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 ง 

51260315 : สาขาวชิาพฒันศึกษา 

คาํสาํคญั : คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์/ นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 

  อาจริยพงษ์ คาํตัน๋ : การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นพพร  จนัทรนาํชู , อ.ดร.ลุยง  

วรีะนาวนิ และ ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ. 188 หนา้. 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางจิตวิทยา และปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 4) เพ่ือศึกษา

แนวทางในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมจาํนวน 400 คน ซ่ึงไดจ้าก

การสุ่มตวัอยา่งอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและ

แนวคาํถามในการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Anova) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) และ

การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

   ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความประหยดั อยูใ่นระดบัปานกลาง  2)นกัเรียนท่ีมีเพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นและสภาพครอบครัวท่ีต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  ปัจจยัดา้น

สงัคม ดา้นการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา และดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

ร่วมกนัทาํนายผลการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ดร้้อยละ 13.1 4) แนวทางใน

การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มี 5 แนวทาง คือ 1. การพฒันาดว้ยกระบวนการในการ

จดัการเรียนการสอน 2. การพฒันาดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 3. การพฒันาดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์4. การพฒันาดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  และ 5. การพฒันา

ดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วม 
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51260315 : MAJOR : DEVELOPMENT EDUCATION 

KEY WORD : SELF PRACTICE ON MORAL, ETHICS AND DESIRABLE VALUES / SECONDARY 

SCHOOL STUDENT 

 ARJARIYAPONG KAMTUN : SELF PRACTICE ON MORAL, ETHICS AND DESIRABLE 

VALUES OF SECONDARY SCHOOL STUDENT IN NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS 

ADVISORS : ASST. PROF. NOPPORN CHANTARANAMCHOO, Ph.D., LUYONG VERANAVIN, Ph.D., 

AND ASST. PROF. THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D. 188 pp. 

The purposes of this research were to : 1) to study the conduct in self practice on moral, ethics and 

desirable values of secondary school student in Nakhon Pathom province 2) to compare the conduct in self 

practice on moral, ethics and desirable values of secondary school student in Nakhon Pathom province with 

different personal factors, sex, age, degree of education, work status and working experiences 3) to study 

psychological factor and social factors in fluencing to the conduct in self practice on moral, ethics and desirable 

values of secondary school student in Nakhon Pathom province 4) to study the course of development self 

practice on moral, ethics and desirable values of secondary school student in Nakhon Pathom province. 

Representative sample for the study were 400 secondary school student in Nakhon Pathom province, selected 

by multi-stage sampling. The instrument used in the research consisted. Questionnaire and focus group 

guideline. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

ANOVA, Stepwise Multiple Regression and Content Analysis. 

The result of research revealed that 1) The conduct in self practice on moral, ethics and desirable 

values of secondary school student in Nakhon Pathom province was found to excellent level and when each 

aspect was considered separately, it was also discovered at an excellent level in all aspect, except frugality was 

found to a moderate level. 2) The secondary school student in Nakhon Pathom province with different personal 

factors; sex, degree of education expressed different, in self practice on moral, ethics and desirable values held 

differences with statistical significance at the level of .05 The secondary school student with different class and 

familial status expressed no differences in self practice on moral, ethics and desirable values. 3) Psychological 

factors influencing to appreciate of themselves, social factors influencing to making atmosphere in school and 

joining with activity for promote self practice on moral, ethics and predict to the participation in conduct in self 

practice on moral, ethics and desirable values effected at 13.1 4) The course of development self practice on 

moral, ethics and desirable values has 5 courses. 1. Developing by schooling process. 2. Developing by do 

something to be good sample. 3. Developing by arranging activity for promote self practice on moral, ethics and 

desirable values. 4. Developing by arranging environment in schools. 5. Developing by making participation. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยได้รับความเมตตาจากผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.นพพร  จนัทรนาํชู  อาจารย ์ดร.ลุยง  วีระนาวิน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  

อุ่นอารมยเ์ลิศ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววิชยั ประธาน

กรรมการสอบวทิยานิพนธ์  และรองศาสตราจารย ์ดร.พระครูปุริมานุรักษ ์ ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์

รับเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  รวมทั้งให้คาํปรึกษา  แนะนาํ  ตรวจสอบ  และแก้ไขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ  เป็นอยา่งดี  ตลอดระยะเวลาท่ีทาํการวจิยั  จึงขอขอบคุณไว ้ ณ  โอกาสน้ี     
 ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

นรินทร์  สังข์รักษา  อาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ  อาจารยจิ์รพร  สมบูรณ์วงศ์  และอาจารยสุ์ภทัรา  

สภาพอตัถ ์ ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ  ตรวจสอบ  และปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ทาํให้

เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ขอขอบคุณพระมหาอาํนวย  อภิญาโณ  อาจารย์วรุณศิริ  วฒันอาภรณ์ชัย  อาจารย์

กรรณิกา  อคัคีเดช  อาจารยศ์ศิพรรณ  อุดมผล  อาจารยนิ์ตยา  ชงัคมานนท์  และอาจารยอ์ภิญญา  

สิงห์สมบติั  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมทาํการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 ขอขอบคุณพระมหาประจักษ์  ปัญญาลาภี  ท่ีกรุณาให้ค ําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไข

ปรับปรุงรูปเล่มอยา่งถูกตอ้ง 

 ขอขอบคุณอาจารยบุ์ญส่ง  จูยืนยง  อาจารยบุ์ญโชค  จึงเจริญกุล  อาจารยเ์กวลิน  เสียง

เกษม  คุณจุรีพร  กาญจนะ  นายกญัจพงษ ์ กาญจนะ  และนางสาวปัณณพร  กาญจนะ  ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลสาํหรับการวจิยั 

 ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการ  และนกัเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตจงัหวดันครปฐม ท่ีให้

ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามและใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาพฒันศึกษา รุ่น 6 ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ และให้คาํแนะนาํ  

ตลอดจนทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในการทาํวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถ

กล่าวนามไดท้ั้งหมด  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอบูชาคุณ
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บทที ่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญหน้ากบัความเปล่ียนแปลงใน

ทุกๆดา้น  ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  และเทคโนโลย ี 

ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอย่างมากมายและ

กวา้งขวาง  ประกอบกบัอุดมการณ์ของการพฒันาในระบบทุนนิยม  ไดใ้หค้วามสําคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจเป็นหลกั  โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้เศรษฐกิจของประเทศ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ประเทศมีภาวะความทนัสมยั  มีการลงทุนจากต่างประเทศ  

สังคมเกษตรกรรมค่อยๆเปล่ียนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรม แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าคนใน

สังคมไทยจะมีวิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  ตรงกนัขา้ม  วิถีชีวิตท่ีดีงามและเรียบง่ายของคนใน

สังคมไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  เพราะภาวะท่ีขาดความสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม  ในปัจจุบนัพบวา่  ไดเ้กิดปัญหาต่างๆข้ึนตามมามากมาย  เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย  

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ภยัพิบติัจากธรรมชาติ  และปัญหาสังคม  เป็นตน้  (สุทธิวรรณ  

ตนัติรจนาวงศ ์ และคณะ  2551 : 1-3) 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนัท่ีกระแสโลกาภิวฒัน์ไดห้ลัง่ไหลเขา้มา  เป็นเหตุให้คนใน

สังคมไทยขาดภูมิคุม้กนัในการเลือกสรรส่ิงท่ีควรบริโภค  เป็นเหตุให้รับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้

มาใชใ้นการดาํรงชีวติประจาํวนั  ไม่วา่จะเป็นการบริโภค  การแต่งกาย  ความเป็นอยูบ่นพื้นฐานของ

ความฟุ่มเฟือย  หรูหรา  นิยมวตัถุ  จนเกิดเป็นวฒันธรรมบริโภคนิยม  (Consumerism)  ส่งผลให้เกิด

ความเส่ือมโทรมและวิกฤติทางศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  จนสังคมไทยตกอยูใ่นสภาพท่ี

เลวร้าย  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีตลอดจนวฒันธรรมอนัดีงามท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมไว ้ 

แทบจะไม่หลงเหลือให้อนุชนคนรุ่นหลงัได้ช่ืนชม  คนไทยมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน  สังคมท่ีมีมิตร

ไมตรีและความเอ้ืออาทรต่อกนัเหลือน้อยลง  เกิดการแตกแยกทางความคิด  การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  

ขาดความสมคัรสมานสามคัคี  เพราะตอ้งแก่งแย่งแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดของตนเอง  สถาบนั

ครอบครัวจาํนวนมากล่มสลาย  คนห่างวดัมากข้ึน  การขัดเกลาจิตใจทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมลดนอ้ยลง  ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  ผูซ่ึ้งจะเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป

(ทิศนา  แขมมณี  2546 : 27-28)  จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชน  เช่น  

ปัญหาสังคม  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนกัเรียน  นกัศึกษา  ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
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เสพติดในกลุ่มนกัเรียน  นกัศึกษา  ปัญหานกัเรียน  นกัศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมในเวลาเรียน  

ปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  และปัญหาอาชญากรรม  จากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียน  นักศึกษาดงักล่าวพบว่า  รากเหง้าแห่งปัญหาท่ีแท้จริง  คือ  การท่ีนักเรียน  นักศึกษา  

ไดรั้บการกล่อมเกลาทางจิตใจไม่เพียงพอ  และในบางกรณีถูกละเลยจากสถานศึกษาท่ีปลูกฝังใน

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม  จนทาํใหข้าดความสาํนึกต่อหนา้ท่ี  ขาดความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี  ขาดการใช้

สติปัญญาย ั้งคิด  และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีไม่เหมาะสม  อีกทั้งสภาพแวดล้อม

รอบตวันกัเรียน  นกัศึกษา  ท่ียุยง  ส่งเสริม  ชกัจูง  และโนม้นา้วอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยรูปแบบท่ีมีการ

พฒันาอย่างหลากหลาย  จนยากต่อการควบคุม  ป้องกนั  และแกไ้ขปัญหานักเรียน  นกัศึกษาให้

สัมฤทธ์ิผลได ้ (กรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม  2550 : 5)  ทาํใหเ้ด็กและเยาวชน  ตอ้งตกเป็น

เหยือ่ของผลกระทบจากปัญหาวกิฤติทางสังคม  ท่ีสืบเน่ืองมาจากความเจริญทางดา้นวตัถุและจิตใจ

ท่ีไม่สมดุลกนั 
ดงันั้น  ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  8  เป็นตน้มา  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงไดป้รับกระบวนทศัน์การพฒันาให้เนน้คน

เป็นศูนย์กลางในการพฒันา  มีการพฒันาแบบองค์รวม  โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุล  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  80  ไดใ้ห้ความสําคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุน

การพฒันาคน  โดยเนน้การพฒันาดา้นสุขภาพ  และพฒันาการศึกษาทุกรูปแบบ  อนัเป็นส่ือกลางให้

สังคมมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินยั  คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  การปลูกจิตสํานึก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ส่ง เสริมความรู้ รักสามัคคี   ปลูกจิตสํานึกในการเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอนัดีงาม ซ่ึงสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  ท่ีประกาศใช้ในระหว่างปี  2550-2554   ก็ได้

สานต่อแนวคิดให้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพคนในทุก

มิติอยา่งสมดุล  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้และทกัษะความสามารถ  ประกอบกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พุทธศกัราช  2545  ใน

มาตราท่ี  6  ไดก้าํหนดวา่  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย  ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  

ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรม  ในการดาํรงชีวิต  

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดักระบวนการในการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจดัการ

เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ในดา้นต่างๆอย่างไดส้ัดส่วน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  (กระทรวงศึกษาธิการ   

2542 : 5-13)  เพราะฉะนั้นการท่ีจะพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพ  มีศกัยภาพและเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
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ไดน้ั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นปัจจยัหลกัหรือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  เพราะ

การศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาบุคคลให้มีความเจริญและส่งเสริมคนในชาติให้มีคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค์  ดงัจะเห็นไดจ้ากจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  คือ  การมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยั

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์  สร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  

(กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 3-6)  การพฒันาคนใหมี้คุณภาพจะตอ้งพฒันาให้ครบทั้ง  3  ดา้น  คือ  

ดา้นพุทธิพิสัย  ดา้นทกัษะพิสัย  และดา้นจิตพิสัย  โดยเฉพาะในดา้นจิตพิสัยถือวา่มีความสําคญัและ

เป็นพื้นฐานในการพฒันาคนให้มีคุณภาพอย่างแทจ้ริง  และนอกจากน้ีจาํเป็นจะตอ้งเน้นการให้

การศึกษาควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม  เพราะถา้คนมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  

สังคมก็จะขาดความสงบร่มเยน็เป็นสุข  และมีปัญหาท่ีสับสนวุน่วาย  ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงถือ

วา่มีบทบาทท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งในการดาํเนินการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายน้ีได ้ เพราะสถาบนัการศึกษา

มีหนา้ท่ีหลกัในการถ่ายทอดความรู้  อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษามีหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้และ

วิชาการต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนซ่ึงมีอายุระหว่าง  12-18  ปี  ซ่ึงถือว่า

เป็นวยัแห่งการเรียนรู้  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี  และใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นวยัท่ีกระทาํความผิดไดง่้ายท่ีสุดเน่ืองจากมีความมัน่ใจในตวัเองสูง  จึงเป็นวยัท่ี

ควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสํานึกท่ีดี  เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง  โดยอยูบ่นพื้นฐานของความ

ถูกตอ้งดีงามและการยอมรับของสังคม 
ดว้ยเหตุท่ีจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตปริมณฑล  มีความพร้อมทางดา้นการจดั

การศึกษา  กล่าวคือ  มีสถานศึกษาทุกระดับท่ีจะให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง  ตั้ งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้ ง

สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน  แต่การจดัการศึกษาของจงัหวดันครปฐมท่ีผ่านมา  แมว้่าทุก

ภาคส่วนจะระดมสรรพกาํลังในการร่วมพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด  แต่ยงัคงพบ

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาในหลายๆดา้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นพฤติกรรมของ
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นกัเรียน  นักศึกษา  แมว้่าสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐมจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  

จากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) จาํนวน  

343  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  95.01  ได้รับการรับรองร้อยละ  90.67  โดยสถานศึกษาท่ีได้รับการ

รับรองมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมระดบัดี  ร้อยละ  67.52  ระดบัดีมาก  ร้อยละ  32.48  แต่จากการ

ติดตามของเครือข่ายติดตามดูแลและสอดส่องความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดันครปฐม  

พบว่า  นักเรียน  นักศึกษา  มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายประการ  เช่น  ติดเกมส์  มัว่สุมใน

แหล่งสถานบนัเทิง  มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  หนีเรียน  บริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยและมีราคาแพง  มี

พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด  แข่งรถจกัรยานยนต์  และยกพวกตีกนั  เป็นตน้  

(แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดันครปฐม  พ.ศ.  2553-2556  2552 : 37-38)  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีได้

สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอในด้านคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมเมืองของจงัหวดันครปฐมไดอ้ยา่งชดัเจน  จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ

ปลูกฝังและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม   
จากความสําคญัของปัญหาดงักล่าว  ทาํให้ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพฒัน

ศึกษาและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มีความสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษาการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  ในดา้นมีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความกตญั�ูกตเวที  มีความ

เมตตากรุณา  มีความประหยดั  ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เพื่อให้ได้ขอ้มูลอนัจะเป็น

ประโยชน์สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหารสถานศึกษาจะไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาและจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เป็น

บุคคลท่ีมีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และจิตใจ  เพื่อใหส้ามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม    
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ของนักเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางจิตวทิยา  และปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม   
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4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีปัจจยัดา้นบุคคลแตกต่างกนั  

ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัชั้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสภาพครอบครัว  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านจิตวิทยา  และปัจจยัด้านสังคมมีผลต่อระดับการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

ขอบเขตของการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไว้

ดงัน้ี  คือ 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  29  โรงเรียน  รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน  40,503  คน 

 2. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดั

นครปฐม จาํนวน  16  โรงเรียน  รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน  380  คน  โดยการเปิดตารางเครซีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) และสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(Multi-stage random sampling)    

   3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  โดยใช้กรอบแนวคิดมาตรฐาน

ดา้นผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ใน  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  1. ความมีวินยั 

2. ความซ่ือสัตยสุ์จริต  3. ความกตญั�ูกตเวที  4. ความเมตตากรุณา  5. การประหยดั  6. การปฏิบติั

ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 4. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นบุคคล  ประกอบดว้ย  เพศ  ระดบัชั้น

ท่ีกาํลงัศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสภาพครอบครัว  ปัจจยัด้านจิตวิทยา  ประกอบดว้ย  
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ความฉลาดทางอารมณ์  และการเห็นคุณค่าในตนเอง  ปัจจยัดา้นสังคม  ประกอบดว้ย การสร้าง

บรรยากาศในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  ใน  6  ดา้น  คือ  ดา้นความมีวินยั  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้น

ความกตัญ�ูกตเวที  ด้านความเมตตากรุณา  ด้านการประหยดั  และด้านการปฏิบัติตนเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพนัธ์  2554 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็นความคิดท่ีจะก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบติัตนให้อยู่

ในคุณงามความดี  สามารถแยกแยะดีชั่ว  ถูกผิดอันจะเป็นประโยชน์ทั้ งต่อตนเองและสังคม

ส่วนรวม 
 จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นคนดี  เพื่อก่อให้เกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ค่านิยมที่พึงประสงค์  หมายถึง  หลกัหรือแนวความคิดท่ีดีงามอนัจะเป็นแนวทางในการ

นาํไปประพฤติปฏิบติั   
ความมีวินัย  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให้ความสําคญั  การเคารพ  และการ

ยอมรับท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ  กฎเกณฑ ์ และขอ้บงัคบัของสังคม 
ความซ่ือสัตย์  สุจริต  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการปฏิบติัตนอยา่งตรงไปตรงมา

ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ  ไม่คดโกง  มีความละอายและ

เกรงกลวัต่อการประพฤติทุจริตทุกประเภท 
ความกตัญ�ูกตเวที  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพ  และระลึกถึงผูมี้

บุญคุณ  ผูมี้พระคุณตลอดเวลา และหาโอกาสตอบแทนหรือทดแทนบุญคุณดว้ยการเล้ียงดู  ให้กาํลงั

กาย  กาํลงัใจ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

ความเมตตา กรุณา  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการท่ีบุคคลปรารถนาให้ผูอ่ื้นมี

ความสุข  และรู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  โดยไม่หวงัผลตอบแทน  และไม่เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตวั 
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การประหยัด  หมายถึง  การท่ีบุคคลรู้จกัอดออม  รู้จกัใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นทั้งส่วนตน

และส่วนรวมอยา่งเหมาะสม  คุม้ค่า  และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  รู้จกัความพอดี  พอเพียงและ

ยนิดีในส่ิงท่ีได ้ พอใจในส่ิงท่ีมี 

การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการท่ีบุคคล

รู้จกัเสียสละเวลา  ส่ิงของ  และกาํลงักายในการท่ีจะบาํเพญ็ประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่สังคม  หรือการ

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสังคมจดัข้ึน  โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่คนส่วนใหญ่ในสังคม 
ความฉลาดทางอารมณ์  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์  และพฒันาอารมณ์  

ให้เป็นปกติสุขไดไ้ม่ว่าเหตุการณ์รอบขา้งจะเป็นอย่างไร  ก็สามารถท่ีจะดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น

อยา่งสร้างสรรค ์ และมีความสุข 
การเห็นคุณค่าในตนเอง  หมายถึง  ความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อตนเองวา่มีความสําคญั  

เช่ือมัน่ในความคิดและความสามารถของตนเอง  ภาคภูมิใจในตนเอง  และมีความสามารถท่ีจะคิด

แกปั้ญหาหรือสามารถเลือกวธีิการตดัสินใจบนพื้นฐานของความถูกตอ้งและดีงาม   

นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในเขตจงัหวดันครปฐม   
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม  หมายถึง  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีตั้งอยู่

ในเขตจงัหวดันครปฐม  เฉพาะโรงเรียนท่ีสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 
2. เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  
3. เพื่อทราบแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 
4. เพื่อให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคส์าํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษาต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้การวิจยัการศึกษาเร่ืองการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา  และ

ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา   ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาจากเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

4. คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพงึประสงคข์องนกัเรียนนกัศึกษา 

5. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
6. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกบัการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 

7. มาตรฐานดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา

ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)      

8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
1. 1  ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

 คาํว่า  “คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม”  โดยทัว่ไปมกัจะมีการนาํมาใชค้วบคู่กนัจนทาํ

ใหเ้ขา้ใจวา่มีความหมายใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั  แต่ถา้สังเกตให้ดีก็จะทาํให้ทราบถึงความหมาย

ท่ีแตกต่างกนั  ตามท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยม  ดงัน้ี 

ความหมายของคุณธรรม 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546 : 253) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  

คุณธรรม  หมายถึง  น.  สภาพคุณงามความดี  คุณ  หมายถึง  มีค่า  มีความดี  และธรรม  หมายถึง  

ความประพฤติ  คุณธรรม  หมายถึง  ความประพฤติในส่ิงท่ีดีท่ีมีค่า  ประพฤติแต่คุณงามความดี 
 พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยตฺุโต  2540 :34)  กล่าววา่  คุณธรรม  คือ  ธรรมท่ีเป็นคุณงามความ

ดี  สภาพท่ีเก้ือกลู 
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 ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  (2543 : 115)  ให้ความหมายของคุณธรรมวา่  คุณธรรม  คือ  ส่ิงท่ี

บุคคลยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม  มีประโยชน์มากและมีโทษนอ้ย 

 ประภาศรี  สีหอาํไพ  (2540 : 21)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  คุณธรรม  หมายถึง  หลกัธรรม

จริยาท่ีสร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีในทางศีลธรรม  มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูใ่นขั้นสมบูรณ์

จนเตม็เป่ียมไปดว้ยความสุขความยนิดี 

ธีรรัตน์  กิจจารักษ ์ (2542 : 4)  ให้คาํจาํกดัความไวว้า่  คุณธรรม  คือ  ความรู้สึกผิดชอบชัว่

ดี  เป็นกฏเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบติัในสังคม  และทาํให้บุคคลมีการพฒันา

จนกระทัง่มีลกัษณะพฤติกรรมเป็นของตนเอง  มาตรฐานการตดัสินของสังคมจะเป็นเคร่ืองตดัสินวา่  

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกหรือผดิ 

ยนต ์ ชุ่มจิต  (2546 : 261-262)  ให้ความหมายของคุณธรรมวา่  หมายถึง  ธรรมชาติของ

ความดี  ลกัษณะของความดี  หรือสภาพของความดีท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง 

  วศิน  อินทสระ  (2541 : 106-107)  กล่าววา่  คุณธรรม  คือ  อุปนิสัยอนัดีงามซ่ึงสั่งสมอยูใ่น

ดวงจิต  อุปนิสัยอนัน้ีไดม้าจากความพยายามและความประพฤติต่อกนัมาเป็นเวลานานพร้อมอธิบาย

และไดใ้หค้วามหมายสั้นๆวา่  คุณธรรม  คือ  ความลํ้าเลิศแห่งอุปนิสัย 
สมพร  เทพสิทธา  (2541 : 1-2)  ได้กล่าวถึงคุณธรรมว่า  มีการให้ความหมายโดย

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ว่า  เป็นธรรมท่ีเป็นคุณ  ความดีงาม  และสภาพท่ีเก้ือกูล  คุณธรรมจึงถูก

จดัเป็นกุศลธรรม  เป็นธรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  พรหมวิหารธรรม  ไดแ้ก่  เมตตา  

(ความรัก)  กรุณา  (ความสงสาร)  มุทิตา  ความพลอยยินดี  อุเบกขา  และคุณธรรม  4  ประการ  ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนเน่ืองในพระราชพิธีสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์  200  ปี  ซ่ึงตรงกบัฆราวาสธรรม  ไดแ้ก่  สัจจะ  ทมะ  จาคะ  และขนัติ 
จากความหมายดงักล่าว  สรุปไดว้่า  คุณธรรม  หมายถึง  คุณงามความดี  และคุณลกัษณะ

หรือสภาวะ (นามธรรม) ท่ีมีค่าอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ซ่ึงเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งหรือดีงาม 

คุณธรรมมีความสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับสังคมมนุษยท่ี์ตอ้งอาศยัอยูร่่วมกนั  เพราะคุณธรรมเป็นหลกั

แห่งความประพฤติปฏิบติั  และมีจุดหมายปลายทางอยู่ท่ีความสงบร่มเย็นเป็นสุขของสังคมโดย

ส่วนรวม 
 ความหมายของจริยธรรม 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546 : 291) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  

จริยธรรม  น.  หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม 
จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ  (2545 : 195)  กล่าววา่  จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑ์หรือแนวทางท่ี

พึงปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณงามความดี  หรือเพื่อให้เกิดคุณธรรม  กฎเกณฑ์หรือแนวทางท่ีพึงปฏิบติั
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ได้รับการประเมินค่าว่าเป็นส่ิงท่ีดี  สามารถนําผูป้ระพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุผลท่ีหวงัไวไ้ด ้ 

ขณะเดียวกนัก็ไม่สร้างความทุกขค์วามเดือดร้อนแก่บุคคลดีหรือสุจริตชนทั้งหลาย  การปฏิบติัตาม

จริยธรรมยอ่มใหผ้ลดีแก่ผูป้ฏิบติั  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  ผูป้ฏิบติัตามจริยธรรมยอ่มไดช่ื้อวา่  เป็น

คนดี 
กรมวิชาการ  (2541 : 7)  ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมไวว้า่  จริยธรรม  (Ethics)  มาจาก

ภาษากรีกวา่ Ethos คือ นิสัย  ดงันั้นจริยธรรม และจริยศาสตร์จึงเป็นเร่ืองการฝึกนิสัย  ซ่ึงก็มีคาํถาม

วา่ฝึกอยา่งไรจึงจะเป็นนิสัย  บา้งก็มีขอ้สงสัยวา่นิสัยฝึกกนัไดห้รือไม่  Ethos  หรือนิสัย  ตามทฤษฎี

ของชาวกรีกกล่าวว่า  คนเราเกิดมาเหมือนผา้ขาวแลว้มาฝึกกนัโดยตอ้งทาํบ่อยๆ  ทาํซํ้ าๆ  จนเป็น

นิสัย  แลว้จะกลายเป็นคุณธรรม  เป็นการเร่ิมจากภายนอกเขา้ไปสู่ภายใน  เป็นลกัษณะนิสัย  เป็น

คุณสมบติัท่ีดีในจิตใจ  ฉะนั้นการทาํดีตอ้งทาํบ่อยๆ  จนเป็นนิสัย 
ทิศนา  แขมมณี  (2546 : 2)  กล่าววา่  จริยธรรม  เป็นการแสดงออกของการประพฤติในส่ิง

ท่ีถูกตอ้งดีงาม  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีคุณธรรมภายใน 
บุญมี  แท่นแกว้  (2542 : 25)  กล่าววา่  จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมชาติหรือหลกัธรรมท่ีควร

ประพฤติ  จดัเป็นคุณธรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายในลกัษณะท่ีดีงาม  ถูกตอ้ง  อนัเป็นส่ิงท่ีพึง

ประสงคข์องสังคม  และจริยธรรมจะมีไดต้อ้งอาศยัหลกัคาํสอนทางศาสนา  ไดแ้ก่  ศีล  อนัหมายถึง  

หลกัหรือกฎเกณฑก์ารประพฤติปฏิบติัเพื่อฝึกหดักายและวาจาใหเ้รียบร้อย 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 18-25)  กล่าววา่  จริยธรรม  หมายถึง  ระบบการ

ดาํเนินชีวติท่ีดีตามธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั  3  ประการ  คือ  1) ในดา้นพฤติกรรมภายนอก

ท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางสังคมและวตัถุตลอดจนธรรมชาติ  คือ  ศีล  2) ในดา้นจิตใจท่ีมัน่คง  

เพราะการมีจิตใจท่ีมัน่คงเป็นแกนสาํคญัในการพฒันา  คือ  สมาธิ  3) ในดา้นความรู้  ความเขา้ใจใน

ความเป็นจริง  การมองเหตุผล  คุณค่าตลอดจนเขา้ถึงความจริงของธรรมชาติ  คือ  ปัญญา  ปัจจยัทั้ง  

3  ประการน้ีจะส่งผลและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในระบบความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยัในการดาํเนิน

ชีวติ 
พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์  (2547 : 159-160)  อธิบายว่า  นักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ  ให้

ความหมายของคาํวา่  จริยธรรม  ต่างกนัออกไปดงัน้ี 

นักจิตวิทยาจิตวิเคราะห์  เช่ือว่าจริยธรรม  คือ  ส่ิงท่ีได้รับการปลูกฝัง  ขัดเกลา  และ

พฒันาข้ึนจากแรงขบัพื้นฐานภายในจิตใจใตส้ํานึกของตน  กระบวนการขดัเกลานั้นอยูใ่นรูปของ

การเลียนแบบดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะปรับตวัตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นสังคม 

นกัจิตวทิยาปัญญานิยม  เช่ือวา่จริยธรรม  คือ  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดควบคู่กบัสติปัญญา

ของมนุษยเ์พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในสังคม 
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นกัจิตวทิยาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  มีความเช่ือวา่จริยธรรม  คือ  การควบคุมพฤติกรรม

มนุษยใ์หเ้ขา้กบักฎเกณฑ ์ หรือมาตรฐานความประพฤติไดถู้กตอ้งหรือดีงามตามท่ีสังคมกาํหนด   

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2542 : 88)  กล่าวถึงความหมายของจริยธรรมไวว้า่  คาํวา่  จริยธรรม  

แยกออกเป็น  จริยะ + ธรรม  คาํวา่  จริยะ  หมายถึง  ความประพฤติ  หรือกิริยาท่ีควรปฏิบติั  ส่วนคาํ

วา่  ธรรม  มีความหมายหลายอยา่ง  เช่น  คุณความดี  หลกัคาํสอนของศาสนา  หลกัปฏิบติั  เม่ือนาํ

คาํทั้งสองมารวมกนัเป็น  จริยธรรม  จึงไดค้วามหมายตามตวัอกัษรวา่  หลกัแห่งความประพฤติหรือ

แนวทางของการประพฤติ 

จากความหมายดงักล่าว  สรุปไดว้า่  จริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤติและการปฏิบติัท่ี

คนในสังคมเห็นร่วมกนัวา่ถูกตอ้งดีงาม  ทั้งทางกายและวาจา  ซ่ึงสะทอ้นคุณธรรมภายในออกมาให้

เห็นเป็นรูปธรรม  สมควรท่ีบุคคลจะนาํมาประพฤติปฏิบติั  เพื่อให้ตนเองและสังคมมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  สงบร่มเยน็เป็นสุข 
ความหมายของค่านิยม 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546 : 242) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า  

ค่านิยม  น.  หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ  และกาํหนดการกระทาํ

ของตนเอง 
สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2545 : 15)  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของค่านิยม

วา่  คือ  ความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือสังคมยอมรับร่วมกนั  ยึดถือ

เป็นเคร่ืองตดัสินใจ  และกาํหนดการกระทาํของตนเอง  ยอมรับร่วมกนัวา่เป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่า  ควร

แก่การนาํไปเป็นกรอบของการดาํเนินชีวติเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม  ค่านิยมจึงเป็น

การแสดงออกในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูถื้อปฏิบติั  เพราะจะมีทั้งค่านิยม

ท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กนัไปตามความตอ้งการของสังคม  เน่ืองจากแต่ละสังคมจะ

มีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั   

ยุพา  นนัทะไชย  (2540 : 155)  กล่าวว่า  ค่านิยมนั้นเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมยอมรับ  และ

ยดึถือปฏิบติัอยูใ่นระยะหน่ึง  ทั้งน้ี  โดยผา่นการประเมินคุณค่าและเลือกตดัสินใจแลว้  ค่านิยมของ

แต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์  ค่านิยมมกัเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยัได ้

จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ  (2545 : 75)  กล่าววา่  ค่านิยม  (Value)  หมายถึง  คุณค่าท่ีกาํหนดไว้

กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  เช่น  ทรัพยสิ์นเงินทอง  เกียรติยศ  การสรรเสริญ  

รวมทั้ งคุณค่าท่ีกําหนดไว้กับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงสังคมให้การยกย่อง  เช่น  

พฤติกรรมท่ีเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นคนดี  เป็นตน้ 
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รังสรรค์  ประเสริฐศรี  (2548 : 65)  กล่าววา่  ค่านิยม  หมายถึง  ความเช่ือมัน่พื้นฐานซ่ึง

นาํไปสู่พฤติกรรมของบุคคลหรือสังคม  หรือความรู้สึกนิยมชมชอบ  หรือเห็นคุณค่าในบุคคล  

ส่ิงของ  หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ค่านิยมมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  ดา้นบวกหมายถึง  ส่ิง

ท่ีดีและความตอ้งการ  ดา้นลบหมายถึง  ส่ิงท่ีไม่ดีและไม่ตอ้งการ  ค่านิยมช่วยให้เกิดความรักและ

ความสัมพนัธ์กนัในสังคม  โดยค่านิยมแบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะคือ  ลกัษณะแรกเป็นค่านิยมของ

บุคคล  เช่น  ค่านิยมดา้นความมีอิสรเสรี  ความพอใจ  การเคารพตนเอง  ความเช่ือฟัง  เป็นตน้  ส่วน

อีกลกัษณะหน่ึง  คือ  ค่านิยมของสังคมซ่ึงเป็นระบบความร่วมมือ  ความมีสันติภาพ  และความเป็น

ประชาธิปไตย 
  จากความหมายดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ค่านิยม  หมายถึง  แนวความคิดต่อพฤติกรรมท่ีดีมี

คุณค่าเหมาะสําหรับนํามาประพฤติปฏิบติั  ซ่ึงแนวความคิดน้ีมกัจะเปล่ียนแปลงไปตามความ

คิดเห็นของบุคคลตามช่วงระยะเวลา 
เม่ือสรุปความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  

ความถูกตอ้ง  ท่ีบุคคลแสดงออกต่อบุคคลและสังคมตามความเช่ือของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม  ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมยอมรับและยึดถือปฏิบติัซ่ึงมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและเป็นส่ิงท่ีบุคคล

ส่วนใหญ่เช่ือวา่ดีงาม 
1.2  ความสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

 คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ถือวา่มีความสําคญัต่อการพฒันามนุษยใ์ห้

สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้ นนักวิชาการหลายท่านจึงได้อธิบาย

ความสาํคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ไวด้งัน้ี 
 กรมวชิาการ  (2539 : 15)  ไดอ้ธิบายวา่  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  มีบทบาทสําคญั

ในชีวติมนุษยห์ลายประการเช่น 
 1. ทาํหน้าท่ีเป็นบรรทดัฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลาย  เป็นตวักาํหนดการ

แสดงออกว่าควรทาํหรือไม่ควรทาํ  ซ่ึงจะช่วยกาํหนดจุดยืนในเร่ืองต่างๆ  และช่วยประเมินการ

ปฏิบติัของตวัเราและบุคคลอ่ืน 
 2. ทาํหน้าท่ีเป็นแบบแผนสําหรับการตดัสินใจและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ  ทาํให้เขาเลือก

ทางใดทางหน่ึงเพื่อแก้ไขปัญหา  เช่น  การตดัสินใจปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตแทนท่ีจะ

เลือกในทางช่วยเหลือพวกพอ้งหรือปฏิบติัในทางท่ีไม่สุจริต 
 3. ทาํหนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจหรือผลกัดนัของบุคคล  เช่น  คนท่ีนิยมชมชอบการมีอายุยืนยาว  

มีสุขภาพดี  จะผลกัดนัใหอ้อกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
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 จริยธรรมนบัว่าเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของมนุษยทุ์กคนและทุกวิชาชีพ  หากบุคคลใดหรือ

วชิาชีพใดไม่มีจริยธรรมเป็นหลกัยดึเบ้ืองตน้แลว้ก็ยากท่ีจะกา้วไปสู่ความสําเร็จแห่งตนและวิชาชีพ

นั้นๆ  ท่ียิ่งไปกว่านั้นก็คือ  การขาดจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ  อาจมีผลร้ายต่อ

ตนเอง  สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย  ดงัจะพบเห็นไดจ้ากการเกิดวิกฤติศรัทธาใน

วชิาชีพหลายแขนงในปัจจุบนั  ทั้งในวงการวชิาชีพครู  แพทย ์ ตาํรวจ  ทหาร  นกัการเมือง  ฯลฯ  จึง

มีคาํกล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี  และไม่สามารถสร้างแพทย ์ ตาํรวจ  

ทหาร  นกัการเมือง  และนกัธุรกิจท่ีดีได ้ ถา้บุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติท่ี

ไม่ดี 
 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต)  (2531 : 3-4)  กล่าววา่  นํ้ าและอากาศเป็นส่ิงท่ีมีอยูท่ ัว่ๆไป  

เป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวิต  เพราะวา่ถา้ขาดนํ้ าเพียงวนัเดียวคนก็แทบตาย  ยิ่งขาดอากาศประเด๋ียวเดียวก็

อาจตายหรือไม่ก็เป็นอมัพาตไป  จริยธรรมหล่อเล้ียงชีวติมนุษยแ์ละสังคมของเราอยูโ่ดยไม่รู้ตวั  แต่

ก็มีความแตกต่างกนัอยูอ่ยา่งหน่ึงระหวา่งนํ้าและอากาศ  กบัศาสนาและจริยธรรม  คือนํ้ าและอากาศ

นั้นคนขาดไปแล้วก็รู้ตวัเองว่าตวัเองขาดอะไรและตอ้งการอะไร  แต่ศาสนาและจริยธรรมนั้นมี

ลกัษณะประณีตและเป็นนามธรรมมาก  จนกระทัง่แมว้่าคนจะขาดส่ิงเหล่าน้ีจนถึงขั้นมีปัญหา

เกิดข้ึนแลว้ก็ยงัไม่รู้วา่ขาดอะไร  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจ  และช้ีแจงอย่างต่อเน่ืองให้

ตระหนกัเห็นคุณค่าและความสาํคญั 
ยนต ์ ชุ่มจิต  (2546 : 264-265)  ไดอ้ธิบายวา่  คุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมก่อให้เกิด

ประโยชน์หรือมีความสาํคญัทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นดงัต่อไปน้ี 
 1. ประโยชน์ตน 
  1.1 ทาํให้ตนเองมีชีวิตท่ีสงบร่มเย็น  ไม่ต้องเดือดเน้ือร้อนใจ  ไม่ต้องอยู่อย่าง

หวาดระแวง  เพราะตนเองไม่ไดเ้บียดเบียนผูใ้ด  มีแต่จะสร้างประโยชน์สุขใหแ้ก่สังคมและผูอ่ื้น 
          1.2 ทาํให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตวัและการงานอาชีพ  มีความ

มัน่คงและกา้วหนา้ 
          1.3 ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทัว่ไป 
          1.4 ครอบครัวอบอุ่น  มีความสุข  มีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่คง 
 2. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
          2.1 ประโยชน์ต่อสถาบัน  เช่น  สถาบันครอบครัวของตนได้รับการยกย่อง

สรรเสริญจากบุคคลทัว่ไป  สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัท่ีประกอบอาชีพธุรกิจมีช่ือเสียง  ทาํให้

บุคคลอ่ืนศรัทธาเล่ือมใส  สถาบนัหรือหน่วยงานท่ีตนเองสังกดัมีความเจริญกา้วหน้า  ไดรั้บการ
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พฒันาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  ทั้ งน้ีเพราะสมาชิกทุกคนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ศีลธรรมอนัดีงาม 
  2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น  สังคมไดรั้บความสงบสุข เพราะทุกคนเป็นคนท่ีมี

คุณธรรม และสังคมไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคนต่างกระทาํหน้าท่ี

ของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 3. ประโยชน์ต่อชาติบา้นเมือง  เช่น  สถาบนัชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีความมัน่คง  เพราะ

ประชาชนมีความจงรักภักดีและเห็นความสําคัญของสถาบันดังกล่าวอย่างแท้จริง  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติมีความมัน่คงถาวร  เพราะทุกคนมีความรู้

ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ และเตม็ใจยดึถือปฏิบติัตาม   
 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  (2540 :1-6)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะทาง

จิตใจท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความ

เก่ง  ความดี  และมีความสุข  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดโดยเนน้จริยธรรมเป็นสําคญั  

เพื่อหาแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเยาวชนและสังคมไทย  

โดยมุ่งเนน้ใหเ้ยาวชนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 5  ประการ  ไดแ้ก่ 
 1. ความสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์  เป็นคุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความกระตือรือร้นสนใจใฝ่คิดคน้เสาะแสวงหาความรู้ดา้นต่างๆ 
 2. ความมีนํ้ าใจ  เป็นคุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดีท่ี

บุคคลกระทาํเพื่อผูอ่ื้นและสังคม  ความมีนํ้ าใจเป็นคุณลกัษณะท่ีเด่นของคนไทยท่ีปรากฏอย่าง

เด่นชดัในสังคมชนบท  ความมีนํ้ าใจ  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความเอ้ืออาทรต่อกนัทาํให้สังคมไทย

เป็นสังคมท่ีน่าอยู ่ การเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองท่ีเน้นเศรษฐกิจทาํให้วิถีชีวิตของคนมีความเร่ง

รีบและต่อสู้มากข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการแสดงออกต่อกนัด้านความมีนํ้ าใจและปรากฏชัดมากข้ึนใน

สังคมอุตสาหกรรม  หากสังคมไม่ให้ความสนใจในการส่งเสริมด้านความมีนํ้ าใจอาจทาํให้เกิด

ปัญหาต่างๆตามมา  ความมีนํ้ าใจมีพื้นฐานมาจากการรู้จกัช่วยเหลือ  รับผิดชอบต่อตนเองและการ

รู้จกัเขา้ใจความรู้สึกของคนอ่ืน  รู้สึกเห็นอกเห็นใจอนัจะนาํมาซ่ึงการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น  

รู้จกัแบ่งปันและให ้ ตลอดจนเสียสละโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 3. ความมีวนิยั  เป็นคุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีจะช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง

และปฏิบติัตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  นกัจิตวิทยาและนกัสังคมวิทยาเช่ือว่า  

วินัยมีพื้นฐานมาจากวยัแรกของชีวิต  มีการเรียนรู้  การเลียนแบบและการฝึกฝนจากบุคคลและ

สังคมแวดลอ้มไปพร้อมๆกนั  กบัการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดการซึมซบัคุณธรรมข้ึนภายใน  ทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรมจริยธรรมและคุณธรรมของบุคคล 
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 4. ความเป็นไทย  เป็นคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค่า  

ภาคภูมิใจและสาํนึกในความเป็นไทยท่ีมีวฒันธรรมพร้อมท่ีจะปฏิบติั  ปกป้อง  อนุรักษแ์ละสืบทอด  

อีกทั้งเทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ แต่เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของสังคม

ยคุโลกไร้พรมแดน  ความเป็นไทยจะยงัคงอยูย่าวนานเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัการดูแลรักษาและอนุรักษ์

ความเป็นไทย  จึงตอ้งช่วยกนัปลูกฝังส่ิงท่ีดีงามดา้นความเป็นไทยสู่จิตใจของเด็กและเยาวชน 
 5. การบริโภคดว้ยปัญญาในวถีิชีวติไทย  เป็นการวเิคราะห์และไตร่ตรอง  ตดัสินใจเลือกรับ

หรือกระทาํส่ิงใดดว้ยความรู้และเขา้ใจในประโยชน์และคุณค่าท่ีแทจ้ริง  การศึกษาไทยควรเนน้ใน

เร่ืองการบริโภคดว้ยปัญญา  แต่ความกา้วหนา้ทางวตัถุชนิดท่ีมนุษยไ์ม่อาจควบคุมให้อยูใ่นหลกัการ

แห่งความพอดีเป็นความเส่ือมทางจิตใจ  พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกมาจึงมีลกัษณะของการ

สร้างความเส่ือมแก่สภาพแวดลอ้ม  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือธรรมชาตินาํไปสู่ความวิปริตของดินฟ้า

อากาศ  ทุกชีวติในโลกจึงไร้ความปลอดภยัเพราะความเจริญทางดา้นวตัถุแต่ขาดความเจริญทางดา้น

จิตใจ 
 สรุปว่า  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ถือว่าเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญ

และความเส่ือมของสังคม  ความสําคญัของคุณธรรมทาํให้เกิดจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม

ส่งผลให้เกิดการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและดีงาม  ทาํให้เกิดความสุขและความพึงพอใจกบัตนเองและทาํ

ให้เกิดความสันติสุขต่อสังคม  คุณธรรม  สามารถท่ีจะปลูกฝังกนัได ้ ซ่ึงเม่ือบุคคลเกิดคุณธรรม

อย่างหน่ึงก็จะส่งผลให้เกิดคุณธรรมดา้นอ่ืนๆตามมา  คุณธรรม  จริยธรรมมีอยู่กบัสังคมทุกระดบั  

เพื่อผลกัดนัใหส้ังคมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  แต่คุณธรรม  จริยธรรม  ของแต่ละสังคมและแต่ละ

ชุมชนก็อาจจะมีความแตกต่างกนัตามความเช่ือ  กาลเวลา  ค่านิยม  ศาสนา  อาชีพ  และชนชั้น  

ดงันั้น  คุณธรรม  จริยธรรม  จึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร  มีความเป็นอนิจลกัษณะ  พร้อมท่ีจะปรับ

ตนเองใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมและชุมชนตลอดเวลา 
1.3  การวดัคุณธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม  และจริยธรรมมีวิธีการวดัเช่นเดียวกบัการวดับุคลิกภาพ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีวดัไดย้าก

และซับซ้อน นักจิตวิทยาและนักวดัผลการศึกษาได้พยายามหาวิธีการ  และสร้างเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพพอท่ีจะกระตุน้ใหเ้ห็นตรงตามลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผูท่ี้ถูกวดัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
ลว้น  สายยศ  และองัคนา  สายยศ (2542 : 192-195) กล่าวถึงการวดัการแสดงออกทาง

จริยธรรมวา่  สามารถทาํไดห้ลายแบบดงัน้ี 
1. การสังเกตพฤติกรรม  เป็นการเฝ้ามองดูอย่างมีจุดหมาย  เคร่ืองมือท่ีสําคญัจึงเป็นตา

นั่นเอง  ตากับการรับรู้จะตอ้งมีความเท่ียงตรง  สามารถจาํแนกพฤติกรรมของผูท่ี้ถูกสังเกตไว้
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จาํนวนหน่ึง  การสังเกตท่ีดีต้องไม่พยายามให้ผูถู้กสังเกตรู้ตวั  และควรกําหนดระยะเวลาให้

เหมาะสมจึงจะดี 
2. การสัมภาษณ์  หมายถึง  การพูดคุยกันอย่างมีจุดหมาย  เคร่ืองมือสําคญัจึงเป็นปาก 

จุดมุ่งหมายในท่ีน้ีคือ  ตอ้งการทราบพฤติกรรมทางจริยธรรมจากผูถู้กสัมภาษณ์  เพื่อช่วยให้การ

สัมภาษณ์เป็นมาตรฐานมากข้ึน  จึงควรมีขอ้คาํถามไวก่้อน  และถามเน้นประเด็นท่ีเราศึกษา  ถ้า

ผูต้อบเล่ียงไปทางอ่ืน  ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งพยายามตะล่อมเขา้สู่จุดหมายท่ีตอ้งการใหไ้ด ้
3. ใช้ขอ้ความแสดงจริยธรรมให้เลือกตอบ  ขอ้ความท่ีจะใช้ยาวหรือสั้ นก็ได้  แต่จะตอ้ง

เป็นขอ้ความท่ีมีเง่ือนงาํปัญหาเก่ียวกบัจริยธรรม  ผูท่ี้ตอบจะตอ้งใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมาตอบ 

ส่วนตวัเลือกท่ีกาํหนดไวใ้หต้อบ  ตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้ความนั้นๆดว้ย  ควรสามารถให้คะแนนแต่ละขอ้

ไดเ้ท่ากนั  ทางท่ีง่ายคือ  ใหต้วัเลือกเท่ากนั  และมีเกณฑใ์นการคิดใหค้ะแนนเหมือนๆกนั 
4. ใช้สถานการณ์ย่อยๆ ให้เขียนตอบสถานการณ์ย่อยท่ีกล่าวน้ีจะเป็นเร่ืองสั้ นท่ีมีความ

ขดัแยง้ตอ้งแกปั้ญหาโดยวิธีการทางจริยธรรม   ลกัษณะเหมือนเร่ืองสั้นท่ีใชส้ัมภาษณ์ท่ีกล่าวมาแต่

คร้ังน้ี  ให้ผูต้อบเขียนตอบว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร  พร้อมทั้งเหตุผลประกอบดว้ย  จะได้สามารถ

นาํไปเปรียบเทียบกบัระดบัของจริยธรรมได ้
5. ใช้สถานการณ์ย่อยๆ แลว้เขียนตวัเลือกให้ตอบ  สถานการณ์ในท่ีน้ีอาจจะยาวหรือสั้นก็

ได ้ แต่ให้เป็นลกัษณะท่ีมีปัญหาเชิงจริยธรรมอยู่  ยิ่งซับซ้อนก็จะยิ่งยากต่อการตดัสินใจ  แต่ตอ้ง

ระวงัเร่ืองภาษา  เพราะผูต้อบบางคนอ่านไม่เขา้ใจ  จบัตน้ชนปลายไม่ถูก  เลยไม่สามารถพิจารณา

ตดัสินได ้ ซ่ึงหลกัในการเขียนตวัเลือกมีดงัน้ี 
 5.1 เม่ือไดส้ถานการณ์แลว้  ส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบคาํถามจากสถานการณ์เหมือน

แบบเติมขอ้ความนัน่เอง 
         5.2 ยดึเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจทางจริยธรรม  โดยจะอาศยัทฤษฎีหรือความ

เช่ือใด  ก็เลือกเอาอยา่งหน่ึง 
         5.3 จาํแนกแนวการตอบออกเป็นระดบัๆ  ในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมเป็นพวกๆ

ไว ้           
 5.4 พิจารณาเอาแนวคิดจากการตอบมาทาํเป็นตวัเลือก โดยการดดัแปลง  ปรับปรุง  

 ดงันั้นจะเห็นวา่แต่ละระดบัอายุอาจแตกต่างกนัได ้ การเลือกวดัจริยธรรมตอ้งการพิจารณา

ความเหมาะสมของผูท้ดสอบ  ผูถู้กทดสอบ  สภาพการณ์ทดสอบ  และส่ิงท่ีจะวดัเพื่อการศึกษา   

 1.4 ทฤษฎทีีใ่ช้ในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 

จากการศึกษาเอกสาร  ตาํรา  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ผูว้ิจยัได้

รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและใชใ้นการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  โดย
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ไดแ้ยกออกเป็น  5  ส่วน  ไดแ้ก่  ทฤษฎีท่ียึดตามแนวความคิดท่ีวา่กระบวนการภายในจิตของคนมี

ขั้นของการพฒันา  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม  
และทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 

 1.4.1 ทฤษฎีที่ยึดตามแนวความคิดที่ว่ากระบวนการภายในจิตของคนมีข้ันของ

การพฒันา          
  1.4.1.1 ทฤษฎีของบลูม และคณะ (Bloom 1990, อา้งถึงในนงลกัษณ์  วิรัช

ชยั  และรุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล  2551 : 24) มององคป์ระกอบทางดา้นจิตพิสัยแบบรวมๆ  ไม่แยก

เป็นคุณลกัษณะย่อย  โดยเสนอแนวคิดว่ากระบวนการภายในจิตของคนในการพฒันาคุณลกัษณะ

หรือองคป์ระกอบทางดา้นจิตพิสัยมีลาํดบัขั้นการพฒันาเป็น  5  ขั้นตอนคือ   
                  ขั้นท่ี  1  ขั้นการรับรู้ (Receiving or attending)   
                  ขั้นท่ี  2  ขั้นการตอบสนอง (Responding)  

                  ขั้นท่ี  3  ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)  

                  ขั้นท่ี  4  ขั้นการจดัระบบ (Organization)   

                  ขั้ น ท่ี  5 ขั้ น ก า ร ส ร้ า ง ลัก ษ ณ ะ นิ สั ย  (Characterization) แ ต่ ล ะ ขั้ น มี

ลกัษณะเฉพาะและมีรายละเอียดของพฤติกรรมในแต่ละขั้นดงัน้ี คือ 

          ขั้นท่ี  1  การรับรู้  (Receiving)  เป็นขั้นท่ีคนจะแสดงพฤติกรรมรับสัมผสั

วา่มีส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน จากการถูกส่ิงเร้ากระตุน้ให้มีความรู้สึกไวต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าทาํให้มี

ความตั้งใจ หรือสนใจต่อส่ิงเร้านั้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นเพียงการรับสัมผสัส่ิงเร้าเท่านั้น ขั้น

การรับรู้แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี   

          1. ความรู้ตวัหรือความตระหนกั (Awareness) พฤติกรรมขั้นแรกน้ีเป็นแค่

เพียงแต่มีความรู้ตวัในส่ิงเร้าซ่ึงนาํเขา้สู่สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ส่ิงของหรือสภาวะ ความรู้ตวัมิได้

หมายถึงการตีราคาคุณภาพหรือธรรมชาติของส่ิงเร้า แต่เป็นการรับสัมผสัว่ามีส่ิงเร้าเกิดข้ึนเป็น

ความรู้ขั้นตน้ในระหว่างท่ีมีการรู้ตวั ส่ิงของหรือปรากฏการณ์จะเด่นชดัออกมาชัว่ครู่เหมือนเป็น

ภาพหยาบๆ   

          2. ความตั้งใจรับรู้ (Willingness to receive) พฤติกรรมขั้นน้ีเป็น

พฤติกรรมท่ีมีระดบัสูงข้ึนมาจากขั้นแรก ในขั้นน้ีบุคคลเกิดความสนใจในส่ิงเร้า เกิดความพึงพอใจ 

ใหค้วามตั้งใจในการรับส่ิงเร้านั้นๆ เช่น ใหค้วามตั้งใจเป็นอยา่งดีในการรับรู้   

  3. ความตั้ งใจท่ีมีการควบคุมหรือจัดสรร (Controlled or selected 

attention) พฤติกรรมขั้นน้ีเกิดต่อเน่ืองจากความตั้งใจรับรู้ โดยบุคคลจะเลือกให้ความตั้งใจต่อส่ิงเร้า

คัดสรรท่ีตนเองพอใจ หรืออาศัยความประทับใจท่ีมีมาก่อน หรือให้ความตั้ งใจต่อส่ิงเร้าใน

   ส
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สถานการณ์ท่ีควบคุมใหบุ้คคลเกิดความสนใจต่อส่ิงเร้านั้น เพื่อให้บุคคลเลือกส่ิงเร้านั้น ทั้งๆท่ีมีส่ิง

เร้าอ่ืนๆ อีกหลายอยา่งเรียกร้องความสนใจอยู ่ดงันั้น ส่ิงเร้าท่ีพอจะไดรั้บการเลือก และไดรั้บความ

สนใจมากกวา่ส่ิงเร้าท่ีไม่ชอบท่ีไม่สนใจ 

          ขั้นท่ี  2  การตอบสนอง (Responding) เป็นพฤติกรรมต่อเน่ืองจากการ

รับรู้ โดยท่ีบุคคลไม่เพียงแต่จะตั้งใจรับรู้เท่านั้น แต่จะตอ้งมีการแสดงออกซ่ึงความตั้งใจนั้น แต่

พฤติกรรมขั้นน้ียงัไม่บ่งบอกถึงเจตคติหรือค่านิยมของบุคคลนั้น แต่พฤติกรรมนั้นบ่งบอกวา่บุคคล

กาํลังแสดงพฤติกรรมบางอย่างเก่ียวกับส่ิงเร้านั้ น นอกเหนือจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว การ

ตอบสนองเป็นขั้นตอนท่ีอาจจะเป็นความสนใจของบุคคลนั้ นอย่างแท้จริง ทั้ งน้ีพฤติกรรม

ตอบสนอง แบ่งยอ่ยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ       

          1. การยนิยอมในการตอบสนอง(Acquiescence in responding) พฤติกรรม

น้ีอาจจะเรียกวา่ ความเช่ือฟัง โดยอาจจะแสดงกิริยาตอบสนอง แต่เขาอาจไม่เต็มใจ ท่ีจะยอมรับการ

กระทาํเช่นนั้น 

          2. ความตั้งใจท่ีตอบสนอง (Willingness to respond) พฤติกรรมขั้นน้ีเป็น

ขั้นท่ีบุคคลเกิดความเตม็ใจ และตั้งใจท่ีจะยอมรับและแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงเร้านั้นอยา่ง

เต็มท่ี หรือเกิดความสมคัรใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่เกิดจากการ

กลวัถูกลงโทษหรือไม่มีทางเลือก แต่เป็นการใหค้วามร่วมมือดว้ยความตอ้งการของเขาเอง  

          3. ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) เป็นพฤติกรรม

ท่ีเก่ียวเน่ืองจากพฤติกรรมความตั้งใจท่ีตอบสนอง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีควบคู่กบัความรู้สึกพอใจ ซ่ึง

เป็นการตอบสนองของอารมณ์ หรือมีความสนุกสนานเบิกบานใจด้วย เช่น มีความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการอ่าน หรือสนุกสนานการแสดงดนตรี ในเม่ือเป็นส่ิงท่ีทาํใหต้นเองมีความสุข 

          ขั้นท่ี  3  การเห็นคุณค่า (Valuing) พฤติกรรมขั้นน้ีเกิดจากประสบการณ์

หรือผลิตผลทางสังคมท่ีอยู่รอบๆตวั เม่ือบุคคลไดป้ระเมิน และไดรั้บการยอมรับอย่างช้าๆ ซ่ึงใน

ท่ีสุดก็ยึดถือเป็นแนวทาง หรือเป็นเกณฑ์ของเขา ส่วนประกอบท่ีสําคญัของการเห็นคุณค่า เกิดจาก

ความยินยอมของแต่ละคนต่อคุณค่าบางอย่างท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงในขั้นน้ีบุคคลจะเร่ิมเห็น

คุณประโยชน์ของส่ิงท่ีเขารับรู้ และส่ิงท่ีเขาตอบสนองแลว้ไม่ใช่เพียงแต่รับรู้ หรือตอบสนองไป

ตามกฎเกณฑ ์ซ่ึงมีลาํดบัขั้นการเกิดพฤติกรรมตามขั้นยอ่ยๆ คือ  

  1. การยอมรับในคุณค่า (Acceptance of a value) พฤติกรรมขั้นน้ีเป็นการ

เพิ่มพนูประสบการณ์ในส่ิงเร้านั้นๆ โดยพยายามปฏิบติัตามบ่อยคร้ังเขา้ซ่ึงเป็นการตอบสนองอยา่ง

สมํ่าเสมอ  
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          2. การพอใจในคุณค่า (Preference for a value) พฤติกรรมขั้นน้ีไม่เพียงแต่

การยอมรับคุณค่าเท่านั้น  แต่จะรวมถึงความตั้งใจในการแสดงตวั  เพื่อให้ผูอ่ื้นไดเ้ห็นและไดท้ราบ

ดว้ย โดยการเขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนร่วมมือในกิจกรรมท่ีส่งเสริมส่ิงท่ีเห็นดว้ย  

  3. การผูกพนั (Commitment) พฤติกรรมในขั้นน้ีมีความแน่นอนมากข้ึน

แสดงถึงความศรัทธา  และการยอมรับความเช่ือ ซ่ึงอาจจะมีหรือไม่มีเหตุผล  โดยการเขา้ร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีเห็นคุณค่าและปฏิเสธคดัคา้น  โตแ้ยง้  ขดัขวางการปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีเขา

ไม่เห็นคุณค่า และจะตอ้งมีการขยายพฤติกรรม  หรือการกระทาํท่ีแสดงถึงค่านิยมนั้นออกไปอีก 

          ขั้นท่ี  4  การจดัระบบ (Organization) เม่ือบุคคลพฒันาคุณลกัษณะมาถึง

ขั้นน้ีหมายความวา่ เขาจะพยายามปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีเขายอมรับ  และ

เห็นคุณค่าของคุณลกัษณะนั้น  เขาจะพยายามพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยม (Value)  

หลายๆดา้นพร้อมๆกนั  พยายามจดัลาํดบัค่านิยมต่างๆ ท่ีรับมา  แลว้ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงต่างๆ ท่ี

ยอมรับนั้น ในพฤติกรรมการจดัระบบน้ีแบ่งออกเป็น  2  ระดบั คือ  

  1. การสร้างมโนทศัน์เก่ียวกบัค่านิยม (Conceptualization of a value)  

พฤติกรรมในขั้นน้ีแสดงถึงการเกิดค่านิยมหรือการเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นการเพิ่มพูนค่านิยม  

หรือความเช่ือในส่ิงใหม่ มีการสร้างมโนทศัน์ท่ีจะช่วยทาํให้บุคคลไดเ้ห็นว่า ค่านิยมท่ีเกิดใหม่กบั

ค่านิยมท่ีมีอยูเ่ดิมสัมพนัธ์กนัอยา่งไร   

                 2. การสร้างระบบค่านิยม (Organization of a value) พฤติกรรมในขั้นน้ี

บุคคลจะนาํค่านิยมต่างๆท่ีมีความซบัซอ้นมาจดัระบบค่านิยม เขาจะพยายามชัง่นํ้าหนกัค่านิยมต่างๆ

ท่ีเขายอมรับ  จดัลาํดบัค่านิยมเหล่านั้น สร้างกฎเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขายอมรับและระบบท่ี

เขาสร้างข้ึน  แลว้นาํไปใชก้บัตนเอง  หรือพยายามชวนใหผู้อ่ื้นยอมรับระบบนั้น 

          ขั้นท่ี 5  การสร้างลกัษณะนิสัย  (Characterization) พฒันาการขั้นจดัระบบ

เป็นการเร่ิมตน้ของการวางตวั หรือการยอมรับคุณลกัษณะท่ีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของตวั กล่าวคือ เม่ือการจดัระบบคุณลกัษณะท่ีมีคุณค่าสําหรับตวัเองเขา้รูปเขา้รอยแลว้ บุคคลก็จะ

ยึดถือระบบท่ีจดันั้นเป็นของตนเอง แล้วปฏิบติัหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดย

อตัโนมติั หมายความว่า เม่ือใดก็ตามท่ีเขาอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตอบสนองต่อส่ิงเร้า เขาก็จะ

แสดงออกตอบสนองในรูปแบบคงเส้นคงวาสมํ่าเสมอ  จนจดัไดว้า่เป็นลกัษณะประจาํตวัของเขาใน

ท่ีสุด พฤติกรรมขั้นน้ีแบ่งเป็น  2  ระดบั  คือ  

  1. ขั้นการสร้างขอ้สรุป (Generalized set) ไดแ้ก่  การพยายามปรับปรุง

ระบบท่ีเขาพยายามจดัจนอยู่ในขั้นสมบูรณ์ในตวัเอง คือ การพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้

สมบูรณ์พร้อม ตามแนวหรือระบบท่ีตนเองตอ้งการ   
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                 2. ขั้นสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization) พฤติกรรมขั้นน้ีสังเกตไดจ้าก

การแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอและถาวร จนได้รับการยอมรับจากวงการ หรือหมู่คณะว่าเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเขา ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงวา่ไดเ้กิดคุณลกัษณะเฉพาะตวัของเขา ซ่ึงเป็นเคร่ือง

แสดงวา่ไดเ้กิดคุณลกัษณะเฉพาะนั้นๆในตวัเอง และสามารถบอกลกัษณะแต่ละคนไดเ้กือบสมบูรณ์ 

 1.4.2  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม 

           1.4.2.1 ทฤษฎีของแบนดูรา  (Bandura 1977, อา้งถึงในทิศนา  แขมมณี  

2546 : 8)  กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมว่า  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม  แต่ไม่ใช่เพียงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น  กระบวนการเร่ิมต้นจากการ

เปล่ียนแปลงภายในโดยไม่ตอ้งมีการแสดงออก (Acquisition) แบนดูราเช่ือวา่  การเรียนรู้ส่วนใหญ่

ของคนเกิดข้ึนจากการสังเกตจากตวัแบบ  ซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไป

พร้อมๆกนั  และตวัแบบน้ีทาํหน้าท่ี  3  ลกัษณะดว้ยกนั  คือ  อาจทาํหน้าท่ีส่งเสริมหรือยบัย ั้งการ

เกิดพฤติกรรม  และช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู ่ โดยตวัแบบนั้นอาจเป็นบุคคลจริงๆ (Live Model) 
หรือตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Model) ไดแ้ก่  ตวัแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่างๆ  เช่น  วิทย ุ 

โทรทศัน์  การ์ตูน  หรือ  นวนิยาย  เป็นตน้  การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบน้ีประกอบไปดว้ย

กระบวนการ  4  กระบวนการ  คือ  กระบวนการตั้งใจ (Intentional Processes) กระบวนการเก็บจาํ 

(Retention Processes) กระบวนการกระทาํ (Production Processes) และกระบวนการจูงใจ 

(Motivational Processes) ซ่ึงการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (Environmental) และปัจจยัทาง

พฤติกรรม (Behavioral)  
   นอกจากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบแลว้  แบน

ดูราไดเ้สนอแนวคิดสําคญัอีก  2  แนวคิด  คือ แนวคิดเก่ียวกบัการกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) 
ซ่ึงเช่ือวา่ มนุษยส์ามารถท่ีจะควบคุมความคิด  ความรู้สึก  และการกระทาํของตนเองเพื่อนาํตวัเอง

ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือผลท่ีตอ้งการได ้ และแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-

efficacy) ซ่ึงเช่ือว่า  การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการกระทาํของบุคคลผูท่ี้รับรู้

ตนเองมีความสามารถก็แสดงความสามารถนั้นออกมา 

   วิธีการสอนหรือพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมต่างๆ  โดยการ

สังเกตตวัแบบนั้น ควรดาํเนินการเป็น  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

          ขั้นท่ี  1  การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใส่ใจและตั้งใจสังเกตตวัแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

  ขั้ น ท่ี  2   ก ารเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะต้องมีลักษณะ เ ด่นชัด  ไ ม่

สลบัซบัซ้อนจนเกินไป  เป็นตวัแบบท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์  สามารถดึงดูดจิตใจและทาํให้ผูส้ังเกต

เกิดความพอใจ 
          ขั้นท่ี  3  การช่วยใหผู้เ้รียนเก็บจาํตวัแบบนั้นโดยใชว้ธีิการต่างๆ  เช่น  การ

จดัทาํเป็นรหสั  หรือโครงสร้างให้จาํไดง่้าย  การซักซ้อมลกัษณะของตวัแบบในความคิดและการ

ซกัซอ้มดว้ยการกระทาํ 
          ขั้นท่ี  4  การชกัจูงให้ผูเ้รียนปฏิบติัโดยการช่วยให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่า  หรือ

เห็นผลท่ีน่าพึงพอใจในการปฏิบติั  รวมทั้งการช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ความสามารถของตนและเรียนรู้

วธีิกาํกบัตนเอง 
          ขั้นท่ี  5  การลงมือหรือปฏิบติัโดยช่วยให้ผูเ้รียนไดล้งมือทาํ  สังเกตการ

กระทาํของตนเองใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลยอ้นกลบั  และใหผู้เ้รียนไดเ้ทียบเคียงการกระทาํของตนเองกบั

ตวัแบบในความคิด 
   1.4.2.2 ทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner 1971, อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี  

2542 :3) อธิบายว่า  พฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นผลท่ีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม  

พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปล่ียนไปตามผลท่ีไดรั้บจากการกระทาํท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มนั้น  

ซ่ึงผลจากการกระทาํนั้ นมีอยู่  2  ประเภท  ได้แก่  ผลประเภทเสริมแรง (Reinforcer) ซ่ึงทาํให้

พฤติกรรมนั้นมีอตัราเพิ่มข้ึน  และผลประเภทถูกลงโทษ (Punisher) ซ่ึงทาํให้พฤติกรรมนั้นมีอตัรา

ลดลงหรือหมดไป  ดงันั้นเราจึงสามารถวางเง่ือนไข โดยใชต้วัเสริมแรงหรือตวัลงโทษเป็นเคร่ืองมือ

ในการเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  และลดหรือขจดัพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาได ้

           วธีิการปรับพฤติกรรมมีขั้นตอนหลกัๆ  ดงัต่อไปน้ี 

           วิธีท่ี  1  บ่งช้ีหรือกาํหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนมีลกัษณะเป็น

พฤติกรรมท่ีสังเกตได ้

           วธีิท่ี  2  ใชแ้รงเสริมท่ีเหมาะสมและถูกหลกัการ  ประกอบดว้ย 

   1. ใช้ตวัเสริมแรงทางสังคม  เช่น  การให้คาํชมเชย  ยกย่อง  สนใจ  ให้

เกียรติ  เป็นตน้  

                  2. ให้รางวลัเป็นส่ิงของหรือใช้เบ้ีย (Token) แลกกับส่ิงของท่ีผู ้ปรับ

พฤติกรรมตอ้งการ 

                  3. ให้ทาํกิจกรรมท่ีชอบ  เช่น  การอ่านหนังสือการ์ตูน  การเล่นเกมท่ี

นกัเรียนชอบ 
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   วธีิท่ี  3  ติดตามสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้รับพฤติกรรม  

เม่ือมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการเกิดข้ึน  ควรให้แรงเสริมเป็นคร้ังคราว  เพื่อจะให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่

ถาวร 

 1.4.3 ทฤษฎแีรงจูงใจ   
           1.4.3.1 ทฤษฎีของฟรอยด์ (Freud  1939, อา้งถึงในล้วน  สายยศ  และ

อังคณา  สายยศ 2543 :170-176) ได้สรุปทฤษฎีจิตวิ เคราะห์ (Psychoanalytic Theory)  ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

          องค์ประกอบสําคญัในทฤษฎีจิตวิเคราะห์คือ อิด (Id) อีโก (Ego) และ

ซุปเปอร์อีโก (Superego) Id เป็นแหล่งพลงังานทางจิตเบ้ืองตน้  และเป็นท่ีตั้งแห่งสัญชาตญาณ  มนั

สิงอยู่ในโลกภายในซ่ึงมีอยู่ก่อนท่ีเราจะมีประสบการณ์กบัโลกภายนอก  มนัเป็นความตอ้งการ

แสวงหาเพื่อตนเองจะเรียกว่าเป็นกิเลสตณัหาก็ได้  หรือจะเรียกว่าสันดานดิบท่ีมีความปรารถนา

รุนแรงทุกอยา่งปราศจากการกลัน่กรอง  ท่ีกล่าวน้ีเป็นระยะแรก 
          ต่อมาก็มี Ego เป็นผูค้วบคุมพฤติกรรมของ Id  Ego อาศยัหลกัแห่งความ

จริง  คือ  ส่ิงท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งแทจ้ริง  ไม่ใช่ใฝ่ฝันอยา่งลมๆแลง้ๆ  ทาํให้มีความย ั้งคิด  ตอ้งใชส้มอง

หาเหตุผลหรือการกาํหนดรู้  ตอนน้ีเร่ิมมีการเรียนรู้พฒันาข้ึนมา การเรียนรู้ทาํให้คนฉลาดสามารถ

เป็นนายเหนือความอยากอนัเกิดแด่ Id การเรียนรู้อาศยัการรับรู้  ความจาํ  ความคิดและส่งเสริมให ้

Ego เขม้แขง็ 
          ซุปเปอร์อีโก (Superego) เป็นลกัษณะท่ีสาม  เป็นแหล่งแห่งอุดมคติและ

ศีลธรรมจรรยา  เราทราบแลว้วา่  Id  อาศยัหลกัแห่งความสําราญ Ego อาศยัหลกัแห่งความเป็นจริง  

ส่วน Superego นั้นอยู่เหนือหลกัแห่งความจริงไปอีก  เป็นเร่ืองของการประพฤติความดีท่ีสังคม

ยอมรับและละเวน้ส่ิงเลวท่ีสังคมไม่ยอมรับ Superego แบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
  1. Ego-ideal คือ  อุดมคติเป็นแนวคิดของผูใ้หญ่ในสังคมท่ีสอนไวว้่า  

อะไรเป็นส่ิงท่ีควร  อะไรเป็นส่ิงท่ีไม่ควร  และเม่ือประพฤติตามแล้ว  จะเป็นท่ีนิยมชมชอบของ

ผูใ้หญ่ในสังคม 
          2. Conscience คือ  มโนธรรม  ไดแ้ก่  ความรู้สึกวา่อะไรดีควรทาํ  อะไร

ชัว่ควรละเวน้  ในขั้นน้ีเด็กจะพฒันาจากการท่ีเด็กเคยกระทาํผิดอยูใ่นใจ  เช่น  ผูใ้หญ่สอนให้เกลียด

ชังความสกปรก   ถ้าผูใ้ดไปนิยมก็จะได้รับโทษ  จึงละเวน้  บุคคลในระดับน้ีจะเคร่งต่อหลัก

ศีลธรรมเป็นอนัมาก  เป็นส่วนสาํคญัท่ีป้องกนัการกระทาํความผดิ 
          ในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  มีความจําเป็นท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะไดน้าํแนวคิด  ความเช่ือจากทฤษฎีต่างๆ  มาหลอมรวมประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม  
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จะสามารถพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นเอกลกัษณ์แบบไทยไวไ้ด ้ และ

การนาํเอาทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้มาบูรณาการในการจดักิจกรรม  การเรียนการสอนตามความเป็น

จริง  จะทาํใหน้กัเรียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามความตอ้งการ 

           1.4.3.2 ทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow  1998, อา้งถึงในนงลกัษณ์  วิรัชชยั  

และรุ่งนภา  ตั้ งจิตรเจริญกุล  2551 :12) กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์  โดยทัว่ไปมนุษย์มี

พฤติกรรมดงัน้ี  คือ 

           1. มนุษยมี์ความตอ้งการโดยธรรมชาติ  ความต้องการของมนุษย์มีอยู่

เสมอและไม่มีส้ินสุด  แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้นข้ึนอยูก่บัวา่เขามีส่ิงนั้นอยูแ่ลว้หรือยงั  ขณะท่ีความ

ตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแล้วความตอ้งการนั้นจะลดลง  และความตอ้งการอ่ืนในลาํดบัท่ี

สูงข้ึนเป็นลาํดบัต่อมาจะเขา้มาแทนท่ี  กระบวนการน้ีไม่มีวนัส้ินสุด โดยจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เกิดจนตาย   

           2. ธรรมชาติของความตอ้งการในส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้วา่จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็น

ส่ิงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรม   

           3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสําคญั (Hierarchy 

of needs) กล่าวคือเม่ือความตอ้งการในระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูง

ก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที (Demand satisfaction)   

           Maslow ได้แบ่งระดับความต้องการของมนุษยต์ั้ งแต่ระดับตํ่าสุดไปถึง

สูงสุดรวม  5  ระดบัดงัน้ี 

           1. ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการทาง

ร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นส่ิงท่ีจ ําเป็นท่ีสุดสําหรับชีวิตร่างกายจะต้องได้รับการ

ตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและสมํ่าเสมอ   ถา้ร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ชีวิตก็ดาํรง

อยูไ่ม่ไดค้วามตอ้งการเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  ความตอ้งการอากาศ  อาหาร  นํ้าด่ืม  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษา

โรค  ท่ีอยู่อาศยัเพื่อการพกัผ่อน  และรวมไปถึงความตอ้งการทางเพศ  เป็นตน้  ถา้หากคนเราอยู่

สภาพท่ีอดอยากแล้ว ความต้องการส่ิงแรกของเขาก็เป็นความต้องการทางด้านร่างกายดงักล่าว  

มนุษยจ์ะตอ้งมีความตอ้งการในลาํดบัต่อไปไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการชนิดน้ีไดรั้บการตอบสนอง

แลว้  ดงันั้น ในขั้นแรกน้ีองค์การทุกแห่งมกัจะตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรของตน  โดย

การจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนเพื่อบุคลากรหรือลูกจา้งจะไดน้าํเงินไปใชจ้่ายเพื่อแสวงหาส่ิงจาํเป็น

ขั้นพื้นฐานของชีวติในการดาํรงชีพของแต่ละคนต่อไป 

           2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety or security needs) เม่ือ

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัก็จะเขา้
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มามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย ์ ความตอ้งการดงักล่าวมี 2  รูปแบบ  คือ ความตอ้งการความ

ปลอดภยัทางดา้นร่างกาย  และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้น

ร่างกาย ได้แก่  การมีความปลอดภัยในชีวิต  การมีสุขภาพดี  การปลอดภัยจากโจรผูร้้ายและ

อุบติัเหตุ  เป็นตน้  ส่วนความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  การมีอาชีพการงานท่ีมัน่คง  การ

ทาํงานท่ีมีหลกัประกนัอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตดัสินใจในการทาํงานต่อไป  อนัจะเป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลาออกจากงานหรือพิจารณาเลือกงานใหม่  แต่ตราบใดท่ีเขาไม่ไดรั้บความตอ้งการ

เบ้ืองตน้  คือ  ความตอ้งการทางดา้นร่างกายแลว้  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความมัน่คงปลอดภยัก็

ค่อนขา้งจะมีนอ้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากผูท่ี้ประกอบอาชีพทุจริต  ผิดกฎหมาย  โจรผูร้้าย  โสเภณี  คน

เหล่าน้ีไม่กลัวกฎหมาย  ทั้งน้ีก็เพื่อปากท้องและความอยู่รอดของตนเองและคนในครอบครัว  

ดงันั้น  ในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ  เม่ือลูกจา้งได้รับความตอ้งการทางด้านร่างกาย คือได้

เงินเดือน ค่าจา้ง เพื่อบาํบดัความตอ้งการเบ้ืองตน้ตามสถานภาพแลว้ ส่ิงท่ีเขาตอ้งการต่อไปน้ีคือ

ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงจะถือเป็นส่ิงสําคญัในการทาํงานสําหรับเขา ดงันั้น ส่ิงท่ีมีผล

ต่อขวญัและกาํลงัของลูกจา้งทุกคน จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงและจดัหาให้เขาตามควร

แก่สถานภาพ  ถ้าคนงานทาํงานด้วยความรู้สึกหวัน่ไหวถึงความมั่นคงของตาํแหน่งท่ีทําอยู่

ตลอดเวลาแลว้ งานท่ีทาํไปก็ขาดซ่ึงประสิทธิภาพ ซ่ึงนัน่ย่อมหมายความวา่จะเป็นผลดีต่อองคก์าร

แน่นอน 

   3. ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เม่ือความตอ้งการ  2  ประการ

แรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ก็จะเขา้มาครอบงาํพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น  ความตอ้งการทางสังคม  หมายถึง  ความตอ้งการการยอมรับในผลงาน  ความเอ้ืออาทร  

ความเป็นมิตรท่ีดี  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  และความรักจากผูบ้ริหารองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน 

องค์การหรือหน่วยงานต่างๆสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกจา้งได ้โดยการให้ลูกจา้งมี

ส่วนการแสดงความคิดเห็นให้ลูกจา้งทาํงานเป็น กระบวนการกลุ่ม (Group process) และมีลกัษณะ

เป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการทาํงานมากกว่าท่ีจะมุ่งแข่งขัน (Competition) 

ตลอดจนองคก์ารตอ้งมองเห็นคุณค่าของบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นดว้ยการยก

ยอ่ง ชมเชยเม่ือมีโอกาสอนัควร 

   4. ความตอ้งการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม (Esteem needs) 

หมายรวมถึง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสําเร็จ  ความรู้  ความสามารถ  การนบัถือตนเอง ความ

เป็นอิสระและเสรีภาพในการทาํงาน  ตลอดจนตอ้งการมีฐานะเด่น  และเป็นท่ียอมรับนบัถือของคน

ทั้งหลาย  การมีตาํแหน่งสูงในองคก์าร  หรือการท่ีสามารถ เขา้ใกลชิ้ดบุคคลสําคญัๆ ลว้นแลว้แต่

เป็นการส่งเสริมใหฐ้านะของบุคคลเด่นข้ึนทั้งส้ิน 
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           5. ความต้องการความสําเร็จสมหวงัในชีวิต (Self-actualization) โดย

ธรรมชาติแลว้เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการสนองตอบตามความตอ้งการทั้ง 4  ระดบัขา้งตน้ โดยท่ีเขาไม่ตอ้ง

กงัวลเร่ืองปากทอ้ง ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความปลอดภยั  ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความรักจากคนอ่ืนหรือจาก

สังคม  และไม่ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองเกียรติยศ  ช่ือเสียงหรืออย่างอ่ืน  แต่เรียนเพราะสนใจรักท่ีจะเรียน  

เรียนให้ดีท่ีสุดความสามารถท่ีตนมีอยูห่รือในการทาํงานก็เช่นเดียวกนั  ไม่ใช่ทาํงานเพื่ออะไร  แต่

ทาํงานเพื่องาน ทาํเพราะสนใจ  รักท่ีจะทาํ  และทาํเพื่อตอ้งการไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพของตน

ใหถึ้งจุดสูงสุด          

   1.4.3.3 ทฤษฏีแรงจูงใจของแม็คเคลแลนด์  (Mcclelland  1969, อา้งถึงใน

นงลกัษณ์  วรัิชชยั  และรุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล  2551 : 14)  กล่าววา่  แรงจูงใจทางจิตวิทยาสังคมท่ี

มีผลต่อการทาํงานมี  3  ประการ  คือ 

          1. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliative motivation) หรือความตอ้งการมี

ความสัมพนัธ์อยา่งดีกบับุคคลอ่ืน  คือ  ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนอ่ืน  

เพื่อนร่วมงาน  คาํนึงถึงการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  และรักษาหน้าท่ีซ่ึงกนัและกันมากกว่า

คาํนึงถึงการทาํงานโดยตรง  บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์จะประสบความสําเร็จในการทาํงานได้

นั้น  จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนฝูง พวกพอ้ง  และถา้ให้เลือกผูร่้วมงานก็จะเลือกเพื่อน

มากกวา่ผูเ้ช่ียวชาญ 

          2. แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power motivation) หรือความตอ้งการมีอาํนาจ  

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจจะใช้เผด็จการต่อบุคคลอ่ืน  มีความตอ้งการอย่างรุนแรงท่ีมีอาํนาจ

เหนือและตอ้งการใช้อาํนาจควบคุม  ถา้หวัหนา้งานมีแรงจูงใจประเภทน้ี  เขาจะไม่ฟังเสียงคนงาน 

หรือเพื่อนร่วมงาน 

          3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement motivation) หรือความตอ้งการ

สัมฤทธ์ิ  คือแรงจูงใจท่ีบุคคลหน่ึงตอ้งการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้มีมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด  ตอ้งการมี

ความภาคภูมิใจในตนเอง  แข่งขนักับตวัเอง  พยายามปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึน  ตอ้งการประสบ

ความสําเร็จโดยเฉพาะงานท่ียากและทา้ทาย  คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะเป็นคนท่ีมีเหตุผล  มี

ภาวะในการเส่ียงในระดบัท่ีเป็นไปได้  รู้จกัใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ  ถา้ให้เลือกบุคคลท่ีมา

ร่วมงานก็จะเลือกผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่เพื่อน 

 1.4.4  ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรม 

           1.4.4.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจต ์(Piaget) และโคลเบิร์ก  

(Kohlberg)  เพียเจต ์ (Piaget 1932, อา้งถึงในทิศนา  แขมมณี 2542 : 5)  อธิบายวา่  พฒันาการทาง

จริยธรรมของมนุษยเ์ป็นไปตามขั้นตอนและข้ึนอยูก่บัวยั  โดยแบ่งเป็น  2  ขั้นตอนใหญ่ๆ  คือ  ขั้น
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แรก อายรุะหวา่ง 5-8 ปี เป็นขั้นการยอมรับกฎเกณฑ์จากผูท่ี้มีอาํนาจเหนือตน (Heteronomous) เช่น  

บิดา  มารดา  ครู  และเด็กท่ีโตกว่า  เด็กจะปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  และเช่ือว่ากฎเกณฑ์เปล่ียนแปลง

ไม่ได ้ ขั้นท่ี  2  เป็นขั้นการยอมรับการเปล่ียนแปลงตามกฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุตั้งแต่  9  ปี

ข้ึนไป  เด็กจะเร่ิมมีความคิดว่ากฎเกณฑ์คือขอ้ตกลงระหว่างบุคคล  และผูท่ี้ใช้กฎเกณฑ์จะตอ้ง

ร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และกฎเกณฑอ์าจเปล่ียนแปลงได ้  

           ต่อมา โคลเบิร์ก (Kolhberg 1981, อา้งถึงใน  ดุจเดือน  พนัธุมนาวิน  2550 

: 9-11) ไดพ้ฒันาแนวคิดต่อเน่ืองจากเพียเจต ์ โดยแบ่งการพฒันาการเพิ่มข้ึนจาก  2  ขั้นเป็น  6  ขั้น  

ดงัน้ี   
           ขั้นท่ี 1 หลกัการหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment and obedience  

orientation) ขั้นเป็นพฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นแรก  เป็นจริยธรรมของเด็กอายุ  2  ถึง  

7  ขวบ  เด็กจะตดัสินใจหรือยอมกระทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง  เพราะความกลัวความ

เจบ็ปวดจากการถูกลงโทษทางกาย  เช่น  เด็กไม่ด้ือ  เด็กยอมทาํตามส่ิงท่ีผูเ้ล้ียงบอกหรือสั่ง  เพราะ

กลวัถูกตี  กลวัถูกลงโทษ  จริยธรรมในขั้นน้ีอาจปรากฏในผูใ้หญ่ท่ีเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่พฒันา

ตามวยั  เช่น  ไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เพราะกลวัถูกลงโทษ  หรือกลวัตกนรก  เป็นตน้ 

           ขั้นท่ี 2 หลกัการแสวงหารางวลั (Instrumental-relativist orientation)  เป็น

จริยธรรมของเด็กอายุ  7  ถึง  10  ขวบ  เด็กจะเรียนรู้ว่า  การกระทาํท่ีถูกตอ้ง  คือ  การกระทาํท่ี

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  เช่น  ขนม  อาหาร  ของเล่น  หรือ  เงิน  เป็นตน้  ทาํให้เกิดพฤติกรรม

ท่ีเขา้ทาํนองวา่  ยืน่หมู  ยืน่แมว  หรือ  ตาต่อตา  ฟันต่อฟัน  หรือ  ผลดักนัเกาหลงั  มกัปรากฏการณ์

ให้เหตุผลในการกระทาํในจริยธรรมขั้นน้ี  เช่น  เด็กจะทาํตามคาํสั่ง  ก็ต่อเม่ือมีส่ิงของตอบแทน  

เช่น  ขนม  เงิน  เป็นต้น  ผูใ้หญ่ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงักในขั้นน้ีจะให้เหตุผลการกระทาํ

หรือไม่กระทาํเช่น  ทาํแลว้ไม่คุม้ค่ากบัท่ีลงทุนลงแรง  หรือทาํแลว้สูญเปล่า  หรือจะทาํส่ิงใด  ถึงแม้

จะเป็นหนา้ท่ีก็จะขอหรือตอ้งไดส่ิ้งตอบแทน  มิฉะนั้นจะไม่ทาํหรือทาํแบบขอไปที  เป็นตน้ 

           ขั้ น ท่ี  3  ห ลัก ก า ร ทํา ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ผู ้ อ่ื น ( Interpersonal 

concordance) ในช่วงน้ีเหตุผลท่ีสาํคญัในการท่ีเด็กจะตดัสินใจกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรม  เกิด

จากการท่ีเด็กรู้สึกว่า  ส่ิงท่ีตดัสินใจกระทาํหรือไม่กระทาํนั้น  ไดรั้บความเห็นชอบ  ยินยอม  หรือ

เป็นไปตามท่ีบุคคลรอบข้างคาดหวงัหรือยอมรับ  ดังนั้นเด็กในช่วงอายุ  10  ถึง  13  ปี  มกัมี

พฤติกรรมคลอ้ยตาม  พฤติกรรมเลียนแบบ  หรือพฤติกรรมท่ีทาํให้ตนเป็นจุดเด่น  เพื่อเรียกร้อง

ความสนใจ  และการยอมรับจากผูอ่ื้น  โดยเฉพาะเพื่อน  ในเด็กบางคน  การท่ีจะเป็นท่ียอมรับจาก

เพื่อน  ทาํให้ตนตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีเด่น  รู้สึกว่าตนเป็นผูใ้หญ่  ซ่ึงอาจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่น่า

ปรารถนาหรือเบ่ียงเบน  เช่น  พฤติกรรมการขบัรถซ่ิง  พฤติกรรมการเสพสารเสพติด  เป็นตน้  ส่วน
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ผูใ้หญ่ท่ีจริยธรรมหยุดชะงกัอยู่ในขั้นน้ี  คือ  บุคคลท่ีกระทาํการใดๆ  โดยเห็นแก่พวกพอ้ง  เครือ

ญาติหรือเพื่อนฝงูมากกวา่ท่ีจะตดัสินใจกระทาํส่ิงใด  เพราะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลกั  โดยจะเลือก

ยดึเอาผลประโยชน์ของตนหรือพวกพอ้งเป็นหลกัมากกวา่เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

           ขั้นท่ี 4 หลกัการทาํตามหนา้ท่ีและกฎขอ้บงัคบัในสังคม (Law and order) 

จริยธรรมในขั้นน้ีเป็นจริยธรรมท่ีสูงกว่าขั้นท่ี  3  ในขั้นน้ีบุคคลกระทาํส่ิงต่างๆ  ตามกฎระเบียบ

หรือหน้าท่ีท่ีสังคมกาํหนด  โดยไม่คาํนึงถึงญาติหรือพวกพอ้งเพื่อนฝูง  โดยโคลเบิร์กเสนอว่า  

จริยธรรมในขั้นน้ีเป็นจริยธรรมของเด็กอายุ  13  ถึง  16  ปี  เช่น  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน  การปฏิบติัตามกฎจราจร  การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารหรือหน่วยงาน  เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามผูใ้หญ่หลายคนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดชะงกัในขั้นน้ี  โดยการท่ีอา้งกฎระเบียบ  

ขอ้บงัคบั  มาเป็นประโยชน์ในการท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรืออีกอยา่งหน่ึง  คือ  

การนาํระเบียบท่ีมนุษยต์ั้งข้ึนมาอา้งโดยไม่ดูผลประโยชน์ของส่วนรวม 

           ขั้ น ท่ี  5  ห ลั ก ก า ร ทํา ต า ม คํ า มั่น สั ญ ญ า ( Social-contract legalistic 

orientation) คือการตดัสินใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ของคนหมู่มาก  ไม่ทาํตนขดัต่อสิทธิอนัพึงมีได้

ของบุคคลอ่ืน  บุคคลท่ีมีจริยธรรมในขั้นน้ีจะสามารถควบคุมบงัคบัใจตนเองได ้

           ขั้นท่ี 6 หลกัการยึดอุดมคติสากล (Universal-ethic principal orientation)  

บุคคลจะแสดงเหตุผลท่ีเป็นหลกัสากล  ไม่ยึดติดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมของตน  บุคคลมีความ

ยืดหยุ่นทางจริยธรรม  กระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดตามหลกัอุดมคติสากล  เพราะประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นหลกั  ขั้นน้ีจะปรากฏในผูใ้หญ่  บุคคลท่ีมีจริยธรรมในขั้นน้ี  นบัวา่เป็นผูมี้จริยธรรมใน

ขั้นสูงสุด  บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพฒันา  หรือมีการพฒันาเร็ว-ชา้ต่างกนั  เราสามารถวดั

ระดบัจริยธรรมของบุคคลไดโ้ดยดูจากเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีบุคคลนั้นให้  และเราสามารถส่งเสริม

ให้บุคคลมีพฒันาระดบัจริยธรรมให้สูงข้ึนกว่าเดิมได ้ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการ

ตดัสินใจทางจริยธรรมและอภิปรายร่วมกบัผูอ่ื้น  การไดแ้สดงความคิดเห็นและการอภิปรายร่วมกบั

ผูอ่ื้น  ทาํใหบุ้คคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตํ่า  เรียนรู้การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงได ้

   วิธีการ  การสอนหรือการพฒันาจริยธรรมตามทฤษฎีการพฒันาการทาง

จริยธรรมสามารถทาํไดห้ลายวธีิ  เช่น 

           1. ระดับการพฒันาการทางจริยธรรม  และขั้นของการใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมของโคลเบิร์ก  ให้ความเขา้ใจว่า  เด็กในช่วงอายุต่างๆ จะมีพฒันาการทางจริยธรรมไป

ตามลาํดบัขั้น  และเด็กในชั้นเรียนแต่ละคนจะมีขั้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมไม่เท่ากนั  ดงันั้น  ครู

จึงสอนจริยศึกษาให้เด็กทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้  ครูจาํเป็นต้องวิเคราะห์เด็กก่อนว่า  เขามี
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เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นใด แลว้จึงช่วยให้เขาพฒันาข้ึนในขั้นสูงอีกขั้นหน่ึง  โดยการพยายามจดั

ประสบการณ์ทางสังคมใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการนั้น 

          2. พฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดข้ึนได้จากการท่ีได้มีโอกาส

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และสภาพแวดลอ้ม  การไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวจะช่วยให้บุคคลเขา้ใจความ

คิดเห็นของบุคคลอ่ืนมากข้ึน  ซ่ึงเขาจะสามารถนาํมาใชใ้นการพิจารณาเพื่อตดัสินใจในปัญหาต่างๆ  

โดยเฉพาะปัญหาเชิงจริยธรรม  ดงันั้นการให้เด็กเขา้กลุ่มทางสังคมต่างๆ  จะช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้

บทบาทของตนเองและของผูอ่ื้น  อนัจะช่วยใหเ้ขาไดพ้ฒันาจริยธรรมในขั้นสูงข้ึนไปอยา่งรวดเร็ว 
          3. ครูสามารถกระตุน้พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงข้ึนได ้ โดย

การช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กกบัปัญหาความขดัแยง้เชิงจริยธรรมบ่อยๆ  และฝึกใหเ้ด็กไดว้เิคราะห์  อภิปราย  

โต้แยง้กัน  และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆทางสังคมด้วย  เร่ืองท่ี

นาํมาใช้ในการอภิปรายอาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั  หรือเป็นเร่ืองท่ีครูสมมุติข้ึนก็ได ้ 

แต่สถานการณ์ควรเป็นเร่ืองท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริงของผูเ้รียน  และเป็นปัญหาท่ีสามารถใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัท่ีตรงกบัพฒันาการทางจริยธรรมท่ีเป็นอยูข่องผูเ้รียนและในระดบัท่ี

สูงกวา่  การเสนอสถานการณ์ปัญหานั้นอาจใชส่ื้อ  เช่น  ภาพ  สไลด์  หรือ  วิดีโอ  เป็นตน้  ช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหาชดัเจนข้ึน  หรือหากใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติประกอบก็จะยิ่ง

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจตวัละครและสถานการณ์นั้นๆ ลึกซ้ึงข้ึน  นอกจากนั้นการให้ผูเ้รียน

แสดงเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจและอภิปรายกนันั้น  อาจนาํกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์และเทคนิค

อภิปรายกลุ่มต่างๆเขา้มาช่วยใหก้ารอภิปรายมีประสิทธิภาพข้ึน 
  4. วิธีท่ีครูสามารถช่วยกระตุน้พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงข้ึน

ไดอี้กวธีิหน่ึง  คือ การช่วยจดับรรยากาศในหอ้งเรียนและในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการท่ีเด็กจะสามารถ

แสดงความคิดเห็น อภิปรายโตแ้ยง้เก่ียวกบัปัญหาขดัแยง้เชิงจริยธรรมกบัเพื่อนๆไดอ้ย่างเปิดเผย  

บรรยากาศในท่ีน้ี  หมายถึง  บรรยากาศท่ีใหเ้สรีภาพในการพูด  แสดงความคิดเห็น  การไดรั้บการ

ยอมรับ และความปลอดภยัจากการถูกลงโทษ  วพิากษว์จิารณ์  และการกล่าวหาต่างๆ 
 1.4.5 ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม 
          1.4.5.1 ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ (2543 : 7) ไดเ้สนอทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 

มีเน้ือความว่า ถา้เปรียบพฤติกรรมต่างๆของคนดีและคนเก่งเหมือนผลไมบ้นตน้  เช่น  ผลมะม่วง 

การท่ีจะไดม้ะม่วงดกผลใหญ่หวานอร่อยบนตน้น้ี  ลาํตน้และรากจะตอ้งสมบูรณ์ลกัษณะทางจิตใจ  

5  ประการ จึงเปรียบเสมือนลาํตน้ไมจ้ริยธรรม  ซ่ึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรม  คือ 
          1. ทศันคติ  คุณธรรม  ค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคนดี  และคน

เก่ง 
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          2. เหตุผลเชิงจริยธรรม  หรือการเห็นแก่ผูอ่ื้นส่วนรวมและหลักสากล

มากกวา่การเห็นแก่ตวั 
          3. ลกัษณะมุ่งอนาคต  สามารถคาดการณ์ไกลและสามารถควบคุมตนเอง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
          4. ความเช่ืออาํนาจในตนวา่ทาํดีไดดี้  ทาํชัว่จะตอ้งไดรั้บโทษ 
          5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  หรือความมานะบากบัน่ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นลกัษณะทางจิตใจ 
          ทั้ง  5  ประการน้ีถา้มีมากในบุคคลใด  บุคคลนั้นจะเป็นผูมี้พฤติกรรมของ

คนดีและคนเก่งอยา่งสมํ่าเสมอ  แต่ถา้ขาดลกัษณะหลายประการมากเท่าใด  บุคคลนั้นก็จะเป็นผูท่ี้

ไม่สามารถเป็นคนดีและเก่งได้  นอกจากลักษณะทางจิต  5  ประการท่ีเป็นลําต้นของต้นไม้

จริยธรรมแล้ว  พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งจะเกิดได้ก็ต่อเม่ือบุคคลมีลักษณะทางจิตท่ีเป็น

พื้นฐานทางจิตใจ  3  ประการ คือ  
          1. สติปัญญา  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  เหมาะสมกบัอายุ  เม่ือเป็น

ผูใ้หญ่ก็มีความสามารถทางการคิดท่ีเป็นนามธรรมขั้นสูงได ้
          2. ประสบการณ์ทางสังคม  หมายถึง  การเขา้ใจมนุษยแ์ละสังคม  รู้จกัเอา

ใจเขามาใส่ใจเรา 
          3. มีสุขภาพจิตใจดี  หมายถึง  การมีความวิตกกังวลเล็กน้อยหรือใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเหตุการณ์ 
          ลกัษณะพื้นฐานทางจิตทั้ง  3  ประการน้ีเป็นสาเหตุสําคญัของการพฒันา

ลกัษณะทางจิตใจ 5  ประการ  ท่ีลาํตน้และพฤติกรรมของคนดี  คนเก่ง  ซ่ึงเป็นไมบ้นตน้  ในทฤษฎี

ตน้ไมจ้ริยธรรมนั้น  มีลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีจะตอ้งเสริมตั้งแต่เด็ก  2  ขวบข้ึนไป  ควร

พฒันาการฝึกใหก้ระทาํพฤติกรรมท่ีดีงามจนติดเป็นนิสัย 
สรุปไดว้า่  ในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  มีความจาํเป็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ายโดยเฉพาะครูจะไดน้าํแนวคิด  ความเช่ือจากทฤษฎีต่างๆ  มาหลอมรวมประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม  

จะสามารถพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นเอกลกัษณ์แบบไทยไวไ้ด ้ และ 

จะทาํใหน้กัเรียนมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ  ผูว้ิจยัได้สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ดงัน้ี 
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 เพศ  จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรมในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  (ดุจเดือน  พนัธุมนาวิน 2550 : 68)  ถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

คุณธรรม  จริยธรรม  ผลจากงานวจิยัสรุปวา่  กลุ่มนกัเรียนชายมีพฤติกรรมคุณธรรม  จริยธรรมนอ้ย

กว่ากลุ่มนกัเรียนหญิงในหลายๆดา้น  เช่น  ในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ/วินยั  ในดา้นความ

รับผดิชอบ  ในดา้นการประหยดัและอนุรักษ ์ เป็นตน้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากทฤษฎีทางสติปัญญาของ (Piaget) ได้ให้แนวความคิดว่า  

พฒันาการทางจริยธรรมข้ึนอยู่กับความฉลาด  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของโคลเบิร์ก 

(Kohlberg) ท่ีกล่าววา่  การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัสติปัญญา  และอารมณ์  

นอกจากน้ีในงานวิจยัยงัพบวา่  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฒันาการทางจริยธรรมท่ีอยูใ่นเกณฑ์

สูงและเป็นไปในทางบวก  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (สลิลลา  แสงมณี  2539 : 98-99) 

สภาพครอบครัว  สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีจะปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม  

จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  เด็กสามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ  จากคนรอบขา้งภายในครอบครัว    

ลกัษณะการอบรมเล้ียงดู  สถานภาพของครอบครัว  อาชีพครอบครัว  เป็นตน้  ลว้นมีบทบาทต่อการ

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตวัจกัรสําคญัของการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมก็คือพ่อแม่  ดงัท่ีดุจ

เดือน  พนัธุมนาวิน (2550 : 67)  กล่าวว่าสภาพครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีการอบรมเล้ียงลูก

ของบิดามารดา  ตลอดจนสภาพของครอบรัว  เป็นปัจจยัสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งพฤติกรรมคุณธรรม  

จริยธรรม  ผลจากการวิจยัสรุปไดว้่า  นกัเรียนท่ีรายงานว่า  บิดามารดาใช้วิธีการอบรมเล้ียงดูอยา่ง

เหมาะสม  เช่น  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  การอบรมเล้ียง

ดูแบบประชาธิปไตย  หรือรายงานวา่  ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของตนดีมาก  ไม่ค่อยมีการ

ทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  นักเรียนท่ีรายงานเช่นน้ี  มกัเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรม

ปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยัมาก   

ความฉลาดทางอารมณ์  เป็นปัจจยัอนัสําคญัท่ีจะทาํให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จในชีวิต  

และมีความสุข  สามารถควบคุมความขดัแยง้และอารมณ์ต่างๆของตนเอง  ซาโลเวย  ์ (Salovey)  

และเมเยอร์ (Mayer)  (กรมสุขภาพจิต  2546 : 1-3)  ได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ว่า  เป็น

รูปแบบหน่ึงของความฉลาดทางสังคมท่ีประกอบไปด้วยความสามารถในการรับรู้อารมณ์  

ความรู้สึกของตนเอง  และผูอ่ื้น  สามารถแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน  และใช้เป็น

ขอ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองช้ีนาํในการคิดและการกระทาํส่ิงต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การเห็นคุณค่าในตนเอง  คือจิตใตส้ํานึกและพฤติกรรม  จิตใตส้ํานึกของคนท่ีมีการเห็น

คุณค่าในตนเอง  จะตอ้งรู้จกับาปบุญคุณโทษ  รู้ส่ิงใดดี  ส่ิงใดไม่ดี  ส่วนพฤติกรรมของคนท่ีมีการ

เห็นคุณค่าในตนเอง  ตอ้งมีความสามารถท่ีจะคิดแกปั้ญหา  เช่ือมัน่ในความคิดและความสามารถ
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ของตวัเอง  และสามารถเลือกวิธีการตดัสินใจท่ีถูกต้อง  คนท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองมกัจะ

ประกอบด้วย  มองโลกในแง่ดีเสมอ  มองวิกฤติให้เป็นโอกาส  ประเมินตวัเราให้มีค่าอยู่เสมอ  

เช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง  และมองว่าตัวเราเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและสามารถ

เปล่ียนแปลงตามท่ีเราต้องการ  และถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อพฤติกรรมคุณธรรม  

จริยธรรม (กรมสุขภาพจิต  2545 : 6)   

การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  การจดัส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา  อาคารเรียน  

และห้องเรียนก็มีส่วนสําคญัต่อการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงสมพงษ ์ จิตระดบั  (2530 : 15)  

กล่าววา่  การจดับรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ของผูเ้รียน

ภายในสถานศึกษานั้นๆอยา่งมาก  เพราะผูเ้รียนจะใช้เวลาท่ีอยูใ่นสถานศึกษานานพอสมควร  การ

จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมกระทาํไดไ้ม่ยาก  เพียงจดัสภาพให้โรงเรียนมี

ความสะอาดเรียบร้อย  มีระเบียบวินยัอยูเ่สมอ  มีการจดัห้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนรับเอาค่านิยมท่ีดี  โดยท่ีผูเ้รียนจะรับไปโดยไม่รู้ตวั  

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  เน่ืองจากคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นส่ิงท่ีไม่ได้ติดตวัมาแต่

กาํเนิด  จาํเป็นจะตอ้งจดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัในการพฒันาผูเ้รียน  และยงัเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการจดัการศึกษา  ซ่ึงเน้นทั้งดา้นความรู้

และคุณธรรม  ไวใ้นหมวด  4  มาตรา  23  ว่า  การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษา

นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเน้นความสําคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ

เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา รวมทั้งการสอดแทรกเน้ือหาท่ี

เก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรมเขา้ไปในรายวิชาอ่ืนๆ  ก็จะเป็นส่วนช่วยทาํให้เกิดการพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรมไดอี้กทางหน่ึง  และนอกจากน้ีส่ือ  เป็นยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ต่อการพฒันา

คุณธรรม  จริยธรรมของผูเ้รียน  ซ่ึงหากมีส่ือท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรมให้พบเห็นอยู่

บ่อยคร้ัง  ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในตวัผูเ้รียน  ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์  อินเทอร์เนต  วิทย ุ 

หนงัสือ  และส่ิงพิมพต่์างๆ  เม่ือผูเ้รียนไดอ่้านย่อมจะไดเ้รียนรู้ถึงแบบอย่างและบรรทดัฐานของ

สังคมท่ีส่ือนั้นๆสะทอ้นรูปแบบให้เห็นการกระทาํ  ขอ้ควรประพฤติ  ขอ้ห้ามปฏิบติั  กฎเกณฑ ์ 

ศีลธรรม  จรรยา  มารยาท  ท่ีคนในสังคมนั้นๆกาํหนด  ผูเ้รียนจะค่อยๆเรียนรู้  เลียนแบบ  และ

สะสมไปทีละเล็กทีละนอ้ย  จนกระทัง่ยดึไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั 

 ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  เพื่อนเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เด็ก  

เพราะผูเ้รียนจะเลือกคบเพื่อนท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัตน  หรือคนท่ีอยู่ใกล้ชิด  และเม่ือโตข้ึนก็จะ

ได้รับอิทธิพลเพิ่มมากข้ึน  และให้ความสําคญักับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่  และจะกระทาํทุกอย่าง
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เพื่อให้เพื่อนชมและยอมรับ  อันมีอยู่ในสาระสําคัญของทฤษฎีพฒันาจริยธรรมของ  เพียเจต ์ 

(Piaget  1932, อา้งถึงในทิศนา  แขมมณี  2542 : 5)  วา่เป็นแหล่งท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้และ

ระดบัจริยธรรมซ่ึง  โคลเบิร์ก  (Kohlberg  1981, อา้งถึงใน  ดุจเดือน  พนัธุมนาวิน  2550 : 9-11) ก็

ไดอ้ธิบายไวค้ลา้ยกนัวา่การปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนจะมีผลต่อระดบัจริยธรรม  เด็กท่ีไดร่้วมสังคม

กนัจะมีความกา้วหน้ากว่าเด็กท่ีแยกเด่ียวออกมาจากเพื่อน  เพราะการไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นมีการอภิปรายโตแ้ยง้กบัเพื่อนจะทาํให้เขาไดรั้บความคิดเห็นและทศันคติใหม่ๆ  ต่างไปจาก

ท่ีตนมีอยู่  รวมไปถึงการคบเพื่อนอยา่งเหมาะสม  และการมีแบบอย่างการประพฤติปฏิบติัตนท่ีดี

จากเพื่อนจะช่วยใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรม  จริยธรรมในระดบัท่ีมากข้ึน   

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมก็เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  ของผูเ้รียน  โดยมีหลาย

ประเทศท่ีไดมี้การส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  อเมริกา  

องักฤษ  เกาหลี  จีน  ญ่ีปุ่น  สิงคโปร์  เป็นตน้  (ฉนัทนา  จนัทร์บรรจง  2547 : 40)  เพราะการจดั

กิจกรรมเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม  คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  ความเป็นพลเมืองดี  มีทศันะ

คติท่ีดี  และช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในสังคมให้ดีข้ึน  สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข  เช่น  กิจกรรมทาํบุญตกับาตร  ค่ายอบรมธรรมะ  เวียนเทียนในวนัสําคญัทางศาสนา    

เป็นตน้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ  ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะสรุปตวัแปรท่ีถือไดว้่า

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมได้ดงัน้ี  คือ  เพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

สภาพครอบครัว  ความฉลาดทางอารมณ์  การเห็นคุณค่าในตนเอง  การสร้างบรรยากาศใน

สถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                   

3. การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม 

 คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝัง

และพฒันาใหก้บัประชาชนในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัเด็กและเยาวชนซ่ึงถือวา่เป็นวยัแห่ง

การเรียนรู้  และสามารถรับเอาค่านิยมต่างๆ  ของสังคมได้อย่างรวดเร็ว  วิธีการท่ีจะทาํให้เกิด

พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นไปในทางท่ีดีและย ัง่ยืนในสังคมไทย  จะตอ้งมีการอบรม  

สั่งสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรมด้านพฤติกรรม  จิตใจ  และสติปัญญาในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปน้ี 
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 3.1 การปลูกฝังดา้นพฤติกรรม 

 สําหรับพฤติกรรมทางกาย  วาจา  เป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมาภายนอก  ซ่ึงมีผลต่อตวัเอง

และผูอ่ื้น  ตามลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  การศึกษาจึงควรปลูกฝังให้นักเรียนมี

พฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง  ในดา้นต่อไปน้ี 

 3.1.1 ระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน  คือ  ระเบียบท่ีควรปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ซ่ึง

เป็นไปเพื่อความ  เป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอย่างเป็นสุข  เช่น  วินยัในการ

รับประทานอาหาร  การนัง่  การเดิน  การพดูคุย  เป็นตน้ 

 3.1.2 ระเบียบวนิยัทางสังคม  คือ  การอบรมสั่งสอนให้นกัเรียนรู้จกัระเบียบสังคม  

เพื่อมิให้ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์บรรทดัฐานของสังคม  จนทาํให้สังคมเกิดความเดือดร้อน  เช่น  

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และค่านิยม  เป็นตน้ 

 3.1.3 ศีลธรรมขั้นพื้นฐาน  คือ  การปลูกฝังให้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  และ

สามารถปฏิบติัตนตามศีลธรรมขั้นพื้นฐานได้  คือ  เบญจศีล  เบญจธรรมท่ีเป็นพื้นฐานในการ

ดาํรงชีวติของคนในสังคม 

  3.1.4 การรู้จกัใชส้อยปัจจยัเล้ียงชีพอยา่งถูกตอ้ง  คือ  การรู้จกัคุณค่าและสาระของ

ปัจจยัเคร่ืองใช้ท่ีเป็นวตัถุเงินทองไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั  ไม่หลงใหลฟุ่มเฟือยไปตามค่านิยมท่ีปราศจาก

การพิจารณาในแง่ของจริยธรรม 

  3.1.5 ทกัษะทางสังคม   คือ  การสร้างทกัษะทางสังคมให้กบันกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง 

ใหเ้ขาสามารถปฏิบติัต่อบุคคลต่างๆ  ทางสังคมและสามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมอยา่งปลอดภยั 

 3.2 การปลูกฝังดา้นจิตใจ 

 คือ  การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทางจิตใจท่ีดี  ดงัน้ี 

  3.2.1 สร้างความศรัทธาเช่ือมัน่ในการทาํความดี หรือสร้างแรงจูงใจในการทาํ

ความดีให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน  ให้เขาเกิดจิตสํานึกในการทาํความดีดว้ยตวัของเขาเอง  โดยปราศจาก

การบงัคบัควบคุมจากผูใ้หญ่ 

  3.2.2 ใหมี้ความมุ่งมัน่เกิดพลงัใจและบากบัน่ในการกระทาํส่ิงท่ีดี  เช่น  ให้มีความ

ขยนัหมัน่เพียร 

  3.2.3 ให้มีจิตใจท่ีดีงาม ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมประจาํใจ  เช่น  ความ

เมตตา  กรุณา อดทน เป็นตน้ 

  3.2.4 มีจิตใจท่ีมัน่คง  เขม้แข็ง  สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนได ้ ใน

กรณีท่ีตอ้งเผชิญกบัส่ิงย ัว่ยตุ่างๆจากภายนอก 
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3.3 การปลูกฝังดา้นสติปัญญา 

ในดา้นสติปัญญานั้น ตอ้งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  คิดเป็น  คิดอย่างถูกตอ้ง 

ตามความเป็นจริง  ดงัน้ี 

  3.3.1 ใหมี้ทศันคติท่ีถูกตอ้งในการดาํเนินชีวิต  ดว้ยการให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณา

ส่ิงต่างๆ ไดต้ามความเป็นจริงวา่  ส่ิงใดเป็นคุณ  ส่ิงใดเป็นโทษ  ส่ิงใดเป็นประโยชน์  หรือไม่เป็น

ประโยชน์ รู้จกัแยกแยะถูกผดิ  ชัว่ดี  ไดด้ว้ยตนเอง 

  3.3.2 ใหมี้ชีวติคิดดว้ยปัญญา  ดว้ยการใชว้ิธีคิดตามหลกัเหตุผล  มีวิธีคิดแกปั้ญหา 

และตดัสินใจอย่างถูกตอ้งบนฐานของปัญญา  และการดาํริตริตรองในส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีไม่เป็นไปเพื่อ

การเบียดเบียนตนและผูอ่ื้น 

 สุภรณ์  สภาพงศ ์ (2538 : 32) ไดก้ล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษาวา่  

ถ้าเปรียบคุณธรรมจริยธรรมเป็นเหมือนต้นไม้  ก็คงจะปลูกฝังความเจริญงอกงามได้ง่ายท่ีสุด  

เพราะเพียงแต่รดนํ้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  กาํจดัวชัพืช  ตน้ไมก้็จะเจริญเติบโตงามสะพร่ังไดผ้ลเป็นท่ี

น่าพอใจ  แต่คุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่ตน้ไม ้ มนัเป็นเพียงนามธรรม  จึงยากเหลือเกินท่ีเราจะสร้าง

ใหเ้กิดข้ึนและฝังอยูใ่นจิตใจมนุษย ์ บางคร้ังมีแลว้ยงัแปรเปล่ียนไปเป็นอ่ืน  ยากท่ีจะย ัง่ยืน  ดงัพุทธ

วจนะท่ีว่า  ทุกอย่างในโลกน้ีย่อมเกิดข้ึน  ตั้งอยู่  และดบัไปในท่ีสุด  ดงันั้น  การปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรมให้กับคนจึงเป็นเร่ืองใหญ่  ทาํยาก  และน่าเบ่ือ  แต่ก็เป็นเร่ืองสําคญัท่ีทุกฝ่ายไม่ควร

มองขา้มคุณธรรม  จริยธรรมจะเกิดในจิตใจของคนได ้ ตอ้งเกิดจากปัญญาท่ีช่วยให้เห็นความจริง  

เห็นสัจธรรมดว้ยตวับุคคลเอง  ไม่ใช่เกิดจากการท่องจาํ  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและ

เยาวชนจึงควรเป็นไปตามธรรมชาติเป็นปกติ  ควรหลีกเล่ียงการสั่งหรือการบงัคบั  ควรทาํโดยการ

สอนตรงๆ  แต่ค่อยเป็นค่อยไปอยา่งต่อเน่ือง  โดยเนน้พื้นฐานความรัก  ความเขา้ใจ  ให้เสรีภาพและ

โอกาสเด็กในการคิดใช้ปัญญา  ให้เด็กไดเ้รียนรู้และฝึกจากภายในจิตใจสู่ภายนอก  คือ  กายและ

วาจา  และการฝึกกาย  วาจา  เพื่อจิตใจท่ีสมบูรณ์และมุ่งสู่ชีวติอนัสงบ 

 สําหรับการศึกษาท่ีจะสามารถพฒันาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมได้นั้น  จาํเป็นตอ้งจดั

กระบวนการศึกษาท่ีนาํเอาระบบคุณธรรม  จริยธรรมเขา้ไปใชอ้ยา่งครบวงจร  ดงัน้ี  (สุภาพ เครือ

เนตร  2542 : 21) 

 1. กระทาํอยา่งต่อเน่ือง   การศึกษาจะตอ้งพฒันาปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กและ

เยาวชน  ทุกระดบัการศึกษา  นบัตั้งแต่ระดบัอนุบาล  ประถม  มธัยม  และอุดมศึกษา 

 2. กระทาํทุกขั้นตอน   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนโดยผา่นระบบ

การศึกษานั้น  จะตอ้งกระทาํในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด  มิใช่ทาํเพียง

ตอนใดตอนหน่ึงเท่านั้น  เพราะคุณธรรม  จริยธรรมมิใช่ความรู้ท่ีจะหยิบยื่นให้เวลาใดก็ได ้ แต่เป็น
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คุณลกัษณะทางจิตใจท่ีไดรั้บการซึมซับมาอย่างต่อเน่ือง  จนฝังลึกอยู่ในห้วงของจิตใจ ฉะนั้นการ

ปลูกฝังคุณธรรมแก่ผูเ้รียนจะตอ้งกระทาํทุกขณะทุกกิจกรรมนบัตั้งแต่การเรียนการสอน  การเป็น

ตวัอยา่งของครู  การจดัสภาพแวดลอ้ม  และการวดัผลประเมินผล  เป็นตน้ 

 3. ตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่าย  ในการท่ีจะสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี

อบอวลไปด้วยกล่ินไอแห่งคุณธรรม  จริยธรรมนั้น  มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งได้รับความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ งหมด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ

สถานศึกษา  ท่ีครูอาจารยทุ์กคนจะตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนั  ไม่มอบหมายหนา้ท่ีเด็ดขาดใน

การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง   หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยเฉพาะ  อีก

ทั้งตวับุคคลและบรรยากาศรอบตัวนักเรียนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเสริมสร้างคุณธรรม  

จริยธรรม 

 นอกจากความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาแลว้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากสังคม

ดว้ย  โดยตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่ครอบครัว  ท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีดี  เหมาะแก่การพฒันาจิตใจของ

เด็ก  ตลอดจนสถาบนัทางสังคม  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีนอกจากจะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากสังคมในการ

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแล้ว  สังคมด้านมืดยงัจ้องทาํลายเด็กและเยาวชนให้ถอยห่างจาก

คุณธรรมจริยธรรมดว้ย  การศึกษาจึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากสังคมดว้ยการลด  ละ  เลิกอบายมุข

ในส่ิงท่ีจะเป็นการย ัว่ยแุก่เด็กและเยาวชนใหเ้กิดความหลงผดิ  และความเส่ือมเสียแก่ตนและผูอ่ื้นใน

ท่ีสุด อีกทั้งสังคมยงัตอ้งช่วยกนัสร้างกลัยาณมิตรให้เกิดในสังคม  เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร

และเกิดสันติสุขในสังคม 

  4. การปฏิบติัธรรมในวิถีชีวิต  การท่ีจะปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแบบยัง่ยืนได ้ จะตอ้ง

ปลูกฝังให้นกัเรียนนาํเอาคุณธรรม  จริยธรรมมาปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั  มิใช่เพียงสอนให้รู้

เท่านั้น  แต่ตอ้งปฏิบติัจริงให้เกิดผลจนเป็นพฤติกรรมถาวรท่ีปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนั  โดยท่ีไม่

ถูกควบคุมจากผูใ้หญ่ตลอดเวลา  หากการปลูกฝังท่ีไม่นาํไปปฏิบติัในชีวิตจริงก็ไม่อาจสร้างนิสัยท่ี

ถาวรแก่ผูเ้รียนได ้ แต่จะเป็นแบบฉาบฉวยแลว้ก็หายไป 

 พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยตุโต  2539 : 244-254)   ไดก้ล่าวถึงการพฒันามนุษยไ์วว้า่  จะตอ้ง

พฒันาใหค้รบพร้อมกนั  3  ดา้น  คือ  พฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญา ทั้ง  3  ดา้น  เป็นการดาํเนินชีวิต

ท่ีมีความสัมพนัธ์อิงอาศยัเป็นปัจจยัส่งผลต่อกนัและตอ้งพฒันาไปดว้ยกนั  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. พฤติกรรม   สําหรับพฤติกรรมท่ีดีงาม  เช่น  ความมีวินยั  ไม่เบียดเบียน  การประกอบ

สัมมาอาชีพ  การรู้จกัประมาณ  เป็นตน้  เป็นช่องทางใหจิ้ตใจพฒันาและช่วยใหปั้ญญางอกงาม 

 2.  จิตใจ  สําหรับจิตใจเป็นส่ิงสําคญัท่ีเป็นตวัช้ีนาํพฤติกรรม  สภาพจิตท่ีพอใจมีความสุข 

ทาํใหพ้ฤติกรรมมีความมัน่คง  มีปัญญาท่ีจะไดผ้ลตอ้งอาศยัสภาพจิตใจท่ีพอเหมาะ 
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 3. ปัญญา  เป็นตวัแกปั้ญหา  เป็นตวัจดัปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวัพอดี  เป็นตวันาํสู่

จุดหมายแห่งอิสรภาพและสันติสุข  ตอ้งพฒันาควบคู่และอิงอาศยัการพฒันาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ 

เช่น 

  3.1 ชกันาํผูเ้รียนให้รู้จกัคิดถามคิดตอบในเร่ืองท่ีวา่คืออะไร  เป็นอย่างไร  เป็นมา

อยา่งไร เป็นเพราะอะไร  เพื่ออะไร  เป็นตน้ 

          3.2  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัหรือสอนให้ทาํ  ควรเป็นไปดว้ยความรู้

ความเขา้ใจ  เหตุผลคุณค่าหรือประโยชน์  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพฒันาปัญญาแล้วจะทาํให้เกิด

ความพอใจ  เตม็ใจ  ตั้งใจทาํ  เกิดผลดีทางใจซ่ึงทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นย ัง่ยนืมัน่คงดว้ย 

          3.3 พฒันาปัญญาท่ีรู้เขา้ใจโลกและชีวติตามความเป็นจริง  เขา้ถึงความเป็นจริงของ

ธรรมชาติ  ไม่ยึดติดส่ิงปรุงแต่ง  ทาํจิตใจให้เป็นอิสระ  มีความสุขเต็มอ่ิมในตวัโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิง

ภายนอก  และสร้างสรรคป์ระโยชน์สุขแก่ตนและโลก 

  การพฒันามนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์นั้นตอ้งพฒันาให้ครบทั้ง  3  ด้าน  คือ  พฤติกรรม 

จิตใจ  และปัญญา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย  (2544 : 39-40)  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 

กระบวนการให้การศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้ งทางด้านพฤติกรรม  จิตใจ  และ

สติปัญญานั้น  บุคคลในสังคมทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. สัมมาทิฏฐิทางการศึกษา  คือ  การสร้างความเห็นชอบให้เกิดข้ึนแก่บุคคลทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งให้เขา้ถึงจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการศึกษา  เพื่อพฒันามนุษย ์ โดยยึดเอาคุณภาพชีวิตท่ี

สมบูรณ์ทุกดา้นมาเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศึกษา 

 2. ตอ้งเขา้ใจรากฐานของสังคมไทย   การท่ีจะพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ไดน้ั้น  จะตอ้ง

ไม่ลืมรากฐานทางวฒันธรรมของตนเอง  ท่ีผ่านมาเรามุ่งเน้นพฒันาคนตามแบบแนวคิดตะวนัตก 

โดยทิ้งรากฐานของตนเอง  เม่ือมีการพฒันามาถึงระดบัหน่ึงก็เกิดความคลอนแคลนท่ียึดไม่ได ้

เพราะฐานดั้งเดิมของตนถูกทาํลายไป  ถึงเวลาท่ีการศึกษาจะตอ้งพฒันาคนให้เป็น “คนไทย”  และ

เม่ือมองลึกลงไป  จะเห็นไดว้า่รากฐานทางวฒันธรรมของไทย  ไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาท่ี

เขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิตจนฝังลึกอยูใ่นจิตวิญญาณของสังคมไทยทุกดา้น  การศึกษาจะตอ้งทาํให้

คนไทยเขา้ใจถึงความเป็นไทย โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนชีวิตโดยท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้เห็น

คุณค่าของพระพุทธศาสนา   และนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติจริงใน

ชีวติประจาํวนั 

 3. มุ่งสัมฤทธ์ิผลท่ีผูเ้รียนเป็นหลัก  ผูเ้รียนเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาตาม

กระบวนการศึกษา  ผูจ้ดัการศึกษาและผูใ้หก้ารศึกษาทั้งหลายพึงตระหนกัวา่  กระบวนการเรียนการ

สอนจะตอ้งมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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 สุภาพ  เครือเนตร  (2542 : 21)  กล่าวไวว้่า  การศึกษาท่ีจะสามารถพฒันาชีวิตบุคคลได้

สมบูรณ์ข้ึนเป็นบุคคลท่ีสังคมตอ้งการ  จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นกระบวนการมาพฒันาหลายๆดา้น 

อยา่งนอ้ย  3  ดา้น  คือ 

 1. ดา้นกระบวนการพฒันาจิตใจ   ตามวิธีการของทางศาสนา  จุดประสงค์ท่ีตอ้งการ  คือ 

เป็นบุคคลท่ีมีวนิยั  คุณธรรม  สติ  สมาธิ  และปัญญา 

 2. ดา้นกระบวนการศึกษาเล่าเรียน  โดยการเนน้การศึกษาเล่าเรียนดว้ยตนเอง  จุดประสงค์

ท่ีตอ้งการ  คือ  เป็นบุคคลท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  เพื่อนาํความรู้มาพฒันาตน 

 3. ด้านกระบวนการทาํงาน  ด้วยการให้ปฏิบติังานจริงท่ีเหมาะสมกบัวยั  จุดประสงค์ท่ี

ตอ้งการ  คือ  เป็นบุคคลท่ีมีนิสัยทาํงานด้วยใจรัก  เพื่อเป็นนักสร้างงาน  สร้างผลผลิต  ส่งเสริม

เศรษฐกิจมัน่คง 

 การพฒันามนุษยใ์ห้มีคุณธรรม  จริยธรรมไดน้ั้นตอ้งอยูท่ี่กระบวนการจดัการศึกษาท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื่อให้เกิดการพฒันาทั้ งทางด้านพฤติกรรม  จิตใจ  และสติปัญญา  โดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีจาํเป็นต่อวิถีการดาํเนินชีวิตอยา่งมี

ขั้นตอน  กระทาํอย่างต่อเน่ืองมีตวัอย่างท่ีดีเป็นแบบอย่างให้ดู  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จาํเป็นเก่ียวขอ้งตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั 

4. คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา 

ในปัจจุบนัปัญหาสังคมนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  ผูค้นในสังคมขาดจิตสํานึก

อนัเป็นสาธารณประโยชน์   ขาดนิสัยแห่งการเสียสละ  ขาดความรักความสามคัคี  หลงติดอยู่กบั

วตัถุ  รักความสะดวกสบาย  ขาดนิสัยรักการทาํงานอย่างมีอุตสาหะมานะพากเพียร  เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ   ขาดจิตสํานึกท่ีถูกต้อง

ในทางคุณธรรม  จริยธรรม  จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบนัการศึกษาจะตอ้งเตรียมพลเมืองให้กับ

ประเทศชาติ   เน่ืองจากสถาบนัการศึกษามีบทบาทและหนา้ท่ีในกาสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ให้มี คุณภาพ  มีความรู้กว้างขวาง   มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มี จิตใจใฝ่คุณธรรม   กล่าวคือ  

สถาบนัการศึกษาจะตอ้งสามารถหล่อหลอมให้นกัเรียนนกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการและกระบวนการ

ในการแสวงหาความรู้และนําความรู้ท่ีมีในตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์  ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง   รู้จ ักคิด   พูด   ทําอย่างมีคุณธรรม   จริยธรรม   รู้จ ักตัวเอง   รู้จ ักทํางานเพื่อ

สาธารณประโยชน์และเพื่อชาติ  (สุภรณ์   ล้ิมอารีย ์ 2543 : 90) 

 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2541 : 101-109)  ไดเ้สนอคุณธรรม  จริยธรรม  และทศันคติท่ี

ควรพฒันาใหก้บัเด็กและเยาวชนไวด้งัน้ี 
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 1.  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีควรพฒันา   ไดแ้ก่ 

          1.1 ความซ่ือสัตย ์

          1.2 ความรับผดิชอบ 

          1.3 ความอดทน  อุตสาหะ 

 2.  ทศันคติท่ีควรพฒันา  ไดแ้ก่ 

          2.1 ทศันคติในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

          2.2 ทศันคติในการเรียนรู้เพื่อปวงประชา 

          2.3 ทศันคติในการเห็นคุณค่าของการงานและวชิาชีพ 

          2.4 ทศันคติในการสร้างลกัษณะนิสัยท่ีถูกตอ้ง 

          2.5 การมีทศันคติท่ีเป็นประชาธิปไตย 

          2.6 การมีทศันคติท่ีเห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

 ปราณี   วธุิรวานิชย ์ (2542 : 269)  ไดส้รุปคุณธรรม  จริยธรรมท่ีสําคญัท่ีบุคคลพึงมีในการ

ประกอบอาชีพไว ้ 5  ประการ  ดงัน้ี 

 1. ความขยนัหมัน่เพียร  หมายถึง  ตอ้งเป็นคนสู้งาน  หนกัเอาเบาสู้  มีความมุมานะ อดทน  

อดกลั้น  และทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถของตนดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย 

 2. ความซ่ือสัตยสุ์จริต  หมายถึง  ความซ่ือตรง  และมีความจริงใจในการประกอบอาชีพ  มี

ความจริงใจ  ต่ออุดมการณ์ของตน  เขา้ใจดว้ยตนเองอยา่งชดัแจง้ถึงการไม่ควรทุจริต  คดโกง  หรือ

การไม่ซ่ือสัตยต่์อการดาํรงชีวติของตน 

 3. การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การเป็นคนท่ีเคารพต่อเวลา  โดยการรักษาเวลาท่ีนดัหมายไว้

อยา่งเท่ียงตรง  เขา้ทาํงานและเลิกทาํงานตามกาํหนดเวลา  ไม่มาทาํงานสาย  บ่ายเบ่ียงหนา้ท่ีจนทาํ

ใหเ้สียเวลา 

 4. ความเมตตา  กรุณา  หมายถึง  การแสดงออกถึงความเขา้ใจเห็นใจผูอ่ื้นท่ีอยู่ร่วมกนัใน

สังคม  โดยการมองเห็นสัจธรรมของคนอ่ืนๆ วา่มีความทุกขเ์ช่นเดียวกนั  หากเขาทาํผิดพลาดหรือ

บกพร่องไปดว้ยความไม่รู้ก็จงเมตตา  เห็นใจ  และให้อภยั  โดยช่วยเหลือแนะนาํให้เขาทาํในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม 

 5. ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความสาํนึกในหนา้ท่ีของตนซ่ึงจะตอ้งกระทาํดว้ยการปฏิบติั

หน้าท่ีของตนให้ดี  ให้เต็มกาํลงัความสามารถ  และระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งส่วนตน

และส่วนรวม  ผูท่ี้มีสาํนึกความรับผดิชอบดีจะมีคุณธรรมของความอดทนสอดแทรกอยูด่ว้ย 

 ไสว  มาลาทอง  (2542 : 1-2)  กล่าววา่  คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยท่ีประเทศชาติ

ตอ้งการและมีความจาํเป็นตอ้งปลูกฝังใหถึ้งพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบนั  มี  10  ประการ  ดงัน้ี 
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 1. ความมีระเบียบวนิยั        

 2. ความซ่ือสัตยสุ์จริต  และยติุธรรม      

 3. ความขยนั  ประหยดั  และยดึมัน่ในสัมมาอาชีพ     

 4. การมีจิตสาํนึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

 5. การรู้จกัคิดริเร่ิม  วจิารณ์  และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล    

 6. ความกระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รักและเทิดทูนชาติ  ศาสนา

และพระมหากษตัริย ์         

 7. การมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ     

8. การรู้จกัพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติ      

 9. การมีความภาคภูมิใจและรู้จกัทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 10. การมีความเสียสละ  เมตตาอารี  กตญั�ูกตเวที  กลา้หาญและสามคัคี 

คณะซิสเตอร์และครูของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  ไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันา

และประเมินผลผูเ้รียนดา้นคุณธรรมจริยธรรมต่อสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  โดย

ไดก้าํหนดคุณลกัษณะไว ้ 6  ดา้น  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2544 ข : 66-68) 

ไดแ้ก่ 

1. ความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ประกอบดว้ย      

  1.1 มีความกระตือรือร้น        

         1.2 กลา้แสดงความคิดเห็น       

 1.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง      

  1.4 มีนิสัยรักการอ่าน       

          1.5 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

2. ความรับผดิชอบ  ประกอบดว้ย       

  2.1 ประหยดั  อดออม       

          2.2 ตรงต่อเวลา         

 2.3 มีวนิยัในตนเอง  มีระเบียบ      

          2.4 รู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตน 

3. การเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย     

  3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น        

         3.2 เคารพกฎกติกาของสังคม       

          3.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้       
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  3.4 มีความเสียสละ        

  3.5 มีความสุภาพอ่อนโยน  มีสัมมาคารวะ       

         3.6 มีความสามคัคี 

4. ความอดทนอดกลั้น  ประกอบดว้ย      

  4.1 ใหอ้ภยัผูอ่ื้น          

         4.2 กลา้ยอมรับในส่ิงท่ีผดิพลาด        

         4.3 มีความขยนัหมัน่เพียร 

5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ประกอบดว้ย      

  5.1 สร้างผลงานไดด้ว้ยตนเอง        

         5.2 สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้     

  5.3 คิดส่ิงแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์      

  5.4 ถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ 

6. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ประกอบดว้ย     

  6.1 วเิคราะห์วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล       

         6.2 มีความรอบคอบในการคิด      

          6.3 แยกแยะส่ิงท่ีถูก  ส่ิงท่ีผดิไดอ้ยา่งเหมาะสม    

  6.4 เลือกปฏิบติัตามค่านิยมท่ีดีงาม 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 สาํนกันายกรัฐมนตรีเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมในสังคมไทย  จึง

ไดอ้อกระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2550  ดงัน้ี 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 

  “คุณธรรม” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็น

เคร่ืองประคบัประคองใจให้เกลียดความชัว่ กลวับาป ใฝ่ความดี เป็นเคร่ืองกระตุน้ผลกัดนัให้เกิด

ความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความสงบเยน็ภายใน และเป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังโดยเฉพาะ

เพื่อใหเ้กิดข้ึนและเหมาะสมกบัความตอ้งการในสังคมไทย 
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  “จริยธรรม” หมายความวา่ กรอบหรือแนวทางอนัดีงามท่ีพึงปฏิบติั ซ่ึงกาํหนดไวส้ําหรับ

สังคม เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเยน็เป็นสุข ความรักสามคัคี ความ

อบอุ่น มัน่คงและปลอดภยัในการดาํรงชีวติ 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ขอ้ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”

ประกอบดว้ย 

 1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

           2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง 

           3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

           4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นรอง

ประธานกรรมการคนท่ีสาม 

           5. ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นกรรมการ 

           6. ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 

           7. ปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นกรรมการ 

           8. ปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 

           9. ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนไม่เกินสิบคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ซ่ึงมีความรู้

ความสามารถและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์เก่ียวกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็น

กรรมการ 

  ให้ปลดักระทรวงวฒันธรรมแต่งตั้งขา้ราชการในกระทรวงวฒันธรรม เป็นเลขานุการหน่ึง

คนและผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

  ขอ้ 5 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีก

ได ้

  ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีท่ีได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระ

อยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูใ่น

ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งไวแ้ลว้ 

  ในกรณีท่ีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หากยงัมิได้มีการแต่งตั้ ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อยู่ใน

ตาํแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

ขอ้ 6 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
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  1. ตาย 

           2. ลาออก 

           3. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

           4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

           5. คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 

           6. ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 

ขอ้ 7 การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม หากรอง

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึง เป็นประธานในท่ีประชุม 

  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด 

ขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

  1. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

           2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

           3.  เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมติั 

           4. ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานของ

ภาคส่วนต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

           5. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในสังคมไทยท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ 

           6. กาํหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

           7. กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 
 

           8. เชิญขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูป้ฏิบติังานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งมาสอบถามขอ้เทจ็จริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมา

เพื่อประกอบการพิจารณา 

           9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 

           10.  ดํา เนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ้ 9 ในการดาํเนินการตามระเบียบน้ี คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณามอบหมายใหส่้วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบปฏิบติัภารกิจตามระเบียบน้ีก็ได ้

ขอ้ 10 ใหน้าํความในขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ขอ้ 11 ให้สํานกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  1. จัดทําแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอ

คณะกรรมการ 

           2. ส่งเสริม จดัทาํและประสานแผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรมใน

สังคมไทยร่วมกบัหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

           3. สนับสนุนการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ

พฒันาเครือข่ายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

           4. ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย แผน แผนงานและ

โครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

           5. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ้ 12 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 กล่าวไดว้า่ในปัจจุบนัปัญหาการขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ถือวา่เป็นปัญหาระดบัชาติท่ีทุก

ภาคส่วนของสังคมให้ความสําคญัมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะรัฐบาล  ไดใ้ห้ความสําคญักบัการส่งเสริม

งานดา้นศาสนาและการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมแก่ประชาชนอยา่งชดัเจน  ท่ีจะสร้างสรรคค์วาม

เจริญแก่ชาติบา้นเมือง  โดยเฉพาะนโยบายดา้นการพฒันาสังคม  รัฐบาลมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสังคมท่ี

เขม้แข็ง  เพื่อให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานคุณธรรม  โดยยึด

คุณธรรมนาํความรู้  ท่ีคาํนึงถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  เสริมสร้างความ

ตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉนัท ์ สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  
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พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนั

ครอบครัว  สถาบนัทางศาสนา  และสถาบนัการศึกษา  การจดัการศึกษาจะเนน้การกระจายอาํนาจ

ไปสู่เขตพื้นท่ีสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน  

เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้การ

ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมในสังคมไทย เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

6. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติกบัการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2545  

ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกฎหมายแม่บทดา้นการศึกษาของชาติ  ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัการพฒันาบุคคล

ในแง่ของการสร้างความงดงาม  ซ่ึงปรากฏดงัการให้ความหมายของการศึกษาเอาไวใ้นมาตรา  4  

วรรคแรกวา่ 
  การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคลากร  และ

สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรค์

จรรโลง ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม 

สังคมการเรียนรู้  และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
ในการสร้างความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคมตามเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ 

การศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ี  คือ  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมนัน่เอง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการกล่าวถึง

การจัดการศึกษาในลักษณะของกระบวนการการเรียนการสอน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เร่ิมจากความมุ่งหมายและหลกัการ  แนวทางการจดัการศึกษา การ

จดักระบวนการเรียนรู้  สาระสําคญัของหลักสูตรและการประเมินผล  โดยได้บญัญติัประเด็น

ดงักล่าวเอาไวใ้นแต่ละมาตราไว ้ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ความมุ่งหมายและหลกัการ  ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา  6  ระบุวา่ 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีคุณธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ” 

6.2 แนวทางในการจดัการศึกษา  ไดบ้ญัญติัเอาไวใ้นมาตรา  23  วรรคแรก  ระบุวา่ 
“การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  

ตอ้งเน้นความสําคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแต่ละระดบัการศึกษา” 

6.3 การจดักระบวนการเรียนรู้  ไดบ้ญัญติัเอาไวใ้นมาตรา  24  (4)  ระบุวา่ 
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 “ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้

ดา้นต่างๆอย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมทีดีงาม  และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา” 

6.4 สาระสาํคญัของหลกัสูตร  ไดบ้ญัญติัเอาไวใ้นมาตรา  28  วรรคสอง  ระบุวา่ 
“สาระของหลกัสูตร  ทั้งท่ีเป็นวชิาการ  และวิชาชีพ  ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล  ทั้ง

ดา้นความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผดิชอบต่อสังคม” 

6.5 การประเมินผล  ไดบ้ญัญติัเอาไวใ้นมาตรา  26  ระบุวา่   
“ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความ

ประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปใน

กระบวนการการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา” 

6.6 คุณธรรม  จริยธรรม : สาระท่ีควรทราบ 
คุณธรรม  จริยธรรม  คือ  ประมวลการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามทั้งกาย  วาจา  และจิตใจ โดย

ถือประพฤติปฏิบติัเป็นนิสัยทั้งต่อตวัเอง  ต่อผูอ่ื้น  และต่อสังคม 
ผูท่ี้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยอ่มเป็นท่ีพึงประสงคข์องบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  บุคคลท่ีมี

คุณธรรม  จริยธรรมดีงามมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
 6.6.1 เป็นผูท่ี้มีความพอดี  ไม่ขาด  ไม่เกินความพอดี  คือ  ปฎิบติัตนอยูใ่นทางสาย

กลาง  ไม่ขาด  ไม่เกิน  ไม่มาก  ไม่นอ้ย 
         6.6.2 เป็นผูก้ระทาํด้วยเจตนาดี  ด้วยความบริสุทธ์ิใจ  และทาํไปเพื่อส่ิงท่ีดีงาม  

ไม่ใช่ทาํดว้ยการถูกบงัคบั  หรือดว้ยผลประโยชน์ใดๆ 
         6.6.3 เป็นผูท่ี้มีเหตุผล  พอใจท่ีไดป้ฏิบติัต่อผูอ่ื้น  และเห็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็น

สาํคญั 
         6.6.4 เป็นผูท่ี้มุ่งสันติสุขหรือความสงบ  ไม่ใช่มุ่งความสมบูรณ์พนูสุขเป็นท่ีตั้ง 
6.7 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  นกัศึกษา 
         6.7.1 ทางดา้นร่างกาย  ประกอบดว้ย 

                 - ใหมี้สุขภาพสมบูรณ์เติบโตสมวยั 
                 - เขา้ใจสาธารณสุขพื้นฐาน  รู้จกัป้องกนัโรค 
                 - ปลอดภยัจากส่ิงเสพติด 
         6.7.2 ทางดา้นจิตใจ  ประกอบดว้ย 
                 - มีความสุข  สงบ  รู้จกัพกัผอ่น  และสันทนาการในทางท่ีเหมาะสม 
                 - มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวนิยั  ภาคภูมิใจในตนเอง 
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                 - มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเขา้ใจคนอ่ืน 
                 - มีสุนทรีย ์ สาํนึกในความเป็นไทย 
                 - มีจิตใจท่ีจะสู้ส่ิงยาก  เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในงานสุจริต 
         6.7.3 ทางดา้นความรู้  ประกอบดว้ย 
                 - รู้จกัคิด  วเิคราะห์  แกปั้ญหา 
                 - ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ดว้ยตนเองตลอดชีวติ 
                 - สามารถปรับปรุงวิ ถี ชีวิตและการทํางานให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี  
                 - รู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  เพื่อการส่ือสาร 
                 - รู้คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยพีื้นฐาน 
                 - มีความสามารถในการจดัการ 
                 - รู้จกัตนเอง  ประเทศของตน  ประเทศเพื่อนบา้น  รู้เท่าทนัโลก 
                 - รู้และมีความสามารถท่ีจะทาํใหต้นและผูอ่ื้นมีความสุข 

                   - รู้จกัปรัชญาในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
                  - ไม่ยดึติดกบัรูปแบบหรือคาํตอบใดคาํตอบเดียว 
          6.7.4 ทางดา้นทกัษะการประกอบอาชีพ  ประกอบดว้ย 
                  - มีทกัษะเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพเฉพาะทาง 
                   - มีนิสัยในการทาํงานท่ีดี 
                  - สามารถพฒันาสัมมาอาชีพจนสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้
                   - สามารถพฒันาอาชีพในทอ้งถ่ิน 

7. มาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของ  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)     
 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดท้าํการประเมินภายนอกรอบ

แรก  (พ.ศ. 2543-2548)  เป็นแบบกลัยาณมิตร  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัสถานศึกษาใน

การดาํเนินงานคุณภาพภายใน  จดัทาํรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้พร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก  และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดย้ืนยนัสภาพจริง  

ไม่ไดต้ดัสินให้ตก  ผ่าน  ไม่ผ่าน  ซ่ึงผลของการประเมินไดบ้อกให้ทราบจุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา

ของสถานศึกษานั้นๆ 
 การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ี  2  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545  ในมาตรา  51  ระบุวา่  ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพของ
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สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกาํหนดให้  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  จะจดัทาํขอ้เสนอแนะ  การปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อให้สถานศึกษาได้

ปรับปรุงแกไ้ขในระยะเวลาท่ีกาํหนด  ซ่ึงหมายความว่า  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา  จะตอ้งให้การรับรองว่าสถานศึกษาจดัการศึกษาไดม้าตรฐานคุณภาพหรือไม่  

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือมาตรฐาน  ตวับ่งช้ี  

เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ี  2  (พ.ศ.2549-2553)  กาํหนดไว้

ดงัน้ี 
 มาตรฐานดา้นผูเ้รียน  มี  7  มาตรฐาน  มาตรฐานดา้นครู  มี  2  มาตรฐาน  มาตรฐานดา้น

ผูบ้ริหาร  มี  5  มาตรฐาน  กล่าวเฉพาะมาตรฐานด้านผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มี  6  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
 1. ผูเ้รียนมีวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
          1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมาเรียนทนัเวลา 
  1.2  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขา้แถว

เคารพธงชาติ  และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
          1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีครูมอบหมาย 
          1.4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีแต่งกายเรียบร้อยในสถานการณ์ต่างๆ 
          1.5 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเดินผา่นครูและผูใ้หญ่อยา่งสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ 
          1.6 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
          2.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบา้น 
          2.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีทรัพยสิ์นไม่สูญหาย 
          2.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีพดูแต่ความจริง 
 3. ผูเ้รียนมีความกตญั�ูกตเวที  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
          3.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีรักเคารพ  พอ่แม่ผูป้กครองและแสดงออกซ่ึงการตอบแทน

พระคุณอยา่งเหมาะสม 
          3.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยแ์ละแสดงออกซ่ึงการ

ตอบแทนพระคุณอยา่งเหมาะสม 
          3.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
 4. ผูเ้รียนมีเมตตากรุณา  โอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และไม่เห็นแก่ตวั  ซ่ึงมีเกณฑ์การ

พิจารณา  ดงัน้ี 
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          4.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีรู้จกัการใหเ้พื่อส่วนรวมและเพื่อผูอ่ื้น 
          4.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงการมีนํ้าใจ  หรือใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้น 
          4.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีรู้จกัแบ่งปันทรัพยสิ์น  หรือส่ิงของเพื่อผูอ่ื้น 
 5. ผูเ้รียนมีความประหยดั  และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
          5.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชท้รัพยสิ์น  และส่ิงของของโรงเรียนอยา่งประหยดั 
          5.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า 
          5.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีร่วมกิจกรรมการประหยดั  (เช่น  กิจกรรมรีไซเคิล  เป็น

ตน้) 
          5.4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชน้ํ้ าไฟ  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  ทั้งของตนเองและของ

ส่วนรวม  อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 6. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 
          6.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ตนเพื่อส่วนรวม 
          6.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

          6.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน   

ตารางท่ี  1  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัตวับ่งช้ี  จากค่าเฉล่ียร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ผูเ้รียนตํ่ากวา่ร้อยละ 
50  มีคุณลกัษณะตาม 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผูเ้รียนระหวา่งร้อยละ 
50-74  มีคุณลกัษณะ 
ตามเกณฑก์าร

พิจารณา 

ผูเ้รียนตํ่ากวา่ร้อยละ 
75-89  มีคุณลกัษณะ

ตามเกณฑก์าร

พิจารณา 

ผูเ้รียนตํ่ากวา่ร้อยละ 
90  ข้ึนไป  มี

คุณลกัษณะตาม 
เกณฑก์ารพิจารณา 

 จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์  พอสรุปได้ว่า  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา  

ไดแ้ก่  ความมีวินยัและรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความกตญั�ูกตเวที  ความเมตตากรุณา  

ความประหยดั  และการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความมีวนัิย 

วินัย (Discipline) หมายถึง  การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้องบังคับปฏิบัติ และ

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 2)ได้อธิบายความหมายวินัยว่า  เป็น

คุณลักษณะทางด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบติัตามระบบ

ระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  ซ่ึงคนส่วนมากเห็นว่าวินัยเกิดจากการควบคุมดูแลใน
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ระยะแรกท่ีเด็กยงัอยูใ่นวยัเยาว ์ การทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และการแนะนาํบอก กล่าวดว้ยเหตุผล  

โดยรู้สึกวา่ถูกตอ้งนบัวา่เป็นส่ิงจาํเป็น ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเคยชินท่ีดีและเกิดความเต็มใจท่ีจะปฏิบติั

ตาม ส่วนมากการใช้วินยัภายนอกมกัเกิดในลกัษณะภาวะจาํยอม เกรงกลวัอาํนาจ และการลงโทษ 

มกัถูกควบคุมใหป้ฏิบติั 

 สินีนาฏ  สุทธจินดา  (2543 : 16)  ไดส้รุปไวว้า่  วนิยั  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน

การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามท่ีมุ่งหวงั  โดยเกิดจากความสาํนึกวา่เป็นค่านิยมท่ีดี

งาม  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทาํการอนัใดท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่ตนเองและผูอ่ื้นในอนาคต และ

จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผูอ่ื้น  โดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบของสังคม

ละสิทธิของผูอ่ื้น  ในทาํนองเดียวกบัวชิยั  วงษใ์หญ่ (2543 : 28) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความ

มีวินัยว่า  ได้แก่  ความสนใจใฝ่รู้  การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบ  ความมีเหตุผล  ความ

ซ่ือสัตย ์ และความขยนัหมัน่เพียร  สอดคลอ้งกบัอรพรรณ  พาณิชปฐมพงษ์ (2542 : 10) กล่าวว่า

ความวินัยในตนเอง (Self-discipline)  เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ

พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม  โดย

เกิดความสํานึกว่าเป็นค่านิยมท่ีดีงาม และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีทาํให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่อ

ตนเอง  และบุคคลอ่ืนในอนาคต  แมจ้ะมีส่ิงเร้าจากภายนอก  เช่น  บุคคลอ่ืน  หรือส่ิงเร้าภายใน

ตนเอง  เช่น  ความตอ้งการเป็นอุปสรรคก็ตาม  ก็จะยงัคงไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัไว ้

และยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ บุคคลท่ีมีวนิยัในตนเอง จะรู้จกับงัคบัตนเองและมีกาํลงัใจท่ีจะกระตุน้

เตือนตนเองปฏิบติัในส่ิงท่ีปรารถนา และปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีตนเองมีหน้าท่ีอยู่โดยไม่มีใคร

บงัคบั ทาํงานสาํเร็จเรียบร้อยเสร็จตามเวลาปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและตรงต่อเวลา มีความสนใจ 

ตั้งใจ ขยนั ทาํงานเต็มความสามารถโดยไม่คิดเอาเปรียบผูอ่ื้นเม่ือทาํงานเป็นหมู่คณะและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม   

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2541 : 12-13) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีความมีวินยั

ไวด้งัน้ี 

1. สนใจใฝ่รู้ 

2. ควบคุมตนเอง 

3. รับผดิชอบ 

4. มีเหตุผล 

5. ขยนัหมัน่เพียร 

6. ตรงต่อเวลา 

7. เช่ือมัน่ในตนเอง 
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8. อดทน 

9. เป็นผูน้าํ 

10. ใหค้วามร่วมมือ 

11. รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

12. การเคารพสิทธิผูอ่ื้น 

13. การช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง 

14. การทาํตามขอ้ตกลง 

15. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น 

16. การมีวนิยัในการเรียนรู้ 

ความมีวนิยั เป็นคุณลกัษณะของจิตใจและพฤติกรรมท่ีช่วยใหบุ้คคลสามารถควบคุมตนเอง

ใหป้ฏิบติัตามกติกาและกฎระเบียบของสังคม เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม หรือกล่าวอีก

นยัหน่ึงวา่ คือการจดัสภาพการดาํเนินชีวติของตนเองและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมให้เอ้ือโอกาส

ต่อการพฒันา 

 ส่วนความรับผดิชอบ  มีผูใ้หค้วามหมาย  ดงัน้ี  ฟลิปโพ (Flippo 1966, อา้งถึงในกนกวรรณ  

วิวฒันศิษฎ์  2545 : 20)  กล่าวถึงความรับผิดชอบวา่   เป็นความผกูพนัในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และความสาํเร็จน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั  3  ประการ  คือ  พนัธะผกูพนั  

หนา้ท่ีการงาน  และวตัถุประสงค ์

สุทธิพงศ ์ บุญผดุง  (2541 : 22) ไดอ้ธิบายความหมายของความรับผิดชอบไวส้อดคลอ้งกนั

วา่  หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความผูกพนัพยายามทาํหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งเต็ม

ความสามารถและมีความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน  

 จินตนา  ธนวิบูลยช์ยั  (2540 : 12-13) ไดก้ล่าวว่า  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ 

ความตั้งใจท่ีจะทาํงานและติดตามผลงานท่ีไดท้าํไปแลว้ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระทาํลงไปทั้งในด้านท่ีเป็นผลดีและผลเสีย  โดยแสดงออกในรูปการ

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเตม็ใจและปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั

อย่างมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามงานท่ีไดม้า  และลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึง

ความเอาใจใส่  จดจ่อ  ตั้งใจ  มุ่งมัน่ต่อหน้าท่ี  การงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และความเป็นอยู่ของ

ตนเองและผูอ้ยู่ในความดูแล  ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพนั เพื่อให้

บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ีกาํหนด ยอมรับผลการกระทาํทั้งผลดีและผลเสียท่ี

เกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติัใหดี้ข้ึนดว้ย 
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เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงษ์ศกัด์ิ (2539 : 83-95) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ จะตอ้งมี

ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ทาํหน้าท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างดีท่ีสุดและสุดกาํลงัความสามารถ  ไม่ว่าจะตอ้งเผชิญ

อุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด 

2.  ทาํงานเสร็จและทนัเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่มีการควบคุม 

3.  กลา้ยอมรับในส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของตน 

4.  เอาจริงเอาจงัและขยนัขนัแขง็ 

5.  ไม่ทิ้งงานไปกลางคนั ถึงแมว้า่จะเป็นงานท่ีตนเองไม่ชอบ 

6.  ไม่ผลดัวนัประกนัพรุ่งหรือทิ้งปัญหาไวใ้หผู้อ่ื้น 

7.  ไม่โทษผูอ่ื้นหากงานนั้นไม่เสร็จหรือเกิดความเสียหาย 

8.  มีความตรงต่อเวลาในการทาํงานหรือนดัหมาย 

ความรับผดิชอบ  จึงเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี

ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  มุ่งมัน่  เพื่อให้งานนั้ นประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย  

ยอมรับผลการกระทาํนั้น  และพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน 

สรุปไดว้า่  ความมีวนิยัและรับผิดชอบ เป็นคุณลกัษณะเก่ียวกบัการรู้จกัหนา้ท่ีและสามารถ

ควบคุมตนเองในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนด้วยความมุ่งมัน่ และเพียรพยายามจนงานนั้นๆ 

ประสบผลสาํเร็จทนัเวลา  โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกดงัน้ี  มีความตรงต่อเวลา  มีวินยัในตนเอง  

เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์  กล้าเผชิญต่อความจริง  และยอมรับในผลของการกระทาํของตนเอง  

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  รู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตน  ทาํงานเสร็จและทนัเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่มี

การควบคุม  ขยนัขนัแขง็  และไม่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง 

ความซ่ือสัตย์สุจริต 
สมบูรณ์  ทินกร  (2535 : 40)  อธิบายความหมายของความซ่ือสัตยสุ์จริตวา่เป็นจริยธรรมท่ี

สาํคญัยิง่ประการหน่ึงท่ีมีความสําคญั ซ่ึงบุคคลควรจะยึดถือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตของตน 

ทั้งน้ีเพราะความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ  ดงัน้ี 
1. ความซ่ือสัตยจ์ะทาํใหบุ้คคลไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น โดยการแสวงหาประโยชน์ใส่ตนในทางท่ี

มิชอบซ่ึงจะเป็นเหตุนาํมาซ่ึงความเสียหายต่อทั้งตนเองและอาชีพ หรือหน่วยท่ีตนสังกดั อีกทั้งมี

ความซ่ือสัตยต์รงต่อเวลาในการทาํงาน จึงมีการอุทิศเวลาให้กบังานและรับผิดชอบภาระงานใน

หนา้ท่ีของตนใหเ้ตม็ความสามารถและดีท่ีสุด 

2. ความซ่ือสัตยจ์ะนาํไปสู่ความสงบสุขภายในสังคม  เพราะสมาชิกทุกคนในสังคม จะให้

ความเคารพและปฏิบติัตามกติกาและกฎเกณฑข์องสังคม และไม่มุ่งเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
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3. ความซ่ือสัตยจ์ะส่งผลใหบุ้คคลผูน้ั้นตั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม  ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นให้

ไดรั้บความเดือดร้อน  และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นตามกาํลงัของตนในวาระโอกาสท่ีเหมาะสม 

4. บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยท์างดา้นความคิดย่อมจะเคารพในความคิดของตนเองและผูอ่ื้น 

เม่ือมีโอกาสท่ีทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะก็จะแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน

และองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

5.  บุคคลท่ียึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์ ยอ่มจะพูดจาอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยความจริง ไม่สร้าง

ความบาดหมางใจใหเ้กิดแก่ผูอ่ื้น 

มนสั  น่ิมมณี  (2547 : 36-37) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของผูมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริตวา่มีดงัน้ี 

1. พดูความจริง 

2. เก็บของตกไดส่้งคืนเจา้ของ 

3. ยอมรับผดิเม่ือทาํผดิ 

4. ไม่หยบิของของผูอ่ื้นก่อนไดรั้บอนุญาต 

5. ไม่ลอกการบา้นหรือใหเ้พื่อนลอกการบา้น 

6. ตรงต่อเวลา 

7. ไม่ประพฤติตนเป็นคนหนา้ไหวห้ลงัหลอก 

8. ไม่ทุจริตในการสอบ 

9. คืนเงินส่วนท่ีแม่คา้ทอนเกินมา 

10. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 

11. ไม่ถือเอาของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

12. ไม่หลอกลวงผูอ่ื้น 

13. ไม่ฉอ้โกงและไม่ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 

14. ไม่ปลอมแปลงเอกสาร 

15. รักษาความยติุธรรม 

16. การเล้ียงชีพในทางสุจริต 

17. ไม่นอกใจคนรัก 

สรุปได้ว่า  ความซ่ือสัตย์สุจริต  เป็นคุณลักษณะเก่ียวกับการประพฤติปฏิบติัตนอย่าง

เหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ทั้งต่อ

ตนเองและผูอ่ื้น โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ี  ไม่สับปลบักลบักลอก  พูดความจริง  ไม่คดโกง  

ไม่หยบิของผูอ่ื้นก่อนไดรั้บอนุญาต  ไม่ทุจริตในการสอบ  ยอมรับผิดเม่ือทาํความผิด  ไม่ถือเอาของ
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ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  ไม่ประพฤติตนเป็นคนหนา้ไวห้ลงัหลอก ไม่ปลอมแปลงเอกสาร  และไม่

นาํส่ิงของส่วนรวมไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

ความกตัญ�ูกตเวที 

พระธรรมโกศาจารย ์ (พุทธทาสภิกขุ) (2536 : 2-12) ไดแ้บ่งความหมายของความกตญั�ู

กตเวทีออกเป็น  2  ส่วน  คือ 

กตญั�ู  หมายถึง  ความรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผูอ่ื้นท่ีมีอยูเ่หนือตน 

กตเวที  หมายถึง  การพยายามทาํตอบแทนบุญคุณนั้นๆ 

ดงันั้น กตญั�ูกตเวที  หมายถึง  การรู้บุญคุณท่าน  แลว้ทาํตอบแทนใหป้รากฏ 

ส่วนกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2541: 99)  ไดใ้ห้ความหมายของความกตญั�ู

กตเวทีไวว้่า  “ความกตญั�ู” คือ  ความรู้สึกในบุญคุณหรือประโยชน์หรือความดีของผูอ่ื้นต่อตน 

ส่วน  “กตเวที”  คือ  การกระทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตอบแทน โดยหวงัจะให้ผูรั้บมีความปล้ืมใจ การ

ตอบแทนไม่จาํเป็นตอ้งตอบแทนด้วยการกระทาํหรือตอบแทนดว้ยส่ิงของเสมอไป อาจจะตอบ

แทนดว้ยวาจาหรือคาํพดูก็ไดน้อกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงขอบข่ายผูท่ี้มีความกตญั�ูกตเวทีวา่มีลกัษณะ

ดงัน้ี  คือ 

1. ความกตญั�ูกตเวทีต่อบุคคล  ไดแ้ก่  บุพการี  ครูอาจารย ์ และผูอ่ื้นท่ีทาํประโยชน์ให้ มี

พฤติกรรม  ดงัน้ี 

  1.1 แสดงความเคารพนบัถือ ยกยอ่งเชิดชู ไม่ลบหลู่ 

          1.2 ชกันาํคนอ่ืนใหนิ้ยมยนิดี ในการทาํคุณความดีตอบแทนผูมี้พระคุณ 

          1.3 ปฏิบติัต่อผูมี้พระคุณดว้ยความซ่ือตรงไม่มีลบัลมคมในหรือมีส่ิงใดแอบแฝงอยู่

เบ้ืองหลงั 

          1.4 ไม่ละทิ้งผูมี้พระคุณในคราวท่ีผูมี้พระคุณเดือดร้อน ลาํบาก 

          1.5 เคารพรักใคร่ ไวใ้จ และเช่ือถือในผูมี้พระคุณท่ีไม่ผดิศีลธรรม 

          1.6 ไม่ทาํตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่วงศต์ระกลู และผูมี้พระคุณ 

          1.7 ทาํใหผู้มี้พระคุณสุขใจ อ่ิมใจ และไม่คิดร้ายต่อผูมี้พระคุณ 

 2. ความกตญั�ูกตเวทีต่อสัตว ์ มีพฤติกรรมดงัน้ี 

          2.1 ไม่ประพฤติเห้ียมโหดต่อสัตวท่ี์มีบุญคุณ 

          2.2 ใชด้ว้ยความกรุณาปราณี ไม่ใชเ้กินกาํลงั 

          2.3 ไม่ปล่อยปละใหอ้ดอยากอิดโรย 

          2.4 บาํรุงเล้ียงดูปรนเปรอใหเ้ป็นสุข ใหไ้ดกิ้นไดน้อน พกัผอ่นตามวาระ 

          2.5 ใหก้ารดูแลรักษา ไม่ทอดทิ้งเม่ือเจบ็ป่วย 
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          2.6 ไม่ผลกัใสไล่ส่งหรือทาํลาย เม่ือสัตวน์ั้นไม่สามารถทาํประโยชน์ใหไ้ด ้

 3. ความกตญั�ูกตเวทีต่อสถาบนัและส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ครอบครัว  โรงเรียน ประเทศชาติ  

ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และสาธารณะสมบติั  มีพฤติกรรมดงัน้ี 

          3.1 จงรักภกัดีต่อประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ 

          3.2 เชิดชูชาติ และรักษาเกียรติของประเทศชาติ 

          3.3 ทาํนุบาํรุงศาสนา 

          3.4 หมัน่ประกอบกิจอนัเป็นหนา้ท่ีของตน เพื่อให้ตนมีหลกัฐานและประเทศชาติ

รุ่งเรือง 

          3.5 รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 

          3.6 เพิ่มเติมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มข้ึน 

          3.7 รักษาเกียรติยศ และนาํช่ือเสียงมาสู่ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

          3.8 แสดงความเคารพต่อสถาบนัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา 

 สรุปไดว้า่  ความกตญั�ูกตเวที เป็นคุณลกัษณะเก่ียวกบัการมีความรู้สํานึกหรือการกระทาํ

ส่ิงท่ีดีหรือเป็นประโยชน์ เพื่อตอบแทนในพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณอ่ืน ๆ 

ดว้ยการกระทาํ วาจา หรือส่ิงของ โดยมีพฤติกรรมการแสดงออก  ดงัน้ี แสดงความเคารพนบัถือ  ให้

การดูแลรักษาและไม่ละทิ้งผูมี้พระคุณในยามท่ีท่านยากลาํบากหรือเดือดร้อน  ไม่ทาํตนให้เป็นท่ี

เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่ผูมี้พระคุณและวงศ์ตระกูล  ทาํให้ผูมี้พระคุณมีความสุขใจ  ปฏิบติัต่อผูมี้

พระคุณดว้ยความซ่ือตรง  ช่วยดูแลและรักษาสาธารณะสมบติัและทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึก

ใ นห น้า ท่ี แ ล ะ ก ตัญ�ู ต่อ แผ่น ดิ น เ กิ ด   รัก ษ า เ กี ย ร ติ ย ศ แล ะ นํา ช่ื อ เ สี ย ง ม า สู่ ค ร อบ ค รั ว  

สถาบนัการศึกษา  ประเทศชาติ  และมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

ความเมตตากรุณา  

ความเมตตากรุณา  หมายถึง  ความรักใคร่ อยากให้ผูอ่ื้นมีความสุข  ประสบกับการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  เป็นคนรักท่ีบริสุทธ์ิท่ีไม่เจือด้วยตณัหา  เมตตามีคุณสมบติัท่ีระงบัพยาบาทได้

กรุณา  ความสงสาร  คือ  อยากช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข ์ (พรอุบล  แกว้วงษล์อ้ม 2537 : 

65) 

ประภาศรี   สีหอาํไพ  (2540 : 67)  ไดใ้ห้ความหมายของความเมตตา  กรุณา  ไวว้า่ เมตตา 

คือ ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นเป็นสุข  กรุณา คือ ความสงสารคิดจะช่วยให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข ์ 

พฤติกรรมของบุคคลผูมี้ความเมตตา  กรุณา  ประกอบดว้ย 

 1. ไม่ประทุษร้ายต่อชีวติและร่างกายของบุคคลและสัตว ์

 2. ใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่ 
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 3. แบ่งปันส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ และอาหารใหแ้ก่ผูท่ี้สมควรไดรั้บ 

 4. ใหก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้มีความทุกข ์

 5. ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

 6. ช่วยประกอบกิจกรรมของส่วนรวม 

 7. ใหอ้ภยัผูอ่ื้น 

 8. สุภาพอ่อนโยน 

 9. ไม่ยอมรับส่วนแบ่งในส่ิงท่ีตนมีอยู่แล้วและไม่จาํเป็น  สละสิทธ์ิในส่วนแบ่งของตน

ใหแ้ก่ผูท่ี้ขาดแคลนและมีความจาํเป็นกวา่ 

 สรุปไดว้า่  ความเมตตากรุณา  หมายถึง  การท่ีบุคคลปารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุข  และรู้จกั

ช่วยเหลือเก้ือกูลเม่ือผูอ่ื้นประสบกบัความทุกขใ์นฐานะเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัตามกาํลงัความสามารถ

ท่ีพอจะทาํได ้

ความประหยดั  

พวงพะยอม  ชิดทอง  (2536 : 5-6)  ไดอ้ธิบายความหมายของความประหยดัไวว้า่  หมายถึง 

การใชเ้งิน  เวลา  และส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนเองและส่วนร่วมอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด และเกิดประโยชน์

สูงสุด ดงัน้ี 

การประหยดัเงิน  หมายถึง  การรู้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงินให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่ามาก

ท่ีสุดเหมาะสมกบัรายรับ  มีการเก็บออม  รู้จกัยบัย ั้งความตอ้งการของตนอนัมีผลทาํให้ใชเ้งินอยูใ่น

ขอบเขตท่ีเหมาะสม  ตดัสินใจใช้เงินอย่างรอบคอบโดยคาํนึงถึงประโยชน์  ความคุ้มค่า  ความ

จาํเป็นของตนเอง และไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว 

การประหยดัเวลา หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่ามาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชเ้วลาเดินทางไปโรงเรียน เดินทางกลบับา้น ศึกษาเล่าเรียน ทาํแบบฝึกหดั ทบทวน

บทเรียน  หาความรู้เพิ่มเติม  ทาํธุรกิจส่วนตวั  ใชเ้วลาในการนอน  การทาํงานอดิเรก  ช่วยเหลืองาน

บา้น ชุมชน และสังคม 

 การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้ หมายถึง  การรู้จกัใช้ส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนและส่วนรวม

ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด  รักษาซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้ใช้งานไดอ้ยู่เสมอ  ไม่ใช้

อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็นด้วยความเคยชินหรือความสะดวกสบายส่วนตวั  ได้แก่ ประหยดั

ไฟฟ้า  นํ้าประปา  และการดูแลรักษาสาธารณสมบติั 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2541:156-157) ได้กล่าวถึงขอบข่ายผู ้ท่ีมีความ

ประหยดัวา่มีลกัษณะดงัน้ี 
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 1. การประหยดัเวลา  คือ  การรู้จกัใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ ให้เหมาะสมกบักาลเทศะ รู้จกั

คุณค่าของเวลา  มิยอมให้เวลาหมดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  แต่นาํมาใช้ให้เป็นประโยชน์อนั

ยิง่ใหญ่ในการหาความรู้  ในการสร้างความดี  ในการสร้างสมรรถภาพ  ในการสร้างอาํนาจ  ในการ

สร้างทรัพย ์

 2. การประหยดัทรัพย ์ คือ  การรู้จกัใชท้รัพยใ์หถู้กตอ้งและเหมาะสม 

          2.1 พยายามใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น สมควรแก่อตัภาพ 

          2.2 รู้จกักาํหนดรายจ่ายใหพ้อเหมาะพอควรแก่กาํลงัทรัพย ์

          2.3 รู้จกัเก็บรวบรวมรายไดอ้นัสมควรเก็บไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

          2.4 ทาํทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้จริญงอกงาม 

          2.5 คุม้ครองรักษาทรัพยใ์หป้ลอดภยั 

          2.6 บูรณะของเก่าอนัควรบูรณะใหก้ลบัใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 

          2.7 ใชแ้ละถนอมของใช ้และทรัพยสิ์นใหค้งคุณค่าและประโยชน์นานๆ 

          2.8 รู้จกัทาํของใชเ้อง อยา่คิดแต่จะซ้ือหรือจา้งเขาทาํร่ําไป 

          2.9 ไม่ใชจ่้ายอยา่งฟุ้งเฟ้อ ใหห้มดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

          2.10 ไม่บาํรุงบาํเรอความสุขสนุกสนานจนเกินไป 

          2.11 ขยนัหาทรัพยใ์หม่มาเพิ่มเติม 

 สรุปไดว้า่  ความประหยดั  หมายถึง  การรู้จกัใชท้รัพยใ์หถู้กตอ้งเหมาะสม  การรู้จกัใชเ้วลา

ให้เกิดประโยชน์  และการรู้จกัยบัย ั้งความตอ้งการให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมไม่สุรุ่ยสุร่าย  ใช้

ชีวติอยูบ่นพื้นฐานความพอเพียง 

การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 การปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  หมายถึง  การมีแนวทางความประพฤติอยู่ใน

เร่ืองของความถูกตอ้ง  ดีงามในการปฏิบติัตนเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบเรียบร้อย  ไม่เห็นแก่ตวั  

มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาให้กบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งจริงจงั  หรือการแสดงความ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่สียสละทรัพยสิ์น  เงินทอง  แรงกาย  และเวลา  เพื่อเขา้ร่วมทาํงานท่ีเป็นส่วนรวมของ

สังคม  โดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน  แต่กระทาํเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  ซ่ึงยทุธนา  วรุณปิติ (2542 : 

181-183) ได้เสนอว่า  บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะพร้อมท่ีจะปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมี

ลกัษณะดงัน้ี 

 1. การทุ่มเทและอุทิศตน  สิทธิพลเมืองต้องสอดคล้องกับความรับผิดชอบทางสังคม  

บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามสิทธิเท่านั้น  แต่ตอ้งปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน  เพื่อ

พฒันาสังคมดว้ย 
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 2. เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จากกระแสปัจเจกชนนิยมในปัจจุบนัส่งผลให้คนใน

สังคมมีลกัษณะปิดกั้นตวัเองไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น  เลือกคบเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมีความเหมือนกนั  ทาํให้

ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  เกิดขอ้ขดัแยง้  ดงันั้นผูท่ี้มีจิต

สาธารณะพร้อมท่ีจะปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องเป็นพลเมืองในฐานะท่ีเป็นเอก

ลกัษณะทางสังคมสมยัใหม่  มีความอดทน  ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  เคารพและยอมรับความ

แตกต่างท่ีหลากหลาย  และหาวธีิการอยูร่่วมกบัความขดัแยง้โดยการแสวงหาทางออกร่วมกนั 

 3. คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  คนในสังคมตอ้งคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ

เพื่อส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากข้ึน 

 4. การลงมือกระทาํ  การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาํให้

สถานการณ์ดีข้ึนตอ้งลงมือกระทาํ  โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางรากฐานให้เกิดการอบรมดา้น

จริยธรรมของพลเมือง  สถาบนัการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงสถานท่ีฝึกหัดและให้ความรู้  แต่ตอ้งรับ

ช่วงต่อในการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อจากครอบครัว  รวมทั้งเครือข่ายทางสังคมท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งเพื่อนบา้น  ท่ีทาํงาน  สโมสร  สมาคมต่างๆ  เช่ือมโยงบุคคลท่ีสนใจเร่ืองของตน  เขา้เป็น

กลุ่มท่ีใส่ใจผูอ่ื้น  ช่วยดาํรงรักษาประชาคม  สังคม  และกฎจริยธรรม  รวมทั้งสถาบนัท่ีมีอิทธิพลสูง

ต่อสังคม  คือ  สถาบนัศาสนา  ซ่ึงถือวา่มีบทบาทสาํคญัในการสร้างใหส้ังคมเขม้แขง็ 

สรุปไดว้่าการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง การกระทาํส่ิงใดโดยไม่ยึด

ผลประโยชน์ของตนเป็นท่ีตั้ง แต่ตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นสาํคญั 

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์ ดงัน้ี 

8.1 งานวจัิยในประเทศ 
 สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์  และคณะ (2551: 244-251) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ  พบว่า  ผลการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

ให้กบัสังคมมีดงัน้ี  1) การเป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคคล  ไดแ้ก่  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ผูน้าํประเทศ  

นกัการเมือง  ผูน้าํทุกองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํศาสนา  ศิลปิน  ดารา  นกัร้อง  

นกัแสดง  ฯลฯ  ตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของชุมชน  และสังคมไทย  2) การกาํหนดให้

การส่งเสริมคุณธรรมเป็นนโยบายวาระแห่งชาติ  โดยรัฐบาลตอ้งให้ความสําคญัและกาํหนดเป็น

นโยบายวาระแห่งชาติ  ในการส่งเสริมคุณธรรม  3) การให้การศึกษาอบรมการส่งเสริมคุณธรรม  

ทุกระดบัในสถาบนัการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา  มีการจดักิจกรรมท่ี

หลากหลาย  กิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบติัหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม  กิจกรรมท่ี
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เก่ียวกับการปฏิบติัธรรม  และกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม

เสริมสร้างสติปัญญา  จัดทําเป็นหลักสูตรหรือบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนของ

สถาบนัการศึกษา  4) การคน้คิดวิธีการใหม่ท่ีมีพลงัและมีประสิทธิภาพสูงในการปลูกฝังคุณธรรม  

การเสริมสร้างและการปลูกฝังคุณธรรมดว้ยการเทศนาอบรมแบบเดิมๆ  ไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะ

สู้กบั  “การโจมตีทางใจ”  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมนุษยถู์กโปรแกรมความคิดดว้ยเทคโนโลยีและ

ระบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทุกวนัท่ีตอกย ํ้าสู่สมองมนุษยด์ว้ยวิธีกระทาํซํ้ าอย่างสมํ่าเสมอได ้ 

5) การใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการส่งเสริมคุณธรรม  ตอ้งใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงมนุษยทุ์ก

คนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือ  “เน้ือหาสาระและวิธีการส่ือสาร”  ท่ีส่งไปกบัส่ือตอ้งมี

คุณภาพเพียงพอ  6) การใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายต่างๆในสังคม  เน่ืองจากการเสริมสร้างคุณธรรม

โดยเฉพาะเครือข่ายพ่อแม่ผูป้กครอง  องค์กรภาคเอกชน  มูลนิธิ  ทั้งในและนอกประเทศ  7) การ

กาํหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งรวมกนัจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  

โอกาสท่ีจะเสริมสร้างให้คุณธรรมท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนในประเทศชาติก็สําเร็จได้ง่ายข้ึน  8) การ

เสริมแรงดว้ยการส่งเสริมและให้กาํลงัใจแก่คนดีมีคุณธรรม  โดยหน่วยงานและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุน  ให้เกียรติ  ให้กาํลงัใจ  และปกป้องคนดีมีคุณธรรม  9) การแพร่กระจาย

คุณธรรมด้วยการยกย่องคนดีมีคุณธรรมให้เป็นตน้แบบแก่คนในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มศิลปิน  

นกัแสดง  นกัร้อง  ท่ีเยาวชนช่ืนชอบท่ีจะเลียนแบบ  สรรหาศิลปิน  นกัแสดง  นกัร้องท่ีมีคุณธรรม  

มายกยอ่งเชิดชูก็จะช่วยให้เยาวชนไดต้น้แบบท่ีดีในการปฏิบติั  10) การใชว้ิธีลงโทษทางกฎหมาย

และทางสังคมเป็นเคร่ืองมือป้องปรามอยา่งจริงจงัในกรณีท่ีพบวา่มีบุคคลท่ีใชว้ิธีการท่ีไร้คุณธรรม  

เป็นเคร่ืองมือสร้างความสําเร็จให้กบัตนเอง  คนในสังคมตอ้งร่วมมือกนัใช้การลงโทษทางสังคม

นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย  ส่วนรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ควรมี

องค์ประกอบดงัต่อไปน้ี  1) หลกัธรรมทางศาสนา  คุณธรรมแต่ละศาสนาเป็นส่ิงท่ีควบคุมและ

ประสานความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์หอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข  ประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการ

นบัถือศาสนา  โดยพระมหากษตัริยท์รงเป็นองค์เอกอคัรศาสนูปถมัภ์ทุกศาสนา  คุณธรรมท่ีควร

ส่งเสริมในสังคมไทย  ได้แก่  ความเสียสละ  ความซ่ือสัตย์  ความข่มใจ  ความอดทน  ความ

ขยนัหมัน่เพียร  ความมีวินัย  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ความมีสติสัมปชัญญะ  ความ

ประหยดั  ความสามคัคี  ความกตญั�ูกตเวที  2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จาํแนกเป็น  3  

องค์ประกอบ  ได้แก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  และ

องค์ประกอบทั้ง  3  จะปรากฏไดเ้ม่ือมี  2  เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู้  และเง่ือนไขคุณธรรม  3) 

หลกัการจดัการศึกษา  เป้าหมายการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมี

ความสุข  โดยมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั  เต็มตามศกัยภาพ  และตรงตามความตอ้งการทั้ง
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ในดา้นสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา  ความรู้  และทกัษะ  คุณธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของคนไทยในฐานะพลเมืองและพลโลก  4) นโยบายแห่งชาติ  ในการส่งเสริมคุณธรรม  เป็นส่ิงท่ี

กาํหนดวิสัยทศัน์  เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์  ของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เยาวชน  และ

ประชาชน  5) การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร  องค์กรหลกัท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม  

ไดแ้ก่  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  สถาบนัศาสนา  สถาบนัส่ือมวลชล  เป็นตน้  และ  6) 

วิธีการนาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  ประกอบด้วย  การวางแผน  การจดัองค์กร  การจดักิจกรรม  

การจดังบประมาณ  การประสานงาน  และการประเมินผล                   

เริงรณ  ลอ้มลาย  (2550 : 50-51)  ไดศึ้กษาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  พบว่า  คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยารามคาํแหง  โดยภาพรวม  และราย

ดา้น  คือ  ดา้นมีความกตญั�ูกตเวที  ดา้นมีความเมตตากรุณา  โอบออ้มอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ไม่เห็น

แก่ตวั  และดา้นปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  ส่วนดา้นความมีวินยั  

ความรับผิดชอบ  ดา้นมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  และดา้นมีความประหยดัและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

อยู่ในระดบัสูง  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ท่ีมีเพศต่างกนั  

โดยภาพรวมและรายดา้น  คือ  ดา้นความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ดา้นมีความกตญั�ูเวที  ดา้นมี

ความประหยดัและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า  รวมทั้งดา้นปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้น

อ่ืนๆท่ีเหลือแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ท่ีศึกษาในช่วงชั้นท่ีต่างกนั  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  มีคุณธรรม

และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ท่ีมีสถานภาพของผูป้กครองต่างกัน  โดย

ภาพรวมและรายดา้น  คือ  ดา้นมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้นมีความกตญั�ูกตเวที  รวมทั้งดา้นมีความ

ประหยดัและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า  มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนด้านอ่ืนๆ  ท่ีเหลือแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ท่ีผูป้กครองมีวุฒิ

การศึกษาต่างกัน  โดยภาพรวมและรายด้าน  ทุกด้าน  มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โชคชัย  ปัญญาคาํ  (2550 : 107)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะด้านจริยธรรมของ

นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่  พบวา่  คุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษา

สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่โดยภาพรวมและแยกตามคณะ พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
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สูงและคุณลกัษณะด้านจริยธรรมท่ีมีมากเป็นอนัดบัแรกคือ การเป็นผูต้รงต่อเวลา  ผลการศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษา พบวา่ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ถึง

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการรับรู้การเป็นแบบอย่างท่ีดีของครู สามารถร่วมกนัพยากรณ์

คุณลกัษณะดา้นจริยธรรมไดร้้อยละ 38.60 

อรพินทร์  สันติชัยอนันต์  (2549 : 122-125) ได้ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม  ของนิสิต

นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า  นิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรมดา้นความมีวินยัและความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความอดทนอดกลั้น  ความ

ประหยดั  และความกตญั�ูกตเวที  อยูใ่นระดบัสูง  และมีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความใฝ่รู้  อยู่

ในระดบัปานกลาง  นิสิตนกัศึกษาชายและนิสิตนกัศึกษาหญิง  มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นิสิตนกัศึกษามี

คุณธรรมและจริยธรรมดา้นความมีวินยัและความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  และดา้นความ

กตญั�ูกตเวที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  นิสิตนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนั  

มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความใฝ่รู้  ดา้นความอดทนอดกลั้น  ดา้น

ความประหยดั และดา้นความกตญั�ูกตเวที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  นิสิต

นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่

แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม  ดา้นความ

ประหยดั  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  นิสิตนกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวชิา

ท่ีต่างกนั  มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความใฝ่รู้  ดา้นความมีวินยั

และความรับผิดชอบ  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้นความอดทนอดกลั้น  ดา้นความประหยดั  และ

ด้านความกตญั�ูกตเวที  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05  นิสิตนักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความ

ใฝ่รู้  ดา้นความมีวินยัและความรับผิดชอบ ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้นความอดทนอดกลั้น  ดา้น

ความประหยดั  และด้านความกตญั�ูกตเวที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

นิสิตนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั  มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและเป็นราย

ด้านไม่แตกต่างกัน  นิสิตนักศึกษาท่ีระดับการศึกษาของบิดามารดา  หรือผูป้กครองต่างกัน  มี
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คุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่าง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตนักศึกษามี

คุณธรรมและจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวที  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05

นิสิตนักศึกษาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน  มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นิสิตนกัศึกษามี

คุณธรรมและจริยธรรมดา้นความมีวินยัและความรับผิดชอบ  ดา้นความประหยดั และดา้นความ

กตญั�ูกตเวที  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

ผอ่งศรี  สามสีทอง  (2548 : 73-74)  ไดศึ้กษาคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนธญั

รัตน์  จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า  คุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนธญัรัตน์  โดยรวมในทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัสูง ส่วนในรายดา้น  ไดแ้ก่  ความรับผิดชอบ  ความประหยดั  และความซ่ือสัตย ์ มี

คุณธรรม  จริยธรรมอยูใ่นระดบัสูง  สําหรับดา้นความมีนํ้ าใจ-เสียสละ  และการมีสัมมาคารวะ  มี

คุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์  จงัหวดัปทุมธานี ตามตวัแปร  เพศ  ระดบัช่วงชั้น  รายได้ผูป้กครองต่อเดือน  

อาชีพผูป้กครอง  และแหล่งท่ีพกัอาศยั มีผลการวิจยั  ดงัน้ี  เปรียบเทียบตามตวัแปรเพศ  พิจารณา

โดยรวม  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยนกัเรียนหญิงมีระดบั

คุณธรรม จริยธรรมสูงกวา่นกัเรียนชาย พิจารณารายดา้น  พบวา่ความซ่ือสัตย ์ ความประหยดั  ความ

มีนํ้ าใจ-เสียสละ  และมีสัมมาคารวะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนดา้น

ความรับผิดชอบแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  เปรียบเทียบตามตวัแปร  ระดบัช่วงชั้น  

รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน  อาชีพผูป้กครอง และแหล่งท่ีพกัอาศยั  พิจารณาโดยรวมและรายดา้นทุก

ดา้น  พบวา่มีระดบัคุณธรรม  จริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แสงนภา  ภกัดีศิริวงษ ์ (2548 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของสถาบนัศาสนาใน

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ  จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั

พบวา่  ดา้นการสั่งสอนอบรมทางดา้นจริยธรรม  พระภิกษุส่วนมากให้การสั่งสอนอบรมมากกว่า

สัปดาห์ละ  1  คร้ัง  และเม่ือนกัเรียนมาประกอบกิจกรรมท่ีวดั  เน้ือหาท่ีพระภิกษุสั่งสอนมากท่ีสุด  

คือ  ความเมตตา  กรุณา  และความกตญั�ู ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม

จริยธรรม  พระภิกษุส่วนมากมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนาต่างๆ  การจดั

โครงการอบรมศีลธรรมนกัเรียนในภาคฤดูร้อน  การจดัโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  โดย

เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือแก่คณะครู-อาจารยแ์ละผูจ้ดั  และให้การสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์และสถานท่ี  

ด้านการให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่นักเรียน พระภิกษุส่วนมากให้คาํแนะนาํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหา

ทัว่ไป  ไดแ้ก่  ปัญหาทางดา้นการเรียน  การเงิน  สุขภาพ  วิธีการให้คาํแนะนาํปรึกษาโดยส่วนมาก

ให้คาํแนะนาํปรึกษาท่ีวดั  เม่ือนักเรียนไปปฏิบติักิจกรรมท่ีวดั ด้านการเป็นส่ือกลางระหว่าง
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โรงเรียนกบัชุมชน  พระภิกษุส่วนมากเคยมีส่วนร่วมในการชกัชวนฆราวาสเขา้ร่วมกิจกรรรมในวนั

สาํคญัทางศาสนา  เช่น  การทาํบุญตกับาตร  และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  วิธีการท่ีพระภิกษุใช้

ในการชกัชวนสมาชิกในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด  คือ  การบอกกล่าวแก่สมาชิกในชุมชน

เม่ือสมาชิกในชุมชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

 กาํแหง  จิตตะมาก  (2548 : 109-112)  ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อ่างทอง  พบว่า  การศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

ดว้ยการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 5  แนวทางคือ  การพฒันาดว้ย

การจดัการเรียนการสอน  ด้วยการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ด้วยการใช้ตวัแบบท่ีดี  ดว้ยการจดั

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  และด้วยการนําผูป้กครองและผูน้ําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ส่วน

การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

พบวา่  แนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง  ตามแนวทางทั้ง  5  มีความเหมาะสมตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด  ส่วนการศึกษาความเป็นไปไดข้องแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ พบวา่  แนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แก่

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง  ตามแนวทางทั้ง  5  มี

ความเหมาะสมและเป็นไปได ้

นงนุช  เทศทอง  (2547 : 125-127)  ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษาในสังกดัวทิยาลยัเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  พบวา่  การปฏิบติัคุณธรรม  

จริยธรรมของนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษา  สังกดัวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  

ใน  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ์ ความเสียสละ  การประหยดัและการมีระเบียบ

วินัย  ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  การปฏิบติัคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน

นกัศึกษาอาชีวศึกษา  สังกดัวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  ท่ีมีการศึกษาอยูใ่น

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  มีคุณธรรม  จริยธรรมใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความเสียสละแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  การปฏิบติัคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียน

นกัศึกษาอาชีวศึกษา  สังกดัวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  ท่ีเรียนประเภทวิชา

ช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า  ดา้นความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ์ และการมีระเบียบวินัยแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นความเสียสละ  และการประหยดัไม่แตกต่างกนั  การ
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ปฏิบติัคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษา  สังกดัวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา  

เขตการศึกษา  7  ท่ีมีผลการศึกษาต่างกนัพบวา่ในภาพรวมแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการประหยดัไม่แตกต่างกนั  ส่วนดา้นอ่ืนๆ แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  การปฏิบัติคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษา  สังกดัวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  ท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั  มี

คุณธรรม  จริยธรรมไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

อภิรัตน์  ไชยอนันต์ (2546 : 73-75)  ศึกษาค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนยคุใหม่  ในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  การปฏิบติั

ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีการ

ปฏิบติัในแต่ละดา้นสูงสุด  3  ลาํดบัแรก  ดงัน้ี  1) การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3  

ประการ  ประกอบดว้ย  การมีความรู้สึกละอายในการกระทาํความผิด  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  

และปฏิบติัตนด้านความสุจริต  2) การปฏิบติัตนด้านจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3  ประการ  

ประกอบดว้ย  การตอบแทนบุญคุณของผูใ้ห้อุปการะ  การไม่ลกัทรัพย ์ และการไม่เบียดเบียนชีวิต

และร่างกายของผูอ่ื้น  3) ค่านิยมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3  ประการ ประกอบดว้ย  การเคารพบูชาและ

สํานึกในพระคุณของพระรัตนตรัย  เห็นคุณค่าของตนเองด้วยการประพฤติดี  และมีความ

ขยนัหมัน่เพียรมีมานะอดทน  ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่าเยาวชนสามารถนาํหลกัคาํสอนใน

พระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจาํวนัด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมได้  ซ่ึงจะทาํให้

เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม  กลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  และจริยธรรมในระดบัมาก  และมีความ

ตอ้งการในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัค่านิยมในระดบัปานกลาง ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นวา่  เยาวชน

ในปัจจุบนัควรไดรั้บการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มตวัอย่างเห็น  ว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาในระดับมากทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลด้วยค่าเฉล่ียสูงสุด  3  ปัจจัย  

ประกอบดว้ย  สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  และกลุ่มเพื่อน  ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นวา่  

ปัจจยัดา้นสถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศึกษา  กลุ่มเพื่อน  ชุมชน  วดัในพระพุทธศาสนา  และ

ปัจจยัดา้นส่ือมวลชน มีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการปฏิบติั

ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนตาม

ความคิดเห็นของก ลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาดา้นคุณธรรม  จริยธรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเม่ือพิจารณา
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ความสัมพันธ์รายปัจจัย ปรากฏว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของกลุ่มตวัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เวน้แต่ปัจจยัอินเตอร์เน็ต  และ

กลุ่มเพื่อน  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง  

มีค่าเฉล่ียของจริยธรรม  และค่านิยมสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรมตํ่ากว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุสูงกวา่อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546 : บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร) วิจยัเอกสารเร่ือง  ภาพอนาคต

และคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์  มีวตัถุประสงค์เพื่อประมวลและวิเคราะห์ปัจจัย

ขบัเคล่ือนสังคมไทยในอนาคต  สภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหนา้  และสภาพอนาคตสังคมไทย

ท่ีพึงประสงค์ในสองทศวรรษหนา้  และเพื่อศึกษาสังเคราะห์  วิเคราะห์  และนาํเสนอคุณลกัษณะ

ของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ โดยเนน้ไปท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 0-20 ปี)  ครอบคลุม  5  ดา้นหลกั  

ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะและความสามารถดา้นลกัษณะ  ผลการวิจยั

พบวา่  คุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงคใ์นสองทศวรรษหนา้  ครอบคลุม  5  ดา้นหลกั  ไดแ้ก่  ดา้น

ร่างกาย  ดา้นจิตใจ  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะและความสามารถ และดา้นลกัษณะชีวิต  มีดงัน้ี  ดา้น

ร่างกาย  ไดแ้ก่  การพฒันาดา้นร่างกายเจริญเติบโตและมีการพฒันาการดา้นสติปัญญาเจริญเติบโต

อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพฒันาในแต่ละช่วงวยั  และมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงไม่

เจบ็ป่วยง่าย  ดา้นจิตใจ  ไดแ้ก่  การเป็นผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเองและเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ใจความรู้สึก

ของคนอ่ืนเป็นอยา่งดี  และเป็นผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจสถานการณ์  สภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆไดเ้ป็น

อยา่งดี  ดา้นความรู้  ไดแ้ก่  การรู้อยา่งลึกซ้ึงถึงแก่นสาระของวิชา  การรู้รอบดา้นเชิงสหวิทยาการ 

และการรู้ไกลถึงอนาคต  ดา้นทกัษะความสามารถ  ไดแ้ก่  ทกัษะดา้นการคิด  ทกัษะการส่ือสาร  

ทกัษะภาษาต่างประเทศ  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทกัษะทางสังคม  ทกัษะการอาชีพ  

ทกัษะทางสุนทรียะ และทกัษะการจดัการ  และดา้นลกัษณะชีวิต  ไดแ้ก่  ขยนั  อดทน  ทุ่มเททาํงาน

หนกั  มีระเบียบวินยั  ความซ่ือสัตย ์ มีวิสัยทศัน์  ทาํส่ิงต่างๆอยา่งดีเลิศ  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มี

จิตสํานึกประชาธิปไตย  เห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  มีจิตสํานึกเพื่อผูอ่ื้นและส่วนรวม  

และประหยดั  อดออม 

 ไพโรจน์  ศรีรุ่งเรือง  (2545 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดักิจกรรม

ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  

ผลการวิจยัพบวา่  การจดักิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  คุณภาพ

นกัเรียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ทั้งภาพรวมและทุกตวับ่งช้ีอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง  การจดักิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณกับคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สุพรรณบุรี  โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 คาวา  (Cava 2000 : Abstract)  ไดท้าํการศึกษาการละเลยจริยธรรมและพฤติกรรมทุจริตใน

ดา้นการเรียน  บทบาทของความแตกต่างของแต่ละคน  และส่ิงท่ีแปรผนัไปตามสถานการณ์  จาก

ความคิดเห็นของแบนดูรา  ท่ีมีต่อการละเลยทางจริยธรรม  วา่จะสามารถเช่ือมโยงช่องวา่งท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งความเช่ือท่ีมีต่อการทุจริต  และพฤติกรรมการทุจริตไดห้รือไม่  จากงานวิจยัท่ีมีตวัแปรท่ีมี

ความแตกต่างกนัแต่ละปัจจยัอยู่  4  ตวัแปร  คือ  ศาสนา  ความสามารถในการกาํหนดกฎเกณฑ์

ส่วนตวัท่ีจะต่อตา้นอิทธิพลการทุจริต  ความสามารถส่วนตวัในดา้นการเรียนและเป้าหมายในการ

ประสบความสาํเร็จในดา้นการเรียน  และตวัแปรตามสถานการณ์  4  ตวัแปร  คือ  เป้าหมายในการ

ประสบความสําเร็จในเร่ืองการเรียนของพ่อแม่  การทุจริตของเพื่อน  ความกลวัต่อผลลพัธ์การ

ทุจริต  และความพร้อมในการสอบ  พบวา่  เด็กนกัเรียนศาสนาจะละเลยจริยธรรมนอ้ย  และเด็กท่ีมี

ความสามารถในการกาํหนดกฎเกณฑ์ของตวัเองจะต่อตา้นอิทธิพลการทุจริตได ้ และเช่ือว่าเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนนานๆคร้ังถึงจะทาํทุจริต  และมีความเช่ือวา่การทุจริตเป็นส่ิงผิด  มีการละเลยจริยธรรม

น้อยลง  และมีการทุจริตน้อยลง  ส่วนเด็กนักเรียนท่ีมีการเตรียมตวัในการสอบน้อย  ก็จะละเลย

จริยธรรมมากข้ึน 

 บูโต  (Buteau 1998 : 143)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการสนทนาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมในชั้น

เรียนเกรด  3 ในรัฐบอสตนั  สหรัฐอเมริกา  ผลการวิจยัพบว่า  หน้าท่ีสําคญัของโรงเรียนมีอยู่  2  

ส่วน ส่วนท่ี  1  คือ  การอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้นกัเรียนเป็นผูมี้ความชาญฉลาด  ส่วนท่ี  2  

คือ  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้นกัเรียนเป็นคนดี  และยงัไดค้น้พบวา่

การสอนเร่ืองคุณธรรมในโรงเรียนนั้นยงัมีความสําคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินต่อไปเร่ือยๆ  

ไม่มีท่ีส้ินสุด  และนอกจากนั้นผลการวิจยัยงัพบว่า  โรงเรียนยงัเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทสูงในเร่ือง

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

 ลาเนียร์ (Lanier 1993 : Abstract) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรมของนกัเรียนขั้นท่ี  11  และขั้นท่ี  12  ในโรงเรียนชนบท  โดยมีแนวคิดวา่  เด็กนกัเรียนใน

ชนบทไดรั้บการอบรมใหคิ้ดและปฏิบติัตามต่อๆกนัมา  ซ่ึงอาจเป็นอุปสัคต่อการพฒันาสังคมในยุค

โลกาภิวฒัน์  การทดลองไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มควบคุมให้ไดรั้บการฝึกให้คาํแนะนาํและจดั

ประสบการณ์  สาํหรับอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีประกอบดว้ยนกัเรียนในโรงเรียนระดบักลาง
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จนถึงระดบัสูงสุด  ผลการวิจยัพบวา่  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนกัเรียนทั้ง  2  กลุ่ม  มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ดนัตนั (Dunton 1989 : Abstract) ได้ทาํการศึกษาการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่กับการ

พฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กพบว่า  การอบรมเล้ียงดูแบบการให้ความรักและความ

อบอุ่นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัของเด็กเล็ก  ในขณะท่ีการ

ปกครองแบบเขม้งวดของพอ่แม่  มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัตํ่าของเด็ก  

นอกจากน้ียงัพบวา่  เด็กท่ีมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัสูงจะมีภูมิปัญญาและความสามารถ

สูงดว้ย 
 เลวิส (Lewis 1982 : 5088-A) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของพฒันาการทางจริยธรรม

และความรู้ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ  ซ่ึงแตกต่างกนัในเร่ืองเพศ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  

สังคม  และอายุ  ผลการวิจยัพบว่า  พฒันาการทางจริยธรรม  รวมทั้งพฒันาการทางด้านความรู้

ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถกบันักเรียนปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  

ส่วนในด้านความสัมพนัธ์  ได้พบความสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการทางด้านความรู้กบัจริยธรรม  

และความสัมพนัธ์ระหวา่งพฒันาการทางดา้นความรู้กบัสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

เดนนิส (Dennis 1981 : 4563-A) ได้ทาํการศึกษาการควบคุมพฤติกรรมและวินยัของ

นกัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า 1) ห้องเรียนท่ีครูใช้วิธีการควบคุมนักเรียนอย่างเคร่งครัด  จะไม่มีผล

อยา่งแทจ้ริงต่อการมีวนิยัของนกัเรียน  และนกัเรียนจะมองวา่ครูเป็นผูท่ี้ควบคุมนกัเรียนมากกวา่  2) 

นักเรียนจะชอบครูท่ีใช้การช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าครูท่ีควบคุมนักเรียนให้อยู่ในวินัยอย่าง

เคร่งครัด 3) ในการรักษาวินัยของนักเรียน  จะไม่มีความแตกต่างระหว่างครูท่ีชอบช่วยเหลือ

นกัเรียน  และครูท่ีไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 4) ในเร่ืองการดูแลความประพฤติของนกัเรียน

ปรากฏวา่  ครูท่ีละเลยกบัครูท่ีมีความเคร่งครัดมากจะไม่มีผลต่อการรักษาวนิยัของนกัเรียน 

 แวร์ชอร์ (Warshaw 1978 : 1450-A) ไดท้าํการศึกษาเหตุผลทางจริยธรรมของเด็กเกรด 4 

และ 6 ในโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชายและหญิง  ผลการวิจยั

พบวา่  เพศและระดบัชั้นไม่มีอิทธิพลต่อการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอยา่งมีนยัสําคญัสําคญั

ทางสถิติแต่องคป์ระกอบท่ีน่าสนใจคือ  กลุ่มเพื่อนและอิทธิพลของโรงเรียนอาจส่งเสริมให้การใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงข้ึนได ้

 โฮลสไตน์ (Holstein 1976 : 51-56) ไดท้าํการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมของเด็กวยัรุ่นและบิดามารดารของเด็ก  ทาํการศึกษาแบบระยะยาวช่วงสามปี  กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นเด็กวยัรุ่นชายหญิง  ท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมระดบัเดียวกนั  พบว่า  

เด็กวยัรุ่นหญิงมีพฒันาการทางจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 3 และเด็กวยัรุ่นชายอยูใ่นขั้นท่ี 2 ต่อมามีการวดั
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ซํ้ าอีก  เม่ือเด็กมีอายุ  16  ปี  พบวา่  วยัรุ่นชายมีพฒันาการทางจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 4 ขณะท่ีวยัรุ่น

หญิงอยูใ่นขั้นท่ี 3 และ 5 ปีต่อมา  มีการวดัซํ้ าอีก  ผลปรากฏวา่  เด็กวยัรุ่นชายและหญิงมีพฒันาการ

ทางจริยธรรมกา้วหนา้เร็วมาก 

จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  สรุปได้ว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมนั้ นประกอบด้วย  3  ปัจจัยหลัก  คือ  ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  เพศ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สภาพครอบครัว  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ไดแ้ก่  ความฉลาดทางอารมณ์  การ

เห็นคุณค่าในตนเอง  และปัจจยัดา้นสังคม  ได้แก่  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  การรับรู้

คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  จึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดงัน้ี         

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

 
 

9. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ใน  6  ดา้น  ซ่ึงมี

กรอบแนวคิดดงัน้ี 
 
                      ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 
        (Independent Variables)                                                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

    - เพศ 

    - ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา 

    - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    - สภาพครอบครัว 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

    - ความฉลาดทางอารมณ์ 

    - การเห็นคุณค่าในตนเอง 

ปัจจยัดา้นสังคม 

    - ก า รส ร้า ง บ รรย า ก า ศ ใ น

สถานศึกษา 

    - การรับรู้คุณธรรม จริยธรรม 

    - ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

    - การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม 

การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จ ริย ธ รรม  แล ะ ค่ า นิย ม ท่ี พึ ง

ประสงค ์ 6  ดา้น 

    1. ความมีวนิยั 

    2. ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 

    3. ความกตญั�ูกตเวที 

    4. ความเมตตา  กรุณา 

    5. การประหยดั 

    6. ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  

Research)  ท่ีมุ่งศึกษาการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ตลอดจน

แนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดั

นครปฐม  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  29  โรงเรียน  รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน  40,503  คน  ดงั

ตารางท่ี  2 

ตารางท่ี  2  แสดงจาํนวนประชากรในการศึกษาวจิยั 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ ประชากร (คน) 

1. พระปฐมวทิยาลยั เมือง 3,817 

2. ราชินีบูรณะ เมือง 3,373 

3. พระปฐมวทิยาลยั  2  (หลวงพอ่เงินอนุสรณ์)  เมือง 742 

4. ศรีวชิยัวทิยา เมือง 2,928 

5. สระกะเทียมวทิยาคม เมือง 662 

6. วดัหว้ยจระเขว้ทิยาคม เมือง 2,154 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ ประชากร (คน) 

7. โพรงมะเด่ือวทิยาคม เมือง 807 

8. สิรินธรราชวทิยาลยั เมือง 2,708 

9. กาํแพงแสนวทิยา กาํแพงแสน 1,921 

10. มธัยมฐานบินกาํแพงแสน กาํแพงแสน 2,538 

11. ศาลาตึกวทิยา กาํแพงแสน 574 

12. คงทองวทิยา ดอนตูม 1,900 

13. บา้นหลวงวทิยา ดอนตูม 553 

14. ง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ นครชยัศรี 474 

15. ภทัรญาณวทิยา นครชยัศรี 1,535 

16. ปรกแกว้วทิยา นครชยัศรี 247 

17. พลอยจาตุรจินดา นครชยัศรี 186 

18. แหลมบวัวทิยา นครชยัศรี 282 

19. เพิ่มวทิยา นครชยัศรี 276 

20. บางเลนวทิยา บางเลน 904 

21. บางหลวงวทิยา บางเลน 386 

22. สถาพรวทิยา บางเลน 301 

23. บวัปากท่าวทิยา บางเลน 356 

24. สามพรานวทิยา สามพราน 1,425 

25. ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ สามพราน 1,690 

26. วดัไร่ขิงวทิยา สามพราน 3,092 

27. ปรีดารามวทิยาคม สามพราน 298 

28. รัตนโกสินทร์สมโภช  บวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล 2,037 

29. กาญจนาภิเษกวทิยาลยั  นครปฐม พุทธมณฑล 2,337 

รวม 40,503 

ท่ีมา : “สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9”, ณ วนัท่ี  13  ตุลาคม  2553 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดั

นครปฐม  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553 รวมจาํนวนนักเรียนทั้งส้ิน  40,503  คน  ได้กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน  380  คน  เก็บเผือ่ความคลาดเคล่ือนเป็น  400  คน  โดยการเปิดตารางเครซีและมอร์

แกน  (Krejcie and Morgan 2000 : 68)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยกาํหนดค่าความคาด

เคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5  เม่ือได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน  (Multistage Sampling)  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอย่างเพื่อเลือกอาํเภอ  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) 

ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  4  อาํเภอ  คือ  อาํเภอเมือง  อาํเภอนครชยัศรี  อาํเภอบางเลน  และอาํเภอ

สามพราน 

 ขั้นท่ี 2 สุ่มตวัอย่างโรงเรียน  อาํเภอละ  4  โรงเรียน  โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

sampling) ไดต้วัอยา่งจาํนวน  16  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  โรงเรียนราชินีบูรณะ  

โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ  

โรงเรียนภทัรญาณวิทยา  โรงเรียนแหลมบวัวิทยา  โรงเรียนปรกแกว้วิทยา  โรงเรียนบางเลนวิทยา  

โรงเรียนบางหลวงวทิยา  โรงเรียนสถาพรวทิยา  โรงเรียนบวัปากท่าวิทยา  โรงเรียนสามพรานวิทยา  

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา  และโรงเรียนปรีดาราม

วทิยาคม 

 ขั้นท่ี 3 สุ่มตวัอยา่งนกัเรียนโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ไดโ้รงเรียนละ  

25  คน  จาํนวน  16  โรงเรียน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนทั้งหมดจาํนวน  400  คน  ดงัตารางท่ี  3      

ตารางท่ี  3  แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1. พระปฐมวทิยาลยั เมือง 25 

2. ราชินีบูรณะ เมือง 25 

3. สระกระเทียมวทิยาคม เมือง 25 

4. สิรินธรราชวทิยาลยั เมือง 25 

5. ง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ นครชยัศรี 25 

6. ภทัรญาณวทิยา นครชยัศรี 25 

7. แหลมบวัวทิยา นครชยัศรี 25 

8. ปรกแกว้วทิยา นครชยัศรี 25 

9. บางเลนวทิยา บางเลน 25 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

10. บางหลวงวทิยา บางเลน 25 

11. สถาพรวทิยา บางเลน 25 

12. บวัปากท่าวทิยา บางเลน 25 

13. สามพรานวทิยา สามพราน 25 

14. ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ สามพราน 25 

15. วดัไร่ขิงวทิยา สามพราน 25 

16. ปรีดารามวทิยาคม สามพราน 25 

รวม 400 

2.  ตัวแปรทีศึ่กษา  

 ตวัแปรตน้  (Independent  Variables)  ประกอบดว้ย   

 2.1  ปัจจยัดา้นบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สภาพ

ครอบครัว 

 2.2  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ไดแ้ก่  ความฉลาดทางอารมณ์  การเห็นคุณค่าในตนเอง   

 2.3  ปัจจัยด้านสังคม  ได้แก่  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  

จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)  คือ  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์น  6  ดา้น  ประกอบดว้ย   
1. ดา้นความมีวนิยั  
2. ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 

  3. ดา้นความกตญั�ูกตเวที 
 4. ดา้นการมีความเมตตากรุณา   
  5. ดา้นการประหยดั 
 6. ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 

 1. แบบสอบถาม  (Questionnaires)  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  4  ตอน  ดงัน้ี 

   ส
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 ตอนท่ี 1  เ ป็นแบบสอบถามท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบดว้ย  เพศ  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สภาพครอบครัว  มีลกัษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (CheckList) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบดว้ย  ความฉลาดทางอารมณ์  การเห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้ตามความคิดเห็น  ซ่ึงกาํหนดค่าคะแนน  

ดงัน้ี 

         ระดบัท่ี  5  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

         ระดบัท่ี  4  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 

         ระดบัท่ี  3  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

         ระดบัท่ี  2  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

         ระดบัท่ี  1  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคม  ประกอบดว้ย  การสร้างบรรยากาศ

ในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  ความฉลาดทางอารมณ์  การ

เห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  โดยให้คะแนนแต่ละ

ขอ้ตามความคิดเห็น  ซ่ึงกาํหนดค่าคะแนน  ดงัน้ี 
         ระดบัท่ี  5  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
         ระดบัท่ี  4  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
         ระดบัท่ี  3  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
         ระดบัท่ี  2  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
         ระดบัท่ี  1  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี  4  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ใน  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  

ด้านความมีระเบียบวินัย   ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตญั�ูกตเวที  ความเมตตากรุณา  ความ

ประหยดั  และในดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดบั  โดยให้คะแนนแต่ละขอ้ตามความคิดเห็น  ซ่ึงกาํหนดค่าคะแนน  

ดงัน้ี 
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 ระดบัท่ี  5  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวมากท่ีสุด 

        ระดบัท่ี  4  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวมาก 

         ระดบัท่ี  3  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวปานกลาง 

         ระดบัท่ี  2  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวนอ้ย 

         ระดบัท่ี  1  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด 

2. แนวคาํถามสําหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group guideline) โดยนาํผลการศึกษาจาก

แบบสอบถาม  และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  มาสร้างเป็นแบบคาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่ม 

4. ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 เพื่อให้การดําเนินการวิจยัคร้ังน้ี  สามารถตรวจสอบวดัได้ตรงตามกรอบแนวคิดของ

การศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม

โดยมีขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศึกษาจากเอกสาร  ตาํรา  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการสร้าง

เคร่ืองมือ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและครอบคลุมในการสร้างแบบสอบถามสําหรับการทาํการ

วจิยั 

 2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาประมวลเพื่อกาํหนดเป็นโครงสร้างของ

แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะแล้วนํามา

ปรับปรุงแกไ้ข 

 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

  มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง ให ้ +1 คะแนน 

  ไม่แน่ใจ   ให ้   0   คะแนน   

  ไม่สอดคลอ้ง   ให ้  -1   คะแนน 

 จากนั้นนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเลือกประเด็นท่ีมีค่า  IOC  

มากกวา่หรือเท่ากบั  0.5  แสดงวา่ขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่ม

พฤติกรรมและสามารถนาํไปใชไ้ด ้  

 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพิจารณาตรวจสอบแกไ้ขจากผูท้รงคุณวุฒิมาทาํการแกไ้ข

ปรับปรุง  และขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 5. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้  (Try-out)  กบันกัเรียนท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  30  คน 
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 6. หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบบั  โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าตามวิธีของครอนบาค  (Cronbarch’s alpha coefficient)  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละดา้นดงัน้ี 

  6.1  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ด้านความฉลาดทางอารมณ์  มีขอ้คาํถาม  7  ขอ้  ได้ค่า

ความเช่ือมัน่ .8569 

          6.2  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  มีขอ้คาํถาม  6  ขอ้  ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ .8541 

          6.3  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  มีขอ้คาํถาม  6  ขอ้  

ไดค้่าความเช่ือมัน่ .8966 

          6.4  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  มีขอ้คาํถาม  5  ขอ้  ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ .8969 

          6.5  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  มีขอ้คาํถาม  7  ขอ้  ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ .8971 

          6.6  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  มีขอ้

คาํถาม  5  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .8961 

          6.7  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคด์า้นความมี

วนิยั  มีขอ้คาํถาม  8  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9798 

          6.8  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดา้นความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีขอ้คาํถาม  7  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9798 

          6.9  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดา้นความ

กตญั�ูกตเวที  มีขอ้คาํถาม  8  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9799 

          6.10  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคด์า้นความ

เมตตากรุณา  มีขอ้คาํถาม  7  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9797 

          6.11  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคด์า้นความ

ประหยดั  มีขอ้คาํถาม  5  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9799 

          6.12  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดา้นการ

ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีขอ้คาํถาม  8  ขอ้  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9798 

   7. นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ปรับปรุงใหส้มบูรณ์  ก่อนท่ีจะนาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ถึงผูอ้าํนวยการของโรงเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  16  โรงเรียนเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูล  กบักลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

งานวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานคือระหวา่งเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์  2554 

 3. เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอย่างแล้ว  ผูว้ิจยัได้ทาํการคดัเลือก

แบบสอบถามฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ ก่อนนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป   

 4. เม่ือไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมแลว้

ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูว้ิจยัได้เชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดจาํนวน 6 ท่าน  ประกอบดว้ย   

 1. พระมหาอาํนวย  อภิญาโณ    พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

 2. นางสาววรุณศิริ  วฒันอาภรณ์ชยั   ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 3. นางสาวกรรนิกา  อคัคีเดช    ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 4. นางศศิพรรณ  อุดมผล    ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 5. นางสาวนิตยา  ชงัคมานนท ์   ครูโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั   

 6. นางสาวอภิญญา  สิงห์สมบติั    ครูโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั   

 ซ่ึงเป็นครูอาจารยท่ี์มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบโดยตรง เก่ียวกบัการควบคุมความประพฤติของ

นกัเรียนโดยเฉพาะในดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใน

เขตอาํเภอเมืองนครปฐม  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก

ระบบทั้งดา้นผูเ้รียน  บุคลากร  การบริหารจดัการ  และการเรียนรู้  จนทาํใหไ้ดรั้บรางวลัสถานศึกษา

พระราชทาน  เป็นท่ียอมรับจากสังคมและบุคคลภายนอกในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนเป็นจาํนวน

มาก  ทาํให้เด็กนกัเรียนของทั้งสองโรงเรียนมีความหลากหลายทางดา้นภูมิลาํเนา  เพราะนกัเรียน

ส่วนใหญ่มาจากอาํเภอต่างๆภายในจงัหวดันครปฐม  จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มไป

จดัทาํเป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคต่์อไป 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  และมี

การวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจง

ความถ่ี  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ  (Percentage)    

2. วเิคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์  การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ปัจจัยด้านสังคมเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยหาค่าเฉล่ีย  

(Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายของเบสท ์ (Best  1981 

: 179-187)  ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00 หมายถึง  เป็นจริงมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49   หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ใน  6  ดา้น  ไดแ้ก่  ในดา้นความ

มีระเบียบวินัย   ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตญั�ูกตเวที  ความเมตตากรุณา  การประหยดัใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  การปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage)  

ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายของเบสท ์ (Best  

1981 : 179-187)  ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00 หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49 หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49 หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49   หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49 หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในเร่ืองดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด 

  4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  กรณีกลุ่มตวัอยา่ง  2  

กลุ่ม  ใช้สถิติ  t-test  กรณีกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่  2  กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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(One Way Anova)  และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Method) 

 5. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นสังคมกบัการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) 

 6. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม  ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 400  

ฉบบั  และไดรั้บคืนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  100  แลว้นาํมาวิเคราะห์และนาํเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายจาํนวน  6  ตอน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี  2  การวเิคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นสังคมของนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี  4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

พึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

 ตอนท่ี  5  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นสังคม  ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม 

 ตอนท่ี  6  การวเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด

นครปฐม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ประกอบดว้ย  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3  และนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  จาํนวน  400  คน  เม่ือจาํแนกตามเพศ ระดบัชั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

และสภาพครอบครัว  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี  (Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage)  

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี  4  

   ส
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ตารางท่ี  4  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 ชาย 146 36.50 

 หญิง 254 63.50 

 รวม 400 100 

2. ระดบัชั้น 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 177 44.25 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 223 55.75 

 รวม 400 100 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ตํ่ากวา่ 2.50 51 12.75 

 ตั้งแต่ 2.51-3.00 125 31.25 

 ตั้งแต่ 3.01-3.50 111 27.75 

 ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 113 28.25 

 รวม 400 100 

4. สภาพครอบครัว 

 บิดามารดาอยูร่่วมกนั 296 74 

 บิดามารดาแยกกนัอยูห่รือหยา่ร้างกนั 69 17.25 

 อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ 14 3.50 

 อ่ืนๆ 21 5.25 

 รวม 400 100 

จากตารางท่ี  4  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐมดา้นเพศ  ส่วนมากเป็นเพศหญิง  จาํนวน  254  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.50  และเพศชาย  

จาํนวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.50  ดา้นระดบัชั้น  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  มากท่ีสุด  จาํนวน  

223  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.75 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3  จาํนวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  

44.25  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด  คือตั้งแต่  2.51-3.00  จาํนวน  125  คน  คิดเป็นร้อยละ  

31.25  รองลงมาคือตั้งแต่  3.51 ข้ึนไป  จาํนวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.25  ตั้งแต่  3.01- 3.50  
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จาํนวน  111 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.75  และนอ้ยท่ีสุดคือ  ตํ่ากวา่  2.50  จาํนวน  51  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  12.75  ดา้นสภาพครอบครัว  มากท่ีสุดคือ  บิดามารดาอยู่ร่วมกนัจาํนวน  296 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 74  รองลงมาคือ  บิดามารดาแยกกนัอยูห่รือหยา่ร้างกนั  จาํนวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.25  

อ่ืนๆจาํนวน   21  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.25  และนอ้ยท่ีสุดคืออยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ  จาํนวน  14  

คน  คิดเป็นร้อยละ 3.50  

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคมของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความฉลาดทางอารมณ์  และดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  โดยใช้

ค่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดงัตารางท่ี  5  และตารางท่ี  6 

ตารางท่ี  5  ค่าเฉล่ีย  (Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ดา้นความ

ฉลาดทางอารมณ์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. เวลาไม่สบายใจ นกัเรียนสามารถรับรู้ไดว้่าเกิดอะไร

ข้ึนกบัตนเอง 4.12 .839 มาก 2 

2. เม่ือนกัเรียนทาํผดิ สามารถกล่าวคาํขอโทษผูอ่ื้นได ้ 4.25 .736 มาก 1 

3. หลายคร้ังท่ีนกัเรียนไม่รู้วา่อะไรท่ีทาํใหไ้ม่มีความสุข 3.36 1.027 ปานกลาง 5 

4. นกัเรียนสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด 3.82 .753 มาก 3 

5. นกัเรียนไม่กลา้บอกความตอ้งการของตนเองใหผู้อ่ื้นรู้ 3.34 .946 ปานกลาง 6 

6. นกัเรียนพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยไม่

คิดเอาเองตามใจชอบ 3.62 .918 มาก 4 

7. นกัเรียนไม่สามารถทาํใจใหเ้ป็นสุขไดจ้นกวา่จะไดทุ้ก

ส่ิงท่ีตอ้งการ 3.07 1.140 ปานกลาง 7 

รวม 3.64 .789 มาก - 

จากตารางท่ี  5  พบวา่  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ  = 3.64, S.D. = .789)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
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อยู่ในระดบัมากจาํนวน  4  ขอ้  คือ  1) เม่ือนักเรียนทาํผิดสามารถกล่าวคาํขอโทษผูอ่ื้นได ้ ( Χ = 

4.25, S.D. = .736)  2) เวลาไม่สบายใจ นกัเรียนสามารถรับรู้ไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัตนเอง  (Χ = 4.12, 

S.D. = .839)  3) นกัเรียนสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด  (Χ = 3.82, S.D. = .753)  4) 

นกัเรียนพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ  (Χ = 3.62, S.D. = .918)  

และพบว่ามี  3  ขอ้  อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  1) หลายคร้ังท่ีนักเรียนไม่รู้ว่าอะไรท่ีทาํให้ไม่มี

ความสุข  (Χ = 3.36, S.D. = 1.027)  2) นกัเรียนไม่กลา้บอกความตอ้งการของตนเองให้ผูอ่ื้นรู้  (Χ = 

3.34, S.D. = .946)  และ  3) นกัเรียนไม่สามารถทาํใจให้เป็นสุขไดจ้นกวา่จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ 

(Χ = 3.07, S.D. = 1.140)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  6  ค่าเฉล่ีย  (Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ดา้นการ

เห็นคุณค่าในตนเอง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนเอง 4.01 .847 มาก 1 

2. โดยปกตินักเรียนจะไม่รู้สึกหวัน่ไหวต่อเหตุการณ์

ต่างๆ 3.46 .903 ปานกลาง 6 

3. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของตนเอง 3.80 .851 มาก 3 

4. นกัเรียนมกัหาจุดบกพร่องของตนเองแลว้แกไ้ขเสมอ 3.67 .841 มาก 4 

5. นกัเรียนเป็นคนมองโลกในแง่ดี 3.84 .900 มาก 2 

6. นกัเรียนเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 3.66 .904 มาก 5 

รวม 3.64 .629 มาก - 

จากตารางท่ี  6  พบว่า  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองในการปฏิบติั

ตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.64, S.D. = .629)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  5  ขอ้  คือ  1) นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนเอง  (Χ = 

4.01, S.D. = .847)  2) นกัเรียนเป็นคนมองโลกในแง่ดี  (Χ = 3.84, S.D. = .900)  3) นกัเรียนมีความ

เช่ือมัน่ในการตดัสินใจของตนเอง  (Χ = 3.80, S.D. = .851)  4) นกัเรียนมกัหาจุดบกพร่องของ

ตนเองแลว้แกไ้ขเสมอ  (Χ = 3.67, S.D. = .841) 5) นกัเรียนเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง  
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(Χ = 3.66, S.D. = .904)  และพบวา่มี  1  ขอ้  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  โดยปกตินกัเรียนจะไม่

รู้สึกหวัน่ไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ  (Χ = 3.46, S.D. = .903)  ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัด้านสังคมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  ซ่ึงประกอบด้วยด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  ด้านการรับรู้คุณธรรม  

จริยธรรม  ด้านความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  โดยใชค้่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดงัตารางท่ี  7 – ตารางท่ี  10 

ตารางท่ี  7  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัปัจจยัด้านสังคม  ดา้นการ

สร้างบรรยากาศในสถานศึกษา 

การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. ครูมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 3.87 .818 มาก 3 

2. โรงเรียนจดัใหมี้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 3.49 1.097 ปานกลาง 6 

3. เม่ือนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ครูจะว่ากล่าว

ตกัเตือนและเสนอแนะใหป้รับปรุงแกไ้ขทนัที 3.92 .916 มาก 2 

4. โรงเรียนใหร้างวลัและยกยอ่งผูท่ี้ปฏิบติัตนเป็นคนดี 4.11 .897 มาก 1 

5. โรงเรียนจดัใหมี้ป้ายแสดงพุทธศาสนสุภาษิต  คาํขวญั 

บทกลอน  และหลกัธรรมในโรงเรียน 3.78 .951 มาก 5 

6.  โรงเรียนจัดอาคารสถานท่ีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม   และค่า นิยม ท่ีพึ งประสงค์  เ ช่น  ห้อง

จริยธรรม  หอ้งพระพุทธศาสนา  เป็นตน้ 3.83 .909 มาก 4 

รวม 3.94 .742 มาก - 

จากตารางท่ี  7  พบวา่  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาในการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.94, S.D. = .742)  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  5  ขอ้  คือ 1) โรงเรียนให้รางวลัและยกยอ่งผูท่ี้ปฏิบติัตนเป็น

คนดี  (Χ = 4.11, S.D. = .897)  2) เม่ือนกัเรียนปฏิบติัตนไม่เหมาะสม  ครูจะวา่กล่าวตกัเตือนและ

เสนอแนะให้ปรับปรุงแกไ้ขทนัที  (Χ = 3.92, S.D. = .916)  3) ครูมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อ
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ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Χ = 3.87, S.D. = .818)  4) โรงเรียนจดั

อาคารสถานท่ีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เช่น  ห้องจริยธรรม  ห้อง

พระพุทธศาสนา  เป็นตน้  (Χ = 3.83, S.D. = .909)   5) โรงเรียนจดัให้มีป้ายแสดงพุทธศาสน

สุภาษิต  คาํขวญั  บทกลอน  และหลกัธรรมในโรงเรียน  (Χ = 3.78, S.D. = .951)  และพบวา่มี  1  

ขอ้  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  โรงเรียนจดัให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Χ = 3.49, S.D. = 

1.097)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  8  ค่าเฉล่ีย  (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และระดบัปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการรับรู้

คุณธรรม  จริยธรรม 

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นักเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการอบรมสั่ง

สอนของพอ่แม่ 4.14 .807 มาก 1 

2. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากส่ือต่างๆ 3.74 .905 มาก 3 

3.  นัก เ รียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของครู อาจารย ์ 3.91 .861 มาก 2 

4.  นัก เ รียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของรุ่นพี่ หรือเพื่อนๆ ในโรงเรียน 3.54 1.008 มาก 5 

5.  นัก เ รียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งของบุคคลสาํคญัท่ีมีช่ือเสียง 3.58 .916 มาก 4 

รวม 3.65 .699 มาก - 

จากตารางท่ี  8  พบวา่  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบติั

ตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.65, S.D. = .699)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  คือ  1) นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการอบรวมสั่งสอนของ

พ่อแม่  (Χ = 4.14, S.D. = .807)  2) นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ

ครู อาจารย ์ (Χ = 3.91, S.D. = .861)  3) นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากส่ือต่างๆ  (Χ = 3.74, 

S.D. = .905)  4) นกัเรียนรับรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการเป็นแบบอยา่งของบุคคลสําคญัท่ีมีช่ือเสียง  
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(Χ = 3.58, S.D. = .916)  และ 5) นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรุ่น

พี่ หรือเพื่อนๆ ในโรงเรียน  (Χ = 3.54, S.D. = 1.008)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  9  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับปัจจยัด้านสังคม  ด้าน

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน 

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นักเรียนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน  เช่น  กลุ่ม

ฐานะดี  ฐานะไม่ดี  กลุ่มเรียนเก่ง  เรียนไม่เก่ง  เป็นตน้ 2.62 1.385 ปานกลาง 5 

2. นกัเรียนมกัลอ้เลียนเพื่อนในเร่ืองต่างๆ  เช่น  ปมดอ้ย

ทางร่างกาย  ช่ือพอ่แม่  เป็นตน้ 2.49 1.234 นอ้ย 6 

3. นกัเรียนมกัส่งเสริมใหเ้พื่อนกระทาํในส่ิงท่ีผดิ 2.11 1.266 นอ้ย 7 

4.  นักเรียนท่ีประพฤติดี  เช่น  แต่งกายถูกต้องตาม

ระเบียบ  ไม่สูบบุหร่ี  มกัถูกลอ้เลียนวา่ลา้สมยั  เชย  และ

ถูกเพื่อนไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม 2.80 1.388 ปานกลาง 3 

5. นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนมากกวา่ผูป้กครอง 2.64 1.220 ปานกลาง 4 

6. เวลาว่างนักเรียนมักรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมท่ีดีมี

ประโยชน์ 3.51 .937 มาก 1 

7. นกัเรียนมกัช่วยกนัปกปิดความผิดของเพื่อนเพื่อไม่ให้

เพื่อนถูกลงโทษ 3.01 1.175 ปานกลาง 2 

รวม 2.73 .897 ปานกลาง - 

จากตารางท่ี  9  พบว่า  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนในการปฏิบติั

ตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ  = 2.73, S.D. = .897)  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  1  ขอ้  คือ  เวลาวา่งนกัเรียนมกัรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีดีมี

ประโยชน์  (Χ = 3.51, S.D. = .937)  อยูใ่นระดบัปานกลาง  จาํนวน  4  ขอ้  คือ  1) นกัเรียนมกั

ช่วยกนัปกปิดความผดิของเพื่อนเพื่อไม่ใหเ้พื่อนถูกลงโทษ (Χ  = 3.01, S.D. = 1.175)  2) นกัเรียนท่ี

ประพฤติดี  เช่น  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ  ไม่สูบบุหร่ี มกัถูกลอ้เลียนว่าลา้สมยั  เชย  และถูก

เพื่อนไม่ให้เขา้กลุ่ม  ( Χ = 2.80, S.D. = 1.388) 3) นกัเรียนให้ความสําคญักบัเพื่อนมากกว่า
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ผูป้กครอง  (Χ = 2.64, S.D. = 1.220)  4) นกัเรียนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน  เช่น  กลุ่มฐานะดี  

ฐานะไม่ดี  กลุ่มเรียนเก่ง  เรียนไม่เก่ง  เป็นตน้  (Χ = 2.62, S.D. = 1.385)   และพบวา่มี  2  ขอ้  อยู่

ในระดบัน้อย  คือ  1) นกัเรียนมกัล้อเลียนเพื่อนในเร่ืองต่างๆ เช่น ปมด้อยทางร่างกาย  ช่ือพ่อแม่  

เป็นตน้  (Χ  = 2.49, S.D. = 1.234)  และ  2) นกัเรียนมกัส่งเสริมให้เพื่อนกระทาํในส่ิงท่ีผิด  (Χ = 

2.11, S.D. = 1.266)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  10  ค่าเฉล่ีย  (Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการเขา้

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

การเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1 . นั ก เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี ก ร ร ม ใ น วัน สํ า คั ญ ท า ง

พระพุทธศาสนา  เช่น  มาฆบูชา  วิสาขบูชา  อฐัมีบูชา 

และอาสาฬหบูชา 3.70 1.024 มาก 4 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทําบุญใส่บาตรทุกคร้ังท่ี

โรงเรียนจดัข้ึนหรือเม่ือมีโอกาส 3.81 1.120 มาก 1 

3. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนตป์ระจาํสัปดาห์ 3.82 1.162 มาก 2 

4. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการค่ายอบรมธรรมะท่ีโรงเรียน

จดัข้ึน 3.71 1.216 มาก 3 

5. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หรือบวชชีพราหมณ์ 2.69 1.324 ปานกลาง 5 

รวม 3.53 .912 มาก - 

จากตารางท่ี  10  พบว่า  ปัจจยัดา้นสังคม  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.53, S.D. = .912)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน  4  ขอ้  คือ  1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญ

ใส่บาตรทุกคร้ังท่ีโรงเรียนจดัข้ึนหรือเม่ือมีโอกาส  (Χ = 3.81, S.D. = 1.120)  2) นกัเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมสวดมนตป์ระจาํสัปดาห์  (Χ = 3.82, S.D. = 1.162)  3) นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการค่ายอบรม

ธรรมะท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  (Χ = 3.71, S.D. = 1.216)  4) นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสําคญัทาง

พระพุทธศาสนา  เช่น  มาฆบูชา  วสิาขบูชา  อฐัมีบูชา  และอาสาฬหบูชา  (Χ = 3.70, S.D. = 1.024)  
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และพบว่ามี  1  ขอ้  อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อนหรือบวชชีพราหมณ์  (Χ = 2.69, S.D. = 1.324)  ตามลาํดบั  

ตอนที ่ 3  การวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความมีวินยั  ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตญั�ูกตเวที  ความเมตตากรุณา  ความประหยดั  และการปฏิบติัตนเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยใชค้่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดงัตารางท่ี  11 – 

ตารางท่ี  17  

ตารางท่ี  11  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  ดา้นความมีวนิยั 

ด้านความมีวนัิย 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา 3.99 .994 มาก 2 

2. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

โรงเรียน 3.86 .894 มาก 4 

3. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3.89 .924 มาก 3 

4. นกัเรียนเขา้ชั้นเรียนทุกชัว่โมง 4.02 .968 มาก 1 

5. นกัเรียนตั้งใจเรียนและไม่พดูคุยขณะท่ีครูกาํลงัสอน 3.31 1.055 ปานกลาง 7 

6. นกัเรียนส่งงานท่ีครูมอบหมายใหท้าํตรงเวลา 3.50 .976 มาก 6 

7. นกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในแต่ละวนั 3.31 1.139 ปานกลาง 7 

8. นักเรียนเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและใช้ระเบียบแถวใน

การรับบริการต่างๆ โดยไม่แซงคิวเพื่อน 3.77 .910 มาก 5 

รวม 3.77 .818 มาก - 

จากตารางท่ี  11  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความมีวินยั  โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.77, S.D. = .818)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6  ขอ้  คือ  1) นกัเรียนเขา้ชั้นเรียนทุกชัว่โมง  (Χ = 4.02, S.D. = .968)  2) นกัเรียนมาโรงเรียน

ทนัเวลา  (Χ = 3.99, S.D. = .994)  3) นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  (Χ = 3.89, S.D. = .924)  4) 

นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน  (Χ = 3.86, S.D. = .894)  5) นกัเรียน

เคารพสิทธิของผูอ่ื้นและใช้ระเบียบแถวในการรับบริการต่างๆ โดยไม่แซงคิวเพื่อน  (Χ = 3.77, 

S.D. = .910)  6) นกัเรียนส่งงานท่ีครูมอบหมายให้ทาํตรงเวลา  (Χ = 3.50, S.D. = .976)  และพบวา่

มี  2  ขอ้  อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  1) นกัเรียนตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยขณะท่ีครูกาํลงัสอน (Χ = 

3.31, S.D. = 1.055)  2) นกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในแต่ละวนั  (Χ = 3.31, S.D. = 1.139)  

ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  12  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นกัเรียนไม่กล่าวเทจ็หรือพดูโกหก 3.35 1.007 ปานกลาง 5 

2. นักเรียนไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรือให้เพื่อนลอก

การบา้น 3.04 1.015 ปานกลาง 7 

3. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอบและไม่ทุจริต

ในการสอบ 3.69 1.061 มาก 4 

4. เม่ือนกัเรียนยมืของผูอ่ื้นไปแลว้จะนาํมาส่งคืนเจา้ของ 3.91 1.076 มาก 1 

5. เม่ือนกัเรียนเก็บส่ิงของของผูอ่ื้นได ้จะรีบนาํไปติดต่อ

เพื่อส่งคืนเจา้ของ 3.78 1.029 มาก 2 

6. นักเรียนไม่นําส่ิงของส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตน 3.74 1.112 มาก 3 

7. นกัเรียนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 3.28 1.116 ปานกลาง 6 

รวม 3.52 .864 มาก - 

จากตารางท่ี  12  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.52, S.D. = .864)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จาํนวน  4  ขอ้  คือ  1) เม่ือนกัเรียนยืมของผูอ่ื้นไปแลว้จะนาํมาส่งคืนเจา้ของ  (Χ = 3.91, S.D. = 

1.076)  2) เม่ือนกัเรียนเก็บส่ิงของของผูอ่ื้นได ้จะรีบนาํไปติดต่อเพื่อส่งคืนเจา้ของ  (Χ = 3.78, S.D. 

= 1.029)  3) นกัเรียนไม่นาํส่ิงของส่วนรวมไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน  (Χ = 3.74, S.D. = 1.112)  

4) นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอบและไม่ทุจริตในการสอบ  (Χ = 3.69, S.D. = 1.061)  และ

พบวา่มี  3  ขอ้  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ 1) นกัเรียนไม่กล่าวเท็จหรือพูดโกหก  (Χ = 3.35, S.D. = 

1.007)  2) นกัเรียนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  (Χ = 3.28, S.D. = 1.116)  3) นกัเรียนไม่

ลอกการบา้นเพื่อนหรือใหเ้พื่อนลอกการบา้น (Χ = 3.04, S.D. = 1.015)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  13  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความกตญั�ูกตเวที 

ด้านความกตัญ�ูกตเวที 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นกัเรียนแสดงความเคารพนบัถือพ่อแม่  ครู  อาจารย ์

และผูมี้พระคุณ 4.13 .951 มาก 3 

2. นักเรียนยินดีท่ีจะปฏิบัติตามคาํสอนของพ่อแม่ ครู

อาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 4.07 .905 มาก 4 

3. นักเรียนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ในยามท่ีท่าน

ลาํบากหรือเดือดร้อน 4.23 .944 มาก 1 

4. นกัเรียนตั้งใจท่ีจะทาํใหพ้อ่แม่มีความภาคภูมิใจ 4.16 .980 มาก 2 

5. นกัเรียนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท่ี้เคยให้ความ

ช่วยเหลือตนอยูเ่สมอ 4.16 .894 มาก 2 

6. นกัเรียนไม่ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเส่ือมเสียของ

ครอบครัวและสถานศึกษา 4.05 .901 มาก 5 

7. นกัเรียนอาสาช่วยเหลืองานของครูอาจารยเ์สมอ 3.63 1.044 มาก 7 

8. นกัเรียนจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  และ

สังคม 4.03 .939 มาก 6 

รวม 4.14 .839 มาก - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี  13  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความกตญั�ูกตเวที  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 4.14, S.D. = .839)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก  คือ  1) นกัเรียนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ในยามท่ีท่านลาํบากหรือเดือดร้อน  (Χ = 

4.23, S.D. = .944)  2) นกัเรียนตั้งใจท่ีจะทาํให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจ  (Χ = 4.16, S.D. = .980)  3) 

นกัเรียนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท่ี้เคยให้ความช่วยเหลือตนอยู่เสมอ  (Χ = 4.16, S.D. = 

.894)  4) นกัเรียนแสดงความเคารพนบัถือพ่อแม่  ครู อาจารย ์ และผูมี้พระคุณ  (Χ = 4.13, S.D. = 

.951)  5) นกัเรียนยินดีท่ีจะปฏิบติัตามคาํสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณ  (Χ = 4.07, 

S.D. = .905)  6) นกัเรียนไม่ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเส่ือมเสียของครอบครัวและสถานศึกษา  

(Χ = 4.05, S.D. = .901)  7) นกัเรียนจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  (Χ = 4.03, 

S.D. = .939)  และ  8) นกัเรียนอาสาช่วยเหลืองานของครูอาจารยเ์สมอ  (Χ = 3.63, S.D. = 1.044)  

ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  14  ค่าเฉล่ีย  ( Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  ดา้นความเมตตากรุณา 

ด้านความเมตตากรุณา 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นกัเรียนรู้จกัแบ่งปันส่ิงของใหเ้พื่อนๆดว้ยความเตม็ใจ 3.86 .986 มาก 2 

2. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้เดือดร้อน 3.77 1.019 มาก 4 

3. นกัเรียนไม่รังแก  เบียดเบียน  และทาํร้ายผูอ่ื้น 3.72 1.092 มาก 5 

4. นกัเรียนแนะนาํให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้ามปราม

ไม่ใหท้าํความชัว่ 3.61 1.075 มาก 7 

5. นกัเรียนรู้จกัการใหอ้ภยัผูอ่ื้น 3.79 1.053 มาก 3 

6. นักเรียนแสดงความยินดีเม่ือเห็นเพื่อนๆมีความสุข

และประสบความสาํเร็จ 3.95 .973 มาก 1 

7. นักเรียนยอมเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 3.71 1.081 มาก 6 

รวม 3.78 .934 มาก - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี  14  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความเมตตากรุณา  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.78, S.D. = .934)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก  คือ  1) นกัเรียนแสดงความยนิดีเม่ือเห็นเพื่อนๆมีความสุขและประสบความสําเร็จ  (Χ = 

3.95, S.D. = .973)  2) นกัเรียนรู้จกัแบ่งปันส่ิงของให้เพื่อนๆดว้ยความเต็มใจ  (Χ = 3.86, S.D. = 

.986)  3) นกัเรียนรู้จกัการใหอ้ภยัผูอ่ื้น  (Χ = 3.79, S.D. = 1.053)  4) นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อ

ช่วยเหลือผูท่ี้เดือดร้อน  (Χ = 3.77, S.D. = 1.019)  5) นกัเรียนไม่รังแก  เบียดเบียน  และทาํร้ายผูอ่ื้น 

(Χ = 3.72, S.D. = 1.092)  6) นกัเรียนยอมเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหรือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความ

เดือดร้อน  (Χ = 3.71, S.D. = 1.081)  และ 7) นกัเรียนแนะนาํให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้ามปราม

ไม่ใหท้าํความชัว่ (Χ = 3.61, S.D. = 1.075)  ตามลาํดบั  

ตารางท่ี  15  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม  ดา้นความประหยดั 

ด้านความประหยดั 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับจาก

ผูป้กครองเสมอ 3.45 1.258 ปานกลาง 2 

2. นกัเรียนคาํนึงถึงผลดี  ผลเสีย  และความคุม้ค่าก่อนท่ี

จะซ้ือส่ิงของใดๆ 3.52 1.212 มาก 1 

3. นกัเรียนรู้จกัรักษาซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆให้

ใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 3.34 1.173 ปานกลาง 4 

4. นกัเรียนช่วยดูแลและประหยดัการใช้พลงังานทั้งใน

บา้น  โรงเรียน  และสถานท่ีสาธารณะ 3.42 1.138 ปานกลาง 3 

5. นกัเรียนทาํงานพิเศษเป็นการหารายไดเ้พื่อช่วยเหลือ

หรือลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 3.03 1.295 ปานกลาง 5 

รวม 3.34 1.062 ปานกลาง - 

จากตารางท่ี  15  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ด้านความประหยดั  โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (Χ = 3.34, S.D. = 1.062)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่น

ระดบัมาก  จาํนวน  1  ขอ้  คือ  นกัเรียนคาํนึงถึงผลดี  ผลเสีย และความคุม้ค่าก่อนท่ีจะซ้ือส่ิงของ

ใดๆ  (Χ = 3.52, S.D. = 1.212)  และพบวา่มี  4  ขอ้  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  คือ  1) นกัเรียนมีการ

วางแผนการใชจ่้ายเงินท่ีไดรั้บจากผูป้กครองเสมอ  (Χ = 3.45, S.D. = 1.258)  2) นกัเรียนช่วยดูแล

และประหยดัการใชพ้ลงังานทั้งในบา้น  โรงเรียน  และสถานท่ีสาธารณะ  (Χ = 3.42, S.D. = 1.138)  

3) นกัเรียนรู้จกัรักษาซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆใหใ้ชง้านไดอ้ยูเ่สมอ  (Χ = 3.34, S.D. = 1.173)  

และ  4) นกัเรียนทาํงานพิเศษเป็นการหารายไดเ้พื่อช่วยเหลือหรือลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 

(Χ = 3.03, S.D. = 1.295)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  16  ค่าเฉล่ีย  ( Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม  เช่น  กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 3.51 1.033 มาก 4 

2. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 

เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 3.73 1.127 มาก 1 

3. นกัเรียนแสดงตนเป็นผูท้าํกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 3.53 1.026 มาก 3 

4. นกัเรียนแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัให้เขา้ร่วม

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 3.45 1.042 ปานกลาง 7 

5. นกัเรียนช่วยกนับาํรุง  ดูแลรักษาสาธารณะสมบติัของ

โรงเรียน  ชุมชน  ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 3.60 .999 มาก 2 

6. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อส่วนรวมเสมอ 3.50 1.074 มาก 5 

7. นกัเรียนช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ชุมชน  โดยไม่มี

ใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่หวงัผลตอบแทน 3.46 1.132 ปานกลาง 6 

8. นกัเรียนตระหนกัและรู้บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อ

สังคม 3.60 1.236 มาก 2 

รวม 3.62 .899 มาก - 
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จากตารางท่ี  16  พบว่า  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.62, S.D. = .899)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  6  ขอ้  คือ  1) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  เพื่อ

บาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (Χ = 3.73, S.D. = 1.127)  2) นักเรียนช่วยกนับาํรุง  ดูแลรักษา

สาธารณะสมบติัของโรงเรียน  ชุมชน  ให้อยูใ่นสภาพดี (Χ = 3.60, S.D. = .999) 3) นกัเรียน

ตระหนกัและรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อสังคม  (Χ = 3.60, S.D. = 1.236)  4) นกัเรียนแสดงตน

เป็นผูท้าํกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  (Χ = 3.53, S.D. = 1.026)  5) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เช่น  กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (Χ = 3.51, S.D. 

= 1.033)  6) นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อส่วนรวมเสมอ  (Χ = 3.50, S.D. = 1.074)  และพบวา่มี  

2  ขอ้  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ 1) นกัเรียนช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ชุมชน  โดยไม่มีใครร้อง

ขอความช่วยเหลือและไม่หวงัผลตอบแทน  (Χ = 3.46, S.D. = 1.132) 2) นกัเรียนแนะนาํหรือ

ชกัชวนบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  (Χ = 3.45, S.D. = 1.042)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  17  สรุปค่าเฉล่ีย  (Χ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดบัของการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม ในแต่ละดา้น 

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
ค่าสถิติ 

ระดับ ลาํดับ 
(Χ ) (S.D.) 

1. ดา้นความมีวนิยั 3.77 .818 มาก 3 

2. ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 3.52 .864 มาก 5 

3. ดา้นความกตญั�ูกตเวที 4.14 .839 มาก 1 

4. ดา้นความเมตตากรุณา 3.78 .934 มาก 2 

5. ดา้นความประหยดั 3.34 1.062 ปานกลาง 6 

6. ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3.62 .899 มาก 4 

รวม 3.70 .273 มาก - 

จากตารางท่ี  17  พบว่า   การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ในดา้นต่างๆ  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  (Χ = 3.70, S.D. = .273)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  5  
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ดา้น  คือ  1) ดา้นความกตญั�ูกตเวที  (Χ = 4.14, S.D. =.839)  2) ดา้นความเมตตากรุณา  (Χ = 3.78, 

S.D. = .937)  3) ดา้นความมีวินยั (Χ = 3.77, S.D. = .818)  4) ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  (Χ = 3.62, S.D. = .899)  5) ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  (Χ = 3.52 , S.D. = .864)  และพบวา่

มี  1  ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  1) ดา้นความประหยดั  (Χ = 3.34, S.D. = 1.062)  ตามลาํดบั    

ตอนที่  4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

คือ  เพศ ระดบัชั้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสภาพครอบครัว  โดยการทดสอบค่าที  (t-test)  

และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  ดงัตารางท่ี  18 – ตารางท่ี  24  

ตารางท่ี  18  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามเพศ 

เพศ (Χ ) S.D. t Sig 

ชาย 3.50 .841 
14.908 .000 

หญิง 3.81 .736 

จากตารางท่ี  18  พบว่า  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

จาํแนกตามเพศแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางท่ี  19  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตนดา้น คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามระดบัชั้น 

ระดับช้ัน (Χ ) S.D. t sig 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 3.74 .776 
.926 .337 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 3.66 .799 

จากตารางท่ี  19  พบวา่  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตาม

ระดบัชั้น  ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  20  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตนดา้น คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n (Χ ) S.D. ระดับ 

ตํ่ากวา่ 2.50 51 3.20 .825 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 2.51-3.00 125 3.56 .745 มาก 

ตั้งแต่ 3.01-3.50 111 3.79 .752 มาก 

ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 113 3.98 .719 มาก 

จากตารางท่ี  20  พบว่า  ค่าเฉล่ียนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

ในการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยจาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตั้งแต่  3.51 ข้ึนไป  มีมากท่ีสุด  (Χ = 3.98, S.D. = .719)  รองลงมาคือตั้งแต่  3.01-3.50 

(Χ = 3.79, S.D. = .752), ตั้งแต่  2.51 – 3.00  (Χ = 3.56, S.D. = .745)  และตํ่ากวา่  2.50  (Χ = 3.20, 

S.D. = .825)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  21  การเปรียบเทียบการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม โดยจาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 3 25.359 8.453 

15.008 .000 ภายในกลุ่ม 396 223.038 .563 

รวม 399 248.397  

จากตารางท่ี  21  พบว่า  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

จาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงทาํการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  ดงัตารางท่ี  22  
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ตารางท่ี  22  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนก

ตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Method) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตํ่ากว่า 2.50 

(Χ = 3.20) 

2.51-3.00 

(Χ = 3.56) 

3.01-3.50 

(Χ = 3.79) 

3.51 ขึน้ไป 

(Χ = 3.98) 

ตํ่ากวา่ 2.50 -    

ตั้งแต่ 2.51-3.00 .36* -   

ตั้งแต่ 3.01-3.50 .60* .23 -  

ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป .79* .42* .19 - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี  22  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐม  ในการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่  3.51  ข้ึน

ไปมีระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์มากกว่านักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่  2.50  โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.79  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตั้งแต่  3.01 – 3.50  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคม์ากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่  2.50  โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั  

0.60  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่  2.51 – 3.00  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคม์ากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่  2.50  โดยมี

ผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.36  ตามลาํดบั   

ตารางท่ี  23  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตนดา้น คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามสภาพ

ครอบครัว 

สภาพครอบครัว n (Χ ) S.D. ระดับ 

บิดามารดาอยูร่่วมกนั 296 3.75 .730 มาก 

บิดามารดาแยกกนัอยูห่รือหยา่ร้างกนั 69 3.57 .947 มาก 

อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ 14 3.57 .852 มาก 

อ่ืนๆ 21 3.43 .926 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี  23  พบว่า  ค่าเฉล่ียนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

ในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยจาํแนกตามสภาพ

ครอบครัว บิดามารดาอยู่ร่วมกนัมีมากท่ีสุด  (Χ = 3.75, S.D. = .730)  รองลงมาคือบิดามารดา

แยกกนัอยูห่รือหยา่ร้างกนั  (Χ = 3.57, S.D. = .947)  อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ  (Χ = 3.57, S.D. = 

.852)  และ อ่ืนๆ (Χ = 3.43, S.D. = .926)  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี  24  การเปรียบเทียบการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามสภาพครอบครัว 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3.873 1.291 

2.091 .101 ภายในกลุ่ม 396 244.525 .617 

รวม 399 248.398  

จากตารางท่ี  24  พบว่า  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  

จาํแนกตามสภาพครอบครัว  ไม่แตกต่างกนั 

ตอนที่  5  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคม  ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด

นครปฐม 

การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ไดแ้ก่  ความฉลาดทางอารมณ์ (X1) การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง (X2) และปัจจัยด้านสังคม  ได้แก่  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา (X3) การรับรู้

คุณธรรม  จริยธรรม (X4) ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน (X5) การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  (X6) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (Y) 

ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ประกอบดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 

(Correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ไดแ้ก่  ความฉลาดทางอารมณ์ 

(X1) การเห็นคุณค่าในตนเอง (X2) และปัจจยัดา้นสังคม  ไดแ้ก่  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา 

(X3)  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม (X4) ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน (X5) การเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม (X6) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ
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ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(Y) ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ซ่ึงวิเคราะห์

โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient)  

ปรากฏผลดงัตารางท่ี  25   

ตารางท่ี  25  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยา  และปัจจยัดา้นสังคมกบัการ

ปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

ตัวแปร 

(n=400) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

X1 1 .236 .305 .291 .254 .008 .252* 

X2  1 .481* .412* .390* .339 .293* 

X3   1 .469 .506 .230 .346* 

X4    1 .556 .172 .479* 

X5     1 .366 .315* 

X6      1 .192* 

Y       1 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี  25  พบวา่  ความฉลาดทางอารมณ์  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั .252  

การเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  โดย

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั .293  

การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั .346  

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกันกบัการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั .479  
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ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกันกับการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั.315  

การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐม  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั.192  โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอนระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยั

ด้านสังคม  ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ปรากฏผลดงัตารางท่ี  26 

ตารางท่ี  26  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจยัดา้นจิตวิทยา  และปัจจยัดา้น

สังคมท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

ตัวแปรทาํนาย R R2 Adj R2 R2change b B t 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

(X2) 

.305 .093 .091 .093 .230 .198 3.694* 

การสร้างบรรยากาศใน

สถานศึกษา (X3) 

.348 .121 .117 .028 .152 .143 2.491* 

กา รเข้า ร่วมกิ จก รรม

ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม (X6) 

.362 .131 .125 .010 .100 .115 2.136* 

Constant(a) = 1.870                                     S.E. = .738                            Over all F = 19.954 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี  26  แสดงให้เห็นว่า  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ตามลาํดับความสําคญัของตวัแปรท่ีนําเข้าสมการ  พบว่า  การเห็นคุณค่าในตนเอง (X2) ได้รับ

คดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี  1  สามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ  9.3  โดยมี

ค่า  t-test  เท่ากบั  3.694  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับคดัเลือกเขา้สมการเป็น

ลาํดบัท่ี  2  สามารถทาํนายการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ  2.8  โดยมีค่า  t-test  เท่ากบั  

2.491  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสามารถทาํนายการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมได้

ร้อยละ 12.1  

การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม (X6) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้

สมการเป็นลาํดับท่ี 3  สามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ  1.0  โดยมีค่า t-

test เท่ากบั  2.136  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐมไดร้้อยละ  13.1  และสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในรูป

คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

  

  ในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ      =     1.870 + .230(การเห็นคุณค่าในตนเอง) + .152(การสร้าง   

บรรยากาศในสถานศึกษา) +.100(การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม)  

  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ζ̂  = .198 Ζ̂  (การเห็นคุณค่าในตนเอง) + .143 Ζ̂  (การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา)  

+ .115 Ζ̂  (การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม) 

ตอนที่  6  การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

 การศึกษาระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  โดยการใช้แบบสอบถาม  พบว่า  คุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากจาํนวน  5  ดา้น  คือ  

1. ด้านความมีวินัย  2. ด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต  3. ด้านความกตญั�ูกตเวที  4. ด้านความเมตตา

กรุณา  5. ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน  1  ดา้น

คือ  ดา้นการประหยดั  และตวัแปรท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี
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พึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ประกอบดว้ย  การเห็นคุณค่า

ในตนเอง  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ิจ ัยจึงได้นํามาเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่มกับผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ครูอาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยผูว้ิจยั

ไดแ้บ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  เก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม   

 ซ่ึงมีขอ้คน้พบเก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนทั้ง  6  ดา้น  ดงัน้ี 

1. ดา้นความมีวินยั จากการสนทนากลุ่มพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความมีวนิยัอยูใ่นระดบัมาก  ไม่วา่จะเป็นการ

มาโรงเรียนทนัเวลา  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การเขา้ห้องเรียนทุกคร้ัง  การแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย  การตั้งใจเรียน  และไม่พูดคุยกนัในขณะท่ีครูกาํลงัสอน  เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  

ยงัมีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาในเร่ืองความมีวินัยอยู่บา้ง  เช่น  การตรงต่อเวลา  การเข้าร่วม

กิจกรรมของทางโรงเรียน  การตั้งใจเรียน  ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

“...มีนักเรียนบางคนมาโรงเรียนสาย  ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนจัดขึ้น  แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

โรงเรียน  ชอบโดดเรียน  ไม่มีการวางแผนการเรียนในแต่ละวัน  บางคนถึงขนาด

ไม่ได้นาํหนังสือเรียนมาด้วย  และพูดคุยเล่นกันในขณะท่ีครูกาํลังสอน...”   

2. ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  จากการสนทนากลุ่มพบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตอยูใ่นระดบัมาก  ไม่

วา่จะเป็นการไม่พูดโกหกหลอกลวง  การไม่ลอกการบา้นเพื่อน  การไม่ทุจริตในการเขา้ห้องสอบ  

การไม่ลกัเล็กขโมยน้อย  เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาในเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตอยู่บา้ง  เช่น  การลอกการบา้นเพื่อน  การพูดโกหกเพื่อให้ตนเองไม่ตอ้งถูกลงโทษ  

ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

  “...นักเรียนบางคนไม่ชอบทาํการบ้านส่งครู  หลายคนทาํการบ้านไม่ได้

จึงไม่ทาํ  บางคนแก้ปัญหาโดยการลอกการบ้านเพ่ือน  เพราะกลัวจะถูกทาํโทษ
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และได้คะแนนเกบ็น้อย  ชอบพูดโกหกเพ่ือให้ตัวเองพ้นผิด  ชอบนินทาเพ่ือนและ

ครู...”   

3. ดา้นความกตญั�ูกตเวที  จากการสนทนากลุ่มพบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความกตญั�ูกตเวทีอยูใ่นระดบัมาก  ไม่

วา่จะเป็นการแสดงความเคารพ  การปฏิบติัตามคาํสั่งสอน  การช่วยเหลืองานของพ่อแม่  ครูอาจารย ์     

เป็นตน้  แต่อย่างไรก็ตาม  ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาในเร่ืองความกตญั�ูกตเวทีอยูบ่า้ง  เช่น  

การไม่แสดงความเคารพพอ่แม่  ครูอาจารย ์ ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

 “...นักเรียนบางคนมักจะไม่แสดงความเคารพหรือไหว้พ่อแม่  ครู  

อาจารย์  อาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือความเขินอาย  บางทีคุณครูเรียกเพ่ือจะ

ใช้งานกท็าํเป็นไม่ได้ยินแล้วกรี็บเดินหนี...” 

4. ดา้นความเมตตากรุณา  จากการสนทนากลุ่มพบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความเมตตากรุณาอยูใ่นระดบัมาก  ไม่วา่

จะเป็นการแบ่งปันส่ิงของให้เพื่อนๆ  การบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน  การไม่รังแก

เพื่อน  การช่วยเหลือและใหอ้ภยัผูอ่ื้น  เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาใน

เร่ืองความเมตตากรุณาอยูบ่า้ง  เช่น  การขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่เพื่อน  และการมีความเมตตาต่อ

ผูอ่ื้น  ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

“...นักเรียนบางคนมักจะหวงส่ิงของของตนเอง  ไม่ยอมแบ่งปันให้เพ่ือน

ยกเว้นถ้าได้ส่ิงของตอบแทน  ชอบเบียดเบียน  รังแก  และแกล้งเพ่ือนหรือรุ่นน้อง

รวมถึงสัตว์  เช่น  สุนัขท่ีอยู่บริเวณโรงเรียน...” 

5. ดา้นความประหยดั  จากการสนทนากลุ่มพบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความประหยดัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไม่ว่า

จะเป็นการใชจ้่ายเงินท่ีไดจ้ากผูป้กครอง  การนึกถึงความคุม้ค่าก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือส่ิงของต่างๆ  

การรู้จกัประหยดัในการใชท้รัพยากร  เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาใน

เร่ืองความประหยดัอยู่บา้ง  เช่น  การใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือส่ิงของอย่างฟุ่มเฟือย  การไม่ตระหนักถึง

ความประหยดัในทรัพยสิ์นของส่วนรวม  ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

 “...นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ส่ิงของราคาแพงเกินตัว  เช่น  โทรศัพท์มือถือ 

บางคนเปล่ียนโทรศัพท์ทุกคร้ังท่ีมีรุ่นใหม่ออกมา  ไม่ได้คํานึงความคุ้มค่า  ใช้
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จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย  ขาดการวางแผน  ชอบเปิดนํา้และไฟในห้องนํา้ทิง้ไว้  และ

ไม่รู้จักทาํงานพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  หรือช่วงปิดเทอม  เพ่ือเป็นการ

ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง...” 

6. ในดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  จากการสนทนากลุ่มพบวา่  นกัเรียน

ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นการปฏิบติัตน

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก  ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  การดูแลรักษาสมบติัของโรงเรียน  ชุมชน  ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  

ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาในเร่ืองการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยูบ่า้ง  เช่น  การไม่

มีจิตอาสาต่อกิจกรรมของส่วนรวม  ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

 “...นักเรียนบางคนมักจะไม่ค่อยปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ด้วยการช่วยเหลือหรือทํางานต่างๆด้วยความเต็มใจ  ยกเว้นถูกบังคับ  หรือมี

คะแนนพิเศษให้  บางคนทาํเพ่ือเป็นหลักฐานในการท่ีจะให้ครูเซ็นรับรองช่ัวโมง

ในการปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่าน้ัน  และส่วนมากมักจะอ้างว่าไม่ว่าง

...” 

ส่วนท่ี  2  แนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

จากขอ้มูลการปฏิบติัตนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม  ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการ

สอบถามถึงแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้ง  6  

ด้านต่อท่ีประชุม  เพื่อเป็นการระดมสมองและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดข้ึนอย่างเป็น

รูปธรรมและสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงท่ีประชุมไดส้รุปและเสนอแนะแนวทาง

ในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนไวท้ั้งหมด  5  แนวทาง

ดงัน้ี  

1. การพฒันาดว้ยกระบวนการในการจดัการเรียนการสอน   

จากการสนทนากลุ่มมีขอ้สรุปว่า  ให้สถานศึกษาหรือครูจดัให้มีการนาํเอาเน้ือหาสาระท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์มาสอดแทรกและบูรณาการให้เขา้กบั

รายวิชาท่ีสอน  อาจจะเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  หรือใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และ
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ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พุทธศกัราช  2545  ในมาตราท่ี  6  ไดก้าํหนดวา่  การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย  ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้คู่

คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรม  ในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

การจดักระบวนการในการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ใน

ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  (กระทรวงศึกษาธิการ   2542 : 5-13)  โดยจะตอ้งมีการประเมินผลจาก

การบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  วา่มีรูปแบบเป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่  และกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งผลต่อผูเ้รียนอยา่งไร  ดงัท่ีประชุมในการสนทนา

กลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในเร่ืองน้ีวา่ 

 “...คือจริงๆแล้ว เราต้องการให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรก

คุณธรรม  จริยธรรม  ทีนีขึ้น้อยู่กับว่าครูเขาได้ให้ความสาํคัญตรงนีม้ั้ย  แล้ววิธีการ

ของเราเน่ียเราจะทาํยังไงท่ีจะทําให้ครูเขาหยิบยกเอาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีเรา

ต้องการไปสอดแทรกในบทเรียนของเขา  แม้ว่าหลักสูตรในปัจจุบันกไ็ด้กล่าวถึง

แต่มนักเ็ป็นเพียงแค่ทฤษฎี  เม่ือก่อนอย่างเวลาท่ีเราเขียนแผนการสอน  เราจะต้อง

มีการบอกเลยว่า  เราสอนเร่ืองนีเ้ราได้สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมเร่ืองอะไร

เข้าไป  คือตรงนีต้้องเร่ิมจากข้างบนลงมาว่าแผนการสอนต้องมีการตรวจ  และ

ต้องมีการติดตามประเมิน  แต่ขณะนีเ้ราไม่มี  อย่างผู้อาํนวยการคนเก่าน่ีจีเ้ลย  ทุก

กลุ่มสาระเขียนลงแล้วเอามาตรวจ  ท่านตรวจสุ่มนะว่ามีมั้ย  ถ้าไม่มีกเ็รียกหัวหน้า

กลุ่มสาระมาแล้วเอามาแก้ไข  แล้วท่านกจ็ะสอบถามเดก็ไม่ถามครูด้วยกัน  เพราะ

เรากเ็ข้าข้างกันว่าวนันีค้รูสอนอะไรท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองของคุณธรรม  จริยธรรมมั้ย

...”  

 2. การพฒันาดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

จากการสนทนากลุ่มมีขอ้สรุปว่า  ให้ผูบ้ริหาร  ครูอาจารย์  รุ่นพี่  หรือเพื่อนๆ  รวมถึง

ผูป้กครอง  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์ ตลอดจนการเชิญชวนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือศิษยเ์ก่าท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน

ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมเหมาะสมในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนมาอบรมหรือพูดคุย  เพื่อให้

นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง  และจะนาํไปปฏิบติัตนให้เป็นคนดีของสังคมตาม

แบบอยา่งของบุคคลตวัอยา่ง  ดงัท่ีประชุมในการสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในเร่ือง

น้ีวา่ 
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 “...ปัญหาเด็กท่ีขาดคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมไทยในปัจจุบัน

ส่วนมากมาจากการท่ีเดก็และเยาวชนไม่มีแบบอย่างหรือตัวอย่างท่ีดี  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงผู้หลักผู้ ใหญ่ในบ้านเมือง  เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี  ทาํให้เด็กและเยาวชน

ประพฤติปฏิบัติตาม  โดยท่ีไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดี  อะไรไม่ดี  เพราะ

เห็นว่าบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีแต่เขาเป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนมีช่ือเสียง

เลยทาํตาม...” 

3. การพฒันาดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

จากการสนทนากลุ่มมีขอ้สรุปวา่  ควรจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  

การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อสร้างสํานึกความกตญั�ู  ดว้ยกิจกรรมการเขา้

ค่ายอบรมธรรมะปฏิบติัธรรม  กิจกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  กิจกรรมเวียนเทียนใน

วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมทาํบุญตกับาตร  กิจกรรมการบรรพชาสามเณรหรือการ

บวชชีพราหมณ์  กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะ  กิจกรรมฟังเทศน์  กิจกรรมหนา้เสาธง  เช่น  

ไหวพ้ระ  สวดมนต ์ ทาํสมาธิ  แผเ่มตตา  กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ  กิจกรรมสวดมนตห์มู่ทาํนอง

สรภญัญะ  กิจกรรมการประกวดมารยาทชาวพุทธ  เป็นตน้  แต่ในปัจจุบนัโครงการดา้นคุณธรรม  

จริยธรรมอาจขาดการสนบัสนุนและการเอาใจใส่จากผูบ้ริหาร  เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ตระหนกัถึง

ความสําคญัของโครงการ  ประกอบกบันกัเรียนขาดความมีส่วนร่วมในโครงการ  โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งนักเรียนท่ีมีปัญหาในเร่ืองของความประพฤติ  ทาํให้โครงการด้านคุณธรรม  จริยธรรมไม่

สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร  ดงัท่ีประชุมในการสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในเร่ืองน้ีวา่ 

“...แต่ก่อนโรงเรียนจัดกิจกรรมเยอะ  แต่ปัจจุบันจัดเป็นคร้ังคราว  บาง

โรงเรียนถูกตัดกิจกรรมออกไปเลย  คือส่ิงเหล่านี้ท่ีเราต้ังใจกระทาํกันจริงๆ คือ

ขาดความจริงจัง  ขาดความจริงใจ  ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ  ท่ีไม่จริงจังไม่

จริงใจ  อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้ เป็นเจ้าของโครงการน้ัน  ขาดขวัญ  ขาดกาํลังใจ  

ขาดแรงสนับสนุน  เวลาเสนอความคิด  เสนอโครงการไปเน่ียไม่ได้รับการ

สนับสนุน  บางทีกต้็องทาํด้วยตัวเอง  บางโรงเรียนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม  ครู

ต้องออกเองก่อนเน่ียในจังหวดันครปฐมเน่ีย...” 

4. การพฒันาดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

จากการสนทนากลุ่มมีขอ้สรุปว่า  ควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนการสอน  ดว้ยการสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม
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ภายในโรงเรียน  ใหส้ะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น  อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  จดัให้

มีป้ายแสดงพุทธศาสนสุภาษิต  คาํขวญั  บทกลอน  หลักธรรมต่างๆ  และการจัดบอร์ดหรือ

นิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกับวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และ

พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง  สามารถนาํศกัยภาพของตนเองมาแสดงออกในทางท่ีถูกตอ้งอนัจะส่งผลต่อการ

เห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนอีกด้วย  ดงัท่ีประชุมในการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็น

ร่วมกนัในเร่ืองน้ีวา่ 

“...ทีนีก้ารจัดกิจกรรมเน่ีย  ถ้าเกิดจะให้ได้ผลน่าจะให้เด็กได้มีส่วนร่วม

ต้องเป็นผลงานของเขา  เขาถึงจะใส่ใจ  ถ้าเกิดว่าครูจัดให้เน่ีย  เดก็กไ็ม่สนใจ  ต้อง

ให้เดก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดส่ิงเหล่านี ้ นาํเสนอแนวความคิด  หรือมีบทบาทใน

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์  ซ่ึงส่ิงเหล่านีเ้ดก็ ๆ สามารถทาํได้...” 

5. การพฒันาดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงค ์

จากการสนทนากลุ่มมีข้อสรุปว่า  ควรส่งเสริมความมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว  

โรงเรียน  ชุมชน  และวดัในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยการ

ประชุมช้ีแจงผูป้กครอง  และขอความร่วมมือจากผูป้กครองในการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของนกัเรียนใหโ้รงเรียนทราบ  และใหค้นในชุมชนช่วยดูแลสอดส่องปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแก่เยาวชน  

ส่วนวดัใหค้วามร่วมมือในการอบรม  สั่งสอน  รวมถึงการเชิญชวนผูป้กครองเขา้มาร่วมทาํกิจกรรม

ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  และการแจ้งขอ้มูลข่าวสาร  หรือปัญหาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักเรียนให้

ผูป้กครองทราบ  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะ

แนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้กบัทางโรงเรียน  ดงัท่ี

ประชุมในการสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในเร่ืองน้ีวา่ 

“...การท่ีจะทาํอย่างนีไ้ด้  ผู้ปกครองกต้็องมีส่วนร่วมในเร่ืองเหล่านีอ้ย่าง

มาก  เพราะครูไม่ได้อยู่กับลูกเขาตลอดหรอก  นิสัยท่ีอยู่ ท่ีบ้านกับท่ีโรงเรียน  นิสัย

จะเป็นคนละอย่างเลย  ท้ังหมดเน่ียคือขึน้อยู่กับทุกฝ่าย  มนัอยู่กับหลายๆปัจจัย  จะ

แก้ฝ่ายเดียวไม่ได้  ถ้าจะทําก็คือรวมพลกันหมดเลย  ต้องเข้ามาทุกองค์กรท่ี

เก่ียวข้องเลย  ถ้าจะแก้ตรงนีถึ้งจะสําเร็จได้  จะบอกว่าโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้  
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ให้วดัอย่างเดียวกไ็ม่ได้  ชุมชน  ครอบครัวกต้็องเข้ามาหมด  มันจะต้องรวมเข้ามา

หมด  จากการท่ีโครงการเรามีเน่ีย  เช่น  ทุกสัปดาห์กจ็ะมีโครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม  ทุกช้ันทุกมอ  อันนีคื้อเป็นบทบาทของครู  ครูปลูกฝังให้นักเรียน  ใน

ขณะเดียวกันเรากมี็โครงการพระสอนศีลธรรม  นิมนต์พระเข้าไปมีส่วนร่วม  อัน

นีก้เ็ป็นบทบาทของทางวัด  ทีนีจุ้ดหน่ึงท่ีเราคุยกันเม่ือกีก้คื็อบ้าน  เราน่าจะมีการ

คุยกันหรือประชุมผู้ปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม  เพราะว่ามิเช่นน้ันแล้วเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เลย... 

ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่มพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตนตามคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมทั้ง  6  

ดา้น  คือ  ด้านความมีวินัย  ด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต  ด้านความกตญั�ูกตเวที  ด้านความเมตตา

กรุณา  ดา้นความประหยดั  และดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  แมว้่าจะมีนกัเรียน

ส่วนนอ้ยท่ีมีปัญหาในเร่ืองการปฏิบติัตน  ส่วนแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมพบวา่มีทั้งหมด  5  แนวทาง  

ประกอบด้วย  การพฒันาด้วยกระบวนการในการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาด้วยการเป็น

แบบอย่างท่ีดี  การพฒันาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์ การพฒันาดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  และการพฒันาดว้ยการสร้างความ

มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ให้แก่นกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมต่อไป 
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเร่ือง การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  2)  เปรียบเทียบคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ของนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัทางจิตวิทยา  และ

ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม  4) ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดั

นครปฐม  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  380  คน  เก็บเผื่อความคลาดเคล่ือนเป็น  400  

คน  โดยการเปิดตารางเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 และสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน  ประกอบดว้ย  แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นสังคม  

และแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม และแนวคาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่ม 

 สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล   คือ  การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า (t-test) การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านบุคคลของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐมท่ีตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  400  คน  พบวา่  ดา้นเพศ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง

จาํนวน  254  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.50  เพศชายจาํนวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.50  ด้าน

ระดับชั้น  มีระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  มากท่ีสุดจาํนวน  223  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.75  

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3  จาํนวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.25  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 2.51-3.00  มากท่ีสุดจาํนวน  125  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.25  

รองลงมาคือตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป  จาํนวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.25  ตั้งแต่  3.01-3.50  จาํนวน  

111  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.75  และน้อยท่ีสุดคือ  ตํ่ากว่า  2.50  จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  

12.75  ดา้นสภาพครอบครัว  บิดามารดาอยูร่่วมกนัมากท่ีสุดจาํนวน  296  คน  คิดเป็นร้อยละ  74  

รองลงมาคือ  บิดามารดาแยกกนัอยู่หรือหย่าร้างกนัจาํนวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.25  อ่ืนๆ

จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.25  และนอ้ยท่ีสุดคือ  อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะจาํนวน  14  คน  

คิดเป็นร้อยละ  3.50 

 2.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคมของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 ปัจจยัด้านจิตวิทยาในด้านความฉลาดทางอารมณ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก             

  2.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยาในดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก   

          2.3 ปัจจยัดา้นสังคมในดา้นการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

          2.4 ปัจจยัดา้นสังคมในดา้นการรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก   

          2.5 ปัจจยัดา้นสังคมในดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง   

         2.6 ปัจจยัดา้นสังคมในดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

         3.1 ดา้นความมีวนิยั  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

         3.2 ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
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         3.3 ดา้นความกตญั�ูกตเวที  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก             

 3.4 ดา้นความเมตตากรุณา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

         3.5 ดา้นความประหยดั  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

         3.6 ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

คือ  เพศ  ระดบัชั้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสภาพครอบครัว  พบวา่ 

         4.1 นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         4.2 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  ไม่แตกต่างกนั 

         4.3 นกัเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         4.4 นักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวต่างกัน  มีระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  ไม่แตกต่างกนั 

 5. การวิเคราะห์ปัจจยัด้านจิตวิทยาและปัจจยัด้านสังคม ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม  พบวา่  การเห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นตวัแปรอนัดบั  1  ท่ีสามารถทาํนายการปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั

นครปฐม ไดร้้อยละ 9.3 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา

เป็นตวัแปรอนัดบั  2  ท่ีสามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 12.1  และ

การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นตวัแปรอนัดบั  3  ท่ีสามารถทาํนายการปฏิบติั

ตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

จงัหวดันครปฐม ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถทาํนายการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

เขตจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 13.1 
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 6. การวเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  พบวา่  มีอยูท่ ั้งหมด  5  แนวทาง

ดงัน้ี 

แนวทางท่ี  1  การพฒันาดว้ยกระบวนการในการจดัการเรียนการสอน   

แนวทางท่ี  2  การพฒันาดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

แนวทางท่ี  3  การพฒันาดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

แนวทางท่ี  4  การพฒันาดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

แนวทางท่ี  5  การพฒันาดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั  เพื่อศึกษาการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  สามารถนาํมาอภิปรายผล  ไดด้งัน้ี 

 1. การศึกษาระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมใน  6  ด้าน  ได้แก่  ดา้นความมีวินยั  ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตญั�ูกตเวที  ความเมตตากรุณา  ความประหยดั  และการปฏิบติัตนเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  พบว่า  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมมีระดบัการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็น

เพราะว่าโดยส่วนมากนกัเรียนอาจไดรั้บการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมจากพ่อแม่  

ครูอาจารย ์ ซ่ึงถือวา่เป็นตวัแบบท่ีดี  ให้ปฏิบติัตนอยูใ่นขอบเขต  ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ

สถานศึกษาและสังคม  โดยท่ีนกัเรียนพร้อมและยินดีท่ีจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  รวมถึงการท่ี

นกัเรียนมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคมตลอดจนรู้จกับทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของเริงรณ  ลอ้มลาย (2550 : 50) ท่ีไดศึ้กษาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  พบวา่  คุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหงโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และงานวิจยัของอรพินทร์  สันติชัยอนันต์ (2549 : 143) ท่ีได้ศึกษา

คุณธรรม  จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบวา่  นิสิตนกัศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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 2. การเปรียบเทียบคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม  เม่ือจาํแนกตามปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  เพศ  ระดับชั้ น  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสภาพครอบครัว  สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานดงัน้ี 

          2.1 นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีเพศต่างกนั  มีระดบั

การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า  

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีเพศต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยเพศหญิงมีระดับคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์มากกว่าเพศชาย  อาจเป็น

เพราะว่าเพศหญิงมกัได้รับการอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่ให้เป็นคนท่ีมีความอ่อนโยน  เรียบร้อย  

ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆของเพศหญิงตอ้งให้เหมาะสมกบัความเป็นกุลสตรีท่ีแตกต่างจากเพศชาย  

จึงเป็นเหตุให้มีคุณธรรม  จริยธรรมแตกต่างกนั  สอดคล้องกบังานวิจยัของผ่องศรี  สามศรีทอง  

(2548 : 74)  ท่ีได้ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนธัญญรัตน์จงัหวดัปทุมธานี  

พบวา่  นกัเรียนชายและหญิงมีคุณธรรม  จริยธรรมโดยภาพรวม  แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของดุจเดือน  พนัธุมนาวิน (2550 : 68) ท่ีไดศึ้กษาสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม  

จริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ  พบวา่  กลุ่มนกัเรียนชายมีพฤติกรรมคุณธรรม  จริยธรรม

น้อยกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงในหลายๆด้าน  เช่น  ในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ/วินัย  ในด้าน

ความรับผดิชอบ  ในดา้นการประหยดัและอนุรักษ ์ เป็นตน้ 

          2.2 นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มี

ระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แตกต่างกนั  ผลการวิจยั

พบว่า  นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีระดบัการ

ปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ไม่แตกต่างกนั  อาจเป็นเพราะว่า

โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนในแต่ละระดบัชั้นตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน

คลา้ยๆกนั จึงทาํให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงนุช  เทศ

ทอง  (2547 : 128) ท่ีได้ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  สังกัด

วิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา  7  พบว่า  นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมี

ระดบัชั้นแตกต่างกนั  มีคุณธรรม  จริยธรรมไม่แตกต่างกนั 

          2.3 นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนั  

ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ต่างกนั  มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ตกต่างกนั  โดย

นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือดีมีคุณธรรม  จริยธรรมโดยภาพรวมมากกวา่นกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางและตํ่า  อาจเป็นเพราะวา่  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง

หรือดีเป็นผูท่ี้มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความตั้งใจใฝ่หาความรู้  มีวินัยและรู้จกัความรับผิดชอบ  

ขณะท่ีนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ามกัจะขาดความขยนัหมัน่เพียร  ขาดความรับผิดชอบ  

จึงเป็นเหตุให้นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  มีคุณธรรม  จริยธรรมในภาพรวม

แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวลลออ  แสงสุข  (2543 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  พบว่า  

นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสลิลลา  แสงมณี  (2539 : บทคดัย่อ)  ท่ีได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อระดับ

พฒันาการทางจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัชลบุรี  

และโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา  พบวา่  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฒันาการทางจริยธรรมท่ีอยูใ่น

เกณฑสู์งและเป็นไปในทางบวก  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          2.4 นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีสภาพครอบครัว

ต่างกัน  มีระดับการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แตกต่างกัน  

ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีมีสภาพครอบครัวต่างกนั  

มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ม่แตกต่างกนั  อาจเป็น

เพราะวา่ครอบครัวในสังคมไทยเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่มกัอาศยัอยูด่ว้ยกนัหลายๆ

คน  เช่น  ปู่ ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา  ญาติพี่น้อง  หรืออาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกนั  จึงมีความ

ใกลชิ้ดสนิทสนมและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ถึงแมว้า่นกัเรียนจะตกอยูใ่นสภาพครอบครัวท่ีบิดา

มารดาแยกกนัอยู่  หรือมีครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์เหมือนคนอ่ืนแต่นักเรียนก็ยงัคงไดรั้บการอบรม

เล้ียงดูเอาใจใส่จากบุคคลท่ีเป็นญาติพี่น้อง  ส่งผลให้นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั  มี

คุณธรรม  จริยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพินทร์  สันติชยัอนนัต ์ 

(2549 : 140) ท่ีได้ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่  นิสิตนกัศึกษาท่ีมีสภาพครอบครัวแตกต่างกนัมีคุณธรรม

และจริยธรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 3. การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ในดา้นความฉลาดทางอารมณ์  การเห็นคุณค่าในตนเอง  

และปัจจยัด้านสังคม  ในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
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เขตจงัหวดันครปฐม  พบวา่  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ในดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นตวัแปรอนัดบั  

1  ท่ีสามารถทาํนายการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ไดร้้อยละ 9.3 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนปัจจยัดา้นสังคม  ในดา้นการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเป็นตวัแปรอนัดบั  2  ท่ีสามารถ

ทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สามารถทาํนายการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมได้ร้อยละ 12.1  และการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นตวัแปรอนัดบั  3  ท่ีสามารถทาํนายการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 

1.0อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถทาํนายการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 13.1  

สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัด้านจิตวิทยา  ในด้านการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคญัต่อการปฏิบติัตนด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างมาก  เพราะจิตใตส้ํานึกของคนท่ีมีการเห็น

คุณค่าในตนเอง  จะตอ้งรู้จกับาปบุญคุณโทษ  รู้ส่ิงใดดี  ส่ิงใดไม่ดี  ส่วนพฤติกรรมของคนท่ีมีการ

เห็นคุณค่าในตนเอง  ตอ้งมีความสามารถท่ีจะคิดแกปั้ญหา  เช่ือมัน่ในความคิดและความสามารถ

ของตวัเอง  และสามารถเลือกวิธีการตดัสินใจท่ีถูกต้อง  คนท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองมกัจะ

ประกอบด้วย  มองโลกในแง่ดีเสมอ  มองวิกฤติให้เป็นโอกาส  ประเมินตวัเราให้มีค่าอยู่เสมอ  

เช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง  และมองว่าตัวเราเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและสามารถ

เปล่ียนแปลงตามท่ีเราตอ้งการ (กรมสุขภาพจิต  2546 : 6) จึงถือว่ามีความสําคญัต่อพฤติกรรม

คุณธรรม  จริยธรรม  สอดคลอ้งกบัธีระ  ชยัยทุธยรรยง  (2542 : 69-70) ไดอ้ธิบายวา่  การเห็นคุณค่า

ในตนเอง  เป็นความจาํเป็นพื้นฐานสําหรับมนุษย ์ ซ่ึงสามารถทาํให้มนุษยมี์การพฒันา  หรือดาํเนิน

ชีวติอยูอ่ยา่งมีคุณค่า  ในการท่ีมนุษยจ์ะประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวข้ึนอยูก่บัการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง  ซ่ึงความรู้สึก  ความคิด  พฤติกรรมต่างๆ  ท่ีดีและไม่ดี  ท่ีบุคคลแสดงออกในชีวิตประจาํวนั  

ลว้นข้ึนอยูก่บัการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งส้ิน  เม่ือบุคคลเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึน  ความรู้สึกน้ีจะ

แผข่ยายไปสู่ผูอ่ื้น  จะรักและเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น  มีความเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นมากข้ึน  ตลอดจนมี

ความรู้สึกเช่ือมัน่  มัน่ใจ  และมีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวิตให้เจริญกา้วหน้าต่อไปอย่างไม่ทอ้ถอย  มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํส่ิงท่ีดีงามหรือส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และ

สังคมตลอดเวลา 
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ปัจจัยด้านสังคม  ในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัต่อการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เพราะการจดั

ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  อาคารเรียน  และห้องเรียนก็มีส่วนสําคญัต่อการพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรม  ซ่ึงการจดับรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นส่ิงสําคญัท่ีส่งเสริมการมีคุณธรรม  จริยธรรม  

ของผูเ้รียนภายในสถานศึกษานั้นๆอย่างมาก  เพราะผูเ้รียนจะใช้เวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษานาน

พอสมควร  การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมกระทาํไดไ้ม่ยาก  เพียงจดั

สภาพให้โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยอยู่เสมอ  มีการจดัห้องท่ีเก่ียวขอ้งกับ

คุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ผูเ้รียนรับเอาค่านิยมท่ีดี  โดยท่ีผูเ้รียนจะรับไปโดยไม่

รู้ตวัสอดคล้องกับท่ีสุดา  ประยงค์พนัธ์ุ  (2539 : 12) กล่าวว่า  การสร้างบรรยากาศหรือจัด

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม  จริยธรรมของมนุษย  ์ เพราะ

มนุษยส์ามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มไดต้ลอดเวลา  ถา้สามารถจดัสภาพแวดลอ้ม

ให้ดี  ก็สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้เป็นไปในทางท่ีดีไดง่้าย  อาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนมกัมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเด็ก  โรงเรียนท่ีมีบริเวณร่มร่ืน  มีอาคาร

สถานท่ีสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามย่อมหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กให้ฝักใฝ่ไป

ในทางท่ีดีไดง่้าย 

การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ก็มีส่วนต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เน่ืองดว้ยการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมก็

เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  ของผูเ้รียน  เพราะการจดักิจกรรม

เป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม  คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  ความเป็นพลเมืองดี  มีทศันะคติท่ีดี  

และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีข้ึน  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  เช่น  กิจกรรมทาํบุญตกับาตร  ค่ายอบรมธรรมะ  เวียนเทียนในวนัสําคญัทางศาสนา  การ

ไหวพ้ระสวดมนต ์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เป็นตน้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงลกัษณ์  

วิรัชชยั  และรุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล  (2551 : 111)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย  พบวา่บทบาทในการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใน

ตนเองมาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

4. แนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมีอยู ่ 5  แนวทางคือ 
1. การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน  เป็นแนวทางการพฒันา

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดว้ยการนาํเอาเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

คุณธรรม  จริยธรรม  มาสอดแทรกและบูรณาการให้เขา้กบัวิชาท่ีสอนทั้งในสาระการเรียนรู้สังคม
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ศึกษาศาสนา  และวฒันธรรม  หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล  วอ่ง

วานิช  และนงลกัษณ์  วิรัชชยั  (2543 : 19-21)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัและกระบวนการท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาคุณธรรมระดบับุคคลเพื่อมุ่งความสําเร็จของส่วนรวมของนกัศึกษามหาวิทยาลยั  พบว่า  

แนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมดว้ยการจดัการเรียนการสอนตอ้งประกอบดว้ย  1) การ

สอนจริยธรรมโดยตรง  มี  2  แบบคือ  แบบมีโครงสร้างแน่นอน  และแบบบูรณาการ  2) การสอน

จริยธรรมโดยออ้ม       
2. การพฒันาดว้ยการเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดว้ยการให้ผูบ้ริหาร  ครูอาจารย ์ รุ่นพี่  หรือผูป้กครอง  ประพฤติปฏิบติั

ตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ  (2544 : 29)  ได้

นาํเสนอเร่ือง  การสร้างบณัฑิตใหมี้จิตสาํนึกจริยธรรมพบวา่  สภาพจริยธรรมท่ีตกตํ่าเช่นน้ี  เกิดข้ึน

ในทุกระดับชั้ นของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในระดับผูน้ําของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น

นักการเมือง  ครูบาอาจารย์  พ่อแม่  ส่ือมวลชน  บุคคลเหล่าน้ีควรจะประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา  (Bandura  1977, อา้งถึง

ในทิศนา  แขมมณี  2546 : 8)  แบนดูราเสนอวา่  การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดข้ึนจากการสังเกต

จากตวัแบบซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไปพร้อมๆกนั  และตวัแบบน้ีทาํ

หน้าท่ี  3  ลกัษณะด้วยกนั  คือ  อาจทาํหน้าท่ีส่งเสริมหรือยบัย ั้งการเกิดพฤติกรรม  และช่วยให้

พฤติกรรมนั้ นคงอยู่  โดยตัวแบบนั้ นอาจเป็นบุคคลจริงๆ (Live Model) หรือตัวแบบท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ (Symbolic Model) ไดแ้ก่  ตวัแบบท่ีเสนอผา่นส่ือต่างๆ  เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  การ์ตูน  

หรือ  นวนิยาย  เป็นตน้      
3. การพฒันาดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

เป็นแนวทางการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดว้ยการส่งเสริมให้มีการจดั

กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  สถานศึกษาควรจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในลกัษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระให้มีความกวา้งขวางลึกซ้ึง  รวมทั้งให้ผูเ้รียนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพท่ีมีในตนเอง

อยา่งเตม็ท่ี  เนน้การเสริมสร้างทกัษะชีวติ  วฒิุภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรม  และจริยธรรม  รู้จกัสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีเพื่อปรับตวัให้เข้ากับบุคคล  และสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างดีและมีความสุข  

กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถหลอมเขา้ไปในการจดักิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดหรือผูบ้าํเพ็ญ

ประโยชน์ในการเขา้ค่ายต่างๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมวิชาการ  (2545 : 1-2)  ท่ีกล่าวว่า  กิจกรรม

นักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้ งแต่  ศึกษา  วิเคราะห์  

วางแผน  ปฏิบติั  ประเมิน  และปรับปรุงการทาํงาน  โดยเนน้การทาํงานร่วมงานกนัเป็นกลุ่ม     
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4. การพฒันาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  เป็นแนวทางในการพฒันา

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้

สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล  ว่องวานิช  และนง

ลกัษณ์  วิรัชชัย  (2543 : 19-21)  ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัและกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

คุณธรรมระดบับุคคลเพื่อมุ่งความสําเร็จของส่วนรวมของนกัศึกษามหาวิทยาลยั  พบวา่  คุณธรรม  

และจริยธรรมต่างๆเป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการสอนแค่เพียงอยา่งเดียว  แต่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ต่างๆ  ท่ีแทรกซึมเขา้ไป  วิธีการท่ีดีท่ีสุด  คือ  โรงเรียนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรมของผูเ้รียน  เม่ือผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  จะเรียนรู้และซึมซบัจริยธรรมธรรมต่างๆ ไดเ้อง 

5. การพฒันาดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงค ์  เป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดว้ยการ

ส่งเสริมความมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และวดั  เพื่อช่วยกนัดูแลติดตาม

ปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน  และหาทางช่วยกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรม

วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2539 : 33-37)  ได้กล่าวถึงแนวทางในการดาํเนินงานส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม  ด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับผูป้กครอง  ชุมชน  ซ่ึงมีแนวทางในการ

ดาํเนินงานดงัน้ี  จดัประชุมช้ีแจง  ขอความร่วมมือให้ผูป้กครองประเมินการพฒันาจิตพิสัยของ

นกัเรียนท่ีบา้น  จดัใหมี้การพบปะผูป้กครอง  เช่น  การเยีย่มบา้นหรือเชิญมาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน  

ครูไปร่วมกิจกรรมท่ีสําคญัของชุมชน  และโรงเรียนขอความร่วมมือจากสถาบนัทางศาสนาใน

ชุมชน  ผูน้าํทอ้งถ่ิน  ปราชญช์าวบา้น  เพื่อเขา้มาช่วยกนัพฒันาจิตพิสัยของนกัเรียน  และสอดคลอ้ง

กบักีรติ  ศรีวิเชียร  (2548 : 4)  กล่าวว่า  โรงเรียนจะนาํผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การศึกษาไดห้ลายวธีิ  เช่น  แจง้ให้ผูป้กครองทราบทราบถึงการเรียนการสอนความกา้วหนา้ในการ

เรียนของเด็ก  การเชิญชวนผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัประเด็นต่างๆภายในโรงเรียน  เป็นตน้ 
แมจ้ะมีการดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ให้แก่นกัเรียน  แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  เพราะยงัพบว่ามีนักเรียนอีกส่วนหน่ึงยงัคงมีปัญหาใน

ด้านคุณธรรม  จริยธรรมอยู่  ทั้ งน้ีอาจข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานศึกษาท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงาน  หากโรงเรียนหรือสถานศึกษามีการจดัระบบท่ีดี  มีหลกัสูตร  และกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีดี  ผูเ้รียนก็จะมีพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติัตนในดา้นคุณธรรม  จริยธรรมไดม้ากตามไป

ดว้ย  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้รุปและหาแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์ เพื่อให้ครูอาจารย ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้าํไปใชใ้นสถานศึกษาของ
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ตนให้เกิดผลแก่ผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในดา้นมาตรฐาน

ดา้นผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงมีทั้งหมด  6  

ตวับ่งช้ี  คือ 

 1. ผูเ้รียนมีวนิยั 

2. ผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. ผูเ้รียนมีความกตญั�ูกตเวที 

4. ผูเ้รียนมีความเมตตากรุณา 

5. ผูเ้รียนมีความประหยดั 

6. ผูเ้รียนมีการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั  การปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไป

ใช ้ และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการศึกษา 

  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความตระหนกัและเห็นความสําคญัเก่ียวกบัเร่ือง

การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน  รวมทั้งการใชคุ้ณธรรมนาํ

ความรู้  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-

2559 ท่ีเน้นการเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  

คุณธรรม  มีจริยธรรมในการดาํรงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

   1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ข  แลว้กาํหนดเป็น

นโยบายหรือวิสัยทศัน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงคข์องผูเ้รียนในสถานศึกษาของตนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 2. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

  2.1 จากผลการศึกษาพบวา่  การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

พึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดา้นความประหยดั  ภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง  ครูอาจารย ์ ตอ้งอบรมสั่ง

สอนเก่ียวกบัเร่ืองของความประหยดั  รวมทั้งสถานศึกษาควรจดักิจกรรมรณรงคใ์นเร่ืองของความ

ประหยดั 
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    2.2 จากผลการศึกษาพบว่า  การเห็นคุณค่าในตนเอง  การสร้างบรรยากาศใน

สถานศึกษา  มีผลต่อการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํผลการศึกษาไป

กาํหนดเป็นนโยบาย  หรือแนวทางในการใชพ้ฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ของนกัเรียน 

  2.3 จากผลการศึกษาพบวา่  การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  มี

ผลต่อการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้นกัเรียนมีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรม  หรือโครงการท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์น

ทุกระดบัชั้นอยา่งต่อเน่ือง  

 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

          3.1 ควรนาํตวัแปรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเขตจงัหวดันครปฐมมาใชใ้นการวิจยัเพื่อท่ีจะ

สามารถสร้างสมการพยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

          3.2 ควรทาํการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นอ่ืนๆ

ของนกัเรียน  เช่น  ดา้นความใฝ่รู้  ดา้นอนุรักษค์วามเป็นไทย  และดา้นความอดทนอดกลั้น  เป็นตน้ 

          3.3 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งทาํความเข้าใจในการปฏิบติัตนของ

นักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

  3.4 ควรทาํการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบของการจดัการเรียนการสอน  และการจดั

กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
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จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ. สังคมวทิยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, 2545.   

จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ. สังคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

เจือจนัทร์  จงสถิตอยู ่ และรุ่งเรือง  สุขาภิรมย.์ รายงานการสังเคราะห์งานวิจยัคุณลกัษณะและ

กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมของประเทศต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน

กราฟฟิค จาํกดั, 2550.   

ฉนัทนา  จนัทร์บรรจง. รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร :  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2547.     

โชคชยั  ปัญญาคาํ. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 

  วทิทยาเขตเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวจิยัและสถิติการศึกษา  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550.   

ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ.  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม : การวจิยัและพฒันาบุคคล. กรุงเทพมหานคร:  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543.   

ดุจเดือน  พนัธุมนาวนิ. รายงานการสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย

และต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม  

สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์รมหาชน), 2550.   

ทิศนา  แขมมณี. การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั. 

กรุงเทพมหานคร : เมธีทิปส์, 2546.   

ธนพงศ ์ มงคล. “ความคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาจริยธรรมในโรงเรียน.”  

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544.   

ธีรรัตน์  กิจจารักษ.์ คุณธรรมสาํหรับผูบ้ริหาร. เพชรบูรณ์ : สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2542. 

ธีระชยั  ยทุธยรรยง.  “การเสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง.” วารสารวชิาการ 2 (ก.พ. 2542) 

: 68-75. 

นงนุช  เทศทอง. “คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนอาชีวศึกษาในสังกดัวทิยาลยัเทคนิค   

กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7.” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร

การศึกษา สถาบนัราชภฏัพิบูลยส์งคราม, 2547.   
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นงลกัษณ์  วรัิชชยั  และรุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล. การวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงคุณธรรม

จริยธรรมของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2551.   

นงลกัษณ์  วรัิชชยั  และคณะ. การสาํรวจและสังเคราะห์ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม. 

กรุงเทพมหานคร  : พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2551.   

             .  การวจิยันาํร่องการใชต้วับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2551. 

นวลลออ  แสงสุข.  การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง. วารสารวิจยัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544.   

บุญมี  แท่นแกว้.  ความจริงของชีวติ.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542.   

ประภาศรี  สีหอาํไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี  2. กรุงเทพมหานคร  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540.   

ประสบโชค  โชคเหมาะ. “การสอนพลศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม :  

กรณีศึกษานกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.”  

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพลศึกษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545.   

ปราณี  วธุิรวานิชย.์ จริยธรรมกบัชีวติ.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยก์ารพิมพส์ถาบนัราชภฏั 

สวนสุนนัทา, 2542.   

ผอ่งศรี  สามสีทอง. “การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนธญัรัตน์  จงัหวดัปทุมธานี.”  

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวจิยัการศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,  

2548.   

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 

กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546 

พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย.์ ทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร :  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547.   

พระครูสังฆรักษจ์รัญ  จุ่นดีวงษ.์  “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ของ

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการวิถีพุทธ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  2.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒัน

ศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552.   

พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยตุโต). จริยธรรมสาํหรับคนรุ่นใหม่.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,  

2543.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 
 
พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยตุโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบบัประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2540.   

พระธรรมโกศาจารย ์ (พุทธทาสภิกข)ุ. กตญั�ูกตเวทีเป็นร่มไทรของโลก.  กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพธ์รรมสภา, 2536.   

พระเทพเวที  (ประยทุธ์  ปยตุโต). ธรรมะกบัการศึกษาของไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2531. 

พวงพยอม  ชิดทอง.  “ผลการใชส้ถานการณ์จาํลองท่ีมีต่อการประหยดัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จงัหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2536.   

พฒันา  วอ่งธนาการ. “การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนโกวทิธาํรง

เชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549.   

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ความรู้คู่คุณธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2542.   

ไพโรจน์  ศรีรุ่งเรือง. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดักิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

กบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน.”  วทิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร. 2545.   

มนสั  น่ิมมณี.  “ศึกษาการรับรู้ของนกัเรียนเตรียมทหารในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม.”  สาร

นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

2547.   

ยนต ์ ชุ่มจิต. การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

2546. 

ยทุธนา  วรุณปิติ. สาํนึกพลเมือง : ความเรียงวา่ประชาชนบนเส้นทางประชาคม. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิการเรียนรู้และพฒันาประชาสังคม, 2542. 

ยพุา  นนัทะไชย. จริยธรรม  และจรรยาสาํหรับครู. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์,  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540. 

รังสรรค ์ ประเสริฐศรี. พฤติกรรมองคก์าร : แบบทดสอบและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพฤติกรรม

องคก์าร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548. 

ราชกิจจานุเบกษา. “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550.” 2550.   
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ราชกิจจานุเบกษา. “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พุทธศกัราช  

2550.” 2550.   

เริงรณ  ลอ้มลาย. “รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษาคุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง.” มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,  2550.   

ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ. การวดัดา้นจิตพิสัย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วริียายา

สาสน์, 2542. 

วศิน  อินทสระ. จริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2544.    

วชิยั  วงษใ์หญ่. ความเป็นเอกภาพในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  และคนมีความสุข. 

กรุงเทพฯ : คุรุทศัน์, 2543. 

ววิฒัน์ชยั  อตัถากร. เอกสารการสอนชุดวชิาเศรษฐกิจไทย (ฉบบัปรับปรุง) หน่วยท่ี 1-7. นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544.   

สมบูรณ์  ทินกร. “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและความซ่ือสัตยใ์นการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน

สะกดคาํกบัการใชแ้บบฝึกหดัตามคู่มือครู.” วทิยานิพนธ์ศึกษาสาสตรมหาบณัฑิต สาขา

การมธัยมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.   

สมพงษ ์ จิตระดบั. การสอนจริยศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2530. 

สมพร  เทพสิทธา. คุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ,์ 2542.   

สลิลลา  แสงมณี. “องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อระดบัพฒันาการทางจริยธรรมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัชลบุรี  และโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา.”  

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประถมศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2539.   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การวดัและประเมินผูเ้รียนดา้นคุณธรรมจริยธรรม.  

พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544.   

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. วฒันธรรมและค่านิยมใหม่ในการทาํงานเพื่อ

ประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพอ์าทิตย,์ 2545.   

             . รายงานการศึกษาวิจยัการศึกษารูปแบบและวธีิการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม. 

กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพอ์าทิตย,์ 2542.   

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549. 
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สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. คู่มือการจดักิจกรรมและพฒันาจิตพิสัยในระบบการ

เรียนการสอนระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2540.   

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). มาตรฐานการศึกษา  

ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน : ประถมและมธัยมศึกษา รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553). กรุงเทพมหานคร : สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2549 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1.  แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดันครปฐม  (พ.ศ. 2553-

2556). นครปฐม : กลุ่มนโยบายและแผน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1, 

2552. 

สินีนาฏ  สุทธจินดา. “การศึกษาวนิยัในตนเองของนกัเรียนสาขาวชิาพาณิชยการ โรงเรียน

อาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาจิตวทิยาการแนะแนว มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2543.   

สุจินดา  มูลผล. “การศึกษาปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตญั�ู

กตเวที ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา.”  

วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 

สุดา  ประยงคพ์นัธ์ุ.  “การศึกษาการบริหารส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันนทบุรี.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539.   

สุทธิพงศ ์ บุญผดุง. “การสร้างแบบทดสอบวดัลกัษณะความรับผดิชอบสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่.” วทิยานิพนธ์

ศึกษาศสตรมหาบณัฑิต สาขาการวดัผลการศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2541.   

สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์ และคณะ. “รายงานการวจิยัเร่ืองรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ.” กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 2551.   

สุภรณ์  ล้ิมอารีย.์ การสร้างหลกัสูตรและรายวชิาใหม่ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม : แนวทางพฒันา

บณัฑิตอุดมคติไทย. กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวทิยาลยั, 2543. 

สุภรณ์  สภาพงศ.์ “หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา” สารพฒันา

หลกัสูตร. : แสงจนัทร์การพิมพ,์ 2538.  
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สุภาพ  เครือเนตร. ปฏิรูปการศึกษาผสานหลกัศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง,  

2542. 

สุวมิล  วอ่งวาณิช  และนงลกัษณ์  วรัิชชยั.  รายงานผลการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและกระบวนการท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาคุณธรรมระดบับุคคลเพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จของส่วนรวมของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยั : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ.  ภาควชิาวจิยัศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬา

ลงกรณมหาวทิยาลยั, 2543.   

สุเทพ  สุโขยะชยั. “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาวธีิการแกไ้ขปัญหาทางดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในจงัหวดัขอนแก่น.”  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

(พฒันาสังคม).  มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  2550.   

แสงนภา  ภกัดีศิริวงษ.์  การมีส่วนร่วมของสถาบนัศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ  จงัหวดันนทบุรี.  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548. 

ไสว  มาลาทอง. คู่มือการศึกษาจริยธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมการ

ศาสนา, 2542.   

อภิรัตน์  ไชยอนนัต.์ “ค่านิยมและการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของเยาวชนยคุใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาการวจิยัและพฒันาทอ้งถ่ิน  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546.   

อรพินทร์  สันติชยัอนนัต.์  “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

อุดมศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549.   

อรวรรณ  พาณิชปฐมพงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัพฤติกรรมดา้นความมีวนิยั

ในตนเองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

การวดัผลการศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.   
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม  

    รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 

    มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์   

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์  สังขรั์กษา  

    อาจารยภ์าควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั ศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

3. นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ ์    

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 อาํเภอเมือง 

  1. โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 

  2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 

  3. โรงเรียนสระกระเทียมวทิยาคม 

  4. โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 

 อาํเภอนครชยัศรี 

  1. โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

  2. โรงเรียนภทัรญาณวทิยา 

  3. โรงเรียนแหลมบวัวทิยา 

  4. โรงเรียนปรกแกว้วทิยา 

 อาํเภอบางเลน 

  1. โรงเรียนบางเลนวทิยา 

  2. โรงเรียนบางหลวงวทิยา 

  3. โรงเรียนสถาพรวทิยา 

  4. โรงเรียนบวัปากท่าวทิยา 

 อาํเภอสามพราน 

  1. โรงเรียนสามพรานวทิยา 

  2. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  3. โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 

  4. โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

..................................................................... 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม 

 3. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  5  ส่วน  ประกอบดว้ย 

         ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

         ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านจิตวิทยาประกอบด้วย  ความฉลาดทาง

อารมณ์  และการเห็นคุณค่าในตนเอง 

         ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมประกอบดว้ย  การสร้างบรรยากาศ

ในสถานศึกษา  การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

         ส่วนท่ี  4  แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ท่ีพึงประสงคใ์น  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นความมีวินยั   ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความกตญั�ูกตเวที  

ความเมตตากรุณา  ความประหยดั  และในดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

         ส่วนท่ี  5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 4. ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามน้ี  ใช้เพื่อการทาํวิจยัเท่านั้น  ไม่มีผลต่อการเรียนของ

นกัเรียนแต่อยา่งใด  จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  และตอบให้ครบ

ทุกขอ้  เพื่อใหง้านวจิยัน้ีมีผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือได ้ และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 

    พระมหาอาจริยพงษ ์ คาํตัน๋ 

    นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพฒันศึกษา 

    ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  �  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 

 �  ชาย    �  หญิง 

2. ระดบัชั้น 

 �  มธัยมศึกษาปีท่ี  1-3   

 �  มธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 �  ตํ่ากวา่ 2.50   �  ตั้งแต่ 2.51 - 3.00 

 �  ตั้งแต่ 3.01 - 3.50   �  ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป   

4. สภาพครอบครัว 

 �  บิดามารดาอยูร่่วมกนั  �  บิดามารดาแยกกนัอยูห่รือหยา่ร้างกนั 

 �  อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ �  อ่ืนๆ..................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาประกอบด้วย  ความฉลาดทางอารมณ์  และการ

 เห็นคุณค่าในตนเอง 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้ความท่ีเป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว

 เท่านั้น  

 

ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1. 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

เวลาไม่สบายใจนกัเรียนสามารถรับรู้ไดว้า่

เกิดอะไรข้ึนกบัตนเอง 

     

2. เม่ือนกัเรียนทาํผิดสามารถกล่าวคาํขอโทษ

ผูอ่ื้นได ้
     

3. หลายคร้ังท่ีนกัเรียนไม่รู้วา่อะไรท่ีทาํใหไ้ม่

มีความสุข 
     

4. นกัเรียนสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ไดดี้ท่ีสุด 
     

5. นกัเรียนไม่กลา้บอกความตอ้งการของ

ตนเองใหผู้อ่ื้นรู้ 
     

6. นกัเรียนพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ

ปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 
     

7. นกัเรียนไม่สามารถทาํใจให้เป็นสุขได้

จนกวา่จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ 
     

 

8. 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบั

ตนเอง 

     

9. โดยปกตินกัเรียนจะไม่รู้สึกหวัน่ไหวต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ 
     

10. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ

ของตนเอง 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

11. นกัเรียนมกัหาจุดบกพร่องของตนเองแลว้

แกไ้ขเสมอ 
     

12. นกัเรียนเป็นคนมองโลกในแง่ดี      

13. นกัเรียนเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกในทางท่ี

ถูกตอ้ง 
     

 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วย  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  

 การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเข้าร่วมกิจกรรม

 ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้ความท่ีเป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว

 เท่านั้น  

 

ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการรับรู้ของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1. 

การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา 

ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

     

2. โรงเรียนจดัใหมี้พระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน 
     

3. เม่ือนกัเรียนปฏิบติัตนไม่เหมาะสม ครูจะ

วา่กล่าวตกัเตือนและเสนอแนะให้

ปรับปรุงแกไ้ขทนัที 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 

ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการรับรู้ของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

4. โรงเรียนให้รางวลัและยกยอ่งผูท่ี้ปฏิบติัตน

เป็นคนดี 
     

5. โรงเรียนจดัใหมี้ป้ายแสดงพุทธศาสน

สุภาษิต คาํขวญั บทกลอน และหลกัธรรม 

ในโรงเรียน 

     

6. โรงเรียนจดัอาคารสถานท่ี เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์เช่น ห้องจริยศึกษา หอ้ง

พระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

     

 

7. 

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม 

นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการ

อบรมสั่งสอนของพอ่แม่ 

     

8. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากส่ือ

ต่างๆ 
     

9. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู อาจารย ์
     

10. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีของรุ่นพี่ หรือเพื่อนๆใน

โรงเรียน 

     

11. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการ

เป็นแบบอยา่งของบุคคลสาํคญัท่ีมีช่ือเสียง 
     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

12. 

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น 

นกัเรียนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน  

เช่น  กลุ่มฐานะดี  ฐานะไม่ดี  กลุ่มเรียน

เก่ง  เรียนไม่เก่ง  เป็นตน้ 

     

13. นกัเรียนมกัลอ้เลียนเพื่อนในเร่ืองต่างๆ  

เช่น  ปมดอ้ยทางร่างกาย  ช่ือพอ่แม่  เป็น

ตน้   

     

14. นกัเรียนมกัส่งเสริมให้เพื่อนกระทาํในส่ิง

ท่ีผดิ 
     

15. นกัเรียนท่ีประพฤติดี  เช่น  แต่งกาย

ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ  ไม่สูบบุหร่ี  มกัถูก

ลอ้เลียนวา่ลา้สมยัหรือเชย  และถูกเพื่อน

ไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม 

     

16. นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนมากกวา่

ผูป้กครอง 
     

17. เวลาวา่งนกัเรียนมกัรวมกลุ่มกนัทาํ

กิจกรรมท่ีดีมีประโยชน์ 
     

18. นกัเรียนมกัช่วยกนัปกปิดความผดิของ

เพื่อนเพื่อไม่ใหเ้พื่อนถูกลงโทษ 
     

 

 

19. 

การเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนา  เช่น  มาฆบูชา  วสิาขบู

ชา  อฐัมีบูชา  และอาสาฬหบูชา   

     

20. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญใส่บาตร

ทุกคร้ังท่ีโรงเรียนจดัข้ึนหรือเม่ือมีโอกาส 
     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

21. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนตป์ระจาํ

สัปดาห์ 
     

22. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการค่ายอบรมธรรมะ

ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
     

23. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อนหรือบวชชีพราหมณ์ 
     

 

ส่วนที ่4  แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

  ใน  6  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความมีวินัย   ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตัญ�ู

 กตเวที  ความเมตตากรุณา  ความประหยัด  และในด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ

 ส่วนรวม 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้ความท่ีเป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว

 เท่านั้น  

 

ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

1. 

ด้านความมีวนัิย 

นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา 
     

2. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของโรงเรียน 
     

3. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      

4. นกัเรียนเขา้ชั้นเรียนทุกชัว่โมง      

5. นกัเรียนตั้งใจเรียนและไม่พดูคุยขณะท่ีครู

กาํลงัสอน 
     

6. นกัเรียนส่งงานท่ีครูมอบหมายใหท้าํตรง

เวลา 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

7. นกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในแต่ละ

วนั 
     

8. นกัเรียนเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและใช้

ระเบียบแถวในการรับบริการต่างๆโดยไม่

แซงคิวเพื่อน 

     

 

9. 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

นกัเรียนไม่กล่าวเทจ็หรือพดูโกหก 
     

10. นกัเรียนไม่ลอกการบา้นเพื่อนหรือให้

เพื่อนลอกการบา้น 
     

11. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอบ

และไม่ทุจริตในการสอบ 
     

12. เม่ือนกัเรียนยมืของผูอ่ื้นไปแลว้จะนาํมา

ส่งคืนเจา้ของ 
     

13. เม่ือนกัเรียนเก็บส่ิงของของผูอ่ื้นได ้ จะรีบ

นาํไปติดต่อเพื่อส่งคืนเจา้ของ 
     

14. นกัเรียนไม่นาํส่ิงของส่วนรวมไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
     

15. นกัเรียนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหนา้และลบั

หลงั 
     

 

16. 

ด้านความกตัญ�ูกตเวที 

นกัเรียนแสดงความเคารพนบัถือพอ่แม่  

ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 

     

17. นกัเรียนยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามคาํสอนของ

พอ่แม่ ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 
     

18. นกัเรียนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพอ่แม่ใน

ยามท่ีท่านลาํบากหรือเดือดร้อน 
     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

19. นกัเรียนตั้งใจท่ีจะทาํใหพ้อ่แม่มีความ

ภาคภูมิใจ 
     

20. นกัเรียนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท่ี้

เคยใหค้วามช่วยเหลือตนอยูเ่สมอ 
     

21. นกัเรียนไม่ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ี

เส่ือมเสียของครอบครัวและสถานศึกษา 
     

22. นกัเรียนอาสาช่วยเหลืองานของครูอาจารย์

เสมอ 
     

23. นกัเรียนจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  

ชุมชนและสังคม 
     

 

24. 

ด้านความเมตตากรุณา 

นกัเรียนรู้จกัแบ่งปันส่ิงของใหเ้พื่อนๆดว้ย

ความเตม็ใจ 

     

25. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผู ้

ท่ีเดือดร้อน 
     

26. นกัเรียนไม่รังแก  เบียดเบียน  และทาํร้าย

ผูอ่ื้น 
     

27. นกัเรียนแนะนาํใหเ้พื่อนๆประพฤติดีและ

หา้มปรามไม่ใหท้าํความชัว่ 
     

28. นกัเรียนรู้จกัการให้อภยัผูอ่ื้น      

29. นกัเรียนแสดงความยนิดีเม่ือเห็นเพื่อนๆมี

ความสุขและประสบความสาํเร็จ 
     

30. นกัเรียนยอมเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนหรือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

 

31. 

ด้านความประหยดั 

นกัเรียนมีการวางแผนการใชจ้่ายเงินท่ี

ไดรั้บจากผูป้กครองเสมอ 

     

32. นกัเรียนคาํนึงถึงผลดี  ผลเสีย  และความ

คุม้ค่าก่อนท่ีจะซ้ือส่ิงของใดๆ 
     

33. นกัเรียนรู้จกัรักษาซ่อมแซมส่ิงของ

เคร่ืองใชต่้างๆใหใ้ชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
     

34. นกัเรียนช่วยดูแลและประหยดัการใช้

พลงังานทั้งในบา้น  โรงเรียน  และสถานท่ี

สาธารณะ 

     

35. นกัเรียนทาํงานพิเศษเป็นการหารายไดเ้พื่อ

ช่วยเหลือหรือลดภาระค่าใชจ่้ายของ

ผูป้กครอง 

     

 

 

36. 

ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์

เพื่อส่วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     

37. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  

ยวุกาชาด เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
     

38. นกัเรียนแสดงตนเป็นผูท้าํกิจกรรมเพื่อ

ส่วนรวม 
     

39. นกัเรียนแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลอ่ืนท่ี

รู้จกัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
     

40. นกัเรียนช่วยกนับาํรุง  ดูแลรักษาสาธารณะ

สมบติัของโรงเรียน  ชุมชน  ใหอ้ยูใ่น

สภาพดี 

     

   ส
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ขอ้ รายการประเมิน 

ระดบัการปฏิบติัของท่าน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

41. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อส่วนรวม

เสมอ 
     

42. นกัเรียนช่วยเหลืองานของโรงเรียน  

ชุมชน  โดยไม่มีใครร้องขอความ

ช่วยเหลือและไม่หวงัผลตอบแทน 

     

43. นกัเรียนตระหนกัและรู้บทบาทหนา้ท่ีของ

ตนท่ีมีต่อสังคม 
     

ส่วนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

 ............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แนวคําถามในการสนทนากลุ่ม 

 การสนทนากลุ่มในการศึกษาเร่ือง  “การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม”  เพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามในการสนทนา

กลุ่ม  ดงัต่อไปน้ี 

 1. การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีท่านได้

ประสบพบเห็นดว้ยตนเอง หรือจากการสังเกตเป็นอยา่งไรใน 6 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นความมีวนิยั   

  1.2 ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต   

  1.3 ดา้นความกตญั�ูกตเวที   

  1.4 ดา้นความเมตตากรุณา   

  1.5 ดา้นความประหยดั   

  1.6 ดา้นการปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 2. อะไรคือสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ท่ีทําให้ท่านคิดว่าการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนออกมาเป็นแบบน้ี 

 3. เม่ือการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน

ออกมาเป็นแบบน้ี  จะมีวธีิการ หรือทาํอะไร  และทาํอยา่งไร ท่ีคิดวา่จะช่วยพฒันาให้การปฏิบติัตน

ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน   
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ภาคผนวก  ง 

ผลการวเิคราะห์แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ของผู้เช่ียวชาญ 

ทีม่ีต่อแบบสอบถามเร่ือง  การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดันครปฐม 

........................................................ 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยมีเกณฑ์การให้

 คะแนนดงัน้ี 

        ใหค้ะแนน     +1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 

        ใหค้ะแนน       0     เม่ือไม่แน่ใจหรือตดัสินใจไม่ไดว้า่ขอ้คาํถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 

        ใหค้ะแนน      -1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 

 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยด้านจิตวิทยา  ประกอบด้วย  ความฉลาดทางอารมณ์  และการ

เห็นคุณค่าในตนเอง 

 

ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

 

1. 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

เวลาโกรธหรือไม่สบายใจนกัเรียนสามารถ

รับรู้ไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัตนเอง 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

2. เม่ือนกัเรียนทาํผิดสามารถกล่าวคาํขอโทษผูอ่ื้น

ได ้
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

3. หลายคร้ังท่ีนกัเรียนไม่รู้วา่อะไรท่ีทาํใหไ้ม่มี

ความสุข 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. นกัเรียนสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้

ท่ีสุด 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

5. นกัเรียนไม่กลา้บอกความตอ้งการของตนเอง

ใหผู้อ่ื้นรู้ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. นกัเรียนพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา

โดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

7. นกัเรียนไม่สามารถทาํใจให้เป็นสุขไดจ้นกวา่

จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 

8. 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

9. โดยปกตินกัเรียนจะไม่รู้สึกหวัน่ไหวต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของ

ตนเอง 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

11. นกัเรียนมกัหาจุดบกพร่องของตนเองแลว้

แกไ้ขเสมอ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

12. นกัเรียนเป็นคนมองโลกในแง่ดี 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

13. นกัเรียนเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกในทางท่ี

ถูกตอ้ง 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  

 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วย  การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

1. ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

2. โรงเรียนจดัใหมี้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

3. เม่ือนกัเรียนปฏิบติัตนไม่เหมาะสม ครูจะวา่

กล่าวตกัเตือนและเสนอแนะใหป้รับปรุงแกไ้ข

ทนัที 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

4. โรงเรียนให้รางวลัและยกยอ่งผูท่ี้ปฏิบติัตน

เป็นคนดี 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

5. โรงเรียนจดัใหมี้ป้ายแสดงพุทธศาสนสุภาษิต 

คาํขวญั บทกลอน และหลกัธรรม ในโรงเรียน 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

6. โรงเรียนจดัอาคารสถานท่ี เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

เช่น ห้องจริยศึกษา หอ้งพระพุทธศาสนา เป็น

ตน้ 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 

7. 

การรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม 

นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการ

อบรมสั่งสอนของพอ่แม่ 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

8. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากส่ือต่างๆ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของครูอาจารย ์
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของรุ่นพี่  หรือเพื่อนๆใน

โรงเรียน 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

11. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งของบุคคลสาํคญัท่ีมีช่ือเสียง 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 

12. 

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น 

นกัเรียนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน  เช่น  

กลุ่มฐานะดี  ฐานะไม่ดี  กลุ่มเรียนเก่ง  เรียน

ไม่เก่ง  เป็นตน้ 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

13. นกัเรียนมกัลอ้เลียนเพื่อนในเร่ืองต่างๆ  เช่น  

ปมดอ้ยทางร่างกาย  ช่ือพ่อแม่  เป็นตน้   
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14. นกัเรียนมกัส่งเสริมให้เพื่อนกระทาํในส่ิงท่ีผดิ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

15. นกัเรียนท่ีประพฤติดี  เช่น  แต่งกายถูกตอ้ง

ตามกฎระเบียบ  ไม่ด่ืมเหลา้  ไม่สูบบุร่ี  มกัจะ

ถูกลอ้เรียนวา่ลา้สมยัหรือเชย  และจะถูกเพื่อน

ไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

16. นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนมากกวา่

ผูป้กครอง 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

17. เวลาวา่งนกัเรียนมกัรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ี

ดีมีประโยชน์ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

18. นกัเรียนมกัช่วยกนัปกปิดความผดิของเพื่อน

เพื่อไม่ใหเ้พื่อนถูกลงโทษ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 

 

19. 

การเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนา  เช่น  มาฆบูชา  วสิาขบูชา  

อฐัมีบูชา  และอาสาฬหบูชา   

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

20. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญใส่บาตรทุก

คร้ังท่ีโรงเรียนจดัข้ึนหรือมีโอกาส 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

21. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนตป์ระจาํ

สัปดาห์ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

22. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการค่ายอบรมธรรมะท่ี

โรงเรียนจดัข้ึน 
+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

23. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อนหรือบวชชีพราหมณ์ 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ใน 6 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความมีวินัย  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความกตัญญกตเวที  ความเมตตา

กรุณา  ความประหยดั  และในด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

 

1. 

ด้านความมีวนัิย 

นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน 
+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

3. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. นกัเรียนเขา้ชั้นเรียนทุกชัว่โมง +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. นกัเรียนตั้งใจเรียนและไม่พดูคุยขณะท่ีครู

กาํลงัสอน 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. นกัเรียนส่งงานท่ีครูมอบหมายใหท้าํตรงเวลา +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. นกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในแต่ละวนั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. นกัเรียนเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและใชร้ะเบียบ

แถวในการรับการบริการต่างๆโดยไม่แซงคิว

เพื่อน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 

9. 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

นกัเรียนไม่กล่าวเทจ็หรือพดูโกหก 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนไม่ลอกการบา้นเพื่อนหรือใหเ้พื่อน

ลอกการบา้น 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

11. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอบและไม่

ทุจริตในการสอบ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12. เม่ือนกัเรียนยมืของผูอ่ื้นไปแลว้จะนาํมาส่งคืน

เจา้ของ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. เม่ือนกัเรียนเก็บส่ิงของของผูอ่ื้นได ้ จะรีบ

นาํไปติดต่อเพื่อส่งคืนเจา้ของ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

14. นกัเรียนไม่นาํส่ิงของส่วนรวมไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

15. นกัเรียนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหนา้และลบัหลงั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

16. 

ด้านความกตัญ�ูกตเวที 

นกัเรียนแสดงความเคารพนบัถือพอ่แม่  ครู

อาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 

+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

17. นกัเรียนยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามคาํสอนของพ่อแม่ 

ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18. นกัเรียนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพอ่แม่ในยามท่ี

ท่านลาํบากหรือเดือดร้อน 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19. นกัเรียนตั้งใจท่ีจะทาํใหพ้อ่แม่มีความ

ภาคภูมิใจ 
0 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20. นกัเรียนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท่ี้เคย

ใหค้วามช่วยเหลือตนอยูเ่สมอ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21. นกัเรียนไม่ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือม

เสียของครอบครัวและสถานศึกษา 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22. นกัเรียนอาสาช่วยเหลืองานของครูอาจารย์

เสมอ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23. นกัเรียนจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  

ชุมชน  และสังคม 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

24. 

ด้านความเมตตากรุณา 

นกัเรียนรู้จกัแบ่งปันส่ิงของใหเ้พื่อนๆดว้ย

ความเตม็ใจ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้

เดือดร้อน 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26. นกัเรียนไม่รังแก  เบียดเบียน  และทาํร้ายผูอ่ื้น +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27. นกัเรียนแนะนาํใหเ้พื่อนๆประพฤติดีและหา้ม

ปรามไม่ใหท้าํความชัว่ 
+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

   ส
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

28. นกัเรียนรู้จกัการให้อภยัผูอ่ื้น +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29. นกัเรียนแสดงความยนิดีเม่ือเห็นเพื่อนๆมี

ความสุขและประสบความสาํเร็จ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30. นกัเรียนยอมเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน

หรือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 
+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

 

31. 

ด้านความประหยดั 

นกัเรียนมีการวางแผนการใชจ้่ายเงินท่ีไดรั้บ

จากผูป้กครองเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

32. นกัเรียนคาํนึงถึงผลดี  ผลเสีย  และความคุม้ค่า

ก่อนท่ีจะซ้ือส่ิงของใดๆ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

33. นกัเรียนรู้จกัรักษาซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้

ต่างๆใหใ้ชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

34. นกัเรียนช่วยดูแลและประหยดัการใชพ้ลงังาน

ทั้งในบา้น  โรงเรียน  และสถานท่ีสาธารณะ 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

35. นกัเรียนทาํงานพิเศษเป็นการหารายไดเ้พื่อ

ช่วยเหลือหรือลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

36. 

ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม  เช่น  กิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุ

กาชาด เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

38. นกัเรียนแสดงตนเป็นผูท้าํกิจกรรมเพื่อ

ส่วนรวม 
0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

39. นกัเรียนแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัให้

เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

40. นกัเรียนช่วยกนับาํรุง  ดูแลรักษาสาธารณะ

สมบติัของโรงเรียน  ชุมชน  ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ คําถาม 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
แปล

ผล 1 2 3 

41. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อส่วนรวมเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

42. นกัเรียนช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ชุมชน  

โดยไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่

หวงัผลตอบแทน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

43. นกัเรียนตระหนกัและรู้บทบาทหนา้ท่ีของตน

ท่ีมีต่อสังคม 
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  จ 

แสดงค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านจิตวทิยา  ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

1. เวลาไม่สบายใจนกัเรียนสามารถรับรู้ไดว้า่เกิด

อะไรข้ึนกบัตนเอง 
.4244 .8681 

2. เม่ือนกัเรียนทาํผิดสามารถกล่าวคาํขอโทษผูอ่ื้น

ได ้
.3779 .8696 

3. หลายคร้ังท่ีนกัเรียนไม่รู้วา่อะไรท่ีทาํใหไ้ม่มี

ความสุข 
.4191 .8697 

4. นกัเรียนสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้

ท่ีสุด 
.5091 .8646 

5. นกัเรียนไม่กลา้บอกความตอ้งการของตนเอง

ใหผู้อ่ื้นรู้ 
.4180 .8690 

6. นกัเรียนพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา

โดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 
.5252 .8637 

7. นกัเรียนไม่สามารถทาํใจให้เป็นสุขไดจ้นกวา่

จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ 
.3159 .8770 

รวมด้านความฉลาดทางอารมณ์ .8569 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านจิตวทิยา  ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

8. นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัตนเอง .4520 .8669 

9. โดยปกตินกัเรียนจะไม่รู้สึกหวัน่ไหวต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ 
.5655 .8618 

   ส
ำนกัหอ
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

10. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของ

ตนเอง 
.5174 .8640 

11. นกัเรียนมกัหาจุดบกพร่องของตนเองแลว้

แกไ้ขเสมอ 
.5847 .8611 

12. นกัเรียนเป็นคนมองโลกในแง่ดี .4448 .8674 

13. นกัเรียนเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกในทางท่ี

ถูกตอ้ง 
.5321 .8634 

รวมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง .8541 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านสังคม  ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

1. ครูมีวธีิการสอนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
.5791 .8979 

2. โรงเรียนจดัใหมี้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน .5845 .8970 

3. เม่ือนกัเรียนปฏิบติัตนไม่เหมาะสม ครูจะวา่

กล่าวตกัเตือนและเสนอแนะใหป้รับปรุงแกไ้ข

ทนัที 

.4316 .9000 

4. โรงเรียนให้รางวลัและยกยอ่งผูท่ี้ปฏิบติัตนเป็น

คนดี 
.4501 .8997 

5. โรงเรียนจดัใหมี้ป้ายแสดงพุทธศาสนสุภาษิต 

คาํขวญั บทกลอน และหลกัธรรม ในโรงเรียน 
.4838 .8991 
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

6. โรงเรียนจดัอาคารสถานท่ี เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

เช่น ห้องจริยศึกษา หอ้งพระพุทธศาสนา เป็น

ตน้ 

.4957 .8989 

รวมด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา .8966 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านสังคม  ด้านการรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

7. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการอบรม

สั่งสอนของพอ่แม่ 
.3180 .9017 

8. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากส่ือต่างๆ .4690 .8994 

9. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของครู อาจารย ์
.4789 .8993 

10. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของรุ่นพี่ หรือเพื่อนๆในโรงเรียน 
.5345 .8981 

11. นกัเรียนรับรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากการเป็น

แบบอยา่งของบุคคลสาํคญัท่ีมีช่ือเสียง 
.4984 .8989 

รวมด้านการรับรู้คุณธรรม  จริยธรรม .8969 
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แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านสังคม  ด้านความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

12. นกัเรียนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน  เช่น  

กลุ่มฐานะดี  ฐานะไม่ดี  กลุ่มเรียนเก่ง  เรียนไม่

เก่ง  เป็นตน้ 

.3818 .9021 

13. นกัเรียนมกัลอ้เลียนเพื่อนในเร่ืองต่างๆ  เช่น  

ปมดอ้ยทางร่างกาย  ช่ือพ่อแม่  เป็นตน้   
.3488 .9022 

14. นกัเรียนมกัส่งเสริมให้เพื่อนกระทาํในส่ิงท่ีผดิ .4822 .8993 

15. นกัเรียนท่ีประพฤติดี  เช่น  แต่งกายถูกตอ้งตาม

กฎระเบียบ  ไม่สูบบุหร่ี  มกัถูกลอ้เลียนวา่

ลา้สมยัหรือเชย  และถูกเพื่อนไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม 

.4091 .9014 

16. นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนมากกวา่

ผูป้กครอง 
.3898 .9012 

17. เวลาวา่งนกัเรียนมกัรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมท่ีดี

มีประโยชน์ 
.3844 .9008 

18. นกัเรียนมกัช่วยกนัปกปิดความผดิของเพื่อน

เพื่อไม่ใหเ้พื่อนถูกลงโทษ 
.3578 .9018 

รวมด้านความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่น .8971 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นของปัจจัยด้านสังคม  ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

19. นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนา  เช่น  มาฆบูชา  วสิาขบูชา  

อฐัมีบูชา และอาสาฬหบูชา   

.4370 .8999 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

20. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญใส่บาตรทุกคร้ัง

ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนหรือเม่ือมีโอกาส 
.4070 .9006 

21. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมสวดมนตป์ระจาํ

สัปดาห์ 
.3797 .9013 

22. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการค่ายอบรมธรรมะท่ี

โรงเรียนจดัข้ึน 
.5104 .8986 

23. นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อนหรือบวชชีพราหมณ์ 
.5727 .8972 

รวมด้านการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 
.8961 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านความมี

 วนัิย 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

1. นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา .6578 .9801 

2. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน 
.6978 .9801 

3. นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย .7159 .9800 

4. นกัเรียนเขา้ชั้นเรียนทุกชัว่โมง .7160 .9800 

5. นกัเรียนตั้งใจเรียนและไม่พดูคุยขณะท่ีครูกาํลงั

สอน 
.5635 .9804 

6. นกัเรียนส่งงานท่ีครูมอบหมายใหท้าํตรงเวลา .6660 .9801 

7. นกัเรียนมีการวางแผนการเรียนในแต่ละวนั .6553 .9802 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

8. นกัเรียนเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและใชร้ะเบียบ

แถวในการรับบริการต่างๆโดยไม่แซงคิวเพื่อน 
.6834 .9801 

ผลรวมด้านความมีวนัิย .9798 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านความ

 ซ่ือสัตย์สุจริต 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

9. นกัเรียนไม่กล่าวเทจ็หรือพดูโกหก .6462 .9802 

10. นกัเรียนไม่ลอกการบา้นเพื่อนหรือใหเ้พื่อน

ลอกการบา้น 
.4856 .9805 

11. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอบและไม่

ทุจริตในการสอบ 
.6155 .9802 

12. เม่ือนกัเรียนยมืของผูอ่ื้นไปแลว้จะนาํมาส่งคืน

เจา้ของ 
.7137          .9800 

13. เม่ือนกัเรียนเก็บส่ิงของของผูอ่ื้นได ้ จะรีบ

นาํไปติดต่อเพื่อส่งคืนเจา้ของ 
.7639 .9799 

14. นกัเรียนไม่นาํส่ิงของส่วนรวมไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
.6969 .9801 

15. นกัเรียนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหนา้และลบัหลงั .6227 .9802 

รวมด้านความซ่ือสัตย์สุจริต .9798 
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แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านความ

 กตัญ�ูกตเวที 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

16. นกัเรียนแสดงความเคารพนบัถือพอ่แม่  ครู

อาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 
.6826 .9801 

17. นกัเรียนยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามคาํสอนของพ่อแม่ 

ครูอาจารย ์ และผูมี้พระคุณ 
.7022 .9801 

18. นกัเรียนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพอ่แม่ในยามท่ี

ท่านลาํบากหรือเดือดร้อน 
.6607          .9801 

19. นกัเรียนตั้งใจท่ีจะทาํใหพ้อ่แม่มีความ

ภาคภูมิใจ 
.6514          .9802 

20. นกัเรียนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท่ี้เคย

ใหค้วามช่วยเหลือตนอยูเ่สมอ 
.7420          .9800 

21. นกัเรียนไม่ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือม

เสียของครอบครัวและสถานศึกษา 
.7052          .9801 

22. นกัเรียนอาสาช่วยเหลืองานของครูอาจารย์

เสมอ 
.7187          .9800 

23. นกัเรียนจะเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  

ชุมชนและสังคม 
.6955          .9801 

รวมด้านความกตัญ�ูกตเวที .9799 
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แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านความ

 เมตตากรุณา 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

24. นกัเรียนรู้จกัแบ่งปันส่ิงของใหเ้พื่อนๆดว้ย

ความเตม็ใจ 
.7647 .9799 

25. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้

เดือดร้อน 
.7403 .9800 

26. นกัเรียนไม่รังแก  เบียดเบียน  และทาํร้ายผูอ่ื้น .7694 .9799 

27. นกัเรียนแนะนาํใหเ้พื่อนๆประพฤติดีและหา้ม

ปรามไม่ใหท้าํความชัว่ 
.7739 .9799 

28. นกัเรียนรู้จกัการให้อภยัผูอ่ื้น .7235 .9800 

29. นกัเรียนแสดงความยนิดีเม่ือเห็นเพื่อนๆมี

ความสุขและประสบความสาํเร็จ 
.7602 .9799 

30. นกัเรียนยอมเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน

หรือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 
.7570 .9799 

รวมด้านความเมตตากรุณา .9797 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านความ

 ประหยดั 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

31. นกัเรียนมีการวางแผนการใชจ้่ายเงินท่ีไดรั้บ

จากผูป้กครองเสมอ 
.6599 .9802 

32. นกัเรียนคาํนึงถึงผลดี  ผลเสีย  และความคุม้ค่า

ก่อนท่ีจะซ้ือส่ิงของใดๆ 
.7222          .9800 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

33. นกัเรียนรู้จกัรักษาซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้

ต่างๆใหใ้ชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
.7065 .9800 

34. นกัเรียนช่วยดูแลและประหยดัการใชพ้ลงังาน

ทั้งในบา้น  โรงเรียน  และสถานท่ีสาธารณะ 
.6998 .9801 

35. นกัเรียนทาํงานพิเศษเป็นการหารายไดเ้พื่อ

ช่วยเหลือหรือลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 
.4987 .9807 

รวมด้านความประหยดั .9799 

 

แสดงค่าความเช่ือมั่นการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ด้านการ

 ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

36. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

.6509 .9802 

37. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุ

กาชาด เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
.6351 .9802 

38. นกัเรียนแสดงตนเป็นผูท้าํกิจกรรมเพื่อ

ส่วนรวม 
.7066          .9800 

39. นกัเรียนแนะนาํหรือชกัชวนบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัให้

เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
.7003          .9800 

40. นกัเรียนช่วยกนับาํรุง  ดูแลรักษาสาธารณะ

สมบติัของโรงเรียน  ชุมชน  ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
.7237 .9800 

41. นกัเรียนร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อส่วนรวมเสมอ .6750 .9801 
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ข้อ รายการประเมิน 

Corrected  

Item Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

42. นกัเรียนช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ชุมชน  

โดยไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่หวงั

ผลตอบแทน 

.6739 .9801 

43. นกัเรียนตระหนกัและรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนท่ี

มีต่อสังคม 
.7666 .9799 

รวมด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม .9798 
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ภาคผนวก  ฉ 

รูปภาพการสนทนากลุ่ม 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 

เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม  วนัท่ี  2  เมษายน  2554 

ณ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 1. พระมหาอาํนวย  อภิญาโณ    พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

 2. นางสาววรุณศิริ  วฒันอาภรณ์ชยั   ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 3. นางสาวกรรนิกา  อคัคีเดช    ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 4. นางศศิพรรณ  อุดมผล    ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ   

 5. นางสาวนิตยา  ชงัคมานนท ์   ครูโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั   

 6. นางสาวอภิญญา  สิงห์สมบติั    ครูโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั   
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล  พระมหาอาจริยพงษ ์ คาํตัน๋  (สิริธโร) 

ท่ีอยู ่   วดัพระปฐมเจดีย ์ ราชวรมหาวหิาร  ตาํบลพระปฐมเจดีย ์  

   อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  73000 

ประวติัการศึกษา   

        พ.ศ. 2550    สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พุทธศาสตรบณัฑิต 
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