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ABSTRACT

This cross-sectional descriptive survey
aimed to study the predicting factors for 12
core values practice among senior high school
students (grades 10-12) in Chumphon Province.
Using stratified random sampling, 346 senior
high school students were included in the study.
Data was collected using self-administered
questionnaires from March 3-31, 2017. Descriptive statistics was used for all variables,
and Chi-squared test, Pearson’s Correlation
Coefficient, and Stepwise Multiple Regression
were used to analyze associations. The results
showed that most of the students (71.4%)
had a high level of 12 core values practice.
The predicting factors for 12 core values

practice were perception of 12 core values
policy, family relationships, ethics teaching in
school, and peer influence. The aforementioned
factors were capable of predicting the 12
core values practice by 57.1%. Among these,
the perception of 12 core values policy was
the best predictor. To promote the 12 core
values practice among students, relevant
individuals/institutes should promote campaigns
concerning perception toward the 12 core
values policy. Infusing the 12 core values by
teaching can be accomplished in ethics and
other classes.
Keywords: twelve core values, senior high
school students
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“ค่านิยมหลัก” มาจากคำ�ภาษาอังกฤษว่า “Core
Value”1 ซึ่งหมายถึง หลักความเชื่อ ความคาดหวัง
หรือความเชื่อที่มีลักษณะยืนยง โดยใช้เป็นแนวทาง
สำ�คัญในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการนำ � พาองค์ ก รให้ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งมี คุ ณ ค่ า
โดยแนวคิ ด เรื่ อ งค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทยเกิ ด จาก
การน้อมนำ� ยุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนา
แบบองค์ ร วม เพื่ อ สร้ า งสรรประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง
เนือ่ งจากปัจจุบนั เป็นยุคโลกาภิวตั น์ เป็นยุคทีม่ คี วาม
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่กลับมีความถดถอยทางด้าน
ศีลธรรม จริยธรรม ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม2
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมัยก่อนคนไทยมีความเมตตา
ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเป็นคนไทยและถูกถ่ายทอดจนเกิดเป็นค่านิยม
ทีด่ ี แต่ปจั จุบนั วิถใี นการดำ�เนินชีวติ ได้เปลีย่ นไป ทำ�ให้
เยาวชนลืมค่านิยมทีด่ เี หล่านัน้ ไป รัฐบาลจึงได้ก�ำ หนด
นโยบายทีค่ �ำ นึงถึงค่านิยมหลักของคนไทยซึง่ เป็นสิง่ ที่
ควรยึดถือและพึงรักษาร่วมกัน3 คือ 1) มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญู
ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้
หมัน่ ศึกษาเล่าเรียน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม 5) รักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศลี ธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ น่ื เผือ่ แผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจ
เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติ รู้ตัว
รู้คิด รู้ทำ�  รู้ปฏิบัติ 10) รู้จักดำ�รงตนอยู่ โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำ�รัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 รูจ้ กั อดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่าย จำ�หน่าย และขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม
โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำ�นาจฝ่ายต่ำ�  หรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12) คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง4
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ5 ได้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงกำ�หนด
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต และนำ�เอา
นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการไว้ในหลักสูตรของ
การศึกษาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 โดยให้ผสู้ อนแทรกเนือ้ หา
ในรายวิชาทีส่ อนเพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ ซึมซับ และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้จนเป็นนิสัย
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมค่ า นิ ย มหลั ก
12 ประการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของปัทมา
ดวงแก้ว6 พบว่า ผูเ้ รียนยังขาดความตระหนักในเรือ่ ง
ค่านิยม 12 ประการ เนื่องจากนักเรียนไม่เห็นความ
สำ�คัญ และบางครั้งครอบครัวก็ขาดการเอาใจใส่
ทำ�ให้การปลูกฝังค่านิยมระหว่างบ้านและโรงเรียน
ไม่ตอ่ เนือ่ ง จึงส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน อีกทัง้
การศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการยังมีน้อย
การศึกษาทีพ่ บส่วนใหญ่จะศึกษาเพียงบางองค์ประกอบ
เท่านัน้ เช่น การศึกษาของจิตติพร ไวโรจน์วทิ ยาการ7
ได้ศกึ ษาถึงปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัยธมศึกษาตอนต้น
พบว่า นักเรียนในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมการออมเงินและมี
พฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อื่นทำ�ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมากกว่านักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้ประยุกต์
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่ได้
นำ�เอานโยบายยุทธศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพที่ดี8 รวมไปถึงสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยังมีพนั ธกิจเพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมให้ผเู้ รียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนให้ได้รบั
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม9 อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนเรื่อง
ค่านิยมหลัก 12 ประการมากขึน้ เพือ่ จะสร้างประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาในกลุม่ วัยรุน่ หรือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชุมพร
เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
และปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ทฤษฎี
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม10 มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด
ทัศนคติ อุดมการณ์ และบุคลิกภาพของคนผ่านกลไก
ต่าง ๆ ทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา
และสังคม โดยการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไป
ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมค่านิยมหลัก
12 ประการไปในทางทีเ่ หมาะสมและจะทำ�ให้สามารถ
ดำ�เนินชีวติ ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศต่อไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(เทียบเท่าเกรด 10-12) จำ�นวน 4 โรงเรียน ซึ่งใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling) โดยสุ่มเลือกขนาดโรงเรียน
(เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พเิ ศษ) แต่ละสหวิทยาเขต
และสุ่มเลือกห้องเรียนจากจำ�นวนห้องเรียนทั้งหมด

ของแต่ละชัน้ โดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) และสุ่มเลือกนักเรียนแต่ละห้องให้ได้
จำ�นวนตามสัดส่วนที่คำ�นวณ ซึ่งในการศึกษานี้เป็น
นักเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนท่าแซะ
รัชดาภิเษก โรงเรียนสวีวทิ ยา และโรงเรียนทุง่ ตะโกวิทยา
จำ�นวน 346 คน โดยผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือชีแ้ จงถึงผูป้ กครอง
และให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั และผูป้ กครองลงนามในเอกสาร
ยินยอมตนเมื่อสมัครใจเข้าร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง โดยแบ่งออก
เป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
2. สัมพันธภาพในครอบครัว ประยุกต์จากการศึกษาของ
ลัดดา เหมาะสุวรรณ11 และสุธรรม นันทมงคลชัย12
3. การอบรมเลีย้ งดูเพือ่ ส่งเสริมจริยธรรม ซึง่ ประยุกต์
มาจากงานวิจยั ของสุธรรม นันทมงคลชัย12 4. การเรียน
การสอนจริยธรรม ได้ประยุกต์จากการศึกษาของ
ขัตติยา กรรณสูต13 และวัชรี แก้วเลือ่ นมา14 5. อิทธิพล
ของกลุ่มเพื่อน ได้ประยุกต์จากการศึกษาของวัชรี
แก้วเลื่อนมา14 6. การรับรู้นโยบายค่านิยมหลัก
12 ประการ ซึ่งประยุกต์จากงานวิจัยของธัญญา
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา15 และวัชรี แก้วเลื่อนมา14
7. พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ประยุกต์
จากแนวทางการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ16 และดำ�เนินการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 3-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ แบบสอบถาม
ทัง้ 7 ส่วน ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความเทีย่ งตรง (Content
Validity Index) ผลที่ได้อยู่ระหว่าง 0.75-1 และนำ�
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้อยู่ระหว่าง 0.702-0.915 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา นำ�เสนอในรูปแบบ จำ�นวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ค่าความสัมพันธ์ Chi-Square ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ และการ
คาดทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยสถิตวิ เิ คราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
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การวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPH 2016–049) เมื่อวันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการยินยอมจาก
กลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มเก็บข้อมูล

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.5 เพศชาย
ร้อยละ 31.5 มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี มีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 16.9 ปี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมาก ร้อยละ 19.4 และระดับดี ร้อยละ 25.4
นักเรียนร้อยละ 98.6 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 37.9

ของบิดา สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,
ปวช., และ ปวส. และร้อยละ 35.2 ของมารดา
สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ำ � กว่ า
รายได้ของครอบครัว พบว่า ร้อยละ 52.6 มีรายได้
10,000-30,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 69.9
ได้รับเงินจากผู้ปกครอง 200-500 บาทต่อสัปดาห์
บิดาและมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด
ร้อยละ 44.8 และ 41.9 ตามลำ�ดับ
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4)
นักเรียนมีระดับพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมรายด้าน
พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มี พ ฤติ ก รรมอยู่ ใ นระดั บ สู ง ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 85.5)
ในขณะที่ด้านการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อยูใ่ นระดับต่�ำ ทีส่ ดุ (ร้อยละ
65.3) ดังตารางที่ 1
จากการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ระดับการศึกษา
สูงสุดของบิดา ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน รายได้ของครอบครัว/เดือน สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
การสอนจริยธรรม อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และการ
รับรู้นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ ดังตารางที่ 2
และตารางที่ 3
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Table 1 Number, Percentage, and Mean of The Level of Twelve Core Values Practice
Distributed by Each Core Values Among Senior High School Students in The Schools
Under The Administration of MOE, Chumphon Province. (N = 346)
Twelve core values practice
Overall practice for 12 core values
1. Adore the nation, religion, and H.M. the King
2. Learn and understand the democracy headed
under H.M.the kingproperly
3. Be grateful to parents, guardians, and teachers
4. Set the mind and body strong
5. Be disciplined, obey the laws, and pay respect
to elderly people
6. Be conscious, thoughtful, and make good
things
7. Be ethical, honest, well-intentioned, and
generous
8. Live philosophically with the self-sufficiency
economy
9. Maintain good Thai custom and traditions
10. Be honest, dedicated, and patient
11. Be dedicated to the public’s and the nation’s
benefits
12. Study hard, always

Level of 12 core values
High
Moderate
n (%)
n (%)
247(71.4) 99(28.6)
296(85.5) 49(14.2)
286(82.7) 60(17.3)

practice
Low
n (%)
1(0.3)
-

285(82.4)
267(77.2)
259(74.8)

60(17.3)
56(16.2)
83(24.0)

1(0.3)
23(6.6)
4(1.2)

258(74.6)

86(24.8)

2(0.6)

257(74.3)

89(25.7)

-

253(73.1)

90(26.0)

3(0.9)

252(72.8)
251(72.5)
243(70.2)

85(24.6)
94(27.2)
93(26.9)

9(2.6)
1(0.3)
10(2.9)

226(65.3)

111(32.1)

9(2.6)
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Table 2 Association between Personal Factors and The 12 Core Values Practice Among
Senior High School Students in The Schools Under The Administration of Ministry
of Education, Chumphon Province. (N=346)
Personal factors

324

Current class level
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Highest education of father
Elementary level or lower
Junior high school
Senior high school / vocational
Bachelor’s Degree or higher
Highest education of mother
Elementary level or lower
Junior high school
Senior high school / vocational
Bachelor’s Degree or higher
Occupation of father
Employee of Government
Private company’s employee
General freelance contractor
Vendor
Farmer
Deceased
Occupation of mother
Employee of Government
Private company’s employee
General freelance contractor
Vendor
Farmer
Deceased
* Significant at p < 0.05

12 Core Values practice level
High
Moderate
n (%)
n (%)
90(75.6)
80(69.6)
77(68.8)

29(24.4)
35(30.4)
35(31.2)

91(80.5)
43(70.5)
90(68.7)
23(56.1)

22(19.5)
18(29.5)
41(31.3)
18(43.9)

97(79.5)
44(67.7)
73(70.9)
33(58.9)

25(20.5)
21(32.3)
30(29.1)
23(41.1)

19(54.3)
7(63.6)
57(73.1)
37(64.9)
122(71.4)
5(50.0)

16(45.7)
4(36.4)
21(26.9)
20(35.1)
99(28.6)
5(50.0)

16(57.1)
11(64.7)
42(72.4)
60(64.5)
117(80.7)
1(20.0)

12(42.9)
6(35.3)
16(27.6)
33(35.5)
28(19.3)
4(80.0)

p
0.445

0.001*

0.018*

0.024*

0.003*
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Table 3 Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient between Personal Data Factors,
Family Factors, Educational Institution Factors, Social Factors and The Twelve Core
Values Practice Among Senior High School Students in The Schools Under The
Administration of MOE in Chumphon Province. (N = 346)
Associated factors of the twelve core
values practice among the students
Personal data
Age
School performance
Family income per month
Money received from parents per week
Family factors
Family relationship
Child rearing for ethical promoting
Educational Institution factors
Ethical teaching in school
Peer influence
Social factors
The perception of twelve core values policy
*Significant at p < 0.05
จากการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมค่านิยมหลัก
12 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน การศึกษาสูงสุดของ
มารดา การศึกษาสูงสุดของบิดา อาชีพของบิดา และ
อาชีพของมารดา ปัจจัยด้านครอบครัว คือ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว และการอบรมเลีย้ งดูเพือ่ ส่งเสริมจริยธรรม
ปัจจัยด้านสถานศึกษา คือ การเรียนการสอนจริยธรรม

Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient (r)

p

-0.057
0.159
-0.145
-0.068

0.295
0.003*
0.007*
0.210

0.451
0.413

<0.001*
<0.001*

0.453
0.362

<0.001*
<0.001*

0.694

<0.001*

และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และปัจจัยด้านสังคม คือ
การรับรูน้ โยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ และปัจจัย
ทีส่ ามารถคาดทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การรับรู้
นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ (Beta = 0.500)
สัมพันธภาพในครอบครัว (Beta = 0.213) การเรียน
การสอนจริยธรรม (Beta = 0.165) และอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อน (Beta = 0.148) ซึ่งสามารถร่วมทำ�นาย
พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 57.1 ดังตารางที่ 4

325

Journal of Public Health Vol.48 No.3 (Sep-Dec 2018)

Table 4 Multiple Regression Coefficient between The Predicting Factors and The Twelve
Core Values Practice Among Senior High School Students in The Schools Under
The Administration of MOE in Chumphon Province, Which Obtained From The
Stepwise Multiple Regression Analysis. (N = 346)
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Predicting factors
- The perception of twelve core values
policy
- Family relationship
- Ethical teaching in school
- Peer influence
Constant = 16.751
*Significant at p < 0.05, R2 = 0.571

R2
0.481

B
1.302

Beta
0.500

t
p
11.821 <0.001*

0.523
0.552
0.571

0.662
0.524
0.505

0.213
0.165
0.148

5.537 <0.001*
4.184 <0.001*
3.916 <0.001*

อภิปรายผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า
ระดับการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก
จากการศึกษานี้ พบว่า นักเรียนในชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้
มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการลดลง
อาจเป็นเพราะเมือ่ อายุมากขึน้ นักเรียนไม่ชอบอยูภ่ ายใต้
การบังคับหรือข้อกำ�หนด ต้องการที่จะทำ�อะไรด้วย
ตนเอง จึงทำ�ให้พฤติกรรมทีท่ �ำ ตามกฎระเบียบนัน้ ลดลง
อย่างไรก็ตามชั้นปีที่กำ�ลังศึกษาของนักเรียน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ
(p = 0.445)
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถ
คาดทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การเรียนการสอนจริยธรรม อิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อน และการรับรู้นโยบายค่านิยมหลัก
12 ประการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษานี้ พบว่า
ร้อยละ 71.4 อยูใ่ นระดับสูง เช่นเดียวกับการศึกษาของ
ศุจริ ตั น์ ภูผานี17 ทีไ่ ด้ศกึ ษาการปฏิบตั ติ นตามค่านิยม
พื้นฐาน 12 ประการของนักเรียน โรงเรียนในอำ�เภอ
โคกศรีสุพรรณ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบการปฏิบัติตน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน
ด้านทีส่ งู สุด คือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รองลงมา คือ การเข้าใจเรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนด้านที่มี
พฤติกรรมในระดับต่�ำ สุด คือ การใฝ่หาความรู้ หมัน่ ศึกษา
เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะปัจจุบันเด็กมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกมากขึ้น
ชอบความสะดวกสบาย ได้สิ่งต่าง ๆ มาโดยง่ายดาย
จึงไม่ชอบการแสวงหาหรือใฝ่เรียนรู้ แต่การศึกษา
ของพระมหาอาจริยพงษ์ คำ�ตัน๋ 18 เรือ่ งการปฏิบตั ติ น
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(p < 0.05) โดยสามารถคาดทำ�นายพฤติกรรม
ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน ได้รอ้ ยละ 57.1
โดยตัวแปรที่สามารถคาดทำ�นายได้มากที่สุด คือ
การรับรู้นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ (Beta =
0.500) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากค่านิยมหลัก 12 ประการ
เป็นนโยบายที่สำ�คัญของรัฐบาลจึงก่อให้เกิดกระแส
และทำ�ให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทยรวมถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในชาติและความ
เป็นไทยมากขึน้ จากการศึกษาของสลิลลา แสงมณี19
เกีย่ วกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ มวลชน ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียน
ที่รับข่าวสารที่มีประโยชน์จากสื่อจากโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และวารสารหรือนิตยสารต่าง ๆ จะมี
พัฒนาการทางจริยธรรมสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั หรือรับ
แต่เนือ้ หาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลรองลงมา
คือ สัมพันธภาพในครอบครัว (Beta = 0.213)
เนือ่ งจากวัยรุน่ เป็นวัยหัวเลีย้ วหัวต่อ ผูป้ กครองจึงควร
ให้ความเอาใจใส่ ให้ค�ำ ปรึกษา และยอมรับความคิดเห็น
ของเด็ก โดยพฤติกรรมเหล่านีจ้ ะนำ�มาซึง่ ความผูกพัน
อั น ดี ข องสมาชิ กในครอบครั ว หากครอบครั ว มี
สัมพันธภาพดี ย่อมเป็นพืน้ ฐานให้นกั เรียนมีพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการที่ดีได้ และต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจากครอบครัว
ควรมีความรักความอบอุน่ มีพอ่ แม่เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ
การศึกษาของบังอร เทพเทียน20 ที่พบว่า ครอบครัว
ที่สมาชิกในครัวเรือนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการ
พูดคุยปรึกษากัน จะส่งผลต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทยได้มากขึ้น
จากการศึ ก ษายั ง พบว่ า สถาบั น การศึ ก ษา
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน
ซึง่ การจัดให้มกี ารเรียนการสอนจริยธรรมนัน้ มีอทิ ธิพล

ต่อพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน
(Beta = 0.165) การเรียนการสอนจริยธรรม เป็นการ
สร้างบรรยากาศหรือจัดสภาพแวดล้อมให้มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของมนุษย์ การศึกษานีม้ คี วามคล้ายคลึงกับการศึกษา
ของนงลักษณ์ วิรัชชัยและรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล21
ทีพ่ บว่า การเปลีย่ นแปลงคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
ของคนไทย เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลและ
สามารถคาดทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ
คือ อิทธิพลกลุม่ เพือ่ น (Beta = 0. 148) เพราะวัยรุน่
เป็นวัยที่มีสังคมกว้าง มีการติดต่อกับผู้อื่นมากขึ้น
ให้ความสำ�คัญกับเพือ่ นมาก และมักใช้เวลาส่วนใหญ่
กับเพือ่ น กลุม่ เพือ่ นจึงมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมหรือการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ และคณะ22 พบว่า อิทธิพล
ของเพื่อน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียนมากทีส่ ดุ ด้วยความทีอ่ ยูใ่ นวัยเดียวกัน จึงมัก
จะปรึกษาเพือ่ น ดังนัน้ การเลือกคบเพือ่ นทีด่ ี ย่อมทำ�ให้
นักเรียนมีพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการทีด่ ดี ว้ ย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการรับรู้นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ
ให้กบั เยาวชน ควรกำ�หนดให้สถาบันการศึกษานำ�เอา
ค่านิยมหลัก 12 ประการสอดแทรกในการเรียนการสอน
ของนักเรียนในทุกระดับชั้นนอกเหนือจากการเรียน
การสอนจริยธรรม เพือ่ เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคม ในระดับ
ครอบครัว ควรมีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัว ซึง่ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมค่านิยมหลัก
12 ประการ นอกจากนั้นด้านสังคมและสื่อต่าง ๆ
ควรจัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายค่านิยมหลัก
12 ประการทั้งในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการใฝ่หาความรู้ ความซือ่ สัตย์
เสียสละ และการคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเฉพาะในนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปอาจศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมค่านิยมหลัก
12 ประการตั้งแต่วัยเด็ก

5.

กิตติกรรมประกาศ

6.

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณาจารย์ นักเรียนและ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนสวีวิทยา และ
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่อำ�นวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลในครั้งนี้
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ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดชุมพร
กรวรรณ ภู่บรรจง* ศุภชัย ปิติกุลตัง** สุธรรม นันทมงคลชัย**
โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ** พิมสุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ **

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Crosssectional Descriptive Study) นี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยคาดทำ�นายพฤติกรรม
ดังกล่าวในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า
เกรด 10-12) โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำ�นวน 346 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบขัน้ ตอน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามระหว่าง
วันที่ 3-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้
Chi-square ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 71.4

ส่วนปัจจัยทีส่ ามารถคาดทำ�นายพฤติกรรมค่านิยมหลัก
12 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ การรับรู้นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ
สัมพันธภาพในครอบครัว การเรียนการสอนจริยธรรม
และอิทธิพลจากกลุม่ เพือ่ น ซึง่ สามารถคาดทำ�นายได้
ร้ อ ยละ 57.1 โดยการรั บ รู้ นโยบายค่ า นิ ย มหลั ก
12 ประการร่วมทำ�นายได้สูงสุด ดังนั้นหน่วยงานที่
รับผิดชอบควรมีการดำ�เนินการเกี่ยวกับการรณรงค์
ให้ความรู้เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน
ได้รับรู้ เพื่อที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น โดยให้
โรงเรียนนำ�เอาหลักค่านิยม 12 ประการไปสอดแทรก
ในเนือ้ หารายวิชาทีส่ อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายวิชา
จริยธรรมในทุกระดับชั้น
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ,
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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