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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ตามตัวแปร เพศ ระดับช้ันป และอาชีพของผูปกครอง โดย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 302 คน เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก           
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวาง 2 กลุมใช t – test และทดสอบความแตกตางระหวาง 3 กลุมขึ้นไปใช F - test 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราช
พฤกษ พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และสวนใหญกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 
และปท่ี 4 มากท่ีสุด ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางมากท่ีสุดและมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมรายดานจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซ่ือสัตย สําหรับความ
เสียสละอยูในระดับมาก  
 2. นักศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรม 
ไมแตกตางกัน  
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 ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ 
ไดเสนอแนะไวดังนี้  วิทยาลัยควรจดักจิกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมใหนกัศึกษา
โดยจัดใหมีการทําบุญตกับาตรในตอนเชาทุกวนัพระ และวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝง
จริยธรรมในเรื่องการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อเปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และนกัศึกษาควร
ประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพื่อจะไดเปนคนดีของสังคมไมทําให
ผูอ่ืนเดือดรอน เปนผูเสียสละ ชวยเหลือผูอ่ืน ทุกๆ ดาน  
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Project   A research project. The moral behavior of students. Bachelor's degree.  

  College of ratchaphruek 
Research  Sinaporn hutem 
Year  2010 
 

                                                             Abstract 
The ethical behavior of students in an undergraduate. College of cassia. Nonthaburi. And 
ethical behavior of college students to compare someone with a gender academic classes. 
Parents and professionals. The samples used in this study of 302 college students someone 
who is a query tool. Data analysis software packages. The statistics used in data analysis 
and the average percent standard deviation. And test hypotheses to test the difference 
between the 2 groups using t - test and test for differences between the three groups to use 
the F – test 

The results show that 
1. The moral behavior of students. Bachelor's degree. Cassia college students found that 
the sample was female rather than male. And most of them are studying in Year 3 and 
Year 4, most parents and most professional service. And moral behavior, mainly in the 
medium. This sort of behavior from a moral aspect in the following descending order. The 
discipline. Responsibility for the patience and honesty. For its dedication on many levels. 
This is because institutions are encouraged to work together and do the job well done. 
Students have the responsibility to serve and sacrifice for the common good 
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2. The ethical behavior of college students to compare samples with different personal 
factors influence ethical behavior is no different.  

Recommendations for promoting ethical behavior of students. College of cassia. 
Suggested as follows. College should be to instill ethical behavior by students to have 
merit in the morning every day. And colleges should promote and support the cultivation 
of ethics in their work together as a team to accept the opinions of others. And students 
should conduct themselves properly in accordance with the rules of the college. Order to 
be a good person in society does not make others suffer. A sacrifice. Help others aspects. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและที่มาของปญหา 

สถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราในปจจุบันนี้ ดูนาเปนหวงอยางยิ่งจากกระแส
โลกาภิวัตนท่ีผลักดันใหสังคมไทยมุงความสําเร็จทางวัตถุ  คนในสังคมแสวงหาความสําเร็จในชีวิต
ทางดานเศรษฐกิจ  บางก็แสวงหาอํานาจ  บางก็แสวงหาผลประโยชน  จนหลายคนมองเห็นตรงกัน
วาปจจุบันสังคมไทยเริ่มออนแอลงเรื่อย ๆ และกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายดาน  ทั้งดาน
การเมือง การศึกษา ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่พึงวิตกกังวลยิ่ง โดยเฉพาะ 
ปญหาความเสื่อมถอยในดาน คุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศ ท้ังในระดับนักการเมือง 
ขาราชการหรือคนในแวดวงอาชีพอื่นๆภาพที่เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือการทุจริต
คอรัปชั่น การกออาชญากรรม การเสพและคายาเสพติด  และยังแพรระบาดไปยังกลุมเยาวชน
นักเรียนนักศึกษาต้ังแตระดับประถม จนถึงอุดมศึกษา การพฤติกรรมตนท่ีไมพึงประสงค อาทิ การ
แตงกายผิดระเบียบ แตงกายลอแหลมซึ่งเปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศ การท่ีนักเรียน
นักศึกษาขายบริการทางเพศเพียงเพ่ือหาเงินมาใชจายฟุมเฟอย การอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา  การ
ทะเลาะวิวาทของนักศึกษาท้ังภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน เหลานี้เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
กลุมของเยาวชนดังกลาว ทุกคนตางลงความเห็นตรงกันวาเยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝงใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม  อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย ไมเกิดผลท่ีถาวรในขณะที่สังคมไทย
ตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ ท้ังรางกาย
และจิตใจ มีสติปญญา มีความรูและคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังไมลืมวัฒนธรรมของชาติในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นได อยางมีความสุข  ทุกคร้ังท่ีกลาวถึงปญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมไทยหลายคนมักจะมองไปท่ีกระบวนการจัดการศึกษา  และตอกยํ้าเสมอวาเปนความ
ลมเหลวของระบบการศึกษา  แตหากทุกฝายเปดใจยอมรับวาปญหาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปน
ปญหาใหญระดับชาติ  การแกไขปญหานั้นจะตองเริ่มตนจากครอบครัว  สถานศึกษา  และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือผูใหญทุกคนในสังคมตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเด็กและเยาวชน  เนื่องจากการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมใหประสบผลสําเร็จสูงสุดนั้นตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง  ถาพิจารณา
พ้ืนฐานปญหาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย  สวนหนึ่งนั้นเริ่มจาก “ปญหาดาน
ครอบครัว” ซึ่งเกิดจากการท่ีครอบครัวแตกแยก พอแมไมไดอยูดวยกัน พอแมไมมีเวลาใหบุตร
หลาน การใชความรุนแรงในครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประเด็นปญหาของสังคมท่ีสงผล
กระทบตอเด็กและเยาวชนไทยลําดับตน ๆ เชน ขาดความอบอุนจากครอบครัว ซึ่งจะนําไปสูการมี
ความรัก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร รวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอรเนต็ และ
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การเขาถึงอบายมุขท้ังเหลา บุหร่ี ยาเสพติดไดงายดาย และที่สําคัญคือ “การขาดแบบอยางท่ีดี” 
นั่นเอง สังคมอยากเห็นภาพเด็กและเยาวชนเปนเชนไร ทุกคนในสังคมท้ังพอแม ผูปกครอง 
ครูผูสอน  ผูบริหาร นักการเมือง ผูนําสังคม ผูนําประเทศตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ี
ดี  เพราะการเปนแบบอยางที่ดีนั้นถือเปนวิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีที่สุด  

ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรมจึงเปนกลไกของสังคม ที่ทําหนาที่เปนบรรทัดฐานของความ
ประพฤติ เปนสิ่งท่ีกําหนดวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะตองปลูกฝงใหกับคนในสังคม เพราะ
ถาคนในสังคมเปนคนดีแลว สังคมก็จะมีความสุขแตถาคนในสังคมไมดี ก็จะมีความวุนวาย 
เดือดรอน มีการเอารัดเอาเปรียบแกงแยง แมจะมีกฎหมายบังคับไวคนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ใน
ปจจุบันปญหาจากความบกพรองทางจริยธรรมเกิดขึ้นท่ัวโลกสังคมมีแตความสับสนวุนวาย คดโกง 
เอารัดเอาเปรียบกันอยูตลอดเวลา  

จากรายงานการศึกษา เร่ืองคุณสมบัติของลูกจางท่ีนายจางตองการ  ศึกษาเฉพาะกรณี
นายจางท่ีเขารวมงานนัดพบแรงงาน บริเวณกระทรวงแรงงาน เดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2552 
จากกรมการจัดหางานไดสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจางท่ีนายจาง
ตองการรับเขาทํางาน  แบงออกเปน 4 ดานหลัก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูพ้ืนฐาน  
ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษะงาน และดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ จากการศึกษา
พบวา นายจางใหความสําคัญกับคุณสมบัติ ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด 4.46 คะแนน 
รองลงมา ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.45 คะแนน ดานความรูความสามารถพ้ืนฐาน 4.05 คะแนน 
และนอยท่ีสุด คือดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 4.02 คะแนน  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรชี้กรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลางท่ีดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8 ในดานแนวคิดท่ียึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”ในทุกมิติอยางเปนองครวม และให
ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการบริหารจัดการภายในท่ีดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมี “คน” 
เปนศูนยกลางของการพัฒนาไดอยางแทจริง(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2544: 2) ประกอบกับเจตนารมณความมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
คุณธรรมจริยธรรม เปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง 
ความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสังคมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และเปนบัณฑิตที่เกงและดี ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงศึกษา
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ เพ่ือใหทราบพฤติกรรมดังกลาว
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และไดใชเปนแนวทางในการสรางคนดี และพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงมีความรู มีคุณธรรม เปน
ผูมีสวนทําใหสังคมสงบสุข อันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษาในระดับปรญิญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยราชพฤกษ  ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นป อาชีพของผูปกครอง 
  

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน 
  
1.4 ขอบเขตการศึกษาคนควา 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษารอบปกติชั้นปท่ี 1 - 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะ
บัญชี คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ในวิทยาลัยราชพฤกษ รอบปกติ 
จํานวน 1,220  คน  ประจําปการศึกษา 2552  (ท่ีมา : งานทะเบียนและวัดผล 26 มกราคม 2553) 
  

 2.  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษารอบปกติ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  
 กลุมตัวอยางท่ีใช 
 กําหนดกลุมตัวอยางการเก็บขอมลู จํานวน 302 คนโดยใชวิธีการสุมของทาโร  ยามาเน  
(Taro Yamane) คํานวณจากสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คอื 
  n  =     N  

      1+Ne2 
 เมือ่  n  คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 
   e คือ ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง  (sampling  error)   
ในท่ีนี้จะกําหนดเทากับ + / - 0.05  ภายใตความเชือ่ม่ัน  95%   
กลุมประชากรเปนนกัศึกษารอบปกติ ชั้นปที ่1 ถึงปที ่4 ท้ังชายและหญิง จํานวน 1,220  คน  
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 3. ตัวแปรท่ีทําการศึกษา  
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีจะทําการศกึษา จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
  3.1 ตัวแปรอสิระ คอื ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชัน้ป อาชีพของผูปกครอง 
  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม 5 ดาน ไดแก 
   1) ความมีระเบียบวินัย 
   2) ความรับผดิชอบ 
   3) ความซือ่สตัย  
   4) ความเสียสละ 
   5) ความอดทน อดกลั้น  
  
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 5.1 พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติหรอืการปฏิบัติของนกัศึกษา 
ท่ีแสดงออกถึงการมคีุณธรรมจริยธรรมท้ังดานการกระทํา คําพูด และความคิด โดยใหนักศกึษาได
ประเมินตนเองใน พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 5 ดาน ดังนี ้
  5.1.1 ความมีระเบียบวินัย หมายถึงการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบยีบ
แบบแผน มารยาท กฎหมาย และศีลธรรมอนัดีงาม 
  5.1.2 ความรับผิดชอบ หมายถึงมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือให
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามความมุงหมาย ดวยการดูแลเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ 
  5.1.3  ความซื่อ สัตยสุจริต หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย างเ หมาะส ม
ตรงไปตรงมาท้ังกาย วาจา และใจ ตอตนเองและผูอื่น 
  5.1.4 ความเสียสละ หมายถึง การรูจักสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม หรือ
บริจาคสิ่งของเงินทองแกผูท่ีควรรับรวมท้ังเพ่ือสวนรวม เพ่ือสาธารณกุศล มีการบํารุงการศึกษา
โรงพยาบาล  ทําถนน สรางสะพานหรือบริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตาง ๆ เปนตน 
  5.1.5 ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความเขมแข็งของจิตใจของบุคคลในการ
ประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ และกระทําแตความดี แมจะถูกกระทํากับสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา 
 5.2 นักศกึษา หมายถึง ผูท่ีกําลังศกึษาในระดับปริญญาตรี รอบปกติ ชั้นปที่ 1– 4 ในป
การศึกษา 2552 ของวิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี 
คณะนเิทศศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,220 คน (ท่ีมา : งานทะเบียนและ
วัดผล 26 มกราคม 2553)  
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความมีระเบียบ
วินัย   ดานความรับผิดชอบ ดานความซือ่สตัย ดานความเสยีสละ ดานความอดทนอดกลั้น  
 2  ทําใหทราบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีผลหรือไมตอพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม  
 3. ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือพัฒนา
พฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม ของนกัศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษตอไป 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ
และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นป และอาชีพ
ผูปกครอง  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอผลการศึกษา
ตามลําดับดังนี้ 
 1. ความหมายพฤติกรรม 

 2. การเกดิพฤติกรรม 
  3. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม 
 5. พฤติกรรมดานจริยธรรม 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. ความหมายพฤติกรรม 
  ประสาท อิศรปรีดา (2522 :13)  พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาอาการ การกระทําหรือกิจกรรม
ทุกชนิดของมนุษยหรือสัตว ซึ่งกิจกรรมหรือการกระทํานั้น อาจจะเปนการกระทําที่เฉพาะจง
หรือไมก็ได  อาจจะเปนกิจกรรมที่แสดงใหปรากฏเห็นไดหรือเปนอากับกิริยาภายในซึ่งผูอื่นไม
สามารถสังเกตหรือเห็นไดยาก เชนความรู การคิด ความสนใจ เปนตน  
 ธํารงศักด์ิ  หม่ืนจักร และศรีสงา  กรรณสูตร (2523 : 2) ใหความหมายของพฤติกรรมวา  
หมายถึง  การกระทําของรางการหรืออินทรีย  ท้ังท่ีทําโดยรูสึกตัวและไมรูสึกตัว  อาจสังเกตไดหรือ
ใชเคร่ืองมือชวยในการสังเกตดวยก็ได  
 สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2524 : 3) อธิบายวา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกระทํา
แสดงออกตอบสนองหรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ท่ีสามารถวัดได
ตรงกันไมวาจะเปนการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกายกไ็ด 
 ชัยพร  วิชชาวุธ (2529 : 11) ใหความหมายวา  พฤติกรรมเปนการกระทําของผูกระทําโดย
รูตัวหรือไมก็ได  โดยคนอื่นจะสังเกตเห็นหรือไมสังเกตเห็นก็ได  
 นิตยา  พูลทอง (2533 : 10) ใหความหมายวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออก
ของมนุษยท่ีปรากฏออกมา เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งการแสดงออกหรือการกระทํา
ดังกลาวนี้ จะมีกระบวนการของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกํากับอยูภายในตัวบุคคลนั้น ๆ เสมอ กลาวคือ 
จะมีกลไกกํากับ สั่งการ จากความนึกคิดและความรูสึกท่ีมีอยูภายในเปนของตนเองตลอดเวลา 
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538:155)ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึงกิจกรรมทุกประเภท
ท่ีมนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรอืไมได แตสามารถวัดไดโดยใชเครือ่งมือพิเศษและ
สามารถบอกไดวา “มี” หรือ “ไมมี” เชน ความคิด ความเชือ่ ความรูสึกความสนใจ 
 สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-20) กลาววาพฤติกรรมในทางจิตวิทยานั้นหมายถึงการกระทํา
อันเนือ่งมาจากการกระตุนหรอืการจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรอืพฤติกรรมเหลานั้นเกดิขึน้
หลังจากท่ีบุคคลไดผานขบวนการกลั่นกรอง ตกแตงและต้ังใจท่ีจะทําใหเกิดขึน้ เพ่ือใหบุคคลอื่นได
สัมผัสรับรู พฤติกรรมของบุคคลแมจะกระทําดวยสาเหตุจุดมุงหมายเดียวกันแตจะมีลกัษณะอาการ
แตกตางกัน เม่ือบุคคล เวลา สถานท่ี หรือสถานการณเปลี่ยนไปเนื่องจากการกระทําของบุคคลลวน
จะตองผานกระบวนการคิดการตดัสนิใจ อันประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทํา
พฤติกรรมนัน้ๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนมีความแตกตางกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตาม
เรือ่งราวท่ีเกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลท่ีวาพฤติกรรมแตละคร้ังเกิดจากกระบวนการ ซึ่งหากพิจารณา
แยกกระบวนการออกเปนสวนๆ จะพบวา ประกอบดวย 3 สวนคอื 
 1. สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (Acting) 
 2. สวนการคิดท่ีเกีย่วกับกิรยิานั้น (Thinking) 
 3. สวนความรูสกึท่ีมีอยูในขณะนั้น (Feeling) 
 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 768) ไดใหความหมายของ พฤติกรรม หมายถึงการกระทํา หรือ
อาการท่ีแสดงออกทางกลามเนือ้ ความคิด ความรูสกึ เพ่ือตอบสนองสิ่งเราจากท่ีไดกลาวมาแลว 
 เบนจามิน บี. โวลแมน (Wolman 1973 : 41) กลาววา พฤตกิรรม หมายถึงผลรวมท้ังหมด
ของการกระทําโดยตรงท่ีเกี่ยวของของบุคคลท้ังท่ีเกิดขึน้ภายในและทีแ่สดงออกตอสิ่งแวดลอมทาง
กายและทางสังคม 
 โกลเดน (Golden 1984 : 90) กลาววา พฤตกิรรม หมายถึง การกระทําหรอืการตอบสนอง
การกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคลและเปนปฏสิัมพันธในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายใน
หรือภายนอกรวมท้ังการกระทําตางๆ ท่ีเปนไปอยางมีจุดมุงหมาย สามารถท่ีจะสังเกตเห็นได หรือ
เปนกิจกรรมของการกระทําตางๆ ท่ีไดผานการใครครวญมาแลวหรือเปนไปอยางไมรูสึกตัว  
 สรุปไดวา พฤติกรรมเปนการกระทําของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ไดท้ังในขณะท่ีรูตัวหรือไมรูตัว 
พฤติกรรมนีเ้ปนผลสืบเนือ่งมาจากความรูทัศนคติและความเชือ่ของบุคคลนั้นๆโดยท่ีอาจแสดงออก 
ใหเห็นอยางชดัเจน เชน การออกกําลังกาย การปองกนัโรค การเดิน การรับประทานอาหาร หรอืไม
แสดงออกใหเห็นอยางชดัเจนเชน ความเครียด ความวิตกกงัวล เปนตน โดยท่ัวไปแลวพฤตกิรรม
อาจเปนไดท้ังสิ่งที่พึงประสงคหรอืไมพึงประสงค 
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2.  การเกิดพฤติกรรม 
 นักวิชาการไดจัดหมวดหมูของการเกดิพฤติกรรมไวหลาย ๆทาง เชน สิทธิโชค วรานสุันติ
กุล (อางในณรงค  ศลิารตัน 2544 : 14-15)  จัดหมวดหมูไว 3 ประการ คือ 
 1. พวกท่ีมีความเชื่อวา พฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล กลาวคือ ใจ (mind)  
นี่เองเปนตนกําเนิดของพฤติกรรม เพลโต (Plato) และเดสคารท (Descartes) มีความเชื่อวา ความคิด
ภายใน (innate ideas) เปนตัวมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการแสดงพฤติกรรมในยุคหลัง ฟรอยด (Freud) 
ก็เชื่อเชนนี้ เขาอางวา มนุษยมีพลังอันเกิดจากสัญชาตญาณแหงความตองการมีชีวิตอยู และ
สัญชาตญาณแหงความตาย พลังงานนี้ผลักดันใหเกิดโครงสรางของจิตสามประการ ไดแก อิด (Id) 
คือความตองการทั้งหลาย อีโก (Ego) คือ จิตรูสํานึกวาจะสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองความ
ตองการที่เกิดขึ้นจากอิดไดแคไหนตามกฎเกณฑของสังคม และซุปเปอรอีโก (Super ego) คือ จิต
สํานักในระดับสูงท่ีเปนตัวจูงใจใหมนุษยทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. พวกที่มีความเชื่อวา มนุษยเกิดมาแลวตกอยูภายใตการควบคุมของสิ่งแวดลอม 
อริสโตเติล (Aristotle) เปนผูริเริ่มความเชื่อนี้ ตอมามี ลอคค (Locke) เบิรคลีย (Berkeley) และ
นักจิตวิทยาอีกหลายคนท่ีมีความเชื่อวา ประสบการณทําใหคนเราเรียนรูท่ีจะแสดงพฤติกรรม เชน 
สกินเนอร (Skiner) ชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของการเสริมแรงและ
การลงโทษ โดยมีรูปแบบแตกตางกัน เพ่ือใหสอดคลองกับสังคม 
 3. พวกที่มีแนวความคิดประสมประสานระหวางพวกแรกกับพวกที่สอง คือใหความสําคัญ
ท้ังตัวมนุษยและสิ่งแวดลอม วาเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรม โดยแบนดูรา (Bandura) ซึ่งสรางทฤษฏี
การเรียนรูทางสังคม ไดอธิบายวา พฤติกรรมของมนุษยนั้นมีองคประกอบภายในมนุษยเอง และ
สิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอกันและกัน 
  

 สุรพล พะยอมแยม (2545 : 25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤตกิรรม แตละครั้งออกเปน
กระบวนการยอยไดอีก 3 กระบวนการ คือ 
 1. กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบ้ืองตนท่ีเริ่ม
จากการท่ีบุคคลไดรับสัมผัสหรือรับรูขาวสารจากสิ่งเราตางๆโดยผานระบบประสาทสัมผัสซึ่ง
รวมถึงความรูสึก (Sensation) กับสิ่งเราท่ีไดสัมผัสนั้นๆ ดวย 
 2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการนีอ้าจเรียกไดวา
“กระบวนการทางปญญา” ซึ่งประกอบไปดวยการเรียนรู การคดิ และการจํา ตลอดจนการนําไปใช
หรือเกดิการพัฒนาจากการเรียนรูนั้นๆ ดวยการรับการสัมผสัและการรับรูท่ีนําไปสูการคิดและการ
เขาใจนี้เปนระบบการทํางานท่ีมคีวามซับซอน และเปนกระบวนการภายในทางจิตท่ีศึกษาและสรุป
เปนคําอธิบายท่ีชดัเจนได 
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 3. กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากท่ีผานขั้นตอนของการรับรู
และการคิดและเขาใจ แลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งท่ีไดรับรูนั้นแตยังมิไดแสดงออกให
ผูอื่นไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมท่ีอยูภายใน (Covert Behavior) แตเม่ือไดคิดและเลือกท่ีจะแสดง
การตอบสนองใหบุคคลอืน่สังเกตไดเราเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งพฤติกรรม
ภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีมีอยูท้ังหมดภายในตัวบุคคลนั้นเมือ่มีปฏิกิรยิาตอบสนอง
ตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้จึงเรียกวา Spatial 
Behavior 

องคประกอบของพฤติกรรม 
 บลูม (Bloom 1975 : 65-197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ 2544 : 14-15) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมวา เปนกิจกรรมทุกประเภทที่มนษุยกระทําขึน้ซึง่อาจเปนกิจกรรมท่ีสังเกตเห็นไดหรือ
ไมไดก็ตาม พฤติกรรมดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 
 1. พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤตกิรรมดานนี ้มีขั้นของความสามารถ
ทางดานความรู การใหความคิดและพัฒนาการทางดานสติปญญา 
 2. พฤติกรรมดานเจตคต(ิAffective Domain) เปนพฤติกรรมท่ีเกีย่วกับความสนใจ
ความรูสึก ทาที ความชอบ ในการใหคุณคาหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถือ เปนพฤติกรรมที่ยากตอการ
อธิบายเพราะเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล 
 3. พฤติกรรมดานปฏิบัต ิ(Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมท่ีใชความสามารถในการ
แสดงออกของรางกาย ซึ่งรวมถึงการแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ หรืออาจเปนสถานการณท่ี
คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมดานนีเ้ปนพฤติกรรมขั้นสุดทายซึ่งตองอาศัย
พฤติกรรมดานพุทธปญญาและการตัดสินใจหลายขั้นตอนทางดานสขุภาพถอืวา พฤติกรรมดานการ
ปฏิบัติเปนเปาหมายสุดทายที่จะชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 องคประกอบท่ีมผีลตอพฤติกรรม การเกิดพฤตกิรรมนั้นเปนเร่ืองท่ีคอนขางสลับซับซอน 
เพราะวาพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูกับขบวนการเรียนรูซึ่งสะสมมาต้ังแตวัยเดก็และอกีประการหนึ่ง
พฤติกรรมของบคุคลนีถู้กควบคุมและหลอหลอม โดยสิ่งแวดลอมดังนั้น จึงมีองคประกอบหลาย
อยาง ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน องคประกอบดานจิตวิทยา องคประกอบดานสังคม 
องคประกอบทางดานเศรษฐกิจและองคประกอบทางดานการศึกษา 

3. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมนัน้มีนกัปรชัญา นกัการศกึษา นักจิตวิทยา ตลอดจนผูท่ี

เกีย่วของไดใหความหมายไวดังตอไปนี ้
คําวา “คุณธรรม” ไดมผีูใหความหมายไวดังนี ้
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เจริญ  ไวรวัจนกุล (2531) อธิบายวา คุณธรรม คือ มโนธรรม อันเปนสํานกึแหงความดีที่

เกดิจากการไตรตรองดวยเหตุผล จนสามารถตดัสินใจไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดงาม แลวมุงม่ันอยูกับสิ่งดี
งามจนเคยชิน เปนคนท่ีมคีุณธรรมเปนกิจนสิัยและลกัษณะนิสัย 

สงวน  สุทธเิสศิอรุณ (2526)  กลาววา คุณธรรม หมายถึง คณุงามความดีของบุคคลท่ี
กระทําไปดวยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเปาหมายวาเปนการกระทําความดี หรือพฤตกิรรมท่ีดี ซึ่ง
เปนท่ียอมรับของสังคม เชน ความเสียสละ ความมีน้ําใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรัก
เดก็ รกัเพ่ือนมนุษยและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สามารถสรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง ความสํานึกในจิตใจของบุคคลในทางท่ีดีงาม อันเกิด
จากการไตรตรองดวยเหตุผล สงผลตอความคิดท่ีดี นําไปสูการกระทําและความประพฤติในทางท่ีดี 
เชนความเสียสละ ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ เปนตน 

สวนคําวา “จริยธรรม”  นั้นมีผูใหความหมายไวหลากหลายประเด็นดวยกนั ดังนี ้
วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2552) ใหความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปดวยกันวา เปนสิ่งที่สังคม

เห็นวาเปนสิ่งท่ีดีและการตัดสินใจเลือกกระทําหรือแกปญหาท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรมท่ีสูงกวาเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการประพฤติใหอยูรวมกันไดอยางรมเย็น 

ณรงค  โชควัฒนา (2541: 2) วา จริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มี
ความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลผูตกทุกข ไดยาก เหน็แกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ 
  บุญมี  แทนแกว (2539 :168) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติท่ี
เห็นวาดีงามและถูกตอง 

ปราชญ  กลาผจญ (2544 :314) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึง
ปฏิบัติตอตนเอง ผูอื่น และสังคม เพ่ือกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง เกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิก
ของสังคม 

พรนพ  พุกกะพันธุ (2543: 19) กลาววา จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ และปฏิบัติ
เหมาะสมในสิ่งท่ีถูกตองซึ่งสังคมยอมรับ เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขรมเย็น 

สาโรช  บัวศรี (อางถึงใน วาสนา ประวาสพฤกษ, 2535:1) ใหความหมายจริยธรรม  
หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความดีและความถูกตองแกสังคมในระดับตาง ๆ 
 สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539 :2) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง ความถูกตองท่ีดีงาม
สังคมทุกสังคมจะกําหนดกฎเกณฑกติกา บรรทัดฐานของตนเองวา อะไรคือ สิ่งท่ีดีงาม อะไรคือ
ความถูกตอง 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:291) ใหความหมายจริยธรรม 
หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
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 บราวน (Brown. 1968) ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีบุคคลใชใน
การแยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด 
 โคลเบิรก (Kohberg.1976) กลาววา จริยธรรมมีพ้ืนฐานของความยุติธรรม ถือเอาการ
กระจายสิทธิหนาที่อยางเทาเทียม โดยมิไดหมายถึง กฎเกณฑท่ีบังคับท่ัวไป แตเปนกฎเกณฑท่ีมี
ความเปนสากลท่ีคนสวนใหญรับไวในทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้นพันธะทาง
จริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน   

จากความหมายของคุณธรรมจริยธรรม ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังนี้  คุณธรรม  
หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเปนความจริงแทหรือสัจธรรมท่ีทําใหเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติตนในกรอบท่ีดีงาม มีจิตใจเต็มเปยมไปดวยความสุข มีความรัก เมตตา ปรารถนาดี ไม
เบียดเบียนทํารายกัน สวนคําวาจริยธรรม  หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติท่ีดีงามและ
เปนไปเพ่ือประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม อันสงผลใหชีวิตมีระเบียบแบบแผน 

 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 นักทฤษฎีจริยธรรมไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไวหลากหลายแนวคิด  
โดยแตละแนวคิดมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน  ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมท่ีสําคัญ 6 กลุม ไดแก กลุมแนวความคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด   กลุมแนวคิด
จิตพิสัย  กลุมแนวคิดพฤติกรรมนิยม  กลุมแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร  กลุมแนวคิดสังคมวิทยา 
และกลุมแนวคิดทางศาสนา  พรอมท้ังวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีอาศัยพ้ืนฐานความคิดของ
ทฤษฎีนั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด 
นักทฤษฎีกลุมพัฒนาการทางความคิดมีความเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเปน

สากล มีโครงสรางของความคิดเปนพื้นฐานและประกอบดวยเหตุผลเชิงจริยธรรม  นอกจากนียั้งเชือ่
วาจริยธรรมของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบ้ืองตน  คือ  การไดรับการยอมรับ  การรูวาตนเองมี
ความสามารถ  การเคารพและรูจักตนเองอยางแทจริง  สวนบรรทัดฐานเบื้องตนทางจริยธรรมของ
บุคคลนั้น ทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่น ทฤษฎีท่ีสําคัญใน
กลุมนี้มี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิรก ดังจะเสนอสาระสําคัญของแตละทฤษฎีตอไปนี้ 
  1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget) 

เพียเจท (Piaget) เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับวัย 
ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการท่ีจะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตาง ๆ ของสังคมตาม
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พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้น โดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท แบงเปน 2 ขั้น
ใหญ ๆ ดังนี้ (Piaget,1971)  
  1. ขั้นยอมรับกฎเกณฑจากผูท่ีมีอํานาจเหนือตน (Heteronomous) เริ่มต้ังแตเกิด
จนถึง 8 ปในขั้นนี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑจากผูท่ีมีอํานาจเหนือตน เชน บิดา มารดา ครู และบุคคล
อื่นท่ีมีอํานาจมากกวาและเชื่อวากฎระเบียบเปนสิ่งท่ีแนนอนตายตัว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  
ดังนั้น  ระยะนี้บิดา มารดาและผูใหญจึงมีอิทธิพลตอเด็กอยางชัดเจน 

2. ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ (Autonomous) อายุต้ังแต 9 ปขึ้นไปในขั้นนี้บุคคล
จะมองสิ่งตาง ๆ อยางมีความสัมพันธกันมากขึ้นและเชื่อวากฎระเบียบตาง ๆ ไมใชสิ่งท่ีตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดสมบูรณ แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ในขั้น
นี้เปนระยะท่ีบุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมขึ้นสูความคิดที่เปนของตนเอง ใชเหตุผลโดยคํานึงถึงความ
ยุติธรรมและพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํา 
 เพียเจทเชื่อวาการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับกฎเกณฑจากผูท่ีมีอํานาจเหนือตนมายัง
ขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑนี้เกิดจากการที่บุคคลไดสัมผัสกับสภาวะรอบตัวท่ี
กวางขวางขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  การมีบทบาทในกลุมเพ่ือน ในกลุมคนในสังคมประกอบกับ
พัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณของตนเอง วิเคราะหปรากฏการณตาง ๆ จนในท่ีสุด
บุคคลก็จะไดขอสรุปตาง ๆ ท่ีเปนหลักการในใจของตนเอง 
  1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)  

โคลเบิรก (Kohlberg) เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ (Sequential stage) โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตรและเชื่อวาการรับรู
ทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับ
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นตาง ๆ นั้น โคลเบิรก   
เห็นวาเปนผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งโคลเบิรก เชื่อวาสิ่งเหลานั้น
จะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว  นอกจากนี้  
โคลเบิรก ยังเห็นวา บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดนั้น
จะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน  โดย
ลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรกนั้นแบงออกเปน 3 ระดับและแตละระดับ
สามารถแบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก (Kohlberg, 1973 อางอิงจาก ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2524 : 29-
30) 
 ระดับท่ี 1 ระดับกอนกฎเกณฑ(Pre Conventional level) ชวงอายุ 2-10 ป 
 หมายถึง ระดับท่ีการตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกตนเอง โดยไมคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดแกผูอื่น พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี 2 ขั้น คือ 
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 ขั้นท่ี 1 (อายุ 2-7 ป) ใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ คือ การมุงท่ีจะหลบหลีกมิใหตนเอง
ถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดท่ีจะไดรับและจะยอมทําตามคําสั่งของผูใหญเพราะเปน
ผูที่มีอํานาจเหนือตน   
 ขั้นที่ 2 (อายุ 7-10 ป) ใชหลักการแสวงหารางวัล คือการเลือกกระทําในสิ่งท่ีจะนําความ
พอใจมาใหตนเองเทานั้น  
 ระดับท่ี 2 ระดับตามกฎเกณฑ  (Conventional level) ชวงอายุ 10-16 ป   

หมายถึงการกระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอย ๆของตนหรือทําตามกฎหมายและศาสนา
บุคคลผูมีจริยธรรมในระดับนี้ยังตองมีการควบคุมจากภายนอกแตก็มีความสามารถในการเอาใจเขา
มาใสใจเราและสามารถท่ีจะแสดงบทบาททางสังคมได สามารถแบงเปน  2 ขั้น ตอเนื่องจาก 2 ขั้น
แรก คือ 

ขั้นท่ี 3 (อายุ 10-13 ป) ใชหลกัการทําตามท่ีผูอืน่เห็นชอบ ยงัไมเปนตัวของตัวเองชอบ
คลอยตามการชกัจูงของผูอื่นโดยเฉพาะเพ่ือน ๆ  

ขั้นท่ี 4 (อายุ13-16 ป) ใชหลกัการทําตามหนาท่ีของสังคม มีความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี
ของตนในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมของตน จึงถอืวาตนมีหนาที่ตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่สังคม
ของตนกําหนดหรอืคาดหมาย 
 ระดับท่ี 3 ระดับเหนอืกฎเกณฑ (Post Conventional level) ชวงอาย ุ16 ปขึ้นไป 

หมายถึงการตัดสินขอขัดแยงดวยการนํามาไตรตรองชั่งใจตนเองและตัดสินใจไปตามแตวา
จะเห็นความสําคัญของสิ่งใดมากกวากัน แบงออกไดเปน 2 ขั้น ตอเนื่องจาก 4 ขั้นแรก ตามลําดับ 
ดังนี้คือ 

ขั้นท่ี 5 ใชหลักการทําตามคําม่ันสัญญา เห็นความสําคัญของคนสวนใหญไมทําตนใหขัด
ตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของบุคคลอื่น สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได 

ขั้นท่ี 6 ใชหลักการยึดหลักอุดมคติสากลซึ่งเปนขั้นพัฒนาการท่ีสูงสุดแสดงท้ังการมีความรู
สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตนและการมีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุงหมาย
ในปนปลายอันเปนอุดมคติยิ่งใหญ 

ตามทฤษฎีกลุมพัฒนาการทางความคิดเชื่อวาบุคคลแตละคนจะมีหรือไมมีการพัฒนาหรือมี
การพัฒนาชาเร็วตางกัน  โดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดไดจากเหตุผลเชิงจริยธรรม
บุคคลนั้นและสามารถท่ีจะสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมใหสูงกวาเดิมได  โดยการ
เปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรมรวมกับผูอื่น  การไดแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายรวมกับผูอื่นจะทําใหบุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําเรียนรูการใชเหตุผลเชงิจริยธรรม
ขั้นสูงขึ้น 

สําหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด  สามารถทําไดหลายวิธี 
ดังสรุปไดตอไปนี้ (ทิศนา  แขมมณี,2546 :6-7)  
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1. การใหความรูขั้นสูง เปนการจัดประสบการณใหบุคคลไดรับเหตุผลใหมและเหนือกวาท่ี

เคยเปนอยู (ขั้นสูงกวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ 1 ขั้น) 
2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม เปนการจัดประสบการณใหบุคคล

ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม 
3. การใหแสดงบทบาทสมมติ เปนการจัดใหบุคคลไดรับโอกาสสวมบทบาทอื่น

นอกเหนือจากท่ีตนเปนอยูและบทบาทนั้นควรเกี่ยวของกับจริยธรรม การรับเอาความคิดและ
ความรูสึกของคนอื่นจะกอใหเกิดความคิดความเขาใจแตกตางไปจากเดิมและไมยึดติดอยูแตตนเอง
 4. การฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรม  กลาวคือ การฝกเผชิญกับปญหาความ
ขัดแยงเชิงจริยธรรมจะชวยฝกใหบุคคลไดคิดวิเคราะห อภิปราย โตแยงกันและตัดสินใจโดย
พิจารณาความเห็นรวมท้ังกฎเกณฑตางๆ ในสังคมดวย โดยปญหาท่ีนํามาใชในการอภิปรายนั้นควร
เปนปญหาท่ีสามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ี
เปนอยูและระดับท่ีสูงกวาของบุคคลนั้น ๆ 

5. การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ การท่ีบุคคลมบีรรยากาศท่ีเอือ้
ตอการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรมรวมกับบุคคลอื่นได
อยางเปดเผยจะชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลใหสูงขึ้นได 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาตามความเชื่อของกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเชื่อวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลแตกตางกันขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและวัยของ
บุคคลนั้น ๆ และเห็นวาการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาท่ีแตกตาง
กันตามความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล 

2. กลุมแนวคิดจิตพิสัย 
นักคิดกลุมจิตพิสัยมุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองวามีความเกีย่วของ

สัมพันธกับระดับคุณภาพของการเรียนรูทางดานจิตใจ (Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีท่ี
สําคัญในกลุมนี้คือ ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจจุดเนนสําคัญของทฤษฎีนี้
เชื่อวา การเรียนรูดานจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ เจตคติ คานิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล และ
เชื่อวาการเกิดเจตคติและการพัฒนาทางดานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

1. ขั้นการรับรู (Perceiving or Receiving) 
2. ขั้นการตอบสนอง (Responding) 
3. ขั้นการเห็นคุณคา (Valuing) 
4. ขั้นจัดระบบ (Organizing) 
5. ขั้นการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย  (Characterization) 
จากแนวคิดจิตพิสัยจะเห็นไดวาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้น  สิ่งสําคัญท่ี

จะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลก็คือ การเรียนรูดานจิตใจ
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ของบุคคลนั้นโดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไป  เร่ิมจากการ
ใหบุคคลมีโอกาสรับรูและสนใจในเร่ืองท่ีจะปลูกฝง มีโอกาสในการตอบสนองตอสิ่งท่ีสนใจ เห็น
คุณคาของสิ่งท่ีปฏิบัติและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอและทายท่ีสดุกค็อืการพัฒนา
เปนลักษณะนิสัย 

3. กลุมแนวคิดพฤติกรรมนิยม 
นักคิดกลุมพฤติกรรมนิยมเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลท่ีเกิดขึ้นจากการได

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลท่ีไดรับจากการกระทําท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมนั้น ซึ่งผลจากการกระทํานั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแก ผลประเภทเสริมแรง ซึ่งทําให
พฤติกรรมนั้นมีอัตราเพ่ิมขึ้นและผลประเภทถูกลงโทษ ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือ
หมดไป 

สําหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมนั้น พบวา สามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลไดดวยกระบวนการปรับพฤติกรรมโดยใชตัวเสริมแรงหรือตัว
ลงโทษเปนเครื่องมือในการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลดหรือขจัดพฤติกรรมท่ีไมพึง
ปรารถนา ตามขั้นตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

1. บงชี้หรือกําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนและมีลักษณะเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตได 
2. ใชแรงเสริมท่ีเหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงท่ีนํามาใชอาจเปนตัวเสริมแรง

ทางสังคม เชน การใหคําชมเชย ยกยอง ใหความสนใจ ใหเกียรติ เปนตน หรืออาจเปนตัวเสริมแรงท่ี
เปนรางวัล สิ่งของ ท่ีสามารถนํามาแลกกับสิ่งของท่ีผูปรับพฤติกรรมตองการ หรืออาจจะใหแรง
เสริมโดยการใหทํากิจกรรมอื่นที่ชอบทั้งนี้การเสริมแรงท่ีใชตองเหมาะสมกับอายุของผูรับการปรับ
พฤติกรรม 

3. ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรม  เมื่อมีพฤติกรรม
ท่ีตองการเกิดขึ้น ควรใหแรงเสริมทันทีในชวงแรก ๆ ของการปรับพฤติกรรม แตเม่ือเวลาผานไป
ระยะหนึ่งแลวการใหแรงเสริมควรจะเปลี่ยนเปนแบบคร้ังคราวเพ่ือใหพฤติกรรมนั้นคงอยูอยาง
ถาวร 

จากแนวคิดพฤติกรรมนิยมจะเห็นไดวา ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้น 
ตองกําหนดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะพัฒนาใหชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได  โดย
วิธีการสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้ คือ การปรับพฤติกรรมท่ี
อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเปนเครื่องมือที่สําคัญ 
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4.  กลุมแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร 
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรเปนแนวคิดท่ีใชในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดย

ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีตนไมจริยธรรมมาเปนกรอบในการ
กําหนดสาเหตุตาง ๆ ของพฤติกรรม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541: 105-108) 

ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเชื่อวาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลมีอยางนอย 4 สาย
หลัก ดังนี ้

1. สาเหตุฝายสถานการณ  ซึ่งไดแก  สิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวบุคคล เชน ปทัสถานทางสังคม 
การสนับสนุนจากบุคคลรอบตัว เปนตน 

2. สาเหตุฝายจิตลักษณะเดิม  ซึ่งเปนจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมา หรืออาจเกดิจาก
การถายทอดทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทางสังคม สติปญญา คานิยม เปนตน 

3. ปฏิสัมพันธระหวางสาเหตุฝายสถานการณกับฝายจิตลักษณะเดิม ซึ่งเรียกวา ปฏสิมัพันธ
แบบกลไก (Mechanical Interaction) 

4. สาเหตุฝายจิตลักษณะตามสถานการณหรือที่เรียกวาปฏิสัมพันธภายในตน เชนเจตคติ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความเครียดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เปนตน 
 สวนทฤษฎีตนไมจริยธรรม ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538:2-5) ไดทําการศึกษาวิจัยถึง
สาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
สาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยท้ังเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต 6-60 ป วาพฤติกรรมเหลานั้น 
มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึน้ โดย
แบงตนไมจริยธรรม ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. สวนท่ีหนึ่ง ไดแก ดอกและผลไมบนตน ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่วและ
พฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพ่ือสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมท่ีเอื้อเฟอตอการพัฒนาประเทศ 

2. สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ 

1.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม 
1.2 มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 
1.3 ความเชื่ออํานาจในตน 
1.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
1.5 ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยม 
3. สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง

ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน คือ 
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1.1 สติปญญา 
1.2 ประสบการณทางสังคม 
1.3 สุขภาพจิต 
จิตลักษณะท้ังสามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ท่ีลําตนของ

ตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน ในปริมาณท่ีสูงพอเหมาะกับ
อายุ จึงจะเปนผูท่ีมีความพรอมท่ีจะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ลําตนของตนไม โดยท่ีจิต
ลักษณะทั้ง 5 นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลท่ีมีความพรอมทางจิตใจ  3 ดานดังกลาวและ
อยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียนและสังคมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความ
พรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ดวยฉะนั้นจิตลักษณะ
พ้ืนฐาน 3 ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้จิต
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการท่ีรากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้ เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดยเม่ือ
สรางขึ้นแลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือหาหลักฐานใหม ๆ มาเพ่ือเติมใน
ทฤษฎีนี้อีก เชน การวิจัยท่ีเกี่ยวกับจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ ท่ีสามารถจําแนกคนเปน 4 
ประเภท เหมือนบัวสี่เหลา กับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบวาคน
ท่ีเปนบัวเหนือน้ําเทานั้น (มีจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ดานนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เปนผูท่ีจะ
สามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอยางเหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของ Kohlberg 

5. กลุมแนวคิดสังคมวิทยา 
แนวคิดสังคมวิทยาเปนแนวคิดท่ีเนนการศกึษากระบวนการปฏิสังสรรคและแบบแผน

ความสัมพันธระหวางมนุษยในกลุม  องคการและสังคม ซึง่ตามแนวคิดนี้มองวาการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไดโดยผานกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูการอยู
รวมกับผูอื่น เพ่ือการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการประพฤติ
ปฏิบัติตาง ๆ จากการเรียนรูนั้นทําใหบุคคลมีพฤติกรรมบุคลิกภาพ คานิยมเจตคติ แรงจูงใจท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน รวมท้ังไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้จะเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษย ต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา  

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมใหกับบุคคลไดแก พอแม ครู เพ่ือน พระ 
และสื่อมวลชน 

สําหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยาสามารถทําไดหลายวิธี ดัง
สรุปไดตอไปนี้ (งามตา วนินทานนท,2534 :122;  เพ็ญแข  ประจนปจจนึก,2528; สุพัตรา สุภาพ, 
2537: 59) 
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1. การอบรมเลี้ยงดูของพอแมถือเปนการบอกกลาวอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีควรและ 

ไมควรกระทําซึ่งวิธีนี้ถือวาเปนวิธีท่ีสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาโครงสรางทางบุคลิกภาพและการพัฒนา
ทางดานตาง ๆ ของบุคคล 

2. เปนแบบอยางท่ีดีของพอแมถือเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบไมรูตัว กลาวคือ บุคคลจะ
เรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมของพอแมและซึมซับเขาไปในจิตใจจนหลอหลอมมาเปน
บุคลิกภาพของบุคคล 

3. การอบรมสั่งสอนจากครู ถอืเปนการชีน้ําแนวทางหรืออํานวยโอกาสใหผูเรียนดําเนิน
เขาสูปญญา คร ูถือเปนผูที่มีบทบาทสําคัญท่ีรับชวงตอจากพอแม เปนผูท่ีมอีิทธิพลในการหลอ
หลอมขัดเกลาลักษณะนสิัยของนกัเรียนและมีบทบาทในการเปนตัวแบบใหแกนกัเรียนในการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ 

4. การอบรมสั่งสอนจากพระ ถือเปนการชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยอาศัยหลัก
คําสอนและการจัดกิจกรรมทางศาสนา 

5. การเรียนรูจากกลุมเพ่ือนถือเปนการพัฒนาและสรางอัตมโนภาพแหงตนท่ีแตกตางจาก
พอแม และครู เปนการเปดโอกาสที่สําคัญในการฝกหัดทักษะในการสวมบทบาทของบุคคล และให
บุคคลไดเรียนรูบทบาท และคานิยมทางสังคมท่ีผูใหญไมตองการสอน 

6. การเรียนรูจากสื่อมวลชน  ถือเปนการใหตัวแบบท่ีสําคัญที่จะชวยใหบุคคลสามารถรับรู
ในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและสิ่งท่ีจําเปนที่จะตองพัฒนาเพ่ือใหเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดสังคมวิทยาเ ชื่อวากระบวนการทางสังคมเปน
กระบวนการสําคัญท่ีทําใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น  โดยบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ขัดเกลาทางสังคมไดแก พอแม ครู เพ่ือน พระ และสื่อมวลชน ซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลตามแนวคิดนี้จึงเชื่อวาเกิดมาจากการท่ีบุคคลไดรับการขัดเกลาทางสังคมผานตวัแทนทาง
สังคมท่ีสําคัญ 

6.  กลุมแนวคิดทางศาสนา 
 ปญหาของสังคมไทยในปจจุบันสามารถแกไขหรือบรรเทาลงไดดวยศาสนา เนื่องจาก
ตนเหตุของปญหาตาง ๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระทําของมนุษย การแกปญหาจึงตองแกไขท่ีตัว
มนุษยเอง ศาสนาทุกศาสนาท่ีชาวไทยนับถือลวนมีแนวคําสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคล
ดานจิตสํานึกและเจตคติ และสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ และสงเสริม
การพัฒนาปจเจกบุคคลในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น เม่ือมนุษยสามารถพัฒนาตนไดก็สามารถชวย
ตนเองได สามารถอยูรวมกับผูอื่นดวยความสงบสุข และสามารถนําตนไปสูความพนทุกขไดใน
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ท่ีสุด ในปจจุบันศาสนาจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคคลในดานตางๆ ดังนี้ (ภัทรพร สิริกาญ
จน,2536:127-129) 

1. การพัฒนาบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ หลักคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือท่ีสําคญั
และเปนหลักในการกลอมเกลาบุคคลใหมีความสํานึกและเจตคติท่ีถูกตองดีงาม ศาสนาเปนเคร่ือง
ตอตานและกําจัดสัญชาตญาณฝายตํ่าของมนุษย ทําใหมนุษยลดทอนกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัว
และการประทุษรายผูอื่น ศาสนายังสงเสริมคุณธรรมของมนุษยในทางสรางสรรคใหมนุษยมีความ
รัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบสุขเยือกเย็น ตลอดจนพรอมท่ีจะทําตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม 

2. การพัฒนาบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายขอท่ี
สงเสริมใหบุคคลดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นดวยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการวา หากบุคคลคิดดีมีใจ
เปนกุศลแลว ยอมพูดดีและทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นไดอยางสงบสุขและทําใหสังคมเจริญกาวหนาได 
 จากหลักคําสอนทางศาสนาดังกลาวจะเห็นไดวาเปนสิ่งท่ีชวยใหบุคคลผูท่ียึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนนั้น ๆ เปนบุคคลท่ีสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได โดยท่ีในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนั้นสิ่งสําคัญอยูท่ีการท่ีบุคคลเห็นความสําคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตาม
หลักคําสอนนั้นเพื่อท่ีจะนําไปใชในการประพฤติปฏิบัติและในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป 
 จากท่ีกลาวมาเห็นไดวาแตละกลุมแนวคิดมีความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลท่ีแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางท่ีเกิดขึ้นนั้นก็จะนําไปสูแนวคิดและวิธีการใน
การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลท่ีตางกันดวย กลาวคือ กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่ง
เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา
ของบุคคลในการท่ีจะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตาง ๆ ทางสังคม ในขณะท่ีกลุมแนวคิดจิตพิสัยซึ่ง
มุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับคุณภาพ
ของการเรียนรูดานจิตใจ  ดังนั้นในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงมุงเนนใหบุคคลสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปน
ลักษณะนิสัยติดตัว สวนแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่เนนใหความสําคัญกับการใหแรงเสริม ดังนั้นกลุม
แนวคิดดังกลาวจึงสนใจท่ีจะนําการเสริมแรงมาใชในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล 
สําหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรซึ่งมุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย
ขอมูลจากงานวิจัยเปนเครื่องมือในการตัดสินใจก็จะใหความสําคัญกับวิธีการกําหนดพฤติกรรมท่ีจะ
พัฒนารวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีพบ ใน
ขณะเดียวกันถามองในมุมมองของสังคมวิทยาก็จะพบวาใหความสําคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคลโดยใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผานตัวแทนทางสังคมท่ีสําคัญ ไดแก พอแม ครู เพ่ือน 
พระและสื่อมวลชน นอกจากนี้ถาพิจารณาวิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลตามกลุมแนวคิดทาง
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ศาสนาก็จะพบวากลุมแนวคิดนี้เชื่อวาหลักธรรมคําสอนตาง ๆ ทางศาสนาสามารถนํามาปฏิบัติเพ่ือ
ชวยใหเกิดการพัฒนาใหบุคคลมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีถูกตองดีงามและสามารถดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอื่นได  

องคประกอบของจริยธรรม 
จริยธรรมนั้นถือไดวาเปนเคร่ืองกําหนดหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เปนแนวทางในการอยู

รวมกันอยางสงบเรียบรอย ซึ่งในสังคมหรือทุกองคกรตองมี ดังนี้ 
1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะตองมีในองคกร ซึ่งถาองคกรใดขาด

กฎเกณฑ หรือระเบียบวินัย ท่ีจะเปนแนวปฏิบัติรวมกันแลว แตละคน ตางคนตางทําอะไรไดตาม
ความตองการไมมีผูนําไมมีระเบียบแบบแผนใหยึดถือในแนวเดียวกันหากเปนเชนนี้จะทําใหเกิด
การละเมิดสิทธิ หนาที่ เกิดความเดือนรอน และความไมสงบในองคการ อาจทําใหองคการไม
สามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคการได ดังนั้นองคการทุกองคการตองมีระเบียบ
วินัย 

2. สังคม (Society) เปนการรวมกลุมกนั ประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผน
กอใหเกิดความเรยีบรอย เกิดขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีดีงาม ซึ่งการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรม
ในดานธรุกิจนั้นสามารถท่ีจะใหความรวมมือใหเกิดการพัฒนาสังคมหรือผลตอบแทนคืนใหสังคม
โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ทําใหสังคมเกดิสิ่งดีๆ เชน เกิดเหตุการณน้ําทวมในภาคตาง ๆ  จะ
เห็นไดวาหนวยงานตางๆ ไมวาภาครัฐหรอืเอกชน หรือแมกระท่ังคนไทยท้ังประเทศ ไดรวมกัน
สรางสรรคสังคม ดวยการบริจาคท้ังทุนทรัพย และกําลังเทาท่ีสามารถชวยไดในการทํากิจกรรม ให
การชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะปฏเิสธไมไดเลยวาสังคมไทยนั้น เปนสังคมท่ีเปยมดวยน้ําใจท่ี
บริสุทธิ์อยางแทจริง 

3. อิสระ เสร ี(Autonomy) โดยท่ัวไปแลว บุคคลท่ีสํานึกในมโนธรรมประสบการณชีวิต 
ยอมจะเปนบุคคลท่ีมีความสุขจะอยูในระเบียบวินัย สําหรับคนไทยนัน้คานิยม ยังหมายรวมถึง 
อิสระ เสรีภาพ ซึ่งเมือ่ไดรับการขัดเกลาแลว สามารถปกครองตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรมได 
ซึ่งเมือ่เปนเชนนี ้คณะกรรมการโครงการการศึกษาจริยธรรม ไดกําหนดจริยธรรมท่ีควรปลกูฝงแก
คนไทยไว 8 ประการ ดังนี้ 
  1. การใฝสัจจะ คือ การยึดถอืความจริง ศรัทธาในสิง่ท่ีมีหลกัฐานขอมูลรับรองท่ี
สามารถพิสูจน ตรวจสอบได แสวงหาความรู ความจริงได 

2. การใชปญญาในการแกไขปญหา คือ การใชกระบวนการคนหาความรูความจริง
เปนทางออกอยางมเีหตผุลเหมาะสม เพ่ือแกปญหาหรือขจัดอุปสรรคขอยุงยากตางๆ ที่เผชญิอยู 

3. เมตตา กรณุา คือ การเสียสละนั้นไมกอใหเกิดความเดอืดรอนตอตนเอง แตชวย
ใหผูอื่นไดพนจากความทุกขกังวล 
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4. สติ สัมปรชัญญะ คอื การท่ีบุคคลนัน้มีความรูตนเองอยูเสมอวา ตนกําลังทํา

อะไรอยู และสามารถที่จะเตือนตนเองใหสามารถตดัสนิใจท่ีแสดงออกมาทางดานการประพฤติ
ปฏิบัติในทางท่ีถูกตองดวยสต ิ

5. ไมประมาท คอื การท่ีกระทําอะไรก็ตาม จะตองมีการวางแผน เพ่ือเตรียมพรอม
โดยตองมีการคาดการณ เพ่ือรับผลท่ีตามมาของการกระทําใดๆ ของตนเองอยูสมํ่าเสมอจนเกิดเปน
นิสัย 

6. ซื่อสัตยสุจริต คือ การมีจิตใจและการปฏิบัติตนท่ีตรงตอความเจริญความถกูตอง
ความดีงาม ตรงตอหนาท่ีความรับผิดชอบ ตรงตามระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑตอคําม่ันสัญญา 
ซึ่งหาก ปฏิบัตแิบบนีแ้ลว จะกอใหเกิดการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันในสังคมได 

7. ขยันหม่ันเพียร คอื การมีความพอใจตอหนาท่ีการงานของตนท่ีไดรับผิดชอบ มี
จิตใจที่จดจอกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการในการทํางาน 

8. หิริโอตตัปปะ คือ การละอาย และเกรงกลัวตอการประพฤตชิั่ว การผิดศลีธรรม 
ตอมาไดมีการเพ่ิมลักษณะจริยธรรมไทย 11 ประการ คือ  
  1. การมเีหตุผล    2. ความซื่อสัตย 
  3. ความรับผิดชอบ   4. ความเสยีสละ 
  5. ความสามัคค ี   6. ความกตัญกูตเวที 
  7. การรกัษาระเบียบวินัย   8. การประหยัด 
  9. ความยุติธรรม   10. ความอุตสาหะ 
  11. ความเมตตากรุณา 

องคประกอบท่ีมผีลตอการพัฒนาจริยธรรม 
 สุพล  วังสนิธ (2534 : 79-82) ไดศึกษาถึงองคประกอบท่ีมอีิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรม 
จากการศึกษาชวยในการอธิบายไดวา การท่ีบุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกันนั้นมีความ
เกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบาง และจะเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้นโดยการพัฒนา
องคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธกับจริยธรรมนั้นๆ สําหรับองคประกอบตางๆ ท่ีใชใน
การศึกษาความสัมพันธกับจริยธรรม จําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.  องคประกอบทางกายภาพ ไดแก การศึกษา อายุ และเพศ ของผูถูกวัดสมบรูณ ศาลยา
ชีวินและคณะอางถึงใน สุพล  วังสินธิ์ (2534 : 81) ไดศึกษาถึงลักษณะการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ผลปรากฏวา มีความแตกตางกันตามระดับอายุ และการศึกษา 

2. องคประกอบทางบุคลกิภาพ ไดแก 
              2.1 ลักษณะที่มุงอนาคต หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลลุวง 
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ไปดวยดี แมจะเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ก็ไมยอทอ มีความกระตือรือรนที่จะฝาฟนอุปสรรคท้ังมวล
โดยมุงท่ีจะใหเกิดผลสําเร็จที่ดีงามตามปรารถนาในอนาคตเปนหลัก ยอมรับความลําบากในปจจุบัน
เพ่ืออนาคตท่ีดี ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจบปจจนึก อางถึงใน สุพล  วังสินธิ์ (2534 : 
81) ไดวิจัยพบวาบุคลิกภาพลักษณะมุงอนาคตและสภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดูกับฐานะ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
       2.2  เจตคติตอกฎหมาย ความเปนระเบียบ และศลี 5 หมายถึง ความคดิเห็น ความรูสกึ  
ของบุคคลท่ีมีตอกฎหมายความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และศีล 5 อางถึงนายสุพล       
วังสินธ (2534 : 81) ไดวิจัยพบวา เด็กที่มีความใกลชิดศาสนาจะมีความสัมพันธกับเจคคติเชิง
จริยธรรม 
 3.   องคประกอบทางสภาพแวดลอม ไดแก ฐานะทางครอบครัว ผูเลี้ยงดูและวิธีการอบรม
เลี้ยงดู การใชสื่อมวลชน สภาพแวดลอมที่โรงเรียนและอิทธิพลของตัวแบบ บัญชร แกวสองและ
ทิพวรรณ กิตติวิบูลย อางถึงใน สุพล วังสินธิ์ (2534 : 81) ไดทําวิจัยพบวาการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กวัยรุน มีความแตกตางกันในดานการอบรมเลี้ยงดูและระดับอายุ ยังพบวาเด็กท่ีมี
มารดาไดรับการศึกษาระดับสูง มีการทํางานหารายได มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมากและมีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใหเหตุผลมาก จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวาเด็กท่ีมีลักษณะตรงกันขาม 

การศึกษาจริยธรรมในสังคมไทย 
 ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความรัก
และความอบอุนใกลชิด แบบประชาธิปไตย แบบเขมงวดหรือควบคุม แบบปลอยปะละเลย การ
อบรมแตละแบบเปนองคประกอบท่ีสะทอนการปลูกฝงบุคลิกภาพในวัยเด็กของบุคคลตาง ๆ การ
อบรมแบบประชาธิปไตย ไมบังคับเขมงวด ไมปลอยปะละเลยและไมตามใจจนเคยตัว ลักษณะ
เชนนี้ จะมีความสัมพันธกับจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชปญญาในการแกปญหา 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 4-5) ไดสรุปองคประกอบของจริยธรรมไว 2 ดาน คือ 
 1.  เนื้อหาของจริยธรรม เปนสิ่งที่สังคมอบรมคนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติในรูปของ
ความรูเชิงจริยธรรม เนนเนื้อหาความรูทางศาสนา กฎหมาย หรือระเบียบประเพณี คานิยมหรือ
ทัศนคติ โดยเนื้อหาจริยธรรมในแตละสังคมยอมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะระเบียบ ประเพณี คานิยม
ของสังคมตางกัน 
 2.  โครงสรางของจริยธรรม เปนหลักการทางจริยธรรม โดยแสดงถึงความเจริญหรือ
พัฒนาการทางจริยธรรมต้ังแตขั้นตํ่าสุดจนถึงขั้นสูงสุด ลักษณะของโครงสรางทางจริยธรรม ไดแก 
การใหเหตุผลทางจริยธรรม บุคคลจะมีเหตุผลทางจริยธรรมในระดับใดไมใชขึ้นกับการอบรมสั่ง
สอนทางดานเนื้อหาของจริยธรรมแตขึ้นอยูกับระดับสติปญญา วุฒิภาวะทางอารมณ และ
ประสบการณท่ีเหมาะสมในสังคม การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจึงมีลักษณะเปนสากลและสามารถใช
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เปรียบเทียบการมีจริยธรรมของคนในสังคมเดียวกันหรือตางสังคมไดมากกวาการเปรียบเทียบ
ทางดานเนื้อหา 
 สรุปไดวา องคประกอบท่ีมีผลตอการพัฒนาจริยธรรมดังกลาว จะชวยในการอธิบายไดวา 
การท่ีบุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกันนั้น มีความเกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบางและเปน
ประโยชนในการสรางเสริมจริยธรรม โดยเฉพาะครูผูสอนในการใชเปนแนวทางปองกันและแกไข
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใหมีการพัฒนาท่ีถูกตองถูกทางย่ิงขึ้นไป 
 วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ  วรรณปก (2533 : 4-5) ไดกลาวถึงการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเปนไปเพื่อสัมมาทิฐิ คือความคิดเห็นท่ีถูกตอง ท่ีเปนขอปฏิบัติหรือหลักสําหรับ
ฝกหัดอบรมกาย วาจา ใจ และปญญา ใหย่ิงขึ้นไป จนบรรลุเปาหมายสูงสุด คือพระนิพพาน ไดแก 

1. การฝกฝนอบรมดานปญญา ซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง รูเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาไปตามแนวทางของเหตุผลรูเทาทันโลก
และชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนจากความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท้ังหลายมีจิตใจเปน
อิสระผองใสเบิกบาน ซึ่งเรียกวา “อธิปญญาสิกขา” 

2. การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ ซึ่งรวมไปถึงระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย
และวาจา นั่นคือ ละเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม ละเวนจากการพูดเท็จ พูด
สอเสียด พูดหยาบ และพูดเพอเจอไรสาระ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่สุจริต ไมเบียดเบยีน ผูอืน่
เรียกวา “อธิศีลสิกขา” 

3. การฝกฝนอบรมในดานจิตใจ อันไดแก การปลูกฝงคุณภาพ การเสริมสรางคุณภาพ
สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต นั่นคือความมีจิตใจดีงาม เขมแข็งและปลอดโปรงเปนสุข เรียกวา 
“อธิจิตตสิขา” 
 นอกจากนี้ ปน มุทุกันฑ (2520:144)ไดกลาวถึงจริยธรรมดานการเสียสละ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้
 1. การเสียสละทางกาย เชน การชวยเหลือการงานสาธารณประโยชน อาทิ ทําความสะอาด 
โรงเรยีน วัด สถานท่ีราชการ เปนตน 
 2. การเสียสละทางวาจา เชน การใหคําแนะนํา แกผูอืน่ในสวนที่เราสามารถกระทําไดอาทิ 
การแนะนําเมือ่ผูอื่นมีปญหาชีวิตท้ังทางโลกและทางธรรม 

3. การเสียสละทางกําลังปญญา เชน การแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ไมวาจะใน 
ท่ีประชุมหรอืกิจการใดๆ อาทอิาสาสมคัรสอนหนังสือใหแกเด็กในชุมชนแออัด 

4. การเสียสละทางกําลังทรัพย เชน การแบงปนเงินทองใหแกผูท่ีขัดสน การบริจาคเงินหรอื
สิ่งของเพ่ือสาธารณกศุล 
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5. การเสียสละทางจิตใจ หมายถึง การรูจักปลอยวางอารมณท่ีเปนศัตรูตอความสงบทางใจ 

เชน ความโกรธเคอืงขดัใจบุคคลอื่น ดังนั้นการระงับใจ และการใหอภัย จึงเปนการเสยีสละอยาง
หนึ่ง 

กลาวโดยสรุป  ถาสมาชิกในสังคมไดศึกษาและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตทางพระพุทธศาสนา  จริยธรรมจะเปนเคร่ืองมือควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให
ประพฤติแตสิ่งท่ีดีงามท่ีถูกท่ีควร ก็ม่ันใจไดวาจริยธรรมในสังคมไทยที่เสื่อมโทรมลงในยุคปจจุบัน
จะสามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดปญหาตางๆ เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเสพติด ปญหาการกระทํา
ผิดของเยาวชน ฯลฯ ก็จะลดนอยลงและหมดไปในท่ีสุด ทําใหทุกคนมีชีวิตท่ีเจริญงอกงามและ
สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ทฤษฎีเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
           ทฤษฎีที่เปนหลักใหญของพระพุทธศาสนาท่ีเปนแบบหรือเปนกระบวนการท้ังหมดของการ
พัฒนาคน ไดแกการศึกษาใน 3 ดานท่ีเรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังที่พระธรรมปฎก  
ไดอธิบายไวดังนี้ 
 1. ศีล  คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา  
ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง โดยแบงเปน 4 หมวด คือ 

   1.1 การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เม่ือคนอยูรวมกันจะตองจัดระบบ
ตางๆ ใหเกิดความเรียบรอยประสานสอดคลองกัน เชน วินัยแมบทของคฤหัสถไดแกศีล 5 

   1.2 การรูจักใชอินทรีย (อินทรียสังวร) ไดรับรูโดยผานตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะตอง
พัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรียในทางการดู ฟง อยางมีสติ คือรูจัก พิจารณาเลือกเฟนสิ่งท่ีจะดู 
สิ่งท่ี  จะฟงอยางมีสติ  ควบคุมตนเองได รูจักประมาณ ไมปลอยตัวใหลุมหลงมัวเมา ไมเห็นแก
ความสนุกสนาน  แตรูจักดู  รูจักฟง ใหไดคุณคาที่ดีงามเปนประโยชน ใหไดปญญาและคติท่ีจะ
นํามาใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

   1.3 การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์(อาชีวปาริสุทธิ์)  เนื่องจากการหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรม
หลักในการดําเนินชีวิต  จึงตองพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต 

   1.4 การเสพบริโภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจัยปฎิเสวนา) ถามนุษยไมพัฒนาพฤติกรรม
ในการเสพบริโภคก็จะกอปญหาอยางมากจะกอใหเกิดความลุมหลง มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอยดังนั้น
ตองพัฒนาพฤติกรรม การเสพบริโภคปจจัยตางๆ ใหเปนไปในลักษณะการเสพบริโภคปจจัยโดยใช
ปญญา  หรือท่ีเรียกวา ปจจัยปฎิเสวนา  ซึ่งหมายถึงการใชปญญาทําความเขาใจแลวบริโภคปจจัย
ท้ังหลาย ใหไดผลตรงพอดีตามคุณคาแท คือบริโภคเพ่ือเปนปจจัยเครื่องชวยเกื้อหนุนใหพัฒนาชวิีต 
บริโภคโดยรูเทาทัน และสามารถละเวนหรือเลิกเสพสิ่งท่ีไมเปนปจจัยเกื้อหนุนชีวิต 
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2. สมาธิ หมายถึงการฝกฝนพัฒนาดานจิตใจ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจิตใจ เปนฐาน

ของพฤติกรรม และเนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นจากความต้ังใจหรือเจตนา และเปนไปตาม
เจตจํานง รวมถึงแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงานแลวก็จะควบคุมดูแล
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม การพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติใหแกจิตใจ มี
ดังตอไปนี้ 
                2.1 พัฒนาคุณธรรม  ซึ่งเนนคุณภาพของจิตใจเชน เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จาคะ  
กตัญูกตเวทิตา หิริโอตัปปะ คารวะ มัทวะ เปนตน 
                2.2 พัฒนาสมรรถภาพ และประสิทธิภาพของจิตใจ เชนฉันทะวิริยะ อุตสาหะ ขันติ จิตตะ 
สัจจะ อธิษฐาน ตบะ สติ สมาธิ 
                2.3 พัฒนาความสุข และภาวะท่ีเกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ เชน ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ  
สุข สันติ เกษม สิติภาพ เสรีภาพ 

           3. ปญญา หมายถึงการ พัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด โดยพัฒนาปญญาแยกไดเปน 3 ระดับ คือ 
                3.1  ปญญาท่ีชวยใหดําเนินชีวิต อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ไดแก 
ความรูความเขาใจขอมูลความรู การรับรูและเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจริง การรูจักสื่อสาร 
ถายทอดความรู การวินิจฉัยท่ีถูกตอง ความรูจักแยกแยะวิเคราะหวิจัย เปนตน 
                3.2  ปญญาท่ีชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เชน ความรูความเขาใจในระบบ  
ความสําพันธของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสงผลตอกันตามเหตุปจจัย 
                3.3  ปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ไดแก ความรูความเขาใจเทาทัน
ความจริงของสังขาร คือ โลกและชีวิต ท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจน
สามารถวางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดสมบูรณ และมีชีวิตท่ีเปนอยู
ดวยปญญาท่ีแทจริง 
 การฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในความดีเรียกวามงคล  38 ซึ่ง พระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดา  ญาณสิทธิ ป.ธ.9) นํามาเปนทฤษฎีวัดจริยธรรมใน 3 ดาน คือ กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม โดยแบงเปนหมูมงคล 10 หมู ดังนี ้

   มงคลหมูท่ี 1  ฝกตนใหเปนคนดี ซึ่งประกอบดวย 
- มงคลท่ี  1  ไมคบคนพาล 
- มงคลท่ี  2  คบบัณฑิต 
- มงคลท่ี  3  บูชาบุคคลท่ีควรบูชา 

มงคลหมูท่ี 2  เตรียมความพรอมในการฝกตน ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  4  อยูในถิ่นท่ีเหมาะสม 



 
26 

 
- มงคลท่ี  5  มีบุญวาสนามากอน 
- มงคลท่ี  6  ต้ังตนไวชอบ 

มงคลหมูท่ี 3  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  7   ความเปนพหสููต 
- มงคลท่ี  8   มศีลิปะ 
- มงคลท่ี  9   มีวินัย 
- มงคลท่ี  10  มีวาจาสุภาษิต 

มงคลหมูท่ี 4  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  11  บํารุงมารดาบิดา 
- มงคลท่ี  12  สงเคราะหบุตร 
- มงคลท่ี  13  สงเคราะหภรรยา (สาม)ี 
- มงคลท่ี  14  การงานไมอากูล 

มงคลหมูท่ี 5  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  15  บําเพ็ญทาน 
- มงคลท่ี  16  ประพฤติธรรม 
- มงคลท่ี  17  สงเคราะหญาติ 
- มงคลท่ี  18  ทํางานไมมีโทษ 

มงคลหมูท่ี 6  เตรียมใจไวใหพรอม ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  19  งดเวนบาป 
- มงคลท่ี  20  สํารวมจากการดื่มน้ําเมา 
- มงคลท่ี  21  ไมประมาทในธรรม 

มงคลหมูท่ี 7  การแสวงหาธรรมขั้นตน ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  22  มีความเคารพ 
- มงคลท่ี  23  มีความถอมตน 
-     มงคลท่ี  24   มีความสันโดษ 
- มงคลท่ี  25   มีความกตัญ ู
- มงคลท่ี  26   ฟงธรรมตามกาล  

มงคลหมูท่ี 8 การแสวงหาธรรมข้ันสูง ประกอบดวย   
- มงคลท่ี  27   ความอดทน  
- มงคลท่ี  28   เปนคนวางาย 
- มงคลท่ี  29   เห็นสมณะ 
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- มงคลท่ี  30   สนทนาธรรมตามกาล 

มงคลหมูท่ี  9  การปฏิบัติธรรมเพือ่กําจัดกิเลส ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  31   บําเพ็ญตบะ 
- มงคลท่ี  32   ประพฤติพรหมจรรย 
- มงคลท่ี  33   เห็นอริยสัจ 
- มงคลท่ี  34   ทํานิพพานใหแจง 

มงคลหมูท่ี 10  ผลการปฏิบัติธรรมจนจิตหมดกิเลส ประกอบดวย 
- มงคลท่ี  35   จิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม  
- มงคลท่ี  36   จิตไมโศก  
- มงคลท่ี  37   จิตปราศจากธุล ี  
- มงคลท่ี  38   จิตเกษม 

สําหรับสาระของทฤษฎีตามหลกัมงคล 38 ซึ่งมุงวัดจริยธรรมท้ัง 3 ดาน ดังนี ้
1. ดานกายธรรม หมายถึง การละชั่ว ทําดีทางกาย ไดแก การปฏิบัติตามมงคล คือ ไมคบคน

พาล คบบัณฑิต บูชาบุคคลท่ีควรบูชา อยูในถิ่นท่ีเหมาะสม มีบุญวาสนามากอน ตั้งตนไวชอบความ
เปนพหูสูต มีศิลปะ มีวินัย บํารุงมารดาบิดา สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยา (สามี) การงานไม
อากูล บําเพ็ญทาน ประพฤติธรรม สงเคราะหญาติ ทํางานไมมีโทษ งดเวนบาป สํารวจจากการด่ืม
น้ําเมา ไมประมาทในธรรม มีความเคารพ มีความถอมตัว มีความสันโดษ มีความกตัญู ฟงธรรม
ตามกาล ความอดทน เปนคนวางาย เห็นสมณะ 

2. ดานวจีกรรม หมายถึง การเปนผูมีสัมมาคาราวะทางวาจา รูจักใชวาจาพูดใหเกิด
ประโยชน   เวนจากการทําความชั่วทางคําพูด ซึ่งไดแก การปฏิบัติตามมงคล นั่นคือมีวาจาสุภาษิต
สนทนาธรรมตามกาล 

3. ดานมโนกรรม หมายถึง การทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ไดแก การปฏิบัติตามมงคล คือบําเพ็ญ
ตบะ ประพฤติพรหมจรรย เห็นอริยสัจ ทํานิพพานใหแจง จิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม จิตไมโศก 
จิตปราศจากธุลี จิตเกษม จริยธรรมตามหลักมงคล 38 ดังกลาว จึงเปนบทศึกษาที่สอดคลองกับ
องคประกอบแหงการดําเนินชีวิต ซึ่งมี 3 ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซึ่งเม่ือสมาชิกใน
สังคมมีแนวทางในการดําเนินท่ีดีเชนนี้แลว จะยังผลใหทุกคนสามารถสรางสรรคชีวิตท่ีดงีาม สงัคม
มีสันติสุข ตามเปาหมายแหงการพัฒนาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน  

5. พฤติกรรมดานจริยธรรม 
พฤติกรรมดานจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบหรอืงด

เวนการแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมดานจริยธรรมซึ่งเปน
การกระทําท่ีสังคมเห็นชอบและใหความสําคัญมากกวาดานอื่น ๆ ท้ังนี้เพราะเปนการกระทําในทาง
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ท่ีดีและเลวของบุคคลนั้น สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม การศึกษาดาน    
อื่น ๆ ของจริยธรรมจึงเปนเพียงเพ่ือใหเขาใจและสามารถทํานายพฤติกรรมในสถานการณตาง ๆ  
ของบบุคคลเทานั้น  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อางใน ณรงค ศิลารัตน 2544:25) ไดใหความหมาย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไววา หมายถึง พฤติกรรมการกระทําท่ีบุคคลตัดสินใจจะกระทําถูกหรือผิด
ในสถานการณแวดลอมตาง ๆ ท้ังนี้จะขึ้นกับอิทธิพลของความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดี
งาม และความพึงพอใจท่ีจะนําจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ สําหรับ อารมณ สุดมี (2537 : 
16) กลาววา พฤติกรรมดานจริยธรรม เปนสิ่งท่ีสังคมใหความสนใจมาท่ีสุด ดังนั้น นักวิชาการจึงได
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเพ่ือจุดประสงคท่ีจะหาทางควบคุมพฤติกรรมนั้น คือ สงเสริมใหเกิดการ
ทําดีใหมากและปองกันหรือขจัดการทําชั่วใหนอยลง สําหรับแนวทางการจัดการศึกษาของกรม
สามัญศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะท่ี  8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได
มุงเนนปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษามีจริยธรรมในดานตอไปนี้ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 
ความมีระเบียบ ความเสียสละ และความอดทน (กรมสามัญศึกษา. 2539 : 46)  

5.1 ความรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติกิจการงานของตนเอง และงานที่ไดรับมอบหมายดวย

ความมานะพยายาม อทิุศกําลังกาย กําลังใจ จนสุดความสามารถ บังเกดิผลดีแกตนเองและสวนรวม 
ความรับผิดชอบอาจแบงไดเปน 3 ชนิด 
1. ความรับผิดชอบตอสังคม หมายความวา ตองรับผิดชอบสมบัติของสังคม รับผิดชอบตอ

คุณหรือคาของสังคม 
2. ความรับผิดชอบตอตนเอง 
3. ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ หรือตอพระธรรม 
ชํานาญ  นิสารัตน ((อางใน ณรงค ศิลารัตน 2544:29) ไดใหความหมายของความรับผิด ไว

วา คือการยอมรับรู และสํานึกในการกระทําของตนเอง ยอมรับผลการกระทําของตนดวยความเต็ม
ใจ ไมวาผลการกระทํานั้นจะเปนผลดีหรือผลราย และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  ความ
รับผิดชอบเปนสิ่งเกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับกฎจริยธรรมและกฎเกณฑของสังคม โดย
ไมตองมีการบังคับควบคุมจากผูอื่น  กรมวิชาการ (2524 : 10 -16) ใหความหมายของความ
รับผิดชอบวา หมายถึง ความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะทําการปฏิบัติหนาท่ีดวยความผูกพัน ดวยความ
พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหบรรลุผล
สําเร็จตามความมุงหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ คือ 

1. เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือผลงานนั้น ๆ 
2. ซื่อสัตยตอหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
3. เคารพตอระเบียบ กฎเกณฑและมีวินัยในตนเอง 
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4. มีอารมณหนักแนนเม่ือเผชิญอุปสรรค 
5. รูจักหนาที่และการกระทําตามหนาทีเ่ปนอยางดี 
6. มีความเพียรพยายาม 
7. มีความละเอียดรอบคอบ 
8. ใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
9. ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงขึน้ท้ังตนเองและสังคม 
10. ตรงตอเวลา 
11. ยอมรับการกระทําของตน 

5.2 ความซื่อสัตย   
ความซื่อสัตย ตามความหมายของพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 

การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง  ธวัชชัย ชัยจิรฉายากลุ 
(2529 : 99) ไดอธิบายความหมายของความซือ่สัตยไววา หมายถึง การประพฤติตนดวยความจริงใจ 
และตรงไปตรงมา  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความซือ่สตัย คือ  

1. ซื่อตรงตอตนเอง 
1.1 ไมคลอยตามพวกท่ีลากหรือชักจูงไปในทางที่เสือ่มเสีย 
1.2 ไมคดโกง ต้ังใจทําจริง 

2. ความซื่อสัตยตอหนาท่ีการงาน 
2.1 ไมเอาเวลาทํางานในหนาท่ีไปทําประโยชนสวนตัว 
2.2 ไมใชอํานาจหนาท่ีประโยชนสวนตัว 

3. ความซื่อสัตยตอบคุคล 
3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอื่น 
3.2 ไมชกัชวนไปทางเสือ่มเสีย 
3.3 ไมสอพลอเพ่ือหาประโยชนสวนตน 

4. ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาต ิ
4.1 รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4.2 ไมเห็นประโยชนสวนตน หรือเอาดีเขาตน 
4.3 ไมรวมมือกันทํางานใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

5.3  ความมีระเบียบวินัย  
ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมตนเองใหประพฤติตามระเบียบแบบแผน

กฎหมาย ขอบังคับ กตกิาของสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศลีธรรม อันนํามาสูความสงบ
สุขในชีวิตของตนเองและความเปนระเบียบในสังคม 
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1. พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความมีระเบียบวินัย คอืการรกัษาระเบียบวินัยภายนอก 
 1.1 การรกัษาระเบียบวินัยในการบรโิภค ไดแก มีมารยาทเรียบรอยในการ

รับประทานอาหาร รับประทานอาหารใหถูกหลักอนามัย และสขุวิทยา 
 1.2 การรกัษาระเบียบวินัยในการอุปโภค ไดแก การรกัษารางกาย เสือ้ผา ท่ีอยูอาศัย 

และเครือ่งใชใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 1.3 การรกัษาระเบียบวินัยตอสถานท่ี ไดแก การรกัษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบท้ังในสํานกังาน วัด สถานท่ีราชการ และสาธารณสถานตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง ถน รถ
โดยสาร สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสถานทีน่ั้น ๆ 

2. การรกัษาระเบียบวินัยภายใน ไดแก การแตงกายและควบคุมทวงที กิริยา วาจา และใจ 
ใหหมดจด งดงาม ดวยการเวนชั่ว ประพฤตชิอบ ท้ังตอหนาและลับหลัง ไดแก ระเบียบทวงที 
ระเบียบกิริยา ระเบียบวาจา และระเบียบใจ 

ระเบียบทวงที ไดแก การจัดทาทาง ทาทีใหเหมาะสมกับฐานะและภูมิรูของตน ไมดูหมิ่น
ผูอื่น ไมทะนงตน 

ระเบียบกิริยา ไดแก การควบคุมอาการของรางกายทีเ่คลือ่นไหวใหปรากฏแกคนท้ังหลาย 
โดยควบคุมและปรับปรุงกิริยาใหงดงาม เปนระเบียบ มีกิริยาดี สภุาพออนโยน ประพฤติปฏิบัติให
เหมาะสมแกบุคคล โอกาส เวลา สถานท่ี 

ระเบียบวาจา ไดแก การพูดสมานไมตรี พูดไพเราะ พูดดี ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคํา
หยาบ และเพอเจอ 

ระเบียบใจ ไดแก การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณใหอยูในกรอบระเบียบท่ีดีงาม 

5.4 ความเสียสละ  
ความเสยีสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว การใหปนแกคนท่ีควรใหดวยกําลังกาย 

กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมท้ังการรูจักสลดัท้ิงอารมณรายในตนเองดวยพฤติกรรมทีแ่สดงออก
ถึงความเสียสละท้ังกาย วาจา ใจ สติปญญา กําลังทรัพย ธวัชชัย ชัยจิรฉายากลุ (อางใน ณรงค ศิลา
รัตน 2544:31) ใหความหมายของความเสียสละไววา หมายถึง การยอมยกผลประโยชนสวนตัว
ใหแกบุคคลอืน่หรือสังคมเม่ือมีโอกาส  สวนโพธิ์ทอง จิตออน(อางใน ณรงค ศลิารัตน 2544:-31) 
นิยามวา ความเสียสละ คอื การละความเห็นแกตัว การทําเพ่ือคนอืน่หรือสวนรวม การใหปนแก
ผูอื่น หรอืกลุมบุคคลท่ีควรใหดวยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังความคิด 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนผูเสียสละ คอื 
1. การใหทางกาย 

1.1  ชวยเหลอืผูอืน่ทําธรุการงานท่ีไมมีโทษ 
1.2 ไมนิ่งดูดาย 
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1.3 ชวยเหลอืงานสาธารณประโยชน 

2. การใหทางวาจา 
2.1 ชวยเหลอืใหคําแนะนําท้ังในทางโลกและทางธรรม 
2.2 ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 

3.  การใหทางสติปญญา 
3.1 ชวยแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 
3.2 ชวยแกปญหาเดอืดรอนแกคนท่ีเดือดรอน 
3.3 ชวยคิดแนวทางท่ีถูกท่ีชอบ 

4. การใหดวยกําลังทรัพย 
4.1  แบงปนเคร่ืองอุปโภคบริโภคแกผูขดัสนที่ควรให 
4.2  แบงปนเงินทองใหผูขัดสนท่ีควรใหและสละทรัพยเพือ่สาธารณกศุล 

5. การใหทางใจ 
5.1  ยินดีเม่ือเห็นผูอื่นมีความสุข 
5.2  ใหอภัยในความผิดของผูอื่นท่ีสํานึกผิด ไมอาฆาตจองเวร 

5.5 ความอดทน   
วัลลภ กันทรัพย และไทย ทิพยสุวรรณกลุ (2529 :771) ไดอธิบายความอดทนไววา ความ

อดทนเปนความสามารถในการควบคุมสภาวะทางอารมณ หรือการกระทําของตนใหเปนไปอยาง
สงบราบเรียบ และเปนปกติพรอมท้ังยังสามารถปฏิบัติภาระหนาท่ีตาง ๆ ท่ีมอียูตอไป ไมมีการ
หยุดชะงัก ลาชา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณ สิ่งแวดลอมท่ีเปนอุปสรรค หรือถกูชักจูงใหไขวเขว  
 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ณรงค  ศิลารัตน (2544) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาระดับชั้นเรียนเปนตัว
แปรท่ีทําใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท้ังไมแตกตางและแตกตางกัน สวนใหญมีพฤติกรรม
เปนไปในลักษณะเดียวกัน ท่ีผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะ ประการแรก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายอยูในชวงอายุประมาณ 12 – 18 ป ซึ่งเปนชวงอายุวัยรุนตอนตนและวัยรุน
ตอนปลาย นับวาเปนวัยท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งเปนวัยท่ีเด็กใชสติปญญาหาเหตุผลแสวงหาคานิยมของ
ตนเองเพ่ือนําไปสูการดําเนินชีวิตเม่ือเปนผูใหญ ประการท่ีสองนาจะเปนเพราะวา การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มีจุดเนนใหโรงเรียนปลูกฝงใน
เรื่องเดียวกัน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเสียสละและความอดทน 
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ดนัย  จารุประสิทธิ์ (2533 : 117-118) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติเชิงจริยธรรมของ

นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ในกลุมวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติชัน้ป
ท่ี 1  และชั้นปท่ี 2 วิชาเอกพลศึกษา  จํานวน 288 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามสํารวจมาตราสวนประมาณคา ทัศนคติเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย  ความเสียสละและความเอื้อเฟอเผื่อแผ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีทัศนคติเชิง
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง แตนักศึกษาหญิงอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาระหวางชั้นป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และปท่ี 2 มีทัศนคติเชิงจริยธรรมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ประนอม  โสภิพันธ (2546) ไดทําการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบานไทยวิทยาคม อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบวา จากผลการเขาคาย
คุณธรรมนอกสถานศึกษา นักเรียนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม มีความอดทน 
เสียสละและเคารพตอกติกาของสวนรวม ซึ่งเห็นชัดเจนจากการใชกิจกรรมเกม เพลงตาง ๆ มีความ
นอบนอมตอครูอาจารย ไมไดเลือกวาเปนครูอาจารยจากโรงเรียนอื่นท่ีไมไดสอนตนเอง นักเรียนมี
ความเปนระเบียบ นักเรียนเห็นถึงโทษของยาเสพติด ยอมรับในกฎระเบียบของการเขาคาย 
ประพฤติตนเปนศิษยท่ีดีของครู มีจิตสํานึกท่ีจะพัฒนาตนเอง กลาทําความดีท้ังตอหนาและลับหลัง 
สามารถสรางอุดมการณชีวิตได พ่ึงตนเองไดอยางมีศักด์ิศรี สรางเสริมภูมิคุมกันใหแกจิตใจ มีความ
ประทับใจจากการเขาคาย เขาใจในบาปบุญอันเนื่องจากการกระทําเห็นถึงภาพชีวิตของตนเองใน
การท่ีจะเปนบุตรท่ีดี มีจิตใจออนโยนตอครูและบิดามารดา 

ประสิทธิ์  นวลศรี (2547) ไดทําการศึกษา แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบวา 

1. ระดับคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียนอยูใน
ระดับปรับปรุง 

2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของ
นักเรียน คือ ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี สงเสรมิให
ผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม จัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียน ประชาสัมพันธ
ผลงานของนักเรียนและโรงเรียน มีคณะกรรมการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
สรุปผลการ- ดําเนินอยางตอเนื่อง จัดการอบรมใหความรูดานเทคนิคการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
แกครูผูสอน สรางความตระหนักใหแกนักเรียนทราบถึงคุณคาและประโยชนของคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีตอตนเองและสวนรวม 

ปรีชา  ริโยธา (2546) ไดทําการศึกษา การพัฒนางานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
นักเรียนชั้น-มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชโครงการพัฒนาจิตในโรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา การดําเนินกิจกรรมการฟง
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ธรรมสวนะทุกวันพระ และการฝกอบรมพัฒนาจิตตามโครงการพัฒนาจิตแลว ทําใหกลุมผูรวม
ศึกษาไดมีความรูความเขาใจ สามารถนําหลักธรรมไปสอดแทรกในหองเรียนได กลุมเปาหมายมี
ความรู ความเขาใจในคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยตอตนเอง การมี
เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ตอสวนรวม และการประหยัด อดออม มากย่ิงขึ้น 

ธารินี  มลาราม (2547) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จังหวัดรอยเอ็ด พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีคุณธรรมเชิงจริยธรรม
อยูในระดับสูง 4 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 7 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความอุตสาหะ ความมีระเบียบวินัย ความเมตตากรุณา ความมี
เหตุผล ความยุติธรรม ความกตัญูกตเวที ความประหยัด ความซื่อสัตย และความสามัคคี 

เยาวภา  รักการงาน (2535 : 72) ไดเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตภาคกลาง กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นปท่ี 5 จํานวน 276 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบวัดการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  พบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นปที่ 5 มีขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกัน แตมีคุณลักษณะทาง
จริยธรรมดานความซื่อสัตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วัชราภรณ  มานิมนต (2549) ไดทําการศึกษาจริยธรรมสําหรับบุคลากรในองคการ:
กรณีศึกษา โรงเรียนสายน้ําทิพย พบวาบุคลากรมีจริยธรรมอยูในระดับสูง โดยดานความซื่อสัตยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความมีระเบียบวินัย ความขยันและความรับผิดชอบตามลําดับ ผลการ
จําแนกระดับจริยธรรมตามภูมิหลังทางสังคม พบวาเพศหญิงจะมีจริยธรรมมากกวาเพศชายผูจบ
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและผู ท่ีจบปริญญาโทจะมีจริยธรรมสูงกวากลุมอื่น ๆผูท่ีมี
ตําแหนงบริหารและผูที่เปนลูกจางชั่วคราวจะมีจริยธรรมสูงกวากลุมอื่น สําหรับอายุงานและ
สถานภาพสมรสพบวาไมมีความแตกตางในระดับจริยธรรม 

สุภาวดี  พรประสิทธิ์กุล (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวาพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ท้ัง 7 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีเหตุผล ความเมตตากรุณา 
ความยุติธรรม การรักษาระเบียบวินัย และความสามัคคี อยูในระดับสูง และตัวแปรท่ีสัมพันธกับ
พัฒนาการทางจริยธรรม ไดแก อายุงาน ตําแหนง รายได สวนตัวแปรท่ีเหลือ ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางจริยธรรม 

สุทธิภรณ  แหยมรักษา (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม
พบวา 
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1. พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีพฤตกิรรมความรับผดิชอบ
โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก คอื ความรับผดิชอบตอตนเอง ความรับผดิชอบตอ
สถาบนั ความรับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบตอการเลาเรียน 

2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบจําแนกตามเพศ พิจารณาและรายดานทุก
ดาน พบวา นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จําแนกตามชั้นจําแนกตามปท่ีกําลังศึกษา พิจารณาโดยรวมพบวา 
นักเรียนมัธยมปท่ี 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจําแนกตามผลการเรียน พิจารณาโดยรวมและรายดานทุกดาน 
พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.00-2.99 
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

งานวิจัยตางประเทศ 
ชารพ (อัจจิมา  วันแตง. 2538 :38; อางอิงมาจาก Sharp. 1992 : 3843 – A) ไดศึกษาวุฒิ

ภาวะในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและประสบการณชีวิตของวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาเปนวัยรุนชาย 49 คน วัยรุนหญิง 40 คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบทดสอบ ดีไฟนิ่ง อชิชู 
แบบสํารวจประสบการณชีวิตในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของวัยรุนและแบบทดสอบความสามารถทาง
พุทธิปญญาของ ไอโอวา (Iowa) ผลการวิจัยพบวา วินัยทางบานและวุฒิภาวะทางจริยธรรมในเพศ
ชายและเพศหญิง มีความสัมพนัธกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางการเขากลุมทํากิจกรรมกับวุฒิภาวะทางจริยธรรม 

โยลสไตน (จารุวรรณ  พานทอง. 2526 :31–32; อางอิงมาจาก Holstein. 1976) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนและบิดามารดาของเด็ก โดย
ทําการศึกษาแบบระยะยาวชวงสามป กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนชายหญิงอายุ 13 ป จํานวน 53 คน ท่ี
มีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมระดับเดียวกันพบวา เด็กวัยรุนหญิงมีพัฒนาการทาง
จริยธรรมอยูในขั้นท่ี 3 และเด็กวัยรุนชายอยูในขั้นท่ี 2 ตอมามีการวัดซ้ําอีกขณะท่ีเด็กมีอายุ 16 ป 
พบวา วัยรุนชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่ 4 ขณะท่ีวัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรม
อยูในขั้นท่ี 3 และ 5 ปตอมา มีการวัดซ้ําอีก  ปรากฏวา เด็กวัยรุนชายและหญิงมีพัฒนาการทาง
จริยธรรมกาวหนาเร็วมาก 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การวิจัยเรื่อง ศกึษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษาในระดับปริญญาตรี  
วิทยาลัยราชพฤกษ เปนการวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมใน 5 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซือ่สัตย ความเสียสละ และความอดทน เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามในการวิจัยเปนหลัก ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิการวิจัยดังนี ้

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 3.2 ตัวแปรการวิจัย 
 3.3 เครือ่งมอืในการวิจัย 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 3.6 สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
3.1 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 1. ประชากรท่ีใช เปนนกัศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ชั้นปที่ 
1 ถึงชั้นปท่ี 4 รอบปกติ ประกอบดวย 
  คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน     823 คน  
  คณะบัญชี   จํานวน     162 คน  
  คณะนเิทศศาสตร  จํานวน     136 คน  
  คณะนติิศาสตร   จํานวน        64 คน  
  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน       35 คน 
   รวม  จํานวน   1,220  คน  
(ท่ีมา : งานทะเบียนและวัดผล 26 มกราคม 2553)  
 

 2. กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนีผู้วิจัยเก็บขอมูลดวยวิธกีารสุมตัวอยางจํานวน 302 คนโดยใช
วิธีการแบบสุมของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จากสูตร คือ 

              n =   N  

                1+Ne2 
 

 เมือ่ n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
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N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด (1,220 คน) 
e คือ ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง  (sampling  error)  ในท่ีนี้จะ

กําหนดเทากับ + / - 0.05  ภายใตความเชือ่ม่ัน  95% จึงแทนคาสตูรไดดังนี ้
=  

    =             302   

3.2 ตัวแปรการวจิัย 
 3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  
 ปจจัยสวนบุคคลของนักศกึษา ประกอบดวย เพศ ระดับชัน้ป อาชีพของผูปกครอง 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา 
  ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 
 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามแบบเลอืกตอบ (Check list)  

ประกอบดวย  เพศ  ระดับชั้นป อาชีพของผูปกครอง 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรมเปนแบบสอบถาม ประมาณ

คา (Rating Scale) โดยใชมาตรวัดแบบ Likert  Scale ท่ีมีคําตอบใหเลอืก 5 ระดับ คอื มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสดุ  

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไวท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดสรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาม

ขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤตกิรรมดานคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา 
แลวพิจารณาสรางเปนแบบสอบถาม ภายใตองคประกอบ 5 ดานคือ ดานความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซือ่สัตย ความเสียสละ และความอดทน 

 

2. จัดทําโครงสรางแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับหัวขอวิจัย ประกอบดวยพฤติกรรม      
ดานคณุธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา 5 ดาน ไดแก 

1+ 1,220 (0.05
2 ) 

1,220   
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  ดานความมีระเบียบวินัย  จํานวน  6 ขอ 
   ดานความรับผิดชอบ       จํานวน  5 ขอ 
   ดานความซือ่สัตย            จํานวน  7 ขอ 
   ดานความเสียสละ           จํานวน  6 ขอ 
  ดานความอดทน   จํานวน 6 ขอ 

3. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  
 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามแกนักศึกษากลุมตัวอยาง 
 2. สถานท่ีในการแจกแบบสอบถาม คือ วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุร ี
 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดแก เพศ ระดับชั้น อาชีพผูปกครอง มา

วิเคราะหดวยคาความถีแ่ละคารอยละ 
1. ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบใหเลอืก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

 
คําตอบระดับความเห็น    คะแนน 
 บอยคร้ังมาก/มากที่สดุ   5 คะแนน 
 บอยคร้ัง/มาก    4 คะแนน 
 บางครั้ง/ปานกลาง   3 คะแนน 
 นาน ๆ คร้ัง/นอย    2 คะแนน 
 ไมเคย/นอยท่ีสดุ    1 คะแนน 
 
 

และมีเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00    หมายถึง  มากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง   มาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอยท่ีสุด 
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 หาคาเฉลี่ย (X) แบบสอบถามเปนรายขอและรายดาน ตามตัวแปรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ แลวเทียบคาเฉลีย่กับเกณฑประเมินและแปลผล  

2. คํานวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือดคูวามเบ่ียงเบนเปนรายขอ และรายดาน ของ
การศึกษาพฤตกิรรมดานคณุธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ  

3. หาคาที (t-test) ในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรยีบเทียบการปฏิบติัของนกัศกึษาท่ีมีตอ
พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถติิดังตอไปนี ้

1. คารอยละ (Percentage) 
2. คาเฉลีย่ (Mean) 
3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
4. คาที (t-test) 
5. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)   
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  บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายท่ีไดจากการศกึษาพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2552 จากการ
รวบรวมแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 302 ชุด ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปนขั้นตอน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ไดกําหนดสญัลกัษณ
และอกัษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง   
 x  แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 
 S.D แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
 t แทน คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน (t- distribution) 
 df แทน ชั้นของความเปนอสิระ (Degree of freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
 MS แทน คาประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square) 
 F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณา F-distribution 
 P แทน  ความนาจะเปน  (probability) 
 * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและ
แปลผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงการเสนอผล
วิเคราะหขอมลูเปน 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นป อาชีพของผูปกครอง โดย
วิเคราะหจากคาความถีแ่ละคารอยละ เสนอผลในตาราง 1-3 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤตกิรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เสนอผลในตาราง 4 
   ตอนท่ี 3 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน และราย
ขอ เสนอผลในตาราง 5 – 9 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม เสนอผลใน
ตาราง 10-11 
 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพ่ิมเติม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1   วเิคราะหขอมลูเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ตามตาราง 1-3 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละ ของนกัศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

  เพศ จํานวน รอยละ 
  ชาย 106  35.1   
  หญิง 196 64.9 

รวม 302 100 
 จากตาราง 1  พบวานักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน (คิดเปนรอยละ 64.9) 
เพศชายจํานวน 106 คน (คิดเปนรอยละ 35.1)   
 

ตาราง 2  จํานวนและรอยละ ของนกัศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามชั้นป  
 ช้ันปท่ีเรียน จํานวน รอยละ 
  ปท่ี 1 75 24.8 
  ปท่ี 2 75 24.8 
  ปท่ี 3 76 25.2 
  ปท่ี 4 76 25.2 

รวม 302 100 
 จากตาราง 2 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางกําลังศกึษาอยูชัน้ปท่ี 4 จํานวน 76 คน (คิดเปนรอยละ 
25.2) ปท่ี 3 จํานวน 76 คน (คดิเปนรอยละ 25.2) ปท่ี 2 จํานวน 75 คน (คดิเปนรอยละ 24.8) ปท่ี 1 จํานวน 
75 คน (คิดเปนรอยละ 24.8 )  
 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละ ของนกัศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง   

อาชีพของผูปกครอง จํานวน รอยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 39 12.9 
รับจาง 132 43.7 
คาขาย 41 13.6 
ธุรกิจสวนตัว 47 15.6 
อื่น ๆ 43 14.2 

รวม 302 100 
จากตาราง 3 พบวาผูปกครองของนกัศกึษากลุมตัวอยางมีอาชีพรับจาง จํานวน 132 คน (คิดเปน

รอยละ 43.7) ทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 47 คน (คดิเปนรอยละ 15.6) ทําอาชีพอื่น ๆ จํานวน 43 คน (คิด
เปนรอยละ 14.2) อาชีพคาขาย จํานวน 41 คน (คดิเปนรอยละ 13.6) และรับราชการ/รฐัวิสาหกิจ จํานวน 
39 คน (คิดเปนรอยละ 12.9)  
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  
ตาราง 4  พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนกัศกึษากลุมตัวอยางในภาพรวม   

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
x     

      ระดับ
พฤตกิรรม 

1. ความมีระเบียบวินัย 3.35 .423 ปานกลาง 
2. ความรับผิดชอบ 3.00 .589 ปานกลาง 
3. ความซื่อสัตย 2.59 .447 ปานกลาง 
4. ความเสยีสละ 3.97 .567 มาก 
5. ความอดทน 2.88 .433 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.12 .304 ปานกลาง 
  
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ( x  = 3.12) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา โดยสวนใหญการมีพฤติกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนความเสียสละอยูในระดับมาก ( x  = 3.97)   
 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน และรายขอ 
ตาราง 5   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัย จําแนก เปนรายขอ 

พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 

x  
S.D เกณฑการ

ประเมิน 
1.เขาเรียนตรงตอเวลา 91 

(30.1) 
136 

(45.0) 
65 

(21.5) 
10 

(3.3) 
0 

(0.0) 
4.02 .807 มาก 

2.สงงานตรงตามกําหนดท่ี
ไดรับมอบหมาย 

95 
(31.5) 

140 
(46.4) 

61 
(20.2) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.07. .770 มาก 

3.นําขนม/อาหาร/เคร่ืองดื่ม 
มารับประทานในหองเรียน 

3 
(1.0) 

21 
(7.0) 

112 
(37.1) 

85 
(28.1) 

81 
(26.8) 

2.27 .967 นอย 

4.ท้ิงเศษกระดาษหรอืขยะไว
บนเกาอี้หรือบนพ้ืนหอง 

2 
(0.7) 

4 
(1.3) 

59 
(19.5) 

120 
(39.7) 

117 
38.7 

1.85 .822 นอย 

 
 

SD 
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ตาราง 5   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัย จําแนก เปนรายขอ 
(ตอ) 

พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 

x  
S.D เกณฑการ

ประเมิน 
5. แตงกายตามระเบียบของ
วิทยาลัยราชพฤกษ 

106 
(35.1) 

105 
(34.8) 

75 
(24.8) 

15 
(5.0) 

1 
(0.3) 

3.91 .943 มาก 

6. เม่ือเดินผานอาจารยจะ
แสดงความเคารพ แมวา 
ไมเคยเรียนกับอาจารยทาน
นั้นมากอน 

89 
(29.5) 

120 
(39.7) 

77 
(25.5) 

8 
(2.6) 

8 
(2.6) 

3.91 .943 มาก 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ในดานความมีระเบียบวินัย อยู
ในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม
อยูในระดับมาก สําหรับขอท้ิงเศษกระดาษหรือขยะไวบนเกาอี้หรอืบนพ้ืนหอง ( x  = 1.85) และขอนํา
ขนม/อาหาร/เครื่องด่ืม มารับประทานในหองเรียน ( x  = 2.27) อยูในระดับนอย 
 
ตาราง 6   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ 

รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ เกณฑการ

ประเมิน 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด x  S.D 

7.แจงใหอาจารยทราบเม่ือ
เห็นทรัพยสมบัติของทาง
วิทยาลัยเสียหาย 

47 
(15.6) 

87 
(28.8) 

111 
(36.8) 

28 
(9.3) 

29 
(9.6) 3.31 1.137 ปานกลาง 

8.เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด 77 
(25.5) 

115 
(38.1) 

81 
(26.8) 

23 
(7.6) 

6 
(2.0) 3.77 .979 มาก 
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ตาราง 6   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ 
(ตอ) 

รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ เกณฑการ

ประเมิน 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด x  S.D 

9.ตักเตือนเพ่ือนมิใหทําลาย
สิ่งของท่ีเปน
สาธารณประโยชน 

70 
(23.2) 

101 
(33.4) 

86 
(28.5) 

27 
(8.9) 

18 
(6.0) 3.59 1.116 มาก 

10.เม่ือตื่นสายจึงตัดสินใจ
ไมมาเรียน 

12 
(4.0) 

35 
(11.6) 

63 
(20.9) 

75 
(24.8) 

117 
(38.7) 2.17 1.180 นอย 

11.เวลานดัทํางานกลุมกับ
เพ่ือนมักมาสาย 
และเปนคนสดุทาย 

12 
(4.0) 

27 
(8.9) 

64 
(21.2) 

92 
(30.5) 

107 
(35.4) 2.16 1.123 นอย 

 
 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง โดยรวม ดาน
ความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก คือขอเขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด ( x  = 3.77)  ขอตักเตือนเพ่ือนมิให
ทําลายสิ่งของที่เปนสาธารณประโยชน ( x  = 3.59) ขอแจงใหอาจารยทราบเม่ือเห็นทรัพยสมบัติของทาง
วิทยาลัยเสียหาย ( x  = 3.59) อยูในระดับปานกลาง ขอเวลานัดทํางานกลุมกับเพ่ือนมักมาสายและเปนคน
สุดทาย ( x  = 2.16) และเม่ือต่ืนสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน ( x  = 2.17) อยูในระดับนอย 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม ดานความซือ่สัตย จําแนกเปนรายขอ  

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ เกณฑการ

ประเมิน มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด x  S.D 

12.เม่ือเก็บของไดพยายาม
คืนเจาของ 

133 

(44.0) 

101 

(33.4) 

62 

(20.5) 

2 

(0.7) 

4 

(1.3) 
4.18 .872 มาก 

13.ไมเขารวมทํากิจกรรม
แตใหเพ่ือนเชค็ชือ่ให 

7 

(2.3) 

10 

(3.3) 

53 

(17.5) 

56 

(18. 
5) 

176 

(58.3) 
1.73 1.014 นอย 

14.ลอกการบานเพ่ือนสง
อาจารย 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

37 

(12.3) 

264 

(87.4) 
1.13 .346 นอยท่ีสุด 

15.มักปลกีตัวเมือ่เพือ่น
ชวนด่ืมสุรา/เลนการพนัน 

45 

(14.9) 

46 

(15.2) 

59 

(19.5) 

54 

(17.9) 

98 

(32.5) 
2.62 1.446 ปานกลาง 

16.แอบจดคําตอบเขาไปดู
ในหองสอบ 

1 

(0.3) 

3 

(1.0) 

66 

(21.9) 

84 

(27.8) 

148 

(49.0) 
1.76 .850 นอย  

17.สงหนังสือคืน
หองสมุดตรงเวลา 

120 

(39.7) 

77 

(25.5) 

38 

(12.6) 

18 

(6.0) 

49 

(16.2) 
3.67 1.455 มาก 

18.โกหกผูปกครองเพ่ือ
ขอเงินซือ้ของฟุมเฟอย 

0 

(0.0) 

1 

(0.3) 

48 

(15.9) 

109 

(36.1) 

144 

(47.7) 
1.69 .744 นอย  

 
 จากตาราง 7  พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางโดยรวม ดานความ
ซื่อสัตยอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ท่ีอยูในระดับมาก คือขอเมื่อเก็บของไดพยายามคืนเจาของ ( x  = 4.18)  ขอสงหนังสือคืน
หองสมุดตรงเวลา ( x  = 3.67)  ขอมักปลีกตัวเม่ือเพื่อนชวนด่ืมสุรา/เลนการพนัน ( x  = 2.62)  อยูใน
ระดับปานกลาง ขอแอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ ( x  = 1.76) ขอโกหกผูปกครองเพ่ือขอเงนิซือ้ของ
ฟุมเฟอย ( x  = 1.69)      ขอไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพ่ือนเช็คชื่อให  ( x  = 1.73) อยูในระดับนอย 
และขอลอกการบานเพ่ือนสงอาจารย ( x  = 1.13) อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม ดานความเสียสละจําแนกเปนรายขอ 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

เกณฑการ
ประเมิน มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด x  S.D 

19.บริจาคสิ่งของใหผู
ประสบทกุขภัย 

61 

(20.2) 

112 

(37.1) 

86 

(28.5) 

29 

(9.6) 

14 

(4.6) 
3.59 1.059 มาก 

20.มาชวยเหลอืงานของ
ทางวิทยาลัยเม่ือไดรับการ
ขอความรวมมือ ถึงแมจะ
เปนวันหยุด 

81 

(26.8) 

108 

(35.8) 

90 

(29.8) 

16 

(5.3) 

7 

(2.3) 
3.79 .974 มาก 

21.แบงปนสิ่งของให
เพ่ือนยืมดวยความเต็มใจ 

151 

(50.0) 

120 

(39.7) 

26 

(8.6) 

3 

(1.0) 

2 

(0.7) 
4.37 .740 มาก 

22.ยินดีสละสิทธิ์บางอยาง
ของตนเองเพ่ือประโยชน
สวนรวม 

88 

(29.1) 

140 

(46.4) 

65 

(21.5) 

6 

(2.0) 

3 

(1.0) 
4.01 .823 มาก 

23.อธิบายและถายทอด
ความรูหากเพ่ือนไมเขาใจ
ในเรือ่งนั้น ๆ 

103 

(34.1) 

117 

(38.7) 

75 

(24.8) 

7 

(2.3) 
- 4.05 .826 มาก 

24.ชวยเหลอืงานบานโดย
ไมเกีย่งงอน 

107 

(35.4) 

122 

(40.4) 

60 

(19.9) 

8 

(2.6) 

5 

(1.7) 
4.05 .899 มาก 

  
 จากตาราง 8  พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง โดยรวม ดานความ
เสียสละ อยูในระดับมาก ( x  = 3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายขอคือ ขอแบงปนสิ่งของใหเพื่อนยืมดวยความ
เต็มใจ ( x  = 4.37)  ขออธิบายและถายทอดความรูหากเพ่ือนไมเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ  ( x  = 4.05)  ขอ
ชวยเหลืองานบานโดยไมเกี่ยงงอน  ( x  = 4.05)   ขอยินดีสละสิทธิ์บางอยางของตนเองเพ่ือประโยชน
สวนรวม ( x  = 4.01)  ขอมาชวยเหลืองานของทางวิทยาลัยเม่ือไดรับการขอความรวมมือ ถึงแมจะเปน
วันหยุด( x  = 3.79)  ขอบริจาคสิ่งของใหผูประสบทุกขภัย ( x  = 3.59) 



46 
 

  ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหพฤตกิรรมทางคณุธรรม จริยธรรมดานความอดทน จําแนกเปนรายขอ 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

เกณฑการ
ประเมิน มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด x  S.D 

25.ปฏิเสธคําชกัชวนให
หนเีรียนเพ่ือไปเท่ียวกับ
เพ่ือน 

61 

(20.2) 

96 

(31.8) 

69 

(22.8) 

45 

(14.9) 

31 

(10.3) 
3.37 1.247 ปานกลาง 

26.ใชกําลังตัดสนิปญหา 1 

(0.3) 

1 

(0.3) 

63 

(20.9) 

114 

(37.7) 

123 

(40.7) 
1.82 .792 นอย  

27.ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จลลุวง 

98 

(32.5) 

143 

(47.4) 

55 

(18.2) 

5 

(1.7) 

1 

(0.3) 
4.10 .771 มาก 

28.ซื้อสิ่งของฟุมเฟอยตาม
กระแสนิยม 

10 

(3.3) 

30 

(9.9) 

107 

(35.4) 

105 

(34.8) 

50 

(16.6) 
2.49 .991 นอย 

29.ทนฟงเพ่ือนปรึกษา
ปญหาทางโทรศัพทเปน
ชั่วโมง   

76 

(25.2) 

88 

(29.1) 

78 

(25.8) 

42 

(13.9) 

18 

(6.0) 
3.54 1.180 มาก 

30.หัวเราะเสียงดังในที่
ชุมชน  

0 

(0.0) 

5 

(1.7) 

91 

(30.1) 

109 

(36.1) 

97 

(32.1) 
2.01 .831 นอย 

  

 จากตาราง 9 พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง ดานความอดทน อยูใน
ระดับปานกลาง  ( x  = 2.88)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูใน

ระดับมาก คือขอทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง  ( x  = 4.10) ขอทนฟงเพ่ือนปรึกษาปญหาทาง

โทรศัพทเปนชั่วโมง ( x  = 3.54)   ขอปฏิเสธคําชักชวนใหหนีเรียนเพื่อไปเท่ียวกับเพ่ือน( x  = 3.37)      

อยูในระดับปานกลาง และขอใชกําลังตัดสินปญหา ( x  = 1.82)  อยูในระดับนอย 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  เสนอผลดังตาราง 
10-11 
 

สมมติฐาน  นกัศึกษาท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม แตกตางกนั 
 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานระดับพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรรมเชิงจริยธรรม   

1. ดานความมีระเบียบวินัย จํานวน x  S.D t P 
ชาย 105 3.26 .419 -2.668 .877 
หญิง 197 3.40 .419   

2. ดานความรับผิดชอบ      
ชาย 105 3.01 .603 .299 .654 
หญิง 197 2.99 .583   

3. ดานความซือ่สัตย      
ชาย 105 2.37 .461 -.514 .252 
หญิง 197 2.40 .441   

4.ดานความเสียสละ      
ชาย 105 3.95 .581 -.404 .629 
หญิง 197 3.98 .560   

5. ดานความอดทน      
ชาย 105 2.85 .387 -.823 .108 
หญิง 197 2.90 .456   

     รวม     
ชาย 105 3.09 .301 -1.157 .645 
หญิง 197 3.13 .305   

     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 10 ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ 0.05  
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามชั้นป 
 

พฤตกิรรมดานคณุธรรม
จริยธรรม แหลงความ 

แปรปรวน 

 
df 

      

 
MS 

 
F 

 
P 

1. ดานความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม 3 2.243  .748 2.404 .068 
 ภายในกลุม 298 92.710 .331   
 รวม 301 94.953    
       
2. ดานความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 3 .058 .019 .059 .981 
 ภายในกลุม 298 98.215 .330   
 รวม 301 98.274    
       
3. ดานความซือ่สัตย ระหวางกลุม 3 1.284 .428 1.094 .352 
 ภายในกลุม 298 116.556 .391   
 รวม 301 117.841    
       
4. ดานความเสียสละ ระหวางกลุม 3 .391 .130 .410 .746 
 ภายในกลุม 298 94.591 .317   
 รวม 301 94.982    
       
5. ดานความอดทน ระหวางกลุม 3 .599 .200 .411 .745 
 ภายในกลุม 298 114.731 .486   
 รวม 301 145.330    

  
 จากตาราง 11 ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามชัน้ป พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   
 
 
 
 

SS 
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะหทดสอบสมมตฐิานระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครอง 

 
 จากตาราง 12 ผลการทดสอบระดับพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนกัศกึษากลุมตัวอยาง 

จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศกึษากลุมตัวอยางเกีย่วกับขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพ่ิมเติม
โดยจําแนกเปนรายขอเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี ้
 1.   ควรใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชาทกุวันพระ 
 2.  สนับสนุนใหทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือเปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
 3.  ควรประพฤติปฏิบัตตินใหถกูตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพ่ือจะไดเปนคนดีของ
สังคมไมทําใหผูอืน่เดือดรอน เสียสละ ชวยเหลอืผูอื่น ทุกๆ ดาน  

 

พฤติกรรรมเชิงจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1. ดานความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม 4 1.178 .294 1.657 .160 
 ภายในกลุม 297 52.759 .178   
 รวม 301 53.93    
2. ดานความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 4 1.544 .386. 1.114 .350 
 ภายในกลุม 297 102.935 .347   
 รวม 301 104.479    
3. ดานความซือ่สัตย ระหวางกลุม 4 1.493 .373 1.882 .114 
 ภายในกลุม 297 58.889 .198   
 รวม 301 60.381    
4.ดานความเสียสละ ระหวางกลุม 4 .259 .065 .199 .939 
 ภายในกลุม 297 96.523 .325   
 รวม 301 96.782    
5. ดานความอดทน ระหวางกลุม 4 .658 .164 .874 .480 
 ภายในกลุม 297 55.893 .188   
 รวม 301 56.551    



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 
จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปท่ี 1-4 
รอบปกติ กลุมตัวอยางจํานวน 302 คน จากจํานวนนักศึกษารอบปกติท้ังส้ิน 1,220 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยาง 
โดยแยกตามตัวแปร ประกอบดวย เพศ ช้ันป อาชีพของผูปกครอง สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ตามลําดับดังนี ้
  
 สรุปผลการวิจัย 
 

 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละ จําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน คิด
เปนรอยละ 64.9 เพศชายจํานวน 106 คน (คิดเปนรอยละ 35.1)   
 ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละ แยกตามช้ันป พบวากลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 จํานวน 76  
คน(คิดเปนรอยละ 25.2) ปท่ี 3 จํานวน 76 คน (คดิเปนรอยละ 25.2) ปท่ี 2 จํานวน 75 คน (คดิเปนรอยละ 24.8)  
ปท่ี 1 จํานวน75  คน (คิดเปนรอยละ 24.8 )  

ตาราง 3  แสดงจํานวนและรอยละ แยกตามอาชีพผูปกครอง  จากตาราง 3 พบวาอาชีพอาชีพรับจาง 132  
คน (คิดเปนรอยละ 43.7)  ทําธุรกิจสวนตัว จํานวน  47  คน (คิดเปนรอยละ 15.6)  ทําอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 43 คน 
(คิดเปนรอยละ 14.2) อาชีพคาขาย จํานวน 41 คน (คิดเปนรอยละ 13.6) และรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ จํานวน 39 
คน (คิดเปนรอยละ 12.9)  
 

 ตอนที่ 2 วิเคราะหภาพรวมพฤตกิรรมดานคณุธรรมจรยิธรรม  
 ตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางในภาพรวม พบวา
พฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมของกลุมตวัอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     ( x  = 3.12)  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานแลว พบวา โดยสวนใหญการมีพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับ ปานกลาง ยกเวนดาน
ความเสียสละอยูในระดับมาก   ( x  = 3.97)   
 

 ตอนที่ 3 วิเคราะหภาพรวมเกี่ยวกับระดับพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน 
 ตาราง5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง ดานความมีระเบียบวนิัย 
จําแนกเปนรายขอผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางโดยรวม ดานความ
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มีระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีพฤตกิรรมดานคณุธรรม

จริยธรรมอยูในระดับมาก สําหรับขอท้ิงเศษกระดาษหรือขยะไวบนเกาอ้ีหรือบนพื้นหอง ( x  = 1.85) และขอนํา

ขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม มารับประทานในหองเรียน ( x  = 2.27) อยูในระดับนอย 

    ตาราง 6  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมตวัอยาง ดานความ
รับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ  จําแนก
เปนรายขอ  พบวา พฤตกิรรมดานคณุธรรมจรยิธรรมของกลุมตัวอยางโดยรวม ดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤตกิรรมดานคณุธรรมจรยิธรรมอยูในระดับมาก คือขอ
เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด ( x  = 3.77)  ขอตักเตือนเพื่อนมิใหทําลายส่ิงของท่ีเปนสาธารณประโยชน ( x  = 3.59) 
ขอแจงใหอาจารยทราบเม่ือเห็นทรัพยสมบัติของทางวิทยาลัยเสียหาย ( x  = 3.59) อยูในระดับปานกลาง ขอเวลา
นัดทํางานกลุมกับเพื่อนมักมาสายและเปนคนสุดทาย ( x  = 2.16) และเม่ือตื่นสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน ( x  = 
2.17) อยูในระดับนอย 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความซ่ือสัตย จําแนกเปนรายขอ  
พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยรวม ดานความซ่ือสัตยอยูในระดับปานกลาง ( x  = 
2.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีอยูในระดับมาก คือขอเม่ือเก็บของได
พยายามคืนเจาของ ( x  = 4.18)  ขอสงหนังสือคืนหองสมุดตรงเวลา ( x  = 3.67) ขอมักปลีกตัวเม่ือเพื่อนชวนดื่ม

สุรา/เลนการพนัน ( x  = 2.62)  อยูในระดับปานกลาง ขอแอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ ( x  = 1.76) ขอ

โกหกผูปกครองเพื่อขอเงินซ้ือของฟุมเฟอย ( x  = 1.69) ขอไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพื่อนเช็คช่ือให  ( x  = 
1.73) อยูในระดับนอย และขอลอกการบานเพื่อนสงอาจารย ( x  = 1.13) อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความเสียสละจําแนกเปนรายขอ 
พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมดานความเสียสละอยูในระดับมาก ( x  = 3.97) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอคือ ขอแบงปนส่ิงของใหเพื่อนยืมดวยความเต็มใจ ( x  = 4.37)  ขออธิบายและถายทอด

ความรูหากเพื่อนไมเขาใจในเรื่องนั้น ๆ  ( x  = 4.05)  ขอชวยเหลืองานบานโดยไมเกี่ยงงอน  ( x  = 4.05)    

ขอยินดีสละสิทธ์ิบางอยางของตนเองเพื่อประโยชนสวนรวม ( x  = 4.01)   
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ขอมาชวยเหลืองานของทางวิทยาลัยเม่ือไดรับการขอความรวมมือ ถึงแมจะเปนวันหยดุ( x  = 3.79)  ขอบริจาค

ส่ิงของใหผูประสบทุกขภัย ( x  = 3.59) 

 ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความอดทน จําแนกเปนรายขอ พบวา
พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม ดานความอดทน อยูในระดับปานกลาง  ( x  = 2.88)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูในระดับมาก คือขอทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง  ( x  = 
4.10) ขอทนฟงเพื่อนปรกึษาปญหาทางโทรศัพทเปนช่ัวโมง ( x  = 3.54)   ขอปฏิเสธคําชักชวนใหหนีเรียนเพื่อ

ไปเท่ียวกับเพื่อน( x  = 3.37) อยูในระดับปานกลาง และขอใชกําลังตดัสินปญหา ( x  = 1.82)  อยูในระดับนอย 
 ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม 
 ตาราง 10 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ  ผลการ
ทดสอบ พบวา มีระดับพฤตกิรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 ตาราง 11 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามช้ันป ผล
การทดสอบ พบวาพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 ตาราง 12  ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง  ผลการทดสอบ พบวา มีระดับพฤตกิรรมดานคณุธรรม จริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   
 
อภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปรญิญาตรี  
วิทยาลัยราชพฤกษ  อภิปรายผลไดดังนี ้
 1  ผลการวิจัยพบวานกัศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3
และปท่ี 4 มากท่ีสุด และผูปกครองประกอบอาชีพรับจางมากท่ีสุด พบวาไมมีความแตกตางในพฤตกิรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมซึงสอดคลองกับผลการวจิัยของ วัชราภรณ มานิมนต ท่ีศึกษาจรยิธรรมสําหรับบุคลากรใน
องคการ:กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ําทิพย พบวาเพศ ระดับการศึกษา ไมมีความแตกตางในระดับจริยธรรม 
 3.  การสํารวจพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของกลุมตวัอยางโดยสวนใหญมีพฤตกิรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยไดดังนี้ ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซ่ือสัตย ท้ังนี้วิทยาลัยไดสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมครบ
ทุกดาน โดยการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการมุงเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญดานคณุธรรมจริยธรรมตาม 
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พันธกิจของสถาบัน แตเนื่องจากนกัศึกษาปจจุบันยังไมเห็นความสําคญัดานคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร ซ่ึง
พฤติกรรมผูเรียนโดยสวนใหญชอบกิจกรรมดานนันทนาการมากกวาดานเชิงวิชาการ ดังนัน้ทางวิทยาลัยควรมี
การสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมวิชาการโดยสอดแทรกดานคณุธรรมคณุธรรมเพิ่มมากขึ้น สําหรับดานความ
เสียสละอยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากวิทยาลัยมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมทํางานรวมกันและแบงงานกันทํา  ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอหนาท่ีและความเสียสละตอสวนรวม 
 3.  การสํารวจพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษากลุมตวัอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกนัซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของณรงค  ศิลารัตน  ท่ีทํา
การวจิัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสามัญศึกษา จังหวดั
นครศรีธรรมราช พบวาองคประกอบตาง ๆ ของกลุมตัวอยางท่ีตางกันไมทําใหนกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจรยิธรรมใหนกัศึกษาโดยจัดใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชา
ทุกวันพระ 
 2.  สนับสนุนใหทํางานรวมกนัเปนทีมเพื่อเปนการยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืน 
 3.  นักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพื่อจะไดเปนคนดีของ
สังคมไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนผูเสียสละ ชวยเหลือผูอ่ืน ทุกๆ ดาน  
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวจิัยปจจยัท่ีสงผลตอพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาในดานอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการวจิัยพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาท่ีมีตัวแปรตนแตกตางจากการวิจัยนี ้



บรรณานุกรม 
 
กัลยา  ศรีปาน.ศกึษาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณ  
 สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา.ปริญญานิพนธ กศ.ม. สงขลา : 
 มหาวิทยาลัยทักษณิ,2542. ถายเอกสาร. 
การศาสนา,กรม.  ทฤษฎีการเรียนรูเพือ่พัฒนาสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย การฝกฝน กาย วาจา ใจ.  
 กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,  2541. 
โกวิท  ประวาลพฤกษ.  เอกสารการสอนชดุวิชาจริยศึกษา  หนวยที่10 . กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527. 
โกวิท  ประวาลพฤกษ และ ภานิดา  คูสกุล.  เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศกึษา หนวยที่ 11. 

 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2527. 
จริยธรรมกับชีวิต (พิมพครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: โอ. เอส , 2541. 
จันทนี  ทุมโฆสิต.  การศึกษาความเขาใจทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย       
 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
จารุวรรณ  พานทอง.  การเปรียบเทยีบผลเชงิจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตน  สังกัด
 กรมสามัญศกึษา  จังหวัดนครสวรรค.ปริญญานิพนธ กศ.ม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
 2536. ถายเอกสาร 
จีรวรรณ  วิรัชกุล.  การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัด
 ชลบุรี. วิทยานิพนธ ศศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2524. อัดสําเนา. 

เจียมจิต  บุญรกัษ . การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาพลศกึษาในภาคเหนือ.  
 วิทยานิพนธ. กศ.ม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2534. ถายเอกสาร 
จงเหรียญ  หลามี.  คุณธรรมอริยมรรคมีองคแปดดานศลีของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัด
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   
 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536. 



ชําเลือง  วุฒิจันทร.  หลักการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา,  
 2524 
ชูจิตร  แชมลําเจียก.  แนวทางการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจนักเรียนโรงเรียน 
   มัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร   
             มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537. 
ณรงค  ศิลารัตน. ศึกษาพฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
 ศึกษา   จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยทักษณิ,2542. 
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  จิตวิทยาจริยธรรม และจิตวิทยาภาษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา พานิช, 
 2524. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. การพฒันาจริยธรรม:ตําราจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนทรวโิรฒ  ประสานมิตร,2522. 
ธารินี มลาราม. คุณลักษณะเชงิจริยธรรมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4-6 และ 
 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
 มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547. 
ธํารง  ชูทัพ.  เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา หนวยที่ 15.  กรุงเทพมหานคร :    
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2528. 
เนาวนิตย  มุขสมบัติ. ความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปจจัยที่เกี่ยวของของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
 2545. 
บุญมี แทนแกว. จริยศาสตร (พิมพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ: โอ. เอส , 2539. 
พรเพ็ญ  ภูจิญญาณ.  การศึกษาความกาวหนาทางจริยธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 หลังการเรียนโดยใชแบบฝกการฟง.  วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535. 
พุทธทาสภิกข.ุ  การสรางเสริมจริยธรรมแกวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, 2521. 
พุทธทาสภิกข.ุ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนวิชาธรรมะในมหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 



เยาวภา  รกัการงาน.  การเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตภาคกลาง วทิยานิพนธ  ศศ.ม.  
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร, 2535. 
โรม  สุรเสน.  คูมือการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมสําหรับผูบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
 การศาสนา, 2534. 
ลัดดาวรรณ  มัณยานนท. แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม. บทความวิชาการและประสบการณ 
 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน.มหาวิทยาลัยรังสิต. 
วิชาการ, กรม.  คําบรรยายเกี่ยวกบัแนวความคิดและทฤษฎใีนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมที่เนน           
 ความมีวินัยและความเปนประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
 , 2541.  

วิเชียร  พงษประเสริฐ.  ความคิดรวบยอดเกีย่วกบัจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ใน            
 เขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร, 2526 
วิระวรรณ  อามระดษิ.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัคานยิมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา 
 ตอนปลาย.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522. 
สมบัติ  มหารศ  และคณะ.  คานิยมทางจริยธรรมของนกัเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนตามทัศนะ 
 ครูผูสอนจริยธรรมในจังหวัดมหาสารคาม. ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะ 

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสารคาม,  2540. 
สันติยา  ไชยศรีชลธาร.  การศึกษาจริยธรรมของนกัเรียนชัน้ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
  ปการศึกษา 2538.  งานวิจัยเสนิตอวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี,  2538. (อัดสําเนา) 
อําไพ  สุจริตกุล.  การสอนจริยศึกษาในหลกัสูตรใหมใหไดผล.  เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง 
 ปฎิบัติการ  อาจารยผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา.  กรมอาชีวศึกษา. (อัดสําเนา) 
 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาในระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยราชพฤกษ 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมี 3 ตอน คอื 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา โดยประเด็นคําถาม

ใหอานเพ่ือพิจารณาวานกัศึกษาประพฤติปฏิบัติตามลกัษณะในประเด็นคําถามมาก นอยเพียงใด หรอืหากนักศกึษา
ประสบกับสถานการณดังประเด็นคําถาม นกัศึกษาจะประพฤติปฏิบัติตามลกัษณะนั้น ๆ มากนอยเพียงใด แตละ
ประเด็นมีคําตอบใหเลอืก 5 ระดับ คอื  
 5   หมายถึง   ประพฤติปฏิบัติในระดับ   ประจํา (สมํ่าเสมอ) 
 4   หมายถึง       ประพฤติปฏิบัติในระดับ   บอยครั้ง 
 3   หมายถึง        ประพฤติปฏิบัติในระดับ   บางครั้ง 

  2   หมายถึง   ประพฤติปฏิบัติในระดับ   นานๆครั้ง 
  1    หมายถึง   ประพฤติปฏิบัติในระดับ   ไมเคยปฏิบัต ิ

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ วิธกีารปลกูฝงพฤตกิรรม
ดานคณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ 

2. ในการตอบแบบสอบถาม  ไมมีคําตอบท่ีถกูหรือผิด เพราะแตละคนยอมมีแนวทางปฏิบัติไมเหมอืนกัน 
โปรดตอบใหตรงกับความจริงมากท่ีสุด และตอบใหครบทุกตอนทุกขอ คําตอบของนักศกึษาจะไมมีผลกระทบใด ๆ 
ตอการเรียน และผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ 

  
ขอขอบคุณเปนอยางย่ิงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
ศิณาภรณ  หูเต็ม 

วิทยาลัยราชพฤกษ 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย       ลงในชอง          หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพท่ีเปนจริงของทาน 
 

1. เพศ        
             ชาย               หญิง 

 2.  ระดับชั้นป 
        ป 1       ป 2                 ป 3               ป 4 
2.   อาชีพบิดามารดา 

    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ             รับจาง       คาขาย 

    ธุรกิจสวนตัว        อื่น ๆ 

 
ตอนที่ 2 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรือ่ง พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ 

คําชี้แจง 
 โปรดทําเครือ่งหมาย    ลงในชองวางเพียงชองเดียว โดยพิจารณาแตละขอ 

ลําดบั 
ที่ ประเด็นคําถาม 

ระดับประพฤติปฏิบัต ิ
ประจํา 

(สมํ่าเสมอ) 
บอยคร้ัง บางครั้ง นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 
     1 

ความมีระเบียบวินัย 
เขาเรียนตรงตอเวลา 

     

2 สงงานตรงตามกําหนดท่ีไดรับมอบหมาย      
3 นําขนม/อาหาร/เครือ่งด่ืม มารับประทาน 

ในหองเรียน 
     

4 ท้ิงเศษกระดาษหรอืขยะไวบนเกาอี้หรอืบนพ้ืนหอง      
5 แตงกายตามระเบียบของวิทยาลัยราชพฤกษ      
6 เมือ่เดินผานอาจารยจะแสดงความเคารพ แมวา 

ไมเคยเรยีนกับอาจารยทานนั้นมากอน 
     

  



ลําดบั 
ที่ ประเด็นคําถาม 

ระดับประพฤติปฏิบัต ิ
ประจํา 

(สมํ่าเสมอ) 
บอยคร้ัง บางครั้ง นานๆ

คร้ัง 
ไมเคย
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

7 
ความรับผิดชอบ 
แจงใหอาจารยทราบเม่ือเห็นทรัพยสมบัตขิองทาง
วิทยาลัยเสียหาย 

     

8 เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด      
9 ตักเตือนเพ่ือนมิใหทําลายสิ่งของท่ีเปน

สาธารณประโยชน 
     

10 เมือ่ต่ืนสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน      
11 เวลานดัทํางานกลุมกับเพ่ือนมักมาสาย 

และเปนคนสดุทาย 
     

12 
ความซื่อสัตย 
เมือ่เก็บของไดพยายามคนืเจาของ 

     

13 ไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพ่ือนเชค็ชือ่ให      
14 ลอกการบานเพ่ือนสงอาจารย      
15 มักปลกีตัวเม่ือเพ่ือนชวนด่ืมสุรา/เลนการพนัน      
16 แอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ      
17 สงหนังสือคืนหองสมุดตรงเวลา      
18 โกหกผูปกครองเพ่ือขอเงินซือ้ของฟุมเฟอย      

19 
ความเสียสละ 
บริจาคสิ่งของใหผูประสบทุกขภัย 

     

20 มาชวยเหลอืงานของทางวิทยาลยัเม่ือไดรับการขอ
ความรวมมือ ถึงแมจะเปนวันหยดุ  

     

21 แบงปนสิ่งของใหเพือ่นยืมดวยความเต็มใจ       
22 ยินดีสละสิทธิ์บางอยางของตนเองเพ่ือประโยชน

สวนรวม 
     

23 อธิบายและถายทอดความรูหากเพื่อนไมเขาใจในเรือ่ง
นั้น ๆ 

     

24 ชวยเหลอืงานบานโดยไมเกี่ยงงอน      

25 
ความอดทน 
ปฏิเสธคําชกัชวนใหโดดเรียนเพ่ือไปเท่ียวกับเพ่ือน 

     

  



 

ตอนท่ี 3    ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุมาแลวเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักศกึษาท่ีพึงปฏิบัติ 
………..………………………………………………………………………………………………………………. 
………..………………………………………………………………………………………………………………. 
………..………………………………………………………………………………………………………………. 
………. ………………………………………………………………………………………………………………. 
………. ………………………………………………………………………………………………………………. 
………. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลําดบั 
ท่ี ประเด็นคําถาม 

ระดับประพฤติปฏบิัติ 
ประจํา 

(สมํ่าเสมอ) 
บอยครั้ง บางคร้ัง นานๆ

ครั้ง 
ไมเคย
ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
26 ใชกําลังตัดสนิปญหา      
27 ทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จลลุวง      
28 ซื้อสิ่งของฟุมเฟอยตามกระแสนิยม      
29 ทนฟงเพ่ือนปรึกษาปญหาทางโทรศัพทเปนชั่วโมง        
30 หัวเราะเสียงดังในทีชุ่มชน       
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