษาสมดุลทางสิงแวดล้ อมให้ เกิดขึนและพอประมาณกับ
ทรัพยากรทีมีอยู่ สําหรับ งานวิจัยก่อนหน้ านี ดุษ ฎี โยเหลา และประที ป จิน งี (2539: 21) ได้ ศึกษา
พฤติกรรมการอนุรักษ์ นํ าของกลุ่มครูประถมศึก ษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ สรุป ความหมายของ
พฤติกรรมการอนุรักษ์ นําแก่สว่ นรวม 3 ด้ าน สองในสามด้ าน คือ 1) พฤติกรรมการประหยัดนํา เช่น ใช้
นําทีเหลือจากล้ างจานไปรดต้ นไม้ หรือเมือมีท่อหรื ออุปกรณ์เกียวกับนําชํารุดรี บซ่อม เป็ นต้ น และ 2)
พฤติกรรมการไม่ทําให้ เกิดมลพิษในนํา เช่น ไม่ทิงขยะมูลฝอยหรือสิงสกปรกในแม่นําลําคลอง หรื อทํา
นําสกปรกให้ สะอาดพอสมควรก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํา หรื อตักเตือนผู้ทีทําให้ เกิดมลพิษทางนํา
เป็ นต้ น
จากการประมวลเอกสารสรุปได้ ว่า ในการวิจัยครังนี การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมายถึง
การใช้ ทรัพยากร (นํา ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน สาธารณสมบัติของโรงเรี ยนและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน) อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากทีสุด
สําหรับงานวิจยั ทีศึกษาวิธีการปลูกฝั งอบรมนักเรียนของครูด้วยวิธีรักสนับสนุนมาก ใช้ เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ และการเป็ นแบบอย่างทีดี มีตวั อย่างงานวิจยั เช่น แสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ได้
ให้ ความหมายของการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน หมายถึง การทีครูรายงานถึงการปฏิบตั ิตอ่ นักเรี ยนแบบ
รักสนับสนุน ใช้ เหตุผล และเป็ นแบบอย่างในการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน ซึงได้ กล่าวรายละเอียดไปแล้ ว
และในส่วนของการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ วยวิธีการสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติ ตามทฤษฎีของ
แมคไกว มีตวั อย่างงานวิจยั อย่างน้ อย 3 เรือง ได้ แก่ 1) การควบคุมอิทธิพลของสือมวลชน (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคณะ. 2529) 2) การปลูกฝั งอบรมด้ านพุทธศาสนา (งามตา วนินทานนท์. 2536) และ
3) การปลูกฝั งอบรมคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของครู (ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ. 2552) งานวิจัยทัง
3 เรืองดังกล่าวได้ กําหนดขอบเขตความหมายของวิธีการปลูกฝั งอบรมเยาวชน ด้ วยวิธีการสือสารเพือ
ชักจูงให้ เปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกวอย่างสอดคล้ องกัน แต่ในส่วนของเนือหาสาระสําคัญที
ปลูกฝั งอบรมแก่นกั เรียนจะมีเนือหาทีแตกต่างกันไป คือ เนือหาเกียวกับการควบคุมอิทธิพลสือมวลชน
ของผู้ปกครอง เนือหาเกียวกับพุทธศาสนา และเนือหาเกียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามลําดับ
ดังนันในการวิจัยครังนี กําหนดให้ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าของครู หมายถึง ปริ มาณการปฏิ บตั ิ ของครู ในการฝึ กฝนอบรม แนะแนวทางแก่นกั เรี ยนทัง
ทางตรงและทางอ้อม เพื อปลูกฝั งถ่ายทอดการใช้ทรัพยากร (นํา ไฟฟ้ า อุปกรณ์ การเรี ยน สาธารณ
สมบัติของโรงเรี ยนและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชน) อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที สุด โดยครูใ ช้
หลักการปลูกฝั งอบรม 4 แบบ ได้ แก่ 1) แบบรักสนับสนุนมาก 2) แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และ
3)การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี ในด้ านดังกล่าวอย่างสมําเสมอควบคู่ไปกับ 4) การปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ วยวิธีสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว
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การวัดพฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมเด็กของผู้ใหญ่ให้ มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการ
อนุรัก ษ์ สิงแวดล้ อม และสาธารณประโยชน์ ด้ วยวิธีก ารที เหมาะสม 4 แบบ (คือ (1) ให้ ความรัก
สนับสนุน (2) ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ (3) ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี และ (4) ใช้ วิธีสือสารกับเด็กด้ วย
การชักจูงให้ เปลียนเจตคติ) ยังไม่ปรากฏในงานวิจยั ไทยเรืองใด มีเพียงการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมของ
บิดาในการปรับพฤติกรรมของบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ โดยทิพย์ฆมั พร เกษโกมล (2551) ซึงมีการ
ถามบิดาถึงปริมาณการอบรมสังสอนบุตรชายด้ วยวิธีอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุน ใช้ เหตุผลและทํา
ตัวเป็ นแบบอย่างทีดีในเรืองนีเพียงใด และการวิจยั การปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียนของครูของ แสวง ทวีคณ
ู
และคณะ (2546) ทีมีการวัดโดยการให้ ครูรายงานถึงการปฏิบตั ิตอ่ นักเรียนแบบรักสนับสนุน ใช้ เหตุผล
และเป็ นแบบอย่า งในการปลูก ฝั ง วินัย แก่นัก เรี ย น ซึ งได้ ก ล่า วรายละเอี ย ดไปแล้ ว ส่ว นแบบวัด
พฤติกรรมผู้ใหญ่ในการปลูกฝั งอบรมเด็กด้ านต่างๆ ด้ วยวิธีการสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติ ได้ มี
ผู้สร้ างไว้ บ้างแล้ ว เช่น ในเรื องทีเกียวกับการควบคุมอิทธิพลของสือมวลชน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ. 2529) โดยคณะผู้วิจยั สร้ างแบบวัดการควบคุมอิทธิพลสือมวลชนของผู้ปกครองออกเป็ น 3
ด้ าน คือ การควบคุมการเปิ ดรับสือมวลชน การควบคุมความเข้ าใจเนือหา และการควบคุมการยอมรับ
การชัก จูง แบบวัดทัง 3 ฉบับ ดังกล่าวเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีจํานวนข้ อคําถามฉบับละ 10 ข้ อ รวม 30 ข้ อ และมีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ า เท่ากับ.74 .80 และ .63 ตามลําดับ นอกจากนียังมีการวิจัยเกียวกับการปลูกฝั ง
อบรมด้ านพุทธศาสนา (งามตา วนินทานนท์ . 2536) และการปลูกฝั งอบรมคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ของครู (ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ. 2552) ซึงได้ กล่าวรายละเอียดของแบบวัดทังสองไว้ แล้ วข้ างต้ น
ดังนัน การวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของครูในงานวิจยั นี ใช้ แบบวัดของงามตา วนินทานนท์และคณะ (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ) โดยเป็ นการให้ ครูรายงานถึงวิธีการปลูกฝั งอบรมนักเรียน 4 แบบ (ตาราง 3) ได้ แก่ 1) แบบ
รักสนับสนุนมาก 2) แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 3) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีในด้ านดังกล่าว
อย่างสมําเสมอ ควบคูไ่ ปกับ 4) การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ วยวิธีสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติ ใน
เนือหาสาระของการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า แต่ละข้ อมีมาตร 6
หน่วย ประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ครูทีได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมให้ การ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าผู้ทีได้ คะแนนตํากว่า
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แนวการวิเคราะห์ สาเหตุของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะสถานการณ์ ปัจจุบัน เช่น
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น
อดีต
ครอบครัว,โรงเรียน
จิตลักษณะเดิม เช่น
- สุขภาพจิต
- สติปัญญา เป็ นต้ น

Mechanical
Interaction

พฤติกรรมของบุคคล

Organismic
Interaction

จิตลักษณะตามสถานการณ์ เช่น
- เจตคติต่อพฤติกรรม
- ความเครียดตามสถานการณ์ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 3 การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมบุคคลด้ วยรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
(Interactionism model)(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548ก: 7- 8 อ้ างอิงจาก Magnusson; &
Endler. 1977)
นักพฤติกรรมศาสตร์ (Pervin; & John. 1999; Walsh, Craik & Price. 2000; Tett; & Burnett.
2003; ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548ก: 7 - 8; อ้ างอิงจาก; Magnusson; & Endler. 1977; ดวงเดือน
พันธุมนาวิน. 2541ข; Krueger. 2009; ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551ข: 85 - 86) ได้ สรุปผลการวิจัย
เกียวกับสาเหตุตา่ งๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ในช่วงกว่า 30 ปี พบว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุ
หลายสายสาเหตุ โดยอาศัย กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที เรี ยกว่ า รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สัม พั น ธ์ นิ ย ม
(Interactionism model) ซึงอธิบ ายสาเหตุของการเกิ ดพฤติก รรมของบุคคลได้ ดังนี พฤติก รรมของ
บุคคลเกิดจากสาเหตุหลายสายพร้ อมกัน และในแต่ละประการก็มีสาเหตุทีสําคัญหลายด้ าน กล่าวโดย
สรุปได้ วา่ สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล มี 4 สายสาเหตุ ได้ แก่ 1) สาเหตุทางจิตใจทีติดตัวมาแต่เดิม
เป็ นจิตลักษณะพืนฐานของบุคคล เรี ยกว่า จิตลักษณะเดิม (Psychological attributes) เกิดจากการ
ถ่ายทอดทางสังคมหรื อประสบการณ์ ต่างๆ จากครอบครัวและโรงเรี ย นสะสมกัน มาตังแต่วัย เด็ก
ตัวอย่างเช่น สุขภาพจิต เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เป็ นต้ น 2) สาเหตุจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั ทีบุคคลกําลังเผชิญอยู่ เรียกว่า ลักษณะทางสถานการณ์ (Situational factors) มี
2 ลักษณะ คือ 2.1) สถานการณ์ทีเอืออํานวยให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมทีน่าปรารถนา ตัวอย่างเช่น การ
อบรมเลียงดูเ ด็ก ที เหมาะสม บุคคลเข้ ารับ การฝึ กอบรมต่างๆ ทํ าให้ สามารถแสดงพฤติกรรมที น่า
ปรารถนาได้ และ 2.2) สถานการณ์ทีขัดขวางไม่ให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมทีน่าปรารถนาเพิมมากขึน
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เช่น สภาพแร้ นแค้ น การถูกลงโทษ การมีภาระงานมาก ความขัดแย้ งในหน่วยงาน เป็ นต้ น 3) เป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสาเหตุทางจิตลักษณะเดิมกับสาเหตุทางสถานการณ์ปัจจุบัน เรี ยกว่า ปฏิสมั พันธ์
แบบกลไก (Mechanical interaction) เช่น ครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ตํา และมีภาระงานมาก ทําให้ มี
พฤติกรรมการสอนนักเรียนอย่างไม่เหมาะสมมากกว่าครูประเภทตรงข้ าม เป็ นต้ น และ 4) เป็ นสาเหตุ
ทางจิตลักษณะทีมีการเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั ทีบุคคลประสบอยู่ เรียกว่า จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ (Psychological states) เป็ นปฏิสมั พันธ์แบบในตน (Organismic interaction) เช่น
เจตคติตอ่ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ เป็ นต้ น (ภาพประกอบ 3)
การศึก ษาพฤติ ก รรมของครู ใ นการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในครังนี ใช้ รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model) เป็ นกรอบแนวคิดเพือการ
ประมวลเอกสารตลอดจนการตังสมมติฐานในการวิจัย เพือกําหนดตัวแปรเชิงเหตุในการอธิบายและ
ทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะแบ่งปั จจัย
เชิงเหตุของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็ น 3 กลุม่
คือ 1) จิตลักษณะเดิมของครู ตัวอย่างตัวแปร เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ค่านิยมเชิงจริยธรรม เป็ นต้ น 2) ลักษณะสถานการณ์ในการทํางานของครู ตัวอย่างตัวแปร เช่น การ
ได้ รับประสบการณ์ในการฝึ กอบรมเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง (ทีทํางาน, ทีบ้ าน) ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานในโรงเรี ยน เป็ นต้ น
3) จิตลักษณะตามสถานการณ์ของครู เช่น เจตคติต่อนักเรี ยน เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น โดยจะใช้ วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติทีเป็ นการนํา
ตัวแปรหลายกลุ่มเข้ าร่ วมกัน เพื ออธิ บายความแปรปรวนของคะแนนพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งโดยภาพรวมได้ ต่อไปนี เป็ นรายละเอีย ดเกี ยวกับ
ความหมาย การวัดตัวแปรอิสระในกลุ่มต่างๆ และหลัก ฐานทีแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระแต่ละด้ านกับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะภายในตัวบุคคลทีมีบ ทบาทสําคัญ ในการผลักดันให้ เกิ ด
พฤติกรรมหนึงๆ เป็ นลักษณะทีเกิดขึนสะสมในตัวบุคคลตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน มีลกั ษณะค่อนข้ าง
คงที ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ปัจจุบัน ในการวิจัยครังนีจะนําจิตลักษณะเดิมบน ทฤษฎี
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ต้นไม้จริ ยธรรม สําหรับคนไทย (ภาพประกอบ 4) มาศึกษาว่าจิตลักษณะด้ านใดจะเป็ นปั จจัยเชิงเหตุ
สําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม ระบุจิตลักษณะ 8 ประการทีเป็ นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2526; 2543)
ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม เป็ นทฤษฎีทีนําเสนอโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ตังแต่ พ.ศ.
2526 เกิ ดจากการประมวลผลงานวิจัย จํ า นวนมากที เกี ยวข้ องกับ การศึ ก ษาสาเหตุ และผลของ
พฤติกรรมประเภทต่างๆ ของคนไทยทังเด็กและผู้ใหญ่จํ านวนหลายพัน คน จากทังในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัด อายุตงแต่
ั 6 ถึง 60 ปี ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมได้ อธิบายว่า คนทีมีพฤติกรรมน่าปรารถนา
หรือไม่น่าปรารถนาบางประการในปริมาณทีต่างกัน ล้ วนแล้ วแต่มีสาเหตุมาจากจิตลักษณะด้ านต่างๆ

33
ทีแตกต่างกัน โดยทฤษฎีนีได้ นําเสนอในรูปแบบของต้ นไม้ (ภาพประกอบ 4) ซึงประกอบด้ วยส่วนต่างๆ
3 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ราก แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ซึงเป็ นจิตลักษณะพื นฐานของพฤติก รรม คือ 1)
สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตืนเต้ น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ 2)
สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด และ 3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ความเอืออาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดหรือทํานายความรู้สกึ ของบุคคลอืน จิตลักษณะทัง
3 ประการนีจะเป็ นจิตลักษณะพืนฐานของส่วนทีสอง คือ ส่วนทีเป็ นลําต้น ประกอบด้ วยจิตลักษณะ 5
ประการ ทีร่วมกับจิตลักษณะส่วนทีเป็ นรากในการเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมคนดี และคนเก่ง ซึงจิต
ลัก ษณะทัง 5 ประการในส่วนนี ได้ แก่ 1) เจตคติ ค่านิ ยม และคุณ ธรรม 2) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 3)
ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน 4) ความเชืออํานาจในตน และ 5) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และส่วนทีสาม
คือ ส่วนของดอกและผล เป็ นส่วนของพฤติกรรมคนดีและเก่ง ซึงแสดงพฤติกรรมการทําความดี ละเว้ น
ความชัว ประกอบด้ ว ยพฤติก รรมต่างๆ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพฤติก รรมไม่เ บี ย ดเบี ย นตนเอง เช่ น
พฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม พฤติกรรมการรักษาอนามัยส่วนบุคคล และการละเว้ นพฤติกรรม
ทีจะนํ าโทษมาสู่ตน (เช่น เล่นการพนัน ) 2) กลุ่มพฤติกรรมการไม่เ บีย ดเบีย นผู้อืน เช่น พฤติกรรม
ซือสัตย์ พฤติกรรมก้ าวร้ าวน้ อย 3) กลุ่มพฤติก รรมรับ ผิดชอบต่อหน้ าที เช่น พฤติก รรมการทํ างาน
พฤติกรรมการอบรมเลียงดูบตุ ร พฤติกรรมการสอน 4) กลุม่ พฤติกรรมการพัฒนาตนเองและสังคม เช่น
พฤติก รรมรับ นวัต กรรม พฤติก รรมใฝ่ เรี ย นรู้ พฤติ ก รรมอนุรั ก ษ์ สิ งแวดล้ อมและสาธารณะ และ
พฤติกรรมอาสาพัฒนา เป็ นต้ น
พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง จัดได้ ว่าเป็ น
พฤติกรรมการทํางาน อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที ซึงเป็ นกลุ่มพฤติกรรมหนึงใน 4
กลุม่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543) ของพฤติกรรมคนดีคนเก่งในคนไทย มีหลักฐานจากผลการวิจัย
เป็ นจํ านวนมากที แสดงความเกี ยวข้ อ งระหว่างจิ ตลัก ษณะเดิม ตามทฤษฎีต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรม (เช่ น
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความเชืออํานาจในตน การมุง่ อนาคต-ควบคุมตน สุขภาพจิต เหตุผลเชิงจริยธรรม)
กับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าทีของผู้ใหญ่ เช่น พฤติ กรรมอบรมเลี ยงดูบุตรของบิ ดามารดา (งามตา
วนินทานนท์ . 2536; พรมนต์ โอบอ้ อม. 2548; สุธาสินี ทองลิม. 2548; วรวรรณ อัศวกุลและคณะ.
2548; ปิ ยะนุช ดวงกางใต้ . 2551; ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และคณะ. 2551 เป็ นต้ น) พฤติ กรรมการ
ทํางานของครู (ศักดิ ชัย นิรัญทวี. 2534; ปริญญา ณ วันจันทร์ . 2536; อ้ อมเดือน สดมณี . 2539; แสวง
ทวีคณ
ู และคณะ. 2546 ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง. 2547; วราภรณ์ ธนะสุริย ะ
เกียรติ. 2550; ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ. 2552 เป็ นต้ น) พฤติ กรรมการทํางานของข้าราชการ (เปรม
สุรีย์ เชือมทอง. 2536; นี ออน พิณประดิษฐ์ และคณะ. 2546; กรรณิกา ศิลปะพรหมมาศ. 2547;
รังสรรค์ หังสนาวิน. 2549; ศิริกลุ กลินทอง. 2549 เป็ นต้ น)
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ต่อไปนีเป็ นการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เพือแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
จิตลักษณะเดิม ประกอบด้ วย แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ค่านิ ยมเชิ ง
จริ ย ธรรมของครู และจิตพอเพียงของครูกับพฤติกรรมของครูในการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิกั บ พฤติก รรมของครู ในการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีห ลัก ฐานจากงานวิจัย จํ า นวนมากที แสดงให้ เห็น ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ เป็ นจิ ต
ลักษณะทีเกียวข้ องอย่างสําคัญต่อพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของบุคคลหลายด้ าน โดยเฉพาะพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีประสิท ธิผลของผู้ใหญ่ ทังคนไทยและคนต่างชาติ เช่น พฤติกรรมการทํางานของ
หัวหน้ าธนาคารในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (บังอร โสฬส. 2546) สําหรับพฤติกรรมการ
ทํางานของข้ าราชการหลายประเภทก็สรุปได้ ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มีความสําคัญต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของคนกลุม่ นี เช่น พฤติกรรมการทํางานของตํารวจ (นีออน พิณประดิษฐ์ . 2546) พฤติกรรมการ
ทํางานราชการของเจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชี (นิชาภัทร โพธิ บาง. 2550) พฤติกรรมพัฒนานักเรี ยน
ของครู (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง. 2547) เป็ นต้ น
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (Achievement motive) หมายถึง พลังจูงใจให้ บคุ คลมีความมุ่งมัน
มานะพยายาม อดทน ฝ่ าฟั น อุปสรรคโดยไม่ย่อท้ อ มีความพยายามทํ าให้ ดีที สุดเพื อบรรลุใ นสิงที
ปรารถนา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2540) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ หรื อความต้ องการสัมฤทธิผล
เป็ นลักษณะภายในทีสําคัญ ซึงผลักดันให้ บุคคลเกิดความพากเพียรพยายามทีจะทํางานจนประสบ
ผลสําเร็จลงด้ วยมาตรฐานทีดีเยียม (งามตา วนินทานนท์. 2535: 345) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2547 :
1-2; อ้ างอิงจาก McClelland; & Winter. 1971: 50-51) กล่าวถึงลักษณะของผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
สูง ได้ แก่ 1) เป็ นผู้รับรู้เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเกียวกับการทํางานเพือให้ เกิดความสําเร็จ มากกว่าทีจะรับรู้
เหตุการณ์ในแง่อืนๆ รวมทังมีความไวในการรับรู้เหตุการณ์ โดยคิดคาดการณ์ทงความสํ
ั
าเร็จและความ
ล้ มเหลว 2) เป็ นผู้ยอมรับปั ญหาและดําเนินการแก้ ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน เพราะถือว่าการแก้ ปัญหาคือ
งานทีจะต้ องทําให้ สําเร็จด้ วยดีและให้ เกิดผลถาวร โดยมองสถานการณ์ทีเป็ นปั ญหาในแง่มมุ ทีตนจะ
เข้ าไปรับผิดชอบดําเนินการแก้ ไขโดยเร็วด้ วยความรู้ ความสามารถ และความพยายามของตน 3) เป็ น
ผู้ทีเพียรพยายามสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ สามารถทํางานเป็ นผลสําเร็จอย่างงดงาม และตังเป้าประสงค์
ในการทํางานให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถของตน ไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไป 4) ดําเนินงานหรื อ
แก้ ปั ญหาอย่างมีระเบี ยบขันตอน มีความบากบันอดทน ทํ างานอย่างว่องไว มีป ระสิท ธิภาพสูง ไม่
รังเกียจการปฏิบัติใดๆ ทีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางาน 5) เมือทํางานสําเร็จก็เกิดความพอใจ
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ชืนใจ มีความสุข แต่เมือทํางานล้ มเหลวก็ไม่ย่อท้ อ ต้ องการข้ อมูลย้ อนกลับหรื อการประเมินผล ทีจะชี
ข้ อดีข้อเสียของผลงานของตนเพือจะได้ นําไปปรับปรุงการทํางานให้ ดียิงขึนในโอกาสต่อไป
ดังนันในงานวิจยั นีจิตลักษณะด้ าน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ หมายถึง ความปรารถนาของ
ครู ทีจะทํางานในหน้ าที ทีตนรับ ผิดชอบ ให้ สําเร็ จลุล่วง ตามมาตรฐานขันสูง หรื อเป็ นไปตามที ตน
ตังเป้าหมายไว้ โดยได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที เมือมีอปุ สรรคก็คิดหาทางแก้ ไขโดยไม่ย่อท้ อ
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มีงานวิจยั ทีทําการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ กับบุคคลในวัย
ผู้ใหญ่ เช่น งานวิจัยของบุญรับ ศักดิ มณี (2532: 57) ได้ ทําวิจัยเรื อง การเสริ มสร้ างจิตลักษณะเพือ
พัฒนาพฤติกรรมการทํางานราชการ ได้ สร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประเภทมาตรประเมินรวมค่า
โดยอาศัยแนวการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ของเฮอร์แมน(Hermans. 1970: 353 - 363 ) มีจํานวน 20 ข้ อ
มีพิสัยค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.75 - 7.45 แบบวัดมีค่าความเชื อมันแบบ
สัมประสิท ธิ แอลฟ่ าเท่ ากับ .84 ต่อมานี อ อน พิ ณ ประดิ ษ ฐ์ และคณะ (2546) ได้ ป รับ ปรุ ง แบบวัด
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ของ บุญรับ ศักดิ มณี เพือใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นข้ าราชการตํารวจ จํานวน1,209
นาย แบบวัดทีปรับปรุงขึนมาใหม่นี มีข้อความจํานวน 20 ประโยค มีพิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t ratio) อยู่ระหว่าง 3.73 - 7.42 แบบวัดมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .81 ต่อมาดุจ
เดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547: 54) ได้ สร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เพือใช้ ถามครู
ในการทําวิจยั เรือง ปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา โดยได้ ปรับปรุงมาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ของ จินตนา บิลมาศและคณะ (2529)
โดยปรับลดข้ อคําถามลงเหลือ 10 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง
“ไม่จริ งเลย” มีพิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 7.51 - 10.94 และพิสยั ของ
ความสัมพัน ธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .35 - .70 แบบวัดมีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.86 ในการวิจยั ครังนีผู้วิจัยได้ นําแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ทีสร้ างขึนใหม่
โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) มาใช้ เนืองจากเป็ นแบบวัดทีสร้ างขึน
เพือใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นครูโดยเฉพาะ
ผลการวิจัย ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ กั บพฤติกรรมของครู ใน
การปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประมวลเอกสารที
เกียวข้ อง พบหลักฐานงานวิจยั ทีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ กับจิตลักษณะและ
พฤติกรรมทํางานของข้ าราชการครูหลายเรือง ตัวอย่างเช่น เปรมสุรีย์ เชือมทอง (2536: 140 - 148) ได้
ทําวิจยั เรือง จิตลักษณะของผู้บริหารและสภาวการณ์ของกลุ่มทีเกียวข้ องกับประสิทธิผลของโรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมและมัธยมในเขตการศึกษาภาคกลาง จํานวน 4 เขต รวม
240 คน ผู้วิจยั พบว่า ยิงผู้บริหารโรงเรียนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากเท่าใด ประสิทธิผลของโรงเรี ยนก็มี
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มากเท่านัน โดยพบในรายละเอียดว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็นตัวทํานายสําคัญลําดับ ที 1 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .53) เมือร่ วมกับตัวแปรในทฤษฎีของฟี ดเลอร์ 4 ตัวแปร และจิ ตลักษณะตามทฤษฎีต้น ไม้
จริยธรรมอืนอีก 6 ตัวแปร รวมเป็ น 10 ตัวแปร สามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรี ยนได้ ร้อยละ 45
ในกลุม่ รวม นอกจากนีชวนชัย เชือสาธุชน (2546: 71-74) ทําการวิจัยเรื อง ตัวบ่งชีทางจิตสังคมของ
พฤติก รรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ ใ นสถาบันราชภัฏ จํ านวน 24 แห่ง รวม 1,440 คน
ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการประหยัดเวลามาก และมี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุสํานักงานมากด้ วย โดยพบในรายละเอียดว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .35) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีก 4
ด้ าน รวมเป็ น 5 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดเวลาของอาจารย์ได้ ร้อยละ 37 ในกลุ่ม
รวมและตัวแปรนียังสามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดเวลาของอาจารย์ได้ เป็ นลําดับแรกในทุก
กลุม่ ย่อยอีกด้ วย (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .33 ถึง .38) โดยมีเปอร์ เซ็นต์การทํานายในกลุ่มย่อยต่างๆ อยู่
ระหว่างร้ อยละ 36 ถึง 39 และในตัวทํานายชุดเดียวกัน ยังพบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็ นตัวทํานาย
สําคัญ ลําดับ ที 1 (ค่าเบต้ าเท่ า กับ .30) ในการทํ า นายพฤติก รรมการประหยัดพลังงานและวัส ดุ
สํานักงานของอาจารย์โดยทํานายได้ ร้อยละ 31 ในกลุม่ รวมและสามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานและวัสดุสํานักงานของอาจารย์ได้ เป็ นลําดับแรกในทุกกลุม่ ย่อยด้ วยเช่นเดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่
ระหว่าง .30 ถึง .33) โดยมีเปอร์ เซ็นต์การทํานายในกลุ่มย่อยต่างๆ อยู่ระหว่างร้ อยละ 27 ถึง 35 ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวินและอัมพร ม้ าคนอง (2547: 81 -91,176-195) ทีศึกษา
ปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ทีสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูคณิตศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 595 คน ผู้วิจัยพบผลว่า ครู
คณิ ต ศาสตร์ ที มี แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ มาก เป็ นผู้ที มีพ ฤติ ก รรมการสอนมาก และมี พฤติก รรมการ
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียนมากด้ วย โดยพบในรายละเอียดว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็ นตัวทํานาย
สําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .21) เมือร่วมกับจิตลักษณะอีก 3 ด้ าน รวมเป็ น 4 ด้ าน สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ได้ ร้อยละ 16.9 ในกลุม่ รวม และในตัวทํานายชุดเดียวกัน
พบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก(ค่าเบต้ าเท่ากับ .30) ในการทํานายพฤติกรรม
การสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียนในกลุม่ ครูทีได้ รับการอบรมมาก โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 34
นอกจากนีผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้ นยังปรากฏอีกว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มีอิทธิพลทางตรงไปยัง
พฤติกรรมการสนับสนุน ทางสังคมของครู คณิ ตศาสตร์ (ค่าสัมประสิทธิ อิท ธิพล เท่ากับ .16) และมี
อิทธิพลทางอ้ อมผ่าน ทัศนคติทีดีตอ่ งานครูคณิตศาสตร์ ไปสู่ พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของครู
คณิตศาสตร์ (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลรวมเท่ากับ .28) และก่อนหน้ านีแสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546:
151-167) ได้ ทําการวิจัยเชิงทดลองพัฒนาจิตและทักษะของครูทีมีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่
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นัก เรี ย นของครู โดยได้ ใ ห้ ความหมาย พฤติก รรมการปลูก ฝั งวินัย แก่นัก เรี ย นของครู ว่า หมายถึ ง
พฤติกรรมทีครู แสดงออกหรื อปฏิบัติต่อนักเรี ยนในลักษณะการเป็ นแบบอย่างทีดีด้านวินัย การปรับ
พฤติกรรม การฝึ กให้ นกั เรียนรู้จกั มุง่ อนาคตและควบคุมตน และรู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา กลุม่ ตัวอย่าง
คือ ครูโรงเรี ย นประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ จํ านวน 429 คน ผู้วิจัย ได้ ศึกษาตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ เป็ นจิ ตลักษณะสมทบและวัดพฤติกรรมทีเป็ นตัวแปรตามหลังจากฝึ กอบรมไปแล้ ว 1 เดือน
พบว่า ครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ สูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยน มีทัศนคติทีดีต่อ
พฤติก รรมจริ ยธรรม มีความเชือในการปลูกฝั งวินัย แก่นัก เรี ยน และมีการปฏิบัติต่อนัก เรี ยนแบบรัก
สนับสนุน และใช้ เ หตุผลมากกว่าครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ตํา โดยพบในกลุ่มทีสําคัญ คือ กลุ่มครู ที
ไม่ได้ รับการฝึ กจิตลักษณะ และกลุม่ ครูทีไม่ได้ รับการฝึ กทักษะการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน
จากการประมวลผลงานวิจยั ทีเกียวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ สูง
เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการทํางานจนเกิดประสิทธิผลมาก มีพฤติกรรมประหยัดการใช้ จ่ายและทรัพยากร
มาก มีพฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนมาก และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยนมาก ดังนันใน
งานวิจัยนี จึงคาดได้ ว่าครูที มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ สูงมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง เช่น พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมให้ นัก เรี ย นประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ประหยัดทรัพยากรมากกว่าครูทีมีลกั ษณะตรงข้ าม
ลั ก ษณะมุ่ งอนาคต-การควบคุ ม ตนกั บ พฤติ ก รรมของครู ใ นการปลู ก ฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจยั หลายท่านพบผลทีสอดคล้ องกันว่า ผู้ทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน
มาก เป็ นผู้ที มี พ ฤติ ก รรมที น่ าปรารถนามากกว่า ผู้ที มี ลัก ษณะมุ่งอนาคต - การควบคุม ตนน้ อย
ผลการวิจัยทีสอดคล้ องกันนีส่วนใหญ่เป็ นการศึก ษาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิท ธิภาพของ
ผู้ใ หญ่ ตัวอย่ างเช่น กลุ่มพฤติก รรมการทํ างานราชการอย่า งมีจ ริ ย ธรรมในหน่วยงานต่างๆ อาทิ
เจ้ าหน้ าทีจัดเก็บรายได้ (อภิรดี โสภาพงศ์. 2547) ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล. (วาฤทธิ ศิริพัทยา.
2549) สัตวแพทย์ (วรวรรณ อร่ามพงศ์. 2551) และหัวหน้ าสถานีอนามัย (สุชาดา ชลานุเ คราะห์ .
2552) เป็ นต้ น
ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน (Future Orientation and Self Control) เป็ น
ลักษณะ 2 ด้ านควบคูก่ นั คือ ลักษณะมุง่ อนาคตเป็ นลักษณะทางจิตใจทีประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
คือ (1) ความสามารถด้ านการคิดคาดการณ์ ได้ ว่าอะไรจะเกิ ดขึนในอนาคต ทังใกล้ และไกล จาก
เหตุการณ์ทีเป็ นปั จจุบนั (2) ตระหนักและเห็นความสําคัญและคุณค่าของผลความดีทียังไม่เกิดขึน แม้
ต้ องรอคอยว่า มีคณ
ุ ค่าทีไม่ลดลง หรือ ไม่หมดค่า (3) ยอมรับว่าผล (ผลร้ าย) ต่างๆ ทีเกิดขึนในอนาคต
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กับคนอืน ก็สามารถจะเกิดขึนกับตนได้ ด้ วย ถ้ าสาเหตุนันๆ ได้ เกิดกับ ตน หรื อ ตนทําให้ เ กิดขึนแล้ ว
(อุบล เลียววาริ ณ. 2553: 37; อ้ างอิงจาก DeVolder; & Lens. 1982) ส่วนการควบคุมตน หมายถึง
ทักษะความสามารถในการจัดระเบียบพฤติก รรมของตนอย่างเป็ นระบบ และกระทํ าอย่างต่อเนือง
จนกว่าจะเกิดผลตามความต้ องการ โดยเริมจาก (1) การกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายรวมทีตนต้ องการ
ให้ เกิด หรือมีเพิมขึนในอนาคต และแบ่งพฤติกรรมเป้ าหมายรวมออกเป็ นพฤติกรรมเป้าหมายย่อยๆ
เป็ นขันๆ (2) สังเกตพฤติกรรมเดิมๆ ของตนว่าอยู่ในระดับใด และวางเป้าหมายพฤติกรรมขันแรกให้
ใกล้ กบั ระดับพฤติกรรมระดับพืนฐานนันๆ โดยตังใจจะทํามากกว่าเดิม หรื อบ่อยขึนกว่าเดิมเล็กน้ อย
(3) คาดว่าสภาพแวดล้ อมเช่นใดจะช่วยให้ กระทําพฤติกรรมเป้าหมายนันๆ ได้ มากขึน นานขึน เตรี ยม
จัดสร้ างสภาพแวดล้ อมดังกล่าวไว้ (4) พยายามกระทําพฤติกรรมตามเป้าหมายย่อยหนึงๆ เมือทําได้
ตามกํ าหนดให้ รางวัลตนเอง หรื อ บอกให้ คนอืนช่วยให้ รางวัลแก่ตนเอง (5) พยายามทํ าต่อไปตาม
เป้าหมายขันทีสอง (6) ถ้ าทําตามเป้าหมายย่อยขันแรกหรื อ ขันใดขันหนึงยังไม่ครบ ก็ขยายเวลาให้
โอกาสแก้ ตวั กล่าวคือ ยืดหยุ่นในกฎทีบุคคลสร้ างให้ ตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2549; อุบล เลียว
วาริณ. 2553: 37; อ้ างอิงจาก Mahoney; & Thoresen. 1974)
ดังนัน ความหมายของลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตนในการวิจัยนี หมายถึง การ
ทีครู แต่ละคนมีปริ มาณความสามารถในการคาดการณ์ ไกล เล็งเห็น ความสําคัญของผลดีทีจะก่อ
ประโยชน์กบั ตนเองมีคณ
ุ ค่าไม่ลดลงแม้ จะต้ องรอคอยในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุม
บังคับตนเองให้ กระทําพฤติกรรมตามเป้าหมายทีตนตังขึนอย่างอดทน เพือรอรับผลประโยชน์ทียิงใหญ่
กว่าหรือสําคัญกว่าในอนาคต เช่น การทีครูตงใจสอนนั
ั
กเรี ยนอย่างเต็มความสามารถเพือต้ องการให้
นักเรียนเป็ นคนเก่ง และคนดี ตังใจทํางานในหน้ าทีเพือความก้ าวหน้ าในอาชีพ เป็ นต้ น
การวัดลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุม ตน มีงานวิจัยที วัดลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนกับบุคคลวัยผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น บุญรับ ศักดิ มณี (2532) ได้ สร้ างแบบวัดลักษณะมุ่ง
อนาคต - ควบคุมตนทีใช้ กบั ข้ าราชการพลเรือน โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต – การ
ควบคุมตน ของจิ น ตนา บิ ลมาศและคณะ (2529) มีข้อคําถามฉบับ ละ 10 ประโยค รวมเป็ น 20
ประโยค แบบวัดลักษณะมุง่ อนาคตมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .78 และแบบวัด
การควบคุมตน มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .81 ลักษณะแบบวัดเป็ นชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 - 120 คะแนน
ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงแสดงว่ามีลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตนมากกว่าผู้ทีตอบได้ คะแนนตํา
ต่อมาได้ มีนกั วิจยั นําแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน ของบุญรับ ศักดิ มณีไปใช้ อีกหลาย
ท่าน เช่น ชวนชัย เชือสาธุชน (2546) ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา (2547) นีออน พิณประดิษฐ์ (2547) เป็ นต้ น
สําหรับการพัฒนาแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน เพือใช้ ถามครูปรากฏในงานวิจัยของ
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ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ซึงได้ นําแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ของจินตนา บิลมาศและคณะ (2529) มาปรับใช้ จํานวน 10 ข้ อความ จากเดิม 20 ข้ อความ แบบวัดมี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ระหว่าง 3.00 ถึง 8.24 และมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอล
ฟ่ าเท่ากับ .68
เนืองจากแบบวัดลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตน ทีเคยใช้ ในอดีตดังกล่าวข้ างต้ นมี
ค่าความเชือมันในระดับทีไม่สงู นัก ต่อมาดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) ได้
ร่วมกันสร้ างแบบวัดลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตน ขึนใหม่จํานวน 30 ข้ อ เพือใช้ กับครูผ้ สู อนใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้ น การวิจัยครังนีจะนําแบบวัดฉบับดังกล่าวมา
ทดลองใช้ กบั ครูผ้ สู อนในระดับชันเดียวกัน จํานวน 150 คน และทําการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื องมือ
วัดใหม่นี ก่อนนําไปใช้ กบั กลุม่ ครูทีเป็ นตัวอย่างจริงจํานวน 450 คนในการวิจยั ครังนี
ผลการวิจัย ความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งลั ก ษณะมุ่ งอนาคต - การควบคุ ม ตน กั บ
พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการ
ประมวลเอกสารทีเกียวข้ อง พบหลักฐานงานวิจยั ทีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนกับจิตลักษณะและพฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการพลเรือนหลายเรือง ตัวอย่างเช่น
ศิริกลุ กลินทอง (2549) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการที
เข้ าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทจํานวน 245 คน และข้ าราชการทีไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการจํานวน 240 คน
นักวิจยั พบว่า ข้ าราชการทีมีลกั ษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตนสูง เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อการทํางาน
และมีความพร้ อมในการทํางานมากกว่าข้ าราชการทีมีลกั ษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตนตํา โดยพบ
ในรายละเอียดว่า ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 เมือร่ วมกับตัวแปร
จิ ต ลัก ษณะอืนอี ก 4 ตัวแปร รวมเป็ น 5 ตัวแปร สามารถทํ า นายความพร้ อมในการทํ างานของ
ข้ าราชการในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 40.6 สําหรับวรรณะ บรรจง (2546) ทําการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที
เกียวข้ องกับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของครูในภาคใต้ พบว่า ครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตังมากกว่าผู้ทีมีลกั ษณะตรงกันข้ าม
และในปี เดียวกัน นีชวนชัย เชื อสาธุชน (2546) ได้ ทํ าวิจัย เรื อง ตัวบ่งชี ทางจิตสังคมของพฤติกรรม
ประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ในสถาบันราชภัฏจํานวน
1,294 คน พบว่า ยิงอาจารย์มีลกั ษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตนมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการประหยัด
การใช้ จ่ายมากด้ วย โดยพบในรายละเอียดว่า ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน เป็ นตัวทํ านาย
สําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .44) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีก 4 ตัวแปร และลักษณะ
สถานการณ์อีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการประหยัดการใช้ จ่ายของ
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อาจารย์ได้ ร้อยละ 37 ในกลุม่ รวม และตัวแปรนียังสามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการประหยัดการใช้
จ่ายของอาจารย์ได้ เป็ นลําดับเดียวกันในกลุม่ ครูทีมีลกั ษณะชีวสังคมทีแตกต่างกันทุกกลุ่ม (จํานวน 6
กลุ่ม ) โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูชาย และกลุ่มครูเงินเดือนมาก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .40 และ .44)
และมีคา่ การทํานายเท่ากันคือ ร้ อยละ 39 ส่วนการวิจยั ของวราภรณ์ ธนะสุริยเกียรติ (2550) ได้ ทําการ
วิเคราะห์ระบบจิตมอดไหม้ ในงานครู พบว่า ครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตนมาก เป็ นผู้ทีมี
สภาวะจิตมอดไหม้ ในงานครู และพฤติกรรมในสภาวะจิตมอดไหม้ น้อยกว่าครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนน้ อย นอกจากนีดุจ เดือน พัน ธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ทําการวิจัย เรื อง
ปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ พบว่า ลักษณะมุง่ อนาคต การควบคุมตน ร่วมกับตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิมของครูอีก 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
การสอนของครูคณิตศาสตร์ ในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 16.90 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูทีมีการศึกษาสูง
โดยทํานายได้ ร้อยละ 25.80 และตัวแปรชุดเดียวกันนียังสามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมแก่นกั เรียนในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 29.60 ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูง โดยทํานายได้
ร้ อยละ 35.60 ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจยั เชิงทดลองของโกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545: 173
- 182) ทีได้ ทําการฝึ กใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมทีมีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริ ยธรรมของครูจํานวน
276 คน คณะผู้วิจยั กําหนดลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตนเป็ นตัวแปรกลุ่มปั จจัยเชิงเหตุสมทบ
ปรากฏว่า ลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตนของครู เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.26) เมือร่ วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีก 6 ด้ าน รวมเป็ น 7 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริ ยธรรมของครู (วัด 3 เดือนหลังจากการฝึ กอบรม) ได้ ร้อยละ 27.1 ในกลุ่มรวม และ
สามารถทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูเพศหญิง โดยทํานายได้ ร้อยละ 34.1 เช่นเดียวกับแสวง ทวีคณ
ู และ
คณะ (2546: 143) ทีได้ ทดลองการพัฒนาจิต และทักษะต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยนของ
ครู กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วยครูโรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 429 คน คณะผู้วิจัย
กํ า หนดลัก ษณะมุ่ง อนาคต - การควบคุม ตนเป็ นตัว แปรกลุ่ม ปั จ จัย เชิ ง เหตุส มทบเช่น เดี ย วกัน
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน เป็ นตัวทํานายสําคัญ ลําดับ ที 2 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .13) เมือร่ วมกับ ตัวแปรจิ ตลัก ษณะอืนอีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น 4 ตัวแปร สามารถทํ านาย
พฤติกรรมการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียนของครู (วัด 1 เดือนหลังจากการฝึ กอบรม) ได้ ร้อยละ 10.2 และ
ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ควบคุม โดยทํานายได้ ร้อยละ 16.2 และเมือเร็วๆ นี ศุภวดี บุญญวงศ์และคณะ
(2552) ทํ า การวิ จัย ปั จ จัย เชิ งเหตุและผลของพฤติ ก รรมครู ใ นการจัดกิ จ กรรมพัฒนาผู้เ รี ย นเพื อ
เสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นครูทีสอนในระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสงขลา จํานวน 446 คน คณะผู้วิจัยพบผลว่า ครูทีมีลกั ษณะมุ่ง
อนาคต - การควบคุมตนมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่นกั เรี ยนมาก
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ด้ วย โดยพบในรายละเอียดว่าลักษณะมุง่ อนาคต - การควบคุมตน เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืน
รวม 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่นักเรี ยนได้
ร้ อยละ 16.8 และสามารถทํานายได้ สงู สุดร้ อยละ 26.4 ในกลุม่ ครูอายุมาก
จากการประมวลผลการวิจัยทีเกียวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่ การทํางานมาก มีพฤติกรรมการประหยัดมาก มีพฤติกรรม
การพัฒนานักเรียนมาก ดังนัน ในการวิจยั ครังนี จึงคาดว่าครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน
มาก จะเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากด้ วย
ค่ านิยมเชิงจริยธรรมของครู กับพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักฐานจากผลการวิจยั จํานวนหนึงทียืนยันว่า ค่านิยมในด้ านหนึงๆ ของบุคคล มี
ความสัมพันธ์ กับ ลัก ษณะทางจิ ตใจและพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของบุคคลผู้นันด้ วย ตัวอย่างเช่น
ค่านิ ยมด้ านชี วิตและสุขภาพ กับ พฤติก รรมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเขตกรุ งเทพมหานคร (อุบ ล
เลียววาริณ. 2534) ค่านิยมทางการเมือง กับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูในภาคใต้
(วรรณะ บรรจง. 2546) ค่านิยมในอาชีพครู กับ พฤติกรรมจริ ยธรรมของครู (โกศล มีคณ
ุ และณรงค์
เทียมเมฆ. 2545)เป็ นต้ น
ค่า นิ ย มนั นเป็ นสิ งที บุค คลหรื อ สมาชิ ก ในสัง คมยึ ด ถื อ และยอมรั บ ว่า เป็ นสิ งที มี
ความหมาย มีความสําคัญสําหรับตนเองและบุคคลอืนๆ ในสังคม โดยยอมรับเอามาเป็ นเป้าหมาย
มาตรฐาน อุดมคติในชีวิต และมีอิทธิพลต่อการกําหนดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในการกระทําต่อสิง
นันๆ นอกจากนี ค่านิยมยังสามารถเปลียนแปลงได้ ตามกาลสมัย และความคิดของบุคคลในสังคมยุค
นันๆ (จรรจา สุวรรณทัต. 2526: 256 อ้ างอิงจาก Crutchfield; & others. 1966: 102; Rokeach.
1973: 160) ได้ มีผ้ นู ิยามความหมายของคําว่า ค่านิยม ตัวอย่างเช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550: 7)
ได้ ให้ ความหมายของ ค่านิยม ว่าหมายถึง สิงทีบุคคลยอมรับว่าสําคัญมาก ซึงแตกต่างไปตามกลุ่ม
บุคคล และวัฒนธรรม เช่น การมีการศึกษาสูง และความกตัญ ตู ่อบิดามารดาและครูอาจารย์นัน ใน
บางสังคมและวัฒนธรรมเห็นว่าสองสิงนีเป็ นสิงสําคัญมาก แต่ในคนบางกลุ่มกลับเห็นว่า การศึกษา
สูงๆ เป็ นสิงทีไม่สําคัญ ไม่จําเป็ น ส่วนความกตัญ ตู อ่ ผู้มีพระคุณก็เป็ นสิงสําคัญอันดับตําๆ เพราะยัง
มีสิงอืนที สําคัญ กว่าความกตัญ ูอีก มากและสูงส่งกว่า เช่น ความรับ ผิดชอบส่วนรวมและความ
เสียสละ เป็ นต้ น คุณลักษณะบางประการอาจจะเป็ นทังคุณธรรม และค่านิยมในสังคมหนึง เช่น ความ
กตัญ ูเ ป็ นสิงที สัง คมไทย ยอมรับ ว่าดี มีป ระโยชน์ และสํา คัญ มากด้ วย ฉะนันความกตัญ ูใ น
สังคมไทยจึงเป็ นทังคุณธรรมและค่านิยมไปพร้ อมกัน
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ส่วนความหมายของคําว่า จริยธรรม นัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550: 5, 8) ได้ สรุปไว้
อย่างน่าสนใจว่า จริ ยธรรม หมายถึง ระบบการทําความดี ละเว้ น ความชัว โดยคําว่าระบบหมายถึง
สาเหตุ (ประกอบด้ วยสาเหตุภายในจิตใจ ได้ แก่ จิตลักษณะต่างๆ เช่น คุณธรรม ค่านิยม เป็ นต้ น และ
สาเหตุภายนอก เช่น คนอืน กฎระเบียบ การควบคุมบังคับ หลักศาสนาเป็ นต้ น ) ทีบุคคลจะกระทํ า
หรือไม่กระทํา และ ผล (ต่อตนเอง ต่อพวกพ้ อง ต่อผู้อืน และสังคม) ของการกระทําหรื อไม่กระทํานัน
ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลียนแปลงพฤติกรรมเหล่านีด้ วย ยิงกว่านันดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2551ก: 6) ได้ ชีให้ เห็นว่า จริยธรรมจะเกิดขึนเมือ ค่านิยม หรื อคุณธรรมตังแต่ 2 ตัว ขัดแย้ งกัน ทําให้
บุคคลต้ องตกอยู่ใ นสภาพที ต้ องตัดสิน ใจหรื อแก้ ปั ญ หาในการเลือกที จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรื อ
ค่านิยมตัวใดตัวหนึง เช่น ความกตัญ ตู อ่ บุคคล ขัดแย้ งกับความรับผิดชอบต่อหน้ าที เป็ นต้ น บุคคลที
ตัดสินใจเลือกคุณธรรมหรือค่านิยมตัวทีมีประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าทีเป็ นประโยชน์แก่เฉพาะตน
หรือพวกพ้ องในกลุม่ เล็กๆ จึงมักเป็ นบุคคลทีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง
สําหรับทฤษฎีทีเกียวข้ องกับเหตุผลเชิงจริยธรรม ทีมีความสําคัญและได้ รับการยอมรับ
ในระดับ สากล ได้ แ ก่ ทฤษฎี พัฒ นาการของเหตุผลเชิ งจริ ย ธรรม (The cognitive theory of
development of moral reasoning ability) เสนอโดยนักจิตวิทยา ชือ โคลเบิร์ก (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน. 2551ก: 8 - 11 อ้ างอิงจาก Lawrence Kohlberg. 1969; 1976; 1980) ซึงท่านนําเสนอทฤษฎีนี
ตามพืนฐานจากทฤษฎีการรู้การคิดของ Jean Piaget โดย โคลเบิร์ก ได้ เสนอว่าขันพัฒนาการของ
เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral stages) มี 3 ระดับ ในแต่ละระดับยังแบ่งออกเป็ น 2 ขันย่อย (ตาราง 4)
ได้ แก่
ตาราง 4 พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ Kohlberg (1969)
ระดับจริยธรรม และอายุ
ระดับที 1 ก่อนกฎเกณฑ์ อายุ 2 - 10 ขวบ
ระดับที 2 ตามกฎเกณฑ์ อายุ 10 - 16 ปี
ระดับที 3 เหนือกฎเกณฑ์ อายุ 16 ปี ขึนไป

ขันที 1
ขันที 2
ขันที 3
ขันที 4
ขันที 5
ขันที 6

ขันการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม
หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ
หลักการแสวงหารางวัล
หลักการทําตามความเห็นของผู้อืน
หลักการทําตามหน้ าทีและกฎข้ อบังคับ
หลักการทําตามคํามันสัญญา
หลักการยึดอุดมคติสากล

ทีมา: ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551ก: 9 อ้ างอิงจาก Kohlberg. 1969)

43
ระดับที 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Preconventional level) เด็กอายุ 2 ถึง 10 ขวบ จะ
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี โดยเด็กจะปฏิบัติตามสิงทีพ่อแม่บอกให้ กระทํา และเรี ยนรู้ว่าสิงใดดี
หรือสิงใดไม่ดี จากผลทีเด็กกระทําแล้ ว โดนลงโทษทางกายหรื อได้ รับรางวัล โคลเบิร์ก ได้ แบ่งเหตุผล
เชิงจริยธรรมในระดับนีออกเป็ น 2 ขัน ได้ แก่ ขันที 1 หลักการหลบหลี กการถูกลงโทษ (Punishment
and obedience orientation) เป็ นจริยธรรมของเด็กอายุ 2 ถึง 7 ขวบ เด็กจะตัดสินใจหรื อยอมกระทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง เพราะความกลัวความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษทางกาย เช่น เด็กไม่ดือ
เด็กยอมทําตามสิงทีผู้เลียงบอกหรือสัง เพราะกลัวถูกตี กลัวถูกลงโทษ ขันที 2 หลักการแสวงหารางวัล
(Instrumental-relativist orientation) เป็ นจริ ยธรรมของเด็กอายุ 7 ถึง 10 ขวบ เด็กจะเรี ยนรู้ว่า การ
กระทําทีถูกต้ อง คือ การกระทําทีได้ รับผลตอบแทนทีน่าพอใจ เช่น ขนม อาหาร ของเล่น หรื อ เงิน เป็ น
ต้ น เช่น เด็กจะทําตามคําสัง ก็ตอ่ เมือมีสิงตอบแทน เช่น ขนม เงิน เป็ นต้ น
ระดับที 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับนี
เป็ นของเด็กทีมีพฒ
ั นาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึน ซึงโดยส่วนมาก คือ เด็กในอายุระหว่าง 10
ถึง 16 ปี ช่วงนีเป็ นช่วงทีเด็กได้ รับการถ่ายทอดทางสังคมจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะครอบครัว เพือน
และสังคม อิทธิ พลจากแหล่งเหล่านีจึงมีอิทธิ พลต่อเหตุผลเชิงจริ ย ธรรมของเด็ก และเด็ก จะแสดง
บทบาทของตนเองตามทีสังคมคาดหวังไว้ ได้ ในระดับนีแบ่งเป็ นอีก 2 ขัน ขันที 3 หลักการทําตามความ
เห็นชอบของผู้อืน (Interpersonal concordance) ในช่วงนี เหตุผลทีสําคัญในการทีเด็กจะตัดสินใจ
กระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมเกิดจากการทีเด็กรู้สึกว่า สิงทีตัดสินใจกระทําหรื อไม่กระทํานัน ได้ รับ
ความเห็นชอบ ยินยอม หรื อเป็ นไปตามทีบุคคลรอบข้ างคาดหวังหรื อยอมรับ เป็ นจริ ยธรรมของเด็ก
ในช่วงอายุ 10 ถึง 13 ปี ขันที 4 หลักการทําหน้าที และกฎข้อบังคับ ในสังคม (Law and order)
จริ ยธรรมในขันนีเป็ นจริ ยธรรมที สูงกว่าในขัน 3 ในขันนี บุคคลกระทําสิงต่างๆ ตามกฎระเบีย บหรื อ
หน้ าทีทีสังคมกําหนด โดยไม่คํานึงถึงญาติ หรือพวกพ้ องเพือนฝูง โดย โคลเบิร์ก เสนอว่า จริ ยธรรมใน
ขันนีเป็ นจริยธรรมของเด็กอายุ 13 ถึง 16 ปี เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน การปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เป็ นต้ น
ระดับที 3 ระดับเหนื อกฎเกณฑ์ (Postconvemtional level) เหตุผลเชิงจริ ยธรรมใน
ระดับ นี เป็ นของบุคคลทีอายุตังแต่ 16 ปี ขึนไป บุคคลจะตัดสิน ใจกระทํ าหรื อไม่กระทํ าสิงใดตาม
ความคิดและเหตุผลของตน ซึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ ว โดยมักตัดสินใจบนพืนฐานความถูกต้ อง ยุติธรรม
และ/หรือ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมหรื อสังคมเป็ นหลัก โดยแบ่งได้ เป็ นอีก 2 ขัน ขันที 5 หลักการทํา
ตามคํามันสัญญา (Social-contract legalistic orientation) บุคคลยึดข้ อตกลงเพือประโยชน์ส่วนรวม
และความถูกต้ องเป็ นหลัก ซึงข้ อตกลงและความถูกต้ องเป็ นไปตามสิทธิของตนและของผู้อืน เช่น การ
เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน เป็ นต้ น ขันที 6 หลักการยึดอุดมคติ สากล
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(Universal-ethic principal orientation) บุคคลจะแสดงเหตุผลทีเป็ นหลักสากล ไม่ยึดติดต่อกฎเกณฑ์
ทางสังคมของตน บุคคลมีความยืดหยุ่น ทางจริ ยธรรม กระทําหรื อไม่กระทําสิงใดตามหลักอุดมคติ
สากล เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลัก ขันนีจะปรากฏในผู้ใหญ่
ในส่วนของครูผ้ มู ีบทบาทสําคัญปลูกฝั งอบรมนักเรียน รวมถึงการเป็ นแบบอย่างทีดีแก่
นักเรียนในด้ านต่างๆ ครูจึงเป็ นบุคคลทีสังคมคาดหวังว่า จะเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับสูง
มีความเสียสละ มุ่งมันตังในปฏิบัติหน้ าทีในงานครู เพื อจุดมุ่งหมายสําคัญ ทีสุด นันคือ การพัฒนา
นักเรียนให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุข เพือเป็ นประชากรทีมีคณ
ุ ภาพของประเทศต่อไป จึงอาจกล่าว
ได้ วา่ ครูทีมีลกั ษณะตามทีกล่าวข้ างต้ นมาก เป็ นครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมอยู่ในระดับสูง ดังนัน ใน
การวิจัย ครังนี ค่านิ ยมเชิ งจริ ยธรรมของครู หมายถึง ปริ มาณที ครู อาจารย์ เห็น การปลูก ฝั งอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่นกั เรียนเป็ นสิงสําคัญมาก จึงพยายามทีจะพัฒนานักเรี ยนในความรับผิดชอบ
โดยใช้ องค์ความรู้วิชาการแนวใหม่เพือพัฒนานักเรียนให้ ดีและเก่ง มีการแสดงถึงเหตุผลหรื อเจตนาที
จะกระทําหรือไม่กระทําอย่างหนึงอย่างใด โดยยึดหลักการหนึงใน 4 ประการ ทีสอดคล้ องกับทฤษฎี
พัฒนาการของเหตุผลเชิงจริ ย ธรรมของโคลเบิ ร์ก ได้ แก่ การยึดตนเอง ยึดพวกพ้ องคนใกล้ ชิ ด ยึด
กฎระเบียบ หรือยึดส่วนรวม/ หลักการ
การวัด ค่ า นิยมเชิงจริย ธรรมของครู สําหรับ การวัดค่านิ ย มเชิ งจริ ยธรรมของครู
กระทําโดยให้ ครูรายงานถึงลักษณะการเห็นความสําคัญในการปลูกฝั งคุณลักษณะต่างๆ แก่นักเรี ยน
โดยยึดหลักการตามทฤษฎีพฒ
ั นาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมของ โคลเบิร์ก ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการวิจัยในอดีตจํานวนหนึงทําการวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของครู ตัวอย่างเช่น
โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ได้ พัฒนาและสร้ างแบบวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมเพือใช้ กับ
กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นครูจํานวน 276 คน โดยนําแนวคิดแบบมาตรประเมินรวมค่าของลิเคิร์ทมาใช้ ในการ
พัฒนาแบบวัดการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมทีสร้ างขึนและนําไปใช้ มีจํานวน
12 ข้ อ ในแต่ล ะข้ อ จะเป็ นเรื อง หรื อ สถานการณ์ ขัด แย้ งทางจริ ย ธรรมที ให้ ผู้ต อบต้ อ งตัด สิ น ใจ
ต่อ จากนันจะมีเ หตุผ ลเพื อการตัด สิน ใจ 2 ข้ อ (ซึ งเป็ นเหตุผ ลแทนขัน 5 และ ขัน 6 ตามทฤษฎี
พัฒนาการของเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก) แบบวัดนีเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6
หน่วยประกอบ จาก “เห็นด้ วยทีสุด” ถึง “ไม่เห็นด้ วยทีสุด” แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio)
อยู่ระหว่าง 2.62 ถึง 5.59 และมีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธ์แอลฟ่ าเท่ากับ .84 ต่อมาได้ มีผ้ นู ํ า
แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมฉบับนีไปใช้ เช่น บังอร โสฬส (2546) ได้ นําแบบวัดนีไปใช้ ในงานวิจัยเรื อง
การศึกษาข้ ามวัฒนธรรม ด้ านปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวกับประสิทธิผลของหัวหน้ าในธนาคารไทยและ
อเมริ กัน ได้ ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .77 ส่วนนีออน พิ ณประดิษฐ์ และคณะ
(2546) ได้ นําแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นข้ าราชการตํารวจ จํานวน 1,209
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นาย โดยเลือกสถานการณ์ขดั แย้ งทางจริ ยธรรมไปใช้ 7 ข้ อ จากเดิม 12 ข้ อ ได้ ค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.60 นอกจากนีทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ (2551) ได้ นําแบบวัดเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมของโกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ไปปรับปรุงใช้ ในการวิจัยพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ โดยคัดเลือกไว้ จํานวน 10 ข้ อความ เมือนําไปใช้ จริ งกับ
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 752 คน พบว่า มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.80
อย่างไรก็ตามนักวิชาการสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ นําโดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน
พันธุมนาวิน ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า แบบวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในลักษณะการเลือกเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ขดั แย้ งทางจริยธรรม เมือนําไปใช้ ในการวิจัยยังมีข้อจํากัดอยู่มาก เห็นได้ จาก
ค่าความเชือมันของแบบวัดทีอยู่ในระดับไม่น่าพอใจมากนัก ดังนัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(อยู่ระหว่างดําเนินการ) ได้ ทําการสร้ างแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมขึนใหม่เพือใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ น
ครูโดยเปลียนชือตัวแปรเป็ น ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ซึงในการวิจัยครังนีผู้วิจัยจะนําแบบวัดค่านิยมเชิง
จริยธรรมของครู ทีสร้ างขึนใหม่นีมาใช้ แบบวัดทีสร้ างขึนใหม่นี ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 10 ประโยค
แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” คะแนนทีผู้ตอบได้ เป็ นผลคูณ
ระหว่างคะแนนทีได้ ในแต่ละข้ อ กับ ขันประจําข้ อ ครูผ้ ตู อบทีได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ทีมีค่านิยมเชิง
จริยธรรม สูงกว่าผู้ทีได้ คะแนนตํา
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ านิยมเชิงจริยธรรม กับพฤติกรรมของครู ใน
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักฐานการวิจัยจํานวนหนึงที
ให้ ผลสอดคล้ องกันว่าเหตุผลเชิงจริยธรรม (หรือค่านิยมเชิงจริยธรรม) ของบุคคลมีความสัมพันธ์กับจิต
ลักษณะและพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของปิ ยวรรณ บุญ
เพ็ญ (2550) ได้ ศกึ ษาค่านิยมสร้ างสรรค์และสถานการณ์การทํางานทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน
วิจยั ของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 222 คน พบว่า บุคลากรยิงมีคา่ นิยม
ซือสัตย์และมีความรับผิดชอบมากเท่าใด ก็จะมีพฤติกรรมการทํางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพมาก
เท่านัน โดยพบในรายละเอียดว่า ค่านิยมซือสัตย์และมีความรับผิดชอบ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1
เมือร่วมกับจิตลักษณะอืนอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 3 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ร้อยละ 30 ในกลุม่ รวม ส่วนงานวิจยั กับพยาบาล จํานวน 293 คน ในอดีตของอภิญญา
โพธิ ศรีทอง(2536) พบว่าพยาบาลยิงมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมมากเท่าใด ก็จะมีพฤติกรรมการพยาบาล
ผู้ป่วยสูงอายุมากเท่านัน นักวิจยั พบรายละเอียดอีกว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับ
ที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .32) เมือร่วมกับตัวทํานายอืนอีก 5 ตัวแปร รวมเป็ น 6 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุได้ ร้อยละ 19 ในกลุม่ รวม ในระยะต่อมานีออน พิณประดิษฐ์ และ
คณะ (2546) ศึก ษาตัวบ่ ง ชี ทางจิ ตสัง คมของพฤติ ก รรมการทํ า งานในข้ า ราชการตํา รวจ สัง กัด
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ตํา รวจภูธรภาค 4 จํ านวน 1,209 นาย พบว่า ตํ ารวจที มี เ หตุผลเชิ งจริ ย ธรรมมากเท่ าใด ก็ยิ งมี
พฤติกรรมการทํางานตามหน้ าทีของตํารวจมากเท่านัน โดยพบในรายละเอียดว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .23) เมือร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะอืนอีก 6 ตัว
แปร และตัวทํานายชุดสถานการณ์ 4 ตัวแปร รวมเป็ น 11 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติก รรมการ
ทํางานเฉพาะสายงานสอบสวนได้ ร้อยละ 5.2 และในตัวแปรชุดเดียวกันนี เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ยังเป็ น
ตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .21) สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานเฉพาะสายงาน
จราจรได้ ร้อยละ 8.9 สําหรับงานวิจยั ของชวนชัย เชือสาธุชน (2546) ได้ ศกึ ษาตัวบ่งชีทางจิตสังคมของ
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ จํานวน 1,294 คน พบว่า ยิงอาจารย์มี
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมากเท่าใด ก็ยิ งมีพฤติก รรมการประหยัดทรัพยากรมากเท่านัน นักวิจัย พบใน
รายละเอียดด้ วยว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับ ที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .10) เมือ
ร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีก 4 ตัวแปร และตัวแปรลักษณะสถานการณ์อีก 1 ตัวแปร รวมเป็ น 6 ตัว
แปร สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุสํานักงานของอาจารย์ได้ ร้อยละ 40 ใน
กลุม่ รวม นอกจากนีผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้ นยังปรากฏด้ วยว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม มีอิทธิพล
ทางตรง (ค่าสัมประสิทธิอทิ ธิพลเท่ากับ .09) ไปยังพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุสํานักงาน
ของอาจารย์ และมีอิทธิพลทางอ้ อม (ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .02) ผ่านทัศนคติต่อการประหยัด
ทรัพยากร ไปยังพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุสํานัก งานของอาจารย์ อีกด้ วย และในปี
เดียวกันอําพร อัศวโรจนกุลชัย (2546) ศึกษาลักษณะทางจิต และสถานการณ์ทางสังคมทีสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ของผู้บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจยั พบผลว่า ยิงผู้บริหารโรงเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมากเท่าใด ก็จะมีพฤติกรรมการบริ หารงาน
อย่างมีจริยธรรมมากเท่านัน นักวิจยั พบรายละเอียดสําคัญด้ วยว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็ นตัวทํานาย
สํ า คัญ ลํ า ดับ ที 3 (ค่า เบต้ า เท่ า กับ .11) เมื อร่ ว มกับ จิ ต ลัก ษณะอื นอี ก 3 ตัว แปร และลัก ษณะ
สถานการณ์อีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น 7 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการเป็ นผู้นําทางวิชาการอย่าง
มีจ ริ ย ธรรมของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ ร้ อยละ 39 ในกลุ่มรวม และตัวแปรชุด เดีย วกัน นี เหตุผ ลเชิ ง
จริยธรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการตัดสินใจแก้ ปัญหาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริ หารโรงเรี ยนได้ ใน
ลําดับเดียวกัน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .11) โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 41.2 ในกลุ่มรวม สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของวรรณะ บรรจง (2546) ทีศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของครูในภาคใต้ พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .20) เมือร่วมกับจิตลักษณะอืนอีก 5 ตัวแปร และสถานการณ์อีก 2 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร
สามารถทํานายพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตังของครูได้ ร้อยละ 24 ในกลุ่มรวม ยิงกว่านันใน
ผลการวิจัยเชิงทดลองของโกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545: 179 - 182) ทีได้ ทําการฝึ กใช้
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เหตุผลเชิงจริยธรรมทีมีตอ่ จิตลักษณะและพฤติกรรมจริ ยธรรมของครูจํานวน 276 คน คณะผู้วิจัยพบ
ผลว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม (วัดหลังการทดลอง 3 เดือน) เป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .20) เมือร่ ว มกับ ตัว แปรจิ ตลัก ษณะและสถานการณ์ อืนอีก 8 ตัวแปร รวมเป็ น 9 ตัวแปร
สามารถทํานายพฤติกรรมจริยธรรมทัวไปของครูได้ ร้อยละ 41.3 ในกลุ่มรวม และตัวแปรชุดเดียวกันนี
เหตุผลเชิ งจริ ย ธรรม (วัดหลังการทดลอง 3 เดือน) สามารถทํ านายพฤติก รรมการทํ างานอย่างมี
จริยธรรมของครูได้ เป็ นลําดับที 2 เช่นกัน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .24) โดยสามารถทํานายร้ อยละ 61.5 ใน
กลุ่มรวม สอดคล้ องกับการวิจัยของแสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546: 143) ทีได้ ทดลองการพัฒนาจิต
และทัก ษะต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งวินัย แก่นักเรี ยนของครู กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยครู โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 429 คน คณะผู้วิจัยพบว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม (วัดทันทีหลัง
ฝึ กอบรม) เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .16) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะสมทบ
และจิตลักษณะทีวัดทันทีหลังฝึ กอบรมอืนอีก 7 ด้ าน รวมเป็ น 8 ตัวแปร สามารถทํานายการปฏิบัติต่อ
นักเรียนแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผลของครูได้ ร้อยละ 34.7 ในกลุ่มรวม และตัวแปรชุดเดียวกันนี
เหตุผลเชิงจริยธรรม (วัดทันทีหลังฝึ กอบรม) สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยนได้
เป็ นลําดับที 4 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .11) โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 30.3
จากการประมวลผลการวิจัยทีเกียวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
(เหตุผลเชิงจริยธรรม) มาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมาก มีพฤติกรรมการ
ประหยัดมาก มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมาก และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนอย่างเหมาะสม
มาก ดังนัน ในการวิจยั ครังนี จึงคาดว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูง จะเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากด้ วย
จิตพอเพียง กับ พฤติก รรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนั กเรี ย นตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จิตพอเพียง เป็ นจิตลักษณะสําคัญของบุคคลทียึดวิถีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัช กาลที 9 โดยมีทีมาจากการทีนักวิชาการใน
สาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ นําโดยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ภายใต้ การสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้ ดําเนินการวิจยั เพือสร้ างเครืองมือวัดลักษณะจิตพอเพียงแบบ
พหุมิติและพหุระดับ ในบริ บทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2551ข) โดย
นักวิชาการกลุม่ นีได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า การจะสร้ างให้ คนในชาติมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ มีพฤติกรรมพอเพียง จะต้ องเริมต้ นพัฒนาในระดับบุคคลก่อนจึงจะส่งผลดีไปยังกลุ่มคน
และสังคมได้ ในทีสุด ส่วนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในระดับปั จเจกบุคคลนัน นัก
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จิตพฤติกรรมศาสตร์ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2551ก:12; 2552:137) เสนอว่าควรส่งเสริ มและพัฒนา
ให้ บุคคลมี “จิตพอเพี ยง” ซึงข้ อเสนอนีเกิดจากการวิเ คราะห์ และประยุก ต์ใช้ แบบจําลองโครงสร้ าง
ความคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทีเสนอโดยคณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิ จ
พอเพียง(คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง. 2547) (ภาพประกอบ 1) ทีว่า “ความพอเพียง
- พอประมาณ” นันประกอบด้ วยสามห่วง สองเงือนไข อัน จะเป็ นสาเหตุทีนําไปสู่ความสมดุล และ
พร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง เมือพิจารณาตามแนวคิดทางจิตพฤติกรรมศาสตร์แล้ ว ทําให้ ได้ ข้อสรุปว่า
การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในระดับบุคคลและกลุ่มคน ควรมีการแยกระหว่าง
จิตใจ ซึงเป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติก รรมของบุคคล (หรื อของกลุ่มคน) ออกจากกันให้ เด่นชัดเพื อ
สะดวกในการทําวิจยั และการจัดการพัฒนาต่อไป ดังนัน นักวิชาการสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มนี
จึงเสนอแบบจําลองใหม่ (ภาพประกอบ 2 หน้ า 4) ทีประกอบด้ วย 2 ห่วง (ความมีเหตุ มีผล และการมี
ภูมิค้ มุ กันทีดีในตน) 1 เงือนไขด้ านคุณธรรม (การรับรู้คณ
ุ ความดีของบุคคลและแผ่นดิน ) 3 ส่วนนีเข้ า
ด้ วยกันเรี ยกว่า “จิตพอเพี ยง” ซึงเป็ นสาเหตุสําคัญ ของการมีพฤติกรรมพอเพี ยง - พอประมาณ ใน
บุคคล และนําไปสูผ่ ลลัพธ์ เช่น สภาวะสมดุลและการปรับตัวได้ ของบุคคล
สรุปว่ า จิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล หมายถึง
จิตลักษณะทีเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะ 3 กลุม่ คือ ความมีเหตุมีผล ความมีภมู ิค้ มุ กันตนทาง
จิต และความพอประมาณ และการรับรู้คณ
ุ ความดี
การวัดจิตพอเพียง นักวิชาการในหลายสาขาวิชา (ปรีชา เปี ยมพงศ์สานต์ และคณะ.
2550; อภิชัย พันธเสน. 2550; เพ็ญนี แนรอท. 2550) มีความเห็น ตรงกันว่า งานวิจัยและโครงการ
พัฒ นาเพื อการขับ เคลื อนหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในประเทศไทยที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเป็ นทียอมรับโดยทัวไป มีจุดอ่อนทีสําคัญ คือ การขาดเครื องมือวัดทีดี จึงเป็ นโอกาสให้
นัก วิช าการสาขาจิ ต พฤติก รรมศาสตร์ ได้ ริเ ริ มดําเนิ น โครงการวิจัย เพื อสร้ างแบบวัดทางจิ ต และ
พฤติกรรมทีมีมาตรฐานทางวิชาการขันสูง
ในส่วนของการวิจัย เพื อสร้ างเครื องมือวัดจิ ตพอเพี ยงนัน เริ มดําเนิน การมาตังแต่ปี
2549 โดยโครงการวิจยั แม่บท: การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ซึงในขันแรกนันประกอบด้ วย
งานวิจัย 4 เรื อง เพือสร้ างเครื องมือวัดจิตลักษณะหลายด้ าน ภายในขอบเขต 2 ห่วง และ 1 เงือนไข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีเหตุมีผล การมีภมู ิค้ มุ กันตน และการรับรู้คณ
ุ ความดี ใน
งานวิจยั 3 เรืองแรก ผู้วิจยั ได้ ทําการประมวลเอกสารทีเกียวข้ องอย่างกว้ างขวางจนสามารถกําหนดจิต
ลักษณะหลัก 3 กลุม่ ซึงงานวิจยั แต่ละเรืองทําการวิจยั และพัฒนาเกียวกับจิตลักษณะเพียงกลุ่มเดียว
ดังนี 1) จิตลักษณะกลุม่ ความมีเหตุมีผล ได้ สร้ าง วิเคราะห์และพัฒนาแบบวัดย่อย 3 มิติ คือ ความมี
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การพิสจู น์สาเหตุกบั ผล และ การคิดแบบนิรนัย อุปนัย และการจัดกลุม่ (โกศล
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มีคณ
ุ . 2551) 2) จิตลักษณะกลุ่มการมีภมู ิค้ มุ กันในตน ได้ สร้ าง วิเคราะห์และพัฒนาแบบวัดย่อย 4
มิติ คือ สติสมั ปชัญญะ การมองโลกแง่ดี การจัดการความเครียด และความชอบเสียง (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และงามตา วนินทานนท์. 2551) และ 3) จิตลักษณะกลุม่ การรับรู้คณ
ุ ความดี ได้ สร้ าง วิเคราะห์
และพัฒนาแบบวัดย่อย 3 มิติ คือ การรู้คณ
ุ คน (รูปธรรม) การรู้คณ
ุ แผ่นดิน (นามธรรม) และความอ่อน
น้ อมถ่อมตน (อุบล เลียววาริณ. 2551) รวม 10 แบบวัด มีจํานวน 20 - 36 ข้ อในแต่ละแบบวัด และได้
เก็บข้ อมูลจากคนไทย 3 ประเภท คือ ผู้ใหญ่ นักศึกษา และนักเรี ยน ในจํานวนทีใกล้ เคียงกัน เพือนํา
ข้ อมูลมาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis, EFA) และยืนยันผล
ทีพบด้ วยการทําการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) รวม
ทังสิน 39 แบบวัด
ส่วนงานวิจยั เรืองที 4 (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2551ข) มีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาแบบ
วัดมิติเดียว 10 แบบวัด ในกลุม่ ผู้ตอบทีเป็ นผู้ใหญ่ (จํานวน 1,065 คน) ให้ เป็ นแบบวัดใหม่ทีต่างกันใน
3 ระดับ คือ ระดับจิตเอกภาค (จิตกลุม่ เดียว) กลุ่มจิตทวิภาค (จิตผสม 2 กลุ่ม) และ จิตไตรภาค (จิต
ผสม 3 กลุม่ ) เพือเป็ นเครืองมือวัด “จิตพอเพียง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพประกอบ 5)
ทีสามารถนําไปใช้ ได้ ทนั ที

ภาพประกอบ 5 จิตพอเพียง แบบวัดพหุมิติ และแบบวัดพหุระดับ รวม 25 ชุด สําหรับผู้ใหญ่
(ทีมา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2551ค)
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ในการวิ จัย ครั งนี ได้ นํ า “แบบวัด จิ ต พอเพี ย ง” ที สร้ างโดยดวงเดื อ น พัน ธุม นาวิ น
(2551ค) มาใช้ วดั จิตพอเพียงของครู แบบวัดนีเป็ นการวัดจิตระดับไตรภาค ซึงเป็ นจิตทีเกิดจากการบูร
ณาการจิตพืนฐาน 3 ด้ าน คือ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันตนทางจิต และการรับรู้คณ
ุ ความดี ด้ วย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบด้ วยคะแนนรวมกลุ่มข้ อจากแบบวัดจิตลักษณะมิติเดียวต่างๆ เป็ นแบบวัด
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีจํานวน 11 ข้ อ
แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.3 ถึง 9.4 และมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประ
สิทธ์แอลฟ่ าเท่ากับ .80
ผลการวิจัย ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งจิต พอเพีย ง กั บ พฤติก รรมของครู ในการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประมวลเอกสาร พบงานวิจัย
เพียง 1 เรืองทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียง กับพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของบุคคล ได้ แก่
งานวิ จัย ของวี ร วรรณ วงศ์ ปิ นเพ็ ช ร์ และชลิ ด า วสุวัต (2552) ทํ า วิ จั ย เรื อง การพั ฒ นาโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ใน
สถาบัน อุดมศึก ษาทังของรัฐ และเอกชน จังหวัดเชี ย งใหม่ จํ านวน 800 คน ผลจากการวิเ คราะห์
ความสัมพัน ธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ พบว่า จิ ตพอเพี ย งมีอิท ธิ พลทางตรงต่อพฤติก รรมการอนุรัก ษ์
สิงแวดล้ อม (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลทางตรงเท่ากับ .25) และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตผ่าน
พฤติกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลเท่ากับ .16) นอกจากนีเป็ นการศึกษาตัวแปรที
เป็ นจิตลักษณะมิติเดียวๆ ซึงเป็ นองค์ประกอบของจิตพอเพียงกลุ่มต่างๆ (เช่น กลุ่มความมีเหตุมีผล
กลุม่ การมีภมู ิค้ มุ กันในตน และกลุ่มการรับรู้คณ
ุ ความดี ) มีตวั อย่างงานวิจัยหลายเรื องเช่น งานวิจัย
ของวรนุช สิปิยารักษ์ (2552) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการพึงตนเองในวัย
สูงอายุ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้สงู วัยทีมีอายุตงแต่
ั 55 – 88 ปี จํานวน 441 คน ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรจิตมิติ
เดียวในกลุม่ การรับรู้คณ
ุ ความดี ด้ านการรับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดิน พบผลการวิจัยว่า การรับรู้คณ
ุ
ความดีของแผ่น ดิน เป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับ แรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .23) เมือร่ วมกับตัวแปรจิ ต
ลักษณะและพฤติกรรมเดิม กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร
สามารถทํานายพฤติกรรมพึงตนเองด้ านสังคม (การมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อืนในสังคม ไม่เก็บตัวอยู่คน
เดียว) ของผู้สงู อายุได้ ร้อยละ 30.5 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนียังสามารถทํานายพฤติกรรมพึงตนเอง
ด้ านสังคมของผู้สงู อายุได้ เป็ นลําดับเดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .51) ในกลุม่ ผู้สงู อายุ 12 จาก
26 ประเภท โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ผู้สงู อายุเพศชาย โดยทํานายได้ ร้อยละ 46.7 ส่วนงานวิจัยของ
จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) ทีศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานทีเกียวข้ องกับพฤติกรรม
ป้องกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก จํานวน
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553 คน ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาตัวแปรจิ ตมิติเดียวในกลุ่มการมีภูมิค้ มุ กัน ตน คือ มิติด้านความชอบเสียง
พบว่า พนักงานทีมีความชอบเสียงน้ อยเป็ นผู้มีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางานตามหน้ าที
และนอกเหนือหน้ าทีมากกว่าพนักงานทีมีความชอบเสียงมาก ยิ งกว่านันยังพบรายละเอียดอีก ว่า
ความชอบเสียง เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .32) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะ
อืนอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 3 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทํางานตามหน้ าที
ได้ ร้อยละ 31.7 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนียังสามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหน้ าทีได้ ในลําดับเดียวกัน ในกลุม่ ของพนักงานทีมีลกั ษณะชีวสังคมแตกต่างกัน จํานวน 10
จาก 14 ประเภท (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .32 ถึง .44) ส่วนงานวิจยั ของวรรณภา กันยาวงศ์ (2551) ศึกษา
ลักษณะสถานการณ์ในงานอาชี พ และลักษณะจิตใจที เกียวข้ องกับการปรับ ตัวของผู้บริ หารสตรี ใ น
องค์กรเอกชน จํานวน 286 คน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาตัวแปรจิตมิติเดียวในกลุ่มการมีภมู ิค้ มุ กันตน ในมิติการ
มองโลกในแง่ดี และการจัดการกับ ความเครี ย ด พบว่า ยิ งผู้บ ริ หารสตรี มีก ารมองโลกในแง่ดีมาก
เพี ย งใด ก็ยิ งมีก ารปรับ ตัวด้ านอัตมโนทัศน์ (การเข้ าใจและยอมรับ ภาพพจน์ ของตนเองในสังคม
แวดล้ อมปั จจุบนั ) มากเท่านัน ผู้วิจยั ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกบั การจัดการ
กับความเครียดทีส่งผลต่อความแปรปรวนของการปรับตัวด้ านเดียวกันนีในกลุ่มผู้บริ หารสตรี โดยรวม
และกลุ่มผู้ทีมีลัก ษณะงานตรงอุป นิสัย มาก กล่าวคือ ในหมู่สตรี ที สามารถจัดการกับ ความเครี ย ด
ได้ มาก และถ้ ามองโลกในแง่ดีมากด้ วย เป็ นสตรีทีปรับตัวด้ านอัตมโนทัศน์ได้ มากกว่าผู้ทีมองโลกในแง่
ดีน้อย นอกจากนียังพบในรายละเอียดด้ วยว่า การมองโลกในแง่ดี เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก (ค่า
เบต้ าเท่ากับ .30) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น 4 ตัวแปร สามารถทํานาย
การปรั บ ตัว ด้ า นอัต มโนทัศ น์ ข องผู้บ ริ ห ารสตรี ไ ด้ ร้ อยละ 13.8 ในกลุ่ม รวม ส่ว นการจัด การกับ
ความเครียด เป็ นตัวทํานายสําคัญของการปรับตัวด้ านอัตมโนทัศน์ของผู้บริ หารสตรี ได้ เป็ นลําดับแรก
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .28) เมือร่วมกับตัวแปรอืนอีก 9 ตัวแปร รวมเป็ น 10 ตัวแปร โดยสามารถทํานายได้
ร้ อยละ 24.3 ผลการวิจยั ของวรรณภา กันยาวงศ์ (2551) ดังกล่าว สอดคล้ องกับผลการวิจัยปั จจัยเชิง
เหตุของคุณภาพชีวิตในผู้ใหญ่วยั กลางคนจากหลากหลายอาชีพจํานวน 645 คน ทีนพมาศ แซ่เสียว
(2550) ได้ ทําวิจยั ไว้ ซึงพบว่า การมองโลกในแง่ดี เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .26)
เมือร่วมกับจิตลักษณะเดิมรวม 5 ด้ าน สามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้ านรวม (ด้ านการทํางาน ด้ าน
ครอบครัว และด้ านสังคม) ได้ ร้อยละ 77.9 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดเดียวกันนี การมองโลกในแง่ดี ยัง
เป็ นตัวทํานายสําคัญอันดับที 1 และ 2 ทีสามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้ านการทํางาน ด้ านครอบครัว
และด้ านสังคมแต่ละด้ านอีกด้ วย (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .20 ถึง .43) ในส่วนของการวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเป็ นครู จากการประมวลเอกสารพบว่ามีงานวิจัยทีเกียวข้ องอย่างน้ อย 2 เรื อง ได้ แก่ งานวิจัยเรื อง
การวิเ คราะห์ระบบจิตมอดไหม้ ในงานครูของ วราภรณ์ ธนะสุริย เกียรติ (2550) กลุ่มตัวอย่างคือครู
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จํานวน 307 คน ผู้วิจยั ศึกษาตัวแปรการจัดการกับความเครี ยด (กลุ่มจิตมิติเดียวด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ตน) พบผลสําคัญว่า การจัดการกับความเครียดเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ -.52)
เมือร่วมกับจิตลักษณะอืนรวม 5 ตัวแปร สามารถทํานายสภาวะจิตมอดไหม้ (ความเหนือยล้ าในการ
ทํางานครู) ได้ ร้อยละ 47.1 ในกลุม่ รวม กล่าวคือ ครูกลุม่ ตัวอย่างรวมทีมีการจัดการกับความเครี ยดได้
อย่างเหมาะสมมาก จะมีสภาวะจิตมอดไหม้ น้อยกว่าครูทีมีลกั ษณะตรงข้ าม และตัวแปรชุดเดียวกันนี
การจัดการกับ ความเครี ย ด สามารถทํานายสภาวะจิตมอดไหม้ ได้ เป็ นลําดับ เดียวกันในกลุ่มครูที มี
ลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน จํานวน 7 ใน 10 ประเภท (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง -.23 ถึง -.79) โดยทํานาย
ได้ สูง สุดในกลุ่มครู ช าย ทํ านายได้ ร้อยละ 65.1 ยิ งกว่า นัน ในตัวแปรชุด เดีย วกัน การจัด การกับ
ความเครียด ยังเป็ นตัวทํานายสําคัญอันดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ -.55) สามารถทํานายพฤติกรรมใน
สภาวะจิตมอดไหม้ ในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 52 และสามารถทํานายความพร้ อมทีจะลาออกจากงานของ
ครูได้ เป็ นลําดับเดียวกัน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .26) โดยทํานายได้ ร้อยละ 15.4 ในกลุ่มรวม งานวิจัยกับครู
อีกเรืองหนึง ของศุภวดี บุญญวงศ์ (2552) ได้ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมครูในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เ รี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลัก ษณะที พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างคือครู จํานวน 446 คน
ผู้วิจยั ศึกษาจิตมิติเดียวด้ านการมองโลกในแง่ดี พบว่า การมองโลกในแง่ดีเป็ นตัวทํานายสําคัญอันดับ
ที 1 และ 2 (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .14 ถึง .34) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะรวม 3 ด้ าน สามารถทํานาย
พฤติก รรมการปลูก ฝั ง คุณ ลัก ษณะที พึง ประสงค์ พฤติ ก รรมการรับ นวัตกรรม และพฤติก รรมการ
สนับสนุนทางสังคมของครูในกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อยหลายประเภทโดยมีเปอร์ เซ็นต์การทํานายอยู่
ระหว่างร้ อยละ 10 ถึง 27.9
จากการประมวลงานวิจัย ที เกี ยวข้ องสรุ ป ได้ ว่า ผู้ที มีจิ ตลัก ษณะด้ านต่างๆ ซึงเป็ น
องค์ประกอบของ “จิตพอเพียง” ในปริมาณมาก เป็ นผู้ทีมีจิตลักษณะและพฤติกรรมทีน่าปรารถนามาก
ด้ วย เช่น พฤติกรรมการพึงตนเอง พฤติกรรมการป้องกันอันตราย พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
รวมทังสามารถปรับตัวได้ มาก และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีกว่าผู้ทีมีจิตพอเพียงน้ อย ดังนันจึงคาดได้ ว่าครูที
มีจิ ตพอเพี ย งสูง จะเป็ นผู้ที มีพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมากด้ วย
สถานการณ์ ในการทํางานของครู กับ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของ
ครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักจิตวิทยาเจ้ าของทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological System Theory) (งามตา วนินทา
นนท์ และคณะ. 2545: 32 - 33; อ้ างอิงจาก Bronfenbrenner. 1989: 188, 226-229) ได้ พยายาม
ชีให้ เ ห็น ว่าสถานที และสถานการณ์ ซึงเป็ นสภาพแวดล้ อมที มนุษ ย์ อาศัย อยู่เ ป็ นสิงที มีอิท ธิ พลต่อ
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พัฒนาการของมนุษย์ การเปลียนแปลงตามธรรมชาติของสภาพแวดล้ อม ย่อมส่งผลกระทบทังทางตรง
และทางอ้ อมต่อมนุษย์ทีอยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมนันๆ ดังนัน สถานการณ์ทางสังคมทีบุคคลประสบอยู่
ในปั จ จุบัน เช่น สถานทีหรื อสภาพแวดล้ อมในการทํางาน จึงสามารถส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง
จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลทีเผชิญสภาพแวดล้ อมนันอยู่
ต่อไปนี เป็ นการประมวลเอกสารงานวิจัย ที เกียวข้ อง เพื อแสดงให้ เ ห็น ถึงความสําคัญ ของ
สถานการณ์ในการทํางานของครู 4 ด้ าน ได้ แก่ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และ
ภาระงานครู ทีอาจเกียวข้ องกับจิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การฝึ กอบรม เป็ นตัวแปรหนึงในกลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน ทีนักวิจัยส่วนใหญ่พบ
ผลอย่างสอดคล้ องกันว่า เป็ นตัวแปรทีมีความเกียวข้ องกับจิตลักษณะและพฤติกรรมการทํางานทีน่า
ปรารถนาของผู้ใ หญ่ ตัวอย่างเช่น การฝึ กอบรมเพื อป้องกัน อัน ตรายจากการทํ างานกับ พฤติกรรม
ป้องกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม (จุรีพร ภิบาลจันทร์ .
2551) การฝึ กอบรมเกียวกับงานกับพฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการตํารวจ (นีออน พิณประดิษฐ์ .
2546) การฝึ กอบรมของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน (เปรมสุรีย์ เชือมทอง. 2536) การ
ฝึ กอบรมครูคณิตศาสตร์กบั พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครูคณิตศาสตร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และอัมพร ม้ าคะนอง. 2552) เป็ นต้ น
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของการฝึ กอบรม ตัวอย่างเช่น โกลด์สเทน (ชูชัย สมิท ธิ
ไกร. 2540: 5 อ้ างอิงจาก Goldstein. 1993) ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมว่าเป็ นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็ นระบบเพือสร้ างหรือเพิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ
(Ability) และเจตคติ (Attitude) อันจะช่วยปรับปรุงให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึน ส่วนปรี ยา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ให้ ความหมายของการฝึ กอบรม คือ กระบวนการจัดการเพือให้ บคุ คลได้ เกิด
การเรี ย นรู้ และมีทัก ษะเพื อความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมเพื อเปลียน
พฤติก รรมของผู้เข้ าอบรม เป็ นกิ จกรรมที จําเป็ น และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ก ารเพือให้ องค์การเกิ ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนันจึงสรุปได้ ว่า การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพือให้ เกิดความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนเจตคติทีดีในหน้ าทีการทํางาน ทําให้ เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในงานมากขึน
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ในส่วนของการฝึ กอบรมเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีจัด ขึนสําหรับครูนัน
ส่วนมากมีวตั ถุประสงค์ทีสอดคล้ องกัน คือ เพือพัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทังมีทกั ษะในการปลูกฝั งอบรม และการจัดการเรี ยนการสอนเพือการถ่ายทอด
องค์ความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรี ยนให้ ได้ มากทีสุด ซึงใน
ปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด โครงการฝึ กอบรมเกี ยวกั บ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แก่ ค รู ทั งโดย
กระทรวงศึกษาธิการเอง และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ องเป็ นจํานวนมาก
ดังนันในการวิจัยนี ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง หมายถึง ประสบการณ์ของครูทีได้ จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างปริมาณประสบการณ์ทีครู
ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมประชุมสัมมนา รับ ความรู้ และการฝึ กอบรมเกี ยวกับ หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และปริมาณการรับรู้ประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ อง
การวั ด ประสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีงานวิจยั จํานวนหนึง ทําการวัดประสบการณ์ในการฝึ กอบรมด้ านต่างๆ ของบุคคล เช่น
การวัดประสบการณ์การเข้ าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรี ยน ในงานวิจัยของหรรษา เลาหเสรี
กุล (2537) ผู้วิจัยได้ สร้ างแบบวัดการรับ รู้ป ระโยชน์ จากการเข้ าร่ วมกิจ กรรมทางพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ซึงประกอบด้ วย 2 ส่วน ส่วนแรกวัดปริมาณการเข้ าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทีโรงเรี ยนจัด
ขึน และส่วนทีสองวัดการรับรู้คณ
ุ ค่าของการเข้ าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนานัน ข้ อความทีใช้ วดั ตัว
แปรส่วนทีหนึงและส่วนทีสอง จะเป็ นประโยคทีมีเนือหาเกียวเนืองกัน ตัวอย่างเช่น ประโยค (ก) ถาม
ปริมาณความถีของการเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กสมาธิทีโรงเรียนจัดขึน มีมาตรประกอบ 4 ระดับ ตังแต่ “ทุก
ครัง” “บ่อยครัง” “น้ อยครัง” จนถึง “ไม่เคยเลย” ประโยค ข) ถามผู้ตอบเกียวกับการรับรู้คณ
ุ ค่าของ
กิจ กรรมการฝึ กสมาธิ นันเพี ยงใด มีมาตรประกอบ 6 หน่วย ตังแต่ “จริ งที สุด ” จนถึง “ไม่จ ริ งเลย”
คะแนนการได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา คือ คะแนนจากประโยค (ก) คูณ
คะแนนจากประโยค (ข) แบบวัดนีจะประกอบด้ วยข้ อคําถามในลักษณะเดียวกันนี จํานวน 10 คู่ พิสยั
คะแนนระหว่าง 0 กับ 180 ผู้ทีได้ คะแนนสูงแสดงว่า เป็ นผู้ทีได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนามาก แบบวัดมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.83 ต่อมากิตติรัตน์ ชัย
รัตน์ (2547) ได้ สร้ างแบบวัดในลักษณะเดียวกันนีขึนจากนิยามปฏิบัติการ ลักษณะของข้ อคําถามจะ
เกียวกับประสบการณ์ของนักเรี ยนทีได้ จากการพิ จารณาร่วมกันระหว่างความถีทีนักเรี ยนได้ รับการ
ฝึ กอบรมและ/หรือเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ในช่วง 2 ปี การศึกษา และการรับรู้ประโยชน์ของการได้ เข้ าร่ วม
ใน 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านการเรี ยนรู้สาระวิทยาศาสตร์ 2) ด้ านการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน 3) ด้ าน
ความรู้รอบตัว แบ่งการวัดเป็ น 2 ตอน ตอนแรก วัดจํานวนครังของการเข้ าร่วมฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ า
ค่ายวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นแต่ละคน ตอนทีสอง วัดการรับ รู้ ประโยชน์ ของการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
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ฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ ในแต่ละครังว่ามีมากเพียงใด ประโยคคําถาม 10 ข้ อ แต่ละ
ประโยคมีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อแบบ (t - ratio)
อยู่ระหว่าง .59 ถึง .75 และมีความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่าเท่ากับ .99 สําหรับตัวอย่างการวัด
ประสบการณ์ใ นการฝึ กอบรมของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น เปรมสุรีย์ เชื อมทอง (2536) ได้ สร้ างแบบวัด
ปริมาณการอบรมของผู้บริหารโรงเรียน ซึงประกอบด้ วย คําถามเกียวกับจํานวนครังทีได้ รับการอบรม
เกียวกับเรืองการบริหารงาน โดยรายงานถึงการได้ รับการอบรมหรือไม่ได้ รับการอบรมในช่วง 3 ปี ทีผ่าน
มา โดยใช้ มาตรประเมินรวมค่า 4 หน่วย เมือนําไปใช้ กบั กลุม่ ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า มีคา่ ความเชือมัน
แบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.62 และเมือเร็วนี จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้
ประโยชน์จ ากการฝึ กอบรมเพือป้องกันอัน ตรายจากการทํ างาน โดยมีแนวการสร้ างมาจากแบบวัด
ประสบการณ์และการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมฝึ กอบรมและ/หรื อเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ ของกิตติรัตน์
ชัยรัตน์ (2547) แบบวัดทีสร้ างขึนเป็ นการถามเกียวกับประสบการณ์ทีผู้ปฏิบัติงานได้ รับโดยประเมิน
ร่วมกันระหว่างปริมาณการได้ รับการฝึ กอบรมเกียวกับการป้องกันอันตรายจากการทํางาน และปริมาณ
การรับรู้ประโยชน์ของการฝึ กอบรมนันๆ โดยคําถามในแต่ละข้ อมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํานวนครังของ
การเข้ ารับการฝึ กอบรมความรู้เกียวกับการป้องกันอันตรายของพนักงานปฏิบัติการในช่วงเวลา 1 ปี ที
ผ่านมา ตอนที 2 ถามเกียวกับการรับรู้ประโยชน์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมดังกล่าว แบบวัดมีจํานวน 10
ข้ อ พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 31 ถึง 100 คะแนน เมือนําไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างจริ ง มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง .56 ถึง .84 และมีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .94
ดังนัน ในการวิจัยนี ผู้วิจัย ได้ สร้ างแบบวัดประสบการณ์ใ นการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงขึนโดยใช้ แนวการสร้ างแบบวัดตามแบบของกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) และจุรีพร ภิบาลจันทร์
(2551) ทีกล่าวรายละเอียดแล้ วข้ างต้ น
ผลการวิจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประมวลเอกสารพบหลักฐานงานวิจัยทีแสดงถึงความสําคัญ
ของการฝึ กอบรมกับเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของจุรีพร
ภิบาลจันทร์ (2551: 184) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานทีเกียวข้ องกับพฤติกรรม
ป้องกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก จํานวน
553 คน พบว่า การรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมเพือป้องกันอันตรายจากการทํางาน (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.10) เมือร่วมกับตัวแปรสถานการณ์ในการทํางานอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 3 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติ
ทีดีตอ่ พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางานได้ ร้อยละ 19.4 ในกลุ่มรวม และสามารถทํานายได้
สูงสุดในกลุม่ พนักงานทีปฏิบตั ิงานในโรงงานทีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO
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9001: 2000 โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 35 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับการศึกษาของศิริกุล
กลินทอง (2549: 102 - 103) ทีทําวิจยั เรืองปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของ
ข้ า ราชการที เข้ า ร่ ว มโครงการการเรี ย นรู้ ตามรอยพระยุ ค ลบาท กลุ่ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 485 คน
ประกอบด้ วย ข้ าราชการทีเข้ าร่ วมโครงการการเรี ยนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จํานวน 245 คน และ
ข้ าราชการทัวไปทีไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการจํานวน 240 คน พบว่า ข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการเรี ยนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการทํางานมากกว่าข้ าราชการทีไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการ
พบผลเช่นนีในกลุม่ ข้ าราชการหญิง ข้ าราชการทีไม่ได้ สงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้ าราชการที
ปฏิบตั ิราชการในต่างจังหวัด และข้ าราชการทีใส่บาตร และล่าสุดดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ า
คนอง (2552) ได้ ทําวิจยั เชิงทดลองฝึ กอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการทีมีผลต่อพฤติกรรม
การพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจํานวน 316
คน พบว่า ครูทีได้ รับการฝึ กอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ (แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะ
มุง่ อนาคตควบคุมตน และทักษะการสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรี ยน) ได้ รับการฝึ กอบรมการจัดการ
เรี ย นรู้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นผู้ที มีเ จตคติที ดีต่อพฤติก รรมการพัฒนานัก เรี ย น (วัดทัน ที ห ลังฝึ กอบรม)
มากกว่าครู ทีไม่ได้ รับ การฝึ กอบรมจิ ตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลเช่นนีปรากฏในกลุม่ รวมและทุกกลุม่ ย่อยทีศึกษา สรุปได้ วา่ การฝึ กอบรม
เป็ นปั จจัยเชิงเหตุสําคัญทีทําให้ เกิดเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมทีเหมาะสม ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาด
ได้ วา่ ครูทีได้ รับประสบการณ์การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก จะมีเจตคติทีดีต่อ
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมากกว่ า ครู ที ได้ รั บ
ประสบการณ์การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
ผลการวิจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง มีหลักฐานงานวิจัย จํานวนหนึงทียื นยังถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างการ
ฝึ กอบรมกับพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น งานวิจยั กับพนักงานปฏิบตั ิการในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกของ จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551: 190 - 197) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 553 คน
ผู้วิจยั พบผลสําคัญว่าการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมเพือป้องกันอันตรายจากการทํางาน เป็ นตัว
ทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .21) เมือร่วมกับตัวแปรสถานการณ์ในการทํางานรวม 3 ตัว
แปร สามารถทํานายพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางานตามหน้ าที ได้ ร้อยละ 29.8 ในกลุ่มรวม
และสามารถทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ พนักงานทีปฏิบัติงานในโรงงานทีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 41.6 และตัวแปรชุดนียังสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายนอกเหนือหน้ าทีได้ เป็ นลําดับเดียวกัน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .19) โดย
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สามารถทําได้ นายร้ อยละ 18.9 ในกลุม่ รวม และสามารถทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มพนักงานทีปฏิบัติงาน
ในโรงงานทีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยสามารถทํานาย
ได้ ร้อยละ 29 เช่นเดียวกับงานวิจัยของนีออน พิณประดิษฐ์ (2546: 73 - 74) ทีศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานของตํารวจ จํานวน 1,209 นาย พบว่า ตํารวจทีเห็นประโยชน์จากการฝึ กอบรมมากเป็ นผู้ทีมี
พฤติกรรมการทํางานทัวไปมาก (การรักษากฎหมาย ความสงบ และความมันคงภายในประเทศ) ผล
เช่นนีพบในกลุม่ ตํารวจชันประทวน สายงานจราจร และสายงานป้องกันปราบปราม ส่วนงานวิจัยใน
อดีตที ศึก ษาผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นจํ านวน 240 คน ของ เปรมสุรี ย์ เชื อมทอง (2536: 249) พบผลที
สอดคล้ องกันว่า ผู้บริ ห ารทีรายงานว่าโรงเรี ยนของตนมีประสิทธิ ภาพสูง เป็ นผู้ทีได้ รับการฝึ กอบรม
เกียวกับการบริหารมากกว่าผู้บริ หารทีรายงานว่าโรงเรียนของตนมีประสิทธิผลตํา งานวิจยั อีกเรื องหนึง
ของพรณเรศ ไชยยา (2535: 114 - 116) ศึกษาบทบาทของครู (จํานวน 222 คน) ทีมีต่อการส่งเสริ ม
การอนุรัก ษ์ สิงแวดล้ อมในโรงเรี ย นมัธยมศึก ษาตอนต้ น จังหวัดพิ จิ ตร พบผลสําคัญ ว่า ยิ งครู ที มี
ประสบการณ์เข้ าร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมเกียวกับเรืองการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมมากเท่าใด ครูก็มีบทบาทใน
การส่งเสริมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม (ด้ านการอบรมชีแนะแก่นักเรี ยนในการช่วยกันรักษาสิงแวดล้ อม
ด้ านการเผยแพร่ขา่ วสารความรู้เกียวกับการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม และด้ านการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อม) มากเท่านัน ส่วนงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2552)
ได้ ทําวิจยั เชิงทดลองฝึ กอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการทีมีผลต่อการพัฒนานักเรียนของครู
คณิ ตศาสตร์ ใ นระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น กลุ่มตัวอย่างครู จํานวน 316 คน พบว่า ครู ที ได้ รับ การ
ฝึ กอบรมจิตลักษณะและทัก ษะแบบบูรณาการ (แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
และทักษะการสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียน) ได้ รับการฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็ นผู้
ทีมีความรู้ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ มากกว่าครูทีไม่ได้ รับการฝึ กอบรมจิ ตลักษณะและ
ทักษะแบบบูรณาการ ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ และในงานวิจัยของพัฒนา
ภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2545) ศึก ษาบทบาทของครูในการส่งเสริ มความรู้ เศรษฐกิจพอเพี ยงในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึก ษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจํ านวน 361 คน ผู้วิจัย
พบว่า ครูที มีประสบการณ์ก ารเข้ าร่วมกิจกรรมเกียวกับเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาก จะมีบทบาทในการ
ส่งเสริ มความรู้ เศรษฐกิจ พอเพีย งแก่นัก เรี ยน (ด้ านการสอนความรู้เ ศรษฐกิ จพอเพี ยง ด้ านการให้
คําปรึกษาชุมชนเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และด้ านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง)
มากด้ วย
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั เกียวกับประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ
สามารถสรุปได้ วา่ การฝึ กอบรมมีความสัมพันธ์กบั จิตลักษณะและพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของผู้ใหญ่
ดังนันในการวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูทีได้ รับประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าครูที
ได้ รับประสบการณ์ในการฝึ กอบรมน้ อย
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากคนรอบข้ า ง กั บ จิต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ และ
พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักฐานจากผลการวิจยั จํานวนหลายเรือง ทีพบผลสอดคล้ องกันว่าการสนับสนุนทาง
สังคม มีความเกียวข้ องกับจิตลักษณะและพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของผู้ใหญ่ เช่น พฤติกรรมการออก
กําลังกายเพื อสุขภาพ (ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ. 2552) พฤติก รรมอบรมบุตรชายให้ เคารพ
กฎระเบียบของบิดาตํารวจ (ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ. 2551) พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร
ของอาจารย์ (ชวนชัย เชือสาธุชน. 2546) พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครูคณิตศาสตร์ (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง. 2547) พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์
(ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ. 2552) เป็ นต้ น
มีนัก วิช าการหลายท่านที ได้ ใ ห้ ความหมายของการสนับ สนุน ทางสังคม เช่น เฮ้ า ส์
(นีออน พิ ณประดิษ ฐ์ . 2546 อ้ างอิงจาก House. 1981) ได้ ให้ ความหมายการสนับสนุน ทางสังคม
หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล ซึงประกอบด้ วย การสนับ สนุน ทางสังคม 4 ด้ าน ดังนี 1) การ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (emotion support) หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การ
แสดงความรัก ความผูกพันต่อกัน การยอมรับนับถือ และเห็นคุณค่าระหว่างบุคคลทีเกียวข้ องกัน 2)
การสนับสนุนด้ านการประเมินเปรี ยบเทียบ (appraisal support) หมายถึง การได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับ
และการเปรียบเทียบตนเองกับผู้ทีอยู่ร่วมในสังคม 3) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (information
support) หมายถึง การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร คําแนะนํา ข้ อเสนอแนะแนวทาง และการให้ คําปรึกษา ซึง
สามารถนําไปใช้ แก้ ปัญหาได้ และ 4) การสนับสนุนด้ านสิงของหรื อบริ การ (instrumental support)
หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลือในรูปวัตถุ หรื อสิงของ เวลา เงินหรื อแรงงาน เพือส่งเสริ มหรื อช่วย
แก้ ปัญหา ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000: 155 - 166) ได้ รวบรวมและสรุปนิยาม
ปฏิบตั ิการของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใด
สถานการณ์ ห นึง โดยผู้ที ให้ ก ารสนับสนุนทางสังคมมักจะให้ ก ารสนับ สนุนใน 3 ด้ าน คือ 1) การ
สนับสนุน ทางด้ านอารมณ์ (emotional support) เช่น การปลอบโยน การให้ ความเป็ นห่วงเป็ นใย
ความรัก ความอบอุน่ ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
(international support) เช่น การให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับการทํางาน ข้ อมูลย้ อนกลับ การให้ รางวัล -

59
ลงโทษ การกล่าวติชม เป็ นต้ น 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์ รวมทังทรัพยากร งบประมาณ และ
แรงงาน (material support) เช่น บริการ เงิน สิงของ เครืองมือทีจําเป็ น เป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่า การสนับ สนุน ทางสัง คม เป็ นการให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ บุค คลที อยู่ใ น
สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึง ทังทางด้ านจิ ตใจ อารมณ์ ความรู้ สึก ข้ อมูลข่าวสาร รวมทังวัสดุ
อุปกรณ์ ดังนันในการวิจัยครังนี ได้ ให้ ความหมายการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง หมายถึง
การทีครูรับรู้วา่ บุคลากรในโรงเรี ยน ได้ แก่ หัวหน้ างาน เพื อนร่วมงาน และผู้ปกครองนักเรี ยน ให้ การ
สนับสนุนตนในการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการเรียนการสอนแก่นักเรี ยน ใน 3 ด้ าน
คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ - สังคม การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทังงบประมาณและแรงงาน
การวัดการสนับสนุนทางสังคม ตัวอย่างการวัดการสนับสนุนทางสังคม เช่น ศักดิ ชัย
นิรัญทวี (2532) ได้ นําแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Questionnaire) ของ ซาราสัน
และคณะ (ศักดิ ชัย นิรัญทวี, 2532 อ้ างอิงจาก Sarason; et al., 1983) มาดัดแปลงเพือใช้ วดั การ
สนับ สนุน ทางสังคมทีเน้ น การวัดประเภทของบุคคลที ให้ ก ารสนับ สนุนทางสังคม 3 ด้ าน คือ ด้ าน
อารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านวัตถุสิงของ โดยวัดการสนับสนุนทางสังคมทีมาจากหลายแหล่ง
เช่น หัวหน้ า เพือนร่วมงาน เพือนทัวๆ ไป และบุคคลอืนๆ เป็ นต้ น แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า
มีข้อคําถามจํานวน 28 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นํามาใช้
กับครู 150 คน มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .87 ต่อมาณัฐสุดา สุจินนั ท์กุล (2541) ได้ นําแบบวัดของศักดิ
ชัย นิรัญทวี (2532) มาปรับปรุงใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นพยาบาลวิชาชีพจํานวน 299 คน ได้ ค่าความ
เชื อมันเท่ากับ .90 ส่วนดุจ เดือ น พัน ธุม นาวิ น และอัมพร ม้ า คนอง (2547) ได้ สร้ างแบบวัด การ
สนับ สนุนทางสังคมเพื อใช้ ถามครู โดยวัดการสนับสนุนทางสังคมใน 3 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ ด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร และด้ านวัสดุ แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6
หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ ( t – ratio) ระหว่าง 6.34
ถึง 11.77 และมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .97 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) นี ได้ มีผ้ นู ําไปใช้ และปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีศึกษาอีกหลายท่าน เช่น วราภรณ์ ธนะสุริยเกียรติ (2550) นําไปใช้ ถามครู โดยเลือก
ข้ อความไปใช้ จํานวน 12 ข้ อ ได้ คา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .92 ส่วนจุรีพร ภิบาล
จันทร์ (2551) นํ าไปปรับใช้ กับ พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.88 ดังนันในการวิจยั ครังนีผู้วิจัยได้ นําแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมขึน แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่
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จริงเลย” ผู้ทีได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้รับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ า เพือนร่วมงาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน มากกว่าครูทีได้ คะแนนตํา
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง กั บ
เจตคติต่อพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการ
ประมวลหลักฐานการวิจยั พบผลทีสอดคล้ องกันว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความเกียวกับเจตคติต่อ
พฤติกรรมการทํางานของผู้ใ หญ่ ตัวอย่างเช่น จุรีพร ภิบ าลจันทร์ (2551) พบว่า การสนับ สนุน ทาง
สังคมจากบุคคลในหน่วยงาน เป็ นตัวทํานายสําคัญอันดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .30) เมือร่วมกับตัวแปร
สถานการณ์ในการทํางานอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 3 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกได้ ร้อยละ
19.4 ในกลุม่ รวม อีกงานวิจยั หนึงของศิริกลุ กลินทอง (2549: 197-198) พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ างเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 สามารถทํานายเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการทํางานใน
กลุม่ ข้ าราชการอายุน้อย โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 46.9 และกลุ่มข้ าราชการทีมีอายุราชการน้ อย
โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 46.5 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .23 และ .26 ตามลําดับ) นอกจากนีชวนชัย เชือ
สาธุชน (2546: 121-122) ศึกษาตัวบ่งชีทางจิตสังคมของพฤติกรรมประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ใน
สถาบันราชภัฏ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับ ที 1 (ค่า
เบต้ าเท่ากับ .19) เมือร่วมกับตัวแปรสถานการณ์อีก 2 ด้ าน สามารถทํานายเจตคติทีดีต่อการประหยัด
ทรัพยากรในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 8 และตัวแปรชุดนี ยังสามารถทํ านายเจตคติที ดีต่อการประหยัด
ทรัพยากรได้ เป็ นลําดับเดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .16 ถึง .27) ในกลุม่ อาจารย์ทีมีลกั ษณะชีวสังคม
แตกต่างกันทัง 6 กลุม่ โดยทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 7 ถึง 10 ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ า
คนอง (2547: 108) พบว่า ครูทีรายงานว่าตนได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่
งานมากกว่าครูทีรายงานว่าตนได้ รับการสนับสนุนจากองค์การน้ อย พบในกลุ่มครูทีได้ รับการอบรม
น้ อย และกลุม่ ครูฐานะตํา สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ทีพบว่า ครู
ทีรายงานว่าตนเองได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก เป็ นครูทีมีเจตคติทีดีต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากกว่าครูทีรายงานว่าตนได้ รับการสนับสนุนทางสังคมน้ อย ดังนันในการวิจัยนี
จึงคาดได้ วา่ ครูทีรายงานว่าตนได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้ างมาก จะเป็ นผู้ทีมีเจต
คติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าครูทีรายงาน
ว่าตนได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้ างน้ อย
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างการสนั บสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง กั บ
พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีงานวิจัย
จํ า นวนหนึงให้ ผลที สอดคล้ อ งกัน ว่า การสนับ สนุน ทางสัง คมมี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมที น่ า
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ปรารถนาของผู้ใหญ่ เช่น งานวิจยั ของนีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2546: 83) พบว่า ตํารวจทีได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมการทํางานมากกว่ากลุ่มทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมน้ อย
โดยพบผลเช่นนีในตํารวจกลุ่มชันสัญญาบัตร ชันประทวน สายงานสอบสวน และสายงานป้องกัน
ปราบปราม เช่นเดียวกับศิริกลุ กลินทอง (2549: 152-154) พบว่า ข้ าราชการทีได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื อนร่ วมงานมาก เป็ นผู้ที มีพ ฤติก รรมสนับ สนุน ทางสัง คมแก่เ พื อนร่ วมงานมากกว่า
ข้ าราชการทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานน้ อย พบผลในกลุ่มย่อยทีสําคัญ คือ กลุ่ม
ข้ าราชการหญิง กลุม่ ข้ าราชการเงินเดือนมาก กลุ่มข้ าราชการทีมีระดับสูง กลุ่มข้ าราชการทีใส่บาตร
กลุม่ ข้ าราชการทีไม่นังสมาธิ และกลุ่มข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการเรี ยนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ส่วนงานวิจยั พฤติกรรมของครู เช่น วราภรณ์ ธนสุริยะเกียรติ (2550) พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้ า เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .30) เมือร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะ
ชุดสถานการณ์ และชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร สามารถทํานายความพร้ อมทีจะ
ลาออกจากงานครูได้ ร้อยละ 24 ในกลุ่มรวม กล่าวคือ ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ า
มาก จะเป็ นผู้ทีมีความพร้ อมที จะลาออกจากงานครูน้อยกว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
หัวหน้ าน้ อย อีกงานวิจยั หนึง ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า ครูคณิตศาสตร์
ทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ ามาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรี ยน
มากกว่า และมีพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ทีดีมากกว่า ครูประเภทตรงข้ าม สอดคล้ องกับศุภวดี
บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ทีศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 2
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .21) เมือร่วมกับชุดตัวแปรสถานการณ์รวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์ได้ ร้อยละ 19.7 ในกลุม่ รวม และพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2545: 8283) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25) เมือร่วมกับปั จจัย
อืนอีก 3 ด้ าน รวมเป็ น 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ร้อยละ 18.80 ในกลุม่ รวม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง สรุปได้ ว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กบั เจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมต่างๆ รวมทังพฤติกรรมการทํางานทีเหมาะสมของผู้ใหญ่และ
ครู ดังนัน ในการวิจยั นีจึงคาดได้ วา่ ครูทีรายงานว่าตนเองได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
(หัวหน้ า เพื อนร่ วมงาน และผู้ป กครองนักเรี ยน) มาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติที ดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีรายงานว่าตนได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
น้ อย
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ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งครู แ ละนั ก เรี ย น กั บ จิต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ และ
พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์หนึงๆ เป็ นตัวแปรด้ านสถานการณ์ทีนักวิจัย
หลายท่านพบผลอย่างสอดคล้ องกันว่า มีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมทีน่าปรารถนาของผู้ใหญ่ เช่น
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง กับ ประสิทธิผลการทํางานของผู้จัดการธนาคาร (บังอร
โสฬส. 2546) ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้ปกครองกับบุตร กับ พฤติกรรมตํารวจในการปลูกฝั งอบรม
บุตรชายให้ เคาระกฎระเบียบ (ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และคณะ. 2551) ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน กับ พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครูคณิตศาสตร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ า
คะนอง. 2547) เป็ นต้ น
ความสัมพัน ธ์ ทีดีระหว่างครูและนัก เรี ย น มีความสําคัญ ต่อการปฏิบัติห น้ าที ของครู
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของตัวแปรนี เช่น โครสโน และคณะ (Crosnoe; et al., 2010:
407-417) ให้ ความหมายของความสัมพัน ธ์ระหว่างครูและนัก เรี ย นในเชิ งของอารมณ์ ความรู้สึก ที
ใกล้ ชิดสนิทสนมกับนักเรียน รวมทังความรู้สกึ ขัดแย้ งทีเกิดขึนระหว่างครูและนักเรี ยนด้ วย ส่วนศุภวดี
บุญญวงศ์ และคณะ (2552: 24) ให้ ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ ผู้เรี ยน หมายถึง การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรียนในสถานศึกษาและบรรยากาศในห้ องเรี ยนทีแสดงถึงความรัก ความ
เข้ าใจ สนใจ เอาใจใส่ ใช้ เหตุผล และมีความสมําเสมอในการปฏิบัติกับผู้เรี ยนทุกคน ส่วนดุจเดือน
พันธุมนาวิน (2552: 32) ให้ ความหมาย ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยน หมายถึง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียน เช่น การให้ นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทัง
ในชันเรียนและนอกชันเรียน การทีครูมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูกบั นักเรียน โดยครูกบั นักเรียนมีการ
พูดคุย กัน ให้ ความร่ วมมือในชันเรี ย น ครู รับรู้ ว่านัก เรี ยนมีก ารเข้ าหา ไม่ก ลัวตน กล้ าถาม และใน
บางครังนักเรี ยนได้ แสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลือครูด้ วย สถานการณ์ เช่นนีจึงเป็ นสถานการณ์ ที
ส่งผลต่อจิตใจของครูในทางบวกมาก
สรุป ได้ ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนทังในชันเรียน และนอกชันเรียน เช่น การมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ การแสดงความรัก เข้ าใจ สนใจ เอาใจใส่ ใช้ เหตุผลกับนักเรียน เป็ นต้ น
การวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรี ยน มีตวั อย่างงานวิจัยทีสร้ างเครื องมือ
วัดความสัมพันธ์ของบุคคลในสถานการณ์หนึงๆ เช่น ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) ได้ สร้ างแบบวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง โดยมีพืนฐานมาจากแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ ากับ
ลูกน้ องในกลุม่ งานตามแนวทฤษฎีภาวะผู้นําของ ฟี ดเลอร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2547 อ้ างอิงจาก
Fiedler. 1967) ทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ า - ลูกน้ องในทีทํางาน บรรยากาศในการทํางาน
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ความกลมเกลียวระหว่างสมาชิกในกลุ่ม แบบวัดประกอบด้ วย 10 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6
หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 7.91
- 11.39 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่
ระหว่าง .58 ถึง .80 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .92 ส่วนงามตา วนิน ทานนท์
(2536) ได้ สร้ างแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร โดยให้ ความหมายตัวแปรดังกล่าวว่า
ปริมาณความถีทีบิดาหรือมารดาปฏิสมั พันธ์กับบุตรของตนในกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอก
ครอบครัว เช่น กิจกรรมเกียวกับ การเรี ย นของบุตร ร่ วมเล่นเกมและกี ฬาต่างๆ ภายในบ้ าน ทํางาน
อดิเรกร่วมกัน พาบุตรไปซือของใช้ จําเป็ น พาไปทัศนศึกษาและพูดคุยแลกเปลียนข่าวสารระหว่างกัน
เป็ นต้ น แบบวัดเป็ นชนิ ดมาตรประเมิน รวมค่า จํ านวน 20 ประโยค มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “ทํ า
ประจํา” ถึง “ไม่เคยทําเลย” แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ ( t – ratio) ระหว่าง 6.98 ถึง 9.32 และมี
ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.83 สําหรับการสร้ างแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนัก เรี ย น ตัวอย่าง เช่น ดุจ เดือน พัน ธุมนาวิน และอัมพร ม้ า คะนอง (2547) ได้ สร้ างแบบวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน เป็ นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 10 ประโยค แต่ละ
ประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio)
อยู่ระหว่าง 5.10 – 8.37 และพิสัยของความสัมพัน ธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับ แบบวัด (Item Total
Correlation) อยู่ระหว่าง .40 ถึง .61 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.82 แบบวัดนีได้ มี
ผู้นําไปใช้ เช่น วราภรณ์ ธนะสุริยเกียรติ (2550) ได้ คา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.85
ดังนันในการวิจยั นี จะนําแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ
อัมพร ม้ าคะนอง (2547) มาใช้ โดยครูทีได้ คะแนนจากแบบวัดมากเป็ นผู้ทีมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
ครูและนักเรียนมากกว่า ครูทีได้ คะแนนน้ อย
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรียน กับ เจต
คติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักฐานจาก
ผลการวิจยั จํานวนหนึงให้ ผลสอดคล้ องกันว่า ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างบุคคลในสถานการณ์ หนึงๆ มี
ความเกียวข้ องกับเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2547: 113) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคม ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ า ใน
สถานี อนามัยตําบล กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้ าสถานีอนามัย ตําบลในภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือรวม 509 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง เป็ นตัวทํ านาย
สําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .37) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ รวม 8 ตัว
แปร สามารถทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ าได้ ร้อยละ 52.8 ในกลุ่ม
รวม ยิงกว่านันตัวแปรชุดเดียวกันนี ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง ยังเป็ นตัวทํานายสําคัญ
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ลําดับแรกเช่น เดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .33 ถึง .47) สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการ
สนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ าสถานีอนามัยตําบลทีมีลกั ษณะชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน 6 ใน
8 กลุ่ม โดยมีเ ปอร์ เซ็นต์การทํ านายอยู่ระหว่าง 49.2 ถึง 36.6 สอดคล้ องกับสุธาสินี ทองลิม (2548:
179) ศึก ษาจิ ตลัก ษณะและสถานการณ์ ที เกี ยวข้ องกับ พฤติก รรมรับ ผิ ดชอบบุต รในวัย เรี ย นของ
ผู้ป กครอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป กครองนัก เรี ยนประถมศึก ษาปี ที 2 และ 3 จํานวน 360 คน พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน (ซึงใกล้ เคียงกับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน)
เป็ นตัวทํ า นายสํ า คัญ ลํ า ดับ ที 1 (ค่าเบต้ าเท่ า กับ .28) เมื อร่ วมกับ ตัว แปรด้ า นจิ ต ลัก ษณะและ
สถานการณ์อืนๆ รวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรี ยนของ
ผู้ปกครองได้ ร้อยละ 49.3 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดเดียวกันนีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
หลาน ยังเป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับ แรกเช่นเดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .28 ถึง .37) สามารถ
ทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรี ยนของผู้ปกครองทีมีลกั ษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
แตกต่างกัน 9 ใน 16 กลุม่ โดยมีเปอร์เซ็นต์การทํานายอยู่ระหว่าง 47 ถึง 56.3 สําหรับการวิจัยกับครู
ดุจ เดือน พัน ธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ศึก ษาปั จ จัยเชิงเหตุและผลของพฤติก รรมการ
พัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 595 คน พบว่า ครูทีมีความสัมพันธ์ที
ดีกบั นักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมีทศั นคติทีดีตอ่ งานครูคณิตศาสตร์มากกว่า ครูทีมีลกั ษณะตรงข้ าม ผลเช่นนี
ปรากฏในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 4 กลุม่ คือ กลุม่ ครูทีอายุมาก กลุม่ ครูฐานะสูง กลุ่มครูจากหมวดที มี
จํานวนครูมาก และกลุม่ ครูทีได้ รับการอบรมมาก จึงสรุปได้ วา่ ผู้ทีมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างบุคคลใน
สถานการณ์ตา่ งๆ มาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมมากด้ วย ดังนันจึงคาดได้ วา่ ครูทีมีความสัมพันธ์ที
ดีระหว่างครู และนัก เรี ย นมาก เป็ นผู้ที มีเจตคติทีดีต่อพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากด้ วย
ผลการวิจัย ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งความสั ม พันธ์ ระหว่ า งครู และนั ก เรี ย น กั บ
พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักฐาน
จากผลการวิจัย หลายเรื อง พบผลทีสอดคล้ องกั นว่าความสัมพัน ธ์ทีดีระหว่างบุคคลในสถานการณ์
หนึงๆ มีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่ เช่น ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547: 133)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .35)
เมือร่วมกับตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะเดิม และกลุม่ สถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม (ด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เครืองมือ และ
งบประมาณ) ของหัว หน้ า สถานี อ นามัย ตํา บลได้ ร้อยละ 33.7 ในกลุ่ม รวม ยิ งว่านันตัว แปรชุด นี
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง ยังเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 เช่นเดียวกัน (ค่าเบต้ าอยู่
ระหว่าง .25 ถึง 48) สามารถทํ านายพฤติก รรมการสนับ สนุน ทางสังคมโดยรวมของหัวหน้ าสถานี
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อนามัยตําบลทีมีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน 7 ใน 8 กลุ่มย่อย โดยมีเปอร์ เซ็นต์การ
ทํานายอยู่ร ะหว่าง 29.3 ถึง 45.8 สําหรับ การศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างบิ ดามารดากับ บุตร ซึง
ใกล้ เคียงกับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มีตวั อย่างงานวิจยั เช่น สุธาสินี ทองลิม (2548: 193)
พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน เป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าอยู่
ระหว่าง .32 ถึง .50) เมือร่วมกับกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์รวม 8 ตัวแปร สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียนของบุตรหลานในกลุม่ รวม และทุกกลุม่ ย่อยได้ โดยมีเปอร์ เซ็นต์
การทํานายอยู่ระหว่าง 22.8 ถึง 42.4 อีกงานวิจยั หนึงของ ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ (2551: 148
- 149, 162 - 163) พบผลสอดคล้ องกันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรในเชิงของความ
ใกล้ ชิดบุตร เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25) เมือร่วมกับตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ
เดิม กลุม่ สถานการณ์ และกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์รวม 13 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
การอบรมเลียงดูบตุ รแบบใช้ เหตุผลได้ ร้อยละ 40.2 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนียังพบว่า ความใกล้ ชิด
บุตร เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 เช่นเดียวกัน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .22) สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปรับพฤติก รรมบุตรให้ เคารพกฎระเบีย บได้ ร้อยละ 46.0 ในกลุ่มรวม ในส่วนของการศึก ษากับกลุ่ม
ตัวอย่างครู มีตวั อย่างงานวิจยั ทีให้ ผลสอดคล้ องกัน เช่น วราภรณ์ ธนะสุริยเกียรติ (2550: 119) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ -.35) เมือร่วมกับ
ตัวแปรจิตลักษณะ สถานการณ์ และจิตตามสถานการณ์รวม 11 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
ทํางานในสภาวะจิตมอดไหม้ ได้ ร้อยละ 69.9 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนี ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน ยังสามารถทํานายพฤติกรรมทํางานในสภาวะจิตมอดไหม้ ได้ เป็ นลําดับที 1 เช่นเดียวกัน (ค่า
เบต้ าอยู่ระหว่าง -.33 ถึง -.58)ในครูทีมีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน 7 ใน 10 กลุ่ม
ย่อย โดยมีเปอร์ เซ็นต์การทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 39.2 ถึง 81.1 ส่วนงานวิจัยของดุจเดือน พันธุม
นาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547: 190 - 191) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน เป็ นตัว
ทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .24) เมือร่วมกับตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะเดิม กลุม่ สถานการณ์
และกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรี ยนได้
ร้ อยละ 40.9 ในกลุ่มรวม และงานวิจัยล่าสุดของศุภวดี บุญ ญวงศ์ และคณะ (2552: 420) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรียน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .30) เมือร่วมกับตัว
แปรสถานการณ์อืน รวม 3 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ
ครูได้ ร้อยละ 19.7 ในกลุม่ รวม
จากการประมวลเอกสาร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมีความเกียวข้ อง
กับเจตคติตอ่ พฤติกรรม รวมทังพฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่ (หัวหน้ า บิดามารดา และครู ) เช่น
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการอบรมเลียงดูบตุ ร พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
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ดังนัน จึง คาดได้ ว่า ครู ที มี ความสัมพัน ธ์ ที ดีร ะหว่ า งครู และนัก เรี ย นมาก เป็ นผู้ที มีเ จตคติที ดีต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าครูประเภทตรงข้ าม
ภาระงานครู กับ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นัก วิ จัย หลายท่า นพบผลอย่ างสอดคล้ อ งกัน ว่า ภาระงาน มีความเกี ยวข้ อ งกับ จิ ต
ลักษณะและพฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่วยั ทํางาน เช่น ภาระงานอาชีพ กับ ภาวะวิกฤตชีวิต
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีทํางานนอกบ้ าน (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และคณะ. 2550) ภาระงานอาชีพ
กับ การปรับตัวของผู้บริหารสตรีในองค์กรเอกชน (วรรณภา กันยาวงศ์. 2551) ภาระงานในครอบครัว
กับ พฤติก รรมของมารดาในการดูแลทัน ตสุขภาพแก่บุตรก่อนวัยเรี ยน (วรวรรณ อัศวกุล และคณะ.
2546) ภาระงาน กับ ทัศนคติทีดีต่องานครู (วราภรณ์ ธนะสุริยะเกีย รติ. 2550) ภาระในงานครู กับ
พฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่นกั เรียน (ศุภวดี บุญวงศ์ และคณะ. 2552) เป็ นต้ น
ภาระงานเป็ นลักษณะสถานการณ์ทีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานของบุคคล นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของภาระงาน เช่น เฟรนซ์ และแคปแลน
(นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ. 2542: 20 อ้ างอิงจาก French & Caplan. 1972: 31-66) ได้ ให้ ความหมาย
ของภาระงานในเชิงของการทํางานหนักเกินไป หมายถึง ลักษณะของการทํางานหนัก 2 ประเภท ได้ แก่
1) การทํางานหนักเกินไปในเรืองของปริมาณงาน (Quantitative overload) กล่าวคือ งานทีรับผิดชอบ
อยู่นนมี
ั มากเกินไป ทําให้ ต้องใช้ เวลาในการทํางานยาวนาน หรื อการทีต้ องทํางานในเวลาทีจํากัดให้
เสร็จเรียบร้ อย และ 2) การทํางานหนักเกินไปในงานทียากมากเกินไป (Qualitative overload) ลักษณะ
เช่นนีจะเกิดขึนเมือบุคคลขาดทักษะในการทํางานทีได้ รับมอบหมาย สอดคล้ องกับ อังศินันท์ อินทรกํา
แหง และคณะ (2550: 74) ให้ ความหมายของภาระงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกียวกับงานที
ตนเองต้ องทํานัน ว่าต้ องใช้ ความรวดเร็ว ใช้ ความพยามยามสูง ยากลําบากเกินไป หนักเกินไป หรื อ
ต้ องใช้ สมาธิ ความรับผิดชอบสูง และมีปริ มาณงานมากเกินศักยภาพทีมีอยู่ สําหรับภาระงานของครู
นัน ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ให้ ความหมายของภาระในงานครู หมายถึง การกระทําหรื อ
การปฏิบตั ิงานของครูทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การเอาใจใส่ดแู ลแนะแนว
แก้ ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน การสร้ างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน และ
ปฏิบตั ิงานอืนๆ ตามทีสถานศึกษามอบหมายให้ อย่างเหมาะสม
สรุปได้ วา่ การวิจยั ครังนีภาระงานครู หมายถึง การรับรู้ถึงภาระงานตามตําแหน่งหน้ าที
ได้ แก่ งานสอน ตรวจการบ้ าน ออกข้ อสอบ และคุมสอบ และงานอบรมบ่มเพาะลักษณะนิสยั ทีดีงาม
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เป็ นต้ น และอีกส่วนหนึงเป็ นงานทีได้ รับมอบหมายให้ ทําบางช่วงเวลา เช่น งานอยู่เวรในวันหยุด งาน
ดูแลการเข้ าค่ายของนักเรียน งานประเมินคุณภาพการเรียนการสอน งานอบรมเพือเพิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ เป็ นต้ น
การวัดภาระงานครู ตัวอย่างการวัดภาระงาน เช่น ธวัชชัย ศรี พรงาม (2547: 63) ได้
สร้ างแบบวัดภาระงานในเชิงการทํางานหนัก เกินไป ประกอบด้ วยเนือหาเกี ยวกับงานทีปฏิบัติ หรื อ
ได้ รับ มอบหมายให้ ทํา ว่ามีจํ านวนมากเกิ น กํ าลังความรู้ ความสามารถที ตนจะทํ าได้ และทํ าแล้ ว
ผลงานทีออกมามีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทังการมีบคุ คลมาแบ่งเบาภาระหน้ าทีในการทํางานหรื อไม่
ของพนักงานแต่ละบุคคล แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมิน รวมค่า จํ านวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6
หน่วยประกอบ จาก “จริ งที สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีค่าความเชื อมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .86 ต่อมาวราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ (2550) ได้ นําแบบวัดดังกล่าวไปใช้ ถามครูเกียวกับภาระ
การทํ างาน พบว่ามีค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 3.05 – 12.52 และพิ สัยของ
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .12 ถึง .73 มีค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.83 และเมือเร็วๆ นีศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ได้
สร้ างแบบวัด ภาระในการครู ขึน เป็ นแบบวัดชนิ ด มาตรประเมิน รวมค่าเช่ น เดีย วกัน มีจํ านวน 12
ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.82 – 7.95 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับ
แบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .30 ถึง .66 ดังนันในการวิจัยครังนีผู้วิจัยสร้ างแบบวัด
ภาระงานครูขนึ โดยอาศัยแนวการสร้ างจากแบบวัดของศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) และวรา
ภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ (2550) แบบวัดทีสร้ างขึนเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า ครูทีได้ คะแนนจากแบบ
วัดมาก แสดงว่าเป็ นผู้ทีรับรู้วา่ ตนมีภาระในงานครูอย่างเหมาะสมมากกว่าครูทีได้ คะแนนตรงกันข้ าม
ผลการวิจัย ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งภาระงานครู กั บ เจตคติต่ อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประมวลเอกสารพบหลักฐาน
พบผลการวิจยั ทีสอดคล้ องกันว่า ภาระงานมีความสัมพันธ์กับเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมทีพึงปรารถนา
ของผู้ใ หญ่ ตัวอย่างเช่น โมเฮด และกริ ฟฟิ น (ศุภวดี บุญ ญวงศ์ และคณะ. 2552: 29 อ้ างอิงจาก
Moorhead; & Griffin. 1992: 112 - 113) ได้ สงั เคราะห์จากงานวิจัยเกียวกับความพึงพอใจในงาน
(Job satisfaction) ทีพิมพ์เผยแพร่จํานวนมาก พบว่า ภาระงานทีต้ องทําเป็ นตัวแปรหนึงในกลุม่ ตัวแปร
องค์ประกอบด้ านองค์กร ทีเกียวข้ องกับความพึงพอใจในงานทีทํา อีกงานวิจัยหนึงของวราภรณ์ ธนะ
สุริย ะเกี ย รติ (2550: 99) ได้ ทํ า การวิเ คราะห์ ระบบจิ ต มอมไหม้ ใ นงานครู กลุ่ม ตัว อย่ าง คือ ครู
มัธยมศึกษาจํานวน 307 คน พบว่า ครู ทีมีภาระงานน้ อย เป็ นผู้ทีมีเจตคติที ดีต่องานครูมากกว่าครู
ประเภทตรงข้ าม โดยพบในรายละเอียดว่า ภาระงาน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ -
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.23) เมือร่วมกับตัวแปรด้ านจิตลักษณะและสถานการณ์อืนรวม 9 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติทีดี
ต่องานครูได้ ร้อยละ 66.1 ในกลุ่มรวม สอดคล้ องกับศุภวดี บุญ ญวงศ์ และคณะ (2552) ที ศึก ษา
พฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ กลุม่ ตัวอย่าง
คือ ครูจํานวน 446 คน พบว่า ครูทีรายงานว่าตนมีภาระในงานครูน้อยเป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากกว่าครูทีรายงานว่าตนมีภาระในงานครูมาก จึงสรุปได้ ว่าผู้ทีรับรู้ว่า
ตนเองมีภาระงานเหมาะสม เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการทํางานมาก ดังนันในการวิจัยนีจึง
คาดได้ วา่ ครูทีรายงานว่าตนเองมีภาระงานครูเหมาะสมมาก จะเป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมากกว่าครูทีรายงานว่าตนมีภาระงานครู
เหมาะสมน้ อย
ผลการวิจัย ความสั มพันธ์ ระหว่ า งภาระงานครู กั บ พฤติกรรมของครู ในการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานจากผลการวิจัยทีสอดคล้ อง
กันจํานวนหนึงยืนยันได้ วา่ ภาระงาน มีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น
อังศินันท์ อิน ทรกําแหง และคณะ (2550) ศึกษากลุ่มสตรี ไทยสมรสวัย กลางคนที ทํางานนอกบ้ าน
จํานวน 1,375 คน พบว่า สตรี ทีมีภาระงานมาก เป็ นผู้ทีมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกว่าสตรี ทีมีภาระงาน
น้ อย โดยพบในรายละเอียดว่า ภาระงานเป็ นตัวทํ านายสําคัญลําดับ ที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .16) เมือ
ร่วมกับตัวแปรปั จจัยทังหมด สามารถทํานายภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสได้ ร้อยละ 79.2 ในกลุ่ม
รวม ส่วนธวัชชัย ศรี พรงาม (2547) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานอย่างปลอดภัยของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิงทอและปั นด้ าย จํานวน 485 คน พบว่า ภาระงาน (การทํางานหนักเกินไป) เป็ นหนึงใน
บรรดาตัวแปรชุดสถานการณ์จํานวน 4 ตัวแปร สามารถร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่าง
ปลอดภัยส่วนบุคคลได้ ร้อยละ 20.30 ในกลุ่มรวม โดยทํานายได้ สงู สุดใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน
หญิ ง กลุ่มพนัก งานบริ ษัทขนาดใหญ่ กลุ่มพนักงานแผนกสิงทอ และกลุ่มพนักงานที มีอายุงานมาก
และตัวแปรชุดนียังสามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการให้ การสนับสนุนการทํางานอย่างปลอดภัยได้
ร้ อยละ 23.70 ในกลุ่มรวมเช่น เดีย วกัน นอกจากนี วราภรณ์ ธนะสุริย ะเกี ย รติ (2550) ได้ ทํ าการ
วิเคราะห์ระบบจิตมอดไหม้ ในงานครู พบว่า ภาระงาน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.23) เมือร่วมกับตัวแปรชุดจิตลักษณะและสถานการณ์รวม 9 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมทํางาน
ในสภาวะจิตมอดไหม้ ของครูได้ ร้อยละ 69.3 ในกลุ่มรวม และงานวิจัยกับครูอีกเรื องหนึงของศุภวดี
บุญ ญวงศ์ และคณะ (2552) ศึก ษาพฤติก รรมครู ใ นการจัดกิ จ กรรมพั ฒนาผู้เ รี ย นเพื อเสริ มสร้ าง
คุณ ลัก ษณะที พึง ประสงค์ พบว่า ครู ที มี ภาระงานเหมาะสมมากเป็ นผู้ที มี พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง
คุณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ แ ก่ นัก เรี ย นมากกว่า ครู ที มี ภ าระงานเหมาะสมน้ อย ผู้วิ จั ย ยัง พบใน
รายละเอียดด้ วยว่า ภาระในงานครูเป็ นหนึงในบรรดาตัวแปรชุดสถานการณ์ จํานวน 3 ด้ าน สามารถ
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ร่วมกันทํานายพฤติกรรมครูในการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่นกั เรียนได้ ร้อยละ 19.7 ในกลุ่ม
รวม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง สรุปได้ ว่า ภาระงานมีความสัมพันธ์
กับเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมต่างๆ รวมทังยังก่อให้ เกิดพฤติกรรมการทํางานทีเหมาะสมมากด้ วย ดังนัน
ในการวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูทีรายงานว่าตนเองมีภาระงานครูเหมาะสมมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีรายงานว่าตนมีภาระงานครู
เหมาะสมน้ อย
จิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาเหตุ ใ นการเกิ ด พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ต ามรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม
(Interactionism Model) กล่าวถึงกลุม่ ตัวแปรทางจิตลักษณะทีเป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์ 2 กลุม่ กลุม่ หนึง คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ หรือการปฏิสมั พันธ์แบบในตน (Organismic
Interaction) ซึงเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลทีเกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคล
กับสถานการณ์ปัจจุบนั ทีบุคคลเผชิญอยู่ เป็ นจิตลักษณะทีไวต่อการเปลียนแปลงตามสถานการณ์หรื อ
เป็ นจิตลักษณะทีอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ เช่น เจตคติตอ่ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง เป็ นต้ น
ต่อไปนีเป็ นการประมวลเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญ
ของจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้ วย เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนว
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย น และเจตคติต่อนัก เรี ย น ที มีต่อ
พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับ พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เจตคติ เป็ นจิตลักษณะทีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกียวกับสิงหนึงสิงใดทํานอง
ประโยชน์หรือโทษของบุคคล ทําให้ มีความรู้สกึ โน้ มเอียงไปทางชอบ หรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิงนันๆ
รวมทังความพร้ อมทีจะแสดงพฤติก รรมเฉพาะอย่างอันเป็ นผลสืบ เนืองจากการเห็นประโยชน์ หรื อ
พอใจต่อสิงนัน (งามตา วนินทานนท์. 2535: 215) ส่วนฟิ ชบาย และไอน์เซน (วิรัตน์ ปานศิลา. 2542:
70 อ้ างอิงจาก Fishbein; & Ajzen. 1975: 336-339) มีความเห็นว่าเจตคติเป็ นสิงทีนักจิตวิทยาสังคม
คิดขึนมาเพือเป็ นเครืองมือทีใช้ ทําความเข้ าใจพฤติกรรมมนุษย์ ทังนีเพราะบุคคลจะทําอะไรย่อมขึนอยู่
กับความเชือ ความรู้ สึก และความเข้ าใจ มีผ้ เู ชื อว่าเจตคติเป็ นจิตลัก ษณะทีเกิดจากการเรี ยนรู้ทาง
สังคม ตังแต่วยั เยาว์ทีบุคคลได้ กระทําพฤติกรรมใดแล้ วได้ ผลตอบแทน ต่อมาบุคคลนันก็จะคาดหวัง
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และเชือว่าจะได้ รับผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันนัน ถ้ าเขากระทํ าพฤติก รรมนันหรื อพฤติกรรม
ประเภทเดียวกันนันอีก แต่ถ้าบุคคลกระทําพฤติกรรมใดแล้ วยังไม่ได้ ผลตอบแทนหรือได้ รับผลตอบแทน
โดยทีเขาไม่ได้ กระทําพฤติกรรมใดเลย ก็จะทําให้ เขารับรู้ว่าพฤติกรรมใดหรื อสิงใดให้ ประโยชน์และ
อะไรให้ โ ทษ ซึ งมี ผ ลทํ า ให้ เขามี เ จตคติ ที ดีแ ละไม่ดีต่อ สิงนัน เจตคติข องบุค คลต่อสิ งหนึ งสิงใด
ประกอบด้ วย 3 องค์ป ระกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 125 - 127 อ้ างอิงจาก
McGuire. 1969: 155 - 156) คือ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive component) หมายถึง การที
บุคคลมีความรู้ เกียวกับ สิงหนึงว่าดี มีป ระโยชน์ มากน้ อยเพี ย งใด บุคคลส่วนมากมัก มีความรู้ เชิ ง
ประเมินค่าของสิงต่างๆ เพียงเล็กน้ อย ทําให้ เกิดอคติหรือความลําเอียงได้ มาก เนืองจากองค์ประกอบ
ความรู้เชิงประเมินค่าสิงหนึงเป็ นต้ นกําเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิงนัน ฉะนันการเปลียนเจตคติที
สําคัญคือ การปรับองค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าในเรื องนันให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง โดยการให้
ความรู้เกียวกับคุณหรื อโทษต่อสิงนันเพิมเติมแก่บุคคล 2) ความรู้สึกพอใจ (Affective component)
หมายถึง ความรู้ สึก ชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจต่อ สิงนัน ซึงส่วนใหญ่ ความรู้สึกพอใจของ
บุคคลจะเกิดขึนเอง และสอดคล้ องกับความรู้เ ชิงประเมิน ค่าเกียวกับสิงนัน 3) ความพร้ อมกระทํ า
(Behavioral intention component) หมายถึง การทีบุคคลพร้ อมทีจะช่วยเหลือสนับสนุนในสิงทีเขา
ชอบและพร้ อมทีจะทําลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ งทีเขาไม่พอใจ เป็ นองค์ประกอบทีเกิดขึนภายหลังเมือ
บุคคลมีความรู้ เชิ งประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรื อไม่ช อบสิงนันแล้ ว สิงซึงสอดคล้ องกันและ
ติดตามมา คือ ความพร้ อมทีจะกระทําการให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของตนต่อสิงนันด้ วย
องค์ประกอบทัง 3 ประการของเจตคติมีลกั ษณะสําคัญหลายประการต่างๆ กัน แต่ลกั ษณะที
เป็ นสามัญในองค์ประกอบทัง 3 ซึงนักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดคือ ทิศทาง และปริมาณขององค์ประกอบ
นันๆ ทิ ศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้สกึ และการพร้ อมกระทําไปในด้ านทีเป็ น
บวกหรือลบ เช่น เกียวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวัดได้ วา่ บุคคลมีความรู้ในประเด็นทีต้ องการ
วัดในทางทีว่า สิงนันดีหรือเลว ส่วนองค์ประกอบทางการรู้สกึ สามารถวัดว่าบุคคลมีความรู้สกึ ต่อสิงนัน
ไปในทางบวกหรือลบ คือ ในทางชอบ และพอใจ หรือไม่ชอบ ไม่พอใจ ส่วนองค์ประกอบทางการพร้ อม
กระทํา สามารถวัดได้ วา่ บุคคลพร้ อมทีจะกระทําต่อสิงนันในทางบวกหรือลบ ซึงทางบวกหมายถึง การ
พร้ อมทีจะให้ การสนับสนุนหรื อช่วยเหลือ ส่วนทางลบ หมายถึง การพร้ อมทีจะทําลายหรื อขัดขวาง
ความเจริญของสิงนัน ปริ มาณ (magnitude) หมายถึง ความเข้ มข้ นหรื อปริ มาณความรุนแรงของเจต
คติไปในทิศทางบวกหรือลบ กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจตคติตอ่ สิงหนึงอย่างรุนแรงมากและต่ออีกสิงหนึง
เพียงเบาบาง ทังนีย่อมขึนอยู่กบั ความสําคัญของสิงนัน หรื อขึนอยู่กับความพัวพันของบุคคลกับเรื อง
นัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2531: 5-8)
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สรุปได้ วา่ เจตคติ คือ ความรู้เกียวกับประโยชน์และโทษ ความรู้สึกชอบและไม่ชอบสิง
ต่า งๆ ของบุค คล รวมทังความพร้ อมที จะกระทํ าพฤติ ก รรมนันๆ ดังนัน ในการวิจัย ครั งนี ได้ ใ ห้
ความหมายของเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
หมายถึง การประเมิน ของครู ว่า การปฏิบัติของตนในการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรืองทีมีประโยชน์ (หรือโทษ) จึงมีความรู้สกึ พอใจ (หรือไม่พอใจ) ต่อการกระทํา
นัน และมีความตังใจทีจะปฏิบัติ (หรื อหลีกเลียงการปฏิบัติ) ในการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวั ด เจตคติ ต่ อพฤติ ก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีตวั อย่างการสร้ างแบบวัดเจตคติในงานวิจัยหลายเรื อง ตัวอย่างเช่น ศักดิ ชัย
นิรัญทวี (2532) ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ สภาพการทํางานในโรงเรียนเพือใช้ ถามครู แบบวัดเป็ นชนิด
มาตรประเมินรวมค่า จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 1.83 - 6.11 และมีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.56 ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ได้ สร้ างแบบวัด
เจตคติตอ่ งานครูคณิตศาสตร์ โดยมีเนือความเกียวกับการรับรู้ประโยชน์ โทษ ความรู้สกึ พอใจ ไม่พอใจ
ในอาชีพครู แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย
จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 5.64 - 6.82
และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .41
ถึง .67 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.83 ส่วนศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ได้
สร้ างแบบวัดเจตคติทีดีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ซึงมีเนือหาเกียวกับการทีครูมีความรู้สึกพึง
พอใจ เห็นถึงประโยชน์ในการเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
พร้ อมทีจะเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้ วยความมานะ มุ่งมัน
แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 14 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด”
ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.82 - 9.38 และพิสยั ของ
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .30 ถึง .71 และ
เมือเร็วๆ นี ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2552) ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
พัฒนานัก เรี ย น โดยมีเ นื อหาเกี ยวกับ การเห็น ประโยชน์ ห รื อโทษของการมีพฤติก รรมการพัฒนา
นักเรียน เช่น มองเห็นผลทีเกิดขึนจากการพัฒนานักเรี ยน เห็นว่าการช่วยนักเรี ยนจะทําให้ นักเรี ยนไม่
ยอมช่วยตนเอง การฝึ กวินยั ทําให้ นกั เรียนรู้สกึ ว่าตนเป็ นคนเข้ มงวด เป็ นต้ น และความรู้สกึ พอใจหรือไม่
พอใจทีจะกระทําพฤติกรรมนัน แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 12 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร
ประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่
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ระหว่าง 8.01 - 16.39 และพิสัยของความสัมพัน ธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับ แบบวัด (Item Total
Correlation) อยู่ระหว่าง .30 ถึง .68 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .83 สําหรับใน
การวิจัย ครังนี ผู้วิจัย สร้ างแบบวัดเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ
ผลการวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งเจตคติ ต่ อพฤติ ก รรมการปลู ก ฝั งอบรม
นั ก เรี ย นตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง กั บ พฤติก รรมของครู ในการปลู ก ฝั ง อบรม
นัก เรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง หลัก ฐานจากการวิจัยกับครูห ลายเรื องพบผล
สอดคล้ อ งกัน ว่า เจตคติต่อ พฤติก รรมหนึ งๆ มี ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมที พึ งปรารถนาของครู
ตัวอย่างเช่น อ้ อมเดือน สดมณี และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2549: 58 - 59) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมและ
ความสุขใจทีเกียวกับพฤติกรรมการทํางานของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นครูระดับประถมศึกษา จํานวน 235 คน และครูมธั ยมศึกษาจํานวน 320 คน พบว่า ครูทีมีเจตคติตอ่
การปฏิรูปการศึกษาสูง มีพฤติกรรมการทํางานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดีกว่าครูทีมีเจตคติต่อ
การปฏิรูปการศึกษาตํา โดยตัวแปรเจตคติต่อการปฏิรูปการศึกษาเป็ นตัวแปรสําคัญ ลําดับที 1 (ค่า
เบต้ าเท่ากับ .78) สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทังใน
กลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 18 กลุม่ โดยในกลุ่มรวมสามารถทํานายได้ ร้อยละ 66.5 ส่วนการวิจัยในอดีต
ของศัก ดิ ชั ย นิ รั ญ ทวี (2532) ที ศึก ษาความแปลกแยกกั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานของครู สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 405 คน พบว่า เจตคติ
ต่อสภาพการทํางานในโรงเรียน เป็ นตัวทํานายทีสําคัญลําดับแรกของพฤติกรรมการสอน โดยร่วมกับ
ตัวแปรอีกหนึงตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการสอนได้ ร้อยละ 6 ในกลุ่มรวม และยังเป็ นตัวทํานาย
สําคัญลําดับแรกของพฤติกรรมการสอน ในกลุม่ ย่อยอีกหลายกลุม่ เช่น ในกลุม่ ครูโสดทํานายได้ ร้อยละ
14 เป็ นต้ น นอกจากนีเจตคติต่อสภาพการทํางาน ยังเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 เมือร่วมกับตัว
แปรอืนอีก 4 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการอบรมจริ ยธรรมแก่นักเรี ยนได้ ร้อยละ 13 ในกลุ่ม
รวมอีกด้ วย สอคล้ องกับงานวิจยั ของ แสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) พบว่า เจตคติทีดีตอ่ อาชีพครูเป็ น
ตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .18) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะและสถานการณ์รวม 8
ตัวแปร สามารถทํ านายพฤติก รรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ย นได้ ร้อยละ 33.4 ในกลุ่มครู เพศชาย
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า เจตคติทีดีต่อ
งานครูคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .16) เมือร่วมกับตัวแปรกลุ่มจิต
ลักษณะ กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิ ตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติก รรมการสนับ สนุน ทางสังคมแก่นัก เรี ย นได้ ร้อยละ 40.9 ในกลุ่มรวม นอกจากนี เมือทํ าการ
วิเคราะห์อิทธิพล พบว่า เจตคติทีดีต่องานครูคณิตศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรง (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพล
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เท่ากับ .17) ไปยังพฤติก รรมการสนับ สนุน ทางสังคมแก่นัก เรี ยนของครู คณิ ตศาสตร์ อีก ด้ วย และ
งานวิจัยเมือไม่นานมานี อีกเรื องหนึงของศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) พบผลที สอดคล้ องกับ
งานวิจัย ในอดี ตว่า ครู ที มีเ จตคติที ดีต่อการจัดกิ จ กรรมพัฒนาผู้เ รี ย นสูง เป็ นผู้ที มี พฤติก รรมการ
สนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียน มากกว่าครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตํา
จากการประมวลเอกสารและหลักฐานการวิจัยข้ างต้ น สรุปได้ ว่า เจตคติต่อพฤติกรรม
การทํางาน เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกียวกับบุคคล หรือสิงหนึงสิงใดในแง่ให้ ประโยชน์หรื อโทษ
มากน้ อยเพีย งใด ทําให้ มีความโน้ มเอีย งไปในทางชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิงต่างๆ
รวมทังความพร้ อมทีจะแสดงพฤติก รรมเฉพาะอย่าง เช่น ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อขัดขวาง
ทําลาย เป็ นต้ น เจตคติจึงมีผลต่อบุคคลทําให้ มีพฤติกรรมการทํางานทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากกว่า ครูทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตํา
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน กับ พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลัก ฐานจากงานวิจัย หลายเรื องให้ ผลสอดคล้ องกัน ว่า ความเชื ออํานาจในตน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีเหมาะสมของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการทํางานอย่างปลอดภัย
(ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547) พฤติกรรมตํารวจในการปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ (ทิพย์
ฆัมพร เกษโกมล และคณะ. 2551) พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ
(ชวนชัย เชือสาธุชน. 2546) พฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยนของครู (แสวง ทวีคณ
ู . และคณะ)
เป็ นต้ น
ความเชื ออํ า นาจในตนเป็ นจิ ต ลัก ษณะของบุค คลในลัก ษณะรวม หรื อ อาจเป็ น
ลักษณะเฉพาะเรื องเจาะจงลงไป เป็ นความเชือทีสามารถทํานายพฤติกรรมที พึงปรารถนาได้ (ดวง
เดือน พัน ธุมนาวิน . 2543) นัก วิช าการทังในต่างประเทศและประเทศไทยสนใจศึก ษาและได้ ใ ห้
ความหมายของ ความเชืออํานาจในตนหลายท่าน ตัวอย่างเช่น รอตเตอร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550
อ้ างอิงจาก Rotter. 1966) เป็ นผู้ชีให้ เห็นความสําคัญของจิตลักษณะประการหนึงของบุคคลทีมีความ
เกียวข้ องกับความเชือทีว่า “ตนมีความสามารถในการทํานายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหนึงกับผล
หนึง และสามารถควบคุมผลของสาเหตุนน”
ั โดยเรียกว่า ความเชืออํานาจ (Locus of control) ซึงรอต
เตอร์ ได้ อธิบายว่า ความเชืออํานาจของบุคคลแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท โดยบุคคลทีเชือว่า ผลดีหรื อ
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ผลเสียต่างๆ ทีเกิดขึนกับตนนัน มีสาเหตุทีสําคัญมาจากการกระทําของตนเอง บุคคลเหล่านีจะจัดอยู่
ในกลุม่ ทีเรียกว่า ผู้ทีมีความเชืออํานาจในตน (Belief in internal locus of control of reinforcement)
ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึงซึงมีความเชือว่า ผลดีหรือผลเสียทีเกิดขึนกับตนนัน มีสาเหตุสําคัญมาจาก
โชคเคราะห์ ความบังเอิญ อํานาจของคนอืน หรือสาเหตุอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของตน บุคคล
ประเภทนีจัดอยู่ในกลุ่มทีเรี ยกว่า ผู้ทีมีความเชืออํานาจนอกตน (Belief in external locus of control
of reinforcement) หรื ออาจเรี ยกได้ ว่า เป็ นผู้ทีมีความเชื ออํานาจในตนตํา บุคคลประเภทนี เมือมี
ผลเสียเกิดขึนกับตน ก็มกั กล่าวโทษผู้อืน หรือสาเหตุอืนๆ ทีไม่ใช่การกระทําของตนว่า เป็ นต้ นเหตุของ
ผลเสียนัน ส่วนในงานวิจัยเรื องลักษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ ของบิดามารดาที
เกียวข้ องกับการอบรมเลียงดูบุตรของงามตา วนินทานนท์ (2536: 56) ผู้วิจัยได้ ให้ ความหมายของ
ความเชืออํานาจในตนในการอบรมเลียงดูบุตร หมายถึง ปริ มาณความเชืออํานาจภายใน - ภายนอก
ตนในการอบรมเลียงดูบตุ ร ความเชืออํานาจภายในตน หมายถึง การทีบิดามารดามีความเชือว่าตนเอง
สามารถให้ การอบรมปลูกฝั งนิสยั ทีดีให้ แก่บตุ รได้ มาก ไม่จําเป็ นต้ องพึงอํานาจจากภายนอก ลักษณะที
ตรงข้ ามคือ ความเชืออํานาจภายนอกตน ซึงหมายถึง การทีบิดามารดามีความเชือว่าบุตรจะเติบโต
เป็ นคนเช่นใดนันขึนกับโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรืออํานาจภายนอกอืนๆ และเชือว่าการอบรมเลียง
ดูของตนมีสว่ นส่งเสริมให้ บตุ รเป็ นคนดีหรือคนเก่งได้ ไม่มากนักหรื อไม่ได้ เลย นอกจากนีแสวง ทวีคณ
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และคณะ (2546: 45) ได้ ให้ ความหมายของความเชือในการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียนว่า หมายถึง ความ
เชือว่าครูสามารถอบรมสังสอนให้ นักเรี ยนเป็ นคนดี คนเก่งได้ เด็กจะเป็ นคนดี คนเก่งได้ ก็ด้วยการจัด
ประสบการณ์ อบรมสังสอนของครู มิได้ เ กิดจากโชควาสนาของเด็ก ยิ งครู ปฏิบัติต่อนัก เรี ยนอย่าง
เหมาะสมมากเท่าใด ก็ยิงช่วยพัฒนาวินยั แก่นกั เรียนได้ มากเท่านัน และสิงเหล่านีจะแผ่ขยายความมี
วินยั สูส่ งั คมโดยรวม
สรุปได้ วา่ ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนของงานวิจยั นี หมายถึง ปริมาณ
ความเชือของครูวา่ ครูสามารถปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนให้ เป็ นคนดีคนเก่งได้ ด้ วยความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ อบรมสังสอนของตัวครู เ อง มิได้ เ กิ ดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรื ออํานาจ
ภายนอกอืนๆ
การวัดความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน มีตวั อย่างเช่น รอตเตอร์ (ดุจ
เดือน พันธุมนาวิน. 2550: 116 อ้ างอิงจาก Rotter. 1966) ได้ สร้ างเครืองมือวัดความเชืออํานาจในตน นอกตน โดยเครืองมือวัดเป็ นการเสนอประโยค 2 ประโยค ประโยคทีหนึง แสดงความเชือทีเป็ นความ
เชืออํานาจนอกตน (External locus of control) ซึงจะได้ คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และอีกประโยคเป็ น
ประโยคทีแสดงความเชืออํานาจในตน (Internal locus of control) ซึงจะได้ คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกระหว่าง 2 ประโยคนีว่า เห็นด้ วยกับประโยคใด แล้ วให้ ขีดถูกหน้ าข้ อความนัน โดยจะ
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มีข้อความในทํ านองนี 29 ข้ อ สําหรับ ในประเทศไทยจิ น ตนา บิ ลมาศ และคณะ (2529) ได้ สร้ าง
เครื องมือวัดความเชืออํานาจในตน - นอกตน สําหรับใช้ กับ ข้ าราชการพลเรื อน ซึงเป็ นแบบวัดชนิ ด
มาตรประเมิน รวมค่า (Summated rating scales) แบบวัดเป็ นการเสนอประโยคที แสดงความเชื อ
อํานาจในตนน้ อย ซึงเป็ นข้ อความทางลบ หรื อแสดงความเชื ออํานาจในตนมาก ซึงเป็ นข้ อความ
ทางบวก พร้ อมมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีจํานวน 20 ข้ อ แบบ
วัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 4.17 - 7.31 ส่วนดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2528) ได้ สร้ างแบบวัดความเชืออํานาจในตน - นอกตน ซึงลักษณะเฉพาะเจาะจงในบริ บทของการ
อบรมเลียงดูเ ด็ก แบบวัด เป็ นชนิ ดมาตรประเมิ น รวมค่า จํ า นวน 10 ข้ อ มีค่า ความเชื อมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.72 แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528) ได้ มีผ้ นู ําไปใช้ อีก
หลายท่าน เช่น วรวรรณ อัศวกุล และคณะ (2546) ได้ นําแบบวัดนีไปใช้ กบั มารดา จํานวน 920 คน ค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.72 เป็ นต้ น ส่วนการสร้ างแบบวัดความเชืออํานาจในตน
ในบริ บ ทการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นของครูป รากฏในงานของ แสวง ทวีคูณ และคณะ (2546) โดย
คณะผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดความเชือในการปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรียน แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวม
ค่า จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 5.17 - 14.73 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
รายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .27 ถึง .62 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ
แอลฟ่ าเท่ากับ .84 สําหรับในการวิจัยครังนีใช้ แบบวัดความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนที
สร้ างขึนโดยดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) เป็ นแบบวัดชนิดมาตรประเมิน
รวมค่า ครูทีได้ คะแนนจากแบบวัดสูง เป็ นผู้ทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนมากกว่า
ครูทีได้ คะแนนจากแบบวัดตํา
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
กับ พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผล
จากการวิจัย จํ านวนหลายเรื องให้ ผลสอดคล้ องกันว่า ความเชื ออํานาจในตนมีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่ ตัวอย่าง เช่น ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ (2551) พบว่า ความ
เชืออํานาจในตนในการปลูกฝั งบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ า
เท่ า กับ -.14) เมื อร่ ว มกับ ตัว แปรกลุ่ม จิ ต ลัก ษณะ กลุ่ม สถานการณ์ และกลุ่ม จิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์อืนรวม 13 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมบุตรให้ เคารพกฎระเบียบ
ของบิดาตํารวจได้ ร้อยละ 46 ในกลุ่มรวม ยิงกว่านันจากผลการวิเคราะห์อิทธิพลยังพบด้ วยว่า ความ
เชืออํานาจในตนในการปลูกฝั งบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ มีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมการปรับ
พฤติก รรมบุตรให้ เคารพกฎระเบี ย บของบิ ดาตํารวจ โดยมีค่าสัมประสิท ธิ อิท ธิ พลเท่ากับ -.60 อีก
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งานวิจยั หนึงของชวนชัย เชือสาธุชน (2546) พบว่า ความเชืออํานาจในตน เป็ นหนึงในชุดตัวทํานาย
ด้ านจิตลักษณะและสถานการณ์จํานวนรวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการประหยัดในการ
ใช้ จ่ายของอาจารย์สถาบันราชภัฏได้ ร้อยละ 37 ในกลุ่มรวม นอกจากนีวรรณะ บรรจง (2546) ศึกษา
ปั จจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของครูในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ครูจํานวน 985 คน พบว่า ความเชืออํานาจในตนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .8) เมือร่วมกับตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะรวม 6 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองได้ ร้อยละ 25 ในกลุ่มรวม สําหรับการวิจัยกับครู ในอดีตของ ศักดิ ชัย นิรัญ ทวี (2532)
ศึกษาความแปลกแยกในการทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างคือ ครูจํานวน 405 คน
พบว่า ความเชืออํานาจในตน เมือร่วมกับตัวแปรอืนอีก 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
อบรมจริยธรรมตามคํารายงานของครูได้ ร้อยละ 13 ในกลุ่มรวม ต่อมาปริ ญญา ณ วันจันทร์ (2536)
ศึกษาปั จจัยทีเกียวข้ องกับประสิทธิภาพการทํางานของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษาจํานวน
400 คน พบผลเช่ น เดี ย วกัน ว่า ความเชื ออํ า นาจในตน เป็ นตัว ทํ า นายสํ า คั ญ ลํ า ดับ แรกของ
ประสิทธิภาพในการทํางานของครู โดยเฉพาะอย่างยิงครูทีมีอายุราชการปานกลาง โดยสามารถทํานาย
ได้ ร้อยละ 5.31 ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนา
นัก เรี ย นของครู ค ณิ ต ศาสตร์ จํ า นวน 595 คน พบว่า ครู ที มีค วามเชื ออํา นาจในตนสูง เป็ นผู้ที มี
พฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียนมากกว่า ครูทีมีความเชืออํานาจ
ในตนตํา และยังพบอีกด้ วยว่า ความเชืออํานาจในตน เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนรวม 4 ตัวแปร
สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ ได้ ร้อยละ16.9 ในกลุ่มรวม และแสวง
ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ทําการวิจยั เชิงทดลองพัฒนาจิต และทักษะต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่
นักเรียนของครู คณะผู้วิจยั ได้ ทําการฝึ กจิตลักษณะ 3 ด้ าน หนึงในนันคือ ความเชืออํานาจในตน ผล
การทดลองพบว่า ครูทีได้ รับการฝึ กจิตลักษณะ มีพฤติกรรมการปลูกฝั งวินยั แก่นักเรี ยนมากกว่า มีการ
ปฏิบตั ิตอ่ นักเรียนแบบรักสนับสนุนมากกว่า ครูทีไม่ได้ รับการฝึ กจิตลักษณะ พบในกลุ่มย่อยทีสําคัญ
คือ กลุม่ ครูเพศชาย
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้ องสรุป ได้ ว่า ความเชืออํานาจในตนมี
ความสําคัญ กับพฤติกรรมที พึงปรารถนาของผู้ใหญ่ (บิดามารดา ครู อาจารย์ ) เช่น พฤติก รรมการ
อบรมเลียงดูบตุ ร พฤติกรรมการประหยัด พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน เป็ นต้ น ดังนันในการ
วิจยั นีจึงคาดได้ วา่ ครูทีรายงานว่าตนเองมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนสูง เป็ นผู้ทีมี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีรายงานว่าตนเอง
มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนตํา
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เจตคติต่ อนัก เรี ยน กั บ พฤติก รรมของครู ในการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจัยทีสอดคล้ องกันจํานวนหนึงยื นยัน ได้ ว่า เจตคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึง มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีเหมาะสมในการปฏิบัติต่อบุคคลนัน เช่น เจตคติต่อบุตร กับ พฤติกรรม
การอบรมเลียงดูบุตรของบิ ดามารดา (งามตา วนิ นทานนท์ . 2536) เจตคติต่อบุตร กับ พฤติกรรม
รับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง (สุธาสินี ทองลิม. 2548) เจตคติตอ่ นักเรี ยน กับ การถ่ายทอด
ทางศาสนา (อ้ อมเดือน สดมณี. 2539) เจตคติต่อนักเรี ยน กับ พฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ยน
เป็ นต้ น
เจตคติตอ่ บุคคลหนึงบุคลใด มีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมทีจะปฏิบัติต่อบุคคลผู้นัน
ด้ วย นัก วิช าการหลายท่านได้ ศึก ษาเจตคติทีมีต่อบุคคลและได้ ให้ ความหมายกับ ตัวแปรดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น งามตา วนินทานนท์ (2536: 52) ได้ ให้ ความหมายของเจตคติต่อบุตร หมายถึง ปริ มาณ
ความรู้สกึ รักใคร่พอใจในตัวบุตร ซึงอาจเกิดจากการเห็นว่าบุตรมีลกั ษณะทีดี นําความสุขความสบาย
ใจมาสูต่ นและครอบครัว และยังหมายรวมถึง ความพร้ อมในอันทีจะส่งเสริมสนับสนุนบุตรด้ วย อย่างไร
ก็ตามอาจกล่าวได้ วา่ ครู คือ บิดามารดาคนทีสองของเด็ก ครูทีมีเจตคติทีดีต่อนักเรี ยนก็จะปฏิบัติต่อ
นัก เรี ย นอย่ างเหมาะสมเช่ น เดีย วกับ บิ ดามารดา ซึงบุญ กอบ วิ สมิต ะนัน ทน์ (2527: 63) ได้ ใ ห้
ความหมายของเจตคติทีดีต่อนักเรี ยน หมายถึง พฤติกรรมทางความคิด ทางวาจา ระเบียบ อุปนิสยั
และการเรี ย นของนัก เรี ยนทังทีดีและไม่ดี ที ครู ประเมินและรู้สึ ก ทังนีความหมายของเจตคติที ดีต่อ
นักเรียนข้ างต้ นนีมีผ้ นู ําไปใช้ ในการวิจัยระยะต่อมา เช่น อ้ อมเดือน สดมณี (2539) และแสวง ทวีคณ
ู
และคณะ (2546) เป็ นต้ น
สรุปได้ วา่ เจตคติตอ่ นักเรียนในการวิจยั ครังนี หมายถึง ปริมาณความรู้สึกทีครูประเมิน
นักเรียน ในด้ านต่างๆ ทังในด้ านดีและไม่ดี เช่น ความคิด วาจา อุปนิสยั การเรียน เป็ นต้ น
การวัดเจตคติต่อนักเรี ยน ตัวอย่างการวัดเจตคติต่อบุคคลเช่น ดวงเดือน พันธุม
นาวิน และคณะ (2528: 67 - 68) ได้ สร้ างแบบวัดทัศนคติตอ่ บุตร โดยมีเนือหาเกียวกับความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจในบุตรซึงอาจจะเนืองจากการรับรู้วา่ บุตรมีลกั ษณะทีน่าปรารถนาหรื อไม่น่าปรารถนาใน
ปริมาณต่างๆ นอกจากนันยังเกียวข้ องกับความพร้ อมทีจะปฏิบัติต่อบุตรในทางส่งเสริ มบุตร แบบวัด
เป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” แบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 10.66 – 6.63 มีค่าความเชือมัน
แบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.67 แบบวัดนีมีผ้ นู ําไปใช้ อีกหลายท่าน เช่น งามตา วนินทานน์ (2536)
วรวรรณ อัศวกุล และคณะ (2546) เป็ นต้ น สําหรับการสร้ างแบบวัดเจตคติต่อนักเรี ยน มีตวั อย่าง คือ
บุญ กอบ วิสมิตะนันทน์ (2527: 63) ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติที ดีต่อนักเรี ย น แบบวัดเป็ นชนิ ดมาตร
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ประเมินรวมค่า จํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งที สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย”
แบบวัดของบุญกอบ วิสมิตะนันทน์ (2527: 63) นี มีผ้ นู ําไปใช้ และปรับปรุงใช้ ได้ แก่ อ้ อมเดือน สดมณี
(2539) นําไปใช้ ถามครูจํานวน 385 คน มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .93 และ
แสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ได้ ปรับปรุงแบบวัดดังกล่าวมาใช้ จํ านวน 10 ข้ อ พบว่า มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 10.51 - 18.70 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อ
กับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .51 ถึง .65 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .86 สําหรับ ในการวิจัย ครังนี ผู้วิจัย นํ าแบบวัดเจตคติต่อนัก เรี ย นที ใช้ ใ นการวิจัย ของแสวง
ทวีคณ
ู และคณะ (2546) มาปรับปรุงใช้ ครูทีได้ คะแนนจากแบบวัดมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่ นักเรียน
มากกว่า ครูทีได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อย
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างเจตคติต่อนักเรี ยน กับ พฤติกรรมของครู ใน
การปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประมวลเอกสาร พบ
หลัก ฐานงานวิจัย ที ได้ ผลสอดคล้ อ งกัน ว่า เจตคติ ที ดีต่อ บุคคลหนึงบุคคลใด มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมทีเหมาะสมต่อบุคคลนัน ตัวอย่างเช่น ทิพฆัมพร เกษโกมล และคณะ (2551) ศึกษาปั จจัย
เชิงเหตุและผลทีเกียวกับพฤติกรรมตํารวจในการปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ พบว่า เจต
คติที ดีต่อบุตร เป็ นตัวทํ านายสําคัญ ลําดับ แรก (ค่าเบต้ าเท่ ากับ .35) เมือร่ วมกับ ตัวแปรกลุ่มจิ ต
ลักษณะเดิม กลุม่ สถานการณ์ และกลุม่ จิตตามสถานการณ์ รวม 13 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
การอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนของบิดาตํารวจได้ ร้อยละ 47.3 ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนี เจตคติที
ดีตอ่ บุตร ยังเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .21) สามารถทํานายพฤติกรรมการอบรม
เลียงดูแบบใช้ เหตุผลของบิดาตํารวจได้ ร้อยละ 40.2 ในกลุม่ รวม เช่นเดียวกับปิ ยนุช ดวงกางใต้ (2551)
พบว่า เจตคติทีดีตอ่ บุตร เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .17) เมือร่วมกับจิตเดิมและ
สถานการณ์รวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมจัดการด้ านการบริโภคของมารดา ได้ ร้อยละ 44.8
ในกลุม่ รวม และตัวแปรชุดนี เจตคติทีดีตอ่ บุตร เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3 เช่นเดียวกัน (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .15) สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับ พฤติกรรมเด็ก ด้ านการบริ โภคของมารดาได้ ร้อยละ
44.1 ในกลุ่มรวม สําหรับงานวิจัยกับครู พบตัวอย่างงานวิจัยในอดีตทีสําคัญ ได้ แก่งานวิจัยของบุญ
กอบ วิสมิตะนันทน์ (2527) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมจริยา (ปริมาณการรับรู้เกียวกับศีล
ห้ า สติ-สัมปชัญญะ และหิริ-โอตตัปปะ) ของครูกับของศิษย์ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา เขตภาค
กลาง จํานวนครูทีศึกษาทังสิน 593 คน และนักเรียนของครูเหล่านีอีกจํานวน 2,654 คน พบผลการวิจยั
ทีเกียวกับครูวา่ ถ้ าครูมีธรรมจริยาสูง ศิษย์จะมีธรรมจริยาสูงด้ วยเช่นกัน ครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ ศิษย์สงู ทัง
สังสอนฝึ กอบรมศิษย์อย่างเหมาะสมมาก กับครูทีมีเจตคติทีดีต่อศิษย์ตําทังสังสอนอบรมศิษย์อย่าง
เหมาะสมน้ อย ศิษย์ของครูทงสองประเภทนี
ั
มีธรรมจริยาสูงกว่าศิษย์ของครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ ศิษย์ตําแต่
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อบรมสังสอนมาก หรื อมีเ จตคติทีดีต่อศิ ษ ย์ สงู แต่อบรมสังสอนน้ อย ผลการวิจัย นี ชีให้ เห็น ว่า ครู ที
ประสบความสําเร็จในการสร้ างเสริ มธรรมจริ ยาให้ แก่เด็กนัน เป็ นครูทีมีธรรมจริ ยาสูง ให้ การสังสอน
ฝึ กอบรมศิษย์ได้ อย่างเหมาะสมมาก และยังต้ องเป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่ ศิษย์ คือ มีความรักใคร่ ชอบพอ
และยอมรับศิษย์ เป็ นต้ น ในระยะต่อมา อ้ อมเดือน สดมณี (2539) ศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนาและ
จิตสังคมของครูมธั ยมศึกษาทีเกียวข้ องกับการถ่ายทอดทางศาสนา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจํานวน 385
คน พบว่า ครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ นักเรียนสูง เป็ นผู้ทีมีการถ่ายทอดทางศาสนามากกว่า ครูทีมีเจตคติทีดี
ต่อนักเรียนตํา ผลเช่นนีพบเด่นชัดในกลุม่ ครูทีมีลกั ษณะทางพุทธสูง สอดคล้ องกับงานวิจยั อีกเรืองหนึง
ของ แสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ทําการวิจัยเชิงทดลองพัฒนาจิต และทักษะต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งวินยั แก่นกั เรี ยนของครู พบว่า ครูทีมีเจตคติทีดีต่อนักเรี ยนสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
วินัย แก่นัก เรี ย นมากกว่า ครู ที มีเ จตคติที ดีต่อนัก เรี ย นตํา โดยพบในรายละเอีย ดว่า เจตคติที ดีต่อ
นักเรียน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .24) เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอืนอีกรวม
4 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งวินยั แก่นักเรี ยน (วัดหลังฝึ กอบรม 1 เดือน) ได้ ร้อยละ
10.2 ในกลุม่ รวม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ทีเกี ยวข้ อง สรุปได้ ว่า เจตคติที ดีต่อเด็ก ได้ แก่
บุตรหลาน และนักเรียน (ของบิดามารดา และครู) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีเหมาะสมของผู้ใหญ่
ทีจะปฏิบตั ิตอ่ เด็ก เช่น พฤติกรรมการอบรมเลียงดูอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น ดังนัน ในการวิจัยนีจึงคาด
ได้ วา่ ครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ นักเรียนสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีมีเจตคติทีดีตอ่ นักเรียนตํา
พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับ เจตคติของนักเรี ยนต่ อพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู
เจตคติ เป็ นจิตลักษณะทีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกียวกับสิงหนึงสิงใดทํานอง
ประโยชน์หรือโทษของบุคคล ทําให้ มีความรู้สกึ โน้ มเอียงไปทางชอบ หรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิงนันๆ
รวมทังความพร้ อมทีจะแสดงพฤติก รรมเฉพาะอย่างอันเป็ นผลสืบ เนืองจากการเห็นประโยชน์ หรื อ
พอใจต่อสิงนัน (งามตา วนินทานนท์ . 2535: 215) เจตคติของบุคคลต่อสิงหนึงสิงใดประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 125 - 127 อ้ างอิงจาก McGuire. 1969: 155 156) คื อ 1) ความรู้ เชิ ง ประเมิ น ค่ า (Cognitive component) 2) ความรู้ สึ ก พอใจ (Affective
component) และ 3) ความพร้ อมกระทํา (Behavioral intention component) ซึงได้ กล่าวรายละเอียด
ไปแล้ วข้ างต้ น ดังนัน ในการวิจยั นี เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของครู หมายถึง การประเมินของนักเรี ยนว่า พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู (ด้ านการประหยัดการใช้ จ่ายและออมเงิน และด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า) เป็ นเรืองทีมีประโยชน์ (หรือโทษ) จึงมีความรู้สกึ พอใจ (หรือไม่พอใจ) ต่อพฤติกรรมของครู
และมีความตังใจทีจะปฏิบัติ (หรื อหลีกเลียงการปฏิบัติ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ าน
ต่างๆ (ได้ แก่ การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น และการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า) ที ครูได้ ทําการ
ปลูกฝั งอบรม
การวัด การวัดเจตคติของนักเรี ย นต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึนเองตามนิยามปฏิบัติการ แบบวัดเป็ น
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า นักเรี ยนทีได้ คะแนนจากแบบวัดสูง เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมากกว่า นักเรียนทีได้ คะแนนจากแบบวัดตํา
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระว่ างพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ เจตคติของนักเรี ยนต่ อพฤติ กรรมการปลู กฝั งอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู จากการประมวลเอกสาร พบหลักฐานจากผลการวิจัย
จํานวนหนึงทีแสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมการอบรมเลียงดูอย่างเหมาะสมมากถึงน้ อยของผู้ใหญ่ (บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ) มีความสัมพัน ธ์ กับ เจตคติที ดีของผู้ที ได้ รับ การอบรมเลี ยงดูนัน (บุตรหลาน
นักเรียน) ตัวอย่างเช่น งานวิจัยในอดีตของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2529: 177) ได้ ศึกษา
การควบคุมอิทธิ พลสือมวลชนของครอบครัว กับ จิตลักษณะทีสําคัญของเยาวชนไทย ผลการศึกษา
พบว่า การอบรมเลียงดูเป็ นตัวทํานายเจตคติของเด็กต่อการควบคุมสือมวลชน โดยในกลุ่มนักเรี ยน
มัธยมสามารถทํานายได้ ร้อยละ 27 และในกลุม่ นักเรียนชายสามารถทํานายได้ ร้อยละ 19 ส่วนการวิจยั
ในปั จจุบนั ของทิพย์ฆมั พร เกษโกมล และคณะ (2551) ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลทีเกียวกับพฤติกรรม
ตํารวจในการปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ตํารวจเพศชาย 752 คน ผล
การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล ปรากฏว่า ชุดตัวแปรพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมบุตรชายให้
เคารพกฎระเบี ย บ 3 ด้ า น (การอบรมเลี ยงดูแบบใช้ เ หตุผ ล การเป็ นแบบอย่างที ดีใ นการเคารพ
กฎระเบียบ การปรับพฤติกรรมบุตรให้ เคารพกฎระเบียบ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับชุดตัวแปรจิตและ
พฤติกรรมของบุตรชาย (ทัศนคติทีดีตอ่ การเคารพกฎระเบียบ พฤติกรรมเคารพกฎระเบียบ การทําตน
ให้ เป็ นทีน่าคบหา เสริมสร้ างเพือนและป้องกันเพือนจากสิงไม่ดี) ปริมาณการทํานายในกลุม่ รวมเท่ากับ
ร้ อยละ 18.5 และทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มบิ ดาที ใกล้ ชิ ดบุตรมาก โดยทํานายได้ ร้อยละ 28.9 ส่วน
ผลการวิจัยกับ ครู ตัวอย่างเช่น การวิจัยในอดีตของบุญ กอบ วิสมิตะนัน ทน์ (2527) ทําการศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมจริยา (ปริมาณการรับรู้เกียวกับศีลห้ า สติ-สัมปชัญญะ และหิริ-โอตตัปปะ)
ของครูกบั ของศิษย์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตภาคกลาง จํานวนครูทีศึกษาทังสิน 593 คน และ
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นัก เรี ยนของครูเ หล่านี อีก จํานวน 2,654 คน พบว่า ครูที มีธรรมจริ ยาสูง (สติ -สัมปชัญญะ และหิ ริ โอตตัปปะ) ศิษย์จะมีธรรมจริยาด้ านต่างๆ สูงด้ วย นอกจากนียังพบอีกว่า ศิษย์ทีมีธรรมจริ ยาสูง เป็ น
ศิษ ย์ ที มีเ จตคติที ดีต่อครู เป็ นศิษ ย์ ที ครู ได้ สังสอนฝึ กอบรมมาก รวมทังยังเป็ นศิษ ย์ ที รับ รู้ อย่างยิ ง
เกียวกับการสังสอนฝึ กอบรมของครูด้วย ส่วนการวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง
(2547: 212 - 213) ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครู คณิตศาสตร์ พบว่า พฤติกรรมการ
พัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ เจตคติทีดีตอ่ การเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน นอกจากนียังพบว่าพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปยังเจตคติที ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อีก ด้ วย (ค่า
สัมประสิท ธิ อิทธิ พลเท่ากับ .05) สอดคล้ องกับ งานวิจัยเมือเร็ วๆ นีของศุภวดี บุญ ญวงค์ และคณะ
(2552) ศึกษาพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์
กลุม่ ตัวอย่างครูจํานวน 446 คน และนักเรียนของครูจํานวน 1,688 คน พบผลว่า พฤติกรรมของครูใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับเจตคติทีดีต่อ
การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพบในรายละเอียดว่า พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่ผ้ เู รี ยน
สามารถทํานายเจตคติทีดีตอ่ การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน และพฤติก รรมทีพึงประสงค์
ของนักเรียนในด้ านต่างๆ ได้ ในกลุม่ ย่อยหลายกลุม่
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการอบรมเลียงดู
หรือ การปลูกฝั งอบรม สังสอนทีเหมาะสมของผู้ใหญ่ (บิดามารดา ครู อาจารย์) มีความสัมพันธ์กับเจต
คติทีดีของเด็ก (บุตร นักเรียน) ดังนันในการวิจยั นี จึงคาดได้ ว่า พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กบั เจตคติทีดีของนักเรียนต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง กับ พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไปนีเป็ นการประมวลเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญ
ของลักษณะพืนฐานทางชีวสังคมและภูมิหลังของครู กับ พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ฐานะทาง
เศรษฐกิ จของครอบครัว ระดับ ชันที สอน และประเภทโรงเรี ย น (เป็ นแบบอย่าง/ ไม่เ ป็ นแบบอย่าง
สถานศึกษาพอเพียง)
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เพศกับพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในการวิ จัย ครั งนี ศึ ก ษากลุ่ม ตัว อย่ า งครู ทั งชายและหญิ ง มี ง านวิ จัย ที เกี ยวข้ อ ง
ตัวอย่างเช่น ผลงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ทําการศึกษาพฤติกรรม
การพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ จํานวน 595 คน พบว่า ครูหญิ งมีพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมแก่นกั เรียนมากกว่าครูชาย สอดคล้ องกับ ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ศึกษาพฤติกรรม
ครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างครูจํานวน
446 คน พบว่า ครูหญิงมีพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์มากกว่าครูชาย
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนของครู ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ ว่า ครูเพศหญิ ง เป็ นผู้มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูชาย
อายุกับพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการวิจยั ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547) ได้ ศกึ ษาข้ าราชการระดับ 3 - 10
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 2,027 คน พบว่า กลุม่ ข้ าราชการอายุมาก (50 - 55 ปี ) และกลุม่ ข้ าราชการอายุปานกลาง (40
- 49 ปี ) มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืน
หยัดทําในสิงทีถูกต้ อง ด้ านซือสัตย์รับผิดชอบ และด้ านโปร่งใสตรวจสอบได้ มากกว่าข้ าราชการอายุ
น้ อย (21 - 31 ปี ) อย่า งชัดเจน และพบอีก ว่า ข้ าราชการกลุ่มอายุม ากมี พฤติก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน และมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การมากทีสุด เมือ
เปรียบเทียบกับข้ าราชการกลุม่ อายุปานกลางและอายุน้อย ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ า
คะนอง (2547) พบว่า ครูทีอายุมาก มีพฤติกรรมการสอนทีดีมากกว่า ครูทีอายุน้อย
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางาน
ของข้ าราชการ ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูอายุมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูอายุน้อย
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ การศึก ษาในการวิ จัย นี หมายถึ ง การศึก ษาในระดับ สูง สุด ที ครู ไ ด้ รั บ จาก
สถานศึกษา วัดโดยให้ ครูรายงานถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดทีตนสําเร็จการศึกษา โดยมีตวั อย่างงานวิจัยที
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เกียวข้ อง เช่น วรวรรณ อัศวกุล และคณะ (2546) พบว่า มารดาทีมีการศึกษาสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรม
การส่งเสริมทันตสุขภาพบุตร (พฤติกรรมดูแลรักษาความสะอาดช่องปากบุตรและ พฤติกรรมการดูแล
การบริโภคของบุตรเพือทันตสุขภาพ) มากกว่า มารดาทีมีการศึกษาตํา ส่วนนีออน พิณประดิษฐ์ และ
คณะ (2546) พบว่า ข้ าราชการตํารวจทีมีการศึกษาสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการทํางานทัวไปมากกว่า
ข้ าราชการตํ ารวจที มี ก ารศึก ษาตํ า สอดคล้ องกับ วิ ลาสลัก ษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547) พบว่า
ข้ าราชการทีมีการศึกษาระดับปริ ญญาโท เป็ นผู้มีพฤติกรรมตามค่านิย มสร้ างสรรค์ร วม พฤติกรรม
ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ด้ านกล้ า ยื น หยัด ทํ า ในสิ งที ถูก ต้ อ ง และด้ า นมุ่ง ผลสัมฤทธิ ของงานมากกว่า
ข้ าราชการทีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และตํากว่าปริญญาตรี และอีกงานวิจัยหนึงของดุจเดือน
พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2547) พบว่า ครูทีมีการศึกษาสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการสอนทีดี
มากกว่า มีพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นกั เรียนมากกว่า ครูทีมีการศึกษาตํา
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การทํางานของผู้ใหญ่ ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูทีมีการศึกษาสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีมีการศึกษาตํา
อายุราชการกั บพฤติก รรมของครู ในการปลู ก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อายุราชการ หมายถึง จํานวนปี ทีเข้ ามาปฏิบัติราชการในตําแหน่งข้ าราชการครูจนถึง
ปั จจุบนั
จากการประมวลเอกสารพบงานวิจัยทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุราชการกับ กับ
พฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการ เช่น วิลาวลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547) ศึกษาข้ าราชการ
ระดับ 3 ถึง 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิ การ และ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2,027 คน พบผลว่า ข้ าราชการทีมีอายุราชการมาก (26 ถึง 42 ปี ) และมี
อายุราชการปานกลาง (16 ถึง 25 ปี ) มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และด้ านย่อย 4 ด้ าน คือ
กล้ ายื นหยัดทํ าในสิงทีถูก ต้ อง ซื อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่ งใสตรวจสอบได้ และมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
มากกว่า ข้ าราชการทีมีอายุราชการน้ อย (1 ถึง 5 ปี ) เช่นเดียวกับ นิชาภัทร โพธิ บาง (2550) พบว่า
เจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีอายุราชการมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า (พฤติก รรมตามค่านิย มโปร่งใส และตรวจสอบได้ และพฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที ดีของ
องค์การ) เจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีอายุราชการน้ อย
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สรุปได้ วา่ อายุราชการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการ ดังนัน ใน
งานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ วา่ ครูทีมีอายุราชการมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่า ครูทีมีอายุราชการน้ อย
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวกับพฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานะเศรษฐกิ จของครอบครัวในการวิจัยนี วัดโดย การพิ จารณาร่วมกัน ใน 2 มิติ คือ
ปริมาณรายได้ เฉลียต่อเดือนทังหมดของครอบครัวครู และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีใช้ จ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวนดังกล่าว (ตาราง 5)
มีหลักฐานผลการวิจยั ทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว กับ
พฤติกรรมทีพึงปรารถนาของข้ าราชการ เช่น นิชาภัทร โพธิบาง (2550) พบว่า เจ้ าหน้ าทีการเงินและ
บัญชีทีรับรู้วา่ ตนมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมี
จริยธรรมมากกว่า เจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีรับรู้วา่ ตนมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ส่วน
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า ในกลุม่ ครูชายทีได้ รับการฝึ กอบรมน้ อย หาก
เป็ นผู้ทีรับรู้ว่าตนมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง เป็ นผู้ทีมีประสบการณ์ทางสังคมมากกว่า มีพฤติกรรมรับ
นวัตกรรมมากกว่า ครูชายทีได้ รับการฝึ กอบรมน้ อย แต่เป็ นผู้ทีรับรู้วา่ ตนมีฐานะทางเศรษฐกิจตํา
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่ า ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการ ดังนัน ในงานวิจยั ครังนีจึงคาดได้ ว่า ครูทีรับรู้ว่า
ตนมีฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวสูง เป็ นผู้ทีมีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีรับรู้วา่ ตนมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา
ระดับชันทีสอน กับ พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการวิ จั ย ครั งนี ศึ ก ษาครู ที สอนในระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น จากการประมวลเอกสาร พบว่า มีงานวิจัยทีเกียวข้ อง ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ
อ้ อมเดือน สดมณี และอุษา ศรี จิ นดารัตน์ (2549: 39) ศึกษาปั จ จัยด้ านจิตสังคมและความสุขใจที
เกียวกับพฤติกรรมการทํางานของครูในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที
สอนระดับชันประถมศึกษาปี ที 4 และ 5 จํานวน 235 คน และครูทีสอนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึง 6
จํานวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า ครูทีสอนระดับชันประถมศึกษา มีพฤติกรรมการทํางานตามแนว
การปฏิรูปการศึกษาดีกว่า ครูทีสอนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น และระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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จากการประมวลเอกสารสรุป ได้ ว่า ระดับชันที สอนมีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางานของครู ดังนัน ในงานวิจัย ครังนี จึงคาดได้ ว่า ครู ที สอนในระดับ ชันประถมศึก ษา เป็ นผู้ที มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีสอนระดับชั น
มัธยมศึกษา
ประเภทของโรงเรี ยน (เป็ นแบบอย่ าง/ ไม่ เป็ นแบบอย่ างสถานศึกษาพอเพียง)กั บ
พฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทของโรงเรียน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) โรงเรียนทีได้ รับการประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) โรงเรี ย นที ไม่ได้ รับ การประกาศจากกระทรวงศึก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจยั ทีเกียวข้ องระหว่างการเข้ าร่วมโครงการและพฤติกรรมทีพึงปรารถนาของผู้ใหญ่
เช่น ศิริกลุ กลินทอง (2549) พบว่า ข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เป็ น
ข้ าราชการทีมีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่เพือนร่วมงาน
และพฤติกรรมบริการประชาชนมากกว่า ข้ าราชการทีไม่เข้ าร่วมโครงการการเรี ยนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท อีกงานวิจยั หนึงงานวิจยั ของอ้ อมเดือน สดมณี (2536) ศึกษาเรื อง ผลของการฝึ กอบรมทางพุทธ
พฤติกรรมศาสตร์ตอ่ จิตลักษณะและประสิทธิภาพของครู เปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพของการฝึ กอบรม
ในระดับทีแตกต่างกัน คือ ไม่ได้ รับการฝึ กหรื อได้ รับการฝึ กแต่ละแบบหรื อทังสองแบบประกอบด้ วย
ฝึ กอบรมทางพุท ธศาสนา หมายถึง การฝึ กอบรมข้ อธรรมะและการปฏิบัติ และการฝึ กอบรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง การฝึ กจิตลักษณะการเชืออํานาจในตน ทดลองฝึ กครูระดับประถมศึกษาที
ไม่ใช่ผ้ บู ริหารสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 76 คน ทังชายและหญิ ง เป็ นครูทีได้ รับการเสนอชือจาก
โรงเรียนต่างๆ โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม 16 คน กลุ่มฝึ กอบรมทางพุทธด้ านเดียว 20 คน
กลุม่ ฝึ กอบรมทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านเดียว 19 คน และกลุม่ ทีฝึ กทัง 2 ด้ าน 22 คน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มครูที ได้ รับ การฝึ กทางพฤติก รรมศาสตร์ มีพฤติก รรมการทํ างาน ตามการรายงานของหัวหน้ า
มากกว่า กลุม่ ครูทีได้ รับฝึ กทางพุทธและกลุม่ ครูทีไม่ได้ รับการฝึ กเลย นอกจากนียังพบอีกว่า กลุ่มครูที
ได้ รับการฝึ กทัง 2 ด้ าน จะมีพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการทํางาน ตามการรายงานของหัวหน้ า
มากกว่า กลุม่ ครูทีได้ รับการฝึ กเพียงด้ านเดียวและกลุม่ ครูทีไม่ได้ รับการฝึ กเลย
จากการประมวลเอกสารงานวิ จัย สรุ ป ได้ ว่า ผู้ที เข้ า ร่ วมโครงการต่า งๆ เป็ นผู้ที มี
พฤติกรรมทีน่าปรารถนามากกว่าผู้ทีไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการ จึงคาดได้ วา่ ครูทีปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงเรียนที
ได้ รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
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แนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมากกว่า ครูที ไม่ได้ ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรี ยนทีได้ รับการประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ ทีศึกษา
การวิจัย นีมุ่งศึกษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทังปั จ จัย ภายในและภายนอกตัวบุคคล
รวมทังปั จ จัย เชิ งผลของพฤติก รรมของครู ใ นการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง โดยพฤติ ก รรมของครู ใ นการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หมายถึง ปริ มาณการปฏิบัติของครูใ นการฝึ กอบรมนัก เรี ยนทังโดยตรงและทางอ้ อม เพือถ่ายทอด
ปลูกฝั งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงทีสําคัญและเหมาะสมกับ วัยของนักเรี ย น ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และ 2) พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สําหรับปั จจัยเชิงเหตุสําคัญของการเกิดพฤติกรรมของครูใ นการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง 2 ด้ านดังกล่าวกําหนดขึนโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการ
วิเ คราะห์ สาเหตุของการเกิดพฤติก รรมมนุษย์ คือ รู ป แบบทฤษฎีปฏิสัมพัน ธ์ นิ ยม (Interactionism
Model) เป็ นแนวทางในการประมวลเอกสารทีเกียวข้ อง พบว่า มีตวั แปรสําคัญ ใน กลุ่มจิตลักษณะ
เดิม 4 ตัวแปร ทีคาดว่าจะเกียวข้ องกับพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลัก ษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน ค่านิ ย มเชิ ง
จริยธรรมของครู และจิตพอเพียงของครู) กลุ่มลักษณะสถานการณ์ มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์
ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู) และ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ มี 3
ตัวแปร (คือ เจตคติตอ่ การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจ
ในตนในการพัฒนานักเรียน และเจตคติตอ่ นักเรียน) โดยอาศัยหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ดังทีปรากฏในการประมวลเอกสารบทที 2 งานวิจยั ครังนีจึงตังสมมติฐาน (ข้ อที 4 และ 5) ทีสอด
รับกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที 2 เพือพิสจู น์ตามหลักการของรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมทีกล่าวว่า
พฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์เกิดจากสาเหตุสําคัญทังสาเหตุภายใน (ตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ ) และสาเหตุภายนอก (ตัวแปรในกลุ่มลัก ษณะสถานการณ์ ) ร่วมกัน
นอกจากนียังได้ ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูเป็ นตัวแปรเชิงผลของพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้ วย
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ในส่วนของการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเภทของโรงเรี ยน ลักษณะสถานการณ์ในการ
ทํางาน และจิตลักษณะเดิมของครูทีส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลของ
ครู พบหลักฐานจากงานวิจยั ของจุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) ว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที
ทํางานในโรงงานประเภททีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000
และมีจิตลัก ษณะด้ านมุ่งอนาคต - การควบคุมตนสูง มีพฤติก รรมป้ องกัน อัน ตรายจากการทํ างาน
มากกว่า พนักงานทีมีลกั ษณะตรงกันข้ าม ส่วนจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) พบว่า นักเรี ยนทีอยู่
ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง มีจิตลักษณะด้ านมุง่ อนาคต - การควบคุมตน และมีการรับรู้คณ
ุ ความ
ดีสงู เป็ นนักเรียนทีมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก และมีพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยี อ ย่างเหมาะสมมากกว่า นัก เรี ย นที มีลัก ษณะตรงกัน ข้ าม และเมื อไม่น านมานี
วีรวรรณ วงศ์ปินเพ็ชร์ และชลิดา วสุวตั (2552) ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมในนักศึกษา
มหาวิทยาลัย พบว่า ลักษณะจิตพอเพียง (ประกอบด้ วยความมีเหตุมีผล การมีภมู ิค้ มุ กันทางจิต และ
การรับรู้คณ
ุ ความดี) ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมของนักศึกษา (ค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ .25) จึงคาดได้ ว่า ครูทีอยู่ในโรงเรี ยนสถานศึกษาพอเพียง มีประสบการณ์ ที
ได้ รับจากการอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก และมีจิตพอเพียงมาก เป็ นครูทีมีเจตคติทีดี
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ มากด้ วย จึงเป็ นที มาของสมมติฐานข้ อที 1 ส่วนงานวิจัย ของศุภวดี บุญญวงศ์
และคณะ (2552) พบว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูกบั ผู้เรียน
มาก และมีภาระในงานครูเหมาะสมมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และมี
พฤติกรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์มากกว่าครูประเภท
ตรงข้ าม ดังนันในการวิจัยนีจึงคาดได้ ว่า ครูที มีสถานการณ์ใ นการทํ างานที เหมาะสมมาก จะมีจิ ต
ลักษณะตามสถานการณ์ของครูมากกว่า และมีพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ครูทีมีสถานการณ์ในการทํางานทีเหมาะสมน้ อย
ในส่วนของปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะกับกลุ่มสถานการณ์ในการทํางาน
ของครู ทีส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมของครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบหลักฐานจากงานวิจัยทีเกียวข้ องในอดีต ตัวอย่างเช่น วราภรณ์ ธนะ
สุริยะเกียรติ (2550) พบว่า ครูทีมีลกั ษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีทัศนคติทีดีต่องานมาก และมี
ความแร้ นแค้ นในงานน้ อย เป็ นครูทีมีพฤติกรรมในสภาวะจิตมอดไหม้ น้อยกว่า ครูประเภทตรงข้ าม ใน
งานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า ครูคณิตศาสตร์ ทีมีความเชื อ
อํานาจในตนมาก ได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรมาก และมีความสัมพันธ์ทีดีกบั นักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมี
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ทีดีมากกว่า ครูประเภทตรงข้ าม และอีกงานวิจัยหนึงของของศุภวดี
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บุญญวงศ์ และคณะ (2552) พบว่าครูทีมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูกบั นักเรียนมาก มีการมองโลกใน
แง่ดีมาก และมีภาระในงานครูเหมาะสมมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์
มากกว่า ครูประเภทตรงข้ าม เป็ นต้ น
ในส่วนของการศึก ษาปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มชี วสังคมด้ วยกัน เพื อค้ นหากลุ่ม
บุคคลประเภททีเสียงต่อการมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้ อย มี ห ลัก ฐานงานวิจัย ในอดีตที พบ เช่ น งานวิจัย ของนิ ช าภัท ร โพธิ บาง (2550) พบว่า ในหมู่
เจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีการรับรู้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวตนอยู่ในระดับตํา ถ้ ามีอายุน้อย
ด้ วย เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มากกว่าเจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีอายุ
มาก และในหมูเ่ จ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีอายุมาก ถ้ ามีการรับรู้ว่าสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
ตนอยู่ในระดับสูงด้ วย เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มากกว่า เจ้ าหน้ าทีการเงิน
และบัญชีทีมีการรับรู้วา่ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวตนอยู่ในระดับตํา และงานวิจัยอีกเรื องหนึงของ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า ในกลุม่ ครูคณิตศาสตร์ทีมีฐานะเศรษฐกิจสูง
และได้ รับการฝึ กอบรมมาก ครูเพศหญิงเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมรับนวัตกรรมมากกว่า ครูชาย
ดังนัน สมมติฐานในการวิจยั ครังนี จํานวน 6 ข้ อ จึงได้ มาจากการประมวลเอกสารในหัวข้ อ
ต่างๆ ในบทที 2 นี ตามหลักการของรูป แบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิ ยม ทีกล่าวว่า พฤติก รรมใดๆ ของ
มนุษย์ย่อมเกิดจากสาเหตุหลายด้ านทังสถานการณ์ภายนอก จิตลักษณะเดิมทีติดตัวบุคคลมา และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ร่วมกัน และจากการสรุปปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่งผลต่อตัวแปรตาม
ดังกล่าวข้ างต้ น

นิยามปฏิบัตกิ ารของกลุ่มตัวแปรทีศึกษา
จากการประมวลเอกสารทีเกียวข้ องข้ างต้ น ทําให้ สามารถกําหนดความหมายและวิธีการวัดตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระในกลุม่ ต่างๆได้ ดังต่อไปนี
กลุ่มตัวแปรตาม
พฤติกรรมของครู ในการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ปริ มาณการปฏิบัติของครูใ นการฝึ กอบรมนัก เรี ยนทังโดยตรงและทางอ้ อม เพือถ่ายทอด
ปลูกฝั งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงทีสําคัญและเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน โดยแบ่งศึกษาใน 2 ด้ าน
ได้ แก่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

จิตลักษณะเดิม
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
2. ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
3. ค่านิยมเชิงจริยธรรมของครู
4. จิตพอเพียงของครู
สถานการณ์ในการทํางาน
1. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4. ภาระงานครู

พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่า
ใช้ จ่ายและออมเงิน
2. การปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

จิตลักษณะตามสถานการณ์
1. เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
3. เจตคติตอ่ นักเรียน

เจตคติของนักเรียน
ต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู

ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลังของครู
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับชันทีสอน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ประเภทโรงเรียน (แบบอย่างพอเพียง /ไม่ใช่แบบอย่าง)
ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั
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1) พฤติก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่ า ใช้ จ่า ยและออมเงิน
หมายถึง ปริมาณการฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่นกั เรียนทังทางตรงและทางอ้ อมของครู เพือปลูกฝั ง
ถ่ายทอดให้ นกั เรียนมีความรู้ความเข้ าใจเรืองการวางแผนการใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับสถานภาพ
ของตนและครอบครัว (เช่น ใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายรับ ใช้ จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าเงินมากทีสุด ใช้
จ่ายเฉพาะในสิงจําเป็ น เป็ นต้ น) สนับสนุนการวางแผนการออมและเสริ มสร้ างวินัยในการออมเงินแก่
นัก เรี ย น (เช่น เมือมีเ งิ น เหลือจากการใช้ จ่ายหรื อได้ รับ เงิ น ในโอกาสพิ เ ศษ ให้ ร้ ู จัก เก็บ ออมไว้ กับ
ผู้ป กครองหรื อธนาคาร เป็ นต้ น ) โดยครู ใช้ วิธีก ารปลูก ฝั งอบรม 4 แบบ คือ หลัก การปลูก ฝั งอบรม
1) แบบรักสนับสนุนมาก 2) แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 3) การปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างทีดีอย่าง
สมําเสมอ ควบคูไ่ ปกับ 4) การใช้ วิธีสือสารเพือชักจูงให้ นกั เรียนเปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว
วัดโดยแบบวัดของงามตา วนิ นทานนท์ และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนิ น การ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลียแสดงว่ามีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากกว่า
ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
2) พฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ า หมายถึง
ปริ มาณการปฏิบัติของครู ในการฝึ กฝนอบรม แนะแนวทางแก่นักเรี ยนทังทางตรงและทางอ้ อม เพื อ
ปลูก ฝั งถ่ายทอดการใช้ ท รัพยากร (นํ า ไฟฟ้า อุปกรณ์ ก ารเรี ย น สาธารณสมบัติของโรงเรี ย นและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน) อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากทีสุด โดยครูใช้ วิธีการปลูกฝั งอบรม 4 แบบ
ได้ แก่ 1) หลักการปลูกฝั งอบรมแบบรักสนับสนุนมาก 2) แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และ 3)การ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี ในด้ านดังกล่าวอย่างสมําเสมอควบคูไ่ ปกับ 4) การปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ วยวิธีสือสารเพือชักจูงให้ เปลียนเจตคติตามทฤษฎีของแมคไกว วัดโดยแบบวัดของงามตา วนินทา
นนท์ และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนิน การ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมิน รวมค่า มีมาตรประกอบ 6
หน่วย จาก “จริ งที สุด ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ หมายถึ ง ความปรารถนาของครู ที จะทํ า งานในหน้ าที ที ตน
รับผิดชอบ ให้ สําเร็จลุล่วง ตามมาตรฐานขันสูง หรื อเป็ นไปตามทีตนตังเป้าหมายไว้ โดยได้ ใช้ ความ
พยายามอย่างเต็มที เมือมีอปุ สรรคก็คิดหาทางแก้ ไขโดยไม่ย่อท้ อ วัดโดยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ที
สร้ างขึนใหม่ของ ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตร
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ประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย”ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลียแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน หมายถึง การทีครูแต่ละคนมีปริมาณความสามารถ
ในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสําคัญของผลดีทีจะก่อประโยชน์ กับตนเองมีคณ
ุ ค่าไม่ลดลงแม้
จะต้ องรอคอยในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองให้ กระทําพฤติกรรมตาม
เป้าหมายทีตนตังขึนอย่างอดทน เพือรอรับผลประโยชน์ทียิงใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต เช่น
การทีครูตงใจสอนนั
ั
กเรียนอย่างเต็มความสามารถเพือต้ องการให้ นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง และคนดี ตังใจ
ทํางานในหน้ าทีเพือความก้ าวหน้ าในอาชีพ เป็ นต้ น วัดโดยแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มี
มาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามี
ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตนมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ค่ านิยมเชิงจริยธรรม หมายถึง ปริ มาณทีครู อาจารย์เห็นการปลูกฝั งอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกั เรียนเป็ นสิงสําคัญมาก จึงพยายามทีจะพัฒนานักเรี ยนในความรับผิดชอบโดยใช้ องค์
ความรู้วิชาการแนวใหม่เพือพัฒนานักเรี ยนให้ ดีและเก่ง มีการแสดงถึงเหตุผลหรื อเจตนาทีจะกระทํา
หรือไม่กระทําอย่างหนึงอย่างใด โดยยึดหลักการหนึงใน 4 ประการ ทีสอดคล้ องกับทฤษฎีพัฒนาการ
ของเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ได้ แก่ การยึดตนเอง ยึดพวกพ้ องคนใกล้ ชิด ยึดกฎระเบียบ หรื อ
ยึดส่วนรวม/ หลักการ วัดโดยแบบวัดค่านิยมเชิงจริ ยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่
ระหว่างดําเนินการ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด”
ถึง “ไม่จริงเลย” ” คะแนนทีผู้ตอบได้ เป็ นผลคูณะหว่างคะแนนทีได้ ในแต่ละข้ อ กับ ขันประจําข้ อ ผู้ตอบ
ทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
จิตพอเพียงของครู หมายถึง จิตลักษณะทีเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะ 3 กลุ่ม
คือ ความมีเหตุมีผล ความมีภมู ิค้ มุ กันตนทางจิต และความพอประมาณ และการรับรู้คณ
ุ ความดี วัด
โดยแบบวัดจิตพอเพียง (จิตระดับไตรภาค ซึงเป็ นจิตทีเกิดจากการบูรณาการจิตพืนฐาน 3 ด้ าน คือ
ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันตนทางจิต และการรับรู้คณ
ุ ความดี ด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ ประกอบด้ วย
คะแนนรวมกลุ่มข้ อจากแบบวัดจิตลัก ษณะมิติเ ดียวต่างๆ) ของดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และคณะ
(2551ค) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามีจิตพอเพียงมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
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กลุ่มตัวแปรด้ านสถานการณ์ ในการทํางาน
ประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
ประสบการณ์ของครูทีได้ จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างปริมาณประสบการณ์ทีครูได้ รับจากการเข้ า
ร่วมประชุมสัมมนา รับความรู้และการฝึ กอบรมเกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปริ มาณ
การรับรู้ประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ องนันๆ วัดโดยแบบวัดทีผู้วิจยั สร้ างขึน คําถามในแต่
ละข้ อมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํ านวนครังของการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมฝึ กอบรมต่างๆ ที เกี ยวกับ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะเวลา 2 ปี ทีผ่านมา ตอนที 2 ถามเกียวกับการรับรู้ประโยชน์ทีได้ รับ
จากการเข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรมต่างๆ แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย
จาก “จริ ง ที สุด ” ถึง “ไม่จ ริ งเลย” คะแนนที ครู ได้ คือ ผลคูณ ระหว่างจํ านวนครั งที เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
ฝึ กอบรมกับ คะแนนการรับ รู้ป ระโยชน์จ ากการเข้ าร่วมกิ จกรรมฝึ กอบรม ผู้ตอบที ได้ คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลียแสดงว่ามีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ผู้
ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง หมายถึง การทีครูรับรู้วา่ บุคลากรในโรงเรียน
ได้ แก่ หัวหน้ างาน เพื อนร่วมงาน และผู้ปกครองนักเรี ยน ให้ การสนับสนุนตนในการบูรณาการหลัก
เศรษฐกิจพอเพี ยงสู่การจัดการเรี ยนการสอนแก่นักเรี ยน ใน 3 ด้ าน คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ สังคม การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์ รวมทังงบประมาณและ
แรงงาน วัดโดยแบบวัดทีสร้ างขึนตามนิยามปฏิบตั ิการ เป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ
6 หน่วย จาก “จริ งที สุด” ถึง “ไม่จ ริ งเลย” ผู้ตอบที ได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่า ครู ได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรียน หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยนทัง
ในชันเรียน และนอกชันเรียน เช่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ การ
แสดงความรัก เข้ าใจ สนใจ เอาใจใส่ ใช้ เหตุผลกับ นัก เรี ยน เป็ นต้ น วัดโดยแบบวัดความสัมพัน ธ์
ระหว่างครูและนักเรียนของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) แบบวัดเป็ นชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลียแสดงว่ามีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูและนักเรียนมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ภาระงานครู หมายถึง งานตามตําแหน่งหน้ าที ได้ แก่ งานสอน ตรวจการบ้ าน ออก
ข้ อสอบ และคุมสอบ และงานอบรมบ่มเพาะลักษณะนิสยั ทีดีงาม เป็ นต้ น และอีกส่วนหนึงเป็ นงานที
ได้ รับมอบหมายให้ ทําบางช่วงเวลา เช่น งานอยู่เวรในวันหยุด งานดูแลการเข้ าค่ายของนักเรี ยน งาน
ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน งานอบรมเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็ นต้ น วัดโดยแบบวัดที
ปรับปรุงมาจากแบบวัดของวราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ (2550) และศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552)
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แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบ
ทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่าเป็ นผู้ทีรับรู้วา่ ตนเองมีภาระงานเหมาะสมมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํา
กว่าค่าเฉลีย
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์
เจตคติต่อการพฤติกรรมปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง การประเมินของครู ว่า การปฏิบัติ ของตนในการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรืองทีมีประโยชน์ (หรือโทษ) จึงมีความรู้สกึ พอใจ (หรือไม่พอใจ) ต่อการกระทํา
นัน และมีความตังใจทีจะปฏิบัติ (หรื อหลีกเลียงการปฏิบัติ) ในการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง วัดโดยแบบวัดเจตคติต่อการพฤติก รรมปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที สร้ างขึนตามนิย ามปฏิบัติก าร เป็ นชนิ ดมาตรประเมิน รวมค่า มีมาตร
ประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่า มีเจตคติ
ทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่า
ค่าเฉลีย
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน หมายถึง ปริ มาณความเชือของครูว่า
ครูสามารถปลูกฝั งอบรมนักเรียนให้ เป็ นคนดีคนเก่งได้ ด้ วยความสามารถในการจัดประสบการณ์อบรม
สังสอนของตัวครูเอง มิได้ เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรื ออํานาจภายนอกอืนๆ วัดโดยแบบวัด
ความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย นทีสร้ างขึนโดยดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และคณะ (อยู่
ระหว่างดําเนินการ) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด”
ถึง “ไม่จ ริ งเลย” ผู้ตอบที ได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามีความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียนมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
เจตคติต่อนักเรียน หมายถึง ปริมาณความรู้สกึ ทีครูประเมินนักเรียน ในด้ านต่างๆ ทังใน
ด้ านดีและไม่ดี เช่น ความคิด วาจา อุปนิสยั การเรียน เป็ นต้ น วัดโดยแบบวัดเจตคติตอ่ นักเรียนทีผู้วิจยั
ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ แสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มี
มาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบทีได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่ามี
เจตคติทีดีตอ่ นักเรียนมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับสูงสุดทีครูได้ รับจากสถานศึกษา
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อายุราชการ หมายถึง จํานวนปี ทีเข้ ามาปฏิบัติราชการในตําแหน่งข้ าราชการครูจนถึง
ปั จจุบนั ครูทีมีอายุราชการสูงกว่าค่าเฉลีย แสดงว่าเป็ นผู้มีอายุราชการมากกว่า ครูทีมีอายุราชการตํา
กว่าค่าเฉลีย
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง การพิจารณาร่วมกันใน 2 มิติ คือ ปริ มาณ
รายได้ เฉลียต่อเดือนทังหมดของครอบครัวครู และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีใช้ จ่ายจากเงินรายได้
จํานวนดังกล่าว โดยให้ ครูตอบเป็ นจํานวนเงินรายได้ ตามจริง และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีใช้ จ่าย
จากเงินรายได้ จํานวนดังกล่าว ครอบครัวทีมีปริ มาณรายได้ น้อย แต่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้
จ่ายเงินรายได้ ดงั กล่าวมาก จัดเป็ นครอบครัวทีมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ส่วนครอบครัวทีมี
ปริ มาณรายได้ มาก และมีจํ านวนสมาชิ ก ในครอบครัวใช้ จ่ายเงิ น จากรายได้ ดังกล่าวน้ อย จัดเป็ น
ครอบครัวทีมีเศรษฐกิจของครอบครัวสูง พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 12 คะแนน เศรษฐกิจของ
ครอบครัวตํามีคะแนนเป็ น 1 เศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุดมีคะแนน 12 คะแนน ผู้ทีได้ คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลียจัดเป็ นผู้มีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่าค่าเฉลีย
ตาราง 5 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียน
รายได้ รวมต่อเดือน
น้ อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 ขึนไป

3 คน
5
10
15
20
25
30

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
4 คน 5 คน
6 คน
4
3
2
9
8
7
14
13
12
19
18
17
24
23
22
29
28
27

7 คนขึนไป
1
6
11
16
21
26

ระดับชันทีสอน หมายถึง ระดับชันทีครูสอน ได้ แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ประเภทโรงเรี ย น หมายถึง ประเภทของโรงเรี ยนทีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1)
โรงเรียนทีได้ รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการ
สอนและบริ หารจัดการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง 2) โรงเรี ย นทีไม่ได้ รับ การประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวแปรเกียวกับนักเรียน
เจตคติของนัก เรี ยนต่ อพฤติก รรมการปลู กฝั งอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู หมายถึง การประเมินของนักเรี ยนว่า พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู (ด้ านการประหยัดการใช้ จ่ายและออมเงิน และด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า) เป็ นเรืองทีมีประโยชน์ (หรือโทษ) จึงมีความรู้สกึ พอใจ (หรือไม่พอใจ) ต่อพฤติกรรมของครู และ
มีความตังใจทีจะปฏิบตั ิ (หรื อหลีกเลียงการปฏิบัติ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านต่างๆ
(ได้ แก่ การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) ทีครูได้ ทําการปลูกฝั ง
อบรม วัดโดยแบบวัดทีสร้ างขึนตามนิยามปฏิบตั ิการ เป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6
หน่วย จาก “จริ งที สุด ” ถึง “ไม่จ ริ งเลย” ผู้ตอบที ได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลียแสดงว่า มีเ จตคติทีดีต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมากกว่า ผู้ทีได้ คะแนนตํากว่า
ค่าเฉลีย
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐ านที 1 ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ยนที ได้ รับ การประกาศให้ เ ป็ นสถานศึก ษาแบบอย่าง
พอเพีย งฯ มีจิ ตพอเพี ยงสูง และมีประสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมากกว่า หรื อเป็ นผู้ที มี ความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย นมากกว่า เป็ นผู้ที มี
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ล ะด้ า นใน 2 ด้ า น
(พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
ด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า) มากกว่าครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่สถานศึก ษาแบบอย่าง
พอเพี ยง มีจิตพอเพีย งตํา และมีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงน้ อย
สมมติฐานที 2 ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมสูง ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
มาก และมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูและนักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมตํา ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย
สมมติฐานที 3 ครูหญิง อายุราชการมาก และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เป็ นผู้ทีมี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน มากกว่า
ครูชาย อายุราชการน้ อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา
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สมมติฐานที 4 ตัวทํานายชุดที 3 ซึงประกอบด้ วย ตัวทํานายชุดที 1 (คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว
แปร) ร่ วมกับตัวทํ านายชุดที 2 (คือ สถานการณ์ใ นการทํ างาน 4 ตัวแปร) รวม 8 ตัวแปร สามารถ
ทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความ
เชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ได้ มากกว่าเมือใช้ ตวั ทํานายชุดที 1 หรื อชุดที 2 ชุดหนึงชุดใด
เพียงลําพัง โดยกําหนดเกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการทํานายตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป
สมมติฐานที 5 ตัวทํานายชุดที 5 ซึงประกอบด้ วย ตัวทํานายชุดที 3 (คือ จิ ตลัก ษณะเดิม
ร่ ว มกับ สถานการณ์ ใ นการทํ า งาน) ร่ วมกับ ตัว ทํ านายชุด ที 4 (คื อ กลุ่ม ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ 3 ตัวแปร) รวม 11 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน ได้ มากกว่าเมือใช้ ตวั ทํานายชุดที 3 หรือตัวทํานายชุดที
4 ชุดใดชุดหนึงเพียงลําพัง โดยกําหนดเกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการทํานายตังแต่ร้อยละ 5 ขึน
ไป
สมมติฐานที 6 กลุม่ ตัวแปรลําดับที 1 คือ พฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน สามารถทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู ที สอนในโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพีย ง ได้
มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมือควบคุม
อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ม ตัว แปรลํ า ดับ ที 1 ให้ คงที แล้ ว นํ า กลุ่ม ตัว แปรลํ า ดับ ที 2 คื อ จิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ และสถานการณ์ในการทํางานของครู รวม 4 ตัว เข้ าร่วมทํานาย สามารถเพิมปริ มาณการ
ทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานของครูทีเกียวข้ องกับ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลทีมีต่อเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูเป็ นการวิจัยเชิง
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlational - Comparative Study) โดยการวิจัยครังนีได้ มีการกําหนด
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื องมือ การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การจัดกระทําข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ ครูผ้ สู อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
(สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) และกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง พร้ อมทังนักเรียนทีเป็ นศิษย์ของครูแต่
ละคน ครูเหล่านีอยู่ในโรงเรียนทังทีได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี การศึกษา 2552 (จํานวน 1,126
โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทุกสังกัดทัวประเทศ) และโรงเรี ยนทีเสนอโครงการเข้ ารับประเมินในช่วงเวลา
เดียวกันแต่ไม่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างฯ จํานวน 486 โรงเรียน (โรงเรียนทีเข้ ารับ
การประเมินจากทัวประเทศรวมทังสิน 1,606 โรงเรียน)
กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนี ทําการศึกษาตัวแปรทังสิน 20 ตัวแปร จึงควรมีขนาดตัวอย่างอย่างน้ อย
400 ตัวอย่าง ซึงกําหนดขึนโดยใช้ อตั ราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์ หรื อตัวแปร
20: 1 (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 54 อ้ างอิงจาก Lindeman; Merenda; & Gole. 1980: 163; Weiss.
1972) โดยกลุม่ ตัวอย่างหลัก คือ ครูผ้ สู อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) และครูผ้ สู อนกลุม่ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ และขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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แบบแบ่งชันภูมิไม่เป็ นสัดส่วน (Disproportionate Stratified Random Sampling) โดยมีขนตอนการ
ั
สุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี (ตาราง 6)
ขันตอนที 1 สุม่ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง ด้ วย
วิธีการจับฉลาก ดังนี 1) สุม่ โรงเรียนประถมและมัธยมทีได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่าง
พอเพียง จํานวน 23 โรงเรียน แบ่งเป็ นโรงเรียนประถม 11 โรงเรียน และโรงเรี ยนมัธยม 12 โรงเรี ยน 2)
สุ่มโรงเรี ยนที ไม่ใช่สถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง จํานวน 21 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นโรงเรี ยนประถม 12
โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม 9 โรงเรียน รวมจํานวน 44 โรงเรียน ในการดําเนินการสุ่มโรงเรี ยนในขันนี
ผู้วิจยั ได้ ทําการควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อนด้ านสถานทีตังของโรงเรียน โดยสุม่ โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง
กับโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ทังโรงเรียนประถมและมัธยมจากจังหวัดเดียวกัน
ขันตอนที 2 สุ่มครูทีสอนในกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้ แก่ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม วิท ยาศาสตร์ และการงานอาชี พและเทคโนโลยี รวมทังครู ผ้ สู อนกิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จากโรงเรี ยนทีสุ่มใน
ขันตอนที 1 ได้ กลุม่ ตัวอย่างครูจํานวน 450 คน
ขันตอนที 3 คัดเลือกนักเรียนซึงเป็ นกลุม่ ตัวอย่างระดับรองในประจําชันของครูจาก
การสุม่ ในขันตอนที 2 หรื อนักเรี ยนทีใกล้ ชิดครูเหล่านันในอัตราส่วน 1: 4 ได้ ตวั อย่างนักเรี ยนจํานวน
2,459 คน เพือเก็บข้ อมูลเกียวกับเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพีย งของครู ซึงเป็ นตัวแปรเชิ ง ผลของพฤติกรรมของครูใ นการปลูก ฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกั เรียน
ตาราง 6 ขันตอนในการสุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่างครูและนักเรียน
โรงเรี ยนแบบอย่ างพอเพียง
ขันที 1:
สุ่มโรงเรี ยน
ขันที 2:
สุ่มครู

ขันที 3:
เลือก
นักเรี ยน

ระดับประถม
11 โรงเรี ยน
ครูจาก
3 กลุม่ สาระฯ
และครู กิจกรรมฯ
รวม 87 คน
เลื อ กนั ก เรี ย นของ
ครู (ครู 1 คน ต่ อ
นัก เรี ยน 4 คน) ได้
นักเรียน 464 คน

ระดับมัธยม
12 โรงเรี ยน
ครูจาก
3 กลุม่ สาระฯ
และครู กิจกรรมฯ
รวม 176 คน
เลื อ กนั ก เรี ย นของ
ครู (ครู 1 คน ต่ อ
นัก เรี ยน 4 คน) ได้
นักเรียน 523 คน

โรงเรี ยนไม่ ใช่ แบบอย่ างพอเพียง
ระดับประถม
12 โรงเรี ยน
ครูจาก
3 กลุม่ สาระฯ
และครู กิจกรรมฯ
รวม 94 คน
เลื อ กนั ก เรี ย นของ
ครู (ครู 1 คน ต่ อ
นัก เรี ยน 4 คน) ได้
นักเรียน 497 คน

รวม

ระดับมัธยม
44 โรงเรี ยน
9 โรงเรี ยน
ครูจาก
3 กลุม่ สาระฯ
ครู 450 คน
และครู กิจกรรมฯ
รวม 93 คน
เลื อ กนั ก เรี ย นของ
ครู (ครู 1 คน ต่ อ
นักเรียน 2,459 คน
นัก เรี ยน 4 คน) ได้
นักเรียน 975 คน
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การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ครังนี สร้ างขึนตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรต่างๆ โดย
เครื องมือทังหมดเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิน รวมค่า (Summated Rating Scale) ซึงมีทัง
เครืองมือทีผู้วิจยั ร่วมสร้ างขึนใหม่และได้ ปรับปรุงจากแบบวัดทีใช้ ในการวิจยั อืนๆ รวมจํานวนเครื องมือ
ทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครังนี จํานวน 14 ฉบับ ได้ แก่ กลุ่มตัวแปรตาม 2 ฉบับ คือ
แบบวัดพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น และแบบวัด
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบบวัดจิตลักษณะเดิม จํานวน
4 ฉบับ ได้ แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แบบวัดลักษณะมุง่ อนาคต- การควบคุมตน แบบวัดค่านิยม
เชิงจริ ยธรรม และแบบวัดจิตพอเพียง แบบวัดสถานการณ์ ในการทํางานของครู จํานวน 4 ฉบับ
ได้ แก่ แบบวัดประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และแบบวัดภาระ
งานครู แบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์ จํานวน 3 ฉบับ ได้ แก่ แบบวัดเจตคติต่อการพฤติกรรม
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบวัดความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน และแบบวัดเจตคติตอ่ นักเรียน และแบบวัดสําหรับนักเรี ยน 1 ฉบับ ได้ แก่แบบวัดเจต
คติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูซึงมี
รายละเอียดของเครืองมือแต่ละฉบับดังต่อไปนี
1. แบบวัดพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออม
เงิน เป็ นแบบวัดทีให้ ครูรายงานถึง ปริมาณการฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่นักเรี ยนทังทางตรงและ
ทางอ้ อมของครู เพือปลูกฝั งถ่ายทอดให้ นกั เรียนมีความรู้ความเข้ าใจเรื องการวางแผนการใช้ จ่ายเงิน
อย่างเหมาะสมกับสถานภาพของตนและครอบครัว (เช่น ใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายรับ ใช้ จ่าย
อย่างคุ้มค่าเงิ น มากที สุด ใช้ จ่ายเฉพาะในสิงจําเป็ น เป็ นต้ น ) สนับ สนุน การวางแผนการออมและ
เสริมสร้ างวินยั ในการออมเงินแก่นกั เรียน (เช่น เมือมีเงินเหลือจากการใช้ จ่ายหรื อได้ รับเงินในโอกาส
พิเ ศษ ให้ ร้ ูจัก เก็บ ออมไว้ กับ ผู้ปกครองหรื อธนาคาร เป็ นต้ น ) โดยครู ใ ช้ ห ลัก วิช าการว่าด้ วยวิธี ก าร
ปลูกฝั งอบรม 4 แบบ ได้ แก่ แบบรักสนับสนุนมาก แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์และการปฏิ บัติตน
เป็ นแบบอย่างทีดีอย่างสมําเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้ วิธีสือสารเพือชักจูงให้ นักเรี ยนเปลียนเจตคติ 3
ขันตอน (ได้ แก่ ขันสร้ างความสนใจ ขันสร้ างความเข้ าใจ ขันสร้ างการยอมรับและเปลียนตาม (ดัง
แผนผังแบบวัดที ปรากฏตามตาราง 22) วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมิ น รวมค่าของงามตา
วนิ น ทานนท์ และคณะ (อยู่ระหว่า งดําเนิ น การ) จํ านวน 43 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่ว ย
ประกอบจาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่า
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จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .29 ถึง .61 มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .79 ผู้วิจัยได้
คัดเลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 12 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 35 ถึง 72 คะแนน ค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .20 ถึง .60 ค่าความเชื อมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.81
ตัวอย่างแบบวัดพฤติ กรรมการปลูกฝังอบรมนักเรี ยนด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงิ น
(0) ฉันบอกให้ ลกู ศิษย์ทราบว่า ทีฉันเตือนให้ เขาเก็บออมเงินไว้ เสมอ ก็เพืออนาคตของเขาเอง (+)

จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
2. แบบวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ า
เป็ นแบบวัดที ให้ ครูรายงานถึง ปริ มาณการฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่นัก เรี ย นทังทางตรงและ
ทางอ้ อมของครู เพือปลูกฝั งถ่ายทอดการใช้ ทรัพยากร (นํา ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน สาธารณสมบัติของ
โรงเรียนและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน) อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากทีสุด โดยครูใช้ หลักวิชาการว่า
ด้ วยวิธีการปลูกฝั งอบรม 4 แบบ ได้ แก่ แบบรักสนับสนุนมาก แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์และการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีอย่างสมําเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้ วิธีสือสารเพือชักจูงให้ นักเรี ยนเปลียน
เจตคติ 3 ขันตอน (ได้ แก่ ขันสร้ างความสนใจ ขันสร้ างความเข้ าใจ ขันสร้ างการยอมรับและเปลียนตาม
(ดังแผนผังแบบวัดทีปรากฏตามตาราง 23) วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าของงามตา
วนิ น ทานนท์ และคณะ (อยู่ระหว่า งดําเนิ น การ) จํ านวน 44 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่ว ย
ประกอบจาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่า
จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .35 ถึง .69 มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .85 ผู้วิจัยได้
คัดเลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 12 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 28 ถึง 72 คะแนน ค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .14 ถึง .62 ค่าความเชื อมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.79
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติ กรรมการปลูกฝังอบรมนักเรี ยนด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
(0) เมือฉันสังเกตเห็นนักเรียนเดินเข้ าไปปิ ดนําหรือไฟฟ้าทีเปิ ดทิงไว้ ฉันเข้ าไปชืนชมเขาทันที (+)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
3. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ทีสร้ างขึนใหม่โดย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนิน การ) ลักษณะของข้ อคําถามจะเกียวกับความ
ปรารถนาของครูทีจะทํางานในหน้ าทีทีตนรับผิดชอบ ให้ สําเร็จลุล่วง ตามมาตรฐานขันสูง หรื อเป็ นไป
ตามทีตนตังเป้าหมายไว้ โดยได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที เมือมีอปุ สรรคก็คิดหาทางแก้ ไขโดยไม่ย่อ
ท้ อ แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 30 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ อ
อยู่ระหว่าง .27 ถึง .51 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.70 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ ง
จํานวน 10 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุ่มตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 27 ถึง
60 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .32 ถึง .60 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .75
ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
(0) หากมีโอกาสเลือกได้ ฉันจะเลือกทํางานทีง่าย (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
4. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตน ทีดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) ได้ สร้ างขึนใหม่ ข้ อคําถาม
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เกียวกับการทีครูแต่ละคนมีปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิงที
จะก่อประโยชน์ให้ กบั ตนเองในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองให้ ร้ ูจักการอด
ได้ รอได้ เพือรอรับผลประโยชน์ ทียิงใหญ่ กว่าหรื อสําคัญ กว่าในอนาคต แบบวัดเป็ นแบบชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า จํานวนประมาณ 30 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .35
ถึง .55 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.78 ผู้วิจัยได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ
เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 30 ถึง 60 คะแนน ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .22 ถึง .44 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.68
ตัวอย่างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน
(0) ฉันว่าการ “อดเปรียวไว้ กินหวาน” เป็ นความคิดของคนโง่ (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
5. แบบวัดค่ านิยมเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยใช้ แบบวัดค่านิยมเชิงจริ ยธรรมทีสร้ างขึนใหม่โดย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) เป็ นการถามเกียวกับปริ มาณทีครู อาจารย์
เห็นการปลูกฝั งอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นกั เรียนเป็ นสิงสําคัญมาก จึงพยายามทีจะพัฒนานักเรียน
ในความรับผิดชอบโดยใช้ องค์ความรู้วิชาการแนวใหม่เพือพัฒนานักเรี ยนให้ ดีและเก่ง มีการแสดงถึง
เหตุผลหรื อเจตนาทีจะกระทําหรื อไม่กระทําอย่างหนึงอย่างใด โดยยึดหลักการหนึงใน 4 ประการ ที
สอดคล้ องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ได้ แก่ การยึดตนเอง ยึดพวกพ้ อง
คนใกล้ ชิด ยึดกฎระเบียบ หรื อยึดส่วนรวม/ หลักการ แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 30
ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมือนําไปทดลองใช้
กับกลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .27 ถึง .71 มีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .84 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 10 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง
450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 24 ถึง 60 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.31 ถึง .65 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.78
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ตัวอย่างแบบวัดค่านิ ยมเชิ งจริ ยธรรมของครู
(0) ฉันสอนหนังสือก็เพือให้ มีรายได้ เลียงตนเท่านัน (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
6. แบบวัดจิตพอเพียง ผู้วิจัยใช้ แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551) แบบวัดนีเป็ น
การวัดจิตระดับไตรภาค อันเป็ นจิตผสมจากจิตพืนฐาน 3 ด้ าน คือ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันตน
ทางจิต และการรับรู้คณ
ุ ความดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็ นแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า มีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีจํานวน 11 ข้ อ แบบวัดมี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.3 ถึง 9.4 และมีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธ์แอล
ฟ่ าเท่ากับ .80 เมือนํามาใช้ จริง (กลุ่มตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง
66 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .34 ถึง .57 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .80
ตัวอย่างแบบวัดจิ ตพอเพียงของครู
(0) ฉันไม่กล้ าพูดคุยถึงความรู้สกึ ทีแท้ จริงแม้ กบั ผู้ใกล้ ชิด (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
7. แบบวัดประสบการณ์ ในการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัย
สร้ างแบบวัดนีขึนโดยใช้ แนวการสร้ างตามแบบวัดการรับรู้ ประโยชน์ จากการฝึ กอบรมเพื อป้ องกัน
อัน ตรายจากการทํางานของจุรีพร ภิบ าลจันทร์ (2551) ลักษณะของแบบวัดเป็ นการถามเกี ยวกับ
ประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงทีครูได้ รับ โดยการประเมินร่วมกัน
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ระหว่างปริ มาณการได้ รับการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปริ มาณการรับรู้
ประโยชน์ของการฝึ กอบรมนันๆ โดยคําถามในแต่ละข้ อมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํานวนครังของการ
ได้ รับการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา ตอนที 2 ถามเกียวกับการ
รับรู้ ประโยชน์ทีได้ รับ จากการฝึ กอบรมดังกล่าว ลักษณะของแบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า
จํานวน 7 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมือนําไปทดลอง
ใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .51 ถึง .84 มีคา่ ความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.93 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 6 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง
450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 180 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.36 ถึง .86 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.93
ตัวอย่างแบบวัดประสบการณ์ ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
(0) ก. ในรอบ 2 ปี ที ผ่านมา ฉันได้ เข้ าร่วมประชุมสัมมนาเกียวกับการขับ เคลือนปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูส่ ถานศึกษา
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

ข. การได้ เข้ าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว ทําให้ ฉันเข้ าใจถึงเหตุผลความจําเป็ นทีต้ องร่วมมือ
กันในการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอนในโรงเรียน (+)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
8. แบบวัด การสนับ สนุ นทางสั งคมจากคนรอบข้ า ง เป็ นแบบวัดที นํ ามาจากงามตา
วนินทานนท์ และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) แบบวัดเป็ นการถามครูเกียวกับการรับรู้วา่ บุคลากรใน
โรงเรียน ได้ แก่ หัวหน้ างาน เพือนร่วมงาน และผู้ปกครองนักเรียน ให้ การสนับสนุนตนในการบูรณาการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการเรียนการสอนแก่นกั เรียน ใน 3 ด้ าน คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์
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- สังคม การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์ รวมทังงบประมาณและ
แรงงาน แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 30 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตรประกอบ 6
หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กับกลุ่มครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่า
จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .46 ถึง .81 มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .91 ผู้วิจัยได้
คัดเลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 10 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 12 ถึง 60 คะแนน ค่าอํานาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .43 ถึง .66 ค่าความเชื อมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.86
ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง
(0) ผู้ปกครองนักเรียน เคยสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์หลายอย่าง เพือการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (+)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
9. แบบวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรียน ในการวิจยั นีได้ นําแบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียนของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคะนอง (2547) มาใช้ ซึงเป็ นการถาม
เกี ยวกับ ปฏิสมั พัน ธ์ระหว่างครูกับ นักเรี ย นทังในชันเรี ย น และนอกชันเรี ย น เช่น การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ การแสดงความรัก เข้ าใจ สนใจ เอาใจใส่ ใช้ เหตุผลกับ
นักเรียน เป็ นต้ น แบบวัดเป็ นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 10 ประโยค แต่ละประโยคมี
มาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่
ระหว่าง 5.10 - 8.37 และพิ สัย ของความสัมพัน ธ์ ภ ายในระหว่างรายข้ อกับ แบบวัด (Item Total
Correlation) อยู่ระหว่าง .40 ถึง .61 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .82 เมือนํามาใช้
จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 18 ถึง 56 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง .48 ถึง .66 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.87

106
ตัวอย่างแบบวัดความสัมพันธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยน
(0) นักเรียนของฉันให้ ความร่วมมืออย่างดีในขณะทีฉันสอน (+)

จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
10. แบบวัดภาระงานครู เป็ นแบบวัดทีผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดภาระในงานครูของ
วราภรณ์ ธนะสุริยะเกียรติ (2550) และศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) แบบวัดทีปรับปรุงใช้ นีเป็ น
การให้ ครูรายงานเกียวกับการรับรู้ปริมาณงานตามตําแหน่งหน้ าที ได้ แก่ งานสอน ตรวจการบ้ าน ออก
ข้ อสอบ และคุมสอบ และงานอบรมบ่มเพาะลักษณะนิสยั ทีดีงาม เป็ นต้ น และอีกส่วนหนึงเป็ นงานที
ได้ รับมอบหมายให้ ทําบางช่วงเวลา เช่น งานอยู่เวรในวันหยุด งานดูแลการเข้ าค่ายของนักเรี ยน งาน
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน งานอบรมเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็ นต้ น แบบวัดเป็ นชนิด
มาตรประเมินรวมค่า มีจํานวน 25 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .27
ถึง .61 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.78 ผู้วิจัยได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ
เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 17 ถึง 60 คะแนน ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .32 ถึง .68 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.83
ตัวอย่างแบบวัดภาระงานครู
(0) ฉันมีภาระงานมาก จนไม่มีเวลาทําแผนการสอน (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
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11. แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นแบบวัดทีผู้วิจยั สร้ างขึนจากนิยามปฏิบัติการ โดยเป็ นการให้ ครูประเมินว่า การปฏิบัติ
ของตนในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื องทีมีประโยชน์ (หรื อ
โทษ) จึงมี ค วามรู้ สึก พอใจ (หรื อ ไม่พอใจ) ต่อการกระทํ านัน และมีความตังใจที จะปฏิบัติ (หรื อ
หลีกเลียงการปฏิบตั ิ) ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบวัดเป็ นชนิด
มาตรประเมินรวมค่า จํานวน 46 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” เมือนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .47 ถึง .71
มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิท ธิ แอลฟ่ าเท่ากับ .90 ผู้วิจัยได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 15 ข้ อ เมือ
นํามาใช้ จ ริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 42 ถึง 90 คะแนน ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .39 ถึง .62 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.86
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติ ต่อพฤติ กรรมการปลูกฝังอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
(0) ฉันเชือว่าการส่งเสริมให้ ลกู ศิษย์ร้ ูจกั การประหยัดการใช้ จ่ายและการออมเงินเป็ นเรืองสําคัญ (+)

จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
12. แบบวัดความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ในการวิจัยนีใช้ แบบวัดความ
เชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
โดยเป็ นการให้ ครูรายงานเกียวกับปริมาณความเชือของครูวา่ ครูสามารถปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนให้ เป็ น
คนดีคนเก่งได้ ด้ วยความสามารถในการจัดประสบการณ์อบรมสังสอนของตัวครูเอง มิได้ เกิดจากโชค
เคราะห์ ความบังเอิญ หรืออํานาจภายนอกอืนๆ แบบวัดเป็ นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน
30 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เมือนําไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ครู จํ า นวน 150 คน แบบวัด มี ค่า จํ าแนกรายข้ อ อยู่ร ะหว่า ง .27 ถึ ง .76 มี ค่า ความเชื อมันแบบ
สัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.82 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 10 ข้ อ เมือนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง
450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 11 ถึง 60 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.25 ถึง .59 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.77
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ตัวอย่างแบบวัดความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
(0) ฉันมันใจว่าความพยายามของฉันจะช่วยทําให้ นกั เรียนเป็ นคนดี คนเก่งได้ (+)

จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
13. แบบวัดเจตคติต่อนักเรียน เป็ นแบบวัดทีผู้วิจยั ปรับปรุงจาก แบบวัดเจตคติตอ่ นักเรี ยน
ทีแสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ใช้ ในการวิจยั ซึงแบบวัดดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพสูง กล่าวคือมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 10.51 - 18.70 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อ
กับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .51 ถึง .65 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ า
เท่ากับ .86 แบบวัดทีปรับปรุงขึนใหม่นีเป็ นการให้ ครูรายงานปริ มาณความรู้สึกทีครูประเมินนักเรี ยน
ในด้ านต่างๆ ทังในด้ านดีและไม่ดี เช่น ความคิด วาจา อุปนิสยั การเรี ยน เป็ นต้ น แบบวัดเป็ นชนิ ด
มาตรประเมินรวมค่า จํานวน 30 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริ งทีสุด” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” เมือนําไปทดลองใช้ กับกลุ่มครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .43 ถึง
.79 มีคา่ ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.89 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 10 ข้ อ เมือ
นํามาใช้ จ ริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 59 คะแนน ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .43 ถึง .63 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.82
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติ ต่อนักเรี ยน
(0) ลูกศิษย์สว่ นใหญ่ชอบสร้ างความวุน่ วาย (-)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม

109
14. แบบวัด เจตคติของนั กเรี ย นต่ อพฤติก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั กเรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู เป็ นแบบวัดทีผู้วิจยั สร้ างขึนจากนิยามปฏิบตั ิการ โดยเป็ นการให้
นักเรียนประเมินว่า พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู (ด้ านการ
ประหยัดการใช้ จ่ายและออมเงิน และด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) เป็ นเรื องทีมีประโยชน์ (หรื อ
โทษ) จึงมีความรู้สึกพอใจ (หรื อไม่พอใจ) ต่อพฤติก รรมของครู และมีความตังใจที จะปฏิบัติ (หรื อ
หลีกเลียงการปฏิบตั ิ) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านต่างๆ (ได้ แก่ การประหยัดค่าใช้ จ่าย
และออมเงิ น และการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า ) ทีครูได้ ทําการปลูก ฝั งอบรม แบบวัดเป็ นชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า จํานวน 46 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมือ
นําไปทดลองใช้ กับกลุ่มครู จํานวน 150 คน แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .42 ถึง .65 มีค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.88 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 15 ข้ อ เมือนํามาใช้
จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 450 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 90 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง .43 ถึง .63 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าเท่ากับ.89
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติ ของนักเรี ยนต่อพฤติ กรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงของครู
(0) ฉันรู้สกึ ภูมิใจทีได้ รับคําชมจากครูวา่ ฉันเป็ นคนประหยัด ใช้ เงินเป็ น (+)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน เมื อเป็ นข้ อ ความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึ ง 1 จากคํ า ตอบ
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
14. แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของครู ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัย สนใจ
ศึกษาความแตกต่างของลักษณะภูมิหลังบางประการของครู โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเติมคําตอบ
ลงในช่องว่าง ซึงลัก ษณะภูมิหลังทีศึกษาได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อายุราชการ ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ระดับชันทีสอน กลุม่ สาระทีสอน และประเภทของโรงเรียน
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การหาคุณภาพของเครืองมือ
ในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดทีผู้วิจยั สร้ างขึนเอง นํามาจากผู้อืน และปรับปรุงจากผู้อืน
จึงได้ ทําการหาคุณภาพเครืองมือ ดังนี
1. การหาความเทียงตรง (Validity) อัน ดับ แรกทําการตรวจสอบความเที ยงทรงเชิ งเนือหา
(Content Validity) โดยให้ ผ้ เู ชียวชาญ ซึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านทีเกียวข้ องกับ
เนือหาที ต้ องการวัดเป็ นอย่างดี เป็ นผู้ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาในแบบวัดแต่ละฉบับว่า
สามารถวัด ได้ ถูก ต้ องตรงตามจุด ประสงค์ของเนื อหาที จะวัด โดยมีเ นื อหาครอบคลุมตามนิ ย าม
ปฏิบัติการ รวมทังภาษาและสํานวนถ้ อยคําของข้ อความมีความเหมาะสมกับ กลุ่มตัวอย่างแล้ ว จึง
ปรับปรุงแก้ ไขแบบวัดให้ สมบูรณ์ ก่อนนําไปทดลองใช้
2. การหาค่าจําแนกรายข้ อ (Item Discrimination) ผู้วิจยั นําแบบวัดแต่ละฉบับทีได้ ตรวจสอบ
ความเทียงตรงแล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ครูทีมีความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 150 คน จากนัน
นําข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ โดยการหาความสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม (Item
- Total Correlation) แล้ วเลือกเฉพาะข้ อคําถามทีมีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 ไว้ ใช้ ในแบบวัด
3. การหาค่าความเชือมัน (Reliability) การหาความเชือมันของแบบวัดทีใช้ ในการวิจัยครังนี
จะทําหลังจากการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อแล้ ว จากนันเลือกเฉพาะข้ อทีมีนัยสําคัญทาง
สถิติและได้ รับการปรับปรุงจนมีเนือหาครอบคลุมสิงทีต้ องการวัด แล้ วนํามาหาค่าความเชือมันชนิด
ความสอดคล้ องภายในด้ วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟ่ า(Alpha Coefficient)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้อํานวยการโรงเรียนทีใช้
เป็ นสถานทีเก็บข้ อมูล เพือขออนุญาตเก็บข้ อมูลงานวิจยั
2. ผู้วิจยั นําแบบวัดไปดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากคณะคุณครูที
เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง และนักเรียนของคุณครูเหล่านี มาตอบแบบวัด โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 อธิบ ายวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เพือตอบแบบวัด โดยยืนยันกับผู้ตอบว่า ข้ อมูลทังหมดจะถูกเก็บเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อ
คณะคุณครู และนักเรียนอย่างแน่นอน
2.2 แจกแบบวัดให้ กลุม่ ตัวอย่างตอบ และนัดหมายวันเวลาในการรับคืน
3. ผู้วิจยั รับแบบวัดคืนด้ วยตนเองตามวันเวลานัดหมาย พร้ อมทังตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบวัดทุกฉบับ
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การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึก ษาครังนี ได้ ทํ าการประมวลผลข้ อมูลด้ ว ยเครื องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยมีสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ในการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - Way Analysis of Variance)
สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที 1, 2 และ 3 เมือพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 2
หรือ 3 ตัวแปร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
รายคู่ ด้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’)
2.2 การวิ เ คราะห์ แ บบถดถอยพหุ คูณ แบบมาตรฐาน (Standard Multiple
Regression Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที 4 และ 5
2.3 การวิ เ คราะห์ แ บบถดถอยพหุ คูณ แบบมี ลํ า ดับ (Hierarchical Multiple
Regression Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที 6 (การจัดกระทํากับคะแนนเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ซึงเป็ นตัวแปรทีเก็บ
ข้ อมูลจากนักเรียน ก่อนทีจะนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับนัน ได้ ใช้ หลักการของวิธี
วิเคราะห์พหุระดับ (HLM :Hierarchical Linear model) หาค่าเฉลียของคะแนนจากกลุม่ นักเรียนทีเป็ น
ศิษย์ของครูแต่ละคน เพือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรของครู)
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรือง “ปั จจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานของครูทีเกียวข้ อง
กับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลทีมีต่อเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ” ในครังนีเป็ นการ
วิจัย ประเภทศึก ษาความสัมพัน ธ์ และเปรี ย บเที ย บ (Correlational – Comparative Study) มี
จุดมุ่งหมายเพือศึก ษาว่า ปั จ จัย ด้ านจิ ตลัก ษณะเดิม สถานการณ์ ใ นการทํ างาน จิ ตลัก ษณะตาม
สถานการณ์ ตลอดจนลัก ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง มีความสําคัญ เกี ยวข้ องกับพฤติก รรมการ
ปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู มากน้ อยเพี ย งใด เพราะเหตุใ ด
นอกจากนี ยังศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูว่าเกียวข้ องกับเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูหรือไม่ อย่างไร โดยมีการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั จํานวน 6 ข้ อ
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนต่อไปนี เป็ นการเสนอผลตามสมมติฐานทีตังไว้ 6 ข้ อ
ซึงมีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี
1) ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของ
ครูผ้ ถู กู ศึกษา
2) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแต่ละด้ านใน 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงิน หรือพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) พิจารณาตามตัวแปร
อิสระทีละ 3 ด้ าน คือ ประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้ านใน 2 ด้ าน
(พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ด้ าน คือ
ค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
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4) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three – Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน โดยพิจารณา
ตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ด้ าน 2 ชุด ชุดแรก ได้ แก่ เพศ อายุราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ตัวแปรอิสระชุดทีสอง ได้ แก่ ประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และกลุ่มสาระวิชาทีสอน การวิเคราะห์
ข้ อมูลในส่วนทีเกียวข้ องกับตัวแปรอิสระชุดทีสอง เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพิมเติมนอกเหนือสมมติฐาน
5) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis)
ของตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ทีละด้ าน ด้ วยตัวทํานาย 2 กลุม่ ร่วมกัน คือ กลุม่ จิตลักษณะเดิม 4
ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม และจิต
พอเพียง) และกลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียน และภาระงานครู) รวมทังสิน 8 ตัวทํานาย
6) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis)
ของตัวแปรพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีละด้ านใน 2 ด้ าน
(พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ) ด้ วยตัวทํานาย 3 กลุ่ม ร่วมกัน คือ กลุ่มจิต
ลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ค่านิยมเชิง
จริยธรรม และจิตพอเพียง) กลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู) และกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (ได้ แก่ เจต
คติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจใจตน
ในการพัฒนานักเรียน และเจตคติตอ่ นักเรียน) รวมทังสิน 11 ตัวทํานาย
7) ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุคูณ แบบมี ลํ าดับ (Hierarchical Multiple Regression
Analysis) ของตัวแปรเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของครู โดยใช้ ตวั ทํานายกลุม่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู 2 ตัวแปร เข้ าทํานายเป็ นลําดับที 1 และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์และ
สถานการณ์ในการทํางานของครู 4 ตัวแปร เข้ าทํานายเป็ นลําดับที 2
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การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละแบบแผนใน 6 แบบแผนดังกล่าวกระทําในกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
และในกลุม่ ตัวอย่างทีแบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 6 ตัวแปร 12 กลุม่ ย่อย (ตาราง 7)
การเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ในบทนี เริ มจากลัก ษณะทัวไปของกลุ่ม ตัว อย่ าง ได้ แ ก่
ลักษณะทางชี วสังคมและภูมิหลังของครู ผ้ ถู ูก ศึก ษา ตามด้ วยการวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐาน 6
ประการ ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี

4.1 ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของผู้ถูกศึกษา
การวิจัยนี มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างครูที สอนนักเรี ยนระดับ ประถมศึกษาปี ที 5 และ 6
และมัธยมศึกษาปี ที 2 และ 3 ในโรงเรียนทีได้ รับการประเมินและประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทีได้รบั
การประเมินแต่ยังไม่ได้ รับการประกาศให้ เ ป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและ
บริ ห ารจัด การตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ งโรงเรี ย นทังสองประเภทนี อยู่ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตภาคกลาง ได้ ตวั อย่างครูทังสิน 450 คน ซึงมีลกั ษณะทางชีวสังคม
และภูมหิ ลังดังนี (ตาราง 7) ประเภทโรงเรียน แบ่งเป็ นครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีได้ รับการประเมินและ
ประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 263 คน (ร้ อยละ 58.4) และครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีได้ รับการประเมินแต่
ยังไม่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างฯ จํานวน 187 คน (ร้ อยละ 41.6) เพศ เป็ นครู
ชาย จํ านวน 115 คน (ร้ อยละ 25.6) และครู หญิ งจํานวน 335 คน (ร้ อยละ 74.4) อายุของครู อยู่
ระหว่าง 22 – 59 ปี (ค่าเฉลียเท่ากับ 41.76 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.36) แบ่งเป็ นกลุ่มครูอายุ
น้ อย (22 – 41ปี ) จํานวน 220 คน (ร้ อยละ 48.9) และกลุ่มครูอายุมาก (42 – 59 ปี ) จํานวน 230 คน
(ร้ อยละ 51.1) สําหรับอายุราชการของครู อยู่ระหว่าง 1 – 480 เดือน (ค่าเฉลียเท่ากับ 201.23 ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 161.08) แบ่งเป็ นกลุม่ ครูอายุราชการน้ อย (1 – 201 เดือน) จํานวน 213 คน
(ร้ อยละ 47.3) และกลุ่มครู อายุราชการมาก (202 – 480 เดือน) จํ านวน 218 คน (ร้ อยละ 48.4)
ระดับชันทีครู สอน แบ่งเป็ นครูทีสอนระดับประถมศึกษาปี ที 5 และ 6 จํานวน 178 คน (ร้ อยละ 39.6)
และครู ที สอนระดับ มัธยมศึก ษาปี ที 2 และ 3 จํ านวน 272 คน (ร้ อยละ 60.4) สําหรั บ ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว เมือพิจารณาใน 2 มิติ คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ซึงแบ่งเป็ น 5 ระดับ
ได้ แก่ 1) จํานวนสมาชิก 3 คน 2) จํานวนสมาชิก 4 คน 3) จํานวนสมาชิก 5 คน 4) จํานวนสมาชิก 6
คน และ 5) จํานวนสมาชิก 7 คน ขึนไป ส่วนรายได้ ของครอบครัวแบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้ แก่ 1) ตํากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท 2) 15,001 – 25,000 บาท 3) 25,001 – 35,000 บาท 4) 35,001 – 45,000
บาท
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ตาราง 7 ลักษณะข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน
(450)
รร. แบบอย่าง
263
ไม่ใช่แบบอย่าง
187
ชาย
115
หญิง
335
น้ อย
22-41 ปี
220
˂41.76
มาก
42-59 ปี
230
˃41.76
น้ อย
213
˂201.23 1-201 เดือน
มาก
˃201.23 202-480 เดือน 218
ประถม(ป.5-6)
178
มัธยม(ม.2-3)
272
ตํา
1-19
198
˂18.73
สูง
20-30
205
˃18.73

ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ประเภทโรงเรี ยน
เพศ
อายุ
อายุราชการ
ระดับชันทีสอน
ฐานะทาง
เศรษฐกิจของ
ครอบครัว
ระดับการศึกษา

กลุม่ สาระ
วิชาทีสอน

ปริญญาตรี
และตํากว่า
สูงกว่า
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
อืนๆ

เกณฑ์
แบ่ งกลุ่ม

ค่ าตําสุด
ค่ าสูงสุด

ร้ อยละ
58.4
41.6
25.6
74.4
48.9
51.1
47.3
48.4
39.6
60.4
44.0
45.6

378

84

70

15.6

95
87
88

21.1
19.3
19.6

107

23.8

72

16.0

ค่ าเฉลีย

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน

41.76

11.36

201.23

161.08

18.73

9.30

5) 45,001 – 55,000 บาท และ 6) 55,001 บาทขึนไป จึงแบ่งครูได้ เป็ น 30 ประเภท จากครูประเภทที 1
คือ ครูจากครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจตําสุด (รายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท และมีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวมากกว่า 7 คน) จนถึงครูประเภทที 30 คือ ครูจากครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด
(55,001 บาทขึนไป และมีจํ านวนสมาชิก ในครอบครัว 3 คน) (ค่าเฉลียเท่ากับ 18.73 ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.30) เมือแบ่งฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวครูออกเป็ น 2 ระดับ ได้ ครูทีมีฐานะ
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ทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัวตํา จํ านวน 198 คน (ร้ อยละ 44) และครู ที มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวสูง จํานวน 205 คน (ร้ อยละ 45.6) ระดับการศึกษาของครู แบ่งเป็ นครูที จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 378 คน (ร้ อยละ 84) และครูทีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 70 คน
(ร้ อยละ 15.6) นอกจากนียังแบ่งครูตามกลุ่มสาระวิชาทีสอนออกเป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ สาระการ
เรี ย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํ านวน 95 คน (ร้ อยละ 21.1) 2) กลุ่มสาระการเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์ จํ านวน 87 คน (ร้ อยละ 19.3) 3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 88 คน (ร้ อยละ 19.6) 4) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน จํานวน 107 คน (ร้ อยละ 23.8) และ 5)
และกลุม่ สาระอืนๆ จํานวน 72 คน (ร้ อยละ 16.0)
สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครังนี ได้ แก่ครู จํานวน 450 คน เป็ นครูทีสอนในโรงเรี ยน
แบบอย่างพอเพียง จํานวน 263 คน และครูทีสอนในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง จํานวน 187
คน เป็ นครูหญิงมากกว่าครูชาย ส่วนใหญ่มีอายุมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 41.76 ปี อายุราชการเฉลียเท่ากับ
201.23 เดือน เป็ นครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 – ม.3) มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ป.5
– ป.6) ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นครูที
สอนใน 4 กลุ่มวิชา (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนจิตลั กษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครูทสอนในโรงเรี
ี
ยนประเภททีต่ างกัน จิตพอเพียง และประสบการณ์
ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยแบ่งออกเป็ น
4 ส่วนการวิเ คราะห์ ตามตัวแปรตามที ใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ได้ แก่ ตัวแปรในกลุ่ม จิ ตลัก ษณะตาม
สถานการณ์แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน (เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน) และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้ านใน 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า) สําหรับตัวแปรอิสระ 3 ด้ านทีใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ประเภทโรงเรี ยน จิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในปริมาณทีแตกต่างกัน รายละเอียด
ของตัวแปรอิสระมีดงั นี
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ประเภทโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนทีเข้ าร่วมโครงการประเมินเพือเป็ นแบบอย่าง
สถานศึกษาทีมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) โรงเรี ย นที ได้ รั บ การประเมินและได้ รับ การประกาศให้ เ ป็ นสถานศึก ษา
แบบอย่างที มีการจัดการเรี ย นการสอนและบริ ห ารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
(โรงเรี ย นแบบอย่ า งพอเพี ย ง) 2) โรงเรี ย นที ได้ รับ การประเมิ น แต่ ไม่ ได้ รั บ การประกาศให้ เป็ น
สถานศึกษาแบบอย่างทีมีการจัดการเรี ยนการสอนและบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง)
จิตพอเพียง หมายถึง จิตลักษณะทีเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 กลุม่ คือ ความมีเหตุผล ความมีภมู ิค้ มุ กันตนทางจิต และการรับรู้คณ
ุ ความดี พิสยั
ของคะแนนที ได้ อยู่ระหว่าง 22 – 66 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ คะแนนมัธยฐานเป็ นตัว
แบ่งกลุ่ม เนืองจากข้ อมูลมีลกั ษณะเบ้ ในทางลบ (ค่าเฉลียเท่ากับ 54.95, SD = 6.23, ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 55) โดยผู้ทีได้ คะแนนในกลุ่มสูงเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 55 – 66 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีมีจิ ต
พอเพียงสูง ส่วนผู้ทีได้ คะแนนในกลุ่มตําเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 28 – 54 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ใน
กลุม่ ทีมีจิตพอเพียงตํา (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
ประสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง ปริ ม าณ
ประสบการณ์ ที ครู ได้ รับ โดยการประเมิน ร่ วมกัน ระหว่างจํ านวนครังที ได้ รับ การฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปริมาณการรับรู้ประโยชน์ของการฝึ กอบรมนันๆ พิสยั ของคะแนน
จากลุม่ ตัวอย่างจริงอยู่ระหว่าง 28 – 180 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ คะแนนมัธยฐานเป็ นตัว
แบ่งกลุม่ เนืองจากข้ อมูลมีลกั ษณะเบ้ ในทางบวก (ค่าเฉลียเท่ากับ 63.80, SD = 36.69, ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 55) โดยผู้ทีได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 56 – 180 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ใน
กลุม่ ทีรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก ส่วนผู้ทีได้ คะแนนใน
กลุ่มตําเป็ นผู้ที ได้ คะแนนระหว่าง 28 – 55 คะแนน จัดเป็ นผู้ที อยู่ใ นกลุ่มที รับ รู้ ประโยชน์ จ ากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครังกระทําทังในกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมและในกลุ่มทีแยกย่อยตาม
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 5 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับชันทีสอน และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้ เป็ นกลุม่ ย่อย 10 กลุ่ม (รายละเอียดการแบ่งกลุ่มย่อยดูจากตาราง 7)
ดังนันการนําเสนอผลการวิเคราะห์จึงแบ่งออกเป็ นหัวข้ อย่อย 4 หัวข้ อ ดังนี
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูทีสอนในโรงเรี ยนประเภทแตกต่างกัน มีจิ ต
พอเพียง และได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียนของครูทีสอนในโรงเรียนประเภทแตกต่างกัน มีจิตพอเพียง และได้ รับประสบการณ์จาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ย นด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ นของครูทีสอนในโรงเรี ย นประเภทแตกต่างกัน มีจิ ต
พอเพียง และได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของครูทีสอนในโรงเรี ยนประเภทแตกต่างกัน มีจิตพอเพียง
และได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรม
การปลู ก ฝั ง อบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของครู ทีสอนในโรงเรี ย น
ประเภทแตกต่ างกัน จิตพอเพียง และประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตกต่ างกัน
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
ลัก ษณะการประเมิน ของครู ว่า การปฏิ บัติของตนในการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิ จพอเพีย งเป็ นเรื องที มีประโยชน์ (หรื อโทษ) จึงเกิดความรู้ สึกพอใจ (หรื อไม่พอใจ) ต่อการ
กระทํานัน และมีความตังใจทีจะปฏิบตั ิ (หรือหลีกเลียงทีจะปฏิบัติ) ในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง พิ สยั ของคะแนนที ได้ อยู่ระหว่าง 42 – 90 คะแนน ค่าเฉลียเท่ากับ
79.15, SD = 7.56 โดยผู้ทีได้ คะแนนสูง จัดเป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ ประเภท
โรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง
ในกลุม่ นักเรียนโดยรวมและในกลุม่ ทีแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 10 กลุ่ม (ตาราง 8)
พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และ 2 ตัว ในครูกลุม่ รวมหรือกลุม่ ใดๆ
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
ประเภทโรงเรี ยน จิตพอเพียง หรื อประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ รวม (ตาราง 8) กล่าวคือ ครูทีสอนในโรงเรียนทีไม่ใช่
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและ
กลุม่ ย่อย 10 กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)

รวม
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ประเภท
โรงเรี ยน
ก
6.21*
˂1
6.88*
5.26*
2.58
6.16*
2.62
11.75*
˂1
4.97*
2.49

จิต
พอเพียง
ข
82.26***
19.80***
18.24***
38.28***
43.20***
36.57***
38.01***
37.17***
41.67***
34.62***
43.76***

ค่าเอฟ
ประสบการณ์
ฝึ กอบรม
ก×ข
ค
33.13***
˂1
15.74***
1.34
13.00***
˂1
**
10.69
˂1
***
16.80
˂1
**
11.97
˂1
***
14.93
˂1
14.83***
˂1
19.56***
˂1
9.56**
˂1
***
17.73
1.39

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

1
˂1
˂1
˂1
2.54
˂1
2.12
1.21
˂1
˂1
˂1

1
˂1
1.50
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
1.15
˂1
˂1

1
˂1
˂1
˂1
1.73
˂1
1.00
˂1
2.29
˂1
˂1

23.8
31.1
22.2
22.1
27.0
23.9
24.3
27.9
22.8
23.3
27.1

˂

˂

˂

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001
ตาราง 8 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม

ตัวแปรอิสระ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
ไม่พอเพียง = 80.21
พอเพียง = 78.59
มาก = 82.33
น้ อย = 76.47
มาก = 81.26
น้ อย = 77.54

(ต่อ) 
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ตาราง 8 (ต่อ)
ส่วนที 2 (ต่อ)
กลุม่
ชาย
หญิง

อายุน้อย

อายุมาก
อายุราชการน้ อย

อายุราชการมาก
สอนชันประถม

สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา

เศรษฐกิจสูง

ตัวแปรอิสระ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก = 80.93
น้ อย = 73.78
มาก = 80.54
น้ อย = 74.17
ไม่พอเพียง = 81.79
พอเพียง = 79.68
มาก = 82.76
น้ อย = 78.72
มาก = 82.44
น้ อย = 79.03
ไม่พอเพียง = 79.97
พอเพียง = 77.91
มาก = 81.73
น้ อย = 76.15
มาก = 80.41
น้ อย = 77.47
มาก = 82.85
น้ อย = 76.38
มาก = 81.63
น้ อย = 79.68
ไม่พอเพียง = 80.17
พอเพียง = 79.92
มาก = 81.79
น้ อย = 77.92
มาก = 81.79
น้ อย = 76.31
มาก = 82.71
น้ อย = 76.48
มาก = 81.55
น้ อย = 77.64
ไม่พอเพียง = 81.13
พอเพียง = 77.74
มาก = 82.45
น้ อย = 76.42
มาก = 81.34
น้ อย = 77.53
มาก = 81.91
น้ อย = 76.13
มาก = 81.00
น้ อย = 77.04
ไม่พอเพียง = 80.07
พอเพียง = 77.81
มาก = 81.92
น้ อย = 75.96
มาก = 80.50
น้ อย = 77.37
มาก = 83.39
น้ อย = 76.98
มาก = 82.23
น้ อย = 78.15

แบบอย่างพอเพียง มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่าครู ทีสอนในโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพียง (ค่าเฉลียกลุ่ม รร.ไม่พอเพียงเท่ากับ 80.21,SE =
0.493, N = 187, CI = 79.242 ถึง 81.179 และ ค่าเฉลียกลุม่ รร.พอเพียงเท่ากับ 78.59, SE = 0.418,
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N = 263, CI = 77.777 ถึง 79.421 ตามลําดับ) (ตาราง 8 ส่วนที 2) หรือ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียง
ตํา (ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงสูงเท่ากับ 82.33, SE = 0.465, N = 231, CI = 81.422 ถึง 83.250 และ
ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงตําเท่ากับ 76.47, SE = 0.449, N = 219, CI = 75.592 ถึง 77.356
ตามลําดับ) หรือ ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
มีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูที มี
ประสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อย (ค่า เฉลี ยกลุ่ม
ประสบการณ์ฯ มากเท่ากับ 81.26, SE = 0.469, N = 230, CI = 80.343 ถึง 82.187 และค่าเฉลียกลุ่ม
ประสบการณ์ฯ น้ อยเท่ากับ 77.54, SE = 0.445, N = 220, CI = 76.671 ถึง 78.418 ตามลําดับ) ใน
กลุ่มย่ อยทีแยกตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 10 กลุม่ พบว่า คะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว คือ ประเภทโรงเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ใน 5 จาก 10 กลุม่ ย่อย ได้ แก่ กลุม่ ครูหญิ ง กลุ่มครู
อายุน้อย กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย กลุม่ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และกลุ่มครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิ จของครอบครัวตํา โดยพบว่า ครูที สอนในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพี ยง มีเ จตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีสอนในโรงเรี ยน
แบบอย่างพอเพียง ส่วนตัวแปรจิตพอเพียง และตัวแปรประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็พบว่าแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทุกกลุม่ ย่อย กล่าวคือ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง เป็ นผู้ทีมีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา และครูทีมีประสบการณ์ที
ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
สรุป ได้ ว่า ครู ทีมีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาก คือ 1) ครูทีสอนในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง พบผลในกลุ่มรวม โดยเฉพาะกลุ่ม
ย่อยสําคัญ 5 กลุม่ ได้ แก่ ครูเพศหญิ ง กลุ่มครูอายุน้อย กลุ่มครูอายุราชการน้ อย กลุ่มครูทีสอนระดับ
ประถมศึกษา และกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา 2) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง พบในกลุ่ม
รวมและทุกกลุม่ ย่อย และ 3) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมแนวแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาก พบในกลุม่ รวมและทุกกลุม่ ย่อย
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชืออํานาจใน
ตนในการพัฒนานั ก เรี ย นของครู ทีสอนในโรงเรี ยนประเภทแตกต่ า งกัน จิต พอเพีย ง และ
ประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่ างกัน
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน หมายถึง ปริมาณความเชือของครูวา่ ครูสามารถ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนให้ เป็ นคนดีคนเก่งได้ ด้ วยความสามารถในการจัดประสบการณ์อบรมสังสอนของ
ตัวครูเอง มิได้ เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรื ออํานาจภายนอกอื นๆ พิสยั ของคะแนนทีได้ อยู่
ระหว่าง 11 – 60 คะแนน ค่าเฉลียเท่ากับ 46.66, SD = 6.01 โดยผู้ทีได้ คะแนนสูง จัดเป็ นครูทีมีความ
เชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน ตามประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 10 กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลีย
ของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพล
เดียว (ส่วนที 2)

รวม
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ประเภท
โรงเรี ยน
ก
˂1
˂1
2.20
˂1
1.35
˂1
2.02
1.42
˂1
˂1
1.74

จิต
พอเพียง
ข
49.96***
17.02***
16.47***
8.76**
40.84***
5.94*
46.61***
19.42***
26.65***
12.79***
88.33***

ค่าเอฟ
ประสบการณ์
ฝึ กอบรม
ก×ข
ค
44.76***
˂1
14.17***
˂1
19.09***
˂1
16.46**
˂1
***
28.74
1.14
***
18.25
˂1
***
26.99
1.22
16.97***
˂1
26.65***
˂1
17.63***
˂1
***
28.12
6.12*

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

2.22
1.83
˂1
1.12
2.97
2.53
2.61
1.24
˂1
˂1
˂1

5.32*
˂1
2.13
˂1
3.17
˂1
3.11
˂1
7.18**
˂1
4.02*

˂1
˂1

1.30
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
1.15

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

21.6
29.7
22.5
14.0
30.6
15.3
31.9
21.3
22.1
17.8
30.4
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ตาราง 9 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

ตัวแปรอิสระ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานักเรียน
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก = 48.50
น้ อย = 44.81
มาก = 48.40
น้ อย = 44.91
มาก = 48.91
น้ อย = 43.97
มาก = 48.69
น้ อย = 44.19
มาก = 48.82
น้ อย = 45.42
มาก = 48.52
น้ อย = 45.47
มาก = 48.11
น้ อย = 45.88
มาก = 48.52
น้ อย = 45.47
มาก = 48.73
น้ อย = 43.84
มาก = 48.34
น้ อย = 44.23
มาก = 47.88
น้ อย = 46.10
มาก = 48.55
น้ อย = 45.43
มาก = 49.01
น้ อย = 43.63
มาก =48.37
น้ อย = 44.27
มาก = 48.95
น้ อย = 45.06
มาก = 48.83
น้ อย = 45.19
มาก = 47.96
น้ อย = 44.45
มาก = 47.96
น้ อย = 44.45
มาก = 48.54
น้ อย = 45.56
มาก = 48.80
น้ อย = 45.31
มาก = 49.03
น้ อย = 44.53
มาก = 48.70
น้ อย = 44.85

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ย น
พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ ประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์
ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทังในกลุ่มนักเรี ยนโดยรวมและในกลุ่มที
แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 10 กลุม่ (ตาราง 9) พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานักเรียน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัวพร้ อมกัน ในครูกลุ่ม
ใดๆ
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เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 9) พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตนใน
การพัฒนานักเรียน แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเภทของโรงเรียน และจิตพอเพียง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุม่ ทีแบ่งตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 25 ภาคผนวก
และ ข ภาพประกอบ 7 ) พบผลว่า 1) ครู ทีมีจิ ตพอเพี ย งสูง แม้ เป็ นครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ยนที ไม่ใ ช่
แบบอย่างพอเพียง ก็มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนมากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยน
แบบอย่างพอเพี ย ง 2) ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง หรื อโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่แบบอย่าง
พอเพียง ก็ตาม ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง เป็ นผู้มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากกว่าครูทีมี
จิตพอเพียงตํา อาจสรุปได้ วา่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง พร้ อมกับมีจิตพอเพียง
สูง เป็ นกลุม่ ทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนมากทีสุด ส่วนครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง พร้ อมกับมีจิตพอเพียงตํา เป็ นกลุ่มทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียนน้ อยทีสุด
และยัง พบอีก ว่าคะแนนความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย น แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ รวม และกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม คือกลุ่มครูทีสอน
ระดับมัธยมศึกษา และกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4
กลุม่ ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 26
ภาคผนวก ข ) พบผลว่า 1) ในกลุ่มรวม และกลุ่มครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง (ตาราง 26 และ 28
ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 8 ) พบว่า (1.1) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก
หรือน้ อยก็ตาม ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนมากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา (1.2) ครูทีมี
จิตพอเพียงสูงหรือตําก็ตาม หากมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก มีความเชืออํานาจใน
ตนในการพัฒนานักเรียนมากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย (1.3) ครูทีมีจิต
พอเพีย งสูง พร้ อมกับ มีประสบการณ์ จากการฝึ กอบรมฯ มาก เป็ นผู้มีความเชื ออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียนมากกว่า ครูทีมีจิตพอเพียงตํา พร้ อมกับมีประสบการณ์จากการฝึ กอบรมฯ น้ อย 2) ใน
กลุ่มครูที สอนระดับมัธยมศึกษา (ตาราง 27 ภาคผนวก ข ) พบว่า (2.1) ครูที มีจิตพอเพียงสูง ถ้ ามี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนมากกว่า
ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย (2.2) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ
มาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มากกว่าครูทีมีจิต พอเพียงตํา
อาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง พร้ อมกับมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก เป็ นครูที
มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากทีสุด

ความเชื ออํานาจในตนในการพัมนา
นักเรียน
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52
50

50.4

48

47.65
44.95

46
44

44.11

จิตพอเพียงสูง
จิตพอเพียงตํา

42
40

รร.ไม่พอเพียง

รร.พอเพียง

ประเภทโรงเรียน

ความเชื ออํานาจในตนในการพัมนา
นักเรียน

ภาพประกอบ 7 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างประเภทโรงเรียน และจิตพอเพียงทีส่งผลต่อ
ความแปรปรวนของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ในกลุม่ ครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง ลักษณะของการปฏิสมั พันธ์แบบ ordinal Interaction
(Kerlinger; & Lee.2000:362-365)
52
50

50.84

48
46

46.15

45.95
43.67

44

ประสบการณ์อบรมมาก
ประสบการณ์อบรมน้ อย

42
40

จิตพอเพียงสูง

จิตพอเพียงตํา

ประเภทโรงเรียน
ภาพประกอบ 8 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างจิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนน
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ในกลุม่ รวม ลักษณะของการปฏิสมั พันธ์แบบ
ordinal Interaction (Kerlinger; & Lee.2000:362-365)
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เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตนใน
การพัฒ นานัก เรี ย น แปรปรวนไปตามระดับ ของตัว แปรอิ ส ระสองตัว แปร คื อ จิ ต พอเพี ย ง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กล่าวคือ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากกว่าครูทีมีจิตพอเพียง
ตํา (ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงสูงเท่ากับ 48.50, SE = 0.375, N = 219, CI = 47.762 ถึง 45.526 และ
ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงตําเท่ากับ 44.81, SE = 0.362, N = 231, CI = 47.657 ถึง 45.618
ตามลําดับ) (ตาราง 9 ส่วนที 2 ) หรือ ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก มีความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย นมากกว่า ครู ที มีป ระสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมฯ น้ อ ย
(ค่าเฉลียกลุ่มประสบการณ์ฯ มากเท่ากับ 48.40, SE = 0.378, N = 220, CI = 47.657 ถึง 49.145
และค่าเฉลียกลุม่ ประสบการณ์ฯน้ อยเท่ากับ 44.91, SE = 0.359, N = 230, CI = 44.208 ถึง 45.618
ตามลําดับ) (ตาราง 9 ส่วนที 2 ) ในกลุ่ม ย่ อย พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ จิตพอเพียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบ
ในกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม โดยพบว่า ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา ส่วนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ ก็พบว่า แปรปรวนไปตาม
ระดับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ย่อยทุกกลุม่ เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมฯ มาก มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากกว่า ครูทีมีประสบการณ์ที
ได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย
สรุปได้ วา่ ครูทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมาก คือ 1) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง
พบใน (1.1) กลุ่มรวม (1.2) กลุ่มครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ผู้ซึงสอนอยู่ในโรงเรี ยน
แบบอย่างพอเพียง หรือสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม (1.3) กลุ่มครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง ผู้ซึงมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
หรือน้ อยก็ตาม 2) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
พบใน (2.1) กลุ่ม รวม (2.2) ครู ก ลุ่ม รวมที มี จิ ต พอเพี ย งสูง หรื อ ตํ าก็ต าม (2.3) ครู ที สอนระดับ
มัธยมศึก ษา ผู้ซึงมีจิ ตพอเพีย งสูง (2.4) กลุ่มครู ทีมีฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัวสูง ผู้ซึงมีจิ ต
พอเพียงมากหรือน้ อยก็ตาม
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4.2.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนั กเรี ย นด้ านการประหยัด ค่ า ใช้ จ่ายและออมเงินของครู ทีสอนในโรงเรี ย นประเภท
แตกต่ า งกั น มี จิต พอเพีย ง และประสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตกต่ างกัน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน หมายถึง ปริมาณ
การฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่นักเรี ยนทังทางตรงและทางอ้ อมของครู เพื อปลูกฝั งถ่ายทอดให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้ าใจเรืองการวางแผนการใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับสถานภาพของตนและ
ครอบครัว (เช่น ใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายรับ ใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่าเงินมากทีสุด ใช้ จ่ายเฉพาะใน
สิงจําเป็ น เป็ นต้ น) สนับสนุนการวางแผนการออมและเสริมสร้ างวินยั ในการออมเงินแก่นกั เรียน ( เช่น
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ตามประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและ
กลุม่ ย่อย 10 กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)

รวม
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ประเภท
โรงเรี ยน
ก
˂1
3.92*
1.00
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
3.87*

จิต
พอเพียง
ข
22.86***
20.36***
12.73**
13.43***
9.61**
11.85***
8.15**
15.49***
5.46*
12.10**
10.55**

ค่าเอฟ
ประสบการณ์
ฝึ กอบรม
ก×ข
ค
75.58***
˂1
9.59**
˂1
***
32.96
˂1
***
24.42
˂1
**
40.23
1.45
20.39***
˂1
47.09***
˂1
29.84***
˂1
42.56***
˂1
***
34.66
˂1
***
32.82
˂1

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

˂1

2.67
˂1
2.42
˂1
5.71*
˂1
7.54**
˂1
2.45
˂1
1.33

˂1

1.19
˂1
1.48
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
3.62
˂1

4.27*
˂1
˂1
1.82
˂1
3.24
˂1
1.27
˂1
2.22

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

19.9
29.6
21.6
17.6
22.5
15.9
25.0
23.9
17.7
22.1
22.6
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ตาราง 10 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม
ชาย

หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

ตัวแปรอิสระ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก = 57.84
น้ อย = 54.78
มาก = 59.11
น้ อย = 53.52
พอเพียง = 57.03
ไม่พอเพียง = 54.43
มาก = 58.64
น้ อย = 52.79
มาก = 57.72
น้ อย = 53.71
มาก = 59.70
น้ อย = 53.77
มาก = 57.23
น้ อย = 53.54
มาก = 57.87
น้ อย = 52.89
มาก = 58.28
น้ อย = 55.61
มาก = 59.67
น้ อย = 54.22
มาก = 57.65
น้ อย = 54.05
มาก = 58.21
น้ อย = 53.49
มาก = 57.85
น้ อย = 55.40
มาก = 59.57
น้ อย = 53.67
มาก = 59.49
น้ อย = 55.55
มาก = 60.27
น้ อย = 54.77
มาก = 56.42
น้ อย = 54.39
มาก = 58.24
น้ อย = 52.58
มาก = 57.35
น้ อย = 53.97
มาก = 58.52
น้ อย = 52.80
พอเพียง = 58.03
ไม่พอเพียง = 56.19
มาก = 58.63
น้ อย = 55.60
มาก = 59.79
น้ อย = 54.44
มาก = 59.79
น้ อย = 54.44

เมือมีเงินเหลือจากการใช้ จ่ายหรือได้ รับเงินในโอกาสพิเศษ ให้ ร้ ูจกั เก็บออมไว้ กบั ผู้ปกครองหรือธนาคาร
เป็ นต้ น) โดยครูใช้ หลักการปลูกฝั งอบรม 4 แบบ ได้ แก่ แบบรักสนับสนุนมาก แบบใช้ เหตุผลมากกว่า
อารมณ์และการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีอย่างสมําเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้ วิธีสือสารเพือชักจูงให้
นักเรียนเปลียนเจตคติ 3 ขันตอน (ได้ แก่ ขันสร้ างความสนใจ ขันสร้ างความเข้ าใจ ขันสร้ างการยอมรับ
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และเปลียนตาม พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 35 ถึง 72 คะแนน ค่าเฉลียเท่ากับ 46.81, SD = 7.31
โดยผู้ทีได้ คะแนนสูง จัดเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงินมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน

65

60.38

60

55

50

61
59.82
56.77

53.91 53.36
50.06

50.4

จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก
จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย
จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก
จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย
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ไม่ใช่ รร.แบบอย่างพอเพียง รร.แบบอย่างพอเพียง
ประเภทโรงเรียน
ภาพประกอบ 9 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างประเภทของโรงเรียน จิตพอเพียง
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่งผลต่อความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
ในกลุม่ ครูเพศชาย ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นทังแบบ Disordinal Interaction และ Ordinal
Interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
จากการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น พิ จ ารณาตามตัวแปรอิสระที ละ 3 ตัวพร้ อมกัน คือ ประเภทของ
โรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง
ในกลุ่มครู โดยรวม และในกลุ่มทีแยกย่อยตามลัก ษณะชีวสัง คมและภูมิห ลัง 10 กลุ่ม (ตาราง 10)
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวน
ไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเภทของโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มครูเพศชาย และเมือนําคะแนน
เฉลียของ 8 กลุม่ ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสามมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (ตาราง 29 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 9) พบผลว่า 1) ในหมู่ครูทีมีจิตพอเพียงสูง แต่มี
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ประสบการณ์ทีได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงน้ อย ถ้ าเป็ นครู ทีสอนใน
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงิน มากกว่าครูทีสอนในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง 2) ในหมูค่ รูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่าง
พอเพียง หรื อ สอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงหรือตําก็ตาม ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา 3) ) ในหมู่ครูทีสอนอยู่
ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง หรือ สอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และมีจิตพอเพียงสูง
หรื อตําก็ตาม ถ้ ามีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มี
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ยและออมเงิ น มากกว่าครู ที มี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 4) ครูทีสอนในโรงเรี ยน
แบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก พร้ อมกันทัง 3
ด้ าน เป็ นผู้มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่า ครูที
สอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใ ช่แบบอย่างพอเพีย ง มีจิตพอเพี ยงตํา และมีประสบการณ์ ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมฯ น้ อย พร้ อมกันทัง 3 ด้ าน
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระที ละ 2 ตัว (ตาราง 10) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตพอเพียง
และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ จาก 10 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูอายุมาก และกลุม่ ครูอายุราชการมาก และเมือนํา
คะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 30 และ ตาราง 31 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมูค่ รูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูงด้ วย มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา 2) ในหมู่
ครู ที มีจิ ตพอเพี ย งสูง หรื อตํา ก็ตาม ถ้ ามีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มากกว่า ครู ที มี ป ระสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมฯ น้ อย 3) ครู ที มี จิ ต พอเพี ย งสูง และมี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ มาก พร้ อมกัน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูที มีจิ ตพอเพีย งตํา และมีประสบการณ์ที ได้ รับ จากการ
ฝึ กอบรมฯ น้ อย พร้ อมกัน และอาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมฯ มาก เป็ นกลุม่ ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงินมากทีสุด
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เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 10) กล่าวได้ วา่ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพีย งตํา (ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงสูง
เท่ากับ 57.84, SE = 0.461, N = 219, CI = 56.940 ถึง 58.753 และค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงตํา
เท่ากับ 54.78, SE = 0.445, N = 231, CI = 53.906 ถึง 59.656 ตามลําดับ) (ตาราง 10 ส่วนที 2)
หรือครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมฯ น้ อย (ค่าเฉลียกลุม่ ประสบการณ์ฯ มากเท่ากับ 59.11, SE = 0.465, N = 220, CI =
58.186 ถึง 60.015 และค่าเฉลียกลุม่ ประสบการณ์ฯ น้ อยเท่ากับ 53.52, SE = 0.441, N = 230, CI =
52.681 ถึง 54.394 ตามลําดับ) ในกลุ่มย่ อย ทีแยกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 10 กลุ่ม พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ประเภทโรงเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เฉพาะในกลุ่มย่อย 2
กลุม่ จาก 10 กลุม่ คือ กลุม่ ครูชาย และกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง แสดงว่า ครูที
สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นแบบอย่า งพอเพี ย ง มี พฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง นอกจากนีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ทุก กลุ่มย่ อย (ตาราง 10) กล่าวคือ ครู ที มี จิ ต พอเพี ย งสูง มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียง
ตํา หรื อ ครู ที มีป ระสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาก มี
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ยและออมเงิ น มากกว่า ครู ที มี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย
สรุปได้ วา่ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มาก คือ 1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง พบใน (1.1) กลุ่มครูชาย และกลุ่มครูทีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และ(1.2) กลุม่ ครูชายทีมีจิตพอเพียงสูง แต่มีประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 2) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง พบใน (2.1) กลุ่มรวม
(2.2) กลุม่ ครูทีมีอายุมาก และกลุม่ ครูทีมีอายุราชการมาก ผู้ซึงมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก (2.3) กลุ่มครูชาย ผู้ซึงสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง
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หรือผู้ซึงสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากหรือน้ อย 3) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก พบใน (3.1) กลุม่ รวม (3.2) กลุ่มครูอายุมาก และกลุ่มครูอายุราชการ
มาก ผู้ซึงมีจิตพอเพียงสูงหรื อตําก็ตาม (3.3) กลุ่มครูชาย ผู้ซึงสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง
หรือในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และมีจิตพอเพียงสูงหรือตําก็ตาม
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ าของครู ทีสอนในโรงเรี ยนประเภทแตกต่ างกัน
จิตพอเพียง และประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่ างกัน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมายถึง ปริ มาณการ
ฝึ กฝน อบรม แนะแนวทางแก่นักเรี ยนทังทางตรงและทางอ้ อมของครู เพื อปลูกฝั งถ่ายทอดการใช้
ทรัพยากร (นํา ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน สาธารณสมบัติของโรงเรียนและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน)
อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากทีสุด โดยครูใช้ วิธีการปลูกฝั งอบรม 4 แบบ ได้ แก่ แบบรักสนับสนุนมาก
แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์และการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีอย่างสมําเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้
วิธีสือสารเพือชัก จูงให้ นักเรี ยนเปลียนเจตคติ 3 ขันตอน (ได้ แก่ ขันสร้ างความสนใจ ขันสร้ างความ
เข้ าใจ ขันสร้ างการยอมรับและเปลียนตาม) พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 72 คะแนน ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 56.25, SD = 7.61 โดยผู้ทีได้ คะแนนสูง จัดเป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิ จารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวพร้ อมกัน คือ ประเภทของโรงเรี ยน จิ ต
พอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทังในกลุ่มครู
โดยรวม และในกลุม่ ทีแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 10 กลุม่ (ตาราง 11) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแปรปรวนไปตามปฏิสมั พั น ธ์
ระหว่างประเภทของโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มครู อายุราชการมาก และกลุ่มครูที สอนระดับ
มัธ ยมศึก ษา และเมือนํ า คะแนนเฉลี ยของ 8 กลุ่ม ที แบ่ งตามระดับ ของตัว แปรอิ ส ระทังสามมา
เปรี ย บเที ย บกัน เป็ นรายคู่ด้ ว ยวิ ธีก ารของเชฟเฟ่ (ตาราง 32 และ ตาราง 33 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 10 และ ภาพประกอบ 11) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง
หรือสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
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การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา 2) ในหมู่ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่าง
พอเพี ย ง หรื อสอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่แบบอย่ างพอเพี ย งก็ต าม และมี จิ ตพอเพี ย งสู ง ถ้ า ได้ รั บ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ก็มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่า ครูทีได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อย 3)พบเฉพาะในกลุ่มครูมัธยมว่า ในหมู่ครู ที มีจิ ตพอเพี ย งสูง แม้ มี
ประสบการณ์ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมฯ น้ อย ถ้ าเป็ นครูที สอนอยู่ใ นโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพีย ง มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์
ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 10
กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)

รวม
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ประเภท
โรงเรี ยน
ก
˂1
6.12*
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
2.69
˂1
3.12

จิต
พอเพียง
ข
29.08***
23.24***
13.24***
13.88***
15.45***
11.69**
12.40***
14.20***
7.53**
16.57***
12.71***

ค่าเอฟ
ประสบการณ์
ฝึ กอบรม
ก×ข
ค
76.82***
˂1
16.12***
˂1
***
39.14
˂1
***
27.10
˂1
***
37.85
˂1
23.22***
˂1
41.64***
˂1
32.42***
2.41
***
46.63
2.19
***
29.50
˂1
***
34.01
˂1

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

˂1

2.05
˂1
3.46
˂1
2.52
˂1
3.89*
˂1
5.59*
2.17
˂1

2.07
1.51
˂1
˂1
2.64
˂1
4.30*
˂1
4.00*
˂1
1.76

21.9
35.3
24.24
19.8
18.5
24.2
16.9
25.2
23.6
22
25

˂1

1.42
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
1.16
1.59

มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001
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ตาราง 11 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม
ชาย

หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

ตัวแปรอิสระ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประเภทโรงเรี ยน
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
จิตพอเพียง
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ
ประสบการณ์ฝึกอบรมฯ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก = 58.12
น้ อย = 54.56
มาก = 59.23
น้ อย = 53.45
พอเพียง = 57.67
ไม่พอเพียง = 54.48
มาก = 59.18
น้ อย = 52.97
มาก = 58.66
น้ อย = 53.49
มาก = 58.01
น้ อย = 55.20
มาก = 59.77
น้ อย = 52.80
มาก = 56.95
น้ อย = 53.18
มาก = 57.69
น้ อย = 52.43
มาก = 59.25
น้ อย = 55.72
มาก = 60.25
น้ อย = 54.72
มาก = 57.00
น้ อย = 53.61
มาก = 57.70
น้ อย = 52.91
มาก = 59.01
น้ อย = 55.77
มาก = 60.36
น้ อย = 54.42
มาก = 59.93
น้ อย = 55.68
มาก = 61.01
น้ อย = 54.60
มาก = 56.27
น้ อย = 54.01
มาก = 57.95
น้ อย = 52.33
มาก = 57.43
น้ อย = 53.08
มาก = 58.16
น้ อย = 52.36
มาก = 59.07
น้ อย = 55.76
มาก = 60.12
น้ อย = 54.71
มาก = 60.12
น้ อย = 54.71

4) ครู ที สอนในโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง มีจิ ตพอเพี ย งสูง และมีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการ
ฝึ กอบรมฯ มาก พร้ อมกัน 3 ด้ าน มีพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงตํา และมีประสบการณ์ที
ได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย พร้ อมกัน 3 ด้ าน
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พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ ้ มค่ า

เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระที ละ 2 ตัว (ตาราง 11) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ จาก 10 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูอายุราชการมาก และกลุ่มครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา
และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ น
รายคู่ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่ (ตาราง 34 และ ตาราง35 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมู่ค รู ที มี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูงด้ วย
มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา
2) ในหมูค่ รูทีมีจิตพอเพียงสูงหรือตําก็ตาม ถ้ ามีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาก มีพ ฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ท รั พยากรอย่างคุ้มค่า
มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 3) ครูทีมี
จิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้ อม
65
63.54
62.22
60

55

58.24

57.42
55.5

56.09
54.17
51.92

50

จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก
จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย
จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก
จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย

45

ไม่ใช่ รร.แบบอย่างพอเพียง
รร.แบบอย่างพอเพียง
ประเภทโรงเรี ยน

ภาพประกอบ 10 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างประเภทของโรงเรียน จิตพอเพียง
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่งผลต่อความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุม่
ครูทีอายุราชการมาก ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นทังแบบ Disordinal Interaction และ Ordinal
Interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรั พยากรอย่ างคุ ้ มค่ า
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65

60

55

59.52

54.89
53

60.57

จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก

56.8

จิตพอเพียงมาก
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย

54.53
51.35

50

50.45

จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมมาก
จิตพอเพียงน้ อย
ประสบการณ์ฝึกอบรมน้ อย

45

ไม่ใช่ รร.แบบอย่างพอเพียง

รร.แบบอย่างพอเพียง

ประเภทโรงเรี ยน

ภาพประกอบ 11 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างประเภทของโรงเรียน จิตพอเพียง
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่งผลต่อความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุม่
ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นทังแบบ Disordinal Interaction และ Ordinal
Interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
กัน 2 ด้ าน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิต
พอเพียงตํา และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อยพร้ อม
กัน อาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากพร้ อมกัน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นัก เรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับ ของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ จิ ต
พอเพี ย ง และประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา (ค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงสูงเท่ากับ 58.12, SE =
0.474, N = 219, CI = 57.188 ถึง 59.053 และค่าเฉลียกลุ่มจิตพอเพียงตําเท่ากับ 54.56, SE =
0.457, N = 231, CI = 53.668 ถึง 55.466 ตามลําดับ) (ตาราง 11 ส่วนที 2) หรื อ ครูทีมีประสบการณ์
ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครู ที มีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนว
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มประสบการณ์ฯ มากเท่ากับ 59.23, SE = 0.478, N =
220, CI = 58.292 ถึง 60.172 และค่าเฉลียกลุม่ ประสบการณ์ฯ น้ อยเท่ากับ 53.45, SE = 0.453, N =
230, CI = 52.565 ถึง 54.347 ตามลําดับ) ในกลุ่มย่ อย ทีแยกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 10
กลุม่ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ประเภทโรงเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบเพียง 1 กลุ่ม
ย่อย คือ กลุม่ ครูเพศชาย โดยพบว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ยนด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูที สอนอยู่ในโรงเรี ย นทีไม่ใ ช่แบบอย่าง
พอเพีย ง สําหรับ จิตพอเพีย งและประสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุม่ ย่อย โดยพบว่า ครูทีมีจิตพอเพียงสูง มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา
และครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
สรุปได้ วา่ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก คือ
1) ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นแบบอย่ างพอเพี ย ง พบใน (1.1) ครู ช าย (1.2) กลุ่ม ครู ที สอนระดับ
มัธ ยมศึก ษา ผู้ซึงมีจิ ตพอเพี ย งสูง แต่มีป ระสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 2) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง พบใน (2.1) กลุ่มรวม (2.2) กลุ่มครูอายุราชการมาก
และครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา ผู้ซึงสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง หรื อสอนอยู่ในโรงเรี ยนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม แต่มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาก 3) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก พบใน
(3.1) กลุ่มรวม (3.2) กลุ่มครูอายุราชการมาก และกลุ่มครู ทีสอนระดับ มัธยมศึกษา ผู้ซึงสอนอยู่ใ น
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง หรือสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม แต่มีจิตพอเพียงสูง

4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนั กเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ ละด้ าน ของครู ทีมี
ค่ านิ ยมเชิงจริ ยธรรม การสนั บสนุ นทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์
ระหว่ างครูและนักเรียน แตกต่ างกัน
การวิเ คราะห์ ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วนการวิเคราะห์ตามตัวแปรตามทีใช้ ในการวิเคราะห์ คือ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
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ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า) แต่ละด้ าน โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระ 3 ด้ านพร้ อมกัน สําหรับตัวแปรอิสระในแต่ละการ
วิเคราะห์ คือ ค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรียน ในปริมาณทีแตกต่างกัน รายละเอียดของตัวแปรอิสระมีดงั นี
ค่านิ ย มเชิ งจริ ยธรรม หมายถึง ปริ มาณที ครู เห็น การปลูก ฝั งอบรมคุณ ธรรม จริ ยธรรมแก่
นัก เรี ย นเป็ นสิงสําคัญมาก จึงพยายามที จะพัฒนานัก เรี ย นในความรับ ผิดชอบโดยใช้ องค์ความรู้
วิชาการแนวใหม่เพือพัฒนานักเรียนให้ ดีและเก่ง ครูมีการแสดงถึงเหตุผลหรือเจตนาทีจะกระทําหรื อไม่
กระทํ าอย่างหนึงอย่างใด โดยยึดหลักการหนึงใน 4 ประการ ที สอดคล้ องกับทฤษฎีพัฒนาการของ
เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ได้ แก่ การยึดตนเอง ยึดพวกพ้ องคนใกล้ ชิด ยึดกฎระเบียบ หรื อยึด
ส่วนรวม/ หลัก การ แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 24 ถึง 60 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
เนืองจากข้ อมูลมีลกั ษณะเบ้ ในทางลบ (ค่าเฉลียเท่ากับ 52.44, SD = 5.31) (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 53)
โดยผู้ทีได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 54 – 60 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ในกลุม่ ทีมีคา่ นิยม
เชิงจริยธรรมสูง ส่วนผู้ทีได้ คะแนนในกลุม่ ตําเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 24 – 53 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่
ในกลุม่ ทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมตํา (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง หมายถึง การรับ รู้ ว่า บุคลากรในโรงเรี ย น ได้ แก่
หัวหน้ างาน เพือนร่วมงาน และผู้ปกครองนักเรียน ให้ การสนับสนุนตนในการบูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารจัดการเรียนการสอนแก่นกั เรี ยน ใน 3 ด้ าน คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ - สังคม การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์ รวมทังงบประมาณและแรงงานแบบ
วัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 12 ถึง 60 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม เนืองจากข้ อมูลมีลกั ษณะเบ้
ในทางลบ (ค่าเฉลียเท่ากับ 43.81) (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 44, SD = 7.50) โดยผู้ทีได้ คะแนนในกลุ่มสูง
เป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 45 – 60 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ในกลุม่ ทีมีการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ างมาก ส่วนผู้ทีได้ คะแนนในกลุม่ ตําเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 12 – 44 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ในกลุม่ ที
มีการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทังในชันเรียน
และนอกชันเรียน เช่น การมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ การแสดงความรัก
เข้ าใจ สนใจ เอาใจใส่ ใช้ เหตุผลกับนักเรี ยน เป็ นต้ น แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 18 ถึง 56
คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ เนืองจากข้ อมูลมีลกั ษณะเบ้ ในทางลบ (ค่าเฉลียเท่ากับ 45.52) (ค่ามัธย
ฐานเท่ากับ 45, SD = 5.06) โดยผู้ทีได้ คะแนนในกลุ่มสูงเป็ นผู้ทีได้ คะแนนระหว่าง 46 – 56 คะแนน
จัดเป็ นผู้ทีอยู่ในกลุม่ ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก ส่วนผู้ทีได้ คะแนนในกลุ่มตําเป็ นผู้ที
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ได้ คะแนนระหว่าง 18 – 45 คะแนน จัดเป็ นผู้ทีอยู่ในกลุม่ ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย
(ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครังจะกระทําทังกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมและในกลุ่มทีแยกย่อยตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 6 ตัวแปร ได้ แก่ ประเภทโรงเรียน เพศ อายุ อายุราชการ ระดับชันทีสอน
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้ เป็ นกลุม่ ย่อย 12 กลุม่ ย่อย (รายละเอียดการแบ่งกลุ่มย่อยดู
จากตาราง 7) ดังนันการนําเสนอผลการวิเคราะห์จึงแบ่งออกเป็ นหัวข้ อย่อย 2 หัวข้ อ ดังนี
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ของครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรม การสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน แตกต่างกัน
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน แตกต่างกัน
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน ของครู ทีมีค่านิยมเชิงจริยธรรม การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรียน แตกต่ างกัน
จากการวิเ คราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ ค่านิ ยมเชิ ง
จริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ทังในกลุม่
ครู โดยรวม และในกลุ่มที แยกย่อยตามลัก ษณะชี วสัง คมและภูมิห ลัง 12 กลุ่ม (ตาราง 12) พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างค่านิยมเชิงจริ ยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ จาก 12 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูอายุ
มาก และกลุม่ ครูอายุราชการมาก เมือนําคะแนนเฉลียของ 8 กลุม่ ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทัง
สามมาเปรี ย บเที ย บกันเป็ นรายคู่ด้ วยวิธีก ารเชฟเฟ่ (ตาราง 36 และตาราง 37 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 12 และ 13 ตามลําดับ) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ างมาก และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก ถ้ ามีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมมาก มีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
น้ อย 2) ในหมู่ครู ทีมีค่านิย มเชิ งจริ ย ธรรมมากหรื อน้ อยก็ตาม และมีความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และ
นักเรี ยนมากหรื อน้ อยก็ตาม ถ้ าได้ รับ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติก รรมการ
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ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ างน้ อย 3) ในหมูค่ รูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูงหรื อตํา และได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ างมากหรือน้ อยก็ตาม ถ้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมากมีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรียนน้ อย 4) ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมมาก ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ตามค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่
ย่อย 12 กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)

รวม
รร.พอเพียง
ไม่ใช่ รร.พอเพียง
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
263
187
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ค่านิยมเชิง
จริยธรรม
ก
11.53**
7.04**
3.28
7.29**
3.39
10.84**
1.42
8.85**
2.26
15.31***
˂1
5.08*
2.27

ค่าเอฟ
การ
ความสัมพันธ์
สนับสนุนฯ ครู – นักเรียน
ข
ค
***
51.12
21.02***
28.94***
14.48***
21.73***
5.30*
15.72***
5.17*
10.22**
12.96***
23.42***
7.34**
27.24***
11.59**
17.17***
7.87**
34.13**
7.79**
10.04**
7.56**
49.10***
12.90***
22.84***
13.54***
20.45***
4.20*

ก×ข

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

˂1

˂1

˂1

1.28
˂1
˂1
1.34
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
2.12
˂1
˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

1.79
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1

1.86
˂1
˂1
˂1
1.58
˂1
1.24
2.52
˂1
˂1

2.78
1.00
2.22
1.51
2.18
˂1
4.59*
˂1
5.04*
1.54
1.03
˂1
3.65

27.7
28.3
27.8
36.9
29.7
27.0
30.0
23.8
33.8
27.3
30.4
28.7
24.9

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001
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ตาราง 12 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม

รร.พอเพียง

ไม่ใช่ รร.พอเพียง
ชาย
หญิง
อายุน้อย

อายุมาก
อายุราชการน้ อย

อายุราชการมาก
สอนชันประถม

สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา

ตัวแปรอิสระ
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก =57.44
น้ อย =55.20
มาก =58.67
น้ อย =53.97
มาก =57.83
น้ อย =54.81
มาก =57.34
น้ อย =55.09
มาก =58.49
น้ อย =53.94
มาก =57.83
น้ อย =54.61
มาก =59.00
น้ อย =53.91
มาก =57.71
น้ อย =55.20
มาก =58.35
น้ อย =54.83
มาก =59.17
น้ อย =54.01
มาก =58.05
น้ อย =54.48
มาก =58.27
น้ อย =54.26
มาก =57.18
น้ อย =53.84
มาก =57.96
น้ อย =53.05
มาก =56.88
น้ อย =54.13
มาก =59.51
น้ อย =54.99
มาก =58.73
น้ อย =55.77
มาก =57.59
น้ อย =54.44
มาก =58.21
น้ อย =53.82
มาก =57.50
น้ อย =54.53
มาก =59.48
น้ อย =54.36
มาก =58.14
น้ อย =55.70
มาก =59.12
น้ อย =55.01
มาก =58.72
น้ อย =55.40
มาก =58.50
น้ อย =55.62
มาก =58.56
น้ อย =52.70
มาก =57.13
น้ อย =54.13
มาก =56.59
น้ อย =54.35
มาก =57.84
น้ อย =53.10

(ต่อ) 
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ตาราง 12 (ต่อ)
ส่วนที 2 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ

เศรษฐกิจตํา(ต่อ)
เศรษฐกิจสูง

ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน

กลุม่

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก =57.29
น้ อย =53.65
มาก =59.40
น้ อย =54.82
มาก =58.15
น้ อย =56.07

65
62.58
60
59.14
58.53
57.05
55

สนับสนุนทางสังคมมาก
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนมาก

57.8

สนับสนุนทางสังคมมาก
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนน้ อย

56.13
54.56

สนับสนุนทางสังคมน้ อย
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนมาก
สนับสนุนทางสังคมน้ อย
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนน้ อย

52.21
50
ตํา

สูง
ค่ านิยมเชิงจริยธรรมของครู

ภาพประกอบ 12 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ทีส่งผลต่อความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินในกลุม่ ครูอายุ
มาก ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นแบบ Ordinal Interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
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พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน

65
62.58

60
59.14
58.53
57.05

57.8
56.13
54.56

55
52.21

สนับสนุนทางสังคมมาก
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนมาก
สนับสนุนทางสังคมมาก
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนน้ อย
สนับสนุนทางสังคมน้ อย
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนมาก
สนับสนุนทางสังคมน้ อย
ความสัมพันธ์ครูและนักเรียนน้ อย

50

ตํา
สูง
ค่ านิยมเชิงจริ ยธรรมของครู

ภาพประกอบ 13 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ทีส่งผลต่อความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินในกลุม่ ครูอายุ
ราชการมาก ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นทังแบบ Disordinal Interaction และ Ordinal Interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
มาก และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก พร้ อมกันทัง 3 ด้ าน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีค่านิย มเชิงจริ ย ธรรมน้ อยได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย พร้ อมกันทัง
3 ด้ านอาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมมาก ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
มาก และมีความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนักเรี ย นมาก พร้ อมกัน ทัง 3 ด้ าน เป็ นผู้ทีมีพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 12) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว ในกลุม่ ครูกลุม่ ใดๆ
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
ค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติ กล่าวคื อ ครู ที มีค่านิ ย มเชิ งจริ ย ธรรมสูง มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริ ยธรรมตํา (ค่าเฉลียกลุ่ม
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ค่านิยมเชิงจริ ยธรรมสูงเท่ากับ 57.44, SE = 0.500, N = 202, CI = 56.457 ถึง 58.423 และค่าเฉลีย
กลุ่มค่านิยมเชิงจริ ยธรรมตําเท่ากับ 55.20, SE = 0.426, N = 248, CI = 54.372 ถึง 56.046
ตามลํ าดับ ) (ตาราง 12 ส่วนที 2) หรื อครู ที ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มสนับสนุนทางสังคมมากเท่ากับ 58.67, SE =
0.486, N = 217, CI = 57.719 ถึง 59.627 และค่าเฉลียกลุ่มสนับสนุนทางสังคมน้ อยเท่ากับ 53.97,
SE = 0.442, N = 233, CI = 53.106 ถึง 54.846 ตามลําดับ) (ตาราง 12 ส่วนที 2) หรื อครูที มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น มากกว่าครู ที มี ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างครู และนัก เรี ย นน้ อย (ค่า เฉลี ยกลุ่ม
ความสัมพันธ์ฯ มากเท่ากับ 57.83, SE = 0.420, N = 244, CI = 57.005 ถึง 58.657 และค่าเฉลียกลุ่ม
ความสัมพันธ์ฯ น้ อยเท่ากับ 54.81, SE = 0.505, N = 206, CI = 53.826 ถึง 55.811 ตามลําดับ)
(ตาราง 12 ส่วนที 2) ในกลุ่ ม ย่ อย ที แบ่งตามลัก ษณะทางชี วสังคมและภูมิห ลัง 12 กลุ่ม พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตาม
ระดับทีละตัว คือ ค่านิยมเชิงจริยธรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 6 จาก 12 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มครู
ทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง กลุม่ ครูชาย กลุม่ ครูอายุน้อย กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย กลุ่มครู
ทีสอนระดับประถมศึกษา และกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา (ตาราง 12) กล่าวคือ
ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมน้ อย สําหรับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ก็
แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุม่ ย่อยทีศึกษา โดยพบว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรี ยน ก็แปรปรวนไปอย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติ พบในทุก กลุ่มย่อยเช่นกัน และพบว่า ครู ที มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย
สรุปได้ วา่ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
คือ 1) ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูง พบใน (1.1) กลุม่ รวม โดยเฉพาะกลุม่ ย่อยสําคัญ 6 กลุม่ คือ กลุ่ม
ครู ที สอนในโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง ครู ช าย ครู อายุน้ อย ครู อายุราชการน้ อย ครู ที สอนระดับ
ประถมศึกษา และครูที มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา (1.2) ครูกลุ่มอายุมาก และกลุ่มอายุ
ราชการมาก ผู้ซึงได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก และมีความสัมพันธ์ทีดีกับนักเรี ยน
2) ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก พบใน (2.1) กลุม่ รวม (2.2) กลุ่มครูอายุมาก
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และกลุม่ ครูอายุราชการมาก ผู้ซึงมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูงหรื อตํา และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนมากหรือน้ อย 3) ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก พบใน (3.1) กลุ่มรวม (3.2)
กลุ่มครู อายุมาก และกลุ่มครูอายุราชการมาก ผู้ซึงมีค่านิ ยมเชิ งจริ ยธรรมสูงหรื อตํา และได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมากหรือน้ อย
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนั ก เรี ย นด้ านการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า ของครู ที มี ค่ า นิ ย มเชิง จริ ย ธรรม การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ ระหว่ างครู และนักเรียน แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ ค่านิยมเชิงจริยธรรม การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ทังในกลุ่มครูโดยรวม
และในกลุม่ ทีแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม่ (ตาราง 13) พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร ในกลุม่ ครูทีศึกษากลุม่ ใดๆ
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 13) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เพียง 1
กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุม่ ทีแบ่งตามระดับของตัวแปร
อิส ระทังสองมาเปรี ย บเที ย บกัน เป็ นรายคู่ด้ วยวิธี ก ารของเชฟเฟ่ (ตาราง 38 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 14 ตามลําดับ) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย
ถ้ ามีความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนักเรี ย นมาก มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครู ที มีความสัมพัน ธ์ ระหว่างครูและนัก เรี ยนน้ อย 2) ในหมู่ครู ที มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ย นน้ อย ถ้ าได้ รับ การสนับสนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ า งน้ อย 3) ครู ที ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ า งมาก และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก พร้ อมกันทัง 2 ด้ าน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย พร้ อมกันทัง 2 ด้ าน อาจกล่าวได้ ว่าครูทีได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย พร้ อมกันทัง 2 ด้ าน
เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าน้ อยทีสุด
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เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ค่านิยม
เชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมตํา (ค่าเฉลียกลุม่ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
สูงเท่ากับ 57.71, SE = 0.534, N = 202, CI = 56.661 ถึง 58.760 และค่าเฉลียกลุม่ ค่านิยมเชิง
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทีแตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย
12 กลุม่ (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)

รวม
รร.พอเพียง
ไม่ใช่ รร.พอเพียง
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนชันประถม
สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา
เศรษฐกิจสูง

450
263
187
115
170
220
230
213
218
178
272
198
205

ค่านิยมเชิง
จริยธรรม
ก
16.20***
1.23
19.95***
6.53*
1.36
15.24***
2.25
12.49**
1.64
14.03***
2.68
8.46**
1.94

ค่าเอฟ
การ
ความสัมพันธ์
สนับสนุนฯ ครู – นักเรียน ก×ข
ข
ค
***
22.01
35.76***
˂1
**
**
11.55
12.24
˂1
**
***
8.38
24.72
˂1
9.71**
7.04**
˂1
10.74**
18.22***
˂1
8.95**
10.76**
˂1
***
***
13.69
24.07
˂1
*
**
6.81
10.21
˂1
***
***
14.83
22.42
1.54
**
**
7.18
8.28
˂1
17.40**
26.96**
˂1
7.22**
17.73***
˂1
9.27**
15.74***
˂1

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

˂1

2.54
1.49
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1

2.15
˂1
1.58
˂1
4.14*
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1

˂1

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001

˂1
˂1
˂1
˂1

1.34
˂1
˂1
˂1
1.18

% ทํานาย

กลุม่

จํานวนคน

ส่วนที 1

23.9
22.4
26.7
34.7
27.7
23.6
26.9
21.6
29.3
21.7
25.5
23.2
23.4
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ตาราง 13 (ต่อ)
ส่วนที 2
กลุม่
รวม

รร.พอเพียง

ไม่ใช่ รร.พอเพียง
ชาย

หญิง
อายุน้อย

อายุมาก
อายุราชการน้ อย

อายุราชการมาก
สอนชันประถม

สอนชันมัธยม
เศรษฐกิจตํา

ตัวแปรอิสระ
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก =57.71
น้ อย =54.88
มาก =57.94
น้ อย =54.65
มาก =58.39
น้ อย =54.20
มาก =58.58
น้ อย =53.90
มาก =57.89
น้ อย =55.37
มาก =58.80
น้ อย =54.46
มาก =58.06
น้ อย =53.96
มาก =58.12
น้ อย =53.90
มาก =58.89
น้ อย =55.39
มาก =59.28
น้ อย =55.01
มาก =58.96
น้ อย =55.32
มาก =57.22
น้ อย =53.25
มาก =57.82
น้ อย =52.65
มาก =57.26
น้ อย =53.17
มาก =56.78
น้ อย =53.65
มาก =56.93
น้ อย =53.50
มาก =59.15
น้ อย =55.68
มาก =59.71
น้ อย =55.11
มาก =57.38
น้ อย =53.75
มาก =56.90
น้ อย =54.23
มาก =57.20
น้ อย =53.93
มาก =59.21
น้ อย =55.48
มาก =59.63
น้ อย =55.05
มาก =59.67
น้ อย =55.11
มาก =59.02
น้ อย =55.76
มาก =59.14
น้ อย =55.64
มาก =57.25
น้ อย =53.69
มาก =57.68
น้ อย =53.26
มาก =56.73
น้ อย =53.44

(ต่อ) 
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ตาราง 13 (ต่อ)
ส่วนที 2 (ต่อ)
กลุม่

ตัวแปรอิสระ

เศรษฐกิจตํา(ต่อ)

การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ ้ มค่ า

เศรษฐกิจสูง

58
56

57.5
56.31

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก =56.60
น้ อย =53.57
มาก =57.46
น้ อย =52.71
มาก =58.63
น้ อย =55.49
มาก =59.11
น้ อย =55.02

56.91

54
52

ความสัมพันธ์ ครูและนักเรียนมาก
ความสัมพันธ์ ครูและนักเรียนน้ อย

51.54

50
สนับสนุนทางสังคมมาก สนับสนุนทางสังคมน้ อย
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

ภาพประกอบ 14 แสดงปฏิสมั พันธ์ของคะแนนเฉลียระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทีส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุม่ ครูอายุราชการน้ อย ลักษณะของการ
ปฏิสมั พันธ์แบบ ordinal Interaction (Kerlinger; & Lee.2000:362-365)
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จริ ยธรรมตําเท่ากับ 54.88, SE = 0.455, N = 248, CI = 53.993 ถึง 55.780 ตามลําดับ) (ตาราง 13
ส่วนที 2) หรื อครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
น้ อย (ค่าเฉลียกลุม่ สนับสนุนทางสังคมฯ มากเท่ากับ 57.94, SE = 0.518, N = 217, CI = 56.925 ถึง
58.963 และค่าเฉลียกลุ่มสนับสนุนทางสังคมฯ น้ อยเท่ากับ 54.65, SE = 0.472, N = 233, CI =
53.752 ถึง 55.582 ตามลําดับ) (ตาราง 13 ส่วนที 2) หรื อครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน
มาก มี พ ฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ม ค่า มากกว่ า ครู ที มี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ย นน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มความสัมพันธ์ฯ มากเท่ากับ 58.39, SE =
0.449, N = 244, CI = 57.514 ถึง 59.278 และค่าเฉลียกลุม่ ความสัมพันธ์ฯ น้ อยเท่ากับ 54.20, SE =
0.539, N = 206, CI = 53.142 ถึง 55.261 ตามลําดับ) (ตาราง 13 ส่วนที 2) ในกลุ่มย่ อย ทีแบ่งตาม
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม่ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับทีละตัว คือ ค่านิยมเชิงจริยธรรม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ พบใน 6 จาก 12 กลุ่มย่อย ได้ แก่ กลุ่มครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง กลุ่มครูชาย
กลุม่ ครูอายุน้อย กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย กลุม่ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา และกลุ่มครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิ จของครอบครัวตํา (ตาราง 13) กล่าวคือ ครูที มีค่านิย มเชิ งจริ ยธรรมมาก มีพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมน้ อย สําหรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่มย่อยที
ศึกษา โดยพบว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
น้ อย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุม่
ย่อยเช่นกัน และพบว่า ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย
สรุปได้ วา่ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก คือ
1) ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูง พบใน (1.1) กลุม่ รวม โดยเฉพาะในกลุ่มย่อยสําคัญ 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ครูชาย ครูอายุน้อย ครูอายุราชการน้ อย ครูทีสอน
ระดับ ประถมศึก ษา และครูทีมีฐ านะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา 2)ครูทีได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ างมาก พบใน (2.1) กลุม่ รวม (2.2) กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย ผู้ซึงมีความสัมพันธ์ทีดี
กับนักเรียนน้ อย 3) ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก พบใน (3.1) กลุ่มรวม (3.2) กลุ่ม
ครูอายุราชการน้ อย ผู้ซึงได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย
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4.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติก รรมการ
ปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง 2 ด้ า น คะแนนจิ ต
ลักษณะ และสถานการณ์ ในการทํางาน แต่ ละด้ านของครูทมีี เพศ อายุราชการ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แตกต่ างกัน ในกลุ่มรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามคะแนนของตัวแปรตามทีใช้
ในการวิเคราะห์ ซึงได้ แก่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ด้ า น (ได้ แ ก่ พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่า ใช้ จ่า ยและออมเงิ น และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะเดิม
4 ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิต
พอเพียง) ตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน และ
เจตคติต่อนักเรี ยน) และสถานการณ์ ในการทํ างาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ ทีได้ รับ จากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู) รวมตัวแปร 13 ตัวแปร ทีละตัวแปร พิจารณาตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรียนทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ เพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในกลุม่ รวม
เพศ หมายถึง เพศของครูได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิง
อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาทีครูเ ข้ ามาปฏิบัติราชการในตําแหน่งข้ าราชการครูจ นถึง
ปั จจุบัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 201.08 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 161.08) เท่ากับ 161.08 โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ กลุม่ ครูอายุราชการน้ อย โดยมีอายุราชการตํากว่าค่าเฉลีย 1 – 201 เดือน และ
กลุม่ ครูอายุราชการมาก สูงกว่าค่าเฉลีย โดยมีอายุราชการ 202 – 480 เดือน
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ปริมาณรายได้ เฉลียต่อเดือนทังหมดของครอบครัว
ครู และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีใช้ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวนดังกล่าว โดยเมือพิจารณาใน 2 มิติ
คือ ด้ านจํ านวนสมาชิกในครอบครัว ซึงแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ 1) จํานวนสมาชิก 3 คน 2) จํานวน
สมาชิก 4 คน 3) จํานวนสมาชิก 5 คน 4) จํานวนสมาชิก 6 คน และ 5) จํานวนสมาชิก 7 คน ขึนไป
ส่วนรายได้ ของครอบครัวแบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้ แก่ 1) ตํากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท 2) 15,001 –
25,000 บาท 3) 25,001 – 35,000 บาท 4) 35,001 – 45,000 บาท 5) 45,001 – 55,000 บาท และ 6)
55,001 บาทขึนไป จึงแบ่งครูได้ เป็ น 30 ประเภท จากครูประเภทที 1 คือ ครูจากครอบครัวทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตําสุด (รายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 7 คน) จนถึง
ครูประเภทที 30 คือ ครูจากครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด (55,001 บาทขึนไป และมีจํานวน
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สมาชิกในครอบครัว 3 คน) ค่าเฉลียประเภทฐานะทางเศรษฐกิจเท่ากับ 18.73 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 9.30 เมือแบ่งระดับ ฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัวครู ออกเป็ น 2 ระดับ ครู ทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวระดับตํา (อยู่ระหว่าง 1 – 18.73) และครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับสูง (ตังแต่ 18.74 ขึนไป)
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรม จิตลักษณะ และ
สถานการณ์ในการทํางาน พิจารณา ตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวทีแตกต่างกันในครูกลุม่ รวม (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรม จิตลักษณะ
และสถานการณ์ในการ ตามระดับของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)
ส่วนที 1

พฤ.ปลูกฝั งการออม
พฤ.ปลูกฝั งทรัพยากร
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
จิตพอเพียง
เจตคติต่อ พฤติกรรม
ความเชืออํานาจในตน
เจตคติต่อนักเรียน
ประสบการณ์อบรม
สนับสนุนทางสังคม
ความสัมพันธ์ ครู -นร.
ภาระงานครู

386
386
386
386
386
386
386
386
386
386
386
386

เพศ
อายุ
ของครู ราชการ
ก
ข
˂1
3.19
˂1
8.04**
2.64
6.22*
2.84
˂1
**
9.86
˂1
*
6.64
˂1
11.06**
˂1
1.48
˂1
˂1
˂1
˂1
16.21***
˂1
1.43
***
17.84
7.61**

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
ค
˂1
˂1
˂1
˂1
3.29
˂1
˂1
˂1
1.46
1.94
˂1
2.95

ก×ข

ก×ค

ข×ค

2.23
2.64 1.15
1.10
2.17
˂1
1.46
2.46 5.05*
˂1
˂1
2.36
1.46
˂1
˂1
1.36
1.77
˂1
˂1
˂1
6.92**
˂1
˂1
3.37
˂1
˂1
6.42**
1.61
1.16 2.66
˂1
˂1
2.69
***
**
13.44 6.94 15.64

ก×ข×ค
˂1

% ทํานาย

ตัวแปรตาม

จํานวนคน

ค่าเอฟ

1.32
˂1
˂1
˂1
2.14
1.27
1.78
˂1
2.86
7.25**

3.5
5.3
4.5
3.6
5.4
3.3
5.6
1.6
2.6
5.8
2.8
8.5

2.83

2.6

˂1

***

386

2.17

7.21**

1.59

˂1

˂1

˂1

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001
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ตาราง 14 (ต่อ)
ส่วนที 2
ตัวแปรตาม
พฤ.ปลูกฝั งทรัพยากร
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
จิตพอเพียง
เจตคติต่อ พฤติกรรม
ประสบการณ์อบรม
ความสัมพันธ์ ครู -นร.
ภาระงานครู

ตัวแปรอิสระ
อายุราชการ
อายุราชการ
เพศ
เพศ
เพศ
อายุราชการ
เพศ
อายุราชการ
อายุราชการ

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนของตัวแปรตาม
จิตลักษณะ และสถานการณ์
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
มาก =57.78
น้ อย =54.58
มาก =47.20
น้ อย =44.96
หญิง = 52.97
ชาย = 50.50
หญิง = 55.67
ชาย = 53.38
หญิง = 79.61
ชาย = 75.82
มาก =73.30
น้ อย =50.98
หญิง = 45.79
ชาย = 42.64
มาก = 45.24
น้ อย = 43.18
มาก =46.30
น้ อย =42.92

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน (ตาราง 14)
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน
พฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ตาราง 14) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ อายุราชการ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีมีอายุราชการมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูที มีอายุราชการน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการมาก
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เท่ากับ 57.78, SE = 0.758, N = 194, CI = 56.298 ถึง 59.279 และค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการน้ อย
เท่ากับ 54.58, SE = 0.837, N = 192, CI = 52.937 ถึง 56.230 ตามลําดับ)
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่ม
รวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ตาราง 14) พบว่า คะแนน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว เมือพิจารณาตามตัว
แปรอิสระที ละ 2 ตัว พบว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง อายุ
ราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ
4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทีย บกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการชองเชฟเฟ่
(ตาราง 39 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่ครู ทีมีฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัวสูง ถ้ ามีอายุ
ราชการมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย2) ในหมู่ครูอายุราชการน้ อย ถ้ ามี
ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวตํา มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากกว่าครูที มีฐานะทางเศรษฐกิ จของ
ครอบครัวสูง อาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีอายุราชการน้ อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เป็ นผู้
ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ น้ อยทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ อายุราชการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีมีอายุ
ราชการมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ มากกว่าครูที มีอายุราชการน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการมาก
เท่ากับ 47.30, SE = 0.604, N = 194, CI = 46.020 ถึง 48.395 และค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการน้ อย
เท่ากับ 44.80, SE = 0.667, N = 192, CI = 43.651 ถึง 46.274 ตามลําดับ)
4.4.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต –
การควบคุม ตน พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ที
แตกต่ างกั นในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต – การ
ควบคุมตน (ตาราง 14) พบว่า คะแนนลัก ษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.4.5 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนค่ า นิยมเชิงจริยธรรม
พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่ม
รวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนค่านิยมเชิงจริ ยธรรม (ตาราง 14) พบว่า คะแนน
ค่านิยมเชิงจริยธรรมไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่
อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนค่านิยมเชิงจริยธรรม แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ เพศของครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูหญิ ง มี
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ค่านิยมเชิงจริยธรรม มากกว่าครูชาย (ค่าเฉลียกลุ่มหญิ งเท่ากับ 52.97, SE = 0.380, N = 285, CI =
52.226 ถึง 53.719 และค่าเฉลียกลุ่มชายเท่ากับ 50.50, SE = 0.687, N = 101, CI = 49.157 ถึง
51.857 ตามลําดับ)
4.4.6 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนจิตพอเพียง พิจารณา
ตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนจิ ตพอเพี ย ง (ตาราง 14) พบว่า คะแนนจิ ตพอเพี ย งไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิ จารณาตามตัวแปรอิสระที ละตัว พบว่า คะแนนจิตพอเพีย ง แปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ เพศของครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูหญิ ง มีจิต
พอเพียง มากกว่าครูชาย (ค่าเฉลียกลุ่มหญิ งเท่ากับ 55.67, SE = 0.429, N = 285, CI = 54.828 ถึง
56.516 และค่าเฉลียกลุ่มชายเท่ากับ 53.38, SE = 0.776, N = 101, CI = 51.860 ถึง 54.912
ตามลําดับ)
4.4.7 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามเพศ อายุราชการ
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกั นในกลุ่ ม รวม จากการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนของคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ตาราง 14) พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระ
ทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทัง
สองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 40 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่ครู
ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ถ้ ามีอายุราชการมาก มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย 2) ในหมู่ครูอายุราชการ
มาก ถ้ ามีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา 3) ในหมู่ครูทีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ถ้ ามีอายุราชการน้ อย มีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีอายุราชการมาก
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูหญิ ง มีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูชาย (ค่าเฉลียกลุ่มหญิ งเท่ากับ 79.61, SE =
0.552, N = 285, CI = 78.532 ถึง 80.703 และค่าเฉลียกลุ่มชายเท่ากับ 75.82, SE = 0.998, N =
101, CI = 73.860 ถึง 77.786 ตามลําดับ)
4.4.8 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานักเรียน พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว
ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน(ตาราง 14) พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.4.9 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อนั กเรี ย น
พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่ม
รวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติตอ่ นักเรียน(ตาราง 14) พบว่า คะแนนเจตคติ
ต่อนักเรียนไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมือพิจารณาตามตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนเจตคติต่อนักเรี ยน แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง อายุราชการ
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม
ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 41
ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ถ้ ามีอายุราชการมาก มี
เจตคติต่อนัก เรี ย น มากกว่าครู ที มีอายุราชการน้ อย 2) ในหมู่ครู อายุราชการมาก ถ้ ามีฐ านะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีเจตคติตอ่ นักเรียน มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา 3)
ในหมูค่ รูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ถ้ ามีอายุราชการน้ อย มีเจตคติต่อนักเรี ยน มากกว่า
ครูทีมีอายุราชการมาก
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนเจตคติต่อนักเรี ยน ไม่แปรปรวนไปตาม
ตัวแปรอิสระทีละตัวแต่อย่างใด
4.4.10 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนประสบการณ์ ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคะแนนประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง(ตาราง 14)
พบว่า คะแนนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ อายุราชการ อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีมีอายุราชการมาก มีประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มอายุ
ราชการมากเท่ากับ 73.30, SE = 3.720, N = 194, CI = 65.989 ถึง 80.619 และ(ค่าเฉลียกลุ่มอายุ
ราชการน้ อยเท่ากับ 50.98, SE = 4.109, N = 192, CI = 42.902 ถึง 59.061 ตามลําดับ)
4.4.11 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว
ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง(ตาราง 14) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.4.12 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งครู แ ละนั ก เรี ย น พิจ ารณาตามเพศ อายุ ร าชการ และฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน(ตาราง 14) พบว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว คือ เพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
ครอบครัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 8 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปร
อิสระทังสามมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 42 ภาคผนวก ข ภาพประกอบ
15) พบผลว่า 1) ในหมู่ครู ทีมีอายุราชการน้ อย และมีฐ านะทางเศรษฐกิจ ของครูครัวสูง ครู หญิ งมี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน มากกว่าครู ชาย 2) ในหมู่ครูชาย ที มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง ถ้ ามีอายุราชการมาก มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูทีมีอายุราชการ
น้ อย 3) ในหมูค่ รูชาย ทีมีอายุราชการน้ อย ถ้ ามีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวตํา มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรี ยน มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อาจกล่าวได้ ว่า ครู เพศชาย ทีมี
อายุราชการน้ อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เป็ นผู้ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนน้ อยทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง เพศ และอายุราชการ อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ และเมือนํ า
คะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วย
วิธีก ารชองเชฟเฟ่ (ตาราง 43 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่ครูที มีอายุราชการน้ อย ครูหญิ ง มี
ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งครู และนัก เรี ย น มากกว่าครู ช าย 2) ในหมู่ครู ช าย ถ้ ามี อายุราชการมาก มี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย 3) ครูหญิ ง ทีมีอายุราชการมาก
มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน มากกว่าครูชาย ทีมีอายุราชการน้ อย อาจกล่าวได้ ว่า ครูเพศ
ชาย ทีมีอายุราชการน้ อย มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อยทีสุด
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ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน

50

45

46.26
46.26
46
44.64

45.89
44.34

44.18

อายุราชการมาก
ฐานะเศรษฐกิจสูง
อายุราชการมาก
ฐานะเศรษฐกิจตํา

40

อายุราชการน้ อย
ฐานะเศรษฐกิจสูง

36.14
35

อายุราชการน้ อย
ฐานะเศรษฐกิจตํา

30

ชาย

เพศ

หญิง

ภาพประกอบ 15 แสดงปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ทีส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ในกลุม่ รวม
ลักษณะปฏิสมั พันธ์เป็ นทังแบบ Disordinal Interaction และ Ordinal Interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
และยังพบอีกว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง เพศ
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม
ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 44
ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ครูหญิ งมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน มากกว่าครูชาย 2) ในหมูค่ รูชาย ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 3) ครูเพศหญิ ง ทีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูง มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน มากกว่าครูชาย ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํา
อาจกล่าวได้ ว่า ครูชาย ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง เป็ นผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย
ทีสุด
นอกจากนียังพบว่าคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่าง อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมือนํ า
คะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วย
วิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 45 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
สูง ถ้ ามีอายุราชการมาก มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย 2) ใน
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หมูค่ รูทีมีอายุราชการน้ อย ถ้ ามีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อาจกล่าวได้ ว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูง เป็ นผู้ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อยทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ย น
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ และอายุราชการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 14
ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูหญิงมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูชาย (ค่าเฉลียกลุ่มหญิ ง
เท่ากับ 45.79, SE = 0.361, N = 285, CI = 45.081 ถึง 46.501 และค่าเฉลียกลุ่มชายเท่ากับ 42.64,
SE = 0.652, N = 101, CI = 41.358 ถึง 43.924 ตามลําดับ) หรือครูทีมีอายุราชการมาก มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย(ค่าเฉลียกลุม่ อายุราชการมากเท่ากับ 45.24, SE = 0.500, N
= 194, CI = 44.261 ถึง 46.229 และ(ค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการน้ อยเท่ากับ 43.18, SE = 0.553, N =
192, CI = 42.101 ถึง 44.275 ตามลําดับ)
4.4.13 ผลการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนภาระงานครู
พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว ทีแตกต่ างกันในกลุ่ม
รวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนภาระงานครู (ตาราง 14) พบว่า คะแนนภาระงานครู
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนภาระงานครู แปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ อายุราชการ อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ (ตาราง 14 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีมีอายุ
ราชการมาก มีภาระงานครูเหมาะสม มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย (ค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการมาก
เท่ากับ 46.30, SE = 0.834, N = 194, CI = 43.372 ถึง 46.651 และค่าเฉลียกลุ่มอายุราชการน้ อย
เท่ากับ 42.92, SE = 0.739, N = 192, CI = 42.767 ถึง 45.673 ตามลําดับ)
ครู ก ลุ่มเสียง หมายถึง ครู ที ได้ คะแนนพฤติก รรมหรื อจิ ตลัก ษณะในปริ มาณน้ อยกว่ากลุ่ม
เปรี ย บเที ยบที มีลกั ษณะตรงข้ าม หรื ออยู่ในสถานการณ์ ทีเหมาะสมน้ อยกว่ากลุ่มลักษณะตรงข้ าม
พิจารณาตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิห ลังของครู เพือประโยชน์ใ นการพัฒนาบุคคลและ/หรื อ
สถานการณ์
สรุ ป จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤติ ก รรม จิ ตลัก ษณะ และ
สถานการณ์ ใ นการทํ างานของครู พิ จ ารณาตามเพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว สามารถสรุปผลทีเกียวกับครูกลุ่มเสียงตามจากตาราง 14 ได้ ดงั นี 1) ครูทีมีพฤติกรรมการ
ปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่าน้ อย คือ ครูที มีอายุราชการน้ อย 2) ครู ที มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ น้ อย คือ ครูทีมีอายุราชการน้ อย โดยเฉพาะกลุ่มครูอายุราชการน้ อยและเป็ นผู้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูง 3) ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมน้ อย คือ ครูชาย 4) ครูทีมีจิตพอเพียงน้ อย คือ ครู
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ชาย 5) ครูทีมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
คือ 5.1) ครูชาย (5.2) ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา และเป็ นผู้ทีมีอายุราชการมาก หรื อ
(5.3) ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง แต่อายุราชการน้ อย 6) ครูทีมีเจตคติทีดีต่อนักเรี ยน
น้ อย คือ (6.1) ครูทีมีอายุราชการมาก ซึงเป็ นผู้ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา หรือ (6.2) ครูที
มีอายุราชการน้ อย แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 7) ครูทีมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย คือ ครูทีมีอายุราชการน้ อย 8) ครูทีมีภาระงานครูเหมาะสม
น้ อย คือ ครูทีมีอายุราชการน้ อย 9) ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย คือ (9.1) ครูชาย
และโดยเฉพาะครู ชายผู้ทีมีอายุราชการน้ อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 10) ครูที มี
ภาระงานครูเหมาะสมน้ อย คือ ครูทีมีอายุราชการน้ อย

4.5 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติก รรมการ
ปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง 2 ด้ า น คะแนนจิ ต
ลักษณะ และสถานการณ์ ในการทํางาน แต่ ละด้ านของครู ทีมีป ระเภทโรงเรี ย น
ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอนแตกต่ างกัน ในกลุ่มรวม
การวิเ คราะห์ ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการวิเ คราะห์ น อกเหนื อสมมติฐ านเพื อหากลุ่มเสียง การ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ตามคะแนนของตัวแปรตามที
ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ด้ า น (ได้ แ ก่ พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่า ใช้ จ่า ยและออมเงิ น และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะเดิม
4 ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิต
พอเพียง) จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย น และเจตคติต่อ
นักเรียน) และตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู) รวมตัวแปร 13 ตัวแปร ทีละตัวแปร พิจารณาตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลังของนักเรี ยนทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ ประเภทโรงเรี ยน ระดับชันทีสอน และ
วิชาทีสอน โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในกลุม่ รวม
ประเภทโรงเรียน หมายถึง ประเภทของโรงเรียนทีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) โรงเรี ยนที
ได้ รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง) 2) โรงเรี ยนทีไม่ได้ รับ
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การประกาศจากกระทรวงศึก ษาธิ การให้ เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ย นการสอนและ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง)
ระดับชันทีสอน หมายถึง ระดับชันทีครูสอน ได้ แก่ ระดับประถมศึกษา (ป. 5 – 6) และ ระดับ
มัธยมศึกษา (ม.2 – 3)
วิชาทีสอน หมายถึง วิชาทีครูสอน แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มสาระ ได้ แก่ 1) สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 2) วิทยาศาสตร์ 3) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.5.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนั ก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่ า ใช้ จ่า ยและออมเงิน พิจารณาตามประเภทโรงเรี ย น
ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน (ตาราง 15) พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระที ล ะ 3 ตัว เมือพิ จ ารณาตามตัวแปรอิสระที ละ 2 ตัว พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลีย
ของ 8 กลุม่ ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่
(ตาราง 46 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูผ้ สู อนวิชาสังคมศึกษาฯ หรือ วิทยาศาสตร์ ถ้ าเป็ นครูที
สอนระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มากกว่าครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา 2) ในหมู่ครูทีสอนระดับประถมศึกษา (2.1) ครูทีสอนวิชาสังคม
ศึกษาฯ มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ ายและออมเงิน มากกว่าครูที
สอนวิช าการงานอาชี พฯ (2.2) ครู ที สอนวิช ากิ จกรรมพัฒนาผู้เ รี ยน มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนวิชาการงานอาชีพฯ (2.3) ครูทีสอน
วิช าวิท ยาศาสตร์ มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น
มากกว่าครูทีสอนวิชาการงานอาชีพฯ
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ระดับชันทีสอน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ค่าเฉลีย
กลุ่มสอนประถมเท่ากับ 57.14, SE = 0.619, N = 150, CI = 55.931 ถึง 58.366 และค่าเฉลียกลุ่ม
สอนมัธยมเท่ากับ 55.25, SE = 0.524, N = 227, CI = 54.226 ถึง 56.288 ตามลําดับ)
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรม จิตลักษณะเดิม และ
สถานการณ์ในการทํางาน พิจารณาตามประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และกลุม่ สาระวิชาทีสอน
ทีแตกต่างกันในกลุม่ รวม (ส่วนที1) และค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรม จิตลักษณะเดิม และ
สถานการณ์ในการทํางาน ตามระดับ ของตัวแปรอิสระทีพบอิทธิพลเดียว (ส่วนที 2)
ส่วนที 1

พฤ.ปลูกฝั งการออม
พฤ.ปลูกฝั งทรัพยากร
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
จิตพอเพียง
เจตคติต่อ พฤติกรรม
ความเชืออํานาจในตน
เจตคติต่อนักเรียน
ประสบการณ์อบรม
สนับสนุนทางสังคม
ความสัมพันธ์ ครู -นร.
ภาระงานครู

377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377

ประเภท ระดับชัน กลุม่ สาระ
โรงเรี ยน ทีสอน วิชาทีสอน
ก
ข
ค
*
1.13
5.44
1.75
**
1.58
9.63
˂1
˂1
1.61
˂1
˂1
˂1
1.37
4.23*
3.72
2.50
˂1
3.05
1.50
2.04
˂1
1.55
˂1
2.14
1.33
*
˂1
7.50
˂1
***
14.27
˂1
1.98
6.21*
˂1
˂1
1.09
2.88
˂1
˂1
˂1
˂1

ก×ข

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

% ทํานาย

ตัวแปรตาม

จํานวนคน

ค่าเอฟ

˂1

1.71
1.44
1.18
1.01
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
2.04
˂1
1.01

3.45*
3.09*
1.85
˂1
˂1
˂1
˂1
2.52
1.43
2.08
1.28
2.54
1.33

1.22
1.34
1.31
2.52
1.77
2.43
2.56
3.64*
2.32
1.07
˂1
1.22
2.07

8.3
8.0
5.5
4.9
7.0
5.4
4.8
7.1
7.5
8.9
5.1
6.5
4.7

˂1

1.52
˂1
˂1
˂1
1.59
˂1
2.83
˂1
1.91
6.50*
3.57

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทีระดับ .001
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ตาราง 15 (ต่อ)
ส่วนที 2
ตัวแปรตาม
พฤ.ปลูกฝั งการออม
พฤ.ปลูกฝั งทรัพยากร
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
เจตคติต่อนักเรียน
ประสบการณ์อบรม
สนับสนุนทางสังคม

ตัวแปรอิสระ
ระดับชันทีสอน
ระดับชันทีสอน
ประเภทโรงเรี ยน
ระดับชันทีสอน
ประเภทโรงเรี ยน
ประเภทโรงเรี ยน

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนของตัวแปรตาม
จิตลักษณะ และสถานการณ์
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียสูง
กลุม่ ทีมีค่าเฉลียตํา
ประถม=57.14
มัธยม =55.25
ประถม=57.83
มัธยม =55.19
ไม่พอเพียง =53.17
พอเพียง =51.95
ประถม=47.35
มัธยม =45.37
พอเพียง =69.80
ไม่พอเพียง =54.98
พอเพียง =44.90
ไม่พอเพียง =42.81

4.5.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการปลู กฝั ง
อบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ า พิจารณาตามประเภทโรงเรี ยน ระดับชันที
สอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ า งกันในกลุ่ม รวม จากการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนของคะแนน
พฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ตาราง 15) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ระดับชัน
ทีสอน และวิชาทีสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 8 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 47 ภาคผนวก ข)
พบผลว่า 1) ในหมูค่ รูทีสอนวิชาสังคมศึกษาฯ หรือ วิทยาศาสตร์ ถ้ าเป็ นครูทีสอนระดับประถมศึกษา มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนระดับ
มัธยมศึกษา 2) ในหมูค่ รูทีสอนระดับประถมศึกษา (2.1) ครูทีสอนวิชาสังคมศึกษาฯ มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนวิชาการงานอาชีพฯ
(2.2) ครูที สอนวิช ากิ จกรรมพัฒนาผู้เ รี ย น มีพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น มากกว่าครู ที สอนวิช าการงานอาชี พฯ (2.3) ครู ที สอนวิช าวิท ยาศาสตร์ มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนวิชาการ
งานอาชีพฯ
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ท รัพยากรอย่า งคุ้ม ค่า แปรปรวนไปตามตัว แปรอิสระที ล ะตัว คื อ ระดับ ชันที สอน อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
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อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ค่าเฉลียกลุม่ สอน
ประถมเท่ากับ 57.83, SE = 0.649, N = 150, CI = 56.559 ถึง 59.111 และค่าเฉลียกลุ่มสอนมัธยม
เท่ากับ 55.19, SE = 0.549, N = 227, CI = 54.116 ถึง 56.277 ตามลําดับ)
4.5.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
พิจารณาตามประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ตาราง 15) พบว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรื อทีละตัวแต่อย่าง
ใด
4.5.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต –
การควบคุมตน พิจารณาตามประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกัน
ในกลุ่ ม รวม จากการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนลัก ษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน
(ตาราง 15) พบว่า คะแนนลัก ษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.5.5 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนค่ านิยมเชิงจริยธรรม
พิจารณาตามประเภทโรงเรี ยน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนค่านิยมเชิงจริ ยธรรม (ตาราง 15) พบว่า คะแนนค่านิยมเชิง
จริยธรรมไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนค่านิยมเชิงจริยธรรม แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ ประเภทโรงเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูที
สอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีคา่ นิยมเชิงจริยธรรม มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ค่าเฉลียกลุ่ม รร.ไม่พอเพียงเท่ากับ 53.17, SE = 0.439, N = 161, CI =
52.308 ถึง 54.035 และค่าเฉลียกลุม่ รร.พอเพียงเท่ากับ 51.95, SE = 0.396, N = 216, CI = 51.175
ถึง 52.734 ตามลําดับ)
4.5.6 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนจิตพอเพียง พิจารณา
ตามประเภทโรงเรี ย น ระดั บ ชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ า งกันในกลุ่ ม รวม จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนจิตพอเพียง (ตาราง 15) พบว่า คะแนนจิตพอเพียงไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.5.7 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามประเภทโรงเรี ยน
ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ตาราง 15)
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พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
4.5.8 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานัก เรี ย น พิจารณาตามประเภทโรงเรี ย น ระดั บชันทีสอน และวิชาทีสอน ที
แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน(ตาราง 15) พบว่า คะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว คือ ประเภทโรงเรี ยน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือนําคะแนนเฉลียของ 16 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทัง
สามมาเปรียบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 49 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมูค่ รู
ทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง และสอนระดับประถมศึก ษา ครู ทีสอนวิช าสังคมศึกษาฯ มี
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน มากกว่าครูทีสอนวิชาการงานอาชีพฯ หรื อ ครูทีสอนวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 2) ในหมู่ครูทีสอนระดับประถมศึกษา และสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ถ้ าเป็ นครูที
สอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน มากกว่าครูทีสอน
อยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง 3) ในหมูค่ รูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และ
สอนระดับ ประถมศึก ษา ถ้ าเป็ นครู สอนวิช าวิท ยาศาสตร์ มีความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรี ย น มากกว่าครูที สอนวิช าการงานอาชีพฯ อาจกล่าวได้ ว่า ครูที สอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่าง
พอเพียง สอนระดับประถมศึกษา และสอนวิชาสังคมศึกษาฯ เป็ นผู้มีความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียนมากทีสุด
4.5.9 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติต่อนั กเรี ย น
พิจารณาตามประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเ คราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติต่อนัก เรี ย น(ตาราง 15) พบว่า คะแนนเจตคติต่อ
นักเรียนไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือ ทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนเจตคติต่อนักเรี ยน แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระทีละตัว คือ ระดับชันทีสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูที
สอนระดับประถมศึกษา มีเจตคติทีดีต่อนักเรี ยน มากกว่าครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ค่าเฉลียกลุ่ม
สอนประถมเท่ากับ 47.35, SE = 0.550, N = 150, CI = 46.272 ถึง 48.437 และค่าเฉลียกลุ่มสอน
มัธยม 45.37, SE = 0.466, N = 227, CI = 44.463 ถึง 46.296 ตามลําดับ)
4.5.10 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนประสบการณ์ ที
ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง พิจารณาตามประเภทโรงเรี ย น
ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
คะแนนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ตาราง 15) พบว่า
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คะแนนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ อายุราประเภทโรงเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วนที 2) กล่าวคือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มี
ประสบการณ์ทีได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง มากกว่าครู ทีสอนอยู่ใ น
โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ค่าเฉลียกลุม่ รร.พอเพียงเท่ากับ 69.80, SE = 2.629, N = 210, CI
= 64.693 ถึง 74.979 และค่าเฉลียกลุ่ม รร. ไม่พอเพียงเท่ากับ 54.98, SE = 2.911, N = 161, CI =
49.262 ถึง 60.712 ตามลําดับ)
4.5.11 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ า ง พิจารณาตามประเภทโรงเรี ยน ระดั บ ชันทีสอน และวิชาทีสอน ที
แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากคน
รอบข้ าง(ตาราง 15) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว แต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ประเภทโรงเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 15 ส่วน
ที 2) กล่าวคือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ค่าเฉลีย
กลุม่ รร.พอเพียงเท่ากับ 44.90, SE = 0.564, N = 216, CI = 43.800 ถึง 46.018 และค่าเฉลียกลุ่ม รร.
ไม่พอเพียงเท่ากับ 42.81, SE = 0.624, N = 161, CI = 41.585 ถึง 44.041 ตามลําดับ)
4.5.12 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างครู และนัก เรี ย น พิจารณาตามประเภทโรงเรี ยน ระดับ ชันทีสอน และวิชาทีสอน ที
แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นัก เรี ย น(ตาราง 15) พบว่า คะแนนความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งครู และนัก เรี ย น ไม่แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแต่อย่างใด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ประเภทโรงเรียน และระดับชันทีสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมือนําคะแนนเฉลียของ 4 กลุ่ม ทีแบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี ยบเทียบกันเป็ น
รายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 48 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่ครูทีสอนระดับประถมศึกษา
ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าครูที
สอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง 2) ในหมูค่ รูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ครูที
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สอนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ระหว่างครู กับนักเรี ยน มากกว่าครูที สอนระดับมัธยมศึกษา อาจ
กล่าวได้ วา่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และเป็ นครูทีสอนระดับประถมศึกษา เป็ น
ผู้ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมากทีสุด
เมือพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนไม่
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวแต่อย่างใด
4.5.13 ผลการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนภาระงานครู
พิจารณาตามประเภทโรงเรียน ระดับชันทีสอน และวิชาทีสอน ทีแตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนภาระงานครู (ตาราง 15) พบว่า คะแนนภาระงานครู ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว ทีละ 2 ตัว หรือทีละตัวแต่อย่างใด
สรุ ป ผลเกี ยวกับครู ก ลุ่มเสียง ตามประเภทของโรงเรี ยน ระดับ ชันที สอน และวิชาที สอน ที
แตกต่างกัน (ตาราง 15) ได้ ดังนี 1) ครู ที มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิ นน้ อย คือ (1.1) ครูทีสอนระดับ มัธยมศึก ษา (1.2) ครูมัธยมศึกษา ที สอนวิช า
วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ช าสัง คมศึก ษาฯ (1.3) ครู ที สอนวิ ช าการงานอาชี พ ฯ เป็ นผู้ซึ งสอนระดับ
ประถมศึกษา 2) ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าน้ อย คือ
(2.1) ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (2.2) ครูมธั ยมศึกษา ทีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อวิชาสังคมศึกษาฯ
(2.3) ครูทีสอนวิชาการงานอาชีพฯ เป็ นผู้ซึงสอนระดับประถมศึกษา 3) ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมน้ อย
คือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง 4) ครูทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
น้ อย คือ (4.1) ครู ที สอนวิช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี ในระดับ ประถมศึก ษา ทังที สอนอยู่ใ น
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง และสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และ(4.2) ครูทีสอนวิชา
สังคมศึกษาฯ ในระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และ 5) ครูทีมีเจตคติทีดีต่อ
นักเรียนน้ อย คือ ครูผ้ สู อนระดับมัธยมศึกษา 4) ครูทีมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน้ อย คือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง 6) ครูทีมีการสนับสนุน
ทางสัง คมจากคนรอบข้ า งน้ อ ย คือ ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่แ บบอย่า งพอเพี ย ง 7) ครู ที มี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย คือ (7.1) ครูทีสอนระดับประถมศึกษา ทีสอนในโรงเรี ย น
แบบอย่างพอเพียง (7.2) ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา ทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง

4.6 ผลการทํานายจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ด้ าน แต่ ละด้ าน เมือใช้ ตัวแปรใน
กลุ่มจิตลักษณะเดิม และกลุ่มสถานการณ์ ในการทํางานเป็ นตัวทํานาย
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการแสวงหาตัวทํานายสําคัญและปริมาณการทํานายกลุ่มตัว
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ของครู ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน แต่ละด้ าน สถิติทีใช้ คือ
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis) โดยใช้ ตวั
ทํ านาย 3 ชุด ตั วทํา นายชุด ที 1 คือ กลุ่มจิ ตลัก ษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม และจิตพอเพีย ง) ตัวทํานายชุดที 2 คือ
กลุ่มสถานการณ์ ใ นการทํ างาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง การสนับ สนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ความสัมพันธ์ ระหว่างครู และ
นักเรียน และภาระงานครู) ตัวทํานายชุดที 3 เป็ นการรวมตัวทํานายชุดที 1 และชุดที 2 เข้ าด้ วยกัน
รวมเป็ น 8 ตัวแปร โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือเปรียบเทียบปริมาณการทํานายในชุดที 3 ว่าสามารถทํานาย
ได้ มากกว่า ตัวทํานายชุดที 1 หรื อ ชุดที 2 ตามลําพัง มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 หรื อไม่ (Cohen,
1977) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีกระทําทังในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 14 กลุม่ ทีแบ่งตามลักษณะชีว
สังคมและภูมิหลัง 7 ลักษณะ ได้ แก่ ประเภทโรงเรียน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับชัน
ทีสอน และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และมีการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ทํานายระหว่างกลุ่มครู
ทีแบ่งตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังเดียวกันออกเป็ นสองระดับ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศึกษาในการวิจยั นีจํานวน 13 ตัวแปร ในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม ด้ วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่า
ตัวแปรทังหมดมีความสัมพันธ์กันทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ อยู่ระหว่าง 0.13 ถึง 0.75 พบตัวแปรคู่ทีมีค่าสัมประสิท ธิ สหสัมพันธ์ สูงที สุด คือ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินกับพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (r = 0.75, p ˂ .001 ) ซึงมีเพียงคูเ่ ดียว ตัวแปรทีศึกษา
อืนๆ ทังหมดมีคา่ สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์น้อยกว่า0.65 ดังนัน โอกาสทีจะเกิด Multicollinearity จึงมี
น้ อย (ดูร ายละเอี ย ดความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัวแปรต่างๆ ที ศึก ษาตามค่า สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์
(Correlation Coeffcient) ในตาราง 50 และตาราง 51 ภาคผนวก ข)
4.6.1 ผลการทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เมือใช้ ตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ ในการทํางาน เป็ นตัว
ทํานาย
เมือนํ าคะแนนเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง มาวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน โดยใช้ ตวั ทํานายชุดที 1 คือ กลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ค่านิยมเชิ ง
จริยธรรม และ จิตพอเพียง (ตาราง 16) พบว่า ตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะเดิมสามารถร่วมกันทํานาย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มรวม ได้ ร้อย
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ละ 50.4 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ จิตพอเพียง (ค่า
เบต้ าเท่ากับ .33, .23 และ .19 ตามลําดับ) หมายความว่า ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ และ จิตพอเพียงมากเท่าใด ก็มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 1 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที
1 ร่วมกันทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กลุม่ ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 44.3 ถึง 56.6 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่ม
ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มีตวั ทํานายทีสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ และลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .40, .25 และ .14 ตามลําดับ )
ทํานายได้ ตําสุดในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ
จิ ต พอเพี ย ง ค่านิ ย มเชิ งจริ ย ธรรม และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ค่า เบต้ าเท่า กับ .39, .19 และ .14
ตามลําดับ) พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 1 โดยเปรี ยบเทียบปริ มาณการทํานายระหว่าง
กลุม่ ครู ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้
ปริมาณความแตกต่างระหว่างสองกลุม่ ตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป เป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างที
ยอมรับได้ ในงานวิจยั นี พบว่า ตัวทํานายชุดที 1 จํานวน 4 ตัวแปร ร่วมกันสามารถทํานายเจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียน
แบบอย่างพอเพียงได้ มากกว่า ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 56.6 และ
44.3 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิง (ร้ อยละ 56.4 และ 45.4 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุ
มากมากกว่าครูอายุน้อย (ร้ อยละ 53.4 และ 46.7 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูอายุราชการมากมากกว่าครู
อายุราชการน้ อย (ร้ อยละ 54.9 และ 45.9 ตามลําดับ ) และในกลุ่มครู ทีมีฐ านะทางเศรษฐกิ จของ
ครอบครัวตํา มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (ร้ อยละ 53.7 และ 47.8 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 คือ สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร ได้ แก่
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และภาระงานครู (ตาราง 16) พบว่า กลุ่มตัวแปร
สถานการณ์ในการทํางานสามารถร่วมกันทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 37.1 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู (ค่าเบต้ าเท่ากับ .40 และ .20 ตามลําดับ) หมายความว่า ครู
ทีมีความสัมพันธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยน และมีภาระงานครูเหมาะสม มากเท่าใด ก็ยิงมีเจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่านัน

กลุม่
รวม
รร.แบบอย่าง ศพพ.
ไม่ใช่ รร.แบบอย่าง ศพพ.
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
การศึกษา (จบปริญญาตรี )
การศึกษา (สูงกว่าปริ ญญาตรี )
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนประถม
สอนมัธยม
ระดับศก.ตํา
ระดับศก.สูง

จํานวน
(คน)
450
262
186
114
335
219
229
377
70
212
217
177
271
197
204

ชุดที 1: กลุม่ จิตลักษณะเดิม
(1,2,3,4)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
50.4
3,1,4
.33,.23,.19
56.6
3,1,2
.40,.25,.14
44.3
4,3,1
.39,.19,.14
56.4
1,3,4
.33,.21,.16
45.4
3,1
.38,.20
46.7
3,1,4
.29,.26,.22
53.4
3,1,4
.37,.18,.16
50.8
3,1,4
.36,.22,.21
47.6
3,1
.37,.25
45.9
1,3,4
.27,.25,.25
54.9
3,2,1
.44,.16,.15
52.5
1,3
.39,.34
50.3
3,4,2,1
.31,.22,.16,.14
53.7
3,1,4
.39,.25,.22
47.8
3,1,2,4
.26,.23,.16,.15

% ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2 และค่าเบต้ า 3 มาจากการทํานายแบบใส่ตัวแปรทังชุด
ค่าเบต้ ามีนยั สําคัญทีระดับ .05 หรือน้อยกว่า และ * แสดงความแตกต่างตามเกณฑ์อย่างน้ อย
หมายเหตุ : ตัวทํานาย
1 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
4 หมายถึง จิตพอเพียง
7 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

5%
2
5
8

ชุดที 2: กลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน
(5,6,7,8)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
37.1
7,8
.40,.20
40.4
7,8,6
.33,.28,.12
34.5
7
.47
43.8
7,6
.37,.19
39.1
7,8
.38,.20
32.1
7,8
.32,.31
43.3
7,6
.57,.14
38.1
7,8
.43,.24
30.9
7,8
.38,.27
30.5
7,8
.35,.24
42.5
7,8
.54,.16
42.3
7,8
.48,.22
33.8
7,8
.39,.23
38.9
7,8
.40,.27
34.7
7,6
.47,.18

ของปริ มาณการทํานายระหว่างตัวทํานายชุดที 3 กับตัวทํานายชุดที 1 หรือ ชุดที 2
หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
หมายถึง ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ภาระงานครู

%ทํานาย1
55.3
61.2
51.6
62.7
50.8
51.4
58.8
56.0
53.2
50.4
59.3
58.4
54.6
57.4
53.0

ชุดที 3 : ชุดรวม
(1,2,3,4,5,6,7,8)
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
3,7,4
.30,.18,.16
3,7,2
.37,.19,.15
4,7,6,3
.38,.21,.16,.16
7,5,2,1,6
.25,.22,.20,.18,.14
3,7,4,8
.37,.15,.14,.13
3,4,7,8
.31,.23,.20,.17
3,7,4,6,2
.33,.25,.13,.12,.11
3,7,4,8,2
.29,.23,.18,.12,.10
3,1,6
.43,.23,.22
3,7,4,1
.25,.23,.23,.18
3,7,2,6
.42,.24,.15,.11
3,1,7,6
.35,.23,.21,.14
3,7,4,2,5
.28,.21,.20,.16,.09
3,7,4
.37,.28,.24
3,7,2,8
.37,.28,.24

% แตกต่าง

ตาราง 16 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายของเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยตัวทํานาย ชุดที 1:
กลุม่ จิตลักษณะเดิม ชุดที 2: กลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน และชุดที 3 ชุดรวม 8 ตัวแปร แต่ละชุดในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 14 กลุม่

4.9
4.6
7.3*
6.3*
5.4*
4.7
5.4*
5.2*
5.6*
4.5
4.5
5.9*
4.3
3.7
3.7

3 หมายถึง ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
6 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 2
ร่วมกันทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กลุม่ ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 30.5 ถึง 43.8 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่ม
ครูชาย โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และการสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .37 และ .19 ตามลําดับ) ทํานายได้ ตําสุดในกลุม่ ครูอายุราชการน้ อย
โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และภาระงานครู (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.35 และ .24 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป เป็ นเกณฑ์ตัดสินระดับความแตกต่างที ยอมรับ ได้ พบว่า ตัว
ทํานายชุดที 2 ร่วมกัน สามารถทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ในกลุ่มครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่า ครูทีสอนอยู่ใ น
โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 40.4 และ 34.5 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุมาก มากกว่าครู
อายุน้อย (ร้ อยละ 43.3 และ 32.1 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก มากกว่าครูอายุราชการน้ อย
(ร้ อยละ 42.5 และ 30.5 ตามลําดับ) และในกลุม่ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับ
มัธยมศึกษา (ร้ อยละ 42.3 และ 33.8 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํา นายชุ ด ที 3 คื อ จิต ลั ก ษณะเดิม 4 ตั วแปร ร่ วมกั บ
สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร (ตาราง 16) พบว่า ตัวทํานายชุดที 3
สามารถร่ วมกัน ทํ านายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในกลุ่มรวม ได้ ร้อยละ 55.3 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และจิตพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .30, .18 และ .16 ตามลําดับ) หมายความว่า
ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และจิตพอเพียงมากเท่าใด ก็มีเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 3
ร่วมกันทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กลุม่ ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 50.4 ถึง 62.7 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่ม
ครูชาย โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25, .22, .20, .18 และ .14 ตามลําดับ)
ทํ า นายได้ ตํ าสุด ในกลุ่ม ครู อ ายุร าชการน้ อย โดยมี ตัว ทํ า นายสํ า คัญ คื อ ค่า นิ ย มเชิ ง จริ ย ธรรม
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ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน จิตพอเพียง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25, .23,
.23 และ.18 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 3 ร่ วมกัน สามารถทํ านายเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย งได้ ในกลุ่มครูที สอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียงได้ มากกว่า ครูทีสอนอยู่ใ น
โรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 61.2 และ 51.6 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูชาย มากกว่าครู
หญิง (ร้ อยละ 62.7 และ 50.8 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุมาก มากกว่าครูอายุน้อย (ร้ อยละ 58.8 และ
51.4 ตามลําดับ) และในกลุม่ ครูอายุราชการมาก มากกว่าครูอายุราชการน้ อย (ร้ อยละ 59.3 และ 50.4
ตามลําดับ) และในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง (ร้ อยละ 57.4 และ 53 ตามลําดับ)
สรุป ได้ ว่า ตั วทํา นายชุดที 1 จิตลั กษณะเดิม 4 ตัวแปร มีป ริ มาณการทํานายเจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ระหว่างร้ อยละ 44.3 ถึง
ร้ อยละ 56.6 พบตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ค่านิ ยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ จิตพอเพียง และลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูทีสอนอยู่
ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ตัวทํานายชุดที 2 สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร มีปริ มาณ
การทํ านายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อยู่
ระหว่างร้ อยละ 30.5 ถึงร้ อยละ 43.8 พบตัวทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน
ภาระงานครู และการสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง โดยทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มครู ชาย ตั ว
ทํา นายชุด ที 3 จํา นวน 8 ตั วแปร มีป ริ มาณการทํ านายเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งอยู่ระหว่างร้ อยละ 50.4 ถึงร้ อยละ 62.7 พบตัวทํ านาย
สําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน จิต
พอเพียง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครู
ชาย
ยิงกว่านันยังพบอีกว่า ปริมาณการทํานายของตัวทํานายชุดรวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายเจต
คติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ มากกว่าชุดทํานายชุด
อืนๆ ชุดใดชุดหนึง ที มีค่าเปอร์ เซ็นต์ทํานายลําดับรองลงมาตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป (ตาราง 16) ใน 7
จาก 14 กลุม่ ย่อย โดยมีพิสยั เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 5 อยู่ระหว่างร้ อยละ 5.2 ถึง 7.3
ประเภทครูทีมีปริมาณการทํานายของชุดที 3 ต่างจากชุดที 1 (ซึงมีการทํานายได้ ในลําดับรองลงมา)
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มากทีสุด คือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนที ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ลําดับรองลงมา คือ ครูชาย และครูที
สอนระดับประถมศึกษา
4.6.2 ผลการทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน เมือใช้ ตัวแปรชุด
จิตลักษณะเดิม และตัวแปรชุดสถานการณ์ ในการทํางาน เป็ นตัวทํานาย
เมือนําคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคณ
ู
แบบมาตรฐาน โดยใช้ ตัวทํ านายชุดที 1 คือ จิ ตลัก ษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิตพอเพียง (ตาราง 17) พบว่า ตัวแปร
ในกลุม่ จิตลักษณะเดิมสามารถร่วมกันทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ในกลุ่ม
รวม ได้ ร้อยละ 37.0 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม และ จิ ต
พอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .39, .20 และ .10 ตามลําดับ) หมายความว่า ครู ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิตพอเพียงมากเท่าใด ก็มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มาก
เท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 1 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 1
ร่วมกันทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ในกลุ่มย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริ มาณการ
ทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 25.8 ถึง 52.1 ทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มครู ชาย มีตวั ทํ านายที สําคัญ คือ
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ค่าเบต้ าเท่ากับ .44 และ .33 ตามลําดับ) ทํานายได้
ตําสุดในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ และจิตพอเพียง(ค่าเบต้ าเท่ากับ .35 และ .24 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 1 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป เป็ นเกณฑ์ ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ ในงานวิจัย นี
พบว่า ตัวทํานายชุดที 1 จํานวน 4 ตัวแปร ร่วมกันสามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียน ในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่า ครูที สอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่
แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 45.7 และ 27.7 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิง (ร้ อยละ 52.1
และ 31.5 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูอายุมาก มากกว่าครูอายุน้อย (ร้ อยละ 45.3 และ 29.6 ตามลําดับ)
ในกลุม่ ครูทีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าครูทีจบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 38
และ 33 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก มากกว่าครูอายุราชการน้ อย (ร้ อยละ 49.2 และ 25.8
ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 40.3

กลุม่
รวม
รร.แบบอย่าง ศพพ.
ไม่ใช่ รร.แบบอย่าง ศพพ.
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
การศึกษา (จบปริญญาตรี )
การศึกษา (สูงกว่าปริ ญญาตรี )
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนประถม
สอนมัธยม
ระดับศก.ตํา
ระดับศก.สูง

จํานวน
(คน)
450
262
186
114
335
219
229
377
70
212
217
177
271
197
204

ชุดที 1: กลุม่ จิตลักษณะเดิม
(1,2,3,4)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
37.0
1,3,4
.39,.20,.10
45.7
1,3
.42,.32
27.7
1,4
.35,.24
52.1
3,1
.44,.33
31.5
1,4
.41,.17
29.6
1,3
.43,.16
45.3
1,3
.43,.30
38.0
1,3
.39,.28
33.0
1
.59
25.8
1,3
.38,.18
49.2
1,3
.43,.32
33.4
1
.57
40.3
3,1
.35,.35
43.3
1,3
.49,.22
35.9
1,4
.41,.26

% ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2 และค่าเบต้ า 3 มาจากการทํานายแบบใส่ตัวแปรทังชุด
ค่าเบต้ ามีนยั สําคัญทีระดับ .05 หรือน้อยกว่า และ * แสดงความแตกต่างตามเกณฑ์อย่างน้ อย
หมายเหตุ : ตัวทํานาย 1 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
4 หมายถึง จิตพอเพียง
7 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน

5%
2
5
8

ชุดที 2: กลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน
(5,6,7,8)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
42.6
7,8,6,5
.34,.21,.16,.09
51.3
7,6,8
.29,.28,.28
33.6
7,8,5
.40,.18,.13
53.7
7,8,6
.37,.29,.18
37.6
7,8,6
.32,.18,.16
33.8
8,6,5
.36,.19,.17
58.5
7,6
.66,.15
45.9
7,8,6,5
.34,.24,.16,.09
24.8
6,7
.30,.28
31.2
8,5,6
.31,.20,.18
59.8
7,6,8
.59,.15,.12
34.7
7,8
.35,.28
48.7
7,6,8,5
.34,.22,.19,.10
54.6
7,8,6
.39,.29,.17
38.4
7,6
.41,.29

ของปริ มาณการทํานายระหว่างตัวทํานายชุดที 3 กับตัวทํานายชุดที 1 หรือ ชุดที 2
หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
หมายถึง ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ภาระงานครู

%ทํานาย1
48.7
58.9
38.4
64.1
43.1
40.5
62.3
51.4
40.5
36.8
64.8
40.2
55.6
58.4
47.0

ชุดที 3 : ชุดรวม
(1,2,3,4,5,6,7,8)
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
7,3,6,8,5
.21,.19,.16,.15,.11,.08
3,6,7,8,1
.26,.24,.19,.14,.13
7,4,1,5
.31,.17,.17,.15
3,7,6
.44,.31,.22
1,7,6,4
.19,.18,.17,.14
1,8,6,5,3
.21,.19,.18,.14,.13
7,3,6,1
.48,.15,.14,.14
3,7,8,6,5
.26,.24,.18,.16,.10
1,6,4
.36,.28,.21
6,5,3,8,1
.18,.17,.16,.16,.15
7,3,1,6
.44,.17,.17,.16
1,7,6
.38,.20,.15
7,3,6,1
.31,.24,.22,.16
7,1,6,8,3
.26,.19,.18,.18,.13
6,1,7,4
.25,.23,.20,.19

3 หมายถึง ค่านิยมเชิงจริยธรรม
6 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง

% แตกต่าง

ตาราง 17 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายของความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ด้ วยตัวทํานาย ชุดที 1: กลุม่ จิตลักษณะเดิม
ชุดที 2: กลุม่ สถานการณ์ในการทํางาน และชุดที 3 ชุดรวม 8 ตัวแปร แต่ละชุดในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 14 กลุม่

6.1*
7.6*
4.8
10.4*
5.5*
6.7*
3.8
5.5*
7.5*
5.6*
5*
5.5*
6.9*
3.8
8.6*
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และ 33.4 ตามลําดับ) และในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มากกว่าครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง (ร้ อยละ 43.3 และ 35.9 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 คือ สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร ได้ แก่
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู (ตาราง 17) พบว่า ตัวแปรในกลุ่ม
สถานการณ์ในการทํางาน สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนในกลุม่ รวม ได้
ร้ อยละ 42.6 โดยมีตัวทํ านายสําคัญ คือ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนัก เรี ย น ภาระงานครู การ
สนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ค่าเบต้ าเท่ ากับ .34, .21, .16 และ .09 ตามลํ าดับ ) หมายความว่า ครู ที มี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ภาระงานครูเหมาะสม การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่าใด ก็ยิงมีความ
เชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 2
ร่วมกันทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนในกลุ่มย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริ มาณการ
ทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 31.2 ถึง 59.8 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูอายุราชการมาก โดยมีตวั ทํานาย
สําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และภาระ
งานครู (ค่าเบต้ าเท่ากับ .59, .15 และ .12 ตามลําดับ) ทํานายได้ ตําสุดในกลุ่มครูอายุราชการน้ อย
โดยมีตวั ทํ านายสําคัญ คือ ภาระงานครู ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิ จพอเพีย ง และการสนับ สนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .31, .20 และ .18
ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับ ได้ ใ นงานวิจัย นี
พบว่า ตัวทํานายชุดที 2 ร่วมกัน สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนได้ ใน
กลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่า ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่าง
พอเพียง (ร้ อยละ 51.3 และ 33.6 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิง (ร้ อยละ 53.7 และ 37.6
ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูอายุมาก มากกว่าครูอายุน้อย (ร้ อยละ 58.3 และ 33.8 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูที
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าครูทีจบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 45.9 และ 24.8
ตามลํ าดับ ) ในกลุ่ม ครู อายุราชการมาก มากกว่า ครู อ ายุราชการน้ อย (ร้ อยละ 59.8 และ 31.2
ตามลําดับ) ในกลุ่มครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 48.7
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และ 34.7 ตามลําดับ) และในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มากกว่าครูทีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง (ร้ อยละ 54.6 และ 38.4 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํา นายชุ ด ที 3 คื อ จิต ลั ก ษณะเดิม 4 ตั วแปร ร่ วมกั บ
สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร (ตาราง 17) พบว่า ตัวทํานายชุดที 3
สามารถร่วมกันทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ในกลุ่มรวม ได้ ร้อยละ 48.7 โดย
มีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม การสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ภาระงานครู และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ค่า เบต้ า เท่ ากับ .21, .19, .16, .15, .11 และ .08 ตามลํ าดับ )
หมายความว่า ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม การสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ภาระงานครูเหมาะสม และประสบการณ์ทีได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมากเท่าใด ก็มีความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียนมากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 3
ร่วมกันทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนในกลุ่มย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริ มาณการ
ทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 38.4 ถึงร้ อยละ 64.8 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูอายุราชการมาก โดยมีตวั
ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ค่านิยมเชิงจริยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .44, .17, .17, และ .16 ตามลําดับ) ทํานายได้
ตํ าสุด ในกลุ่ม ครู ที สอนอยู่ ใ นโรงเรี ย นที ไม่ ใ ช่ แ บบอย่ า งพอเพี ย ง โดยมี ตัว ทํ า นายสํ า คัญ คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน จิตพอเพียง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .31, .17, .27 และ.15 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 3 ร่วมกัน สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนได้ ในกลุ่มครูทีสอนอยู่ใน
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่า ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 58.9
และ 38.4 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิง (ร้ อยละ 64.1 และ 43.1 ตามลําดับ) ในกลุ่มครู
อายุมาก มากกว่าครู อายุน้อย (ร้ อยละ 62.3 และ 40.5 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูทีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกว่าครูทีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้ อยละ 51.4 และ 40.5 ตามลําดับ) ในกลุ่ม
ครูอายุราชการมาก มากกว่าครูอายุราชการน้ อย (ร้ อยละ 64.8 และ 36.8 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูทีสอน
ระดับมัธยมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 55.6 และ 40.2 ตามลําดับ) และใน
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กลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา มากกว่าครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
(ร้ อยละ 58.4 และ 47.0 ตามลําดับ)
สรุป ได้ ว่า ตั วทํานายชุด ที 1 จิต ลัก ษณะเดิม 4 ตัวแปร มีป ริ มาณการทํ านายความเชื อ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน อยู่ระหว่างร้ อยละ 27.7 ถึง ร้ อยละ 52.1 พบตัวทํานายสําคัญ คือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิตพอเพียง โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูเพศชาย ตัว
ทํานายชุดที 2 สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร มีปริ มาณการทํานายความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานักเรี ยน อยู่ระหว่างร้ อยละ 31.2 ถึงร้ อยละ 59.8 พบตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับจาก
มากไปน้ อย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ภาระ
งานครู และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยทํานายได้
สูงสุดในกลุ่มครูอายุราชการมาก ตัวทํา นายชุด ที 3 จํา นวน 8 ตัวแปร มีป ริ มาณการทํ านายอยู่
ระหว่างร้ อยละ 38.4 ถึงร้ อยละ 64.8 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างครู และนัก เรี ย น การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ ค่านิ ย มเชิ ง
จริยธรรม และภาระงานครู โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูอายุราชการมาก
ยิงกว่านันยังพบอีกว่า ปริ มาณการทํานายของตัวทํานายชุดรวม 8 ตัวแปร สามารถทํานาย
ความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย นได้ มากกว่าชุดทํ านายชุดอื นๆ ชุดใดชุดหนึง ที มีค่า
เปอร์เซ็นต์ทํานายลําดับรองลงมาตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป (ตาราง 18) พบใน 11 จาก 14 กลุม่ ย่อย โดยมี
พิสยั เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 5 อยู่ระหว่างร้ อยละ 5.0 ถึง 10.4 ประเภทครูทีมีปริ มาณ
การทํานายของชุดที 3 ต่างไปจาก ชุดที 1 หรือ ชุดที 2 มากทีสุด คือ ครูชาย รองลงมา คือ ครูทีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง

4.7 ผลการทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 ด้ าน แต่ ละด้ าน เมือใช้ ตวั แปรกลุ่มจิตลักษณะ ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์
ในการทํางาน และตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็ นตัวทํานาย
การวิเ คราะห์ ข้ อมูล ในส่วนนี เป็ นการแสวงหาตัว ทํ านายสํ าคัญ และปริ มาณการทํ า นาย
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า ) แต่ละด้ าน สถิ ติที ใช้ คือ วิธีก ารวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุคูณ แบบมาตรฐาน
(Standard Multiple Regression Analysis) โดยมีตวั ทํานาย 3 ชุด ตัวทํานายชุดที 3 คือ การรวมตัว
ทํานายกลุม่ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิตพอเพียง) และสถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ประสบการณ์ที
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ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การสนับ สนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู) เข้ าด้ วยกัน รวมเป็ น 8 ตัวแปร ตัวทํานายชุดที
4 คือ ตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน และ
เจตคติตอ่ นักเรียน) ตัวทํานายชุดที 5 เป็ นการรวมตัวทํานายชุดที 3 และชุดที 4 เข้ าด้ วยกัน รวมเป็ น
11 ตัวแปร (ดูรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทีศึกษาตามค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์
(Correlation Coeffcient) ในตาราง 50 ภาคผนวก ข) โดยมีจดุ มุ่งหมายเพือเปรี ยบเทียบปริ มาณการ
ทํานายของชุดที 5 ว่าสามารถทํานายได้ มากกว่า ตัวทํานายชุดที 3 หรื อ ชุดที 4 ตามลําพัง มากกว่า
หรือเท่ากับร้ อยละ 5 หรื อไม่ (Cohen, 1977) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีกระทําทังในกลุ่มรวมและ
กลุม่ ย่อย 14 กลุ่ม ทีแบ่งตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 7 ลักษณะ ได้ แก่ ประเภทโรงเรี ยน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับชันทีสอน และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (ตาราง 7)
และมีก ารเปรี ย บเทีย บเปอร์ เ ซ็น ต์ทํ านายระหว่างกลุ่มครูที แบ่งตามลัก ษณะชีวสังคมและภูมิห ลัง
เดียวกันออกเป็ นสองระดับ
4.7.1 ผลการทํานายพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัด ค่ าใช้ จ่าย
และออมเงิน เมือใช้ ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มสถานการณ์ ในการทํางาน และกลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ เป็ นตัวทํานาย
เมือนําคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน โดยใช้ ตัวทํานายชุดที 3 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว
แปร และสถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตั วแปร (ตาราง 18) พบผลว่า ตัว
ทํานายชุดที 3 สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่าย
และออมเงิ น ในกลุ่ ม รวม ได้ ร้อยละ 43.3 โดยมี ตัวทํ านายสํา คัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน และประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ค่าเบต้ า เท่ า กับ .26, .26, .19 และ .16
ตามลําดับ) หมายความว่า ครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ลักษณะ
มุ่งอนาคต – การควบคุมตน และประสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมากเท่าใด ก็มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 3
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ในกลุม่

กลุม่
รวม
รร.แบบอย่าง ศพพ.
ไม่ใช่ รร.แบบอย่าง ศพพ.
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
การศึกษา (จบปริญญาตรี )
การศึกษา (สูงกว่าปริ ญญาตรี )
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนประถม
สอนมัธยม
ระดับศก.ตํา
ระดับศก.สูง

จํานวน
(คน)
450
262
186
114
335
219
229
377
70
212
217
177
271
197
204

ชุดที 3: กลุม่ จิตลักษณะเดิมร่วมกับกลุม่ สถานการณ์
(1,2,3,4,5,6,7,8)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
43.3
1,6,2,5
.26,.26,.19,.16
43.8
6,1,2,5
.29,.27,.15,.12
48.0
5,2,1,7,6
.22,.20,.19,.19,.18
49.7
2,6,1
.31,.30,.21
41.9
1,6,5,2
.22,.22,.18,.16
47.0
1,6,5,2
.30,.28,.16,.16
39.0
6,1,2,5
.23,.22,.21,.16
46.4
1,6,2,5
.28,.24,.20,.18
41.7
6,4
.52,.31
43.5
1,6,2,5
.33,.27,.14,.12
42.5
6,2,1,5
.26,.24,.20,.17
47.5
2,6,1,5
.30,.23,.22,.17
42.6
1,6,5
.32,.31,.18
42.7
6,2,5,1
.34,.20,.17,.17
43.1
1,2,5,6
.25,.24,.19,.18

ชุดที 4: กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์
(9,10,11)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
27.4
9,10
.38,.19
25.7
9,10
.28,.27
33.5
9
.57
33.4
9
.57
25.2
9,10
.33,.23
30.3
9,10
.41,.19
27.0
9,10
.31,.25
26.8
9,10
.38,.19
32.4
9
.53
26.9
9,11
.41,.15
28.0
9,10
.31,.26
26.5
9
.51
28.9
9,10
.31,.29
27.1
10,9
.28,.28
29.9
9,10
.42,.18

%ทํานาย1
45.4
44.8
52.9
51.6
44.1
49.6
41.7
48.6
48.4
45.8
45.1
49.8
46.5
44.2
46.5

ชุดที 5 : ชุดรวม
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
6,1,10,5,2
.24,.21,.16,.15,.14
6,1,2,5
.29,.27,.15,.12
9,5,1,6,2
.29,.20,.19,.18,.14
2,6,1
.31,.30,.21
1,6,9,5
.22,.21,.20,.16
6,1,9,5
.27,.27,.24,.15
6,1,2,5
.23,.22,.21,.16
1,2,6,9,5,4
.26,.22,.21,.17,.17,.14
6,9,4
.40,.28,.21
1,6,9
.35,.28,.21
6,2,1,5
.26,.24,.20,.17
2,9,6,5
.33,.22,.21,.20
6,1,9,5,3
.28,.28,.26,.15,.14
6,1,9,5
.27,.24,.18,.16
9,2,1,5,3,6
.24,.23,.23,.17,.15,.15

% แตกต่าง

ตาราง 18 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายของพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม ด้ วยตัวทํานาย ชุดที 3: กลุม่
จิตลักษณะเดิม ร่วมกับกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ชุดที 4: กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และชุดที 5: กลุม่ จิตลักษณะเดิม กลุม่ สถานการณ์ใน
การทํางาน ร่วมกับ กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร แต่ละชุดในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 14 กลุม่

2.1
1
4.9
1.9
2.2
2.6
2.7
2.2
6.7*
2.1
2.6
2.3
3.9
1.5
3.4

% ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2 และค่าเบต้ า 3 มาจากการทํานายแบบใส่ตัวแปรทังชุด
ค่าเบต้ ามีนยั สําคัญทีระดับ .05 หรือน้อยกว่า และ * แสดงความแตกต่างตามเกณฑ์อย่างน้ อย 5% ของปริ มาณการทํานายระหว่างตัวทํานายชุดที 5 กับตัวทํานายชุดที 3 หรือ ชุดที 4
หมายเหตุ : ตัวทํานาย 1 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ 2 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน 3 หมายถึง ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม 4 หมายถึง จิตพอเพียง 5 หมายถึง ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมฯ 6 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
7 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 8 หมายถึง ภาระงานครู 9 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนฯ 10 หมายถึง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน 11 หมายถึง เจตคติตอ่ นักเรียน
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ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 39.0 ถึงร้ อยละ 49.7 ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่
ครูชาย โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ค่าเบต้ าเท่ากับ .44, .17, .17, และ .16 ตามลําดับ) ทํานายได้
ตําสุดในกลุม่ ครูอายุมาก โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .23, .22, .21 และ.16 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 3 ร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงินได้ ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิ ง (ร้ อยละ 49.7 และ 41.9 ตามลําดับ) และในกลุ่มครูอายุ
น้ อย มากกว่าครูอายุมาก (ร้ อยละ 47.0 และ 39.0 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 คือ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร
ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ความเชื อ
อํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ย น และเจตคติต่อนักเรี ยน (ตาราง 18) พบว่า ตัวแปรในกลุ่มจิ ต
ลักษณะตามสถานการณ์สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 27.4 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรี ยน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .38 และ .19 ตามลําดับ ) หมายความว่า ครู ทีมีเ จตคติต่อพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียนมากเท่าใด ก็ยิงมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 4
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ในกลุ่ม
ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 25.2 ถึง 33.5 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูที
สอนอยู่ใ นโรงเรี ยนที ไม่ใ ช่แบบอย่างพอเพี ย ง โดยมีตัวทํ านายสําคัญ เพี ย งตัวเดียว คือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .57) ทํานาย
ได้ ตําสุดในกลุม่ ครูเพศหญิง โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.33 และ .23 ตามลําดับ)
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 4 ร่วมกันสามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงิ น ได้ ในกลุ่มครู ที สอนอยู่ในโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่แบบอย่างพอเพี ยง มากกว่าครูที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย น
แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 33.5 และ 25.7 ตามลําดับ) และในกลุ่มครูชาย มากกว่าครู หญิ ง (ร้ อยละ
33.4 และ 25.2 ตามลําดับ ) และในกลุ่มครู ที จบการศึก ษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี มากกว่า ครู ที จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 32.4 และ 26.8 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํ า นายชุ ด ที 5 คื อ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม 4 ตั ว แปร และ
สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร รวมเป็ น 11
ตัวแปร (ตาราง 18) พบว่า ตัวทํ านายชุดที 5 ร่ วมกัน สามารถทํ านายพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ในกลุ่มรวม ได้ ร้อยละ 45.7 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ
คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรี ยน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะมุ่ง
อนาคต – การควบคุมตน(ค่าเบต้ าเท่ากับ .24, .21, .16, .15 และ .14 ตามลําดับ) หมายความว่า ครูที
มีการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรี ยน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะมุ่ง
อนาคต – การควบคุม ตนมากเท่ าใด ก็มี พฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 5 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 5
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ในกลุ่ม
ย่อยต่างๆ ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 41.7 ถึงร้ อยละ 52.9 ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่
ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และ
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .29, .20, .19, .18 และ .14 ตามลําดับ) ทํานาย
ได้ ตําสุดในกลุ่มครู อายุมาก โดยมีตัวทํ านายสําคัญ คือ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ า ง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต– การควบคุมตน และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .23, .22, .21 และ.16 ตามลําดับ)
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 5 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 5 ร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงินได้ ในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียน
แบบอย่างพอเพียง (ร้ อยละ 52.9 และ 44.8 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิง (ร้ อยละ 51.6
และ 44.1 ตามลํา ดับ ) และในกลุ่มครู อ ายุน้ อ ย มากกว่า ครู อายุม าก (ร้ อยละ 49.6 และ 41.7
ตามลําดับ)
สรุ ป ได้ ว่า ตั วทํา นายชุด ที 3 จิต ลั ก ษณะเดิม 4 ตั วแปร ร่ วมกั บ สถานการณ์ ในการ
ทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร มีปริมาณการทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ าน
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ นอยู่ระหว่างร้ อยละ 39.0 ถึง ร้ อยละ 49.7 พบตัวทํ านายสําคัญ
เรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่
อนาคต – การควบคุมตน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และจิตพอเพียง โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูชาย ตัวทํานายชุดที 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์
3 ตัวแปร มีปริมาณการทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงินอยู่ระหว่างร้ อยละ 25.2 ถึงร้ อยละ 33.5 พบตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจ
ในตนในการพัฒนานักเรี ยน โดยทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มครูที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่แบบอย่าง
พอเพียง ตัวทํานายชุดที 5 จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร รวมเป็ น 11 ตัวแปร มีปริ มาณการทํานายพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินอยู่ระหว่างร้ อยละ 41.7 ถึงร้ อยละ 52.9
พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ
มุ่งอนาคต – การควบคุมตน และประสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
ยิงกว่านันยังพบอีกว่า ปริมาณการทํานายของตัวทํานายชุดรวม 11 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินได้ มากกว่าตัวทํานายชุดที
3 ที มีค่าเปอร์ เ ซ็ น ต์ ทํ า นายลํา ดับ รองลงมาตังแต่ ร้อยละ 5 ขึนไป (ตาราง 18) พบในกลุ่มครู ที มี
การศึกษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี เ พียงกลุ่มเดีย ว โดยมีพิสัยเปอร์ เ ซ็นต์ความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 5
เท่ากับร้ อยละ 6.7
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4.7.2 ผลการทํานายพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ าง
คุ้มค่ า เมือใช้ ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มสถานการณ์ ในการทํางาน และกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ เป็ นตัวทํานาย
เมือนํ าคะแนนพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ า นการใช้ ทรัพ ยากรอย่า งคุ้ม ค่ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน โดยใช้ ตัวทํานายชุดที 3 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว
แปร และสถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร (ตาราง 19) พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 3 สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใน
กลุ่มรวม ได้ ร้อยละ 42.9 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุ่งอนาคต – การ
ควบคุมตน ประสบการณ์ ที ได้ รั บ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .29, .20, .19 และ .18 ตามลําดับ) หมายความ
ว่า ครู ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลัก ษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ประสบการณ์ที ได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมากเท่าใด ก็
มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 3
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุ่มย่อยต่างๆ
ได้ โดยมีปริ มาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 39.2 ถึงร้ อยละ 56.2 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูชาย
โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตพอเพียง และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .32, .23, .23, และ .23 ตามลําดับ) ทํานายได้ ตําสุดในกลุม่ ครูหญิง โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึกอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ
มุง่ อนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .24, .18, .16, .15 และ.11 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 3 ร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้
ในกลุ่มครู ชาย มากกว่าครู หญิ ง (ร้ อยละ 56.2 และ 39.2 ตามลําดับ) และในกลุ่มครูที สอนระดับ
มัธยมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 49.5 และ 40.0 ตามลําดับ)

กลุม่
รวม
รร.แบบอย่าง ศพพ.
ไม่ใช่ รร.แบบอย่าง ศพพ.
ชาย
หญิง
อายุน้อย
อายุมาก
การศึกษา (จบปริญญาตรี )
การศึกษา (สูงกว่าปริ ญญาตรี )
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนประถม
สอนมัธยม
ระดับศก.ตํา
ระดับศก.สูง

จํานวน
(คน)
450
262
186
114
335
219
229
377
70
212
217
177
271
197
204

ชุดที 3: กลุม่ จิตลักษณะเดิมร่วมกับกลุม่ สถานการณ์
(1,2,3,4,5,6,7,8)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
42.9
1,2,5,6
29,.20,.19,.18
45.7
2,1,5,6
.27,.27,.18,.13
44.2
1,7,5,6
.27,.25,.20,.16
56.2
2,5,4,6
.32,.23,.23,.23
39.2
1,5,2,6
.22,.18,.15,.15
43.8
1,6,3
.40,.26,.15
42.1
2,5,7
.32,.27,.23
43.7
1,2,6,5
.28,.22,.19,.19
44.8
7,5,3
.32,.31,.22
42.7
1,6
.50,.25
43.7
2,5,7,6
.29,.24,.21,.12
40.0
1,6,4
.32,.26,.21
49.5
5,2,1,6
.28,.23,.23,.17
42.5
1,6,5,4
.37,.20,.14,.14
43.8
2,5,1,7
.32,.26,.15,.14

ชุดที 4: กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์
(9,10,11)
1
%ทํานาย
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
28.1
9,10
.32,.26
31.3
10,9
.33,.29
33.5
9
.57
28.6
9
.52
29.0
9,10
.33,.29
29.3
9,10
.32,.29
29.5
9,10
.30,.28
25.5
9,10
.31,.24
45.0
9,10
.41,.33
28.1
9,10
.33,.26
28.7
10,9
.33,.24
24.3
9
.48
31.6
10,9
.36,.26
27.9
10,9
.32,.25
28.9
9,10
.32,.28

%ทํานาย1
44.1
46.4
50.7
57.1
42.2
44.9
44.1
44.7
56.9
44.3
45.4
41.4
51.6
43.9
45.2

ชุดที 5 : ชุดรวม
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
ตัวทํานาย2
ค่าเบต้ า3
1,5,2,6,9
.24,.19,.16,.16,.13
2,1,5,10
.28,.23,.20,.15
9,7,11,6,1,5
.36,.25,-.23,.19,.15,.15
2,5,4,6
.32,.23,.23,.23
1,9,5,2,6
.20,.19,.15,.15,.12
1,6,9
.39,.24,.18
2,5,7,9
.27,.26,.17,.14
1,2,6,5
.28,.22,.19,.19
9,5,10,7
.30,.24,.24,.19
1,6,9
.41,.22,.18
2,5,7,6
.29,.24,.21,.12
1,6,4
.32,.26,.21
5,2,1,6,10
.26,.22,.19,.14,.12
1,6,5,4
.37,.20,.14,.14
2,5,7,10
.37,.20,.14,.14

% แตกต่าง

ตาราง 19 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายของพฤติกรรมของครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้ วยตัวทํานาย ชุดที 3: กลุม่ จิต
ลักษณะเดิม ร่วมกับกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ชุดที 4: กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และชุดที 5: กลุม่ จิตลักษณะเดิม กลุม่ สถานการณ์ในการ
ทํางาน ร่วมกับ กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร แต่ละชุดในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 14 กลุม่

1.2
0.7
7.8*
0.9
3
1.1
2
1
11.9*
1.6
1.7
1.4
2.1
1.4
1.4

% ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2 และค่าเบต้ า 3 มาจากการทํานายแบบใส่ตัวแปรทังชุด
ค่าเบต้ ามีนยั สําคัญทีระดับ .05 หรือน้อยกว่า และ * แสดงความแตกต่างตามเกณฑ์อย่างน้ อย 5% ของปริ มาณการทํานายระหว่างตัวทํานายชุดที 5 กับตัวทํานายชุดที 3 หรือ ชุดที 4
หมายเหตุ : ตัวทํานาย 1 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ 2 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน 3 หมายถึง ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม 4 หมายถึง จิตพอเพียง 5 หมายถึง ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมฯ 6 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
7 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 8 หมายถึง ภาระงานครู 9 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนฯ 10 หมายถึง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน 11 หมายถึง เจตคติตอ่ นักเรียน
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร ได้ แก่
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจใน
ตนในการพัฒนานัก เรี ย น และเจตคติต่อนัก เรี ยน (ตาราง 19) พบว่า กลุ่มตัวแปรจิ ตลัก ษณะตาม
สถานการณ์สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 28.1 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน (ค่าเบต้า
เท่ากับ .32 และ .26 ตามลําดับ) หมายความว่า ครูทีมีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากเท่าใด ก็ยิงมี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 4
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุ่มย่อยต่างๆ
ได้ โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 24.3 ถึง 33.5 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูทีสอนอยู่ใน
โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง โดยมีตวั ทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .57) ทํานายได้ ตําสุดในกลุม่
ครูทีสอนระดับประถมศึกษา โดยมีตวั ทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .48)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 4 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 4 ร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้
ในกลุม่ ครูทีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่าครูทีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 45.0
และ 25.5 ตามลําดับ) ในกลุม่ ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา มากกว่าครูทีสอนระดับประถมศึกษา (ร้ อย
ละ 31.6 และ 24.3 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํ า นายชุ ด ที 5 คื อ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม 4 ตั ว แปร และ
สถานการณ์ ในการทํางาน 4 ตัวแปร กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร รวมเป็ น 11
ตัวแปร (ตาราง 19) พบว่า ตัวทํ านายชุดที 5 สามารถร่ วมกันทํ านายพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุ่ม รวม ได้ ร้อยละ 44.1 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ
มุ่งอนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .24, .19, .16, .15 และ .13
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ตามลําดับ) หมายความว่า ครูทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ าง และเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่าใด
ก็มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากเท่านัน
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 5 ในกลุ่มย่ อย 14 กลุ่ม พบผลว่า ตัวทํานายชุดที 5
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในกลุ่มย่อยต่างๆ
ได้ โดยมีปริ มาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 41.4 ถึงร้ อยละ 57.1 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูชาย
โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตพอเพียง และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .32, .23, .23 และ .23 ตามลําดับ) ทํานายได้ ตําสุดในกลุ่มครูทีสอนระดับประถมศึกษา โดยมี
ตัวทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และจิตพอเพียง(ค่า
เบต้ าเท่ากับ .32, .26 และ.21 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที 5 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหว่างกลุม่ ครู
ทีถูกแบ่งตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเป็ นสองกลุ่ม และใช้ ปริ มาณ
ความแตกต่างตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไปเป็ นเกณฑ์ตดั สินระดับความแตกต่างทียอมรับได้ พบว่า ตัวทํานาย
ชุดที 5 ร่วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้
ได้ ในกลุม่ ครูชาย มากกว่าครูหญิ ง (ร้ อยละ 57.1 และ 42.2 ตามลําดับ) ในกลุ่มครูทีจบการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มากกว่าครูทีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 56.9 และ 44.7 ตามลําดับ) และ
ในกลุ่มครู ทีสอนระดับมัธยมศึก ษา มากกว่าครูที สอนระดับ ประถมศึกษา (ร้ อยละ 51.6 และ 41.4
ตามลําดับ)
สรุ ป ได้ ว่า ตั วทํา นายชุด ที 3 จิต ลั ก ษณะเดิม 4 ตั วแปร ร่ วมกั บ สถานการณ์ ในการ
ทํางาน 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวแปร มีปริมาณการทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 39.2 ถึงร้ อยละ 56.2 พบตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้ อย คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และ
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนัก เรี ย น โดยทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มครู ช าย ตั วทํานายชุดที 4 จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร มีปริมาณการทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอยู่ระหว่าง ร้ อยละ 24.3 ถึงร้ อยละ 33.5 พบตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้ อย คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนที
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ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ตัวทํานายชุดที 5 จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร สถานการณ์ ในการทํางาน
4 ตัวแปร และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร รวมเป็ น 11 ตัวแปร มีปริมาณการทํานาย
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 41.4 ถึงร้ อยละ
57.1 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุน
ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และเจตคติ ต่อพฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูชาย
ยิงกว่านันยังพบอีกว่า ปริมาณการทํานายของตัวทํานายชุดรวม 11 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้ มากกว่าชุดทํานายชุดอืนๆ ชุด
ใดชุดหนึง ทีมีค่าเปอร์ เซ็นต์ทํานายลําดับรองลงมาตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป (ตาราง 19) พบใน 2 กลุ่ม
ย่อย คือ กลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูง โดยมีพิสยั
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 5 เท่ากับร้ อยละ 7.8 และ 11.9 ตามลําดับ

4.8 ผลการทํานายเจตคติข องนั กเรี ยนต่ อ พฤติกรรมการปลูกฝั ง อบรมตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู โดยการวิเ คราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ
เมือใช้ ตัวแปรชุดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนั กเรี ยนตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู 2 ด้ าน และชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ ในการ
ทํางาน เป็ นตัวทํานาย
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี เป็ นการหาปริ มาณการทํานายทีเพิมขึน และตัวทํานายเจตคติ
ของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ใช้ ตวั
ทํ านาย 2 ชุด ชุดตัวทํ านายลําดับ ที 1 คือ พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ตัวแปร (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ชุดตัวทํานายที 2 จํานวน 4 ตัวแปร คือ
กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ย น และเจตคติต่อนัก เรี ย น)
ร่วมกับสถานการณ์ในการทํางาน 1 ตัวแปร (ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน) (ดูรายละเอีย ด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทีศึกษาตามค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ใน ตาราง 51 ภาคผนวก ข) โดยต้ องการทีจะแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของชุดตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และสถานการณ์ในการทํางานของครู ในการร่วมอธิบายเจตคติของนักเรี ยนทีเพิมขึน
และไม่ซับ ซ้ อนกับปริ มาณการทํ านายทีชุด ตัวแปรพฤติก รรมของครู 2 ด้ านร่วมกันอธิบ ายได้ ใช้ วิธี
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ซึงพิจารณาจาก
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เปอร์ เ ซ็น ต์ ก ารทํ านายที เพิ มขึน ว่ามีนัย สําคัญ หรื อไม่ หลังจากเพิ มกลุ่มตัวแปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์และสถานการณ์ในการทํางาน รวมทังเพือระบุลําดับความสําคัญของตัวแปรต่างๆ ว่าจะ
ยังคงสามารถทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของครูได้ หรือไม่ หลังจากควบคุมตัวแปรอืนทุกตัวแล้ ว โดยพิจารณาจากการมีนัยสําคัญและ
ขนาดค่าสัมประสิทธิ การถดถอยของตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีกระทําทังในกลุม่ รวมและกลุม่
ย่อย 14 กลุ่ม ทีแบ่งตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 7 ลักษณะ ได้ แก่ ประเภทโรงเรี ยน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับชันทีสอน ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (ตาราง 7) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
สําหรับการจัดกระทํากับคะแนนของตัวแปรเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู (ซึงเป็ นตัวแปรทีเก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนในอัตราส่วนครู 1
คน ต่อนัก เรี ย น 4 – 6 คน) ก่ อนที จะนํ ามาวิเ คราะห์ ด้ วยวิธีถ ดถอยพหุคูณ แบบมีลําดับ นัน ได้ ใ ช้
หลักการของวิธีวิเคราะห์พหุระดับ HLM (Hierarchical Linear model) หาค่าเฉลียของคะแนนจาก
กลุ่มนักเรี ย นทีเป็ นศิษย์ ของครูแต่ละคน เพือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรของครู ดังมีรายละเอีย ด
ต่อไปนี
4.8.1 ผลการทํา นายเจตคติของนั ก เรี ย นต่ อพฤติก รรมการปลู กฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู เมือใช้ ตัวทํานายในชุดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ร่ วมกับสถานการณ์ ใน
การทํางาน แต่ ละชุด เป็ นตัวทํานาย
เมื อนํ าคะแนนของเจตคติข องนัก เรี ย นต่อ พฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู มาทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ (ตาราง 20) โดยใช้ ชดุ ตัวแปร
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ตัวแปร (พฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) เป็ นกลุ่มตัวทํานายลําดับที 1 ปรากฏว่าพฤติกรรมฯของครู 2 ตัวแปร ทํานาย
เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในกลุ่ม
รวมได้ ร้อยละ 1.1 มีตวั ทํานายสําคัญ คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .14) และในกลุม่ ย่อยทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 0 ถึง 4.1 โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่
ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีตวั ทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
ด้ านการใช้ ทรัพ ยากรอย่างคุ้ม ค่า (ค่าเบต้ า เท่า กับ .27) ทํ า นายได้ ตําสุดในกลุ่มครู ที สอนระดับ
ประถมศึกษา และเมือนําตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร ร่วมกับสถานการณ์ใน

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการทํานายทีเพิมขึนของเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู (ในนักเรียนกลุม่ รวม) ด้ วยชุดตัวทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ด้ าน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และสถานการณ์ในการทํางาน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 14 กลุม่
กลุม่

ลําดับที 1 (พฤติกรรมของครู 2 ด้ าน)
(1 - 2)
%ทํานาย
ตัวทํานาย
ค่าเบต้ า
1.1
2
.14

จํานวน
(คน)

รวม

450

รร.แบบอย่าง ศพพ.

262

2.3

2

.16

ไม่ใช่ รร.แบบอย่าง ศพพ.
ชาย
หญิง
อายุน้อย

186
114

1.2
1.6

2
2

.13
.12

335
219

1.1
1.6

2
2

.15
.18

อายุมาก
การศึกษา (จบปริญญาตรี )

229
377

0.4
4.1

2

.27

การศึกษา (สูงกว่าปริ ญญาตรี )
อายุราชการน้ อย
อายุราชการมาก
สอนประถม
สอนมัธยม
ระดับศก.ตํา

70
212
217
177
271
197

0.9
2.5
0.7
0.0
2.2
3.4

2
2
2

.23
.20
.25

ระดับศก.สูง

204

0.1

-

-

*

หมายเหตุ :

มีนยั สําคัญทีระดับ .05

**

ลําดับที 2 : จิตตามสถานการณ์ และสถานการณ์ 4 ด้ าน
(3 - 6)
R Square Change ตัวทํานาย
ค่าเบต้ า
*
2,5
.12,.11
1.8
3.5*
1
*

5.3
1.4

*

4.2
2.2

4.1*
1.8
2.6
2.0
0.7
2.5*
5.6**
1.2

2

.16

5
6

.14
.27

5
5,2

.13
.26,.18

2

.20

2,5
2,5
5,2

.23,.20
.17,.11
.25,.19

-

-

มีนยั สําคัญทีระดับ .01

R Square Change = เปอร์ เซ็นต์ทํานายทีเปลียนแปลงไป เมื อเพิมชุดตัวทํานายใหม่เข้ าไป ขณะทีชุดตัวทํานายเดิมถูกควบคุมให้ คงที
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ชุดตัวทํานายลําดับที 1: 1 หมายถึง พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน 2 หมายถึง พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ชุดตัวทํานายลําดับที 2 : 3 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 หมายถึง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
5 หมายถึง เจตคติต่อนักเรี ยน 6 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
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การทํางาน 1 ตัวแปร (ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยน) รวมเป็ น 4 ตัวแปร เข้ ามาเพิ มเป็ นตัว
ทํานายลําดับที 2 ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์และสถานการณ์ในการทํางาน ทัง 4 ตัว
แปร ทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครูในกลุ่มรวมได้ เพิมขึนร้ อยละ 1.8 มีตวั ทํานายสําคัญ คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเจตคติตอ่ นักเรี ยน (ค่าเบต้ าเท่ากับ .12 และ .11 ตามลําดับ) และในกลุ่ม
ย่อยประเภทต่างๆ ก็ทํานายได้ เพิมขึนระหว่างร้ อยละ 4.1 ถึงร้ อยละ 5.6 โดยทํานายได้ เพิมขึนสูงสุดใน
กลุ่มครู ที มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัวตํา มีตัวทํ านายสําคัญ คื อ เจตคติต่อ นัก เรี ย น และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25 และ.19 ตามลําดับ)
ทํานายได้ เพิมขึนตําสุดในกลุม่ ครูทีสอนระดับประถมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีสรุปได้ ว่าพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู สามารถทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่มากนักในกลุม่ ครูประเภทต่างๆ (ทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 0.4 – 4.1)
โดยพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ด้ าน สามารถ
ร่วมกันทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุม่ ครูทีสอนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียงได้ ร้อยละ 2.3 เมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการทํานายใน
กลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงซึงทํานายได้ ร้อยละ 1.2 ผลการวิจยั ส่วนนีเป็ นไป
ตามสมมติฐานที 6 เมือนําตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์และสถานการณ์ในการทํางาน
ทัง 4 ตัวแปร (เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
เชื ออํานาจในตนในการพัฒนานัก เรี ยน เจตคติต่อนักเรี ย น ความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนักเรี ย น)
สามารถทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู ได้ เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ จากทีตัวทํานายชุดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ตัวแปร เคยทํานายไว้ ในลําดับที 1 พบผลชัดเจนในกลุ่ม
รวม และกลุม่ ย่อย 4 จาก 14 กลุม่ ย่อย ได้ แก่ กลุม่ ครูทีสอนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ครูอายุมาก
ครู ทีสอนระดับ มัธยมศึกษา และครูที มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวตํา มีพิสัยเปอร์ เ ซ็น ต์ก าร
ทํานายที เพิมขึนอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.8 ถึงร้ อยละ 5.6 โดยมีตัวทํ านายทีสําคัญ คือ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเจตคติตอ่ นักเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น อาจกล่าวได้ วา่ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง 2 ด้ านมากเท่าใด นักเรี ยนของครูก็มีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการ
ปลูก ฝั งอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของครูมากเท่านัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฏ
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ชัดเจนในครูจากโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง มากกว่าครูจากโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง และ
เมือนําตัวแปรจิตลักษณะ 3 ด้ านและตัวแปรสถานการณ์ในการทํางานอีก 1 ด้ าน รวมเป็ น 4 ด้ าน ของ
ครูเข้ าร่วมทํานายด้ วย ก็พบว่า สามารถเพิมปริ มาณการทํานายเจตคติทีดีของนักเรี ยนต่อพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูทีสอนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียงเพิมขึน
อีกอย่างเด่นชัด
กล่าวได้ วา่ ยิงครูมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ด้ าน มากเท่าใด (โดยเฉพาะพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และ
ยิงครู มีจิ ตลักษณะด้ านเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทีดีกบั นักเรียนมาก
ด้ วย (โดยเฉพาะมีเจตคติทีดีตอ่ นักเรียนมาก) นักเรียนของครูก็ยิงมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมากเท่านัน
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บทที 5
การสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื อง “ปั จจัยเชิ งเหตุด้านจิ ตลักษณะและสถานการณ์ ในการทํางานที เกี ยวข้ องกับ
พฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง และผลทีมีต่อเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ” เป็ นการ
วิ จั ย ประเภทศึก ษาความสัม พัน ธ์ แ ละเปรี ย บเที ย บปั จจั ย เชิ ง สาเหตุ ทั งด้ านจิ ต ลัก ษณะเดิ ม
สถานการณ์ในการทํางาน จิตลักษณะตามสถานการณ์ ว่ามีความเกียวข้ องอย่างสําคัญกับพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) มากน้ อยเพียงใด นอกจากนียังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูวา่ เกียวข้ องกับเจตคติของนักเรี ยน
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูหรือไม่ อย่างไร กลุ่มตัวอย่าง
หลักเป็ นครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง จํานวน 263 คน และครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่
แบบอย่างพอเพี ย ง จํ านวน 187 คน รวมจํ านวนครู ที ศึก ษาทังสิน 450 คน กลุ่มตัว อย่างรอง คื อ
นักเรียนของครูแต่ละคน (อัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 4-6 คน) รวมจํานวนนักเรียนทังสิน 2,459 คน
เพือใช้ ศึกษาตัวแปรเชิงผลของพฤติกรรมครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในบทนีประกอบด้ วยหัวข้ อหลักตามลําดับดังนี 5.1) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติ ฐาน
5.2) การสรุป และอภิปรายผลในประเด็นพิเศษ จากการวิเคราะห์กลุม่ เสียงและปั จจัยเชิงเหตุสําคัญที
ทําให้ ครูมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน 5.3) ข้ อดี
ข้ อจํากัดของการวิจยั ครังนี และ 5.4) ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาและการวิจยั ต่อไป

5.1 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจัยทีเกี ยวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ย น
ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ดังปรากฏในบทที 2 ทําให้ สามารถตังสมมติฐานในการวิจัยได้
จํานวน 6 ข้ อ ซึงได้ ทําการทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพือสรุปผลตามสมมติฐานในแต่ละข้ อได้ ดงั นี
5.1.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 1
สมมติ ฐ านที 1 กล่าวว่า ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ได้ รับ การประกาศให้ เ ป็ นสถานศึก ษา
แบบอย่างพอเพียงฯ มีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า เป็ นผู้ทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนมากกว่า หรือเป็ นผู้ที
มีพฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ละด้ านใน 2 ด้ า น
(พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
ด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า) มากกว่าครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นที ไม่ใ ช่สถานศึก ษาแบบอย่าง
พอเพี ยง มีจิตพอเพีย งตํา และมีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงน้ อย
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้ อนี มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ประเภทโรงเรียน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง และ
โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง 2) จิตพอเพียง แบ่งได้ 2 ระดับ คือ ครูกลุ่มทีมีจิตพอเพียงสูง และ
กลุม่ ครูทีมีจิตพอเพียงตํา 3) ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งได้ 2 ระดับ คือ ครู ก ลุ่มที มีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาก และกลุ่มทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้ อย ส่วนตัวแปรตาม คือ เจตคติ ของครู ต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า โดยทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนตัวแปรตามทีละด้ าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีพบว่าคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ทัง 3 ตัว พร้ อมกัน ทีละ 2 ตัว และทีละตัว จํานวน 4 ตัวแปรตาม ดังนี
เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
พบปฏิสมั พันธ์แบบสามทาง และแบบสองทาง แต่พบว่า 1) คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระที ละตัว อย่างมี
นัย สําคัญ ทางสถิติ (ตาราง 8 ภาพประกอบ 18) ดังนี 1) ครู ทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใ ช่แบบอย่าง
พอเพียง เป็ นผู้มีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่าครูทีสอนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง พบผลในกลุม่ ครูโดยรวม และครูบางประเภท (ครูหญิง
ครูอายุน้อย ครูอายุราชการน้ อย ครูสอนระดับประถมศึกษา ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ตํา) 2) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง เป็ นผู้มีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มากกว่าครู ที มีจิ ตพอเพี ย งตํา พบในครู โดยรวม และครู ทุก ประเภท 3) ครู ที มี
ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาก เป็ นผู้มีเ จตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ที
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ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนตัวแปร
ตามเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นไปตามความ
คาดหมายเพียงบางส่วน
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสามทาง (ตาราง 9 )
แต่พบว่า 1) คะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนี 1) แปรปรวนไปตามประเภทโรงเรียน และ
จิตพอเพียง ในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง (ตาราง 9 และตาราง 25 ในภาคผนวก ข ) กล่าวคือ
(1.1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง และมีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่ างพอเพียง และมีจิตพอเพียงตํา และ
กล่าวได้ วา่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง และมีจิตพอพียงสูง เป็ นผู้ทีมีความเชืออํานาจใน
ตนในการพัฒนานักเรียนมากทีสุด (1.2) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง หรื อไม่พอเพียงก็
ตาม ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา
2) แปรปรวนไปตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพีย ง ในกลุ่มรวม กลุ่ม ครู สอนมัธยมศึก ษา และกลุ่มครู ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวสูง (ตาราง 9 และตาราง 26 - 28 ในภาคผนวก ข ) กล่าวคือ ครูที มีจิตพอเพียงสูง และมี
ประสบการณ์ ทีได้ รับการจากฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมาก เป็ นผู้ทีมีความเชื อ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา และมีประสบการณ์ทีได้ รับการจาก
ฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อย พบในกลุ่ม ครู โ ดยรวม กลุ่ม ครู ที สอนระดับ
มัธยมศึกษา และกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกล่าวได้ ว่า ครูมีจิตพอเพียงสูง
และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีความเชืออํานาจ
ในตนในการพัฒนานักเรี ยนมากทีสุด และพบเฉพาะในกลุ่มรวม และกลุ่มครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูงว่า ครูทีมีจิตพอเพียงตําและมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย เป็ นครูทีมี
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนน้ อยทีสุด
คะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 9) ดังนี 1) ครูทีมีจิตพอเพียงสูง เป็ นผู้ทีมีความเชืออํานาจในตนใน
การพัฒนานักเรียน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา พบในกลุม่ ครูโดยรวม และครูทุกประเภททีศึกษา 2)
ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มากกว่าครู ทีมีป ระสบการณ์ที ได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย พบในกลุม่ ครูโดยรวม และครูทกุ ประเภททีศึกษา
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ประเภทโรงเรียน
(แบบอย่างพอเพียง,
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง)
จิตพอเพียง

ก. ครูชาย

ก. ครูอายุราชการมาก
ก. ครูสอนมัธยม

ประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ 16 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 1

จิตพอเพียง

ก. รวม
ก. สอนมัธยม
ก. ศก.สูง
ก. อายุมาก
ก. อายุราชการมาก

ประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก. อายุราชการมาก
ก.สอนมัธยม

ความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ 17 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 1
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนเป็ นไป
ตามความคาดหมายบางส่วน
พฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว พร้ อมกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ครูชาย
(ตาราง 10 และตาราง 29 ในภาคผนวก ข) กล่าวคือ 1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มี
จิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีสอนอยู่ใน
โรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงตํา และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 2) ในหมูค่ รูทีสอนในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียงหรื อไม่พ อเพียงก็
ตาม และมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมฯ มากหรื อน้ อยก็ตาม ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา 3) ในหมู่
ครูทีสอนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียงหรื อไม่พอเพียงก็ตาม และมีจิตพอเพียงสูงหรื อตําก็ตาม ถ้ ามี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯน้ อย
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ2 ตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มครูอายุมาก
และกลุ่มครูอายุราชการมาก (ตาราง 10 และตาราง 30 – 31 ในภาคผนวก ข) คือ จิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กล่าวคือ 1) ครู ที มีจิ ต
พอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียง
ตํา และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย และกล่าวได้
ว่า ครู ที มีจิ ตพอเพี ย งสูง และมีป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมาก
ทีสุด 2) ในหมูค่ รูทีมีจิตพอเพียงสูง หรือตําก็ตาม ถ้ ามีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
3) ในหมูค่ รูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ถ้ ามีจิต
พอเพี ย งสูงด้ วย มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น
มากกว่าผู้ทีมีจิตพอเพียงตํา
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คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวน
ไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมีนัย สําคัญทางสถิ ติ (ตาราง 10) ดังนี 1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ย น
แบบอย่างพอเพีย ง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น
มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพี ยง พบในกลุ่มครูชาย และครูทีมี ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ของครอบครัวสูง 2) ครูที มีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา พบในกลุ่มครูโดยรวม และครูเกือบทุก
ประเภททีศึกษา (ยกเว้ นครูหญิ ง ) 3) ครูทีมีประสบการณ์ ทีได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย พบใน
กลุม่ ครูโดยรวม และครูทกุ ประเภททีศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ในส่ว นตัวแปรตามพฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ า พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว พร้ อมกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก และ
กลุม่ ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ตาราง 11 และตาราง 32 - 33 ในภาคผนวก ข) กล่าวคือ 1) ครูทีสอน
อยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีจิตพอเพียงตํา และมีประสบการณ์ที
ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งน้ อย 2) ในหมู่ครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย น
แบบอย่างพอเพียง หรือสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม และมีประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา 3) ในหมู่ครูทีสอนอยู่ใน
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง หรือสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม และมีจิตพอเพียง
สูง ถ้ าได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ก็มีพฤติกรรมการ
ปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่า ครู ทีได้ รับ ประสบการณ์จ ากการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงน้ อย 4) พบเฉพาะในกลุ่มครูมธั ยมว่า ในหมู่ครูที มีจิ ต
พอเพียงสูง แม้ มีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมฯ น้ อย ถ้ าเป็ นครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่าง
พอเพียง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนอยู่
ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
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ก. อายุราชการน้ อย ก. สอนประถม ก. ศก.ตํา

ประเภทโรงเรียน
(แบบอย่างพอเพียง,
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง)

ก. ชาย
ก. ศก.สูง

ก. ชาย

เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝัง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ 18 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 1
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไป
ตามปฏิสั มพันธ์ ระหว่ า งตั วแปรอิสระทีล ะ2 ตั ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ พบในกลุ่มครู อายุ
ราชการมาก และกลุม่ ครูสอนระดับมัธยมศึกษา (ตาราง 11 และตาราง 34 – 35 ในภาคผนวก ข) คือ
จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 1)
ทีมีจิตพอเพียงสูง และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา
และมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย 2)ในหมู่ครูทีมี
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ถ้ ามีจิตพอเพียงสูงด้ วย
มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา
3) ในหมูค่ รูทีมีจิตพอเพียงสูงหรือตําก็ตาม ถ้ ามีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาก มีพ ฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ท รั พยากรอย่างคุ้มค่า
มากกว่าครูที มีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งน้ อย และ
กล่าวได้ ว่า ถ้ าครู มีจิ ตพอเพี ย งสูง และมี ป ระสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากทีสุด
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คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตาม
ตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนี 1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนที
ไม่ใ ช่แบบอย่างพอเพี ยง พบในกลุ่มครู ชาย 2) ครูทีมีจิตพอเพี ยงสูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา พบในกลุ่มครูโดยรวม และครู
เกือบทุกประเภททีศึกษา (ยกเว้ นครูหญิ ง) 3) ครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากกว่าครูทีมีประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย พบใน
กลุม่ ครูโดยรวม และครูทกุ ประเภททีศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นให้ การสนับสนุนสมมติฐานที 1 บางส่ วน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลข้ างต้ นทําให้ ท ราบว่า ครูที สอนอยู่ ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพี ยง มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่าครู ที สอนอยู่ในโรงเรี ย นที ไม่ใช่แบบอย่าง
พอเพียง มีงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับตัวแปร การเข้ าร่ วม – ไม่ ร่วม กิจกรรมหรื อโครงการต่ างๆ ที
ส่งผลดีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลในอดีต สอดคล้ องกับผลการวิจัยครังนี ตัวอย่างเช่น
งานวิจยั ของ ศิริกลุ กลินทอง (2549) ทีศึกษาพบว่า ข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการเรี ยนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท เป็ นข้ าราชการทีมีพฤติกรรมการคลายเครียดตามแนวพุทธ พฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมแก่เพือนร่วมงาน และพฤติกรรมบริการประชาชน มากกว่าข้ าราชการทีไม่เข้ าร่วมโครงการฯ และ
ในงานวิ จัย ของจุรีพร ภิบ าลจัน ทร์ (2551) พบว่า พนัก งานที ทํ างานในโรงงานที ผ่า นการรับ รอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็ นผู้ที มีเ จตคติที ดีต่อพฤติก รรมป้ องกัน อัน ตรายจากการทํ างาน
พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางานมากกว่า และมีสถิติการเจ็บป่ วยจากการทํางานน้ อยกว่า
พนักงานทีทํางานในโรงงานทีไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และยังพบผลเช่นนีในกลุ่ม
ตัวอย่างอืนๆ เช่น พฤติกรรมลดปริมาณขยะของนักเรี ยนทีเข้ าร่วมโครงการรุ่งอรุณ (ลินดา สุวรรณดี.
2543) พฤติกรรมป้องกันตนจากการคุกคามทางเพศของนักเรียนทีเข้ าร่วมโครงการก้ าวย่างอย่างเข้ าใจ
(อนรรฆนงค์ เรียบร้ อยเจริญ. 2549)
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั พบผลกลับส่วนหนึงว่า ครูในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีสอน
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อยู่ใ นโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง (พบในกลุ่มรวม กลุ่มครู หญิ ง อายุน้ อย อายุราชการน้ อย สอน
ระดับประถมศึกษา และมีฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวตํา) ซึงไม่เป็ นไปตามคาดหมาย มีงานวิจัยกับ
ผู้ใหญ่ทีเข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จํานวนหนึง ทีพบผลวิจยั ในลักษณะเช่นเดียวกันนี ตัวอย่างเช่น
งานวิจัย ของจุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) พบว่า พนัก งานทีปฏิบัติงานในโรงงานทีไม่ผ่านการรับ รอง
มาตรฐาน ISO 9001:2000 มีพฤติก รรมป้องกัน อัน ตรายจากการทํ างานตามหน้ าที (พบในกลุ่ม
พนักงานฐานะทางเศรษฐกิจตํา อายุงานน้ อย และชัวโมงล่วงเวลาต่อเดือนมาก) และพฤติกรรมป้องกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหน้ าที (พบในกลุ่มพนักงานอายุน้อย ฐานะทางเศรษฐกิจตํา และ
ชัวโมงล่วงเวลาต่อเดือนมาก) มากกว่าพนักงานทีปฏิบตั ิงานในโรงงานทีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2000 ในส่วนนี ผู้วิจัยขออภิปรายว่า ครูโดยทัวไป และครู บางกลุ่ม (กลุ่มหญิ ง อายุน้อย อายุ
ราชการน้ อย ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา) อาจจะยังไม่เห็นประโยชน์หรื อยังไม่พอใจในการ
ปลูก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมากนั ก แต่ เ มื อเป็ นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและในบทบาทหน้ าทีทําให้ ครูต้องปฏิบัติตามนโยบาย ทังนีเมือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน ในงานวิจยั นีก็พบผลว่า ในโรงเรียนแบบอย่าง
พอเพียง ครูทีมีจิตลักษณะ (แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– ควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริยธรรม
และจิ ตพอเพี ยง) สูง และอยู่ใ นสถานการณ์ ที เอืออํานวย () มากเท่าใด ก็เ ป็ นครู ทีมีเ จตคติที ดีต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่านัน ผลเช่นนีพบเด่นชัด
ในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มากกว่าโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง ดังนันการพิจารณาเพียง
ปั จจัยด้ านประเภทโรงเรียนเพียงด้ านเดียวจึงไม่เพียงพอทีจะอธิบายเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝัง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูได้ มากพอ ควรต้ องพิจารณาปั จจัยร่วมหลาย
ด้ าน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครังนี พบว่าครูทีมีจิตพอเพียงสูง มีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มี
พฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ย นด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น และมีพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่าครูทีมีจิตพอเพียงตํา โดยจิตพอเพียง
เป็ นจิ ตลักษณะตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งทีคณะนักวิจัยกลุ่มจิตพฤติก รรมศาสตร์
(ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน . 2551) ได้ กํ าหนดความหมายและวิธี วัดขึนใหม่ ตามกรอบแนวคิดของ
คณะอนุก รรมการขับ เคลือนเศรษฐกิ จ พอเพีย ง (2547) จิตพอเพี ย งในที นี หมายถึง จิ ตลักษณะที
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความมีเหตุผล 2) การมีภมู ิค้ มุ กันตน และ3) การรับรู้คณ
ุ ความดี
(ดูรายละเอียดเพิมเติมหน้ า 47 ถึง 50) การสร้ างแบบวัดจิตพอเพียงมีจดุ มุง่ หมายเพือใช้ ประเมินผลจิต
ลัก ษณะและพฤติก รรมตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึงยังขาดเครื องมือประเมิน ผลที
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น่าเชือถือ ในปั จจุบนั แบบวัดจิตพอเพียงกําลังได้ รับความสนใจนําไปใช้ ศกึ ษากับกลุม่ ผู้ใหญ่วยั ทํางาน
ในอาชีพต่างๆ มีงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับตัวแปรอิสระ จิตพอเพียง หรือ ตัวแปรที เป็นองค์ ประกอบ
หนึ งของจิตพอเพียงอยูจ่ ํานวนหนึง พบผลวิจัยทีสนับสนุนผลวิจัยครังนี ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ
วีรวรรณ วงศ์ปินเพ็ชร์ และชลิดา วสุวตั (2552) ทําวิจยั เรือง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ าง
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จิตพอเพียง (มี 3 องค์ประกอบ คือ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันตน และการ
รับรู้คณ
ุ ความดี) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม (ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ
.25) และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตผ่านพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม และในงานวิจัยของ
จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) ศึกษาตัวแปรความชอบเสียง ทีเป็ นตัวแปรมิติเดียวในกลุ่มการมีภมู ิค้ มุ กัน
ตน ซึงเป็ นองค์ประกอบหนึงของจิตพอเพียง พบว่า พนักงานทีมีความชอบเสียงน้ อยเป็ นผู้มีพฤติกรรม
ป้องกันอันตรายจากการทํางานตามหน้ าทีและนอกเหนือหน้ าทีมากกว่าพนักงานทีมีความชอบเสียง
มาก ส่วนวรรณภา กันยาวงศ์ (2551) ศึกษาตัวแปรการมองโลกในแง่ดี และการจัดการกับความเครี ยด
ซึงเป็ นจิตมิติเดียวในกลุม่ การมีภมู ิค้ มุ กันตน พบว่า ยิงผู้บริหารสตรีในองค์กรเอกชนมีการมองโลกในแง่
ดีมากเพียงใด ก็ยิงมีการปรับตัวด้ านอัตมโนทัศน์ (การเข้ าใจและยอมรับภาพพจน์ของตนเองในสังคม
แวดล้ อมปั จจุบนั ) มากเท่านัน และยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกับการจัดการ
ความเครียด กล่าวคือ ในหมูผ่ ้ บู ริหารสตรีทีสามารถจัดการกับความเครียดได้ มาก และถ้ ามองโลกในแง่
ดีมากด้ วย เป็ นผู้บ ริ ห ารสตรี ที ปรับ ตัวด้ านอัตมโนทัศน์ ได้ มากกว่า ครู ที มองโลกในแง่ดีน้ อ ย จาก
ผลการวิจัย ทีผ่านมา แสดงว่า จิตพอเพียง ถ้ ามีมากในเยาวชน และผู้ใ หญ่ทีทํ างานอาชี พต่างๆ จะ
ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมทีน่าปรารถนา เช่น พฤติกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อ ม พฤติกรรมป้องกันอันตราย
จากการทํางาน และพฤติกรรมการปรับตัว เป็ นต้ น
ยิงกว่านันในการวิเคราะห์ข้อมูลครังนี ยังพบอีกว่า ครูทีได้ รับประสบการณ์จากการฝึ กอบรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มีความเชื ออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่า งคุ้มค่า มากกว่าครู ที ได้ รับ ประสบการณ์ จ ากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อย มีผลการวิ จัย ที ศึก ษาเกียวกับ ตัวแปร การได้ รับ ประสบการณ์ จากการ
ฝึ กอบรม ในฐานะเป็ นตัวแปรเชิ งสาเหตุอยู่จํ านวนหนึง พบผลวิจัยที สอดคล้ องกับ ผลวิจัย ครังนี
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของพรณเรศ ไชยยา (2535) ศึกษาพบว่า ยิงครูมีประสบการณ์เข้ าร่วมปฏิบัติ
กิจ กรรมเกียวกับ เรื องการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมมากเท่าใด ครูก็มีบทบาทในการส่งเสริ มการอนุรัก ษ์
สิงแวดล้ อม (ด้ านการอบรมชีแนะแก่นกั เรียนในการช่วยกันรักษาสิงแวดล้ อม ด้ านการเผยแพร่ข่าวสาร
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ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม และด้ านการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม) มาก
เท่านัน นอกจากนีพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2545) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ
พอเพี ย งในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดข่อนแก่น พบว่า ครู ที มีป ระสบการณ์ การเข้ าร่วมกิ จ กรรม
เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาก จะมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรี ยน (ด้ าน
การสอนความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้ านการให้ คําปรึกษาชุมชนเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และด้ านการ
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง) มากด้ วย ส่วนงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และ
อัมพร ม้ าคนอง (2552) พบว่า ครูทีได้ รับการฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เป็ นผู้ทีมีความรู้
ความสามารถในการสอนคณิ ต ศาสตร์ มากกว่า ครู ที ไม่ ไ ด้ รั บ การฝึ กอบรมการจัด การเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยทีผ่านมาก แสดงว่าผู้ทีมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมเรื องต่างๆ มาก
เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมทีน่าปรารถนา เช่น พฤติกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม พฤติกรรมการสอน เป็ นต้ น
5.1.2 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 2
สมมติฐานที 2 กล่าวว่า ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมสูง ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคน
รอบข้ างมาก และมีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครูและนักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรม
ตํา ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย
การสรุปสมมติฐานในข้ อนีมาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ค่านิยมเชิงจริยธรรม แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรม
สูง และกลุม่ ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมตํา 2) การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ครู ที ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คมจากคนรอบข้ า งมาก และกลุ่ม ครู ที ได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก และกลุ่มครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู และนัก เรี ย นน้ อย ส่ว นตัวแปรตาม คือ พฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดย
จะวิเคราะห์ตวั แปรตามทีละด้ าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีพบว่าคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิส ระ
ทัง 3 ตัว พร้ อมกัน ทีละ 2 ตัว และทีละตัว จํานวน 2 ตัวแปรตาม ดังนี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน พบว่า
1) คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว พร้ อมกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ครูอายุ
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มาก และอายุราชการมาก (ตาราง 12 และตาราง 36 – 37 ในภาคผนวก ข และภาพประกอบ 19)
กล่าวคือ 1) ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมสูง ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก และมี
ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมตํา ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย 2)ในหมู่ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ างมาก และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก ถ้ ามีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิง
จริยธรรมน้ อย 3) ในหมูค่ รูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมมากหรือน้ อยก็ตาม และมีความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียนมากหรือน้ อยก็ตาม ถ้ าได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ างน้ อย 4) ในหมูค่ รูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรมสูงหรื อตํา และได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้ างมากหรือน้ อยก็ตาม ถ้ ามีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมากมีพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและนักเรียนน้ อย และกล่าวได้ วา่ ครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมสูง ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ างมาก และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินมากทีสุด
ค่านิยมเชิงจริยธรรม

การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ าง

ก. ครูอายุมาก,
อายุราชการมาก

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียน

ภาพประกอบ 19 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 2
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คะแนนพฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ า งตั วแปรอิสระทีละ2 ตั ว แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ
ตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 12) ดังนี 1) ครูทีมีค่านิย มเชิงจริ ยธรรมสูง มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิงจริ ยธรรมตํา
พบในกลุม่ ครูโดยรวม และครูบางประเภท (ได้ แก่ ครูทีสอนในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง ครูอายุน้อย
ครูอายุราชการน้ อย ครูทีสอนระดับประถมศึกษา และครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา) 2)
ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย พบใน
กลุ่มครู โดยรวม และครู ทุก ประเภทที ศึก ษา 3) ครูที มีความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยนมาก มี
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ยและออมเงิ น มากกว่า ครู ที มี
ความสัมพัน ธ์ระหว่างครูและนัก เรี ย นน้ อย พบในกลุ่มครู โดยรวม และครูเ กือบทุกประเภทที ศึก ษา
(ยกเว้ นครูชาย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
พฤติ ก รรมการปลู ก ฝั ง อบรมนั ก เรี ย นด้ า นการใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ม ค่ า พบว่า 1)
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว แต่พบว่า แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัว
แปรอิสระทีละ2 ตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ครูอายุราชการน้ อย (ตาราง 13 และตาราง 38
ในภาคผนวก ข) คือ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ า ง และความสัมพัน ธ์ ระหว่างครู และ
นัก เรี ย น กล่าวคือ 1) ครูที ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก และมีความสัมพัน ธ์
ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อ ย และมีความสัมพัน ธ์ระหว่างครูและ
นัก เรี ย นน้ อย 2) ในหมู่ครู ที ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย ถ้ ามีความสัมพัน ธ์
ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย 3) ในหมู่ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นัก เรี ย นน้ อย ถ้ าได้ รับการสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มี พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
น้ อย และกล่าวได้ ว่า ครู ทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย และมีความสัมพันธ์ทีดี
ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าน้ อยทีสุด
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การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียน

ก. ครูอายุมาก

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ 20 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 2
คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไป
ตามตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 13) ดังนี 2.1 ครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริยธรรม
สูง มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีค่านิยมเชิง
จริยธรรมตํา พบในกลุม่ ครูโดยรวม และครูบางประเภท (ได้ แก่ ครูทีสอนในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่ าง
พอเพียง ครูอายุน้อย ครูอายุราชการน้ อย ครูทีสอนระดับประถมศึกษา และครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวตํา) 2.2 ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ างน้ อย พบในกลุ่มครูโดยรวม และครูทุกประเภทที ศึกษา 2.3 ครูที มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนน้ อย พบในกลุม่ ครูโดยรวม และครูทกุ ประเภททีศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ในส่ว นตัวแปรตามพฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ า นการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที 2 บางส่ วน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นทํ าให้ ทราบว่า ครูที มีค่านิยมเชิ งจริ ยธรรมสูง มีพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีคา่ นิยมเชิงจริ ยธรรมตํา มีผลงานวิจัยในอดีตทีศึกษา
เกียวกับตัวแปรอิสระ ค่ านิยมเชิงจริยธรรม พบผลทีสอดคล้ องการผลวิจัยนี ตัวอย่างเช่น งานวิจัย
ของแสวง ทวีคณ
ู และคณะ (2546) ทีได้ ทดลองการพัฒนาจิตและทักษะต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัย
แก่นกั เรียนของครู พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม (วัดทันทีหลังฝึ กอบรม) เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที 3
เมือร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะสมทบและจิตลักษณะอืนทีวัดทันทีหลังฝึ กอบรมอีก 7 ด้ าน รวม 8 ตัว
แปร สามารถทํานายการปฏิบัติต่อนักเรี ยนแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผลของครูได้ ร้อยละ 34.7 ใน
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กลุ่มรวม และสามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งวินัยแก่นักเรี ย นได้ เป็ นลําดับที 4 โดยทํานายได้
ร้ อยละ 30.3 ส่ว นงานวิ จั ย ของปิ ยวรรณ บุญ เพ็ ญ (2550) พบว่า ยิ งบุค ลากรสายวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีค่านิ ยมซื อสัตย์ และมีความรับ ผิดชอบมากเท่าใด ก็จ ะมีพฤติก รรมการ
ทํางานวิจัย อย่างมีป ระสิทธิ ภาพมากเท่านัน สอดคล้ องกับ ชวนชัย เชื อสาธุช น (2546) พบว่า ยิ ง
อาจารย์ในสถาบันราชภัฏมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมากเท่าใด ก็ยิงมีพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรมาก
เท่านัน จากผลการวิจัย ทีผ่านมาแสดงว่า ผู้ทีมีค่านิย มเชิ งจริ ย ธรรมมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติก รรมที น่า
ปรารถนามากด้ วย
พบอีกว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ างน้ อย มีผลงานวิจัยใน
อดีตทีศึกษาเกียวกับตัวแปรอิสระ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง พบผลทีสอดคล้ องกับ
ผลวิจยั นี ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) พบว่า ยิงครูได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมมาก ครูก็มีพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์มากด้ วย สอดคล้ องกับดุจเดือน
พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ทีศึกษาพบว่า ครูคณิตศาสตร์ทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้ ามาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรี ยนมากกว่า และมีพฤติกรรมการ
สอนคณิตศาสตร์ทีดีมากกว่า ครูทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ าน้ อย นอกจากนีศิริกลุ กลิน
ทอง (2549) พบว่า ข้ า ราชการที ได้ รั บ การสนับ สนุน ทางสัง คมจากเพื อนร่ วมงานมาก เป็ นผู้ที มี
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่เพือนร่วมงานมากกว่า ข้ าราชการทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพือนร่วมงานน้ อย จากผลการวิจยั ทีผ่านมาแสดงว่า ผู้ทีได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ างมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมทีน่าปรารถนามากด้ วย
ยิงกว่านันยังพบว่า ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนน้ อย พบผลงานวิ จัยใน
อดีตทีศึกษาเกียวกับตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน พบผลทีสนับสนุนผลวิจัยนี
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552) พบว่า ครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่นกั เรี ยน มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์
ระหว่างครู กับผู้เรี ยนน้ อย สอดคล้ องกับดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ทีศึกษา
พบว่า ครูคณิตศาสตร์ ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยนมาก เป็ นผู้ที มีพฤติก รรมการพัฒนา
นักเรียน มากกว่าครูทีมีความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนน้ อย จากผลการวิจยั ทีผ่านมาแสดงว่า ผู้ที
มีความสัมพันธ์ทีดีกบั นักเรียนมาก เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมทีน่าปรารถนามากด้ วย
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5.1.3 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 3
สมมติฐานที 3 กล่าวว่า ครูหญิ ง อายุราชการมาก และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
เป็ นผู้ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน
มากกว่าครูชาย อายุราชการน้ อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้ อนี มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) เพศ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครูชาย และกลุม่ ครูหญิง 2) อายุราชการ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ อายุราชการน้ อย และอายุราชการมาก 3) ระดับ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา และกลุ่มครูทีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวสูง ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจใน
ตนในการพัฒนานักเรียน และเจตคติตอ่ นักเรียน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีพบว่าคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ดังนี
พฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน ไม่พบ
ปฏิสมั พันธ์แบบสามทาง สองทาง และทางเดียว แต่อย่างใด
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า ไม่พบปฏิสมั พันธ์
แบบสามทาง แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งตัวแปรอิ สระที ละตัว โดยพบว่า ครู ที มีอ ายุร าชการมาก มี
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย
ซึงเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน

อายุราชการ

ก. รวม

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ภาพประกอบ 21 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 3
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เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
พบปฏิสมั พันธ์แบบสามทาง แต่พบว่า 1) คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อายุราชการ
และระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว กล่าวคือ ครูทีมีอายุราชการมาก และมีระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจ ของครอบครัวสูง เป็ นผู้มีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย และมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ซึง
เป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน และยังพบว่า 2)คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีตวั คือ
เพศของครู โดยพบว่า ครูห ญิ ง มีเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูชาย
อายุราชการ

ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว

ก. รวม

ก. รวม

เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝัง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เจตคติตอ่ นักเรียน

ภาพประกอบ 22 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 3
ความเชืออํา นาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ไม่พบปฏิสมั พัน ธ์แบบสามทาง สองทาง
และทางเดียว แต่อย่างใด
เจตคติต่อนักเรียน ไม่พบปฏิสมั พันธ์แบบสามทาง แต่พบว่า 1) คะแนนเจตคติต่อนักเรี ยน
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อายุราชการ และระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว กล่าวคือ ครูทีมีอายุราชการมาก และมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เป็ นผู้
มีเจตคติตอ่ นักเรียน มากกว่าครูทีมีอายุราชการน้ อย และมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา
ซึงเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที 3 บางส่ วน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นทําให้ ทราบว่า ครูหญิ งมีเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าครูชาย สอดคล้ องกับผลวิจยั ของศุภวดี บุญญวงศ์
และคณะ (2552) พบว่า ครูหญิงมีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากกว่าครูชาย
ยังพบอีกว่า ครูอายุราชการมาก มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มากกว่าครูอายุราชการน้ อย สอดคล้ องกับผลวิจัยของนิชาภัทร โพธิ บาง (2550) พบว่า
เจ้ าหน้ าที การเงิ น และบัญ ชี ที มีอ ายุราชการมาก เป็ นผู้ที มีพฤติ ก รรมการทํ างานอย่างมีจ ริ ย ธรรม
มากกว่า เจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชีทีมีอายุราชการน้ อย
5.1.4 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 4
สมมติฐานที 4 กล่าวว่า ตัวทํานายชุดที 3 ประกอบด้ วย ตัวทํานายชุดที 1 (คือ จิตลักษณะเดิม
4 ตัวแปร) ร่วมกับตัวทํานายชุดที 2 (คือ สถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร) รวม 8 ตัวแปร สามารถ
ทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อความ
เชื ออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ย น ได้ มากกว่าเมือใช้ ตวั ทํานายชุดหนึงชุดใดเพี ยงลําพัง โดย
กําหนดเกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการทํานายตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis)
ของเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตาราง 16) ด้ วย
ตัวทํานายชุดที 3 (จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ในการทํางาน ) รวม 8 ตัวแปร ร่วมกันสามารถ
ทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ มากกว่าตัว
ทํานายชุดที 1 (จิตลักษณะเดิม) หรือชุดที 2 (สถานการณ์ในการทํางาน) ชุดใดชุดหนึงเพียงชุดเดียว
เกินเกณฑ์ร้อยละ 5 ไม่ปรากฏผลทีสนับสนุนสมมติฐานในครูกลุม่ รวม แต่พบผลทีสนับสนุนสมมติฐาน
ในกลุม่ ย่อย 7 จาก 14 กลุม่ ย่อย ได้ แก่ กลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง กลุ่มครู
ชาย กลุม่ ครูหญิ ง กลุ่มครูอายุมาก กลุ่มครูทีจบการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี หรื อตํากว่า กลุ่มครูทีจบ
การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี กลุ่มครูอายุราชการน้ อย และกลุ่มครูที สอนระดับประถมศึกษา มีพิสยั
เปอร์เซ็นต์ทีแตกต่างเกินเกณฑ์อยู่ระหว่าง 5.2 ถึง 7.3 โดยกลุม่ ทีมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันมากทีสุด คือ
กลุม่ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ภาพประกอบ 23 ) โดยตัวทํานายชุดที 1(จิต
ลักษณะเดิม) สามารถทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกลุ่มครู ทีสอนในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพี ยงได้ ร้อยละ 44.3 พบตัวแปรสําคัญ ที
ทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรี ยงลําดับ
จากมากไปน้ อย คือ จิตพอเพียง ค่านิยมเชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ โดยทํานายได้ สงู สุดใน
กลุ่มครู ที สอนอยู่ใ นโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง ตั วทํา นายชุด ที 2 (สถานการณ์ ใ นการทํ างาน)
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สามารถทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
ร้ อยละ 34.5 พบตัวทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และตัวทํานายชุดที 3
(จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ ) สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ร้อยละ 51.6 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ
จิตพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และค่านิยม
เชิงจริยธรรม ดังนันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของตัวแปรตามเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นัก เรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง จึงเป็ นไปตามความคาดหมายประมาณครึ งหนึงของ
สมมติฐาน
จิตลักษณะเดิม
1. จิตพอเพียง
2. ค่านิยมเชิงจริยธรรม
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ

สถานการณ์ ในการทํางาน
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน
จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ ในการทํางาน
1. จิตพอเพียง
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน
3. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
4. ค่านิยมเชิงจริยธรรม

44.3% ก. ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียน
ทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง

34.5% ก. ครูทีสอนอยู่
ในโรงเรียนทีไม่ใช่
แบบอย่างพอเพียง

เจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

51.6% ก. ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง

ภาพประกอบ 23 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายทีสําคัญของเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ กลุม่ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ในการ
ทํางานเป็ นตัวทํานาย ในกลุม่ ครูทีสอนอยูใ่ นโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis)
ของความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน (ตาราง 17) ด้ วยตัวทํานายชุดที 3 (จิตลักษณะเดิม
และสถานการณ์ในการทํางาน ) รวม 8 ตัวแปร ร่วมกันสามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการ
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พัฒนานักเรียนได้ มากกว่าตัวทํานายชุดที 1 (จิตลักษณะเดิม) หรือชุดที 2 (สถานการณ์ในการทํางาน)
ชุดใดชุดหนึงเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 พบผลสนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม กล่าวคือ ตัว
ทํานายชุดที 3 (จิตเดิมและสถานการณ์ ) รวม 8 ตัวแปร สามารถทํ านายความเชื ออํานาจในตนได้
มากกว่า ตัวทํานายชุดที 1 หรือ ชุดที 2 ได้ ร้อยละ 6.1 ยิงกว่านันตัวทํานายชุดที 3 ยังสามารถทํานาย
ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนได้ มากกว่าชุดที 1 หรือชุดที 2 ในครู 10 จาก 14 กลุม่ ย่อย
มีพิสยั ความแตกต่างอยู่ระหว่างร้ อยละ 5.5 ถึง 10.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีจึงเป็ นไปตาม
สมมติฐานด้ วย กลุ่มทีมีเปอร์ เซ็นต์แตกต่างกันมากทีสุด คือ กลุ่มครูชาย (ภาพประกอบ 24) โดยตัว
ทํานายชุดที 1 (จิตลักษณะเดิม) สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนได้ ร้อย
ละ 52.1 พบตัวแปรสําคัญทีทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน เรี ยงลําดับจากมาก
ไปน้ อย คือ ค่านิ ย มเชิ งจริ ย ธรรม และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ โดยทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มครู ชาย ตั ว
ทํานายชุด ที 2 (สถานการณ์ใ นการทํางาน) สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียนได้ ร้อยละ 53.7 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปน้ อย ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน ภาระงานครู และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ตัวทํานายชุดที 3 (จิตลักษณะเดิม
จิตลักษณะเดิม
1. ค่านิยมเชิงจริยธรรม
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ

สถานการณ์ ในการทํางาน
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน
2. ภาระงานครู
3. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ ในการทํางาน
1. ค่านิยมเชิงจริยธรรม
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน
3. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

52.1% ก. ครูชาย

53.7% ก.ครูชาย

ความเชืออํานาจในตน
ในการพัฒนานักเรียน

64.1% ก. ครูชาย

ภาพประกอบ 24 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายทีสําคัญของความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียน โดยใช้ กลุม่ จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ในการทํางานเป็ นตัวทํานาย ในกลุม่ ครูชาย

211
ร่วมกับสถานการณ์) สามารถทํานายความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยนได้ ร้อยละ 64.1 พบ
ตัวทํานายสําคัญเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง ดังนันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน จึงเป็ นไปตามความคาดหมายส่วนใหญ่
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที 4 เป็ นส่ วนใหญ่
สรุปผลการวิเคราะห์เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน พบว่า สมมติฐานข้ อที 4 ได้ รับการสนับสนุน
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม จากการศึก ษาทีพบว่าจิต ลัก ษณะเดิม และสถานการณ์ในการ
ทํางานร่ วมกัน 8 ตัวแปร สามารถทํ านายเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ได้ มากกว่าตัวทํานายชุดที
1 หรือชุดที 2 ตามลําพัง ตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป เป็ นผลทีสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมทีว่า
การใช้ ตวั แปรเชิงสาเหตุหลายสายวิชาการ (สหวิทยาการ) และสายละหลายด้ าน สามารถอธิบาย จิต
ลัก ษณะหรื อพฤติก รรมเป้ าหมายได้ ม ากกว่า การใช้ ตัว แปรเชิ งสาเหตุ สายจิ ตลัก ษณะหรื อ สาย
สถานการณ์เพีย งลําพัง และสายละน้ อยด้ าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี ให้ การสนับสนุน
สมมติฐานที 4 ซึงมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตทีผ่านมา ทีทําการทดสอบกรอบแนวคิดรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม ตัวอย่างผลงานวิจยั ทีเกียวข้ องเช่น ผลการวิจยั ของ ศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ
(2552) ทีศึกษาเจตคติทีดีตอ่ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสงขลา
สอดคล้ องกับดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ทีศึกษาทัศนคติทีดีต่องานครู ของครู
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และคณะ (2551) ศึกษาทัศนคติทีดีต่อ
การปลูกฝั งอบรมบุตรให้ เคารพกฎระเบียบของบิดาทีรับราชการตํารวจตํารวจ
5.1.5 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 5
สมมติฐานที 5 กล่าวว่า ตัวทํานายชุดที 5 ซึงประกอบด้ วย ตัวทํานายชุดที 3 (คือ จิตลักษณะ
เดิมร่วมกับสถานการณ์ในการทํางาน 8 ตัวแปร) ร่วมกับตัวทํานายชุดที 4 (คือ กลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร) รวม 11 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละด้ านใน 2 ด้ าน ได้ มากกว่าเมือใช้ ตวั ทํานายชุดที 3 หรือตัวทํานาย
ชุดที 4 ชุดใดชุดหนึงเพียงลําพัง โดยกําหนดเกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการทํานายตังแต่ร้อยละ
5 ขึนไป (เกณฑ์นีกําหนดขึนใช้ ในการวิจยั ครังนี)
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ู แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression Analysis)
ของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 2 ด้ าน (พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ด้ วยตัวทํานายชุดที 5 (จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ในการทํางาน
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ) รวม 11 ตัวแปร ร่วมกันทํานายพฤติกรรมพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง 2 ด้ าน แต่ละด้ าน (พฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ได้ มากกว่าตัวทํานายชุดที 3 หรือ ชุดที 4 ชุดใดชุดหนึงเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ์
ร้ อยละ 5 พบว่า ปรากฏผลทีสนับสนุนสมมติฐานที 5 ทัง 2 พฤติกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ ในการทํางาน
1. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
2. จิตพอเพียง
จิตลักษณะตามสถานการณ์
1. เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ ในการทํางาน
และจิตลักษณะตามสถานการณ์
1. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
2. เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จิตพอเพียง

41.7% ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

32.4%
ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและ
ออมเงิน

48.4% ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

ภาพประกอบ 25 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายทีสําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน โดยใช้ กลุม่ จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ในการทํางาน และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์เป็ นตัวทํานาย ในกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
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ู แบบมาตรฐานของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน (ตาราง 18) ด้ วยตัวทํานายชุดที 5 (จิตลักษณะเดิม สถานการณ์
ในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ์) รวม 11 ตัวแปร ร่วมกันสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน ได้ มากกว่า ตัวทํานายชุดที 3 หรือชุดที 4
ชุดใดชุดหนึงเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 ไม่ปรากฏผลทีสนับสนุนสมมติฐานในครูกลุ่มรวม แต่
พบผลทีให้ การสนับสนุนสมมติฐานเพียง 1 จาก 14 กลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี โดยมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างเท่ากับ 6.7 (ภาพประกอบ 25) โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ย นด้ า นการประหยัด ค่าใช้ จ่ ายและออมเงิ น ได้ ร้ อยละ 48.4 โดยมีตัว ทํ านายสํ า คัญ
เรี ย งลําดับจากมากไปน้ อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง เจตคติต่อพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และจิ ตพอเพียง ตัวทํานายชุด ที 3 (จิ ต
ลักษณะเดิม และสถานการณ์ในการทํางาน) สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินได้ ร้อยละ 41.7 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ เรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
คือ การสนับสนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง และจิตพอเพี ยง ตั วทํานายชุด ที 4 (จิ ตลักษณะตาม
สถานการณ์) สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออม
เงินได้ ร้อยละ 32.4 โดยมีตวั ทํานายสําคัญเพี ยงตัวเดียว คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ดังนันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน จึงเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
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ู แบบมาตรฐานของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ตาราง 19) ด้ วยตัวทํานายชุดที 5 (จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ในการ
ทํางาน และจิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ ) รวม 11 ตัวแปร ร่ วมกัน สามารถทํ านายพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ มากกว่า ตัวทํานายชุดที 3 หรือชุดที 4 ชุดใด
ชุดหนึงเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 ไม่ปรากฏผลทีสนับสนุนสมมติฐานในครูกลุม่ รวม แต่พบผลที
ให้ การสนับสนุนสมมติฐาน ใน 2 จาก 14 กลุม่ ย่อย คือ กลุ่มครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่าง
พอเพียง และกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีเปอร์เซ็นต์ทีแตกต่างเท่ากับ 7.6 และ 11.9
ตามลําดับ (ภาพประกอบ 26) โดยในกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึงเป็ นกลุม่ ทีมีเปอร์เซ็นต์
ทํานายแตกต่างกันมากทีสุด พบว่า ตัวทํานายชุดที 5 สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้ ร้อยละ 56.9 โดยมีตวั ทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไป
น้ อย คื อ เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจในตนใน
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จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ ในการทํางาน
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน
2. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ค่านิยมเชิงจริยธรรม
จิตลักษณะตามสถานการณ์
1. เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ ในการทํางาน
และจิตลักษณะตามสถานการณ์
1. เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
4. ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน

44.8% ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

45.0%
ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการ
ใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

56.9% ก. กศ.สูงกว่า ป.ตรี

ภาพประกอบ 26 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายทีสําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยใช้ กลุม่ จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ในการทํางาน และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์เป็ นตัวทํานาย ในกลุม่ ครูทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
การพัฒนานักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ตัวทํานายชุดที 3 (จิตลักษณะเดิม และ
สถานการณ์ในการทํางาน) สามารถทํานายได้ ร้อยละ 44.8 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ เรียงลําดับจากมาก
ไปน้ อย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ย น ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมเชิงจริยธรรม ตัวทํานายชุดที 4 (จิตลักษณะตามสถานการณ์ )
สามารถทํานายได้ ร้อยละ 45.0 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ เรี ย งลําดับจากมากไปน้ อย คือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชืออํานาจในตนใน
การพัฒนานักเรียน ดังนันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงเป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
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จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที 5 บางส่ วน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือหาปริมาณการทํานายและตัวทํานายของพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน แต่ละด้ าน โดยใช้ ตวั ทํานายหลายกลุ่ม กลุ่ม
ละหลายด้ าน พบผลทีสนับสนุนสมมติฐานที 5 ทีกําหนดขึนบนพืนฐานของรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์
นิยมทีว่า การใช้ ตวั แปรเชิงสาเหตุหลายสายวิชาการ (สหวิทยาการ) และสายละหลายด้ าน สามารถ
อธิบายพฤติกรรมเป้าหมายได้ มากกว่าการใช้ ตวั แปรเชิงสาเหตุน้อยสาย และสายละน้ อยด้ าน มีความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตหลายเรือง ทีทําการทดสอบกรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
ตัวอย่างงานวิจยั ทีสอดคล้ องกับผลวิจยั ข้ างต้ น เช่น พฤติกรรมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพือ
เสริมสร้ างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ (ศุภวดี บุญญวงศ์และคณะ. 2552) พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยน
ของครู ค ณิ ต ศาสตร์ ในระดับ มัธ ยมศึก ษา (ดุจ เดือ น พัน ธุม นาวิ น และอัม พร ม้ า คนอง. 2547)
พฤติกรรมการทํางานของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อ้ อมเดือน สดมณี และอุษา ศรี
จินดารัตน์ . 2549) พฤติกรรมตํารวจในการปลูกฝั งอบรมบุตรชายให้ เคารพกฎระเบียบ (ทิพย์ฆัมพร
เกษโกมลและคณะ. 2551) พฤติกรรมป้ องกัน อัน ตรายจากการทํางานของพนัก งานปฏิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรม (จุรีพร ภิบาลจันทร์. 2551)
5.1.6 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที 6
สมมติฐ านที 6 กล่าวว่า กลุ่มตัวแปรลําดับ ที 1 คือ พฤติก รรมของครูใ นการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน สามารถทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรม
การปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู ทีสอนในโรงเรี ย นแบบอย่าง
พอเพียง ได้ มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เมือควบคุมอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรลําดับที 1 ให้ คงทีแล้ ว นํากลุ่มตัวแปรลําดับที 2 คือ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และสถานการณ์ในการทํางานของครู รวม 4 ตัว เข้ าร่วมทํานาย สามารถเพิมปริมาณ
การทํ านายเจตคติของนัก เรี ย นต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของครู ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมือนําคะแนนเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู มาทําการวิเคราะห์ถดถอยแบบมีลําดับขัน (ตาราง 20) โดยใช้ กลุ่มตัวแปร
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง 2 ตัวแปร (พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) เป็ นตัวทํานายลําดับที 1 และตัวทํานายลําดับที 2 คือ จิตลักษณะ
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1. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน

2. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

โรงเรี ยนแบบอย่าง
พอเพียงทํานายได้
มากกว่าโรงเรียนทีไม่ใช่
แบบอย่างพอเพียง
มากกว่าโรงเรียน

เจตคติของนักเรียนต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู

ภาพประกอบ 27 แสดงผลการวิจยั ทีสนับสนุนสมมติฐานที 6

กลุม่ ตัวทํานายสําคัญลําดับที 1
1. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

กลุม่ ตัวทํานายสําคัญลําดับที 2
1. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. เจตคติตอ่ นักเรียน

ทํานายได้ 1.1% ในกลุม่ รวม
2.3% ใน ก. รร.แบบอย่างพอเพียง

เจตคติของนักเรียนต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครู

ทํานายได้ เพิมขึน 1.8% ในกลุม่ รวม
3.5% ใน ก. รร. แบบอย่างพอเพียง

ภาพประกอบ 28 ผลการทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู โดยใช้ กลุม่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 2 ด้ าน เป็ นตัวทํานายลําดับที 1 และ กลุม่ จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และสถานการณ์ในการทํางานรวม 4 ตัวแปรร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที 2 ในกลุม่
ครูโดยรวมและกลุม่ ครูผ้ สู อนในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง
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ตามสถานการณ์ 3 ตัวแปรและสถานการณ์ในการทํางาน 1 ตัวแปร รวมเป็ น 4 ตัวทํานาย (เจตคติต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชืออํานาจในตนในการ
พัฒนานักเรียน เจตคติตอ่ นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน) ผลปรากฏว่า พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า) สามารถร่วมกันทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู ใ นโรงเรี ย นแบบอย่างพอเพี ย ง ได้ มากกว่าโรงเรี ย นที ไม่ ใ ช่
แบบอย่างพอเพียง (ปริมาณการทํานายเท่ากับร้ อยละ 2.3 และ 1.2 ตามลําดับ) (ภาพประกอบ 27)
พบอีกว่า กลุม่ ตัวทํานายลําดับที 2 สามารถเข้ าร่วมทํานายเจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรม
การปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ได้ เพิมขึนจากทีกลุม่ ตัวทํานาย
ลํา ดับ ที 1 ทํ านายได้ อย่ างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ในกลุ่ม รวม และกลุ่ม ย่ อย 4 จาก 14 กลุ่ม มี
เปอร์เซ็นต์การทํานายทีเพิมขึนอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.8 ถึง 5.6 โดยในกลุ่มรวมทํานายได้ เพิมขึนร้ อยละ
1.8 (ตาราง 20 และภาพประกอบ 28) ในกลุ่มโรงเรี ยนพอเพียงทํานายได้ เพิมขึนร้ อยละ 3.5 และใน
กลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตําทํานายได้ เพิมขึนสูงสุด ร้ อยละ 5.6 มีตวั ทํานายสําคัญ
คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเจตคติตอ่ นักเรียน
ดังนันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีจึงสนับสนุนสมมติฐานข้ อที 6 เป็ นส่ วนใหญ่
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินโครงการขับเคลือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา ทีพบว่านักเรียนจากโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง มีเจตคติทีดี
ต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู มากกว่านักเรียนจากโรงเรียน
ทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง มีผลงานวิจยั ในอดีตทีศึกษาความสําเร็จของการเข้ าร่วมโครงการต่างๆ ทีมี
ต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของบุคคลและผลของพฤติกรรมเหล่านัน ตัวอย่างเช่น จุรีพร ภิบาลจันทร์
(2551) พบว่า พนักงานปฏิบัติการทีทํางานในโรงงานทีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มี
พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางาน (ตามหน้ าทีและนอกเหนือหน้ าที) มากกว่าพนักงานทีทํางาน
ในโรงงานทีไม่ได้ รับการรับรองฯ และการมีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางาน 2 ด้ านดังกล่าว
สามารถร่วมกันทํ านายความถีในการเจ็บ ป่ วยจากการทํ างาน (ตามบัน ทึก การรักษาพยาบาลของ
โรงงาน) ในกลุม่ พนักงานทีทํางานในโรงเรียนทีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 (ทํานายได้
ร้ อยละ 12.4) มากกว่าพนักงานทีทํางานในโรงเรี ยนทีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000
(ทํานายได้ ร้อยละ 10) ส่วนวิจัยของศิริกุล กลินทอง (2549) พบว่า ข้ าราชการทีเข้ าร่วมโครงการการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีพฤติกรรมการทํางานราชการด้ านบริการประชาชนดีกว่า ข้ าราชการทีไม่
เข้ าร่วมโครงการฯ สอดคล้ องกับงานของดุจเดือน พัน ธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) พบว่า
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พฤติก รรมการสนับสนุนทางสังคมจากครู ส่งอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ในการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนไปยังทัศนคติทีดีในการเรี ยนคณิตศาสตร์ (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลทางอ้ อม
เท่ากับ .22) จากผลการวิจยั ทีผ่านมา แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าร่วมโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ทําให้ บุคคล
มีพฤติกรรมทีน่าปรารถนามากขึน เช่น พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการทํางาน เป็ นต้ น
ยิงกว่านันยังพบว่าการทีครู มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนเพียงอย่างเดีย ว ไม่เพีย ง
พอที จะพัฒนาจิตใจหรื อจิ ตลักษณะของนัก เรี ยนได้ อย่างแท้ จริ ง โดยครู ควรที จะมีจิ ตลักษณะหรื อ
สถานการณ์ทีเกียวข้ องกับนักเรี ยนบางบางประการร่วมด้ วย ซึงจากผลการวิจัยนีพบอย่างชัดเจนว่า
พฤติก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ทรั พ ยากรอย่า งคุ้ม ค่า เจตคติ ต่อ นัก เรี ย น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับแรกๆ ทีสามารถทํานายเจตคติของ
นักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูได้ ซึงผลวิจัยก่อน
หน้ านีก็พบผลในทํานองเดียวกัน เช่น งานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547)
พบว่า พฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครูคณิตศาสตร์ และทัศนคติทีดีต่องานครู สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ สอดคล้ องกับศุภวดี บุญญวงศ์ และคณะ (2552)
ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรี ยน ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุที
สําคัญสามลําดับแรก คือ เจตคติทีดีตอ่ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การรับรู้การปลูกฝั งคุณลักษณะที
พึงประสงค์จากครู และพฤติกรรมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ โดยสามารถร่วมกันอธิบายคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ ร้อยละ 2 ถึงร้ อยละ 8

5.2 การสรุ ปและอภิปรายผลในประเด็นพิเศษ
5.2.1 ครู กลุ่มเสียงและปั จจัยปกป้อง
ครูกลุม่ เสียงในทีนี คือ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง 2 ด้ านน้ อย (พฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และมีเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย เป็ นต้ น พิจารณาตามลักษณะชีวสังคม
และภูมิหลังของครูที แตกต่างกัน ที ละ 3 ด้ าน ได้ แก่ เพศ อายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
ครอบครัว (ตาราง 14) ประเภทโรงเรี ยน ระดับชันทีสอน และกลุ่มสาระวิชาทีสอน (ตาราง 15) (ดูผล
วิจยั ในตาราง 14 และ 15 ส่วนที 2) ส่วนปั จจัยปกป้อง (Protective factors) หมายถึง ปั จจัยทีจะช่วย
ลดผลเสียทีอาจเกิดขึนกับบุคคลทีมีลกั ษณะเสียง ซึงพบลักษณะของกลุม่ เสียงและปั จจัยปกป้อง ดังนี
(ภาพประกอบ 29)
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ครู ทีมีพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่ าใช้ จ่ายและออมเงิน
น้ อย คือ 1) ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 และม.3) โดยเฉพาะครูทีสอนวิชาสังคมศึกษาฯ หรื อวิชา
วิทยาศาสตร์ 2) ครูประถมศึกษาทีสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตาราง 15) ปั จจัยเชิงเหตุ
(ปั จจัยปกป้อง) สําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
ได้ แก่ การสนับสนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ประสบการณ์ ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ค่านิยมเชิงจริยธรรม (ตาราง 18)
ครู ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้มค่ าน้ อย คือ
1) ครูอายุราชการน้ อย 2) ครูทีสอนระดับประถมศึกษาในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรื อ 3) ครู
ทีสอนระดับ มัธยมศึกษา (ม.2 และม.3) โดยเฉพาะครู ทีสอนวิช าสังคมศึก ษาฯ และวิทยาศาสตร์
(ตาราง 15) ปั จจัยเชิงเหตุ (ปั จจัยปกป้อง) สําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้ าง เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเชือ
อํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน (ตาราง 19)
ครู ทีมี เ จตคติ ต่ อพฤติ ก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงน้ อย คือ 1) ครูชาย 2) ครูทีอายุราชการมาก แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํา ปั จจัย
เชิงเหตุ (ปั จจัยปกป้อง) สําคัญของเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ประสบการณ์ที
ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ลัก ษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง(ตาราง 16)
ครู ทีมีความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียนน้ อย คือ 1) ครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนที
ไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง พบเฉพาะในหมูค่ รูทีสอนระดับประถมศึกษา และสอนวิชาสังคมศึกษา 2) ครู
ทีสอนระดับมัธยมศึกษา พบเฉพาะในหมู่ครูทีสอนในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง และสอนวิชาสังคม
ศึกษาฯ 3) ครูทีสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบเฉพาะในหมู่ครูประถมศึกษา ทีสอนอยู่ใน
โรงเรียนแบบอย่างพอเพียง หรือไม่ใช่แบบอย่างพอเพียงก็ตาม และ 4) ครูทีสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
พบเฉพาะในหมูค่ รูประถมศึกษา ทีสอนอยู่ในโรงเรียนแบบอย่างพอเพียง ปั จจัยเชิงเหตุ (ปั จจัยปกป้อง)
สําคัญของความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม จิตพอเพียง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรม

กลุ่มเสียง

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน

1. ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 และม.3)
โดยเฉพาะครูทีสอนวิชาสังคมศึกษาฯ หรือวิชา
วิทยาศาสตร์
2. ครูประถมศึกษาทีสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1. ครูอายุราชการน้ อย
2. ครูทีสอนระดับประถมศึกษาในวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
3. ครูทีสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 และม.3)
โดยเฉพาะครูทีสอนวิชาสังคมศึกษาฯ และ
วิทยาศาสตร์

ปั จจัยปกป้อง

1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
2. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
3. เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
6. ค่านิยมเชิงจริยธรรม
7. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียน

ภาพประกอบ 29 แสดงผลการวิจยั เกียวกับกลุม่ เสียง และปั จจัยปกป้อง
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สรุปได้ ว่า ครู ทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง 2
ด้ านน้ อย (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) ได้ แก่ ครูทีมีอายุราชการน้ อย ครูทีสอนระดับ
มัธยมศึก ษา (ม.2 – ม.3) โดยเฉพาะครู ที สอนวิ ช าสังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม และวิช า
วิทยาศาสตร์ และครูทีสอนระดับประถมศึกษาในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนปั จจัยเชิงเหตุสําคัญด้ านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานทีอาจพัฒนาเป็ นปัจจัย
ปกป้อง เพือช่วยเพิมพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน
(พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) เรี ยงตามลําดับความสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
การสนับ สนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง เจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนา
นักเรียน
5.2.2 สรุ ปปั จจัยเชิงเหตุและผลของการมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลู กฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึก ษาเพือแสวงหาสาเหตุของพฤติก รรมตามรูป แบบปฏิสัมพัน ธ์นิ ย ม (Interactionism
Model) นอกจากตัวแปรด้ านจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ในการทํางานจะมีความเกียวข้ องกับ
พฤติ ก รรมการปลูก ฝั ง อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแล้ ว กลุ่ม ตัว แปรที มี
ความสําคัญไม่น้อยกว่ากลุม่ ตัวแปรทังสองดังกล่าว คือ กลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึงใน
การศึกษาครังนี พบว่า เจตคติทีดีต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เป็ นตัวแปรในกลุ่มจิตลัก ษณะตามสถานการณ์ ที สามารถเข้ าร่ วมทํ านายพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียน
ด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ เป็ นลําดับแรก (ตาราง 18 และตาราง 19) ในบทที 4 ทังในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อยเกื อบทุกประเภททีศึกษา ในส่วนนีจึงมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลเกียวกับปั จจัยเชิงเหตุและปั จจัยเชิงผลของเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอภิปรายผลเพือประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาตัวแปรสําคัญนี
ต่อไป
ปั จจัยเชิงเหตุ ของเจตคติต่อพฤติก รรมการปลู กฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที 4 (ตาราง16) พบว่า ตัวทํานายชุดที 1 คือ จิตลักษณะเดิม
4 ตัวแปร ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ลักษณะมุง่ อนาคต– การควบคุมตน ค่านิยมเชิงจริยธรรม และจิต
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พอเพีย ง สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ในกลุ่มรวม ได้ ร้อยละ 50.4 โดยมีตวั ทํ านายสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ย ธรรม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ และจิตพอเพียง และทํานายได้ สงู สุดร้ อยละ 56.6 ในกลุ่มครูทีสอนอยู่ในโรงเรี ยนแบบอย่าง
พอเพียง มีตวั ทํานายสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และลักษณะมุ่งอนาคต –
การควบคุมตน ตัวทํานายชุดที 2 คือ สถานการณ์ในการทํางาน 4 ตัวแปร ได้ แก่ ประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสนับ สนุน ทางสัง คมจากคนรอบข้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู สามารถทํานายเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 37.1 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และภาระงานครู และทํานายได้ สงู สุดร้ อยละ 43.8 ในกลุ่ม
ครูชาย มีตวั ทํานายสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน และการสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้ าง
เมือนํ าตัวทํ านายทังสองชุด (กลุ่มจิ ตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และกลุ่มสถานการณ์ ใ นการ
ทํางาน 4 ตัวแปร) รวมเป็ น 8 ตัวแปร ปรากฏว่า ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ในการ
ทํางาน สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 55.3 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน และจิตพอเพียง และทํานายได้ สงู สุดร้ อยละ 62.7 ในกลุ่มครูชาย มีตวั ทํานาย
สําคัญ คือ ความสัมพัน ธ์ระหว่างครูและนัก เรี ย น ประสบการณ์ ที ได้ รับ จากการฝึ กอบรมตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง ลักษณะการมุ่งอนาคต – การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
สรุ ป ได้ ว่า ตัวทํ านายทีสําคัญ ของเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุดจิตลักษณะเดิม ได้ แก่ ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ
จิตพอเพียง ในชุดสถานการณ์ในการทํางาน ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ภาระงานครู
และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และตัวทํานายทีสําคัญในชุดรวม 8 ตัวแปร ได้ แก่ ค่านิยม
เชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน จิตพอเพียง ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ภาพประกอบ 28)
ปั จจัย เชิงผลของเจตคติต่ อพฤติก รรมการปลู ก ฝั งอบรมนั กเรี ย นตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที 4 (ตาราง 18 และ 19) พบว่า เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 24.9 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .49) ในกลุ่มย่อย
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14 กลุม่ มีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 21.1 ถึง 32.8 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูทีสอนอยู่ใน
โรงเรี ยนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ค่าเบต้ าเท่ากับ .57) และเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถทํานายพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้าน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในกลุม่ รวม ได้ ร้อยละ 23.6 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .48) ในกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม มี
ปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 23.4 ถึง 37.5 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มครูทีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี (ค่าเบต้ าเท่ากับ .61) ดังนัน อาจกล่าวได้ ว่าพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิ น และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เป็ นปั จจัยเชิงผลของเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามลําดับ
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุและผลของเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งได้ ว่า ปั จจัยเชิงเหตุของเจตคติต่อพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ค่านิย มเชิงจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรี ยน จิตพอเพีย ง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน การสนับ สนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ตามลําดับ ส่วนปั จจัยเชิงผลของเจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่าย
และออมเงิน และพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามลําดับ
ปั จจัยเชิงผลของพฤติกรรมครู ในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้จ่าย
และออมเงิน และด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที 4 (ตาราง 20) พบว่า พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่าย
และออมเงิน และพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า ) สามารถ
ร่วมกันทํานายเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งของครู ในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 1.1 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ค่าเบต้ าเท่ากับ .14) ในกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม มีปริ มาณการ
ทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 0.4 ถึง 4.1 ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูทีจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตวั
ทํานายสําคัญ คือ พฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .27) และยังพบว่า พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ด้ าน สามารถทํานายเจตคติของนัก เรี ยนต่อพฤติก รรมการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูในกลุ่มนักเรี ยนทีเรี ยนในโรงเรี ยนแบบอย่างพอเพียง ได้ มากกว่านักเรี ยนที
เรียนในโรงเรียนทีไม่ใช่แบบอย่างพอเพียง (ภาพประกอบ 30)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

จิตลักษณะเดิม
1. ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม

ก. รวม 50.4%

2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
3. จิตพอเพียง

ก. รร.แบบอย่าง
พอเพียง 56.6%

ก. ไม่ใช่แบบอย่าง
พอเพียง 32.8 %

สถานการณ์ ในการทํางาน
1. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน

2. ภาระงานครู
3. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

ก. รวม 37.1%

จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ ในการทํางาน

ก.ครูชาย
43.8%

1. ค่านิยมเชิงจริ ยธรรม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
3. จิตพอเพียง
4. ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
5. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
6. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ

ก.เศรษฐกิจสูง 27.6%

เจตคติตอ่ พฤติกรรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ก. รวม 55.3 %

ก. ชาย 27 %
ก. กศ สูงกว่า
ป.ตรี 37.5 %

พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรม
นักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ก. รวม 1.1 %
ก. จบ ป.ตรี 4.1 %

เจตคติของนักเรียนต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของครู

ก. ครูชาย 62.7 %

ภาพประกอบ 30 ปั จจัยเชิงเหตุและผลของเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยสําคัญ
และปั จจัยเชิงผลของพฤติกรรมครูในการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน ในครูกลุม่ สําคัญบางกลุม่
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5.3 ข้ อดีและข้ อจํากัดของการวิจยั
งานวิจัยในครังนีเป็ นการวิจัย ประเภทศึกษาความสัมพัน ธ์ เปรี ย บเที ย บ (Correlational –
Comparative Study) มีจุดมุ่งหมายเพื อศึกษาว่า ปั จ จัยด้ านจิตลัก ษณะเดิม สถานการณ์ใ นการ
ทํ างาน จิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ ตลอดจนลัก ษณะทางชี วสัง คมและภูมิห ลัง มีค วามสํ าคัญ
เกียวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ในกลุ่ม
ตัวอย่างครังนีมากน้ อยเพียงใด และเพราะเหตุใด ผลงานวิจัยครังนีมีข้อดีและข้ อจํากัดทีควรนําเสนอ
ต่อนักวิจยั และนักพัฒนาไว้ เป็ นข้ อควรคํานึงก่อนนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
5.3.1 ข้ อดีของงานวิจัย
1. ใช้ หลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ ในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
โดยอาศัย รูป แบบปฏิสมั พัน ธ์นิ ยมเป็ นกรอบแนวคิดพืนฐานในการประมวลเอกสาร ทํ าให้ สามารถ
กําหนดตัวแปรเชิ งสาเหตุสําคัญ ทีเกี ยวข้ องกับ พฤติกรรมครูใ นการปลูกฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนว
ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทังที เป็ นปั จ จัย เชิ งสาเหตุภายนอกและภายในบุคคล ตลอดจนมีก าร
ตังสมมติฐานเพือพิสจู น์ ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรเชิ งสาเหตุทีเป็ นลัก ษณะภายนอกตัวบุคคลกับ
ลักษณะทางจิตใจภายในของบุคคลด้ วย 2 แบบด้ วย จึงเป็ นการวิจัยที ศึกษาครอบคลุม 4 สายสาเหตุ
สําคัญของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึงมีลกั ษณะเป็ นสห
วิทยาการ
2. การวิจัย นี มีจุด มุ่ งหมายที จะศึก ษาปั จจัย เชิงสาเหตุ จากหลายกลุ่ ม ตั วแปรของ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาปั จจัยเชิง
ผลของพฤติกรรมดังกล่ าวด้ วย (ได้ แก่ เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู) นับเป็ นการวิจยั ทีศึกษาทังปั จจัยเชิงเหตุ และผลของพฤติกรรมหนึงๆ
อย่างครบวงจร
3. คุณภาพของเครื องมือวัดที ใช้ ในการวิจัยในการวิจัยครังนีได้ มีการสร้ างแบบวัดชนิ ด
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) โดยผู้วิจยั ร่วมสร้ างแบบวัดขึนใหม่จํานวน 6 ฉบับ
มีการปรับปรุงแบบวัดทีมีอยู่เดิมเพือให้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ปั จจุบนั 2 ฉบับ และนําแบบวัดทีมีอยู่เดิม
มาใช้ โดยตรง 6 ฉบับ รวม 14 ฉบับ ทุก แบบวัดทีสร้ างขึนและปรับปรุงได้ ผ่านการตรวจสอบความ
เทียงตรง จากคณะผู้เชียวชาญและผ่านการทดลองใช้ และประเมินคุณภาพของแบบวัด มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ ออยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง และทังฉบับมีความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าอยู่
ระหว่าง .70 ถึง .93 (ตาราง 21 ภาคผนวก ก )
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3. งานวิจัยนี มีการระบุกลุ่มครู ประเภทเสี ยงได้ แก่ ครู บางประเภททีศึกษาตามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลังซึงพบว่ามีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ อย
การระบุถึงครู กลุ่มเสียงมีประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลากรผู้มีบทบาทในการส่งเสริ มและพัฒนาครู
(เช่น สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน เป็ นต้ น) ซึงจะได้ ทราบเป็ นข้ อมูลเบืองต้ นว่าครูกลุม่ ใดทีควรได้ รับการส่งเสริมและ
พัฒนา เป็ นอันดับแรกๆ
4 การวิจัยครั งนี ได้ศึกษา จิตพอเพียง ซึ งเป็ นตัวแปรทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ ที สร้ าง
ขึนใหม่ และคาดว่ าจะเป็ นจิตลักษณะสําคัญที สามารถวัดและประเมินผลได้ในกระบวนการ
ขับเคลื อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตคนไทย ตัวแปรจิตพอเพียง ถูกสร้ างขึน
โดยนักจิตพฤติกรรมศาสตร์จากศูนย์วิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) เพือเป็ นปั จ จัยเชิ งสาเหตุด้านจิตใจของกลุ่มพฤติก รรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ตัวแปรนีผ่านการสร้ างและพัฒนาอย่างเป็ นขันตอนตามหลัก การวิเ คราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) และในการวิจัยครังนี ก็พบผลว่า ยิงครู ในกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีจิ ตพอเพียงสูง
เท่าใด ก็ยิงมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่านัน
5. งานวิจัยนี มุ่งยืนยันถึงความสําคัญของโรงเรียนที ได้ รับการประเมินและประกาศให้
เป็ นสถานศึกษาแบบอย่ างที มีการจัดการเรี ยนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพีย ง ในส่วนที เกี ยวข้ องกับ พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีได้ รับการประเมินและประกาศให้ เป็ นสถานศึกษา
แบบอย่างทีมีการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ รับการ
คาดหมายว่าจะเป็ นผู้มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้ าน
มากกว่าครูทีสอนอยู่ในโรงเรียนประเภทตรงข้ าม ซึงพบผลเป็ นไปตามความคาดหมาย ในกลุ่มครูชาย
และกลุ่มครู ที มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัวสูง ผลการวิจัย ที พบจึงเป็ นหลัก ฐานส่วนหนึงที
สามารถยืนยันความสําคัญของการประเมินและประกาศให้ โรงเรียนเป็ นสถานศึกษาแบบอย่างทีมีการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ มากขึน
5.3.2 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
1. การวิจัย นี เป็ นการศึก ษาประเภทความสัมพันธ์ และเปรี ยบเทียบ (Correlational –
Comparative Study) ดังนัน ผลวิจยั ทีพบจึงเป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามเท่านัน ผลของการวิจยั ยังมิได้ มีการพิสจู น์เพือยืนยันความเป็ นสาเหตุ และผลของพฤติกรรม
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การปลูกฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง จึงควรมีก ารวิจัยทดลองประเมินผล
(Experimental Study) เพือพิสจู น์ความเป็ นสาเหตุทีแท้ จริงของปั จจัยเชิงเหตุสําคัญทีพบ
2. การวิจัยนี มีข้อจํากัดในการวิเคราะห์ ข้อมู ลตัวแปรเชิงผลคือ เจตคติของนักเรี ยนต่อ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู ซึงเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที
เป็ นนักเรียนของครูแต่ละคนทีถูกศึกษาในอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 4 – 6 คน และเมือนําตัวแปร
นีมาวิเคราะห์เป็ นปั จ จัยเชิงผลของพฤติกรรมการปลูก ฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของครู 2 ด้ าน ปรากฏผลว่า มีเปอร์ เซ็นต์การถูกทํานายในปริ มาณตํา ทังนีอาจเนืองมาจาก
ธรรมชาติของข้ อมูลทีมาจากกลุม่ ตัวอย่างคนละกลุม่ กัน

5.4 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาและวิจยั ต่ อไป
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติเพือการพัฒนาต่ อไป
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสํา หรั บ หน่ วยงานที เกี ยวข้ อกง ั บ การดํา เนินโครงการ
ขับ เคลื อนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ส ถานศึก ษา เช่น กระทรวงศึกษาธิ ก าร หรื อ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน เป็ นต้ น โดยควรดําเนินการดังนี 1) ควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการฝึ กอบรมจิ ตลัก ษณะควบคู่กับ การฝึ กอบรมด้ านสาระวิช าที สอน เนื องจากมี
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ครูทีมีจิตลักษณะทีพร้ อม (เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ความเชือ
อํานาจในตน เป็ นต้ น) จะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงได้ มาก หน่วยงานทีเกียวข้ องจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการฝึ กอบรมรูปแบบใหม่ ทีมีการ
บูรณาการเรื องของการพัฒนาจิ ตลักษณะสําคัญแก่ครู ควบคู่กับการฝึ กอบรมตามหลัก การปลูกฝั ง
อบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) จากผลการวิจยั ทีพบว่า ประสบการณ์ในการ
ฝึ กอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปั จ จัยสําคัญทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการปลูกฝั ง
อบรมนัก เรี ย นตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่างชัดเจน ดังนัน หน่วยงานที เกี ยวข้ องควร
สนับสนุนให้ ครูได้ มีโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรม/ สัมมนา หรื อศึกษาดูงาน หรื อกิจกรรมที เกียวกับการ
ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือให้ บคุ คลกลุม่ ดังกล่าวได้ มีประสบการณ์และความรู้
ความเข้ าใจอย่างดีเกียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นกั เรียนได้ อย่างเหมาะสม 3) ผลการวิจยั นีพบว่า ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์
ในการทํางาน คือ การสนับ สนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง (ตาราง 18 และ ตาราง 19) เป็ นปั จจัย
สําคัญ ลําดับ แรกๆ ที เกี ยวข้ องกับ พฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ยนตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของครู ดังนัน หน่วยงานทีเกียวข้ องจึงควรส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาบริ หาร
จัดการกับสถานการณ์ใ นการทํางานที เอืออํานวยยิ งขึน เช่น ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาให้ การ
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สนับสนุนทางสังคมในด้ านต่างๆ (งบประมาณ ข้ อมูลข่าวสาร และกําลังใจ) แก่ครู มากยิงขึน โดยอาจ
จัดฝึ กอบรมทักษะการสนับสนุนทางสังคมแก่ผ้ บู ริหารสถานศึกษา เป็ นต้ น
2. ผลการวิจัย นี ทํา ให้ ทราบว่ า ครู ประเภทใดควรได้ รับ การพัฒนาเป็ นลํา ดับ ต้ นๆ
กล่าวคือ ครูทีมีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงินน้ อย และ
พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าน้ อย คือ ครูอายุราชการน้ อย ครูที
สอนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะครูทีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูทีสอนระดับประถมศึกษาในวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ครูกลุม่ ดังกล่าว จึงควรได้ รับการพัฒนาเป็ นลําดับต้ นๆ โดยปั จจัยเชิงเหตุทีมี
บทบาทสําคัญในการเสริมสร้ างพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทัง 2 ด้ าน (พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน และพฤติกรรม
การปลูก ฝั งอบรมนัก เรี ย นด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้ม ค่า ) ได้ แก่ คือ แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ การ
สนับสนุน ทางสังคมจากคนรอบข้ าง ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน เจตคติต่อพฤติก รรมการ
ปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน จิ ต
พอเพียง และความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน ข้ อมูลเหล่านีสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ใน
การวางนโยบายและแผนการกํ าหนดแนวทางการพัฒนาครู ก ลุ่มเสียงดังกล่าว ตลอดจนครู ทัวไป
เพือให้ มีพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทิศทางทีเหมาะสม
ต่อไป
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
1. ควรสร้ างกิจกรรมต้ นแบบเพือพัฒนาปั จจัยปกป้องสําคัญ (ดูภาพประกอบ 29) แล้ วทําการ
วิจัยเชิงทดลองประเมินผล (Experimental - Evaluative Study) กิจกรรมต้ นแบบนันๆ ก่อนนําไปใช้
พัฒนาครู ก ลุ่มเสียงตลอดจนครู กลุ่มทัวไปที ควรได้ รับ การพัฒนาให้ มีพฤติก รรมการปลูก ฝั งอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน
2. ศึ ก ษาวิจั ย เพื อสร้ างแบบจํา ลองปั จจั ย ความสั ม พั น ธ์ เชิง สาเหตุ แ ละผลของ
พฤติ ก รรมการปลู ก ฝั ง อบรมนั ก เรี ย นตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของครู ด้ ว ยวิ ธี
วิเคราะห์ อิท ธิพล (Path Analysis) โดยควรศึกษาและประมวลเอกสารเพือเพิมตัวแปรในส่วนของ
นักเรียน เช่น จิตลักษณะ สถานการณ์ และพฤติกรรมสําคัญของนักเรียน เพือให้ ได้ ผลการวิจัยในส่วน
ของปั จจัยเชิงผลของพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนของครูมีความชัดเจนยิงขึน
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ภาคผนวก ก
(คุณภาพและเครืองมือวัด)

ตาราง 21 การสร้ างและหาคุณภาพเครืองมือวัดทีใช้ ในการวิจยั
ตัวแปร (แบบวัด)

1. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการประหยัด
ค่าใช้ จ่ายและออมเงิน * (การปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนของฉัน)
2. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนด้ านการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า * (การปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนของฉัน)
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ***
(ความมุ่งมันในการทํางาน)
4. ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน ***
(ฉันในปั จจุบนั และอนาคต)
5. ค่านิยมเชิงจริยธรรมของครู ***
(ค่านิยมของฉัน)
6. จิตพอเพียงของครู (จิตไตรภาค) ***
(ความคิดเห็นด้ านความพอเพียงของฉัน)
7. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง * (ประสบการณ์เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของฉัน)
8. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง **
(การสนับสนุนจากโรงเรี ยนและผู้ปกครอง)
9. ความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน ***
(ฉันกับนักเรี ยน)

ทดลองใช้
พิสัยค่ าอาร์
สหสัมพันธ์ รายข้ อ ค่ าสัมประสิทธิ
(Item Total
แอลฟา
Correlation)
.29 - .61
.79

ค่ าสัมประสิทธิ
แอลฟา

7.64 – 15.59

ใช้ จริง
พิสัยค่ าอาร์
สหสัมพันธ์ รายข้ อ
(Item Total
Correlation)
.20 - .60

จํานวน
ข้ อเดิม
/ทดลอง

จํานวน
ข้ อ
ใช้ จริง

พิสัย
คะแนนที
ใช้ จริง

43

12

35 - 72

3.41 – 8.08

44

12

28 - 72

3.60 – 9.73

.35 - .69

.85

6.79 – 14.25

.14 - .60

.79

30

10

27 - 60

3.28 – 8.09

.27 - .51

.70

9.18 – 17.96

.32 - .60

.75

30

10

30 - 60

4.41 – 7.49

.35 - .55

.78

7.75 – 16.45

.22 - .44

.68

30

10

24 - 60

5.55 – 9.57

.27 - .71

.84

11.83 – 20.12

.31 - .65

.78

33

11

28 - 66

-

-

-

8.22 – 15.19

.34 - .57

.80

7

6

0 - 180

4.50 – 9.11

.51 - .84

.93

10.30 – 24.34

.36 - .86

.93

30

10

12 - 60

6.35 – 11.47

.46 - .81

.91

11.94 – 17.02

.43 - .66

.86

10

10

18 - 56

-

-

-

11.08 – 19.33

.48 - .66

.87

ค่ าที

ค่ าที

.81

(ต่อ) 
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ตัวแปร (แบบวัด)

10. ภาระงานครู *
(การทํางานของฉัน)
11. เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง *
(ความคิดเห็นเกียวกับการสอนเรื องความพอเพียง)
12. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน ***
(ความเชือเกียวกับการพัฒนานักเรี ยน)
13. เจตคติต่อนักเรี ยน **
(ความคิดเห็นต่อนักเรี ยน)
14.เจตคติของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของครู *
(ความคิดเห็นเกียวกับการสอนของครู )

ทดลองใช้
พิสัยค่ าอาร์
สหสัมพันธ์ รายข้ อ ค่ าสัมประสิทธิ
(Item Total
แอลฟา
Correlation)
.27 - .61
.78

ค่ าสัมประสิทธิ
แอลฟา

8.37 – 17.87

ใช้ จริง
พิสัยค่ าอาร์
สหสัมพันธ์ รายข้ อ
(Item Total
Correlation)
.32 - .68

จํานวน
ข้ อเดิม
/ทดลอง

จํานวน
ข้ อ
ใช้ จริง

พิสัย
คะแนนที
ใช้ จริง

25

10

17 - 60

4.03 – 8.99

46

15

42 - 90

5.41 – 8.91

.47 - .71

.90

9.23 – 17.83

.39 - .62

.86

30

10

11 - 60

4.02 – 9.27

.27 - .76

.82

8.50 – 15.46

.25 - .59

.77

30

10

10 - 59

5.41 – 9.41

.43 - .79

.89

10.50 – 18.48

.36 - .60

.82

46

15

10 - 90

7.75 – 13.31

.42 - .65

.88

25.16 – 40.52

.43 - .63

.89

ค่ าที

ค่ าที

.83

* แบบวัดทีผู้วิจยั ร่วมสร้ างขึนใหม่, ** แบบวัดทีปรับปรุงจากแบบวัดเดิม, *** แบบวัดทีนํามาใช้ โดยตรง
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คําชีแจง
เรียน ครูอาจารย์ทีนับถือทุกท่าน
ขอให้ ท่านตอบแบบวัดทีแนบมานี ตามความเป็ นจริงเกียวกับท่ าน และขอให้ ท่านตอบ
ครบทุกข้ อ ข้ อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ การวิเคราะห์ ข้อมูลจะทํ าในรูปของกลุ่มเท่านัน
ก่ อนลงมื อตอบโปรดอ่ า นวิธีก ารตอบทีแนะนํา และขอขอบคุณ ที ท่านสละเวลาอัน มีค่าให้ แก่
โครงการวิจยั นี ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
นายเกรียงศักดิ อุบลไทร
ผู้วิจยั

คําแนะนําวิธีตอบ
ขันที 1 อ่านข้ อความแต่ละประโยคให้ เข้ าใจ
ขันที 2 ขอให้ ท่านคิดว่า ข้ อความนีเป็ น “จริง” หรือ “ไม่จริง” สําหรับท่าน
……….
จริงทีสุด

1)
2)
3)
1)
2)
3)

……….
จริง

……….
ค่อนข้ างจริง

……….
ค่อนข้ างไม่จริง

……….
ไม่จริง

……….
ไม่จริงเลย

ขันที 3 ถ้ า “เป็ นจริง” ขอให้ คิดว่า เป็ นจริงมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
จริงเล็กน้ อย
ขีด  ที “ค่อนข้ างจริง”
จริงปานกลาง ขีด  ที “จริง”
จริงมาก
ขีด  ที “จริงทีสุด”
ถ้ า “ไม่จริง” ขอให้ คิดว่า ไม่จริงมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
ไม่จริงเล็กน้ อย ขีด  ที “ค่อนข้ างไม่จริง”
ไม่จริงปานกลาง
ขีด  ที “ไม่จริง”
ไม่จริงมาก
ขีด  ที “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่างประโยค เช่น
1. ฉันชอบรับประทานก๋วยเตียวมากกว่าข้ าว

--------------- --------------- ---------------- --------------- --------------- --------------จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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แบบสอบถามลักษณะภูมิหลังทัวไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. ท่านอายุ ............ ปี ............. เดือน
3. มีสถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า/แยกทาง หม้ าย
4. การศึกษาสูงสุดของท่านคือ  ประกาศนียบัตร/อนุปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
5. อายุราชการของท่านจํานวน ................ ปี (นับถึง พ.ศ. 2554)
6. ครอบครัวของข้ าพเจ้ ามีรายได้ รวมทังสินเดือนละ .............................. บาท
ซึงใช้ จ่ายสําหรับสมาชิกในครอบครัว จํานวน ................. คน
7. ท่านสอนในโรงเรียนแห่งนี (ปั จจุบนั ) มาเป็ นเวลา ..............................ปี
8. ท่านเป็ นครูประจําชันนักเรียน  ป.5  ป.6  ม.1  ม.3  ไม่ได้ เป็ นครูประจําชัน
9. ท่านเป็ นครูผ้ สู อนนักเรียนในระดับชันตามข้ อ 8 ในกลุม่ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด)
 อืนๆ ระบุ ..................................................................

ชุด...การปลูกฝั งอบรมนักเรียนของฉัน (1)
คําชีแจงในการตอบ
คุณครูแต่ละท่านอาจจะมีหลักและวิธีการสอนนักเรียนทีแตกต่างกันไปได้ โปรดอ่านข้ อความ
ต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าท่านได้ ปฏิบตั ิกบั ลูกศิษย์ตรงตามประโยคเหล่านี จริ งหรื อไม่จริ ง
มากน้ อยเพียงใด กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1อ. ฉันบอกให้ ลกู ศิษย์ทราบว่า ทีฉันเตือนให้ เขาเก็บออมเงินไว้ เสมอ ก็เพืออนาคตของเขาเอง
(r = .28)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2อ. หลังจากการสอน ฉันติดตามดูแลให้ ลกู ศิษย์ทําบันทึกรายรับ – รายจ่ายของตนอย่างสมําเสมอ
(r = .36)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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3อ. ฉันไม่คอ่ ยได้ บรู ณาการเนือหาด้ านการประหยัดและออมเงินในวิชาทีฉันสอน (r = .33)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4อ. ฉันรับฟั งความคิดเห็นของลูกศิษย์ ก่อนช่วยวางแผนการออมเงิน (r = .55)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5อ. ฉันไม่ได้ กล่าวชมลูกศิษย์ทีสังเกตเห็นว่า ปฏิบตั ิตวั ดี ด้ านการประหยัดและออม (r = .32)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6อ. ฉันกล่าวชมลูกศิษย์ทีเล่าว่าเขาซืออุปกรณ์เครืองเขียนด้ วยเงินออมทีเหลือจากค่าขนม (r = .51)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7อ. ฉันไม่ได้ กล่าวขอโทษลูกศิษย์ แม้ ดวุ า่ ด้ วยความเข้ าใจผิด เรืองใช้ จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย (r = .36)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8อ. ฉันพูดคุยถึงการทําบันทึกรายรับ-รายจ่ายของฉันกับลูกศิษย์ (r = .45)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9อ. ฉันไม่เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ลกู ศิษย์ด้านการเก็บออมเงิน (r = .29)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

10อ. ฉันและนักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศเรืองประหยัดการใช้ จ่ายและออม (r = .57)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

11อ. ฉันอธิบายพร้ อมยกตัวอย่างบุคคลทีประสบปั ญหาชีวิต เพราะไม่มีเงินออม (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

12อ. ฉันสอดแทรกเรืองการวางแผนใช้ จ่ายอย่างประหยัดในกิจกรรมการเรียนการสอนของฉัน
(r = .56)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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ชุด...การปลูกฝั งอบรมนักเรียนของฉัน (2)
คําชีแจงในการตอบ
คุณครูแต่ละท่านอาจจะมีหลักและวิธีการสอนนักเรียนทีแตกต่างกันไปได้ โปรดอ่านข้ อความ
ต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าท่านได้ ปฏิบตั ิกบั ลูกศิษย์ตรงตามประโยคเหล่านี จริงหรือไม่จริง
มากน้ อยเพียงใด กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1ท. ฉันสนับสนุนให้ ลกู ศิษย์ประดิษฐ์ งานจากเศษวัสดุเหลือใช้ และส่งผลงานเข้ าประกวด (r = .58)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2ท. ฉันเข้ าชมการแสดงนิทรรศการและโครงงานเรืองการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของลูกศิษย์ เพือเป็ น
กําลังใจ (r = .60)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3ท. งานสร้ างนิสยั ประหยัดนําและไฟฟ้า เป็ นงานจุกจิกสําหรับฉัน ทีไม่คอ่ ยมีเวลาใกล้ชิดกับลูกศิษย์
เท่าใดนัก (r = .46)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4ท. เมือสังเกตเห็นนักเรียนเดินเข้ าไปปิ ดนําหรือไฟฟ้าทีเปิ ดทิงไว้ ฉันเข้ าไปพูดชมเขาทันที (r = .48)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5ท. ฉันกล่าวชมลูกศิษย์ตอ่ หน้ าเพือนๆ ทีสละเวลาในวันหยุดเรียนมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
ในชุมชน (เช่น เก็บขยะในแหล่งนํา) (r = .47)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6ท. ฉันรับหน้ าทีในการรณรงค์เรืองการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในโรงเรียน (r = .57)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7ท. ฉันบอกกับลูกศิษย์วา่ ฉันคัดแยกขยะทังทีบ้ านและทีโรงเรียน (r = .47)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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8ท. ฉันสอนหลักการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเฉพาะในห้ องเรียน ส่วนการปฏิบตั ิอยูท่ ีนักเรียนเอง
(r = .41)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9ท. เรืองการรักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียนมีการสอนอยู่แล้ วในหลายกลุม่ สาระ ฉันไม่จําเป็ นต้ อง
สอนซําอีก (r = .35)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10ท. ฉันศึกษาขันตอนการนําของเหลือใช้ มาประดิษฐ์ ใช้ ใหม่ เพือสอนลูกศิษย์ (r = .69)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

11ท. หลังจากการสอน ฉันให้ ลกู ศิษย์ทดลองปฏิบตั ิการประหยัดนําและไฟฟ้า เพือเป็ นตัวอย่างในการ
นําไปใช้ จริง (r = .65)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

12ท. ฉันชีแจงให้ นกั เรียนทราบว่า การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็ นการแสดงความสํานึกรัก
แผ่นดินเกิดทางหนึง (r = .56)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ความมุ่งมันในการทํางาน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1A. เพือนๆลงความเห็นว่า ถ้ าให้ ฉนั เป็ นผู้รับผิดชอบ งานใด งานนัน มักจะสําเร็จด้ วยดี (r = .42)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2 A. ถ้ างานทีฉันได้ รับมอบหมาย เป็ นงานทีฉันไม่สนใจ ฉันจะทําเพียงแค่ให้ เสร็จไป (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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3 A. หากมีโอกาสเลือกได้ ฉันจะเลือกทํางานทีง่าย (r = .40)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4 A. ฉันตังเป้าหมายทีจะอบรมสังสอนศิษย์ของฉันให้ มีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรมให้ มากยิงขึน (r = .29)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5 A. ฉันมักไม่มีเวลาคิดวางแผนทีจะพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้ านวิชาการของตนเอง (r = .39)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6 A. หากฉันทํางานใดยังไม่สําเร็จ ฉันจะหาต้ นเหตุทีเป็ นอุปสรรคขัดขวาง เพือขจัดให้ หมดไป (r = .51)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7 A. ภาระหน้ าทีหลายด้ าน เป็ นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนานักเรียนของครูอย่างฉัน (r = .29)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8 A. เมือพบว่างานทีกําลังทําอยูน่ นยากกว่
ั
าทีคาดไว้ ฉันจะแสวงหาวิธีทีจะทําให้ ได้ (r = .39)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9 A. เมือต้ องทํางานทียากบ่อย ๆ ฉันจะรู้สกึ ท้ อแท้ และไม่อยากทําอีกต่อไป (r = .46)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10 A. ฉันเคยคิดแผนสํารอง เพือไม่ให้ งานสําคัญทีรับผิดชอบอยู่ ล้ มเหลว (r = .27)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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ชุด...ฉันในปั จจุบันและอนาคต
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1F. เมือฉันจะลงโทษนักเรียน ฉันมักคิดหาวิธีทีเหมาะสมและจะเกิดผลเสียแก่นกั เรียนให้ น้อยทีสุด
(r = .54)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2 F. ฉันไม่เห็นความจําเป็ นต้ องใช้ ช้อนกลางเวลาทานอาหารร่วมกับคนอืน เพราะฉันไม่เชือว่าจะติด
โรคติดต่อ (r = .50)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3 F. ฉันมักเตือนตนเองว่า อย่าเชือคนง่าย เพราะจะเสียใจในภายหลัง (r = .35)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4 F. เมือรู้ตวั ว่าอ้ วนขึนฉันจะทานอาหารจําพวกแป้ง ไขมัน ของทอด และขนมหวานให้ น้อยลง
(r = .45)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5 F. ฉันมักชืนชมตนเอง เมือทํางานตามทีตังใจไว้ ได้ สําเร็จ (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

6 F. ฉันว่าการ “อดเปรียวไว้ กินหวาน” เป็ นความคิดของคนโง่ (r = .49)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

7 F. ฉันมักไม่ประเมินตนเองว่า ฉันได้ ทําอะไรสําเร็จไปบ้ างตามเป้าหมายทีตังไว้ (r = .39)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8 F. ฉันไม่เคยจดบันทึกสิงทีต้ องทําในวันข้ างหน้ าเลย แม้ วา่ ฉันจะเป็ นคนขีลืม (r = .45)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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9 F. ฉันคิดว่าไม่ค้ มุ กับความเหนือยยากทีฉันจะต้ องมาอบรมปลูกฝั งเด็กสมัยนีให้ เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม (r = .55)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10 F. ในการทํางานชินหนึงๆ ฉันมักวางแผนงานเป็ นขันว่าอะไรเริมก่อนเป็ นลําดับแรก ลําดับทีสอง
และต่อๆ ไป (r = .49)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ค่ านิยมของฉัน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1M. ฉันสอนหนังสือก็เพือให้ มีรายได้เลียงตนเองเท่านัน (r = .44)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2 M. ฉันตังใจพัฒนานักเรียนให้ มีคณ
ุ ภาพ เพราะเห็นว่าเป็ นการสร้ างสิงทีมีคณ
ุ ค่าแก่สงั คม (r = .67)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3 M. ฉันจะทุ่มเทพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นกั เรียน เพราะเข้ าใจดีวา่ เป็ นหน้ าทีหลักของครู (r = .69)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4 M. ฉันตังใจแน่วแน่วา่ จะปลูกฝั งนักเรียนให้ เป็ นคนดีตอ่ ๆไป เพราะเห็นแก่ความสงบสุขของสังคมไทย
(r = .70)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5 M. ครูทีละเลยการพัฒนานักเรียน ฉันถือว่าผิดจรรยาบรรณครู (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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6 M. ฉันให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนน้ อย เพราะไม่เห็นชัดเจนว่าเกิดผล ดี
อะไรกับตัวฉัน (r = .63)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7 M. ฉันจะอบรมหรือลงโทษนักเรียนตามคําเรียกร้ องของผู้ปกครอง แม้ บางครังจะขัดกับหลักการของ
ทางโรงเรียน (r = .27)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8 M.ฉันจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นกั เรียนอย่างเต็มที เพราะเชือว่าจะทําให้ สงั คมดีขนได้
ึ (r = .69)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9 M. ฉันจะละอายใจอย่างยิง ถ้ าไม่ท่มุ เทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นกั เรียน (r = .71)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10 M. ถ้ าครูสว่ นใหญ่ในโรงเรียนปฏิบตั ิตอ่ นักเรียนอย่างไร ฉันก็จะทําเช่นนันด้ วย (r = .34)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ความคิดเห็นด้ านความพอเพียงของฉัน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1พ. นางสุดสวย อายุ 65 ปี เมือ 20 ปี ทีแล้ วได้ ออกกําลังกายโดยการเล่นโยคะทุกวัน วันละ 1 ชัวโมง
ปั จจุบนั มีอาการปวดข้ อปวดหลัง ท่านคิดว่าการเล่นโยคะเป็ นปั จจัยทําให้ นางสุดสวยมีอาการ
ดังกล่าว (r = .03)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2พ. มารดาคนหนึงได้ อ้ มุ ท้ องมาได้ 9 เดือน จนถึงบุตรคลอดออกมา หลังจากนันเพียง 2-3 ชัวโมง คุณ
ตาก็เสียชีวิตกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ คุณยายคิดว่าหลานคนนีทําให้ คณ
ุ ตาเสียชีวิต ท่านเห็นด้ วย
กับคุณยาย (r = .05)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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3พ. ขณะทีวิเชียรกําลังพิมพ์เอกสารมีเพือนมาคุยด้ วย ทําให้ พิมพ์ช้าและพิมพ์ผิดหลายคํา แสดงว่า
วิเชียรเป็ นคนพิมพ์ดดี ไม่เก่ง ท่านเชือว่าข้ อสรุปนีเป็ นจริงเพียงใด (r = .02)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4พ. การให้ นกั เรียนนําข้ อสอบไปทําทีบ้ าน กับการให้ นกั เรียนทุกคนทําข้ อสอบในห้ องเรียนจะได้ ผลการ
สอบทีเหมือนกัน (r = .02)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5พ.การตัดสินนิสยั ของคนทีพบกันครังแรกเป็ นการตัดสินทีถูกต้ องพอๆกับเมือคบไปแล้ วนานๆ(r = .02)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6พ. ฉันมองไม่เห็นว่า จะมีใครยินดีรับฟั งปั ญหาทีฉันเผชิญอยู่ (r = .05)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

7พ. ฉันไม่กล้ าพูดคุยถึงความรู้สกึ ทีแท้ จริงกับแม้ ผ้ ใู กล้ชิด (r = .05)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

8พ. เมือฉันหลงทาง ฉันไม่กล้ าทีจะถามทางกับคนแปลกหน้ า (r = .03)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

9พ. เมือฉันเกิดปั ญหา ฉันไม่ร้ ูหนทางเข้ าถึงแหล่งทีจะให้ ความช่วยเหลือฉันได้ (r = .05)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10พ. ฉันไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง และสังคม (r = .02)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

11พ. การทีฉันจะมีความสุขหรือความทุกข์ ฉันคิดว่าสังคมและธรรมชาติแวดล้ อมไม่มีสว่ นส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเลย (r = .02)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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แบบสอบถามลักษณะภูมิหลังทัวไป
1. สถานภาพของโรงเรียนทีเกียวข้ องกับกระบวนการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
 ได้ รับการประเมินและประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษา
พอเพียง (ระบุ พ.ศ. ทีได้ รับการประกาศ ...................)
 อยู่ระหว่างดําเนินการเพือขอรับการประเมินเพือเป็ นโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง
 โรงเรียนยังไม่ได้เตรียมตัวเพือรับการประเมินเพือเป็ นโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง
 อืนๆ ระบุ
...................................................................................................................................
2. ท่านได้ เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมทีเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เช่น ด้ านการสอน
การทําโครงงาน การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เป็ นต้น) ในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554)
 เคย จํานวน ............... ครัง
 ไม่เคย
3. ท่านมีความเห็นว่ากลุม่ สาระใดต่อไปนี มีการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาก (กรุณาเรียงลําดับจากเกียวข้ องมากถึงน้ อย)
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปะ
 ภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด)

ชุด...ประสบการณ์ เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของฉัน
คําชีแจงในการตอบ
คําถามส่วนนี มี 2 ตอน ตอนแรก ให้ ท่านพิจารณาว่าในรอบ 3 ปี ทีผ่ า นมา (ปี การศึกษา
2552 – ปั จจุบนั ) ท่านได้ เคยเข้ าร่วมกิจกรรมทีให้ ประสบการณ์เกียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไปนีหรือไม่ (โปรดระบุจํานวนครั ง) ตอนที สอง ให้ ท่านพิจารณาว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง
ของท่านเกิดประโยชน์แก่ท่าน จริงหรือไม่จริง มากน้ อยเพียงใด กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
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1. (ก) ฉัน ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม สัม มนาเกี ยวกับ การขับ เคลื อนหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
สถานศึกษา
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

(ข) การได้ เข้ าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว ทําให้ ฉนั เข้ าใจถึงเหตุผลความจําเป็ นทีต้ องร่วมมือกัน
ในการขับเคลือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอนในโรงเรียน (r = .63)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

2. (ก) ฉันมีสว่ นร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ (ใน-นอกโรงเรียน) เพือรณรงค์ให้ ครูและนักเรียน
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

(ข) การได้ เข้ าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว ทําให้ ฉนั ทราบแนวทางการปฏิบตั ิตนแบบพอเพียงชัดเจนขึน
(r = .58)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

3. (ก) การพานักเรียนไปเข้ าค่ายบําเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

(ข) กิจกรรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั ได้ ประสบการณ์การใช้ ชีวิตแบบพอเพียง (r = .51)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

4. (ก) การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย
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(ข) การศึกษาดูงานฯ ทําให้ ฉนั ได้ แบบอย่างการสอนตามวิถีพอเพียง เพือนํามาปรับใช้ ในกลุม่ สาระ
ของฉัน (r = .80)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(ค) การศึกษาดูงานฯ ทําให้ ฉนั ได้ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวติ แบบพอเพียงแก่นกั เรียน
(r = .82)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(ง) การศึกษาดูงานฯ ทําให้ ฉนั เข้ าใจว่าวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็ นเรืองทีปฏิบตั ิได้ จริง (r = .76)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

5. (ก) การเข้ ารับการอบรมหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

(ข) การเข้ ารับการอบรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั เข้ าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีบูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (r = .84)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(ค) การเข้ ารับการอบรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั ได้ ตวั อย่างการจัดทําแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับกลุม่ สาระทีฉันสอน (r = .82)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(ง) การเข้ ารับการอบรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั ได้ แนวทางการทําสือการสอนใหม่ๆ เรืองเศรษฐกิจ
พอเพียง (r = .84)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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6. (ก) การทดลองบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ สาระทีสอน
มากกว่า 4 ครัง

3-4 ครัง

1-2 ครัง

ไม่เคย

(ข) การทดลองบูรณาการฯ ดังกล่าว ทําให้ ฉนั ทราบช่องทางในการปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับความเป็ นอยู่ของนักเรียน บริบทของโรงเรียนและชุมชน (r = .66)
จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

ชุด...การสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครอง
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1O. ผู้ปกครองนักเรียนพูดให้ กําลังใจ เมือทราบว่าฉันทุม่ เทกับการรณรงค์ให้ นกั เรียนประหยัดนํา
และไฟฟ้าในโรงเรียน (r = .63)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2O. ผู้บริหารโรงเรียนเคยกล่าวยกย่องครูทีสามารถฝึ กฝนลูกศิษย์ให้ ทําบันทึกรายรับ – รายจ่ายได้
อย่างถูกต้ องและต่อเนือง (r = .78)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3O. ผู้บริหารโรงเรียนเพิกเฉย แม้ ทราบว่าฉันและลูกศิษย์กําลังร่วมกันทํากิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ตอ่
โรงเรียนและชุมชน (r = .51)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4O. เมือฉันริเริมจัดทําสือการสอนนักเรียนเกียวกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ฉันได้ รับข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์
หลายด้ านจากผู้ปกครองนักเรียน (r = .71)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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5O. เพือนครูนําข้ อมูลข่าวสารเกียวกับโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงจากการประชุม มาแลกเปลียน
เรียนรู้ร่วมกับฉันบ่อยครัง (r = .70)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6O. ผู้บริหารโรงเรียนเป็ นทีปรึกษาทีดีเกียวกับแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (r = .81)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7O. เมือฉันได้ รับมอบหมายงานจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น รณรงค์เรืองวิถีพอเพียง ผู้บริหารโรงเรียน
จัดสรรงบประมาณมาให้ อย่างเพียงพอด้ วย (r = .78)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8O. หากฉันต้ องการความช่วยเหลือในโครงการส่งเสริมนักเรียนให้ ใช้ สงของอย่
ิ
างคุ้มค่า ฉันมักได้ รับ
ความร่วมมือจากเพือนครูหลายคน (r = .60)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9O. หลายครังทีผู้บริหารโรงเรียนของฉันรับแต่แผนงาน (ตามนโยบายของกระทรวง) มาให้ ครูทํา แต่
ไม่ได้ จดั หางบประมาณอย่างเพียงพอ (r = .46)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10O. ผู้ปกครองนักเรียน เคยสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์หลายอย่าง เพือการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง (r = .67)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ฉันกับนักเรียน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1R. นักเรียนของข้ าพเจ้ าให้ ความร่วมมืออย่างดีในขณะทีข้ าพเจ้ าสอน (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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2R. นักเรียนพยายามตอบคําถามของข้ าพเจ้ า (r = .54)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3R. นักเรียนมักอาสาช่วยข้ าพเจ้ าถือของ หรือทํากิจกรรมอืนๆ (r = .50)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

4R. ข้ าพเจ้ าทราบว่านักเรียนมักนําข้ าพเจ้ าไปพูดลับหลังในทางลบ (r = .40)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5R. ข้ าพเจ้ ามีความสัมพันธ์ทีดีกบั นักเรียนในวิชาทีข้ าพเจ้ าสอน (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6R. นักเรียนมักชอบมาปรึกษาข้ าพเจ้ านอกเวลาเรียน (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

7R. เมือข้ าพเจ้ าต้ องการอาสาสมัครในการทํากิจกรรมต่างๆ นักเรียนมักหลีกเลียง (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8R. นักเรียนมักจะเข้ ามาทักทายเมือเห็นข้ าพเจ้ า (r = .51)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

9R. ข้ าพเจ้ ามีความสุข เมือเข้ าสอนนักเรียน (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

10R. ข้ าพเจ้ ากับนักเรียนมีความเข้ าใจทีดีตอ่ กันมากขึน เมือเวลาผ่านไประยะหนึง (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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ชุด...การทํางานของฉัน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1L. ฉันมีเวลาออกข้ อสอบใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับเนือหาทีเปลียนไปในแต่ละปี (r = .34)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2L. ฉันมีภาระงานอืนมาก จนต้ องเบียดบังเวลาบางส่วนในชัวโมงสอนมาใช้ (r = .52)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3L. ฉันมีภาระงานมาก จนไม่มีเวลาทําแผนการสอน (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

4L. ฉันไม่มีเวลาติดตามดูแลลูกศิษย์ทีทําผิดกฎได้ ทกุ คน (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

5L. ฉันหาเวลาเรียกลูกศิษย์ทีสังเกตว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม มาพูดคุยตักเตือน (r = .39)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6L. ฉันมีภาระทีต้ องเตรียมเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา จนต้ องมอบหมายงานให้ นกั เรียนทํากัน
ในห้ องตามลําพัง (r = .48)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7L. ฉันต้ องจัดทําเอกสารรองรับการประเมินต่างๆ จนไม่มเี วลาเตรียมการสอน (r = .59)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8L. ฉันไม่คอ่ ยมีเวลาพูดคุยกับผู้ปกครองเรืองปั ญหาของลูกศิษย์ (r = .45)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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9L. งานสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน เป็ นภาระหนักสําหรับฉัน (r = .36)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10L. แม้ จะมีภาระงานมากเพียงใด ฉันก็ไม่ลืมทีจะทําผลงานวิชาการไปด้ วย (r = .27)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ความคิดเห็นเกียวกับการสอนเรืองความพอเพียง
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1P. ฉันเชือว่าการส่งเสริมให้ ลกู ศิษย์ร้ ูจกั ประหยัดการใช้ จา่ ยและการออมเงินเป็ นเรืองสําคัญ (r = .54)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2P. ฉันเห็นว่าไม่มีประโยชน์ทีจะสอนเรืองการทีบัญชีรายรับ – รายจ่าย หากเรืองนีไม่ได้ ถกู กําหนดไว้
ในวิชาทีฉันสอน (r = .60)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3P. ฉันรู้สกึ ภูมิใจทีช่วยวางแผนให้ ลกู ศิษย์ฐานะไม่ดี มีรายได้ พิเศษ (r = .62)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4P. ฉันตังใจทีจะศึกษาวิถีปฏิบตั ิแบบ “พอเพียง – พอประมาณ” ให้ ชดั เจน เพือนําไปใช้ สอนในกลุม่
สาระของฉัน (r = .47)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5P. ฉันจะสอนเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะตามตัวอย่างทีมีอยู่ในหลักสูตรเท่านัน (r = .71)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6P. ฉันรู้สกึ อึดอัดกับมาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียน (r = .57)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง
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7P. ฉันเห็นว่าการฝึ กนิสยั ประหยัดนําและไฟฟ้าให้ นกั เรียน เป็ นหน้ าทีสําคัญสําหรับครูอย่างฉัน
(r = .62)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8P. ฉันรู้สกึ พอใจทีเห็นลูกศิษย์สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนให้ กลับมาใช้ ได้ อีก (r = .60)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9P. ฉันพร้ อมทีจะสนับสนุนลูกศิษย์ให้ เข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าทังทีบ้ านและทีโรงเรียน
(r = .64)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10P. ฉันยังไม่พร้ อมเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ลกู ศิษย์ เรืองการใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก (r = .48)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ความเชือเกียวกับการพัฒนานักเรียน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1I. ไม่ว่าฉันจะพยายามมากเพียงใดก็คงเป็ นการยากทีจะปรับจิตใจและพฤติกรรมนักเรียนให้ ดีขนได้
ึ
(r = .66)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2I. ฉันรู้สกึ ขาดทีพึงในการทีจะต่อสู้ เพือปลูกฝั งความดีงามแก่เด็ก (r = .33)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3I. ไม่วา่ โรงเรียนจะพยายามพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กมากเพียงใด ก็คงจะสู้อิทธิพลของ
ครอบครัวไม่ได้ (r = .36)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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4I. ในขณะนี ฉันมีความรู้และทักษะมากเพียงพอทีจะพัฒนาเด็กให้ เป็ นคนดีได้ มากขึน (r = .47)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5I.วิชาการทีก้ าวหน้ าในปัจจุบนั ทําให้ ฉนั มีหวังทีจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอย่างได้ ผลดี
มากขึน (r = .59)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6I. ถ้ าฉันทุ่มเทความพยายามให้ มากกว่านี ฉันเชือว่านักเรียนของฉันคงจะรักวิชาทีฉันสอนมากขึน
(r = .27)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7I. ฉันมันใจว่า ความพยายามของฉัน จะช่วยทําให้ นกั เรียนเป็ นคนดีคนเก่งได้ (r = .50)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8I. ฉันคิดว่า ฉันมีหนทางทีจะพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นคนดีได้ อย่างมีผลดีมากกว่าในอดีต (r = .76)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9I. ครูมีภาระอืนๆ มากอยู่แล้ ว ควรมอบภาระการพัฒนาจริยธรรมเด็กให้ คนอืนแทน (r = .57)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10 I. ฉันไม่แน่ใจว่าจะต้ องทําอะไร อย่างไร จึงจะพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นคนดีได้ (r = .60)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

ชุด...ความคิดเห็นต่ อนักเรียน
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของท่าน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1S. ลูกศิษย์สว่ นใหญ่ไม่สนใจการเรียนเท่าทีควร (r = .58)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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2S. ฉันรู้สกึ พอใจทีได้ ดแู ลลูกศิษย์ในห้ องนี (r = .72)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3S. ถ้ าเป็ นไปได้ ฉนั อยากจะย้ ายไปสอนนักเรียนห้ องอืนแทนห้ องทีฉันประจําชันนี (r = .58)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

4S. ลูกศิษย์สว่ นใหญ่ชอบสร้ างความวุน่ วาย (r = .70)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

5S. ลูกศิษย์หลายคนในห้ องนีใช้ คําพูดไม่สภุ าพ (r = .68)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

6S. ฉันรู้สกึ เบือทีจะต้ องตักเตือนลูกศิษย์ในห้ องเรียนนีอยูเ่ ป็ นประจํา (r = .69)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7S. ฉันพร้ อมทีจะอยูเ่ คียงข้ างกับลูกศิษย์ในการปรับปรุงนิสยั ทีไม่ทําตามกฎระเบียบ (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8S. ฉันเห็นว่านักเรียนในห้ องทีฉันประจําชันนี สอนให้ ดีได้ยาก (r = .75)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

9S. ฉันมีความสุขเมืออยู่ท่ามกลางลูกศิษย์ในห้ องทีฉันประจําชัน (r = .79)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10S. ฉันพร้ อมทีจะช่วยเหลือลูกศิษย์ทีประสบปั ญหาอย่างเต็มความสามารถ (r = .55)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

***********************
ขอขอบคุณทีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

…………..
ไม่จริ งเลย
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คําชีแจง
สวัสดีนกั เรียนทุกคน
แบบสอบถามนีเป็ นเพียงการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ขอให้ นกั เรียนตอบตามความ
เป็ นจริง และขอให้ ท่านตอบครบทุกข้ อ ข้ อมูลของนักเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ การวิเคราะห์
ข้ อมูลจะทําในรูปของกลุม่ เท่านัน ก่ อนลงมือตอบโปรดอ่ านวิธีการตอบทีแนะนํา และขอขอบคุณที
ท่านสละเวลาอันมีคา่ ให้ แก่โครงการวิจยั นี ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
นายเกรียงศักดิ อุบลไทร
ผู้วิจยั

คําแนะนําวิธีตอบ
ขันที 1 อ่านข้ อความแต่ละประโยคให้ เข้ าใจ
ขันที 2 ขอให้ นกั เรียนคิดว่า ข้ อความนีเป็ น “จริง” หรือ “ไม่จริง” สําหรับนักเรียน
……….
จริงทีสุด

4)
5)
6)
4)
5)
6)

……….
จริง

……….
ค่อนข้ างจริง

……….
ค่อนข้ างไม่จริง

……….
ไม่จริง

……….
ไม่จริงเลย

ขันที 3 ถ้ า “เป็ นจริง” ขอให้ คิดว่า เป็ นจริงมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
จริงเล็กน้ อย
ขีด  ที “ค่อนข้ างจริง”
จริงปานกลาง ขีด  ที “จริง”
จริงมาก
ขีด  ที “จริงทีสุด”
ถ้ า “ไม่จริง” ขอให้ คิดว่า ไม่จริงมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
ไม่จริงเล็กน้ อย ขีด  ที “ค่อนข้ างไม่จริง”
ไม่จริงปานกลาง
ขีด  ที “ไม่จริง”
ไม่จริงมาก
ขีด  ที “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่างประโยค เช่น
1. ฉันชอบรับประทานก๋วยเตียวมากกว่าข้ าว

--------------- --------------- ---------------- --------------- --------------- --------------จริงทีสุด

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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แบบสอบถามของนักเรียน
ชุด...ความคิดเห็นเกียวกับการสอนของครู
คําชีแจงในการตอบ
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าข้ อความเหล่านี จริงหรือไม่จริง มาก
น้ อยเพียงใด ตามความคิดของนักเรียน กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1. ฉันเห็นว่าการทีครูสอนให้ ฉนั รู้จกั ประหยัดการใช้ จ่ายเป็ นสิงทีสําคัญต่ออนาคตของฉัน (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

2. ฉันรู้สกึ ภูมิใจทีได้ รับคําชมจากครูวา่ ฉันเป็ นคนประหยัด ใช้ เงินเป็ น (r = .43)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

3. ฉันรู้สกึ เบือหน่ายครู ทีคอยกระตุ้นให้ ฉนั เก็บออมเงิน (r = .59)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

4. ฉันตังใจทีจะวางแผนการใช้ จ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์ตามทีครูสอนไว้ (r = .44)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

5. ฉันยังไม่พร้ อมทีจะทําบันทึกรายรับราย - จ่าย อย่างทีครูแนะนํา (r = .47)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

6. ฉันเห็นว่าไม่จําเป็ นต้ องช่วยโรงเรียนประหยัดนํา ไฟฟ้าอย่างทีครูบอก เพราะโรงเรียนได้ งบประมาณ
มาจ่ายอยู่แล้ ว (r = .57)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

7. ฉันเห็นด้ วยกับครูวา่ การประหยัดนําและไฟฟ้าเป็ นเรืองสําคัญ (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

8. ฉันรู้สกึ สนุกเมือครูสอนให้ ฉนั ประดิษฐ์ ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ (r = .48)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย
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9. บางครังฉันรู้สกึ รําคาญครู ทีคอยเตือนให้ ฉนั ปิ ดไฟฟ้า ปิ ดพัดลม หลังเลิกเรียน (r = .59)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

10. ฉันตังใจทีจะใช้ นํา ไฟฟ้า อย่างประหยัดตามทีครูบอก (r = .62)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

11. ฉันเห็นว่าไม่จําเป็ นต้ องช่วยเหลือเพือนตามทีครูบอก (r = .50)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

12. ฉันเห็นว่าทีครูสอนให้ ฉนั ช่วยเหลืองานในครอบครัวเป็ นเรืองสําคัญ (r = .53)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

13. ฉันรู้สกึ ไม่พอใจทีครูเรียกฉันไปใช้ งานอยู่บ่อยๆ (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

14. ฉันตังใจทีจะให้ ความร่วมมือกับเพือนในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ตามทีครูมอบหมาย
อย่างเต็มที (r = .59)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

…………..
ไม่จริ งเลย

15. ฉันไม่ชอบอาสาช่วยเหลืองานครู จึงอยากจะอยู่ห่างๆ จากครู (r = .61)
…………..
จริงทีสุด

…………..
จริง

…………..
ค่อนข้ างจริง

…………..
ค่อนข้ างไม่จริง

…………..
ไม่จริ ง

***********************
ขอขอบคุณทีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

…………..
ไม่จริ งเลย
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ตาราง 22 แผนผังแบบวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่าย
และออมเงิน
เนือหาเศรษฐกิจพอเพียงด้ าน
ประหยัด – ออมเงิน
วิธีอบรมนักเรียน 4 แบบ
1. ปลูกฝั งอบรมแบบรักสนับสนุน
ก. ให้ เด็กทราบว่ารักและหวังดี
ข. ทําตนใกล้ ชิดสนิทสนมกับเด็ก
ค. เอาใจใส่ เข้ าใจจิตใจเด็ก
ง. เป็ นทีปรึกษาทีดี ไม่เผด็จการ
2. ปลูกฝั งอบรมแบบใช้ เหตุผล
ก. ใช้ พระคุณมากกว่าพระเดช
ข. ให้ รางวัลอย่างเหมาะสมกับ
พัฒนาการ/กาลเทศะ/
ปริมาณการกระทํา
ค. หลีกเลียงการลงโทษเด็กตาม
อารมณ์เสียของตน
ง. ปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเป็ น
ระบบสมําเสมอ
3. การทําตนเป็ นแบบอย่างทีดี
ก. วาจากับการกระทําตรงกัน
ข. ทําดีให้ เด็กเห็นอย่างต่อเนือง
ทังต่อหน้ าและลับหลังเด็ก
4. วิธีการสือสาร 3 ขันตอน
ก. สร้ างความสนใจรับทราบ
ข. สร้ างความเข้ าใจ
ค. สร้ างการยอมรับและ
เปลียนตาม

1) วางแผน
ใช้ เงินอย่าง
ประหยัด

+

-

2) ฝึ กการใช้
จ่ายเหมาะสม
กับสถานภาพ

+

-

3) วางแผน
หารายได้
และออม

+

-

4) ฝึ กวินยั ใน
การออม

รวม
+

-
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ตาราง 23 แผนผังแบบวัดพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1) ประหยัดนํา
เนือหาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านการใช้ ทรัพยากร ไฟฟ้า
อย่างคุ้มค่า

วิธีอบรมนักเรียน 4 แบบ
1. ปลูกฝั งอบรมแบบรักสนับสนุน
ก. ให้ เด็กทราบว่ารักและหวังดี
ข. ทําตนใกล้ ชิดสนิทสนมกับเด็ก
ค. เอาใจใส่ เข้ าใจจิตใจเด็ก
ง. เป็ นทีปรึกษาทีดี ไม่เผด็จการ
2. ปลูกฝั งอบรมแบบใช้ เหตุผล
ก. ใช้ พระคุณมากกว่าพระเดช
ข. ให้ รางวัลอย่างเหมาะสมกับ
พัฒนาการ/กาลเทศะ/
ปริมาณการกระทํา
ค. หลีกเลียงการลงโทษเด็กตาม
อารมณ์เสียของตน
ง. ปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเป็ น
ระบบสมําเสมอ
3. การทําตนเป็ นแบบอย่างทีดี
ก. วาจากับการกระทําตรงกัน
ข. ทําดีให้ เด็กเห็นอย่างต่อเนือง
ทังต่อหน้ าและลับหลังเด็ก
4. วิธีการสือสาร 3 ขันตอน
ก. สร้ างความสนใจรับทราบ
ข. สร้ างความเข้ าใจ
ค. สร้ างการยอมรับและ
เปลียนตาม

+

-

2) อุปกรณ์การ
เรี ยนและสาธารณ
สมบัติ

+

-

3) ทรัพยากรในชุมชน

รวม
+

-
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ภาคผนวก ข
(การวิเคราะห์ ข้อมูลในรายละเอียด)

ตาราง 24 ค่าเฉลียค่าเบียงเบนมาตรฐาน ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร

จํานวน

1.พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน
2.พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ

450
450
450

ค่ า
มัธยฐาน
56.00
56.00
46.00

46.81
56.25
46.81

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน
7.31
7.61
6.03

ค่ า
ความเบ้
-.354
-.552
-.189

4.ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน

450

49.00

49.78

5.30

-.486

5.ค่านิยมเชิงจริ ยธรรมของครู

450

53.00

52.44

5.31

-.933

6.จิตพอเพียงของครู

450

55.00

54.95

6.23

-.916

7.ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

450

55.00

63.80

36.69

.993

8.การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง

450

44.00

43.81

7.50

-.455

9.ความสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน

450

45.00

45.52

5.06

-.896

10.ภาระงานครู

450

46.00

46.06

7.36

-.563

ค่ าเฉลีย

คะแนนกลุ่ม

จํานวน

น้ อย ( 27 ถึง 46 คะแนน)
มาก ( 47 ถึง 60คะแนน)
น้ อย ( 30 ถึง 49คะแนน)
มาก ( 50 ถึง 60คะแนน)
น้ อย ( 24 ถึง 53คะแนน)
มาก ( 54 ถึง 60คะแนน)
น้ อย ( 28 ถึง 55คะแนน)
มาก ( 56 ถึง 66คะแนน)
น้ อย ( 0 ถึง 55คะแนน)
มาก(56 ถึง 180 คะแนน)
น้ อย ( 12 ถึง 44คะแนน)
มาก ( 45 ถึง 60คะแนน)
น้ อย ( 18 ถึง 45คะแนน)
มาก ( 46 ถึง 56คะแนน)
น้ อย ( 17 ถึง 46คะแนน)
มาก ( 47 ถึง 60คะแนน)

212
238
206
244
248
202
231
219
230
220
233
217
206
244
214
236
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(ต่อ) 

ตาราง 24 (ต่อ)

11.เจตคติต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรี ยนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

450

ค่ า
มัธยฐาน
79.00

12.ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน

450

46.00

46.66

6.01

-.524

13.เจตคติต่อนักเรียน

450

46.00

46.38

6.48

-.681

14.เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของครู

450

72

71.27

1.03

-.322

ตัวแปร

จํานวน

79.15

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน
7.56

ค่ า
ความเบ้
-.914

ค่ าเฉลีย

คะแนนกลุ่ม

จํานวน

น้ อย ( 42 ถึง 79คะแนน)
มาก ( 80 ถึง 90คะแนน)
น้ อย ( 11 ถึง 46 คะแนน)
มาก ( 47 ถึง 60 คะแนน)
น้ อย ( 10 ถึง 46 คะแนน)
มาก ( 47 ถึง 59 คะแนน)

219
231
217
233
218
232

หมายเหตุ สําหรับตัวแปรทีมีคา่ ต่อเนือง ใช้ คา่ มัธยฐานในการแบ่งกลุม่ สูง กลุม่ ตํา
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ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
พิจารณาตามประเภทโรงเรียน และจิตพอเพียง ในกลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง
กลุม่
ประเภท
โรงเรี ยน
ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง

จิตพอเพียง
ของครู
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวนคน

ค่าเฉลีย

SD

22

21

11

12
22
21
11

39
65
63
38

50.40
47.65
44.95
44.11

5.29
5.81
5.16
5.14

2.75*
-

5.45*
2.70*
-

6.29*
3.54*
0.84
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
พิจารณาตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ รวม
กลุม่
จิตพอเพียง
ของครู
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์
ฝึ กอบบรม
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

21

12

11

22
21
12
11

119
100
101
130

50.84
46.15
45.95
43.67

5.19
5.35
5.15
5.67

4.69*
-

4.89*
0.2
-

7.17*
2.48*
2.28*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
พิจารณาตาม จิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุม่ ครูทีสอนชันมัธยมศึกษา (ม.1-3)
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

21

12

11

22
21
12
11

66
52
65
89

50.62
45.29
45.29
43.60

5.31
5.35
5.27
4.88

5.33*
-

5.33*
0
-

7.02*
1.69
1.69
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

279
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
พิจารณาตาม จิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กลุม่ ครูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

21

12

11

22
21
12
11

61
43
51
50

51.68
46.37
45.73
43.33

5.04
5.09
4.50
5.52

5.31*
-

5.95*
0.64
-

8.35*
3.04*
2.40*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง

มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย

น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

221
122
222
212
112
121
211
111

7
13
17
18
12
11
22
15

ค่าเฉลีย

จํานวนคน

ประเภท
โรงเรี ยน

กลุม่
จิต
ประสบ
พอเพียง การณ์

รหัส

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตาม ประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และ
ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ ครูชาย
122 222 212

112

121

61.00 0.62 1.18 4.23
60.38
- 0.56 3.61
59.82
- 3.05
56.77
53.91
53.36
50.40
50.06

7.09*
6.47*
5.91*
2.86
-

7.64*
7.02*
6.46*
3.41
0.55
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

211

111

10.60* 10.94*
9.98* 10.32*
9.42* 9.76*
6.37* 6.71*
3.51
3.85
2.96
3.30
0.34
-
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ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ ครูอายุมาก
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวนคน ค่าเฉลีย
69
65
36
60

62.03
57.31
54.52
53.91

SD

12

21

11

5.82
5.09
7.30
6.60

4.72*
-

7.51*
2.79*
-

8.12*
3.40*
0.61
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ ครูอายุราชการมาก
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

12

21

11

22
12
21
11

66
64
38
50

61.98
57.17
53.72
53.63

5.90
5.13
6.60
6.63

4.81*
-

8.26*
3.45*
-

8.35*
3.54*
0.09
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพิจารณาตาม ประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับ
จากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก
ประ
สบ
การณ์

ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

ค่าเฉลีย

จิต
พอเพียง

จํานวนคน

ประเภท
โรงเรี ยน

รหัส

กลุม่
222

122
222
212
112
221
111
121
211

22
44
45
19
21
24
17
26

63.54
62.22
58.24
57.42
56.09
55.50
54.17
51.92

1.32

212

112

221

111

121

211

5.30*
3.98*

6.12*
4.80*
0.82

7.45*
6.13*
2.15
1.33

8.04*
6.72*
2.74
1.92
0.59

9.37*
8.05*
4.07*
3.25
1.92
1.33

11.62*
10.30*
6.32*
5.50*
4.17*
3.58
2.25

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตาม ประเภทโรงเรียน จิตพอเพียง และประสบการณ์ทีได้ รับจาก
การฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ ครูทีสอนชันมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ประ
สบ
การณ์

พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

222
122
212
112
221
111
211
121

45
21
46
19
32
33
56
20

ค่าเฉลีย

จิตพอ
เพียง

จํานวนคน

ประเภท
โรงเรี ยน

รหัส

กลุม่
122

212

112

221

111

211

121

60.57 1.05
59.52
56.80
54.89
54.53
53.00
51.35
50.45

3.77*
2.72

5.68*
4.63*
1.91

6.04*
4.99*
2.27
0.39

7.57*
6.52*
3.80*
1.89
1.53

9.22*
8.17*
5.45*
3.54*
3.18
1.65

10.12*
9.07*
6.35*
4.44*
4.08*
2.55
0.90

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวนคน ค่าเฉลีย
66
64
38
50

62.88
57.83
55.13
53.71

SD

12

21

11

6.95
4.45
6.90
7.33

5.05*

7.75*
2.70*

9.17*
4.12*
1.42

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตามจิตพอเพียง และประสบการณ์ในการฝึ กอบรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุม่ ครูทีสอนชันมัธยมศึกษา (ม.1-3)
กลุม่
จิตพอเพียง ประสบการณ์
ของครู
ฝึ กอบบรม
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

12

21

11

22
12
21
11

66
65
52
89

60.05
55.58
52.49
52.19

6.71
4.25
7.01
6.87

4.20*

7.56*
3.36*

7.86*
3.66*
0.30

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ค่าเฉลีย

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ความ
สัม
พันธ์

จํานวนคน

กลุม่
การ
ค่านิยม
สนับ
จริยธรรม
สนุน

รหัส

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ างและความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ในกลุม่ ครูอายุมาก
122

222
122
121
221
112
212
211
111

53
34
15
15
20
22
16
55

62.58
59.14
58.53
57.80
57.05
56.13
54.56
52.21

3.44*
-

121

221

112

212

211

111

4.05*
0.61
-

4.78*
1.34
0.73
-

5.53*
2.09
1.48
0.75
-

6.45*
3.01
2.40
1.67
0.92
-

8.02*
4.58*
3.97*
3.24
2.49
1.57
-

10.37*
6.93*
6.32*
5.59*
4.84*
3.92*
2.35
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ค่าเฉลีย

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ความ
สัม
พันธ์

จํานวนคน

กลุม่
การ
ค่านิยม
สนับ
จริยธรรม
สนุน

รหัส

ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตามค่านิยมเชิงจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้ างและความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ในกลุม่ ครูอายุราชการมาก
122

222
122
121
221
112
212
211
111

74
33
13
15
18
21
14
51

62.60
59.06
58.46
57.80
55.77
55.14
54.78
51.76

3.54*
-

121

221

112

212

211

111

4.14*
0.60
-

4.80*
1.26
0.66
-

6.83*
3.29
2.69
2.03
-

7.46*
3.92*
3.32
2.66
0.63
-

7.82*
4.28*
3.68*
3.02
0.99
0.36
-

10.84*
7.30*
6.70*
6.04*
4.01*
3.38
3.02
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตามการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง และความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน ในกลุม่ ครูอายุราชการน้ อย
กลุม่
สนับสนุน
ความสัมพันธ์
ทางสังคม
ครูและนักเรียน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวนคน

ค่าเฉลีย

.
SD

22
12
21
11

64
46
32
71

57.50
56.91
56.31
51.54

6.01
7.77
4.98
7.48

12

21

11

0.59
-

1.91
0.60
-

5.96*
5.37*
4.77*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ พิจารณาตามอายุราชการ
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในกลุม่ รวม
กลุม่
อายุราชการ

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
สูง
ตํา
ตํา
สูง

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

21

11

12

22
21
11
12

80
24
111
22

48.05
46.36
46.14
43.26

5.80
7.86
5.74
5.09

1.69
-

1.91
0.22
-

4.27*
2.58*
2.36*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาตามอายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ในกลุม่ รวม
กลุม่
อายุราชการ
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
สูง
ตํา
สูง
ตํา

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

11

12

21

22
11
12
21

158
150
42
36

79.88
78.56
76.58
75.85

7.68
6.91
7.50
9.76

1.32
-

3.30*
1.98
-

4.03*
2.71*
0.73
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนเจตคติตอ่ นักเรียน พิจารณาตามอายุราชการ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในกลุม่ รวม
กลุม่
อายุราชการ
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
สูง
ตํา
สูง
ตํา

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

11

12

21

22
11
12
21

158
150
42
36

47.58
46.48
45.14
43.80

6.82
6.32
5.26
8.29

1.10
-

2.44*
1.34
-

3.78*
2.68*
1.34
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

สูง
ตํา
สูง
สูง
ตํา
ตํา
ตํา
สูง

ค่าเฉลีย

หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

จํานวนคน

เพศ

กลุม่
อายุ ฐานะทาง
ราชการ เศรษฐกิจ

รหัส

ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พิจารณา
ตามเพศ อายุราชการ และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในกลุม่ รวม
211

222
211
212
122
221
111
121
112

121
104
35
37
25
46
11
7

46.26
46.26
46.00
45.89
44.64
44.34
44.18
36.14

0.004
-

212

122

221

111 121

0.26
0.26
-

0.37
0.37
0.11
-

0.64
1.62
1.36
1.25
-

1.93
1.92
1.66
1.55
0.30
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

2.08
2.08
1.82
1.71
0.46
0.16
-

112
10.13*
10.12*
9.86*
9.75*
8.50*
8.20*
8.04*
-
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พิจารณา
ตามเพศ และอายุราชการ ในกลุม่ รวม
เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

กลุม่
อายุราชการ
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

รหัส

จํานวนคน

ค่าเฉลีย

SD

22

12

11

21
22
12
11

139
146
48
53

46.13
45.45
45.03
40.24

4.48
4.51
6.33
6.17

0.68
-

1.1
0.42
-

5.89*
5.21*
4.79*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พิจารณา
ตามเพศ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในกลุม่ รวม
เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

กลุม่
ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
สูง
ตํา
ตํา
สูง

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

21

11

12

22
21
11
12

156
139
57
44

46.13
54.45
44.26
41.01

4.64
4.31
6.18
6.56

0.68
-

1.87*
1.19
-

5.12*
4.44*
3.25*
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พิจารณา
ตามอายุราชการ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในกลุม่ รวม
กลุม่
อายุราชการ
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

ฐานะทาง
เศรษฐกิจ
สูง
ตํา
ตํา
สูง

รหัส
22
11
21
12

จํานวนคน ค่าเฉลีย
158
150
36
42

46.07
45.30
44.41
41.07

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

SD

11

21

12

4.60
4.59
6.42
6.77

0.77
-

1.66
0.89
-

5*
4.23*
3.34*
-
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ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและออมเงิน พิจารณาตาม ระดับชันทีครูสอน และกลุม่ สาระวิชาทีสอน
ในกลุม่ รวม
จํานวนคน

ค่าเฉลีย

ชัน
วิชา
ทีสอน ทีสอน
ประถม สังคม
ประถม กิจกรรม
ประถม วิทย์
มัธยม การงาน
มัธยม กิจกรรม
มัธยม สังคม
มัธยม
วิทย์
ประถม การงาน

รหัส

กลุม่

14

11
14
12
23
24
21
22
13

39
53
33
63
54
56
54
25

59.30
58.39
57.25
56.46
55.61
55.19
53.76
53.64

0.91
-

12

23

24

21

22

13

2.05
1.14
-

2.84
1.93
0.79
-

3.69*
2.78
1.64
0.85
-

4.11*
3.20*
2.06
1.27
0.42
-

5.54*
4.63*
3.49*
2.70
1.85
1.43
-

5.66*
4.75*
3.61*
2.82
1.97
1.55
0.12
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนด้ านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พิจารณาตามระดับชันทีครูสอน และกลุม่ สาระวิชาทีสอน ในกลุม่ รวม
จํานวนคน

ค่าเฉลีย

ชัน
วิชา
ทีสอน ทีสอน
ประถม วิทย์
ประถม สังคม
ประถม กิจกรรม
มัธยม การงาน
มัธยม กิจกรรม
ประถม การงาน
มัธยม
วิทย์
มัธยม สังคม

รหัส

กลุม่

11

12
11
14
23
24
13
22
21

33
39
53
63
54
25
54
56

59.17
59.13
58.43
56.23
56.17
54.59
54.54
53.82

0.04
-

14

23

24

13

22

21

0.74
0.7
-

2.94
2.90
2.20
-

3.00
2.96
2.26
0.06
-

4.58*
4.54*
3.84*
1.64
1.58
-

4.63*
4.59*
3.89*
1.69
1.63
0.05
-

5.35*
5.31*
4.61*
2.41
2.35
0.77
0.72
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พิจารณา
ตามประเภทโรงเรียน และระดับชันทีสอน ในกลุม่ รวม
กลุม่
ประเภท
โรงเรี ยน
ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง

ระดับชันที
สอน
ประถม
มัธยม
ประถม
มัธยม

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลีย

SD

22

21

12

11
22
21
12

82
148
68
79

46.97
45.42
44.94
44.57

4.55
4.74
6.39
4.89

1.55*
-

2.03*
0.48
-

2.40*
0.85
0.37
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

วิชา
ทีสอน

จํานวนคน

พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

ประถม
ประถม
ประถม
มัธยม
ประถม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
ประถม
มัธยม
มัธยม
ประถม
ประถม
มัธยม
ประถม

สังคม
วิทย์
วิทย์
การงาน
กิจกรรม
สังคม
กิจกรรม
การงาน
วิทย์
สังคม
วิทย์
กิจกรรม
การงาน
การงาน
สังคม
กิจกรรม

211
112
212
223
114
121
224
123
122
111
222
124
113
213
221
214

20
17
16
41
33
13
26
22
16
19
38
28
13
12
43
20

ค่าเฉลีย

ประเภท
โรงเรี ยน

กลุม่
ชัน
ทีสอน

รหัส

ตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน พิจารณาตาม ประเภทโรงเรียน ระดับชันทีครูสอน และกลุม่ สาระ
วิชาทีสอน ในกลุม่ ครูรวม
112 212

223

114

121

224

123

122

111

222

124

113

213

221

214

51.45 1.98 3.33
49.47 - 1.35
48.12
47.26
47.12
47.00
46.73
46.09
46.00
45.94
45.81
45.64
45.53
45.16
44.83
44.45

4.19*
2.21
0.86
-

4.33*
2.35
1
0.14

4.45*
2.47
1.12
0.26

4.72*
2.74
1.39
0.53

5.36*
3.38
2.03
1.17

5.45*
3.47
2.12
1.26

5.51*
3.53
2.18
1.32

5.64*
3.66
2.31
1.45

5.81*
3.83*
2.48
1.62

5.92*
3.94*
2.59
1.73

6.29*
4.31*
2.96
2.10

6.62*
4.64*
3.29
2.43

7*
5.02*
3.67
2.81

-

0.12
-

0.39
0.27
-

1.03
0.91
0.64
-

1.12
1
0.73
0.09
-

1.18
1.06
0.79
0.15
0.06
-

1.31
1.19
0.92
0.28
0.19
0.13
-

1.48
1.36
1.09
0.45
0.36
0.30
0.17
-

1.59
1.47
1.20
0.56
0.47
0.41
0.28
0.11
-

1.96
1.84
1.57
0.93
0.84
0.78
0.65
0.48
0.37
-

2.29
2.17
1.90
1.26
1.17
1.11
0.98
0.81
0.70
0.33
-

2.67
2.55
2.28
1.64
1.55
1.49
1.36
1.19
1.08
0.71
0.38
-

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05
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ตาราง 50 แสดงค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์(Correlation Coefficient) ของตัวแปรทีศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างโดยรวม
ตัวแปร

ค่ าเฉลีย

SD

1. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและการออม
2. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
4. ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
5. ค่านิยมเชิงจริยธรรมของครู
6. จิตพอเพียงของครู
7. ประสบการณ์ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
8. การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้ าง
9. ความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
10. ภาระงานครู
11. เจตคติฯต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมฯ
12. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรี ยน
13. เจตคติต่อนักเรี ยน

56.19
56.25
46.81
49.78
52.44
54.95
63.80
43.81
45.52
46.06
79.15
46.66
46.38

7.31
7.61
6.03
5.30
5.31
6.23
36.69
7.50
5.06
7.36
7.56
6.01
6.48

2
.75***

3
.53***
.55***

4
.46***
.48***
.59***

5
.37***
.40***
.60***
.63***

6
.31***
.36***
.51***
.59***
.59***

7
.40***
.41***
.36***
.18***
.18***
.13**

8
.49***
.43***
.37***
.33***
.25***
.18***
.39***

9
.45***
.47***
.60***
.41***
.49***
.43***
.37***
.45***

10
.45***
.42***
.61***
.38***
.41***
.37***
.33***
.46***
.60***

11
.49***
.48***
.58***
.54***
.64***
.55***
.28***
.36***
.57***
.49***

12
.42***
.46***
.56***
.41***
.50***
.42***
.36***
.45***
.58***
.53***
.59***

13
.33***
.33***
.48***
.34***
.44***
.37***
.25***
.38***
.59***
.52***
.53***
.61***

**มีนยั สําคัญที .01, *** มีนยั สําคัญที .001
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ตาราง 51 แสดงค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์(Correlation Coefficient) ของตัวแปรทีศึกษาตามสมมติฐานที 6
ตัวแปร
ค่ าเฉลีย
1. เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมฯของครู
71.34
2. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการประหยัดค่าใช้ จ่ายและการออม 56.19
3. พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมด้ านการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
56.25
4. เจตคติตอ่ พฤติกรรมการปลูกฝั งอบรมนักเรียนตามแนวศพพ.
79.15
5. ความเชืออํานาจในตนในการพัฒนานักเรียน
46.66
6. เจตคติตอ่ นักเรียน
46.38
7. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
45.52

SD
6.16
7.31
7.61
7.56
6.01
6.48
5.06

2
.34*

3
.42*
.75**

4
.38*
.49**
.48**

5
.44*
.42**
.46**
.59**

6
.42*
.33**
.33**
.53**
.61**

7
.51*
.45**
.47**
.57**
.58**
.59**

* มีนยั สําคัญที .05, **มีนยั สําคัญที .01
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ประวัตยิ ่ อผู้วิจยั
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ประวัตยิ ่ อผู้วิจยั
ชือ ชือสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีอยู่ปัจจุบนั

เกรียงศักดิ อุบลไทร
19 มกราคม 2528
สมุทรสาคร
3/1 หมู7่ ตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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