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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึก ษา
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นป และอาชีพของผูปกครอง โดย
กลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการวิจัย คือ นัก ศึ ก ษาวิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 302 คน เครื่องมื อที่ใ ชเป น
แบบสอบถาม การวิ เคราะห ข อมูล ใชโ ปรแกรมสํ าเร็ จ รูป สถิติ ที่ใ ช ใ นการวิ เ คราะหขอ มูล ไดแ ก
คา รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวาง 2 กลุมใช t – test และทดสอบความแตกตางระหวาง 3 กลุมขึ้นไปใช F - test
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราช
พฤกษ พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และสวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3
และปที่ 4 มากที่สุด ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางมากที่สุดและมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมรายดานจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย สําหรับความ
เสียสละอยูในระดับมาก
2. นักศึกษากลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ
ไดเสนอแนะไวดังนี้ วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหนกั ศึกษา
โดยจัดใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชาทุกวันพระ และวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝง
จริยธรรมในเรื่องการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อเปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และนักศึกษาควร
ประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพื่อจะไดเปนคนดีของสังคมไมทําให
ผูอนื่ เดือดรอน เปนผูเสียสละ ชวยเหลือผูอื่น ทุกๆ ดาน
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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

ง

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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
สถานการณบานเมือ งของประเทศไทยเราในปจจุบันนี้ ดูนาเปนหวงอยางยิ่งจากกระแส
โลกาภิวัตนที่ผลักดันใหสังคมไทยมุงความสําเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความสําเร็จในชีวิต
ทางดานเศรษฐกิจ บางก็แสวงหาอํานาจ บางก็แสวงหาผลประโยชน จนหลายคนมองเห็นตรงกัน
วาปจจุบั น สังคมไทยเริ่มอ อ นแอลงเรื่ อ ย ๆ และกํ าลัง เผชิ ญ กับภาวะวิ ก ฤติ หลายด า น ทั้ง ด า น
การเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่พึงวิตกกังวลยิ่ง โดยเฉพาะ
ปญ หาความเสื่ อ มถอยในด าน คุ ณธรรมจริ ยธรรมของคนในประเทศ ทั้ง ในระดั บนัก การเมื อ ง
ขา ราชการหรื อคนในแวดวงอาชีพอื่น ๆภาพที่เ ห็น ชัดเจนและเป นข าวอยู ทุก วัน ก็ คือ การทุ จริ ต
คอรัปชั่น การกออาชญากรรม การเสพและคา ยาเสพติด และยังแพรระบาดไปยังกลุมเยาวชน
นักเรียนนักศึกษาตั้งแตระดับประถม จนถึงอุดมศึกษา การพฤติกรรมตนที่ไมพึงประสงค อาทิ การ
แตงกายผิดระเบียบ แตงกายลอแหลมซึ่งเปนมูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศ การที่นักเรียน
นักศึกษาขายบริการทางเพศเพียงเพื่อหาเงินมาใชจายฟุมเฟอย การอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา การ
ทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน เหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
กลุมของเยาวชนดังกลาว ทุกคนตางลงความเห็น ตรงกัน วาเยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝงใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย ไมเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทย
ตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ ทั้งรางกาย
และจิตใจ มีสติ ปญญา มีค วามรู และคุณธรรมจริ ยธรรม รวมทั้ง ไมลืมวัฒนธรรมของชาติในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นได อยางมีความสุข ทุกครั้งที่กลาวถึงปญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสัง คมไทยหลายคนมัก จะมองไปที่ กระบวนการจัดการศึ กษา และตอกย้ํ าเสมอว าเปน ความ
ลมเหลวของระบบการศึกษา แตหากทุกฝายเปดใจยอมรับวาปญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปน
ปญหาใหญระดับชาติ การแกไขปญหานั้นจะตองเริ่มตนจากครอบครัว สถานศึกษา และที่สําคัญ
ทีส่ ุดคือผูใหญทุกคนในสังคมตอ งเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการปลูกฝง
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมให ประสบผลสํ า เร็จสู ง สุ ดนั้ น ต อ งปฏิ บัติ ตนให เ ป น แบบอย า ง ถ า พิ จารณา
พื้น ฐานป ญ หาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของเด็ก และเยาวชนไทย ส วนหนึ่ ง นั้ นเริ่ มจาก “ปญหาด า น
ครอบครัว” ซึ่ งเกิด จากการที่ค รอบครัวแตกแยก พอแมไมไดอยูดวยกัน พอแมไมมี เวลาใหบุต ร
หลาน การใชความรุนแรงในครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประเด็นปญหาของสังคมที่สงผล
กระทบตอเด็กและเยาวชนไทยลําดับตน ๆ เชน ขาดความอบอุนจากครอบครัว ซึ่งจะนําไปสูก ารมี
ความรัก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร รวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต และ
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การเข าถึ งอบายมุ ขทั้ งเหลา บุ หรี่ ยาเสพติด ไดง ายดาย และที่สํ าคั ญคื อ “การขาดแบบอย างที่ดี”
นั่ น เอง สัง คมอยากเห็น ภาพเด็ ก และเยาวชนเป น เช น ไร ทุ ก คนในสั ง คมทั้ ง พ อ แม ผู ปกครอง
ครู ผูส อน ผู บริ หาร นัก การเมือ ง ผูนํ าสั งคม ผูนํ าประเทศต องประพฤติ ตนให เป นแบบอย างที่
ดี เพราะการเปนแบบอยางที่ดีนั้นถือเปนวิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด
ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรมจึงเปนกลไกของสังคม ที่ทําหนาที่เปนบรรทัดฐานของความ
ประพฤติ เปนสิ่งที่กําหนดวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะตองปลูกฝงใหกับคนในสังคม เพราะ
ถ า คนในสั ง คมเป น คนดี แ ล ว สั ง คมก็ จ ะมีค วามสุ ข แต ถ า คนในสั ง คมไม ดี ก็ จ ะมี ค วามวุ น วาย
เดือดรอน มีการเอารัดเอาเปรียบแกงแยง แมจะมีกฎหมายบังคับไวคนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ใน
ปจจุบันปญหาจากความบกพรองทางจริยธรรมเกิดขึ้นทั่วโลกสังคมมีแตความสับสนวุนวาย คดโกง
เอารัดเอาเปรียบกันอยูตลอดเวลา
จากรายงานการศึกษา เรื่ อ งคุณสมบั ติของลูกจางที่น ายจา งตองการ ศึกษาเฉพาะกรณี
นายจางที่เขารวมงานนัดพบแรงงาน บริเวณกระทรวงแรงงาน เดือนกุ มภาพันธและมีนาคม 2552
จากกรมการจัดหางานไดสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูก จางที่นายจาง
ตองการรับเขาทํางาน แบงออกเปน 4 ดานหลัก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูพื้นฐาน
ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษะงาน และดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ จากการศึกษา
พบวา นายจางใหความสําคัญกับคุณสมบัติ ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด 4.46 คะแนน
รองลงมา ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.45 คะแนน ดานความรูความสามารถพื้นฐาน 4.05 คะแนน
และนอยที่สุด คือดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 4.02 คะแนน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรชี้ก รอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลางที่ดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”ในทุกมิติอยางเปนองครวม และให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี “คน”
เปนศูน ยก ลางของการพัฒ นาได อยางแทจริ ง(สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2544: 2) ประกอบกับเจตนารมณความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข ดังในพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
คุณธรรมจริยธรรม เปนคุณลัก ษณะที่พึงประสงค และเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสังคมเพื่อสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนบัณฑิตที่เกงและดี ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงศึกษา
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ เพื่อใหทราบพฤติกรรมดังกลาว
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และไดใชเปนแนวทางในการสรางคนดี และพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงมีความรู มีคุณธรรม เปน
ผูมีสวนทําใหสังคมสงบสุข อันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นป อาชีพของผูปกครอง

1.3 สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน

1.4 ขอบเขตการศึกษาคนควา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษารอบปกติชั้นปที่ 1 - 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะ
บัญชี คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศ าสตร และคณะวิทยาศาสตร ในวิทยาลัยราชพฤกษ รอบปกติ
จํานวน 1,220 คน ประจําปการศึกษา 2552 (ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล 26 มกราคม 2553)
2. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษารอบปกติ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
กลุมตัวอยางที่ใช
กําหนดกลุมตัวอยางการเก็บขอมูล จํานวน 302 คนโดยใชวิธีการสุมของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) คํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คือ
n
=
N
1+Ne2
เมือ่
n
คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N
คือ จํานวนหนวยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด
e
คือ ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error)
ในที่นี้จะกําหนดเทากับ + / - 0.05 ภายใตความเชือ่ มั่น 95%
กลุมประชากรเปนนักศึกษารอบปกติ ชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 ทั้งชายและหญิง จํานวน 1,220 คน
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3. ตัวแปรที่ทําการศึกษา
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่จะทําการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชัน้ ป อาชีพของผูปกครอง
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 5 ดาน ไดแก
1) ความมีระเบียบวินัย
2) ความรับผิดชอบ
3) ความซือ่ สัตย
4) ความเสียสละ
5) ความอดทน อดกลั้น

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบตั ิของนักศึกษา
ที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งดานการกระทํา คําพูด และความคิด โดยใหนักศึกษาได
ประเมินตนเองใน พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 5 ดาน ดังนี้
5.1.1 ความมีระเบียบวินัย หมายถึงการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ
แบบแผน มารยาท กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
5.1.2 ความรับผิดชอบ หมายถึงมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามความมุงหมาย ดวยการดูแลเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ
5.1.3 ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต หมายถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย า งเหมาะสม
ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ตอตนเองและผูอื่น
5.1.4 ความเสียสละ หมายถึง การรูจักสละประโยชนสวนตัวเพื่อ สวนรวม หรื อ
บริจาคสิ่งของเงินทองแกผูที่ควรรับรวมทั้งเพื่อสวนรวม เพื่อสาธารณกุศล มีการบํารุงการศึกษา
โรงพยาบาล ทําถนน สรางสะพานหรือบริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตาง ๆ เปนตน
5.1.5 ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความเขมแข็งของจิตใจของบุคคลในการ
ประพฤติปฏิบัตกิ ิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ และกระทําแตความดี แมจะถูกกระทํากับสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา
5.2 นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบปกติ ชั้นปที่ 1– 4 ในป
การศึกษา 2552 ของวิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี
คณะนิเทศศาสตร คณะนิตศิ าสตร และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,220 คน (ที่มา : งานทะเบียนและ
วัดผล 26 มกราคม 2553)
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความมีระเบียบ
วินัย ดานความรับผิดชอบ ดานความซือ่ สัตย ดานความเสียสละ ดานความอดทนอดกลั้น
2 ทําใหทราบวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลหรือไมตอ พฤติก รรมดานคุณธรรม
จริยธรรม
3. ผูมสี วนเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษตอ ไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ
และเพื่อ เปรี ยบเทียบพฤติ กรรมด านคุณ ธรรม จริ ยธรรมตามตั วแปรเพศ ระดั บชั้น ป และอาชี พ
ผูปกครอง ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอผลการศึกษา
ตามลําดับดังนี้
1. ความหมายพฤติกรรม
2. การเกิดพฤติกรรม
3. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
5. พฤติกรรมดานจริยธรรม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ความหมายพฤติกรรม
ประสาท อิศรปรีดา (2522 :13) พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการ การกระทําหรือกิจกรรม
ทุก ชนิดของมนุษ ย หรื อสั ตว ซึ่ ง กิจกรรมหรือ การกระทํ า นั้ น อาจจะเป น การกระทํ าที่เ ฉพาะจง
หรือไมก็ได อาจจะเปนกิจกรรมที่แสดงใหปรากฏเห็นไดหรือเปนอากับกิริยาภายในซึ่งผูอื่นไม
สามารถสังเกตหรือเห็นไดยาก เชนความรู การคิด ความสนใจ เปนตน
ธํารงศักดิ์ หมื่นจักร และศรีสงา กรรณสูตร (2523 : 2) ใหค วามหมายของพฤติกรรมวา
หมายถึง การกระทําของรางการหรืออินทรีย ทั้งที่ทําโดยรูสึกตัวและไมรูสึกตัว อาจสังเกตไดหรือ
ใชเครื่องมือชวยในการสังเกตดวยก็ได
สมโภชน เอี่ ย มสุภ าษิ ต (2524 : 3) อธิบ ายว า พฤติ กรรม หมายถึง สิ่ง ที่ บุค คลกระทํา
แสดงออกตอบสนองหรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ที่สามารถวัดได
ตรงกันไมวาจะเปนการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกายก็ได
ชัยพร วิชชาวุธ (2529 : 11) ใหความหมายวา พฤติกรรมเปนการกระทําของผูก ระทําโดย
รูตัวหรือไมก็ได โดยคนอื่นจะสังเกตเห็นหรือไมสังเกตเห็นก็ได
นิตยา พูลทอง (2533 : 10) ใหความหมายวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออก
ของมนุษยที่ปรากฏออกมา เพื่อวัตถุประสงคอ ยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งการแสดงออกหรือการกระทํา
ดังกลาวนี้ จะมีกระบวนการของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกํากับอยูภายในตัวบุคคลนั้น ๆ เสมอ กลาวคือ
จะมีกลไกกํากับ สั่งการ จากความนึกคิดและความรูสึกที่มีอยูภายในเปนของตนเองตลอดเวลา
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538:155)ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึงกิจกรรมทุกประเภท
ที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมได แตสามารถวัดไดโดยใชเครือ่ งมือพิเศษและ
สามารถบอกไดวา “มี” หรือ “ไมมี” เชน ความคิด ความเชือ่ ความรูสึกความสนใจ
สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-20) กลาววาพฤติกรรมในทางจิตวิทยานั้นหมายถึงการกระทํา
อันเนือ่ งมาจากการกระตุนหรือการจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึน้
หลังจากที่บุคคลไดผานขบวนการกลั่นกรอง ตกแตงและตัง้ ใจที่จะทําใหเกิดขึน้ เพื่อใหบุคคลอื่นได
สัมผัสรับรู พฤติกรรมของบุคคลแมจะกระทําดวยสาเหตุจดุ มุงหมายเดียวกันแตจะมีลกั ษณะอาการ
แตกตางกัน เมือ่ บุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณเปลี่ยนไปเนื่องจากการกระทําของบุคคลลวน
จะตองผานกระบวนการคิดการตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทํา
พฤติกรรมนัน้ ๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนมีความแตกตางกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตาม
เรือ่ งราวที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละครั้งเกิดจากกระบวนการ ซึ่งหากพิจารณา
แยกกระบวนการออกเปนสวนๆ จะพบวา ประกอบดวย 3 สวนคือ
1. สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (Acting)
2. สวนการคิดทีเ่ กีย่ วกับกิรยิ านั้น (Thinking)
3. สวนความรูสกึ ที่มอี ยูในขณะนั้น (Feeling)
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 768) ไดใหความหมายของ พฤติกรรม หมายถึงการกระทํา หรือ
อาการที่แสดงออกทางกลามเนือ้ ความคิด ความรูสกึ เพื่อตอบสนองสิ่งเราจากที่ไดกลาวมาแลว
เบนจามิน บี. โวลแมน (Wolman 1973 : 41) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงผลรวมทั้งหมด
ของการกระทําโดยตรงทีเ่ กี่ยวของของบุคคลทั้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในและทีแ่ สดงออกตอสิ่งแวดลอมทาง
กายและทางสังคม
โกลเดน (Golden 1984 : 90) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการตอบสนอง
การกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคลและเปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายใน
หรือภายนอกรวมทั้งการกระทําตางๆ ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย สามารถที่จะสังเกตเห็นได หรือ
เปนกิจกรรมของการกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลวหรือเปนไปอยางไมรสู ึกตัว
สรุปไดวา พฤติกรรมเปนการกระทําของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ ไดทั้งในขณะทีร่ ูตัวหรือไมรตู ัว
พฤติกรรมนีเ้ ปนผลสืบเนือ่ งมาจากความรูทศั นคติและความเชือ่ ของบุคคลนั้นๆโดยทีอ่ าจแสดงออก
ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การออกกําลังกาย การปองกันโรค การเดิน การรับประทานอาหาร หรือไม
แสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนเชน ความเครียด ความวิตกกังวล เปนตน โดยทั่วไปแลวพฤติกรรม
อาจเปนไดทั้งสิ่งที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค
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2. การเกิดพฤติกรรม
นักวิชาการไดจัดหมวดหมูของการเกิดพฤติกรรมไวหลาย ๆทาง เชน สิทธิโชค วรานุสันติ
กุล (อางในณรงค ศิลารัตน 2544 : 14-15) จัดหมวดหมูไว 3 ประการ คือ
1. พวกที่มีความเชื่อวา พฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล กลาวคือ ใจ (mind)
นี่เองเปนตนกําเนิดของพฤติกรรม เพลโต (Plato) และเดสคารท (Descartes) มีความเชื่อวา ความคิด
ภายใน (innate ideas) เปนตัวมีอิทธิพลมากที่สุดตอการแสดงพฤติกรรมในยุค หลัง ฟรอยด (Freud)
ก็ เ ชื่ อ เช น นี้ เขาอ า งว า มนุ ษ ย มี พลั งอั น เกิ ดจากสั ญ ชาตญาณแห ง ความต อ งการมี ชีวิตอยู และ
สัญชาตญาณแหงความตาย พลังงานนี้ผลักดันใหเกิดโครงสรางของจิตสามประการ ไดแ ก อิด (Id)
คือความตองการทั้งหลาย อีโก (Ego) คือ จิตรูสํานึกวาจะสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองความ
ตองการที่เกิดขึ้นจากอิดไดแคไหนตามกฎเกณฑข องสังคม และซุปเปอรอีโก (Super ego) คือ จิต
สํานักในระดับสูงที่เปนตัวจูงใจใหมนุษยทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. พวกที่ มี ค วามเชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ กิ ด มาแล วตกอยู ภ ายใตก ารควบคุ มของสิ่ ง แวดล อ ม
อริ สโตเติ ล (Aristotle) เป นผูริเ ริ่ มความเชื่ อนี้ ตอ มามี ลอคค (Locke) เบิ รค ลี ย (Berkeley) และ
นักจิตวิทยาอีกหลายคนที่มีความเชื่อวา ประสบการณทําใหคนเราเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรม เชน
สกินเนอร (Skiner) ชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของการเสริมแรงและ
การลงโทษ โดยมีรูปแบบแตกตางกัน เพื่อใหสอดคลองกับสังคม
3. พวกที่มีแนวความคิดประสมประสานระหวางพวกแรกกับพวกที่สอง คือใหความสําคัญ
ทั้งตัวมนุษยและสิ่งแวดลอม วาเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรม โดยแบนดูรา (Bandura) ซึ่งสรางทฤษฏี
การเรียนรูทางสังคม ไดอธิบายวา พฤติก รรมของมนุษยนั้นมีองคประกอบภายในมนุษยเอง และ
สิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอกันและกัน
สุรพล พะยอมแยม (2545 : 25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรม แตละครั้งออกเปน
กระบวนการยอยไดอีก 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่เริ่ม
จากการที่บุค คลไดรับสัมผั สหรื อ รับรูขา วสารจากสิ่ งเร าตา งๆโดยผ านระบบประสาทสัมผั สซึ่ง
รวมถึงความรูสึก (Sensation) กับสิ่งเราที่ไดสัมผัสนั้นๆ ดวย
2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการนีอ้ าจเรียกไดวา
“กระบวนการทางปญญา” ซึ่งประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใช
หรือเกิดการพัฒนาจากการเรียนรูนั้นๆ ดวยการรับการสัมผัสและการรับรูที่นําไปสูการคิดและการ
เขาใจนี้เปนระบบการทํางานที่มคี วามซับซอน และเปนกระบวนการภายในทางจิตทีศ่ ึกษาและสรุป
เปนคําอธิบายทีช่ ดั เจนได
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3. กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากที่ผานขั้นตอนของการรับรู
และการคิดและเขาใจ แลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้นแตยังมิไดแสดงออกให
ผูอ ื่นไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert Behavior) แตเมือ่ ไดคิดและเลือกที่จะแสดง
การตอบสนองใหบุคคลอืน่ สังเกตไดเราเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งพฤติกรรม
ภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทงั้ หมดภายในตัวบุคคลนั้นเมือ่ มีปฏิกิรยิ าตอบสนอง
ตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้จึงเรียกวา Spatial
Behavior
องคประกอบของพฤติกรรม
บลูม (Bloom 1975 : 65-197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ 2544 : 14-15) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมวา เปนกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําขึน้ ซึง่ อาจเปนกิจกรรมทีส่ ังเกตเห็นไดหรือ
ไมไดก็ตาม พฤติกรรมดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ
1. พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้ มีขั้นของความสามารถ
ทางดานความรู การใหความคิดและพัฒนาการทางดานสติปญญา
2. พฤติกรรมดานเจตคติ(Affective Domain) เปนพฤติกรรมที่เกีย่ วกับความสนใจ
ความรูสึก ทาที ความชอบ ในการใหคุณคาหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถือ เปนพฤติกรรมที่ยากตอการ
อธิบายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล
3. พฤติกรรมดานปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมที่ใชความสามารถในการ
แสดงออกของรางกาย ซึ่งรวมถึงการแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ หรืออาจเปนสถานการณที่
คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมดานนีเ้ ปนพฤติกรรมขั้นสุดทายซึ่งตองอาศัย
พฤติกรรมดานพุทธปญญาและการตัดสินใจหลายขั้นตอนทางดานสุขภาพถือวา พฤติกรรมดานการ
ปฏิบัตเิ ปนเปาหมายสุดทายที่จะชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
องคประกอบที่มผี ลตอพฤติกรรม การเกิดพฤติกรรมนั้นเปนเรื่องทีค่ อนขางสลับซับซอน
เพราะวาพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูก ับขบวนการเรียนรูซ ึ่งสะสมมาตั้งแตวัยเด็กและอีกประการหนึ่ง
พฤติกรรมของบุคคลนีถ้ ูกควบคุมและหลอหลอม โดยสิ่งแวดลอมดังนั้น จึงมีองคประกอบหลาย
อยาง ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน องคประกอบดานจิตวิทยา องคประกอบดานสังคม
องคประกอบทางดานเศรษฐกิจและองคประกอบทางดานการศึกษา

3. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมนัน้ มีนกั ปรัชญา นักการศึกษา นักจิตวิทยา ตลอดจนผูที่
เกีย่ วของไดใหความหมายไวดังตอไปนี้
คําวา “คุณธรรม” ไดมผี ูใหความหมายไวดังนี้
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เจริญ ไวรวัจนกุล (2531) อธิบายวา คุณธรรม คือ มโนธรรม อันเปนสํานึกแหงความดีที่
เกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล จนสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดงาม แลวมุงมั่นอยูกับสิ่งดี
งามจนเคยชิน เปนคนที่มคี ุณธรรมเปนกิจนิสัยและลักษณะนิสัย
สงวน สุทธิเสิศอรุณ (2526) กลาววา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่
กระทําไปดวยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเปาหมายวาเปนการกระทําความดี หรือพฤติกรรมทีด่ ี ซึ่ง
เปนที่ยอมรับของสังคม เชน ความเสียสละ ความมีน้ําใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรัก
เด็ก รักเพือ่ นมนุษยและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
สามารถสรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง ความสํานึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงาม อันเกิด
จากการไตรตรองดวยเหตุผล สงผลตอความคิดที่ดี นําไปสูการกระทําและความประพฤติในทางที่ดี
เชนความเสียสละ ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ เปนตน
สวนคําวา “จริยธรรม” นั้นมีผูใหความหมายไวหลากหลายประเด็นดวยกัน ดังนี้
วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2552) ใหความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปดวยกันวา เปนสิ่งที่สังคม
เห็นวาเปนสิ่งที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระทําหรือแกปญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกวาเพือ่
ใชเปนแนวทางในการประพฤติใหอยูรวมกันไดอยางรมเย็น
ณรงค โชควัฒนา (2541: 2) วา จริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มี
ความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลผูตกทุกข ไดยาก เห็นแกประโยชนสว นรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
บุญมี แทนแกว (2539 :168) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติที่
เห็นวาดีงามและถูกตอง
ปราชญ กลาผจญ (2544 :314) ให ความหมายจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึง
ปฏิบัติตอตนเอง ผูอื่น และสังคม เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง เกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิก
ของสังคม
พรนพ พุกกะพันธุ (2543: 19) กลาววา จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ และปฏิบัติ
เหมาะสมในสิ่งที่ถูกตองซึ่งสังคมยอมรับ เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขรมเย็น
สาโรช บัวศรี (อ า งถึ งใน วาสนา ประวาสพฤกษ , 2535:1) ให ค วามหมายจริ ย ธรรม
หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดความดีและความถูกตองแกสังคมในระดับตาง ๆ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539 :2) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง ความถูก ตองที่ดีงาม
สังคมทุกสังคมจะกําหนดกฎเกณฑกติกา บรรทัดฐานของตนเองวา อะไรคือ สิ่งที่ดีงาม อะไรคือ
ความถูกตอง
พจนานุก รม ฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:291) ให ค วามหมายจริ ย ธรรม
หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
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บราวน (Brown. 1968) ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กฎระเบียบตาง ๆ ที่บุคคลใชใน
การแยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด
โคลเบิ ร ก (Kohberg.1976) กล า วว า จริ ย ธรรมมี พื้ น ฐานของความยุ ติ ธ รรม ถื อ เอาการ
กระจายสิทธิหนาที่อยางเทาเทียม โดยมิไดหมายถึง กฎเกณฑที่บังคับทั่วไป แตเปนกฎเกณฑที่มี
ความเปนสากลที่คนสวนใหญรับไวในทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้นพันธะทาง
จริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน
จากความหมายของคุณธรรมจริย ธรรม ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ คุณธรรม
หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเปนความจริงแทหรือสัจธรรมที่ทําใหเกิดการประพฤติ
ปฏิ บัติ ตนในกรอบที่ ดีง าม มี จิตใจเต็ มเป ย มไปด วยความสุ ข มี ค วามรั ก เมตตา ปรารถนาดี ไม
เบียดเบียนทํารายกัน สวนคําวาจริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติที่ดีงามและ
เปนไปเพื่อประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม อันสงผลใหชีวิตมีระเบียบแบบแผน

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
นักทฤษฎีจริยธรรมไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไวหลากหลายแนวคิด
โดยแตละแนวคิดมีความเชื่อพื้นฐานที่แตกตางกัน ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมที่สําคัญ 6 กลุม ไดแก กลุมแนวความคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด กลุมแนวคิด
จิตพิสัย กลุมแนวคิดพฤติก รรมนิยม กลุมแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร กลุมแนวคิดสังคมวิทยา
และกลุมแนวคิดทางศาสนา พรอมทั้งวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่อาศัยพื้นฐานความคิดของ
ทฤษฎีนั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด
นักทฤษฎีก ลุมพัฒนาการทางความคิดมีความเชื่อ วาพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป น
สากล มีโครงสรางของความคิดเปนพื้นฐานและประกอบดวยเหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากนีย้ งั เชือ่
วาจริ ยธรรมของบุค คลเกิ ดจากแรงจู งใจเบื้ อ งต น คื อ การได รับ การยอมรั บ การรู วา ตนเองมี
ความสามารถ การเคารพและรูจักตนเองอยางแทจริง สวนบรรทัดฐานเบื้อ งตน ทางจริยธรรมของ
บุคคลนั้น ทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสั งคมกับบุคคลอื่น ทฤษฎีที่สําคัญใน
กลุมนี้มี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิรก ดังจะเสนอสาระสําคัญของแตละทฤษฎีตอไปนี้
1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget)
เพียเจท (Piaget) เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับวัย
ตลอดจนความฉลาดของบุค คลในการที่ จ ะรั บรู ก ฎเกณฑ แ ละลั ก ษณะต า ง ๆ ของสั ง คมตาม
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พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้น โดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท แบงเปน 2 ขั้น
ใหญ ๆ ดังนี้ (Piaget,1971)
1. ขั้น ยอมรับกฎเกณฑจากผู ที่มีอํานาจเหนื อตน (Heteronomous) เริ่ มตั้ง แต เ กิ ด
จนถึง 8 ปในขั้นนี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือตน เชน บิดา มารดา ครู และบุค คล
อื่นที่มีอํานาจมากกวาและเชื่อ วากฎระเบียบเปนสิ่งที่แนน อนตายตัว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ดังนั้น ระยะนี้บิดา มารดาและผูใหญจึงมีอิทธิพลตอเด็กอยางชัดเจน
2. ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ (Autonomous) อายุตั้งแต 9 ปขึ้นไปในขั้นนี้บุคคล
จะมองสิ่งตาง ๆ อยางมีความสัมพันธกันมากขึ้นและเชื่อวากฎระเบียบตาง ๆ ไมใชสิ่งที่ตอ งปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดสมบูรณ แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ในขั้น
นี้เปนระยะที่บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมขึ้นสูความคิดที่เปนของตนเอง ใชเหตุผลโดยคํานึงถึงความ
ยุติธรรมและพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
เพียเจทเชื่อวาการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือ ตนมายัง
ขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑนี้เกิดจากการที่บุคคลไดสัมผัสกับสภาวะรอบตัวที่
กว า งขวางขึ้ น ไปอี ก ระดั บหนึ่ ง การมี บทบาทในกลุ มเพื่ อ น ในกลุ มคนในสั ง คมประกอบกั บ
พัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณข องตนเอง วิเคราะห ปรากฏการณตาง ๆ จนในที่สุ ด
บุคคลก็จะไดขอสรุปตาง ๆ ที่เปนหลักการในใจของตนเอง
1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)
โคลเบิรก (Kohlberg) เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลจะผานไปตามขั้น
พัฒนาการ (Sequential stage) โดยมีพื้นฐานมาจากการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตรและเชื่อวาการรับรู
ทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุค คลนั้นจะมีความสัมพันธในลักษณะปฏิสัมพันธกับ
พัฒนาการทางจริย ธรรมของบุคคลนั้น สําหรับการตัดสิน คุณธรรมตามขั้นตา ง ๆ นั้น โคลเบิร ก
เห็นวาเปนผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งโคลเบิรก เชื่อวาสิ่งเหลานั้น
จะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปน รูปแบบของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว นอกจากนี้
โคลเบิรก ยังเห็นวา บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใชเหตุผ ลทางจริยธรรมขั้นสูงไดนั้น
จะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน โดย
ลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรกนั้นแบงออกเปน 3 ระดับและแตละระดับ
สามารถแบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก (Kohlberg, 1973 อางอิงจาก ดวงเดือ น พันธุมนาวิน , 2524 : 2930)
ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ(Pre Conventional level) ชวงอายุ 2-10 ป
หมายถึง ระดับที่การตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเอง โดยไมคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดแกผูอื่น พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี 2 ขั้น คือ
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ขั้นที่ 1 (อายุ 2-7 ป) ใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ คือ การมุงที่จะหลบหลีกมิใหตนเอง
ถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะไดรับและจะยอมทําตามคําสั่งของผูใหญเพราะเปน
ผูที่มีอํานาจเหนือตน
ขั้นที่ 2 (อายุ 7-10 ป) ใชหลักการแสวงหารางวัล คือการเลือกกระทําในสิ่งที่จะนําความ
พอใจมาใหตนเองเทานั้น
ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional level) ชวงอายุ 10-16 ป
หมายถึงการกระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอ ย ๆของตนหรือทําตามกฎหมายและศาสนา
บุคคลผูมีจริยธรรมในระดับนี้ยังตองมีการควบคุมจากภายนอกแตก็มีความสามารถในการเอาใจเขา
มาใสใจเราและสามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได สามารถแบงเปน 2 ขั้น ตอเนื่องจาก 2 ขั้น
แรก คือ
ขั้นที่ 3 (อายุ 10-13 ป) ใชหลักการทําตามทีผ่ ูอนื่ เห็นชอบ ยังไมเปนตัวของตัวเองชอบ
คลอยตามการชักจูงของผูอื่นโดยเฉพาะเพือ่ น ๆ
ขั้นที่ 4 (อายุ13-16 ป) ใชหลักการทําตามหนาที่ของสังคม มีความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของตนในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึ่งของสังคมของตน จึงถือวาตนมีหนาที่ตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่สังคม
ของตนกําหนดหรือคาดหมาย
ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post Conventional level) ชวงอายุ 16 ปขึ้นไป
หมายถึงการตัดสินขอขัดแยงดวยการนํามาไตรตรองชั่งใจตนเองและตัดสินใจไปตามแตวา
จะเห็นความสําคัญของสิ่งใดมากกวากัน แบงออกไดเปน 2 ขั้น ตอเนื่อ งจาก 4 ขั้นแรก ตามลําดับ
ดังนี้คือ
ขั้นที่ 5 ใชหลักการทําตามคํามั่นสัญญา เห็นความสําคัญของคนสวนใหญไมทําตนใหขัด
ตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของบุคคลอื่น สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได
ขั้นที่ 6 ใชหลักการยึดหลักอุดมคติสากลซึ่งเปนขั้นพัฒนาการที่สูงสุดแสดงทั้งการมีความรู
สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตนและการมีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพื่อจุดมุงหมาย
ในปนปลายอันเปนอุดมคติยิ่งใหญ
ตามทฤษฎีกลุมพัฒนาการทางความคิดเชื่อวาบุคคลแตละคนจะมีหรือไมมีการพัฒนาหรือมี
การพัฒนาชาเร็ วตา งกัน โดยระดั บจริยธรรมของบุค คลสามารถวัดไดจ ากเหตุผ ลเชิงจริยธรรม
บุคคลนั้นและสามารถที่จะสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมใหสูงกวาเดิมได โดยการ
เปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรมรวมกับผูอื่น การไดแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายรวมกับผูอื่นจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นสูงขึ้น
สําหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด สามารถทําไดหลายวิธี
ดังสรุปไดตอไปนี้ (ทิศนา แขมมณี,2546 :6-7)
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1. การใหความรูขั้นสูง เปนการจัดประสบการณใหบุคคลไดรับเหตุผลใหมและเหนือกวาที่
เคยเปนอยู (ขั้นสูงกวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ 1 ขั้น)
2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม เปนการจัดประสบการณใหบุค คล
ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม
3. การให แ สดงบทบาทสมมติ เป น การจั ด ให บุ ค คลได รั บ โอกาสสวมบทบาทอื่ น
นอกเหนื อจากที่ ตนเปน อยู แ ละบทบาทนั้ น ควรเกี่ย วขอ งกับจริย ธรรม การรับ เอาความคิดและ
ความรูสึกของคนอื่นจะกอใหเกิดความคิดความเขาใจแตกตางไปจากเดิมและไมยึดติดอยูแตตนเอง
4. การฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรม กลาวคือ การฝกเผชิญกับปญหาความ
ขัด แยง เชิง จริ ยธรรมจะช วยฝ กให บุค คลได คิ ดวิเ คราะห อภิ ปราย โตแ ย ง กั น และตั ด สิน ใจโดย
พิจารณาความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑตางๆ ในสังคมดวย โดยปญหาที่นํามาใชในการอภิปรายนั้นควร
เปน ปญหาที่ส ามารถใช เหตุผ ลเชิงจริย ธรรมในระดับที่ ตรงกับระดับพัฒ นาการทางจริยธรรมที่
เปนอยูและระดับที่สูงกวาของบุคคลนั้น ๆ
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ การที่บุคคลมีบรรยากาศทีเ่ อือ้
ตอการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรมรวมกับบุคคลอื่นได
อยางเปดเผยจะชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลใหสูงขึ้นได
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาตามความเชื่อของกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเชื่อวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลแตกตางกันขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและวัยของ
บุคคลนั้น ๆ และเห็นวาการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกตาง
กันตามความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล
2. กลุมแนวคิดจิตพิสัย
นักคิดกลุมจิตพิสัยมุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองวามีความเกีย่ วของ
สัมพัน ธกั บระดับคุณภาพของการเรียนรู ทางดา นจิตใจ (Affective Domain) ซึ่ งแนวคิ ดทฤษฎี ที่
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 สิ่งสําคัญที่
จะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลก็คือ การเรียนรูดานจิตใจ
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ของบุคคลนั้นโดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไป เริ่มจากการ
ใหบุคคลมีโอกาสรับรูและสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝง มีโอกาสในการตอบสนองตอสิ่งที่สนใจ เห็น
คุณคาของสิ่งที่ปฏิบัติและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอและทายทีส่ ดุ ก็คอื การพัฒนา
เปนลักษณะนิสัย
3. กลุมแนวคิดพฤติกรรมนิยม
นั ก คิ ด กลุ มพฤติ ก รรมนิ ย มเชื่ อ ว า พฤติ ก รรมของบุ ค คลเป น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการได
ปฏิ สั ม พัน ธ กั บสิ่ ง แวดล อ มและจะแปรเปลี่ ย นไปตามผลที่ ไ ด รั บ จากการกระทํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สภาพแวดลอมนั้น ซึ่งผลจากการกระทํานั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแ ก ผลประเภทเสริมแรง ซึ่งทําให
พฤติกรรมนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นและผลประเภทถูกลงโทษ ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือ
หมดไป
สําหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิ ดพฤติ กรรมนิยมนั้ น พบวา สามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลไดดวยกระบวนการปรับพฤติกรรมโดยใชตัวเสริมแรงหรือตัว
ลงโทษเป น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ มพฤติ ก รรมที่ พึง ปรารถนาและลดหรือ ขจัด พฤติ ก รรมที่ ไมพึง
ปรารถนา ตามขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1. บงชี้หรือกําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนและมีลักษณะเปนพฤติกรรมที่สังเกตได
2. ใชแรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงที่นํามาใชอาจเปน ตัวเสริมแรง
ทางสังคม เชน การใหคําชมเชย ยกยอง ใหความสนใจ ใหเกียรติ เปนตน หรืออาจเปนตัวเสริมแรงที่
เปนรางวัล สิ่งของ ที่สามารถนํามาแลกกับสิ่งของที่ผูปรับพฤติกรรมตองการ หรืออาจจะใหแรง
เสริมโดยการใหทํากิจกรรมอื่นที่ชอบทั้งนี้การเสริมแรงที่ใชตองเหมาะสมกับอายุของผูรับการปรับ
พฤติกรรม
3. ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรม เมื่อมีพฤติกรรม
ที่ตองการเกิดขึ้น ควรใหแรงเสริมทันทีในชวงแรก ๆ ของการปรับพฤติกรรม แตเมื่อเวลาผานไป
ระยะหนึ่งแลวการใหแรงเสริมควรจะเปลี่ยนเปนแบบครั้งคราวเพื่อ ใหพฤติกรรมนั้นคงอยูอยาง
ถาวร
จากแนวคิดพฤติ กรรมนิ ยมจะเห็ นไดวา ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้ น
ตอ งกําหนดพฤติก รรมคุณธรรมจริ ยธรรมที่จะพัฒ นาใหชั ดเจน สามารถวัดและสั งเกตได โดย
วิธีการสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้ คือ การปรับพฤติก รรมที่
อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเปนเครื่องมือที่สําคัญ
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4. กลุมแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรเปนแนวคิดที่ใชในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดย
ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีตนไมจริยธรรมมาเปนกรอบในการ
กําหนดสาเหตุตาง ๆ ของพฤติกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 105-108)
ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเชื่อวาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลมีอยางนอย 4 สาย
หลัก ดังนี้
1. สาเหตุฝายสถานการณ ซึ่งไดแก สิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวบุค คล เชน ปทัสถานทางสังคม
การสนับสนุนจากบุคคลรอบตัว เปนตน
2. สาเหตุฝายจิตลักษณะเดิม ซึ่งเปนจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมา หรืออาจเกิดจาก
การถายทอดทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทางสังคม สติปญญา คานิยม เปนตน
3. ปฏิสัมพันธระหวางสาเหตุฝายสถานการณกับฝายจิตลักษณะเดิม ซึ่งเรียกวา ปฏิสมั พันธ
แบบกลไก (Mechanical Interaction)
4. สาเหตุฝายจิตลักษณะตามสถานการณหรือที่เ รียกวาปฏิสัมพันธภายในตน เชนเจตคติ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนตน
สวนทฤษฎีตนไมจริยธรรม ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538:2-5) ไดทําการศึก ษาวิจัยถึง
สาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เ กี่ยวขอ งกับการศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต 6-60 ป วาพฤติกรรมเหลานั้น
มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึน้ โดย
แบงตนไมจริยธรรม ออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. สวนที่หนึ่ง ไดแ ก ดอกและผลไมบนตน ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดีล ะเวนชั่วและ
พฤติก รรมการทํ างานอย างขยัน ขั นแข็ งเพื่ อส วนรวม ซึ่ง ลวนแต เ ปน พฤติ ก รรมของพลเมือ งดี
พฤติกรรมที่เอื้อเฟอตอการพัฒนาประเทศ
2. สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ
1.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม
1.2 มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง
1.3 ความเชื่ออํานาจในตน
1.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
1.5 ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยม
3. สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง
ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน คือ
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1.1 สติปญญา
1.2 ประสบการณทางสังคม
1.3 สุขภาพจิต
จิตลัก ษณะทั้งสามนี้อ าจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ลําตนของ
ตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดาน ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับ
อายุ จึงจะเปนผูที่มีค วามพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ลําตนของตนไม โดยที่จิต
ลักษณะทั้ง 5 นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลที่มีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาวและ
อยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีค วาม
พรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ดวยฉะนั้นจิตลักษณะ
พื้นฐาน 3 ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีแ ละของคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้จิต
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้ เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดยเมื่อ
สรางขึ้นแลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม ๆ มาเพื่อ เติมใน
ทฤษฎีนี้อีก เชน การวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลัก ษณะพื้นฐาน 3 ประการ ที่สามารถจําแนกคนเปน 4
ประเภท เหมือนบัวสี่เหลา กับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบวาคน
ที่เปนบัวเหนือน้ําเทานั้น (มีจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ดานนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เปนผูที่จะ
สามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอยางเหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของ Kohlberg
5. กลุมแนวคิดสังคมวิทยา
แนวคิดสังคมวิทยาเปนแนวคิดทีเ่ นนการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรคและแบบแผน
ความสัมพันธระหวางมนุษยในกลุม องคการและสังคม ซึง่ ตามแนวคิดนี้มองวาการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไดโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
การขัดเกลาทางสั งคม (Socialization) เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูการอยู
รวมกับผูอื่น เพื่อการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการประพฤติ
ปฏิ บัติ ต าง ๆ จากการเรี ยนรูนั้ น ทํ า ใหบุค คลมี พฤติ กรรมบุ คลิ ก ภาพ ค า นิ ยมเจตคติ แรงจู ง ใจที่
สอดคล อ งกับวัฒนธรรมในสังคมของตน รวมทั้ งไดรับรูข อมู ลข าวสารที่เ ปน ประโยชน ในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และการประกอบอาชี พ ซึ่ ง กระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คมนี้ จ ะเป น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษย ตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมใหกับบุคคลไดแก พอแม ครู เพื่อ น พระ
และสื่อมวลชน
สําหรับการพัฒนาคุณ ธรรมจริ ยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยาสามารถทําไดหลายวิธี ดัง
สรุปไดตอไปนี้ (งามตา วนินทานนท,2534 :122; เพ็ญแข ประจนปจจนึก,2528; สุพัตรา สุภาพ,
2537: 59)
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1. การอบรมเลี้ยงดูของพอแมถือเปนการบอกกลาวอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ควรและ
ไมควรกระทําซึ่งวิธีนี้ถือวาเปนวิธีที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาโครงสรางทางบุค ลิกภาพและการพัฒนา
ทางดานตาง ๆ ของบุคคล
2. เปน แบบอยางที่ดีข องพอแมถื อเปน การอบรมเลี้ยงดูแ บบไมรูตั ว กลาวคือ บุค คลจะ
เรี ย นรู จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของพ อ แม แ ละซึ ม ซั บเข า ไปในจิต ใจจนหล อ หลอมมาเป น
บุคลิกภาพของบุคคล
3. การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเปนการชีน้ ําแนวทางหรืออํานวยโอกาสใหผเู รียนดําเนิน
เขาสูปญญา ครู ถือเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่รับชวงตอจากพอแม เปนผูที่มอี ิทธิพลในการหลอ
หลอมขัดเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเปนตัวแบบใหแกนกั เรียนในการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ
4. การอบรมสั่งสอนจากพระ ถือเปนการชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยหลั ก
คําสอนและการจัดกิจกรรมทางศาสนา
5. การเรียนรูจากกลุมเพื่อนถือเปนการพัฒนาและสรางอัตมโนภาพแหงตนที่แตกตางจาก
พอแม และครู เปนการเปดโอกาสที่สําคัญในการฝกหัดทักษะในการสวมบทบาทของบุคคล และให
บุคคลไดเรียนรูบทบาท และคานิยมทางสังคมที่ผูใหญไมตองการสอน
6. การเรียนรูจากสื่อมวลชน ถือเปนการใหตัวแบบที่สําคัญที่จะชวยใหบุคคลสามารถรับรู
ในสิ่ง ที่เ ป นประโยชนต อการดํ ารงชี วิตและสิ่ง ที่จํา เป นที่ จะต องพัฒ นาเพื่อ ให เป น ผูมีคุณ ธรรม
จริยธรรม
จากที่ ก ล า วมาจะเห็ น ได ว า แนวคิ ด สั ง คมวิ ท ยาเชื่ อ ว า กระบวนการทางสั ง คมเป น
กระบวนการสําคัญที่ทําใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น โดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขัดเกลาทางสังคมไดแก พอแม ครู เพื่อน พระ และสื่อมวลชน ซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลตามแนวคิดนี้จึงเชื่อวาเกิดมาจากการที่บุคคลไดรับการขัดเกลาทางสังคมผานตัวแทนทาง
สังคมที่สําคัญ
6. กลุมแนวคิดทางศาสนา
ปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน สามารถแกไ ขหรือ บรรเทาลงได ดวยศาสนา เนื่ องจาก
ตนเหตุของปญหาตาง ๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระทําของมนุษย การแกปญหาจึงตองแกไขที่ตัว
มนุษยเอง ศาสนาทุกศาสนาที่ชาวไทยนับถือลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริมการพัฒนาปจเจกบุค คล
ดานจิตสํานึกและเจตคติ และสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ และสงเสริม
การพัฒนาปจเจกบุคคลในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น เมื่อมนุษยสามารถพัฒนาตนไดก็สามารถชวย
ตนเองได สามารถอยูรวมกับผูอื่นดวยความสงบสุข และสามารถนําตนไปสูความพนทุกขไดใน
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ที่สุด ในปจจุบันศาสนาจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคคลในดานตางๆ ดังนี้ (ภัทรพร สิริก าญ
จน,2536:127-129)
1. การพัฒนาบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ หลักคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
และเปนหลักในการกลอมเกลาบุคคลใหมีความสํานึกและเจตคติที่ถูกตอ งดีงาม ศาสนาเปนเครื่อ ง
ตอตานและกําจัดสัญชาตญาณฝายต่ําของมนุษย ทําใหมนุษยลดทอนกิเ ลสตัณหา ความเห็นแกตัว
และการประทุษรายผูอื่น ศาสนายังสงเสริมคุณธรรมของมนุษยในทางสรางสรรคใหมนุษยมีค วาม
รั ก ความเมตตา ความเสี ย สละและความสงบสุ ข เยื อ กเย็ น ตลอดจนพร อ มที่ จ ะทํ า ตนให เ ป น
ประโยชนตอสวนรวม
2. การพัฒนาบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายขอที่
สงเสริมใหบุคคลดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นดวยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการวา หากบุค คลคิดดีมีใจ
เปนกุศลแลว ยอมพูดดีและทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นไดอยางสงบสุขและทําใหสังคมเจริญกาวหนาได
จากหลักคําสอนทางศาสนาดังกลาวจะเห็นไดวาเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลผูที่ยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามหลั ก คํ าสอนนั้ น ๆ เป น บุ ค คลที่ส ามารถพั ฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมได โดยที่ ในการพั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนั้นสิ่งสําคัญอยูที่การที่บุคคลเห็นความสําคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตาม
หลักคําสอนนั้นเพื่อที่จะนําไปใชในการประพฤติปฏิบัติและในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป
จากที่ ก ล า วมาเห็ น ได ว าแต ล ะกลุ มแนวคิ ด มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานเกี่ย วกั บพั ฒ นาการทาง
จริยธรรมของบุคคลที่แตกตางกัน ซึ่งความแตกตางที่เ กิดขึ้นนั้นก็จะนําไปสูแนวคิดและวิธีการใน
การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลที่ตางกันดวย กลาวคือ กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่ง
เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา
ของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตาง ๆ ทางสังคม ในขณะที่กลุมแนวคิดจิตพิสัยซึ่ง
มุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองวามีความเกี่ยวของสัมพันธกับระดับคุณภาพ
ของการเรียนรูดานจิตใจ ดังนั้นในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงมุงเนนใหบุค คลสามารถที่จะ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปน
ลักษณะนิสัยติดตัว สวนแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่เนนใหความสําคัญกับการใหแรงเสริม ดังนั้นกลุม
แนวคิ ด ดังกลา วจึงสนใจที่จะนํา การเสริ มแรงมาใช ในการปรั บพฤติก รรมจริยธรรมของบุค คล
สําหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรซึ่งมุงเนนการพัฒนาพฤติก รรมจริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย
ขอมูลจากงานวิจัยเปนเครื่องมือในการตัดสินใจก็จะใหความสําคัญกับวิธีการกําหนดพฤติกรรมทีจ่ ะ
พัฒ นารวมถึ งขั้ น ตอนและวิธี การพัฒนาจริ ยธรรมของบุ คคลให สอดคลอ งกั บงานวิ จัย ที่พบ ใน
ขณะเดียวกันถามองในมุมมองของสังคมวิทยาก็จะพบวาใหความสําคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคลโดยใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผานตัวแทนทางสังคมที่สําคัญ ไดแก พอแม ครู เพื่อน
พระและสื่อมวลชน นอกจากนี้ถาพิจารณาวิธีก ารพัฒนาจริยธรรมของบุคคลตามกลุมแนวคิดทาง
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ศาสนาก็จะพบวากลุมแนวคิดนี้เชื่อวาหลักธรรมคําสอนตาง ๆ ทางศาสนาสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อ
ชวยใหเกิดการพัฒนาใหบุคคลมีจิตสํานึกและเจตคติที่ถูกตองดีงามและสามารถดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอื่นได
องคประกอบของจริยธรรม
จริยธรรมนั้นถือไดวาเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เปนแนวทางในการอยู
รวมกันอยางสงบเรียบรอย ซึ่งในสังคมหรือทุกองคกรตองมี ดังนี้
1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนสิ่งสําคัญ ยิ่งที่จะตองมีในองคกร ซึ่งถาองคกรใดขาด
กฎเกณฑ หรือระเบียบวินัย ที่จะเปนแนวปฏิบัติรวมกันแลว แตละคน ตางคนตางทําอะไรไดตาม
ความตองการไมมผี ูนําไมมีระเบียบแบบแผนใหยึดถือในแนวเดียวกันหากเปนเชนนี้จะทําใหเ กิด
การละเมิดสิท ธิ หนาที่ เกิดความเดือ นร อน และความไมสงบในองคการ อาจทํา ใหอ งคการไม
สามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคการได ดังนั้นองคก ารทุกองคการตองมีระเบียบ
วินัย
2. สังคม (Society) เปนการรวมกลุมกัน ประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผน
กอใหเกิดความเรียบรอย เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ีงาม ซึ่งการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรม
ในดานธุรกิจนั้นสามารถที่จะใหความรวมมือใหเกิดการพัฒนาสังคมหรือผลตอบแทนคืนใหสังคม
โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ทําใหสังคมเกิดสิ่งดีๆ เชน เกิดเหตุการณน้ําทวมในภาคตาง ๆ จะ
เห็นไดวาหนวยงานตางๆ ไมวาภาครัฐหรือเอกชน หรือแมกระทั่งคนไทยทั้งประเทศ ไดรวมกัน
สรางสรรคสังคม ดวยการบริจาคทั้งทุนทรัพย และกําลังเทาที่สามารถชวยไดในการทํากิจกรรม ให
การชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะปฏิเสธไมไดเลยวาสังคมไทยนั้น เปนสังคมทีเ่ ปยมดวยน้ําใจที่
บริสุทธิ์อยางแทจริง
3. อิสระ เสรี (Autonomy) โดยทั่วไปแลว บุคคลที่สํานึกในมโนธรรมประสบการณชีวิต
ยอมจะเปนบุคคลที่มคี วามสุขจะอยูในระเบียบวินัย สําหรับคนไทยนัน้ คานิยม ยังหมายรวมถึง
อิสระ เสรีภาพ ซึ่งเมือ่ ไดรับการขัดเกลาแลว สามารถปกครองตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรมได
ซึ่งเมือ่ เปนเชนนี้ คณะกรรมการโครงการการศึกษาจริยธรรม ไดกําหนดจริยธรรมทีค่ วรปลูกฝงแก
คนไทยไว 8 ประการ ดังนี้
1. การใฝสัจจะ คือ การยึดถือความจริง ศรัทธาในสิง่ ที่มีหลักฐานขอมูลรับรองที่
สามารถพิสูจน ตรวจสอบได แสวงหาความรู ความจริงได
2. การใชปญ
 ญาในการแกไขปญหา คือ การใชกระบวนการคนหาความรูความจริง
เปนทางออกอยางมีเหตุผลเหมาะสม เพือ่ แกปญ
 หาหรือขจัดอุปสรรคขอยุงยากตางๆ ที่เผชิญอยู
3. เมตตา กรุณา คือ การเสียสละนั้นไมกอ ใหเกิดความเดือดรอนตอตนเอง แตชวย
ใหผูอื่นไดพนจากความทุกขกังวล
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4. สติ สัมปรัชญญะ คือ การที่บุคคลนัน้ มีความรูตนเองอยูเ สมอวา ตนกําลังทํา
อะไรอยู และสามารถที่จะเตือนตนเองใหสามารถตัดสินใจที่แสดงออกมาทางดานการประพฤติ
ปฏิบัติในทางทีถ่ ูกตองดวยสติ
5. ไมประมาท คือ การที่กระทําอะไรก็ตาม จะตองมีการวางแผน เพือ่ เตรียมพรอม
โดยตองมีการคาดการณ เพื่อรับผลที่ตามมาของการกระทําใดๆ ของตนเองอยูส ม่ําเสมอจนเกิดเปน
นิสัย
6. ซื่อสัตยสุจริต คือ การมีจิตใจและการปฏิบัติตนที่ตรงตอความเจริญความถูกตอง
ความดีงาม ตรงตอหนาที่ความรับผิดชอบ ตรงตามระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑตอคํามั่นสัญญา
ซึ่งหาก ปฏิบัตแิ บบนีแ้ ลว จะกอใหเกิดการยอมรับที่จะอยูรว มกันในสังคมได
7. ขยันหมั่นเพียร คือ การมีความพอใจตอหนาทีก่ ารงานของตนที่ไดรับผิดชอบ มี
จิตใจที่จดจอกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการในการทํางาน
8. หิริโอตตัปปะ คือ การละอาย และเกรงกลัวตอการประพฤติชั่ว การผิดศีลธรรม
ตอมาไดมกี ารเพิ่มลักษณะจริยธรรมไทย 11 ประการ คือ
1. การมีเหตุผล
2. ความซื่อสัตย
3. ความรับผิดชอบ
4. ความเสียสละ
5. ความสามัคคี
6. ความกตัญูกตเวที
7. การรักษาระเบียบวินัย
8. การประหยัด
9. ความยุติธรรม
10. ความอุตสาหะ
11. ความเมตตากรุณา
องคประกอบที่มผี ลตอการพัฒนาจริยธรรม
สุพล วังสินธ (2534 : 79-82) ไดศึกษาถึงองคประกอบที่มอี ิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรม
จากการศึกษาชวยในการอธิบายไดวา การที่บุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกันนั้นมีค วาม
เกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบาง และจะเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้นโดยการพัฒนา
องค ป ระกอบต างๆ ที่มี ค วามสั ม พัน ธ กั บจริ ย ธรรมนั้ น ๆ สํ า หรั บองค ประกอบต า งๆ ที่ ใช ใ น
การศึกษาความสัมพันธกับจริยธรรม จําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. องคประกอบทางกายภาพ ไดแก การศึก ษา อายุ และเพศ ของผูถูกวัดสมบรูณ ศาลยา
ชีวินและคณะอางถึงใน สุพล วังสินธิ์ (2534 : 81) ไดศึกษาถึงลักษณะการใหเ หตุผลเชิงจริยธรรม
ผลปรากฏวา มีความแตกตางกันตามระดับอายุ และการศึกษา
2. องคประกอบทางบุคลิกภาพ ไดแก
2.1 ลักษณะที่มุงอนาคต หมายถึง ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวง
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ไปดวยดี แมจะเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ก็ไมยอทอ มีความกระตือรือรนที่จะฝาฟนอุปสรรคทั้งมวล
โดยมุงที่จะใหเกิดผลสําเร็จที่ดีงามตามปรารถนาในอนาคตเปนหลัก ยอมรับความลําบากในปจจุบนั
เพื่ออนาคตที่ดี ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจบปจจนึก อางถึงใน สุพล วังสินธิ์ (2534 :
81) ได วิจัย พบว า บุ ค ลิ ก ภาพลั ก ษณะมุ งอนาคตและสภาพแวดล อ ม การอบรมเลี้ ยงดู กั บฐานะ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
2.2 เจตคติตอ กฎหมาย ความเปนระเบียบ และศีล 5 หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสกึ
ของบุค คลที่มี ตอ กฎหมายความเปนระเบียบเรีย บรอ ยของบานเมือ ง และศี ล 5 อา งถึ งนายสุพล
วังสิน ธ (2534 : 81) ไดวิจัย พบว า เด็ กที่ มีค วามใกลชิ ดศาสนาจะมี ความสัมพั นธ กับ เจคคติเ ชิ ง
จริยธรรม
3. องคประกอบทางสภาพแวดลอม ไดแก ฐานะทางครอบครัว ผูเลี้ยงดูแ ละวิ ธีก ารอบรม
เลี้ยงดู การใชสื่อมวลชน สภาพแวดลอมที่โรงเรียนและอิทธิพลของตัวแบบ บัญชร แกวสองและ
ทิพวรรณ กิ ตติวิบูล ย อ า งถึ ง ใน สุพล วั งสิน ธิ์ (2534 : 81) ได ทํา วิ จัย พบว า การพั ฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กวัยรุน มีความแตกตางกันในดานการอบรมเลี้ยงดูแ ละระดับอายุ ยั งพบวาเด็กที่มี
มารดาไดรับการศึก ษาระดับสูง มี ก ารทํา งานหารายได มีก ารอบรมเลี้ยงดู แ บบรัก มากและมีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใหเหตุผลมาก จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวาเด็กที่มีลักษณะตรงกันขาม
การศึกษาจริยธรรมในสังคมไทย
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใหค วามรัก
และความอบอุนใกลชิด แบบประชาธิปไตย แบบเขมงวดหรือควบคุม แบบปลอยปะละเลย การ
อบรมแตละแบบเปนองคประกอบที่สะทอนการปลูกฝงบุคลิกภาพในวัยเด็ก ของบุคคลตาง ๆ การ
อบรมแบบประชาธิปไตย ไมบังคับเขมงวด ไมปลอ ยปะละเลยและไมตามใจจนเคยตัว ลัก ษณะ
เชนนี้ จะมีความสัมพันธกับจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชปญญาในการแกปญหา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 4-5) ไดสรุปองคประกอบของจริยธรรมไว 2 ดาน คือ
1. เนื้อหาของจริยธรรม เปน สิ่งที่สังคมอบรมคนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติในรูปของ
ความรูเ ชิงจริ ยธรรม เนนเนื้อหาความรูทางศาสนา กฎหมาย หรือระเบียบประเพณี คานิยมหรื อ
ทัศนคติ โดยเนื้อหาจริยธรรมในแตละสังคมยอมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะระเบียบ ประเพณี คานิยม
ของสังคมตางกัน
2. โครงสร า งของจริยธรรม เป น หลัก การทางจริ ยธรรม โดยแสดงถึ ง ความเจริ ญหรื อ
พัฒนาการทางจริยธรรมตั้งแตขั้นต่ําสุดจนถึงขั้นสูงสุด ลักษณะของโครงสรางทางจริยธรรม ไดแก
การใหเหตุผลทางจริยธรรม บุคคลจะมีเหตุผลทางจริยธรรมในระดับใดไมใชขึ้นกับการอบรมสั่ง
สอนทางด า นเนื้ อ หาของจริ ย ธรรมแต ขึ้ น อยู กั บ ระดั บ สติ ป ญ ญา วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ และ
ประสบการณที่เหมาะสมในสังคม การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมจึงมีลักษณะเปนสากลและสามารถใช
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เปรี ยบเทียบการมีจริยธรรมของคนในสัง คมเดียวกันหรือต างสั งคมได มากกวา การเปรี ยบเทียบ
ทางดานเนื้อหา
สรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาจริยธรรมดังกลาว จะชวยในการอธิบายไดวา
การที่บุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกันนั้น มีความเกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบางและเปน
ประโยชนในการสรางเสริมจริยธรรม โดยเฉพาะครูผูสอนในการใชเปนแนวทางปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหมีการพัฒนาที่ถูกตองถูกทางยิ่งขึ้นไป
วิ ทย วิ ศ ทเวทย และ เสฐี ยรพงษ วรรณปก (2533 : 4-5) ได ก ล า วถึ งการศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนาที่เปนไปเพื่อสัมมาทิฐิ คือความคิดเห็นที่ถูกตอง ที่เปนขอปฏิบัติหรือ หลัก สําหรับ
ฝกหัดอบรมกาย วาจา ใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไป จนบรรลุเปาหมายสูงสุด คือพระนิพพาน ไดแก
1. การฝกฝนอบรมดานปญญา ซึ่งกอใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง รูเปนไปตามเหตุปจจัยที่นํามาใชในการแกไขปญหาไปตามแนวทางของเหตุผ ลรูเทาทันโลก
และชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนจากความยึดมั่นถือ มั่นในสิ่งทั้งหลายมีจิตใจเปน
อิสระผองใสเบิกบาน ซึ่งเรียกวา “อธิปญญาสิกขา”
2. การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ ซึ่งรวมไปถึงระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย
และวาจา นั่นคือ ละเวนจากการฆาสัตว ลัก ทรัพย ประพฤติผิดในกาม ละเวนจากการพูดเท็จ พูด
สอเสียด พูดหยาบ และพูดเพอเจอไรสาระ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่สุจริต ไมเบียดเบียน ผูอ นื่
เรียกวา “อธิศีลสิกขา”
3. การฝก ฝนอบรมในดานจิตใจ อัน ไดแ ก การปลูกฝ งคุ ณภาพ การเสริ มสร างคุณ ภาพ
สมรรถภาพจิตและสุข ภาพจิต นั่นคือความมีจิตใจดีงาม เขมแข็งและปลอดโปรงเปนสุข เรียกวา
“อธิจิตตสิขา”
นอกจากนี้ ปน มุทกุ ันฑ (2520:144)ไดกลาวถึงจริยธรรมดานการเสียสละ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. การเสียสละทางกาย เชน การชวยเหลือการงานสาธารณประโยชน อาทิ ทําความสะอาด
โรงเรียน วัด สถานทีร่ าชการ เปนตน
2. การเสียสละทางวาจา เชน การใหคําแนะนํา แกผูอนื่ ในสวนที่เราสามารถกระทําไดอาทิ
การแนะนําเมือ่ ผูอ ื่นมีปญหาชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม
3. การเสียสละทางกําลังปญญา เชน การแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา ไมวาจะใน
ที่ประชุมหรือกิจการใดๆ อาทิอาสาสมัครสอนหนังสือใหแกเด็กในชุมชนแออัด
4. การเสียสละทางกําลังทรัพย เชน การแบงปนเงินทองใหแกผูทขี่ ัดสน การบริจาคเงินหรือ
สิ่งของเพือ่ สาธารณกุศล
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5. การเสียสละทางจิตใจ หมายถึง การรูจักปลอยวางอารมณที่เปนศัตรูตอ ความสงบทางใจ
เชน ความโกรธเคืองขัดใจบุคคลอื่น ดังนั้นการระงับใจ และการใหอภัย จึงเปนการเสียสละอยาง
หนึ่ง
กลาวโดยสรุป ถาสมาชิกในสังคมไดศึก ษาและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตทางพระพุทธศาสนา จริยธรรมจะเปนเครื่องมือควบคุมความประพฤติของบุค คลในสังคมให
ประพฤติแตสิ่งที่ดีงามที่ถูกที่ควร ก็มั่นใจไดวาจริยธรรมในสังคมไทยที่เสื่อมโทรมลงในยุคปจจุบัน
จะสามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดปญหาตางๆ เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเสพติด ปญหาการกระทํา
ผิดของเยาวชน ฯลฯ ก็จะลดนอยลงและหมดไปในที่สุด ทํา ใหทุกคนมีชีวิตที่เ จริญงอกงามและ
สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาจริยธรรม
ทฤษฎีที่เปนหลักใหญของพระพุทธศาสนาที่เปนแบบหรือเปนกระบวนการทั้งหมดของการ
พัฒนาคน ไดแกการศึกษาใน 3 ดานที่เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังที่พระธรรมปฎก
ไดอธิบายไวดังนี้
1. ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา
ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง โดยแบงเปน 4 หมวด คือ
1.1 การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยูรวมกันจะตองจัดระบบ
ตางๆ ใหเกิดความเรียบรอยประสานสอดคลองกัน เชน วินัยแมบทของคฤหัสถไดแกศีล 5
1.2 การรูจัก ใชอิ นทรี ย (อินทรียสั งวร) ไดรับรูโดยผา นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะตอ ง
พัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรียในทางการดู ฟง อยางมีสติ คือรูจัก พิจารณาเลือกเฟนสิ่งที่จะดู
สิ่งที่ จะฟงอย างมีสติ ควบคุมตนเองได รู จักประมาณ ไมปลอยตั วใหลุมหลงมัวเมา ไมเห็น แก
ความสนุก สนาน แตรูจักดู รู จัก ฟง ใหไดคุณคาที่ดีงามเปนประโยชน ใหได ปญญาและคติที่จะ
นํามาใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม
1.3 การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์(อาชีวปาริสุทธิ์) เนื่องจากการหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรม
หลักในการดําเนินชีวิต จึงตองพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต
1.4 การเสพบริโภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจัยปฎิเสวนา) ถามนุษ ยไมพัฒนาพฤติกรรม
ในการเสพบริโภคก็จะกอปญหาอยางมากจะกอใหเกิดความลุมหลง มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอ ยดังนั้น
ตองพัฒนาพฤติกรรม การเสพบริโภคปจจัยตางๆ ใหเปนไปในลักษณะการเสพบริโภคปจจัยโดยใช
ปญญา หรือที่เรียกวา ปจจัยปฎิเสวนา ซึ่งหมายถึงการใชปญญาทําความเขาใจแลวบริโภคปจจัย
ทั้งหลาย ใหไดผลตรงพอดีตามคุณคาแท คือบริโภคเพื่อเปนปจจัยเครื่องชวยเกื้อหนุนใหพัฒนาชีวติ
บริโภคโดยรูเทาทัน และสามารถละเวนหรือเลิกเสพสิ่งที่ไมเปนปจจัยเกื้อหนุนชีวิต
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2. สมาธิ หมายถึงการฝกฝนพัฒนาดานจิตใจ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจิตใจ เปนฐาน
ของพฤติกรรม และเนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตาม
เจตจํานง รวมถึง แรงจู งใจที่ อยูเบื้อ งหลัง ถาจิ ตใจไดรับการพัฒนาใหดี งานแลวก็จะควบคุมดู แ ล
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม การพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติใหแกจิตใจ มี
ดังตอไปนี้
2.1 พัฒนาคุ ณธรรม ซึ่งเนนคุณภาพของจิตใจเชน เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุ เบกขา จาคะ
กตัญูกตเวทิตา หิริโอตัปปะ คารวะ มัทวะ เปนตน
2.2 พัฒนาสมรรถภาพ และประสิทธิภาพของจิตใจ เชนฉันทะวิริยะ อุตสาหะ ขันติ จิตตะ
สัจจะ อธิษฐาน ตบะ สติ สมาธิ
2.3 พัฒนาความสุข และภาวะที่เกื้อ หนุนสุข ภาพของจิตใจ เชน ปราโมทย ปติ ปส สัทธิ
สุข สันติ เกษม สิติภาพ เสรีภาพ
3. ปญญา หมายถึงการ พัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด โดยพัฒนาปญญาแยกไดเปน 3 ระดับ คือ
3.1 ปญ ญาที่ ช วยให ดํา เนิ นชี วิต อย า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสบความสํ าเร็ จ ได แ ก
ความรูความเขาใจขอมูลความรู การรับรูและเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจริง การรูจักสื่อ สาร
ถายทอดความรู การวินิจฉัยที่ถูกตอง ความรูจักแยกแยะวิเคราะหวิจัย เปนตน
3.2 ปญญาที่ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม เชน ความรูค วามเขาใจในระบบ
ความสําพันธของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสงผลตอกันตามเหตุปจจัย
3.3 ปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ไดแก ความรูความเขาใจเทาทัน
ความจริ งของสั งขาร คือ โลกและชีวิต ที่ เปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจน
สามารถวางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดสมบูรณ และมีชีวิตที่เปนอยู
ดวยปญญาที่แทจริง
การฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงามในความดีเรียกวามงคล 38 ซึ่ง พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดา ญาณสิ ทธิ ป.ธ.9) นํ ามาเป น ทฤษฎี วัดจริ ยธรรมใน 3 ด าน คือ กายกรรม วจี ก รรม และ
มโนกรรม โดยแบงเปนหมูมงคล 10 หมู ดังนี้
มงคลหมูที่ 1 ฝกตนใหเปนคนดี ซึ่งประกอบดวย
- มงคลที่ 1 ไมคบคนพาล
- มงคลที่ 2 คบบัณฑิต
- มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลหมูที่ 2 เตรียมความพรอมในการฝกตน ประกอบดวย
- มงคลที่ 4 อยูในถิ่นทีเ่ หมาะสม
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- มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามากอน
- มงคลที่ 6 ตั้งตนไวชอบ
มงคลหมูที่ 3 ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน ประกอบดวย
- มงคลที่ 7 ความเปนพหูสูต
- มงคลที่ 8 มีศลิ ปะ
- มงคลที่ 9 มีวินัย
- มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต
มงคลหมูที่ 4 บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว ประกอบดวย
- มงคลที่ 11 บํารุงมารดาบิดา
- มงคลที่ 12 สงเคราะหบตุ ร
- มงคลที่ 13 สงเคราะหภรรยา (สามี)
- มงคลที่ 14 การงานไมอากูล
มงคลหมูที่ 5 บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ประกอบดวย
- มงคลที่ 15 บําเพ็ญทาน
- มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม
- มงคลที่ 17 สงเคราะหญาติ
- มงคลที่ 18 ทํางานไมมีโทษ
มงคลหมูที่ 6 เตรียมใจไวใหพรอม ประกอบดวย
- มงคลที่ 19 งดเวนบาป
- มงคลที่ 20 สํารวมจากการดื่มน้ําเมา
- มงคลที่ 21 ไมประมาทในธรรม
มงคลหมูที่ 7 การแสวงหาธรรมขั้นตน ประกอบดวย
- มงคลที่ 22 มีความเคารพ
- มงคลที่ 23 มีความถอมตน
- มงคลที่ 24 มีความสันโดษ
- มงคลที่ 25 มีความกตัญู
- มงคลที่ 26 ฟงธรรมตามกาล
มงคลหมูที่ 8 การแสวงหาธรรมขั้นสูง ประกอบดวย
- มงคลที่ 27 ความอดทน
- มงคลที่ 28 เปนคนวางาย
- มงคลที่ 29 เห็นสมณะ
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- มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล
มงคลหมูที่ 9 การปฏิบัติธรรมเพือ่ กําจัดกิเลส ประกอบดวย
- มงคลที่ 31 บําเพ็ญตบะ
- มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย
- มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจ
- มงคลที่ 34 ทํานิพพานใหแจง
มงคลหมูที่ 10 ผลการปฏิบัติธรรมจนจิตหมดกิเลส ประกอบดวย
- มงคลที่ 35 จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม
- มงคลที่ 36 จิตไมโศก
- มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี
- มงคลที่ 38 จิตเกษม
สําหรับสาระของทฤษฎีตามหลักมงคล 38 ซึ่งมุงวัดจริยธรรมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
1. ดานกายธรรม หมายถึง การละชั่ว ทําดีทางกาย ไดแก การปฏิบัติตามมงคล คือ ไมคบคน
พาล คบบัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชา อยูในถิ่นที่เหมาะสม มีบุญวาสนามากอน ตั้งตนไวชอบความ
เปนพหูสูต มีศิล ปะ มีวินัย บํารุงมารดาบิดา สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยา (สามี) การงานไม
อากูล บําเพ็ญทาน ประพฤติธรรม สงเคราะหญาติ ทํางานไมมีโทษ งดเวนบาป สํารวจจากการดื่ม
น้ําเมา ไมประมาทในธรรม มีความเคารพ มีค วามถอ มตัว มีค วามสันโดษ มีความกตัญู ฟงธรรม
ตามกาล ความอดทน เปนคนวางาย เห็นสมณะ
2. ด า นวจี กรรม หมายถึ ง การเป น ผู มีสั ม มาคาราวะทางวาจา รู จัก ใช ว าจาพู ด ให เ กิ ด
ประโยชน เวนจากการทําความชั่วทางคําพูด ซึ่งไดแก การปฏิบัติตามมงคล นั่นคือ มีวาจาสุภาษิต
สนทนาธรรมตามกาล
3. ดานมโนกรรม หมายถึง การทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ไดแก การปฏิบัติตามมงคล คือบําเพ็ญ
ตบะ ประพฤติพรหมจรรย เห็นอริยสัจ ทํานิพพานใหแจง จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม จิตไมโศก
จิตปราศจากธุลี จิตเกษม จริยธรรมตามหลัก มงคล 38 ดั งกลา ว จึงเปน บทศึก ษาที่ส อดคล องกั บ
องคประกอบแหงการดําเนินชีวิต ซึ่งมี 3 ดาน คือ พฤติก รรม จิตใจ และปญญา ซึ่งเมื่อ สมาชิกใน
สังคมมีแนวทางในการดําเนินที่ดีเชนนี้แลว จะยังผลใหทุกคนสามารถสรางสรรคชีวิตที่ดงี าม สังคม
มีสันติสุข ตามเปาหมายแหงการพัฒนาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน

5. พฤติกรรมดานจริยธรรม
พฤติกรรมดานจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรืองด
เวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมดานจริยธรรมซึ่งเปน
การกระทําที่สังคมเห็นชอบและใหความสําคัญมากกวาดานอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเปนการกระทําในทาง
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ที่ดีแ ละเลวของบุค คลนั้น สงผลโดยตรงตอ ความผาสุ กและความทุก ขข องสังคม การศึกษาดา น
อื่น ๆ ของจริยธรรมจึงเปนเพียงเพื่อใหเขาใจและสามารถทํานายพฤติกรรมในสถานการณตาง ๆ
ของบบุคคลเทานั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อางใน ณรงค ศิลารัตน 2544:25) ไดใหความหมาย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไววา หมายถึง พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจจะกระทําถูก หรือ ผิด
ในสถานการณแวดลอมตาง ๆ ทั้งนี้จะขึ้นกับอิทธิพลของความเขาใจในเหตุผลของความถูก ตองดี
งาม และความพึงพอใจที่จะนําจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ สําหรับ อารมณ สุดมี (2537 :
16) กลาววา พฤติกรรมดานจริยธรรม เปนสิ่งที่สังคมใหความสนใจมาที่สุด ดังนั้น นักวิชาการจึงได
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเพื่อจุดประสงคที่จะหาทางควบคุมพฤติกรรมนั้น คือ สงเสริมใหเกิดการ
ทําดีใหมากและปองกันหรือขจัดการทําชั่วใหนอ ยลง สําหรับแนวทางการจัดการศึกษาของกรม
สามัญศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได
มุงเนนปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษามีจริยธรรมในดานตอ ไปนี้ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ความมีระเบียบ ความเสียสละ และความอดทน (กรมสามัญศึกษา. 2539 : 46)
5.1 ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบตั ิกิจการงานของตนเอง และงานที่ไดรับมอบหมายดวย
ความมานะพยายาม อุทิศกําลังกาย กําลังใจ จนสุดความสามารถ บังเกิดผลดีแกตนเองและสวนรวม
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 ไมวา ผลการกระทํานั้ นจะเปนผลดีหรือ ผลราย และพรอ มที่จะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้ น ความ
รับผิดชอบเปนสิ่งเกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับกฎจริยธรรมและกฎเกณฑของสังคม โดย
ไม ตองมี ก ารบัง คั บควบคุ มจากผูอื่น กรมวิช าการ (2524 : 10 -16) ให ค วามหมายของความ
รั บผิ ดชอบว า หมายถึ ง ความมุ ง มั่ น ตั้ง ใจที่ จะทํ า การปฏิ บัติ หน า ที่ ดวยความผู ก พั น ด วยความ
พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามความมุงหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ คือ
1. เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ผลงานนั้น ๆ
2. ซื่อสัตยตอ หนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว
3. เคารพตอระเบียบ กฎเกณฑและมีวินัยในตนเอง
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4. มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญอุปสรรค
5. รูจักหนาที่และการกระทําตามหนาทีเ่ ปนอยางดี
6. มีความเพียรพยายาม
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. ใชความสามารถอยางเต็มที่
9. ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึน้ ทั้งตนเองและสังคม
10. ตรงตอเวลา
11. ยอมรับการกระทําของตน
5.2 ความซื่อสัตย
ความซื่อสัตย ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง
การประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล
(2529 : 99) ไดอธิบายความหมายของความซือ่ สัตยไววา หมายถึง การประพฤติตนดวยความจริงใจ
และตรงไปตรงมา พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความซือ่ สัตย คือ
1. ซื่อตรงตอตนเอง
1.1 ไมคลอยตามพวกทีล่ ากหรือชักจูงไปในทางที่เสือ่ มเสีย
1.2 ไมคดโกง ตั้งใจทําจริง
2. ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน
2.1 ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปทําประโยชนสวนตัว
2.2 ไมใชอํานาจหนาที่ประโยชนสวนตัว
3. ความซื่อสัตยตอบุคคล
3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอ ื่น
3.2 ไมชกั ชวนไปทางเสือ่ มเสีย
3.3 ไมสอพลอเพือ่ หาประโยชนสวนตน
4. ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ
4.1 รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ
4.2 ไมเห็นประโยชนสวนตน หรือเอาดีเขาตน
4.3 ไมรวมมือกันทํางานใด ๆ ทีผ่ ิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
5.3 ความมีระเบียบวินัย
ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมตนเองใหประพฤติตามระเบียบแบบแผน
กฎหมาย ขอบังคับ กติกาของสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรม อันนํามาสูค วามสงบ
สุขในชีวิตของตนเองและความเปนระเบียบในสังคม
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1. พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความมีระเบียบวินัย คือการรักษาระเบียบวินัยภายนอก
1.1 การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค ไดแก มีมารยาทเรียบรอยในการ
รับประทานอาหาร รับประทานอาหารใหถูกหลักอนามัย และสุขวิทยา
1.2 การรักษาระเบียบวินัยในการอุปโภค ไดแก การรักษารางกาย เสือ้ ผา ทีอ่ ยูอ าศัย
และเครือ่ งใชใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
1.3 การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่ ไดแก การรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบทั้งในสํานักงาน วัด สถานทีร่ าชการ และสาธารณสถานตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง ถน รถ
โดยสาร สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติปฏิบัตติ ามกฎและขอบังคับของสถานทีน่ ั้น ๆ
2. การรักษาระเบียบวินัยภายใน ไดแก การแตงกายและควบคุมทวงที กิริยา วาจา และใจ
ใหหมดจด งดงาม ดวยการเวนชั่ว ประพฤติชอบ ทั้งตอหนาและลับหลัง ไดแก ระเบียบทวงที
ระเบียบกิริยา ระเบียบวาจา และระเบียบใจ
ระเบียบทวงที ไดแก การจัดทาทาง ทาทีใหเหมาะสมกับฐานะและภูมิรูของตน ไมดูหมิ่น
ผูอ ื่น ไมทะนงตน
ระเบียบกิริยา ไดแก การควบคุมอาการของรางกายทีเ่ คลือ่ นไหวใหปรากฏแกคนทั้งหลาย
โดยควบคุมและปรับปรุงกิริยาใหงดงาม เปนระเบียบ มีกิรยิ าดี สุภาพออนโยน ประพฤติปฏิบัติให
เหมาะสมแกบุคคล โอกาส เวลา สถานที่
ระเบียบวาจา ไดแก การพูดสมานไมตรี พูดไพเราะ พูดดี ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคํา
หยาบ และเพอเจอ
ระเบียบใจ ไดแก การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณใหอยูในกรอบระเบียบทีด่ ีงาม
5.4 ความเสียสละ
ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว การใหปนแกคนทีค่ วรใหดวยกําลังกาย
กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเองดวยพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ถึงความเสียสละทั้งกาย วาจา ใจ สติปญญา กําลังทรัพย ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (อางใน ณรงค ศิลา
รัตน 2544:31) ใหความหมายของความเสียสละไววา หมายถึง การยอมยกผลประโยชนสวนตัว
ใหแกบุคคลอืน่ หรือสังคมเมือ่ มีโอกาส สวนโพธิ์ทอง จิตออน(อางใน ณรงค ศิลารัตน 2544:-31)
นิยามวา ความเสียสละ คือ การละความเห็นแกตัว การทําเพื่อคนอืน่ หรือสวนรวม การใหปนแก
ผูอ ื่น หรือกลุมบุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังความคิด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความเปนผูเสียสละ คือ
1. การใหทางกาย
1.1 ชวยเหลือผูอนื่ ทําธุรการงานที่ไมมีโทษ
1.2 ไมนิ่งดูดาย
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2.

3.

4.

5.

1.3 ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน
การใหทางวาจา
2.1 ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งในทางโลกและทางธรรม
2.2 ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน
การใหทางสติปญญา
3.1 ชวยแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา
3.2 ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนทีเ่ ดือดรอน
3.3 ชวยคิดแนวทางที่ถูกทีช่ อบ
การใหดวยกําลังทรัพย
4.1 แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูขดั สนที่ควรให
4.2 แบงปนเงินทองใหผูขัดสนทีค่ วรใหและสละทรัพยเพือ่ สาธารณกุศล
การใหทางใจ
5.1 ยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข
5.2 ใหอภัยในความผิดของผูอ ื่นทีส่ ํานึกผิด ไมอาฆาตจองเวร

5.5 ความอดทน
วัลลภ กันทรัพย และไทย ทิพยสุวรรณกุล (2529 :771) ไดอธิบายความอดทนไววา ความ
อดทนเปนความสามารถในการควบคุมสภาวะทางอารมณ หรือการกระทําของตนใหเปนไปอยาง
สงบราบเรียบ และเปนปกติพรอมทั้งยังสามารถปฏิบัตภิ าระหนาที่ตาง ๆ ที่มอี ยูตอ ไป ไมมกี าร
หยุดชะงัก ลาชา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ สิ่งแวดลอมที่เปนอุปสรรค หรือถูกชักจูงใหไขวเขว

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณรงค ศิลารัตน (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อ ง ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาระดับชั้นเรียนเปนตัว
แปรที่ทํา ให นักเรียนมีคุ ณธรรมจริ ยธรรมทั้งไม แ ตกต างและแตกตา งกั น สวนใหญ มีพฤติก รรม
เปน ไปในลั กษณะเดี ยวกัน ที่ผลการวิจัยเป นเชนนี้ เพราะ ประการแรก นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ กษา
ตอนตนและตอนปลายอยูในชวงอายุประมาณ 12 – 18 ป ซึ่งเปนชวงอายุวัยรุนตอนตนและวัยรุน
ตอนปลาย นับวาเปนวัยที่ใกลเคียงกัน ซึ่งเปนวัยที่เด็กใชสติปญญาหาเหตุผลแสวงหาคานิยมของ
ตนเองเพื่อนํ าไปสูก ารดํ าเนิ นชีวิตเมื่ อ เปนผู ใหญ ประการที่ สองนาจะเป นเพราะวา การปลู กฝง
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มีจุดเนนใหโรงเรียนปลูกฝงใน
เรื่องเดียวกัน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเสียสละและความอดทน
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ดนั ย จารุประสิ ทธิ์ (2533 : 117-118) ได ทําการวิจัย เรื่ อง ทัศ นคติเ ชิ งจริยธรรมของ
นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ในกลุมวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติชนั้ ป
ที่ 1 และชั้ นปที่ 2 วิช าเอกพลศึก ษา จํานวน 288 คน เครื่ อ งมือ ที่ใช ในการรวบรวมขอ มูล เป น
แบบสอบถามสํารวจมาตราสวนประมาณค า ทัศนคติเ ชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละและความเอื้อเฟอเผื่อแผ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชายมีทัศนคติเชิง
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง แตนัก ศึกษาหญิงอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาระหวางชั้นป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 มีทัศนคติเชิงจริยธรรมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประนอม โสภิพันธ (2546) ได ทํา การศึ กษา การพั ฒนาพฤติ กรรมเชิ งจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบานไทยวิทยาคม อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบวา จากผลการเขาคาย
คุณธรรมนอกสถานศึ กษา นัก เรีย นกลุมเป าหมายมีพฤติ ก รรมเปลี่ ยนไปจากเดิม มีค วามอดทน
เสียสละและเคารพตอกติกาของสวนรวม ซึ่งเห็นชัดเจนจากการใชกิจกรรมเกม เพลงตาง ๆ มีความ
นอบนอมตอครูอาจารย ไมไดเลือกวาเปนครูอาจารยจากโรงเรียนอื่นที่ไมไดสอนตนเอง นัก เรียนมี
ความเป น ระเบี ยบ นั ก เรี ยนเห็ น ถึง โทษของยาเสพติด ยอมรั บในกฎระเบี ย บของการเข า ค า ย
ประพฤติตนเปนศิษยที่ดีของครู มีจิตสํานึกที่จะพัฒนาตนเอง กลาทําความดีทั้งตอ หนาและลับหลัง
สามารถสรางอุดมการณชีวิตได พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี สรางเสริมภูมิคุมกันใหแกจิตใจ มีความ
ประทับใจจากการเขาคาย เขาใจในบาปบุญอันเนื่องจากการกระทําเห็นถึงภาพชีวิตของตนเองใน
การที่จะเปนบุตรที่ดี มีจิตใจออนโยนตอครูและบิดามารดา
ประสิทธิ์ นวลศรี (2547) ไดทําการศึกษา แนวทางการพัฒนาพฤติก รรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบวา
1. ระดับคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคข องนักเรียนอยูใน
ระดับปรับปรุง
2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง ประสงคของ
นักเรียน คือ ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี สงเสริมให
ผูเ รียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม จัดใหมีการยกยอ งเชิดชูเกียรตินักเรียน ประชาสัมพัน ธ
ผลงานของนักเรียนและโรงเรีย น มีค ณะกรรมการกํากับติดตาม ประเมินผลการดํา เนินกิจกรรม
สรุปผลการ- ดําเนินอยางตอเนื่อง จัดการอบรมใหความรูดานเทคนิคการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
แก ค รู ผู ส อน สร างความตระหนั ก ให แ ก นั ก เรี ย นทราบถึ ง คุ ณ ค า และประโยชน ข องคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่มีตอตนเองและสวนรวม
ปรี ช า ริ โ ยธา (2546) ได ทํา การศึ ก ษา การพั ฒ นางานส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
นัก เรี ย นชั้ น -มั ธ ยมศึก ษาตอนต น โดยใช โครงการพั ฒ นาจิ ตในโรงเรีย นบา นแฝกโนนสํ า ราญ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา การดําเนินกิจกรรมการฟง
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ธรรมสวนะทุกวัน พระ และการฝก อบรมพัฒ นาจิตตามโครงการพัฒนาจิตแลว ทําใหก ลุมผู รวม
ศึกษาไดมีความรูความเขาใจ สามารถนําหลักธรรมไปสอดแทรกในหองเรียนได กลุมเปาหมายมี
ความรู ความเขาใจในคุณธรรม จริยธรรม ดานการมี ระเบียบวิ นัย ความซื่อ สัตยตอตนเอง การมี
เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ตอสวนรวม และการประหยัด อดออม มากยิ่งขึ้น
ธาริ นี มลาราม (2547) ได ทํา การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จังหวัดรอยเอ็ด พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีคุณธรรมเชิงจริยธรรม
อยูในระดับสูง 4 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 7 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอ ย คือ
ความรับผิดชอบ ความเสีย สละ ความอุ ตสาหะ ความมี ระเบีย บวิ นัย ความเมตตากรุ ณา ความมี
เหตุผล ความยุติธรรม ความกตัญูกตเวที ความประหยัด ความซื่อสัตย และความสามัคคี
เยาวภา รัก การงาน (2535 : 72) ไดเ ปรี ยบเทีย บการใชเ หตุผ ลเชิ งจริยธรรมในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดลอ มของนักเรียนชั้น มั ธยมศึก ษาปที่ 1 และ
มัธ ยมศึก ษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต สั งกั ด ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตภาคกลาง กลุ มตั วอยา งเป น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นปที่ 5 จํานวน 276 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบวัดการใชเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมในการแก ปญ หาทางวิ ทยาศาสตรเ ทคโนโลยี และสิ่งแวดล อม พบวานั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นปที่ 5 มีขั้น พัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกัน แตมีคุณลักษณะทาง
จริยธรรมดานความซื่อสัตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัช ราภรณ มานิ มนต (2549) ได ทําการศึก ษาจริ ยธรรมสํ า หรั บบุค ลากรในองคก าร:
กรณีศึกษา โรงเรียนสายน้ําทิพย พบวาบุคลากรมีจริยธรรมอยูในระดับสูง โดยดานความซื่อสัตยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความมีระเบียบวินัย ความขยันและความรับผิดชอบตามลําดับ ผลการ
จําแนกระดับจริยธรรมตามภูมิหลังทางสังคม พบวาเพศหญิงจะมีจริยธรรมมากกวาเพศชายผูจบ
การศึ ก ษาระดั บต่ํ า กว าปริ ญ ญาตรี แ ละผู ที่จบปริญ ญาโทจะมี จริ ย ธรรมสู ง กว ากลุ มอื่ น ๆผู ที่ มี
ตํา แหนงบริ หารและผู ที่เ ปน ลู ก จ างชั่ วคราวจะมี จริย ธรรมสูง กว ากลุมอื่ น สํ าหรั บอายุงานและ
สถานภาพสมรสพบวาไมมีความแตกตางในระดับจริยธรรม
สุภาวดี พรประสิทธิ์กุล (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนัก งาน
ธนาคารกรุงไทย จํ ากั ด (มหาชน) สํา นัก งานใหญ พบวาพฤติ กรรมทางจริ ยธรรมของพนัก งาน
ธนาคารกรุงไทย ทั้ง 7 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีเ หตุผล ความเมตตากรุณา
ความยุติธรรม การรักษาระเบียบวินัย และความสามัค คี อยูในระดับสูง และตัวแปรที่สัมพันธกับ
พัฒ นาการทางจริ ยธรรม ได แก อายุ งาน ตํ าแหน ง รายได ส วนตั วแปรที่ เ หลื อ ได แ ก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางจริยธรรม
สุทธิภ รณ แหยมรั กษา (2546) ไดศึ กษาพฤติก รรมความรับผิ ดชอบของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม
พบวา
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1. พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอ
สถาบัน ความรับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบตอการเลาเรียน
2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบจําแนกตามเพศ พิจารณาและรายดานทุก
ดา น พบว า นั ก เรี ยนหญิ ง และนัก เรี ยนชายมี พฤติก รรมความรับผิ ดชอบแตกตา งกั น อย า งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามชั้นจําแนกตามปที่กําลังศึกษา พิจารณาโดยรวมพบวา
นักเรียนมัธยมปที่ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจําแนกตามผลการเรียน พิจารณาโดยรวมและรายดานทุกดาน
พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.00-2.99
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยตางประเทศ
ชารพ (อัจจิมา วันแตง. 2538 :38; อางอิงมาจาก Sharp. 1992 : 3843 – A) ไดศึกษาวุฒิ
ภาวะในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและประสบการณชีวิตของวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาเปนวัยรุนชาย 49 คน วัยรุนหญิง 40 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบ ดีไฟนิ่ง อิชชู
แบบสํารวจประสบการณชีวิตในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของวัยรุนและแบบทดสอบความสามารถทาง
พุทธิปญญาของ ไอโอวา (Iowa) ผลการวิจัยพบวา วินัยทางบานและวุฒิภาวะทางจริยธรรมในเพศ
ชายและเพศหญิง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตริ ะหวางการเขากลุม ทํากิจกรรมกับวุฒิภาวะทางจริยธรรม
โยลสไตน (จารุวรรณ พานทอง. 2526 :31–32; อางอิงมาจาก Holstein. 1976) ไดทําการ
วิจัยเรื่อ งการเปลี่ยนแปลงการใชเหตุผ ลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนและบิดามารดาของเด็ก โดย
ทําการศึกษาแบบระยะยาวชวงสามป กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนชายหญิงอายุ 13 ป จํานวน 53 คน ที่
มีส ภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จและสั ง คมระดั บเดี ยวกั น พบว า เด็ ก วั ยรุ น หญิ งมี พัฒ นาการทาง
จริยธรรมอยูในขั้นที่ 3 และเด็ก วัยรุนชายอยูในขั้นที่ 2 ตอมามีก ารวัดซ้ําอีก ขณะที่เ ด็กมีอ ายุ 16 ป
พบวา วัยรุนชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่ 4 ขณะที่วัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรม
อยูในขั้นที่ 3 และ 5 ป ตอ มา มีก ารวั ดซ้ํา อีก ปรากฏวา เด็ กวัยรุ นชายและหญิง มีพัฒนาการทาง
จริยธรรมกาวหนาเร็วมาก
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ เปนการวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใน 5 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย ความเสียสละ และความอดทน เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามในการวิจัยเปนหลัก ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.2 ตัวแปรการวิจัย
3.3 เครือ่ งมือในการวิจัย
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล

3.1 ประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช เปนนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ชั้นปที่
1 ถึงชั้นปที่ 4 รอบปกติ ประกอบดวย
คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน
คณะบัญชี
จํานวน
คณะนิเทศศาสตร
จํานวน
คณะนิตศิ าสตร
จํานวน
คณะวิทยาศาสตร
จํานวน
รวม
จํานวน
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล 26 มกราคม 2553)

823
162
136
64
35
1,220

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนีผ้ ูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธกี ารสุมตัวอยางจํานวน 302 คนโดยใช
วิธีการแบบสุมของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จากสูตร คือ

n

=

N

1+Ne2
เมือ่ n

คือ

จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
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คือ จํานวนหนวยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด (1,220 คน)
e
คือ ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error) ในที่นี้จะ
กําหนดเทากับ + / - 0.05 ภายใตความเชือ่ มั่น 95% จึงแทนคาสูตรไดดังนี้
1,220
=
1+ 1,220 (0.052 )
N

=

302

3.2 ตัวแปรการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ประกอบดวย เพศ ระดับชัน้ ป อาชีพของผูปกครอง
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ประกอบดวย เพศ ระดับชั้นป อาชีพของผูปกครอง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบสอบถาม ประมาณ
คา (Rating Scale) โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม

3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดสรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวขอ งตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
แลวพิจารณาสรางเปนแบบสอบถาม ภายใตองคประกอบ 5 ดานคือ ดานความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซือ่ สัตย ความเสียสละ และความอดทน
2. จัดทําโครงสรางแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับหัวขอวิจัย ประกอบดวยพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 5 ดาน ไดแก
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ดานความมีระเบียบวินัย
ดานความรับผิดชอบ
ดานความซือ่ สัตย
ดานความเสียสละ
ดานความอดทน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ

3. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามแกนักศึกษากลุมตัวอยาง
2. สถานที่ในการแจกแบบสอบถาม คือ วิทยาลัยราชพฤกษ จังหวัดนนทบุรี

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาวิเคราะห โดยใชวธิ ีการทางสถิติ ดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดแก เพศ ระดับชั้น อาชีพผูปกครอง มา
วิเคราะหดวยคาความถีแ่ ละคารอยละ
1. ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
นอย นอยทีส่ ุด มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คําตอบระดับความเห็น
บอยครั้งมาก/มากที่สดุ
บอยครั้ง/มาก
บางครั้ง/ปานกลาง
นาน ๆ ครั้ง/นอย
ไมเคย/นอยทีส่ ดุ

คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

และมีเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง มากทีส่ ุด
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 นอยทีส่ ุด
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หาคาเฉลี่ย (X) แบบสอบถามเปนรายขอและรายดาน ตามตัวแปรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ แลวเทียบคาเฉลีย่ กับเกณฑประเมินและแปลผล
2. คํานวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพือ่ ดูความเบี่ยงเบนเปนรายขอ และรายดาน ของ
การศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ
3. หาคาที (t-test) ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบตั ิของนักศึกษาที่มีตอ
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ
สถิติทใี่ ชในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพือ่ หาคาสถิติดังตอไปนี้
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลีย่ (Mean)
3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4. คาที (t-test)
5. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2552 จากการ
รวบรวมแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 302 ชุด ผูว ิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปนขั้นตอน
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอ มูล ไดกําหนดสัญลักษณ
และอักษรยอในการวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
n
แทน
ขนาดกลุมตัวอยาง
x
แทน
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง
S.D

แทน

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

t

แทน

คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (t- distribution)

df

แทน

ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)

SS

แทน

ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of square)

MS

แทน

คาประมาณความแปรปรวนของคะแนน (Mean of square)

F

แทน

คาสถิติที่ใชพิจารณา F-distribution

P

แทน

ความนาจะเปน (probability)

*

แทน

ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอ มูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและ
แปลผลการวิเคราะหขอ มูลครั้งนี้ ไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงการเสนอผล
วิเคราะหขอ มูลเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นป อาชีพของผูปกครอง โดย
วิเคราะหจากคาความถีแ่ ละคารอยละ เสนอผลในตาราง 1-3
ตอนที่ 2 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เสนอผลในตาราง 4
ตอนที่ 3 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน และราย
ขอ เสนอผลในตาราง 5 – 9
ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม เสนอผลใน
ตาราง 10-11
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง ตามตาราง 1-3
ตาราง 1 จํานวนและรอยละ ของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
รอยละ
106
35.1
196
64.9
รวม
302
100
จากตาราง 1 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน (คิดเปนรอยละ 64.9)
เพศชายจํานวน 106 คน (คิดเปนรอยละ 35.1)
ตาราง 2 จํานวนและรอยละ ของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามชั้นป
ชั้นปที่เรียน
จํานวน
รอยละ
ปที่ 1
75
24.8
ปที่ 2
75
24.8
ปที่ 3
76
25.2
ปที่ 4
76
25.2
รวม
302
100
จากตาราง 2 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูช นั้ ปที่ 4 จํานวน 76 คน (คิดเปนรอยละ
25.2) ปที่ 3 จํานวน 76 คน (คิดเปนรอยละ 25.2) ปที่ 2 จํานวน 75 คน (คิดเปนรอยละ 24.8) ปที่ 1 จํานวน
75 คน (คิดเปนรอยละ 24.8 )
ตาราง 3 จํานวนและรอยละ ของนักศึกษากลุมตัวอยาง 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 พบวาผูปกครองของนักศึกษากลุมตัวอยางมีอาชีพรับจาง จํานวน 132 คน (คิดเปน
รอยละ 43.7) ทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 47 คน (คิดเปนรอยละ 15.6) ทําอาชีพอื่น ๆ จํานวน 43 คน (คิด
เปนรอยละ 14.2) อาชีพคาขาย จํานวน 41 คน (คิดเปนรอยละ 13.6) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
39 คน (คิดเปนรอยละ 12.9)
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ตอนที่ 2 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ตาราง 4 พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางในภาพรวม
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
1. ความมีระเบียบวินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย
4. ความเสียสละ
5. ความอดทน
เฉลี่ย

x

SD

ระดับ
พฤติกรรม

3.35
3.00
2.59
3.97
2.88
3.12

.423
.589
.447
.567
.433
.304

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.12) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา โดยสวนใหญการมีพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนความเสียสละอยูในระดับมาก ( x = 3.97)
ตอนที่ 3 วิเคราะหภาพรวมระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน และรายขอ
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัย จําแนก เปนรายขอ
ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรม
1.เขาเรียนตรงตอเวลา

มาก
ที่สุด

มาก

91

136

ปาน
กลาง

นอย

65

10

0

(3.3)

(0.0)

6

0

(2.0)

(0.0)

85

81

(30.1) (45.0) (21.5)
2.สงงานตรงตามกําหนดที่
ไดรับมอบหมาย
3.นําขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม
มารับประทานในหองเรียน
4.ทิ้งเศษกระดาษหรือขยะไว
บนเกาอี้หรือบนพื้นหอง

95

140

61

(31.5) (46.4) (20.2)
3

21

(1.0)

(7.0)

2

4

(0.7)

(1.3)

112

นอย
ที่สุด

(37.1) (28.1) (26.8)
59

120

(19.5) (39.7)

117
38.7

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

4.02

.807

มาก

4.07.

.770

มาก

2.27

.967

นอย

1.85

.822

นอย

x
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัย จําแนก เปนรายขอ
(ตอ)
ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรม
5. แตงกายตามระเบียบของ
วิทยาลัยราชพฤกษ
6. เมือ่ เดินผานอาจารยจะ
แสดงความเคารพ แมวา
ไมเคยเรียนกับอาจารยทาน
นั้นมากอน

มาก
ที่สุด

มาก

106

105

ปาน
กลาง

นอย

75

15

1

(5.0)

(0.3)

8

8

(2.6)

(2.6)

(35.1) (34.8) (24.8)
89

120

77

(29.5) (39.7) (25.5)

นอย
ที่สุด

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

3.91

.943

มาก

3.91

.943

มาก

x

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ในดานความมีระเบียบวินัย อยู
ในระดับปานกลาง ( x = 3.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
อยูในระดับมาก สําหรับขอทิ้งเศษกระดาษหรือขยะไวบนเกาอี้หรือบนพื้นหอง ( x = 1.85) และขอนํา
ขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม มารับประทานในหองเรียน ( x = 2.27) อยูในระดับนอย
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ
รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด

x

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

7.แจงใหอาจารยทราบเมือ่
เห็นทรัพยสมบัตขิ องทาง
วิทยาลัยเสียหาย
8.เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด

47
87 111 28
(15.6) (28.8) (36.8) (9.3)

29
(9.6)

3.31 1.137 ปานกลาง

77
115 81
23
(25.5) (38.1) (26.8) (7.6)

6
(2.0)

3.77

.979

มาก
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ
(ตอ)
รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด

x

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

9.ตักเตือนเพือ่ นมิใหทําลาย
สิ่งของทีเ่ ปน
สาธารณประโยชน
10.เมือ่ ตื่นสายจึงตัดสินใจ
ไมมาเรียน
11.เวลานัดทํางานกลุมกับ
เพือ่ นมักมาสาย
และเปนคนสุดทาย

70
101 86
27
(23.2) (33.4) (28.5) (8.9)

18
(6.0)

3.59 1.116

มาก

12
35
63
75
117
2.17 1.180
(4.0) (11.6) (20.9) (24.8) (38.7)

นอย

12
(4.0)

นอย

27
64
92
107
2.16 1.123
(8.9) (21.2) (30.5) (35.4)

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง โดยรวม ดาน
ความรับผิ ดชอบอยู ในระดั บปานกลาง ( x = 3.00) เมื่ อพิ จารณาเป นรายขอ พบวา พฤติ กรรมดา น
คุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก คือขอเขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด ( x = 3.77) ขอตักเตือนเพื่อ นมิให
ทําลายสิ่งของที่เปนสาธารณประโยชน ( x = 3.59) ขอแจงใหอาจารยทราบเมื่อเห็นทรัพยสมบัติของทาง
วิทยาลัยเสียหาย ( x = 3.59) อยูในระดับปานกลาง ขอเวลานัดทํางานกลุมกับเพื่อนมักมาสายและเปนคน
สุดทาย ( x = 2.16) และเมื่อตื่นสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน ( x = 2.17) อยูในระดับนอย
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความซือ่ สัตย จําแนกเปนรายขอ

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด
62
2
4

x

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

4.18

.872

มาก

1.73 1.014
(18.
(58.3)
5)

นอย

12.เมือ่ เก็บของไดพยายาม

มาก
ที่สุด
133

คืนเจาของ

(44.0) (33.4) (20.5) (0.7) (1.3)

13.ไมเขารวมทํากิจกรรม
แตใหเพือ่ นเช็คชือ่ ให
14.ลอกการบานเพือ่ นสง
อาจารย
15.มักปลีกตัวเมือ่ เพือ่ น
ชวนดื่มสุรา/เลนการพนัน
16.แอบจดคําตอบเขาไปดู

7
(2.3)
0
(0.0)
45

มาก
101

10

53

(3.3) (17.5)
0

1

56

37

176

264

(0.0) (0.3) (12.3) (87.4)
46

59

54

98

(14.9) (15.2) (19.5) (17.9) (32.5)
1

3

66

84

148

ในหองสอบ

(0.3)

(1.0) (21.9) (27.8) (49.0)

17.สงหนังสือคืน

120

77

หองสมุดตรงเวลา

38

18

49

(39.7) (25.5) (12.6) (6.0) (16.2)

18.โกหกผูปกครองเพือ่

0

ขอเงินซือ้ ของฟุมเฟอย

(0.0)

1

48

109

144

(0.3) (15.9) (36.1) (47.7)

1.13

.346

นอยทีส่ ุด

2.62 1.446

ปานกลาง

1.76

.850

นอย

3.67 1.455

มาก

1.69

นอย

.744

จากตาราง 7 พบว า พฤติก รรมดานคุณธรรมจริย ธรรมของกลุมตัวอยา งโดยรวม ด านความ
ซื่อสั ตยอ ยู ในระดับปานกลาง ( x = 2.59) เมื่ อพิ จารณาเปน รายขอ พบว าพฤติก รรมดา นคุ ณธรรม
จริยธรรม ที่อยูในระดับมาก คือขอ เมื่อเก็บของไดพยายามคืนเจาของ ( x = 4.18) ขอสงหนังสือคืน
หองสมุดตรงเวลา ( x = 3.67) ขอมัก ปลีก ตัวเมื่อเพื่อนชวนดื่มสุรา/เลนการพนัน ( x = 2.62) อยูใน
ระดับปานกลาง ขอแอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ ( x = 1.76) ขอโกหกผูปกครองเพือ่ ขอเงินซือ้ ของ
ฟุมเฟอย ( x = 1.69) ขอไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพื่อนเช็คชื่อ ให ( x = 1.73) อยูในระดับนอย
และขอลอกการบานเพื่อนสงอาจารย ( x = 1.13) อยูใ นระดับนอยที่สุด
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความเสียสละจําแนกเปนรายขอ
ระดับการปฏิบัติ
รายการ
19.บริจาคสิ่งของใหผู
ประสบทุกขภัย

มาก
ที่สุด

มาก

61

112

ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สดุ
86

29

14

(20.2) (37.1) (28.5) (9.6) (4.6)

x

S.D

เกณฑการ
ประเมิน

3.59 1.059

มาก

3.79

.974

มาก

4.37

.740

มาก

4.01

.823

มาก

4.05

.826

มาก

4.05

.899

มาก

20.มาชวยเหลืองานของ
ทางวิทยาลัยเมือ่ ไดรับการ
ขอความรวมมือ ถึงแมจะ

81

108

90

16

7

(26.8) (35.8) (29.8) (5.3) (2.3)

เปนวันหยุด
21.แบงปนสิ่งของให

151

เพือ่ นยืมดวยความเต็มใจ

(50.0) (39.7) (8.6) (1.0) (0.7)

22.ยินดีสละสิทธิ์บางอยาง
ของตนเองเพือ่ ประโยชน
สวนรวม
23.อธิบายและถายทอด
ความรูหากเพือ่ นไมเขาใจ
ในเรือ่ งนั้น ๆ

88

120

140

26

65

3

6

2

3

(29.1) (46.4) (21.5) (2.0) (1.0)
103

117

75

7

(34.1) (38.7) (24.8) (2.3)

-

24.ชวยเหลืองานบานโดย

107

ไมเกีย่ งงอน

(35.4) (40.4) (19.9) (2.6) (1.7)

122

60

8

5

จากตาราง 8 พบว า พฤติ กรรมดา นคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง โดยรวม ด านความ
เสียสละ อยูในระดับมาก ( x = 3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคือ ขอแบงปนสิ่งของใหเพื่อนยืมดวยความ
เต็มใจ ( x = 4.37) ขออธิบายและถายทอดความรูหากเพื่อนไมเขาใจในเรื่อ งนั้น ๆ ( x = 4.05) ขอ
ชวยเหลืองานบานโดยไมเกี่ยงงอน ( x = 4.05) ขอยินดีสละสิทธิ์บางอยางของตนเองเพื่อประโยชน
สวนรวม ( x = 4.01) ขอมาชวยเหลืองานของทางวิทยาลัยเมื่อ ไดรับการขอความรวมมือ ถึงแมจะเปน
วันหยุด( x = 3.79) ขอบริจาคสิ่งของใหผูประสบทุกขภัย ( x = 3.59)
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมดานความอดทน จําแนกเปนรายขอ
ระดับการปฏิบัติ
เกณฑการ
รายการ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
S.D ประเมิน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด x
25.ปฏิเสธคําชักชวนให
หนีเรียนเพื่อไปเที่ยวกับ
เพือ่ น
26.ใชกําลังตัดสินปญหา

61

มอบหมายจนสําเร็จลุลวง
28.ซื้อสิ่งของฟุมเฟอยตาม
กระแสนิยม
29.ทนฟงเพือ่ นปรึกษา
ปญหาทางโทรศัพทเปน
ชั่วโมง
30.หัวเราะเสียงดังในที่
ชุมชน

69

45

31

(20.2) (31.8) (22.8) (14.9) (10.3)
1
(0.3)

27.ทํางานที่ไดรับ

96

98

1

63

114

123

(0.3) (20.9) (37.7) (40.7)
143

55

5

1

(32.5) (47.4) (18.2) (1.7) (0.3)
10
(3.3)
76

30

107

105

50

(9.9) (35.4) (34.8) (16.6)
88

78

42

18

(25.2) (29.1) (25.8) (13.9) (6.0)
0
(0.0)

5

91

109

97

(1.7) (30.1) (36.1) (32.1)

3.37 1.247

ปานกลาง

1.82

.792

นอย

4.10

.771

มาก

2.49

.991

นอย

3.54 1.180

มาก

2.01

นอย

.831

จากตาราง 9 พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง ดานความอดทน อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.88) เมื่อ พิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่อยูใน
ระดับมาก คือขอทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง ( x = 4.10) ขอทนฟงเพื่อนปรึกษาปญหาทาง
โทรศัพทเปนชั่วโมง ( x = 3.54) ขอปฏิเสธคําชักชวนใหหนีเรียนเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อน( x = 3.37)
อยูในระดับปานกลาง และขอใชกําลังตัดสินปญหา ( x = 1.82) อยูในระดับนอย
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ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม เสนอผลดังตาราง
10-11
สมมติฐาน นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ
พฤติกรรรมเชิงจริยธรรม
1. ดานความมีระเบียบวินัย
ชาย
หญิง
2. ดานความรับผิดชอบ
ชาย
หญิง
3. ดานความซือ่ สัตย
ชาย
หญิง
4.ดานความเสียสละ
ชาย
หญิง
5. ดานความอดทน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง

จํานวน

x

S.D

t

P

105

3.26

.419

-2.668

.877

197

3.40

.419

105

3.01

.603

.299

.654

197

2.99

.583

105

2.37

.461

-.514

.252

197

2.40

.441

105

3.95

.581

-.404

.629

197

3.98

.560

105

2.85

.387

-.823

.108

197

2.90

.456

105

3.09

.301

-1.157

.645

197

3.13

.305

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามชั้นป
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P

1. ดานความมีระเบียบวินัย

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
298
301

2.243
92.710
94.953

.748
.331

2.404

.068

2. ดานความรับผิดชอบ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
298
301

.058
98.215
98.274

.019
.330

.059

.981

3. ดานความซือ่ สัตย

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
298
301

1.284
116.556
117.841

.428
.391

1.094

.352

4. ดานความเสียสละ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
298
301

.391
94.591
94.982

.130
.317

.410

.746

5. ดานความอดทน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
298
301

.599
114.731
145.330

.200
.486

.411

.745

จากตาราง 11 ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามชัน้ ป พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครอง
พฤติกรรรมเชิงจริยธรรม

แหลงความ
แปรปรวน
1. ดานความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานความรับผิดชอบ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานความซือ่ สัตย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4.ดานความเสียสละ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. ดานความอดทน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
4
297
301
4
297
301
4
297
301
4
297
301
4
297
301

SS

MS

F

1.178 .294 1.657
52.759 .178
53.93
1.544 .386. 1.114
102.935 .347
104.479
1.493 .373 1.882
58.889 .198
60.381
.259
.065 .199
96.523 .325
96.782
.658
.164 .874
55.893 .188
56.551

P
.160

.350

.114

.939

.480

จากตาราง 12 ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางเกีย่ วกับขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม
โดยจําแนกเปนรายขอเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้
1. ควรใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชาทุกวันพระ
2. สนับสนุนใหทํางานรวมกันเปนทีมเพือ่ เปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอ ื่น
3. ควรประพฤติปฏิบัตติ นใหถกู ตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพือ่ จะไดเปนคนดีของ
สังคมไมทําใหผูอนื่ เดือดรอน เสียสละ ชวยเหลือผูอ ื่น ทุกๆ ดาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปที่ 1-4
รอบปกติ กลุมตัวอยางจํานวน 302 คน จากจํานวนนักศึกษารอบปกติทั้งสิ้น 1,220 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
โดยแยกตามตัวแปร ประกอบดวย เพศ ชั้นป อาชีพของผูปกครอง สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ตามลําดับดังนี้
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 แยกตามชัน้ ป พบวากลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 จํานวน 76
คน(คิดเปนรอยละ 25.2) ปที่ 3 จํานวน 76 คน (คิดเปนรอยละ 25.2) ปที่ 2 จํานวน 75 คน (คิดเปนรอยละ 24.8)
ปที่ 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) ทําอาชีพอื่น ๆ จํานวน 43 คน
(คิดเปนรอยละ 14.2) อาชีพคาขาย จํานวน 41 คน (คิดเปนรอยละ 13.6) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 39
คน (คิดเปนรอยละ 12.9)
ตอนที่ 2 วิเคราะหภาพรวมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางในภาพรวม พบวา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.12) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานแลว พบวา โดยสวนใหญการมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับ ปานกลาง ยกเวนดาน
ความเสียสละอยูในระดับมาก ( x = 3.97)
ตอนที่ 3 วิเคราะหภาพรวมเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายดาน
ตาราง5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยาง ดานความมีระเบียบวินัย
จําแนกเปนรายขอผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางโดยรวม ดานความ
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มีระเบียบวินัย อยูใ นระดับปานกลาง ( x = 3.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมอยูในระดับมาก สําหรับขอทิ้งเศษกระดาษหรือขยะไวบนเกาอี้หรือบนพื้นหอง ( x = 1.85) และขอนํา
ขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม มารับประทานในหองเรียน ( x = 2.27) อยูในระดับนอย
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมตัวอยาง ดานความ
รับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรับผิดชอบ จําแนก
เปนรายขอ พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของกลุมตัวอยางโดยรวม ดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก คือขอ
เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด ( x = 3.77) ขอตักเตือนเพื่อนมิใหทําลายสิ่งของที่เปนสาธารณประโยชน ( x = 3.59)
ขอแจงใหอาจารยทราบเมื่อเห็นทรัพยสมบัติของทางวิทยาลัยเสียหาย ( x = 3.59) อยูในระดับปานกลาง ขอเวลา
นัดทํางานกลุมกับเพื่อนมักมาสายและเปนคนสุดทาย ( x = 2.16) และเมื่อตื่นสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน ( x =
2.17) อยูในระดับนอย
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความซื่อสัตย จําแนกเปนรายขอ
พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยรวม ดานความซื่อสัตยอยูในระดับปานกลาง ( x =
2.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ที่อยูในระดับมาก คือขอ เมื่อเก็บของได
พยายามคืนเจาของ ( x = 4.18) ขอสงหนังสือคืนหองสมุดตรงเวลา ( x = 3.67) ขอมักปลีกตัวเมื่อเพื่อนชวนดื่ม
สุรา/เลนการพนัน ( x = 2.62) อยูในระดับปานกลาง ขอแอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ ( x = 1.76) ขอ
โกหกผูปกครองเพื่อขอเงินซื้อของฟุมเฟอย ( x = 1.69) ขอไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพื่อนเช็คชื่อให ( x =
1.73) อยูในระดับนอย และขอลอกการบานเพื่อนสงอาจารย ( x = 1.13) อยูในระดับนอยที่สุด
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความเสียสละจําแนกเปนรายขอ
พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมดานความเสียสละอยูในระดับมาก ( x = 3.97)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอคือ ขอแบงปนสิ่งของใหเพื่อนยืมดวยความเต็มใจ ( x = 4.37) ขออธิบายและถายทอด
ความรูหากเพื่อนไมเขาใจในเรื่องนั้น ๆ ( x = 4.05) ขอชวยเหลืองานบานโดยไมเกี่ยงงอน ( x = 4.05)
ขอยินดีสละสิทธิ์บางอยางของตนเองเพื่อประโยชนสวนรวม ( x = 4.01)

52

ขอมาชวยเหลืองานของทางวิทยาลัยเมื่อไดรับการขอความรวมมือ ถึงแมจะเปนวันหยุด( x = 3.79) ขอบริจาค
สิ่งของใหผูประสบทุกขภัย ( x = 3.59)
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความอดทน จําแนกเปนรายขอ พบวา
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความอดทน อยูใ นระดับปานกลาง ( x = 2.88) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่อยูในระดับมาก คือขอทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง ( x =
4.10) ขอทนฟงเพื่อนปรึกษาปญหาทางโทรศัพทเปนชัว่ โมง ( x = 3.54) ขอปฏิเสธคําชักชวนใหหนีเรียนเพื่อ
ไปเที่ยวกับเพื่อน( x = 3.37) อยูในระดับปานกลาง และขอใชกําลังตัดสินปญหา ( x = 1.82) อยูในระดับนอย
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ ผลการ
ทดสอบ พบวา มีระดับพฤติกรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามชั้นป ผล
การทดสอบ พบวาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง ผลการทดสอบ พบวา มีระดับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ อภิปรายผลไดดังนี้
1 ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3
และปที่ 4 มากที่สุด และผูปกครองประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด พบวาไมมคี วามแตกตางในพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมซึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชราภรณ มานิมนต ที่ศึกษาจริยธรรมสําหรับบุคลากรใน
องคการ:กรณีศกึ ษาโรงเรียนสายน้ําทิพย พบวาเพศ ระดับการศึกษา ไมมีความแตกตางในระดับจริยธรรม
3. การสํารวจพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยไดดังนี้ ความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย ทั้งนี้วิทยาลัยไดสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมครบ
ทุกดาน โดยการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการมุงเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรมตาม
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พันธกิจของสถาบัน แตเนื่องจากนักศึกษาปจจุบันยังไมเห็นความสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร ซึ่ง
พฤติกรรมผูเรียนโดยสวนใหญชอบกิจกรรมดานนันทนาการมากกวาดานเชิงวิชาการ ดังนัน้ ทางวิทยาลัยควรมี
การสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมวิชาการโดยสอดแทรกดานคุณธรรมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น สําหรับดานความ
เสียสละอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมทํางานรวมกันและแบงงานกันทํา ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละความเสียสละตอสวนรวม
3. การสํารวจพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของณรงค ศิลารัตน ที่ทํา
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวาองคประกอบตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่ตางกันไมทําใหนกั เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมใหนกั ศึกษาโดยจัดใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชา
ทุกวันพระ
2. สนับสนุนใหทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อเปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
3. นักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย เพื่อจะไดเปนคนดีของ
สังคมไมทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผูเสียสละ ชวยเหลือผูอื่น ทุกๆ ดาน
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในดานอืน่ ๆ
2. ควรมีการวิจัยพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่มตี ัวแปรตนแตกตางจากการวิจัยนี้

บรรณานุกรม
กัลยา ศรีปาน.ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา.ปริญญานิพนธ กศ.ม. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ,2542. ถายเอกสาร.
การศาสนา,กรม. ทฤษฎีการเรียนรูเพือ่ พัฒนาสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย การฝกฝน กาย วาจา ใจ.
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
โกวิท ประวาลพฤกษ. เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา หนวยที่10 . กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527.
โกวิท ประวาลพฤกษ และ ภานิดา คูสกุล. เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา หนวยที่ 11.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2527.
จริยธรรมกับชีวิต (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: โอ. เอส , 2541.
จันทนี ทุมโฆสิต. การศึกษาความเขาใจทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
จารุวรรณ พานทอง. การเปรียบเทียบผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค.ปริญญานิพนธ กศ.ม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2536. ถายเอกสาร
จีรวรรณ วิรัชกุล. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัด
ชลบุรี. วิทยานิพนธ ศศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2524. อัดสําเนา.
เจียมจิต บุญรักษ . การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาพลศึกษาในภาคเหนือ.
วิทยานิพนธ. กศ.ม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2534. ถายเอกสาร
จงเหรียญ หลามี. คุณธรรมอริยมรรคมีองคแปดดานศีลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536.

ชําเลือง วุฒิจันทร. หลักการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา,
2524
ชูจิตร แชมลําเจียก. แนวทางการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537.
ณรงค ศิลารัตน. ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ,2542.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. จิตวิทยาจริยธรรม และจิตวิทยาภาษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา พานิช,
2524.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. การพัฒนาจริยธรรม:ตําราจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร,2522.
ธารินี มลาราม. คุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4-6 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547.
ธํารง ชูทัพ. เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา หนวยที่ 15. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528.
เนาวนิตย มุขสมบัติ. ความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปจจัยที่เกี่ยวของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2545.
บุญมี แทนแกว. จริยศาสตร (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอ. เอส , 2539.
พรเพ็ญ ภูจิญญาณ. การศึกษาความกาวหนาทางจริยธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หลังการเรียนโดยใชแบบฝกการฟง. วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535.
พุทธทาสภิกขุ. การสรางเสริมจริยธรรมแกวัยรุน. กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ, 2521.
พุทธทาสภิกขุ. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนวิชาธรรมะในมหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). (อัดสําเนา)

เยาวภา รักการงาน. การเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตภาคกลาง วิทยานิพนธ ศศ.ม.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร, 2535.
โรม สุรเสน. คูมือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบ ริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
การศาสนา, 2534.
ลัดดาวรรณ มัณยานนท. แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม. บทความวิชาการและประสบการณ
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน.มหาวิทยาลัยรังสิต.
วิชาการ, กรม. คําบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เนน
ความมีวินัยและความเปนประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
, 2541.
วิเชียร พงษประเสริฐ. ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526
วิระวรรณ อามระดิษ. ความคิดเห็นเกีย่ วกับคานิยมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522.
สมบัติ มหารศ และคณะ. คานิยมทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามทัศนะ
ครูผูสอนจริยธรรมในจังหวัดมหาสารคาม. ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม, 2540.
สันติยา ไชยศรีชลธาร. การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนชัน้ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ปการศึกษา 2538. งานวิจัยเสนิตอวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, 2538. (อัดสําเนา)
อําไพ สุจริตกุล. การสอนจริยศึกษาในหลักสูตรใหมใหไดผล. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ อาจารยผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา. กรมอาชีวศึกษา. (อัดสําเนา)

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรือ่ ง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยประเด็นคําถาม
ใหอานเพือ่ พิจารณาวานักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามลักษณะในประเด็นคําถามมาก นอยเพียงใด หรือหากนักศึกษา
ประสบกับสถานการณดังประเด็นคําถาม นักศึกษาจะประพฤติปฏิบัติตามลักษณะนั้น ๆ มากนอยเพียงใด แตละ
ประเด็นมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง

ประพฤติปฏิบัติในระดับ ประจํา (สม่ําเสมอ)

4 หมายถึง

ประพฤติปฏิบัติในระดับ บอยครั้ง

3 หมายถึง

ประพฤติปฏิบัติในระดับ บางครั้ง

2 หมายถึง

ประพฤติปฏิบัติในระดับ นานๆครั้ง

1 หมายถึง

ประพฤติปฏิบัติในระดับ ไมเคยปฏิบัติ

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ วิธกี ารปลูกฝงพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ
2. ในการตอบแบบสอบถาม ไมมีคําตอบทีถ่ กู หรือผิด เพราะแตละคนยอมมีแนวทางปฏิบัติไมเหมือนกัน
โปรดตอบใหตรงกับความจริงมากที่สุด และตอบใหครบทุกตอนทุกขอ คําตอบของนักศึกษาจะไมมีผลกระทบใด ๆ
ตอการเรียน และผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม
ศิณาภรณ หูเ ต็ม
วิทยาลัยราชพฤกษ

ตอนที่ 1
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง
โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพทีเ่ ปนจริงของทาน
1. เพศ
 ชาย
2. ระดับชั้นป
 ป 1
2. อาชีพบิดามารดา

 หญิง
 ป 2

 ป 3

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 รับจาง

 ธุรกิจสวนตัว

 อื่น ๆ

 ป 4
 คาขาย

ตอนที่ 2
แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรือ่ ง พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ
คําชี้แจง
โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียว โดยพิจารณาแตละขอ
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ประเด็นคําถาม
ความมีระเบียบวินัย
เขาเรียนตรงตอเวลา
สงงานตรงตามกําหนดที่ไดรับมอบหมาย
นําขนม/อาหาร/เครือ่ งดื่ม มารับประทาน
ในหองเรียน
ทิ้งเศษกระดาษหรือขยะไวบนเกาอี้หรือบนพื้นหอง
แตงกายตามระเบียบของวิทยาลัยราชพฤกษ
เมือ่ เดินผานอาจารยจะแสดงความเคารพ แมวา
ไมเคยเรียนกับอาจารยทานนั้นมากอน

ประจํา
(สม่ําเสมอ)
5

ระดับประพฤติปฏิบัติ
บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง
4
3
2

ไมเคย
ปฏิบัติ
1

ลําดับ
ที่

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ประเด็นคําถาม
ความรับผิดชอบ
แจงใหอาจารยทราบเมือ่ เห็นทรัพยสมบัตขิ องทาง
วิทยาลัยเสียหาย
เขาเรียนทุกครั้งไมเคยขาด
ตักเตือนเพื่อนมิใหทําลายสิ่งของทีเ่ ปน
สาธารณประโยชน
เมือ่ ตื่นสายจึงตัดสินใจไมมาเรียน
เวลานัดทํางานกลุมกับเพื่อนมักมาสาย
และเปนคนสุดทาย
ความซื่อสัตย
เมือ่ เก็บของไดพยายามคืนเจาของ
ไมเขารวมทํากิจกรรมแตใหเพือ่ นเช็คชือ่ ให
ลอกการบานเพือ่ นสงอาจารย
มักปลีกตัวเมือ่ เพือ่ นชวนดื่มสุรา/เลนการพนัน
แอบจดคําตอบเขาไปดูในหองสอบ
สงหนังสือคืนหองสมุดตรงเวลา
โกหกผูปกครองเพือ่ ขอเงินซือ้ ของฟุมเฟอย
ความเสียสละ
บริจาคสิ่งของใหผูประสบทุกขภัย
มาชวยเหลืองานของทางวิทยาลัยเมือ่ ไดรับการขอ
ความรวมมือ ถึงแมจะเปนวันหยุด
แบงปนสิ่งของใหเพือ่ นยืมดวยความเต็มใจ
ยินดีสละสิทธิ์บางอยางของตนเองเพือ่ ประโยชน
สวนรวม
อธิบายและถายทอดความรูหากเพื่อนไมเขาใจในเรือ่ ง
นั้น ๆ
ชวยเหลืองานบานโดยไมเกี่ยงงอน
ความอดทน
ปฏิเสธคําชักชวนใหโดดเรียนเพือ่ ไปเที่ยวกับเพือ่ น

ประจํา
(สม่ําเสมอ)
5

ระดับประพฤติปฏิบัติ
บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง
4
3
2

ไมเคย
ปฏิบัติ
1

ลําดับ
ที่
26
27
28
29
30

ประเด็นคําถาม

ประจํา
(สม่ําเสมอ)
5

ระดับประพฤติปฏิบัติ
บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง
4
3
2

ไมเคย
ปฏิบัติ
1

ใชกําลังตัดสินปญหา
ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง
ซื้อสิ่งของฟุมเฟอยตามกระแสนิยม
ทนฟงเพือ่ นปรึกษาปญหาทางโทรศัพทเปนชั่วโมง
หัวเราะเสียงดังในทีช่ ุมชน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทีน่ อกเหนือจากที่ระบุมาแลวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติ
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………..……………………………………………………………………………………………………………….
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