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51260315 : สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คําสําคัญ : คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ / นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
อาจริ ยพงษ์ คําตัน๋ : การปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู , อ.ดร.ลุยง
วีระนาวิน และ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. 188 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับการปฏิ บตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามปั จจัยด้านบุคคล 3) เพื่อศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยา และปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึง ประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจัง หวัดนครปฐม 4) เพื่อศึ กษา
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขต
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมจํานวน 400 คน ซึ่ งได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและ
แนวคํา ถามในการสนทนากลุ่ ม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test) การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความประหยัด อยูใ่ นระดับปานกลาง 2)นักเรี ยนที่มีเพศ และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนที่ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรี ยนที่มีระดับชั้นและสภาพครอบครัวที่ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 3) ปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ปั จจัยด้าน
สังคม ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา และด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถ
ร่ วมกันทํานายผลการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 13.1 4) แนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ มี 5 แนวทาง คือ 1. การพัฒนาด้วยกระบวนการในการ
จัดการเรี ยนการสอน 2. การพัฒนาด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี 3. การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ 4. การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน และ 5. การพัฒนา
ด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วม
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา...........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................

ง

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.
Department of Education Foundations
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2011
Student's signature ..........................................
Thesis Advisors' signature 1. .................................... 2. .................................... 3. ....................................
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เกษม คุ ณจุรีพร กาญจนะ นายกัญจพงษ์ กาญจนะ และนางสาวปั ณณพร กาญจนะ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจยั
ขอขอบคุ ณท่านผูอ้ าํ นวยการ และนักเรี ยนโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ให้
ความร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถามและให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาพัฒนศึ กษา รุ่ น 6 ที่คอยเป็ นกําลังใจ และให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนทุกๆท่านที่ มีส่วนร่ วมในการทําวิทยานิ พนธ์ให้สําเร็ จลุ ล่วงด้วยดี ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่สามารถ
กล่าวนามได้ท้งั หมด คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอบูชาคุณ
งามความดีของบิดา มารดา อุปัชฌาย์ และอาจารย์ผปู้ ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ต้ งั แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ทุกท่าน
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ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมจําแนกตาม
สภาพครอบครัว ............................................................
แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา และปั จจัยด้านสังคม
กับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนัก
เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ...........................
แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของปั จจัยด้านจิตวิทยา และ
ปั จจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่า
นิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในช่ วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิ ญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ซึ่ งล้ว นแต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิต และความเป็ นอยู่ข องคนในสั ง คมไทยอย่า งมากมายและ
กว้างขวาง ประกอบกับอุดมการณ์ของการพัฒนาในระบบทุนนิยม ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทําให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริ ญเติ บโตอย่า งรวดเร็ ว ส่ งผลให้ป ระเทศมี ภาวะความทันสมัย มี การลงทุ นจากต่า งประเทศ
สังคมเกษตรกรรมค่อยๆเปลี่ ยนแปลงเป็ นสังคมอุตสาหกรรม แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าคนใน
สังคมไทยจะมีวิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ตรงกันข้าม วิถีชีวิตที่ดีงามและเรี ยบง่ายของคนใน
สังคมไทยเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป เพราะภาวะที่ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ในปั จจุบนั พบว่า ได้เกิดปั ญหาต่างๆขึ้นตามมามากมาย เช่น ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ และปั ญหาสังคม เป็ นต้น (สุ ทธิ วรรณ
ตันติรจนาวงศ์ และคณะ 2551 : 1-3)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปั จจุบนั ที่กระแสโลกาภิวฒั น์ได้หลัง่ ไหลเข้ามา เป็ นเหตุให้คนใน
สังคมไทยขาดภูมิคุม้ กันในการเลือกสรรสิ่ งที่ควรบริ โภค เป็ นเหตุให้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มาใช้ในการดํารงชีวติ ประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นการบริ โภค การแต่งกาย ความเป็ นอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความฟุ่ มเฟื อย หรู หรา นิยมวัตถุ จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม (Consumerism) ส่ งผลให้เกิด
ความเสื่ อมโทรมและวิกฤติทางศีลธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม จนสังคมไทยตกอยูใ่ นสภาพที่
เลวร้ าย วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้
แทบจะไม่หลงเหลื อให้อนุ ชนคนรุ่ นหลังได้ชื่นชม คนไทยมีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้น สังคมที่มีมิตร
ไมตรี และความเอื้ ออาทรต่อกันเหลื อน้อยลง เกิ ดการแตกแยกทางความคิด การแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย
ขาดความสมัครสมานสามัค คี เพราะต้องแก่ งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของตนเอง สถาบัน
ครอบครั ว จํา นวนมากล่ ม สลาย คนห่ า งวัด มากขึ้ น การขัด เกลาจิ ต ใจทางด้า นคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมลดน้อยลง ส่ งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นอนาคตของชาติสืบต่อไป
(ทิศนา แขมมณี 2546 : 27-28) จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้น โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เช่ น
ปั ญหาสังคม ปั ญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรี ยน นักศึกษา ปั ญหาการแพร่ ระบาดของยา
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เสพติดในกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ปั ญหานักเรี ยน นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมในเวลาเรี ยน
ปั ญหาการมี เพศสั ม พันธ์ ใ นวัย เรี ย น และปั ญหาอาชญากรรม จากสภาพแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นกับ
นัก เรี ย น นัก ศึ กษาดัง กล่ า วพบว่า รากเหง้า แห่ ง ปั ญหาที่แท้จริ ง คือ การที่ นักเรี ยน นัก ศึก ษา
ได้รับการกล่อมเกลาทางจิตใจไม่เพียงพอ และในบางกรณี ถูกละเลยจากสถานศึกษาที่ปลูกฝังใน
เรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม จนทําให้ขาดความสํานึกต่อหน้าที่ ขาดความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดี ขาดการใช้
สติ ปัญญายั้งคิด และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสภาพแวดล้อม
รอบตัวนักเรี ยน นักศึกษา ที่ยุยง ส่ งเสริ ม ชักจูง และโน้มน้าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยรู ปแบบที่มีการ
พัฒนาอย่างหลากหลาย จนยากต่อการควบคุ ม ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหานักเรี ยน นักศึกษาให้
สัมฤทธิ์ ผลได้ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2550 : 5) ทําให้เด็กและเยาวชน ต้องตกเป็ น
เหยือ่ ของผลกระทบจากปั ญหาวิกฤติทางสังคม ที่สืบเนื่องมาจากความเจริ ญทางด้านวัตถุและจิตใจ
ที่ไม่สมดุลกัน
ดังนั้น ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 เป็ นต้นมา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาให้เน้นคน
เป็ นศู น ย์ก ลางในการพัฒ นา มี ก ารพัฒ นาแบบองค์ร วม โดยมุ่ ง พัฒ นาศัก ยภาพของคนและ
สภาพแวดล้อ มทางสั ง คมเพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาเกิ ด ความสมดุ ล ประกอบกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ได้ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาคน โดยเน้นการพัฒนาด้านสุ ขภาพ และพัฒนาการศึกษาทุกรู ปแบบ อันเป็ นสื่ อกลางให้
สังคมมีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การปลูกจิตสํานึ ก
ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ส่ งเสริ มความรู ้ รั ก สามั ค คี ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการเผยแพร่
ศิ ลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิ ยมอันดี งาม ซึ่ ง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 ที่ประกาศใช้ในระหว่างปี 2550-2554 ก็ได้
สานต่อแนวคิดให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุก
มิติอย่างสมดุล ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ความรู ้และทักษะความสามารถ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ใน
มาตราที่ 6 ได้กาํ หนดว่า การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข การจัดกระบวนการในการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษาจัดการ
เรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่ วน รวมทั้งปลูกฝั งคุณธรรม
และจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิ การ
2542 : 5-13) เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีศกั ยภาพและเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์
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ได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยการศึกษาเป็ นปั จจัยหลักหรื อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา เพราะ
การศึกษาเป็ นรากฐานของการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริ ญและส่ งเสริ มคนในชาติให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังจะเห็ นได้จากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ การมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั
และปฏิ บ ัติ ต นตามหลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนับ ถื อ ยึด หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์ สร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-6) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านพุทธิ พิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยเฉพาะในด้านจิตพิสัยถือว่ามีความสําคัญและ
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริ ง และนอกจากนี้ จาํ เป็ นจะต้องเน้นการให้
การศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริ ยธรรม เพราะถ้าคนมีความรู ้แต่ขาดคุณธรรมและจริ ยธรรม
สังคมก็จะขาดความสงบร่ มเย็นเป็ นสุ ข และมีปัญหาที่สับสนวุน่ วาย ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงถือ
ว่ามีบทบาทที่สาํ คัญอย่างยิ่งในการดําเนินการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ได้ เพราะสถาบันการศึกษา
มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้ อบรมบ่มนิ สัยให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และ
วิชาการต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรี ยนซึ่ งมีอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่ งถือว่า
เป็ นวัย แห่ ง การเรี ย นรู ้ พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ การเปลี่ ย นแปลงได้เ ป็ นอย่า งดี และใน
ขณะเดี ยวกันก็เป็ นวัยที่กระทําความผิดได้ง่ายที่สุดเนื่องจากมีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง จึงเป็ นวัยที่
ควรได้รับการปลูกฝังในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึกที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องตัดสิ นใจด้วยตนเอง โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความ
ถูกต้องดีงามและการยอมรับของสังคม
ด้วยเหตุที่จงั หวัดนครปฐมเป็ นจังหวัดหนึ่ งในเขตปริ มณฑล มีความพร้อมทางด้านการจัด
การศึก ษา กล่ า วคือ มีสถานศึก ษาทุ กระดับที่จะให้บริ การทางการศึก ษาแก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจัง หวัด อย่ า งทั่ว ถึ ง ตั้ง แต่ ร ะดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษาจนถึ ง ระดับ อุ ด มศึ ก ษาทั้ง
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน แต่การจัดการศึกษาของจังหวัดนครปฐมที่ผ่านมา แม้ว่าทุก
ภาคส่ วนจะระดมสรรพกํา ลังในการร่ วมพัฒนาการศึ กษาอย่า งต่อเนื่ องโดยตลอด แต่ยงั คงพบ
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพฤติกรรมของ
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4
นักเรี ยน นักศึ กษา แม้วา่ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมจะได้รับการประเมินคุ ณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) จํานวน
343 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 95.01 ได้รับ การรั บรองร้ อยละ 90.67 โดยสถานศึกษาที่ได้รับการ
รับรองมีคะแนนเฉลี่ ยในภาพรวมระดับดี ร้อยละ 67.52 ระดับดีมาก ร้อยละ 32.48 แต่จากการ
ติดตามของเครื อข่ายติดตามดูแลและสอดส่ องความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษาจังหวัดนครปฐม
พบว่า นักเรี ยน นักศึกษา มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่ น ติดเกมส์ มัว่ สุ มใน
แหล่งสถานบันเทิง มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ หนีเรี ยน บริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยและมีราคาแพง มี
พฤติกรรมเสี่ ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับยาเสพติด แข่งรถจักรยานยนต์ และยกพวกตีกนั เป็ นต้น
(แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2553-2556 2552 : 37-38) ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ ได้
สะท้อนให้เ ห็ นถึ ง ความอ่ อนแอในด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมของเด็ก และเยาวชนในสัง คมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองของจังหวัดนครปฐมได้อย่างชัดเจน จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งให้เด็ กและเยาวชนมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่า นิ ย มที่พึง ประสงค์ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม
จากความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว ทําให้ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาพัฒน
ศึกษาและพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน มีความสนใจและต้องการที่จะศึ กษาการปฏิบตั ิตนด้าน
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม ในด้านมีวินยั มีความรับผิดชอบ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความกตัญ�ูกตเวที มีความ
เมตตากรุ ณา มีความประหยัด ปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอันจะเป็ น
ประโยชน์สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็ น
บุคคลที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ท้งั ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข และเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ งประสงค์ ของนักเรี ย น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปั จจัยด้านบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
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4. เพื่อศึ กษาแนวทางในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่านิ ย มที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ มีปัจจัยด้านบุคคลแตกต่างกัน
ได้แก่ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสภาพครอบครัว มีระดับการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน
2. ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา และปั จจัย ด้า นสั ง คมมี ผลต่อ ระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ไว้
ดังนี้ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 29 โรงเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 40,503 คน
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม จํานวน 16 โรงเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 380 คน โดยการเปิ ดตารางเครซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) และสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage random sampling)
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยใช้กรอบแนวคิดมาตรฐาน
ด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความมีวินยั
2. ความซื่ อสัตย์สุจริ ต 3. ความกตัญ�ูกตเวที 4. ความเมตตากรุ ณา 5. การประหยัด 6. การปฏิบตั ิ
ตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น
ที่กาํ ลังศึ กษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสภาพครอบครัว ปั จจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย
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ความฉลาดทางอารมณ์ และการเห็นคุณค่าในตนเอง ปั จจัยด้านสังคม ประกอบด้วย การสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษา การรับรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้า
ร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ใน 6 ด้าน คือ ด้านความมีวินยั ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้าน
ความกตัญ �ู ก ตเวที ด้า นความเมตตากรุ ณ า ด้า นการประหยัด และด้า นการปฏิ บ ัติ ต นเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2554
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
คุณธรรม หมายถึง สิ่ งที่ดีงามที่เป็ นความคิดที่จะก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ิตนให้อยู่
ในคุ ณ งามความดี สามารถแยกแยะดี ชั่ว ถู ก ผิดอัน จะเป็ นประโยชน์ ท้ ัง ต่ อตนเองและสั ง คม
ส่ วนรวม
จริ ยธรรม หมายถึ ง แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี เพื่อก่อให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ค่ านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง หลักหรื อแนวความคิดที่ดีงามอันจะเป็ นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบตั ิ
ความมีวินัย หมายถึ ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสําคัญ การเคารพ และการ
ยอมรับที่จะประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม
ความซื่อสั ตย์ สุ จริต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบตั ิตนอย่างตรงไปตรงมา
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ มีเจตนาที่บริ สุทธิ์ ไม่คดโกง มีความละอายและ
เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริ ตทุกประเภท
ความกตั ญ�ูก ตเวที หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แสดงออกถึ ง การเคารพ และระลึ ก ถึ ง ผูม้ ี
บุญคุณ ผูม้ ีพระคุณตลอดเวลา และหาโอกาสตอบแทนหรื อทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดู ให้กาํ ลัง
กาย กําลังใจ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ความเมตตา กรุ ณา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึ งการที่บุคคลปรารถนาให้ผอู้ ื่นมี
ความสุ ข และรู ้จกั ช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว
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การประหยัด หมายถึง การที่บุคคลรู้จกั อดออม รู้จกั ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งส่ วนตน
และส่ วนรวมอย่างเหมาะสม คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด รู้จกั ความพอดี พอเพียงและ
ยินดีในสิ่ งที่ได้ พอใจในสิ่ งที่มี
การปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการที่บุคคล
รู้จกั เสี ยสละเวลา สิ่ งของ และกําลังกายในการที่จะบําเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม หรื อการ
เข้าร่ วมกิจกรรมที่สังคมจัดขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่คนส่ วนใหญ่ในสังคม
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาอารมณ์
ให้เป็ นปกติสุขได้ไม่ว่าเหตุการณ์ รอบข้างจะเป็ นอย่างไร ก็สามารถที่จะดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่น
อย่างสร้างสรรค์ และมีความสุ ข
การเห็นคุณค่ าในตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเองว่ามีความสําคัญ
เชื่อมัน่ ในความคิดและความสามารถของตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสามารถที่จะคิด
แก้ปัญหาหรื อสามารถเลือกวิธีการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและดีงาม
นักเรียน หมายถึง นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดนครปฐม
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม หมายถึง โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่ต้ งั อยู่
ในเขตจังหวัดนครปฐม เฉพาะโรงเรี ยนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อทราบปั จจัย ที่ มี ผลต่อ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
4. เพื่อให้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาํ หรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่อให้การวิจยั การศึ กษาเรื่ องการปฏิ บตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่านิ ย มที่ พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหา และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม และจริ ยธรรม
3. การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
4. คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนนักศึกษา
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการส่ งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกบั การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
7. มาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
9. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. 1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
คําว่า “คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม” โดยทัว่ ไปมักจะมีการนํามาใช้ควบคู่กนั จนทํา
ให้เข้าใจว่ามีความหมายใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกัน แต่ถา้ สังเกตให้ดีก็จะทําให้ทราบถึงความหมาย
ที่แตกต่างกัน ตามที่นกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม ดังนี้
ความหมายของคุณธรรม
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 253) ได้ให้ความหมายของคําว่า
คุณธรรม หมายถึง น. สภาพคุณงามความดี คุณ หมายถึง มีค่า มีความดี และธรรม หมายถึง
ความประพฤติ คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติในสิ่ งที่ดีที่มีค่า ประพฤติแต่คุณงามความดี
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต 2540 :34) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็ นคุณงามความ
ดี สภาพที่เกื้อกูล
8
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ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2543 : 115) ให้ความหมายของคุณธรรมว่า คุณธรรม คือ สิ่ งที่
บุคคลยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงาม มีประโยชน์มากและมีโทษน้อย
ประภาศรี สี หอําไพ (2540 : 21) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คุณธรรม หมายถึง หลักธรรม
จริ ยาที่สร้างความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูใ่ นขั้นสมบูรณ์
จนเต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุ ขความยินดี
ธี รรัตน์ กิจจารักษ์ (2542 : 4) ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชัว่
ดี เป็ นกฏเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติป ฏิ บ ตั ิใ นสัง คม และทํา ให้บุคคลมี การพัฒนา
จนกระทัง่ มีลกั ษณะพฤติกรรมเป็ นของตนเอง มาตรฐานการตัดสิ นของสังคมจะเป็ นเครื่ องตัดสิ นว่า
การแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมเช่นนั้นเป็ นเรื่ องที่ถูกหรื อผิด
ยนต์ ชุ่มจิต (2546 : 261-262) ให้ความหมายของคุณธรรมว่า หมายถึง ธรรมชาติของ
ความดี ลักษณะของความดี หรื อสภาพของความดีที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วศิน อินทสระ (2541 : 106-107) กล่าวว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่ งสั่งสมอยูใ่ น
ดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติต่อกันมาเป็ นเวลานานพร้อมอธิ บาย
และได้ให้ความหมายสั้นๆว่า คุณธรรม คือ ความลํ้าเลิศแห่งอุปนิสัย
สมพร เทพสิ ท ธา (2541 : 1-2) ได้ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ธรรมว่ า มี ก ารให้ ค วามหมายโดย
พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ว่า เป็ นธรรมที่เป็ นคุณ ความดีงาม และสภาพที่เกื้ อกูล คุ ณธรรมจึงถูก
จัดเป็ นกุศลธรรม เป็ นธรรมที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่ น พรหมวิหารธรรม ได้แก่ เมตตา
(ความรัก) กรุ ณา (ความสงสาร) มุทิตา ความพลอยยินดี อุเบกขา และคุณธรรม 4 ประการ ที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ได้พ ระราชทานแก่ ป ระชาชนเนื่ อ งในพระราชพิ ธี ส มโภชกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ซึ่ งตรงกับฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี และคุณลักษณะ
หรื อสภาวะ (นามธรรม) ที่ มี ค่า อยู่ภายในจิตใจของมนุ ษย์ซ่ ึ ง เป็ นไปในทางที่ ถู ก ต้องหรื อดี ง าม
คุณธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับสังคมมนุษย์ที่ตอ้ งอาศัยอยูร่ ่ วมกัน เพราะคุณธรรมเป็ นหลัก
แห่ งความประพฤติปฏิบตั ิ และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความสงบร่ มเย็นเป็ นสุ ขของสังคมโดย
ส่ วนรวม
ความหมายของจริยธรรม
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 291) ได้ให้ความหมายของคําว่า
จริ ยธรรม น. หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จํานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์ (2545 : 195) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์หรื อแนวทางที่
พึงปฏิบตั ิเพื่อบรรลุถึงคุณงามความดี หรื อเพื่อให้เกิดคุณธรรม กฎเกณฑ์หรื อแนวทางที่พึงปฏิบตั ิ
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ได้รั บ การประเมิ น ค่ า ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ดี สามารถนํา ผูป้ ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นให้ บ รรลุ ผ ลที่ ห วัง ไว้ไ ด้
ขณะเดียวกันก็ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลดีหรื อสุ จริ ตชนทั้งหลาย การปฏิบตั ิตาม
จริ ยธรรมย่อมให้ผลดีแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ฏิบตั ิตามจริ ยธรรมย่อมได้ชื่อว่า เป็ น
คนดี
กรมวิชาการ (2541 : 7) ได้ให้ความหมายของจริ ยธรรมไว้วา่ จริ ยธรรม (Ethics) มาจาก
ภาษากรี กว่า Ethos คือ นิสัย ดังนั้นจริ ยธรรม และจริ ยศาสตร์ จึงเป็ นเรื่ องการฝึ กนิสัย ซึ่ งก็มีคาํ ถาม
ว่าฝึ กอย่างไรจึงจะเป็ นนิสัย บ้างก็มีขอ้ สงสัยว่านิสัยฝึ กกันได้หรื อไม่ Ethos หรื อนิสัย ตามทฤษฎี
ของชาวกรี กกล่าวว่า คนเราเกิดมาเหมือนผ้าขาวแล้วมาฝึ กกันโดยต้องทําบ่อยๆ ทําซํ้าๆ จนเป็ น
นิ สัย แล้วจะกลายเป็ นคุณธรรม เป็ นการเริ่ มจากภายนอกเข้าไปสู่ ภายใน เป็ นลักษณะนิสัย เป็ น
คุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้นการทําดีตอ้ งทําบ่อยๆ จนเป็ นนิสัย
ทิศนา แขมมณี (2546 : 2) กล่าวว่า จริ ยธรรม เป็ นการแสดงออกของการประพฤติในสิ่ ง
ที่ถูกต้องดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณธรรมภายใน
บุญมี แท่นแก้ว (2542 : 25) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง ธรรมชาติหรื อหลักธรรมที่ควร
ประพฤติ จัดเป็ นคุ ณ ธรรมที่แสดงออกทางร่ างกายในลักษณะที่ดีงาม ถูก ต้อง อันเป็ นสิ่ งที่พึง
ประสงค์ของสังคม และจริ ยธรรมจะมีได้ตอ้ งอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา ได้แก่ ศีล อันหมายถึง
หลักหรื อกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบตั ิเพื่อฝึ กหัดกายและวาจาให้เรี ยบร้อย
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 18-25) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง ระบบการ
ดําเนินชีวติ ที่ดีตามธรรมชาติ ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัย 3 ประการ คือ 1) ในด้านพฤติกรรมภายนอก
ที่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทั้งทางสังคมและวัตถุตลอดจนธรรมชาติ คือ ศีล 2) ในด้านจิตใจที่มนั่ คง
เพราะการมีจิตใจที่มนั่ คงเป็ นแกนสําคัญในการพัฒนา คือ สมาธิ 3) ในด้านความรู้ ความเข้าใจใน
ความเป็ นจริ ง การมองเหตุผล คุณค่าตลอดจนเข้าถึงความจริ งของธรรมชาติ คือ ปั ญญา ปั จจัยทั้ง
3 ประการนี้จะส่ งผลและส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันในระบบความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัยในการดําเนิ น
ชีวติ
พรรณทิ พ ย์ ศิ ริ ว รรณบุ ศ ย์ (2547 : 159-160) อธิ บ ายว่า นัก จิ ต วิท ยากลุ่ ม ต่ า งๆ ให้
ความหมายของคําว่า จริ ยธรรม ต่างกันออกไปดังนี้
นัก จิ ตวิ ท ยาจิ ต วิเ คราะห์ เชื่ อว่า จริ ย ธรรม คื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ การปลู ก ฝั ง ขัดเกลา และ
พัฒนาขึ้นจากแรงขับพื้นฐานภายในจิตใจใต้สํานึ กของตน กระบวนการขัดเกลานั้นอยูใ่ นรู ปของ
การเลียนแบบด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปรับตัวตามมาตรฐานพฤติกรรมที่กาํ หนดไว้ในสังคม
นักจิตวิทยาปั ญญานิยม เชื่อว่าจริ ยธรรม คือ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดควบคู่กบั สติปัญญา
ของมนุษย์เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
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นักจิตวิทยาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม มีความเชื่อว่าจริ ยธรรม คือ การควบคุมพฤติกรรม
มนุษย์ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ หรื อมาตรฐานความประพฤติได้ถูกต้องหรื อดีงามตามที่สังคมกําหนด
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2542 : 88) กล่าวถึงความหมายของจริ ยธรรมไว้วา่ คําว่า จริ ยธรรม
แยกออกเป็ น จริ ยะ + ธรรม คําว่า จริ ยะ หมายถึง ความประพฤติ หรื อกิริยาที่ควรปฏิบตั ิ ส่ วนคํา
ว่า ธรรม มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบตั ิ เมื่อนํา
คําทั้งสองมารวมกันเป็ น จริ ยธรรม จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า หลักแห่ งความประพฤติหรื อ
แนวทางของการประพฤติ
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ จริ ยธรรม หมายถึง ความประพฤติและการปฏิบตั ิที่
คนในสังคมเห็นร่ วมกันว่าถูกต้องดีงาม ทั้งทางกายและวาจา ซึ่ งสะท้อนคุณธรรมภายในออกมาให้
เห็ นเป็ นรู ปธรรม สมควรที่บุคคลจะนํามาประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อให้ตนเองและสังคมมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย สงบร่ มเย็นเป็ นสุ ข
ความหมายของค่ านิยม
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 242) ได้ให้ความหมายของคําว่า
ค่านิยม น. หมายถึง สิ่ งที่บุคคลหรื อสังคมยึดถือเป็ นเครื่ องช่ วยตัดสิ นใจ และกําหนดการกระทํา
ของตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2545 : 15) ได้ให้คาํ จํากัดความของค่านิยม
ว่า คือ ความรู ้ สึกนึ กคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่บุคคล กลุ่มบุคคลหรื อสังคมยอมรับร่ วมกัน ยึดถื อ
เป็ นเครื่ องตัดสิ นใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง ยอมรับร่ วมกันว่าเป็ นสิ่ งที่ดีมีคุณค่า ควร
แก่การนําไปเป็ นกรอบของการดําเนินชีวติ เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่ วนรวม ค่านิ ยมจึงเป็ น
การแสดงออกในทางที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของผูถ้ ือปฏิบตั ิ เพราะจะมีท้ งั ค่านิยม
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กนั ไปตามความต้องการของสังคม เนื่องจากแต่ละสังคมจะ
มีค่านิยมที่แตกต่างกัน
ยุพา นันทะไชย (2540 : 155) กล่าวว่า ค่านิ ยมนั้นเป็ นสิ่ งที่คนในสังคมยอมรับ และ
ยึดถือปฏิบตั ิอยูใ่ นระยะหนึ่ง ทั้งนี้ โดยผ่านการประเมินคุณค่าและเลือกตัดสิ นใจแล้ว ค่านิยมของ
แต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยได้
จํานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์ (2545 : 75) กล่าวว่า ค่านิยม (Value) หมายถึง คุณค่าที่กาํ หนดไว้
กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม เช่น ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ การสรรเสริ ญ
รวมทั้ง คุ ณ ค่ า ที่ ก ํา หนดไว้ก ับ การแสดงพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ่ งสั ง คมให้ ก ารยกย่ อ ง เช่ น
พฤติกรรมที่เป็ นเครื่ องแสดงความเป็ นคนดี เป็ นต้น
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รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2548 : 65) กล่าวว่า ค่านิ ยม หมายถึง ความเชื่อมัน่ พื้นฐานซึ่ ง
นําไปสู่ พฤติก รรมของบุ คคลหรื อสัง คม หรื อความรู้ สึ กนิ ย มชมชอบ หรื อเห็ นคุ ณค่ าในบุ คคล
สิ่ งของ หรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ค่านิยมมีท้ งั ด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกหมายถึง สิ่ ง
ที่ดีและความต้องการ ด้านลบหมายถึง สิ่ งที่ไม่ดีและไม่ตอ้ งการ ค่านิยมช่วยให้เกิ ดความรักและ
ความสัมพันธ์กนั ในสังคม โดยค่านิ ยมแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็ นค่านิ ยมของ
บุคคล เช่น ค่านิยมด้านความมีอิสรเสรี ความพอใจ การเคารพตนเอง ความเชื่ อฟั ง เป็ นต้น ส่ วน
อีกลักษณะหนึ่ง คือ ค่านิยมของสังคมซึ่ งเป็ นระบบความร่ วมมือ ความมีสันติภาพ และความเป็ น
ประชาธิ ปไตย
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ค่านิยม หมายถึง แนวความคิดต่อพฤติกรรมที่ดีมี
คุ ณค่า เหมาะสํา หรั บ นํา มาประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ซึ่ งแนวความคิ ดนี้ ม กั จะเปลี่ ย นแปลงไปตามความ
คิดเห็นของบุคคลตามช่วงระยะเวลา
เมื่อสรุ ปความหมายของคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
ความถูกต้อง ที่บุคคลแสดงออกต่อบุคคลและสังคมตามความเชื่อของบุคคลส่ วนใหญ่ในสังคม ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ คนในสังคมยอมรั บและยึดถือปฏิ บตั ิซ่ ึ งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและเป็ นสิ่ งที่บุคคล
ส่ วนใหญ่เชื่อว่าดีงาม
1.2 ความสํ าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ถือว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์ให้
สามารถดํา รงชี วิ ต อยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ดัง นั้น นัก วิช าการหลายท่ า นจึ ง ได้อ ธิ บ าย
ความสําคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ไว้ดงั นี้
กรมวิชาการ (2539 : 15) ได้อธิ บายว่า คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม มีบทบาทสําคัญ
ในชีวติ มนุษย์หลายประการเช่น
1. ทํา หน้าที่ เป็ นบรรทัดฐานหรื อมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลาย เป็ นตัวกําหนดการ
แสดงออกว่าควรทําหรื อไม่ควรทํา ซึ่ งจะช่วยกําหนดจุดยืนในเรื่ องต่างๆ และช่ วยประเมินการ
ปฏิบตั ิของตัวเราและบุคคลอื่น
2. ทําหน้าที่เป็ นแบบแผนสําหรับการตัดสิ นใจและแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ทําให้เขาเลือก
ทางใดทางหนึ่ งเพื่อแก้ไขปั ญหา เช่น การตัดสิ นใจปฏิ บตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตแทนที่จะ
เลือกในทางช่วยเหลือพวกพ้องหรื อปฏิบตั ิในทางที่ไม่สุจริ ต
3. ทําหน้าที่เป็ นแรงจูงใจหรื อผลักดันของบุคคล เช่น คนที่นิยมชมชอบการมีอายุยืนยาว
มีสุขภาพดี จะผลักดันให้ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
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จริ ยธรรมนับว่าเป็ นพื้นฐานที่สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุกวิชาชี พ หากบุคคลใดหรื อ
วิชาชีพใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พ
นั้นๆ ที่ ยิ่ง ไปกว่านั้นก็คื อ การขาดจริ ย ธรรมทั้งในส่ วนบุคคลและในวิช าชี พ อาจมีผลร้ ายต่อ
ตนเอง สังคมและวงการวิชาชี พในอนาคตอีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาใน
วิชาชีพหลายแขนงในปั จจุบนั ทั้งในวงการวิชาชีพครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง ฯลฯ จึง
มีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้ างครู ดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ
ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจที่ดีได้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพ้ืนฐานทางนิสัยและความประพฤติที่
ไม่ดี
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2531 : 3-4) กล่าวว่า นํ้าและอากาศเป็ นสิ่ งที่มีอยูท่ วั่ ๆไป
เป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อชี วิต เพราะว่าถ้าขาดนํ้าเพียงวันเดียวคนก็แทบตาย ยิ่งขาดอากาศประเดี๋ยวเดียวก็
อาจตายหรื อไม่ก็เป็ นอัมพาตไป จริ ยธรรมหล่อเลี้ยงชีวติ มนุษย์และสังคมของเราอยูโ่ ดยไม่รู้ตวั แต่
ก็มีความแตกต่างกันอยูอ่ ย่างหนึ่งระหว่างนํ้าและอากาศ กับศาสนาและจริ ยธรรม คือนํ้าและอากาศ
นั้นคนขาดไปแล้วก็รู้ตวั เองว่าตัวเองขาดอะไรและต้องการอะไร แต่ศาสนาและจริ ยธรรมนั้นมี
ลัก ษณะประณี ตและเป็ นนามธรรมมาก จนกระทัง่ แม้ว่าคนจะขาดสิ่ งเหล่ านี้ จนถึ งขั้นมี ปัญหา
เกิ ดขึ้นแล้วก็ยงั ไม่รู้วา่ ขาดอะไร ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งสร้างความเข้าใจ และชี้ แจงอย่างต่อเนื่ องให้
ตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญ
ยนต์ ชุ่มจิต (2546 : 264-265) ได้อธิ บายว่า คุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรมก่อให้เกิด
ประโยชน์หรื อมีความสําคัญทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่นดังต่อไปนี้
1. ประโยชน์ตน
1.1 ทํา ให้ตนเองมี ชี วิตที่ ส งบร่ ม เย็น ไม่ ต้องเดื อดเนื้ อร้ อนใจ ไม่ต้องอยู่อย่า ง
หวาดระแวง เพราะตนเองไม่ได้เบียดเบียนผูใ้ ด มีแต่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมและผูอ้ ื่น
1.2 ทําให้ตนเองมีความเจริ ญรุ่ งเรื องในชี วิตส่ วนตัวและการงานอาชี พ มีความ
มัน่ คงและก้าวหน้า
1.3 ได้รับการยกย่องสรรเสริ ญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทัว่ ไป
1.4 ครอบครัวอบอุ่น มีความสุ ข มีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง
2. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2.1 ประโยชน์ ต่ อ สถาบัน เช่ น สถาบัน ครอบครั ว ของตนได้รั บ การยกย่อ ง
สรรเสริ ญจากบุคคลทัว่ ไป สถาบันการศึกษาหรื อสถาบันที่ประกอบอาชี พธุ รกิจมีชื่อเสี ยง ทําให้
บุคคลอื่นศรัทธาเลื่ อมใส สถาบันหรื อหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมีความเจริ ญก้าวหน้า ได้รับการ
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พัฒ นาอย่า งรวดเร็ วและต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ เ พราะสมาชิ ก ทุ ก คนเป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงาม
2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น สังคมได้รับความสงบสุ ข เพราะทุกคนเป็ นคนที่มี
คุ ณธรรม และสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องรวดเร็ ว เพราะสมาชิ กทุกคนต่างกระทําหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถ
3. ประโยชน์ต่อชาติบา้ นเมือง เช่ น สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีความมัน่ คง เพราะ
ประชาชนมี ค วามจงรั ก ภัก ดี แ ละเห็ น ความสํ า คัญ ของสถาบัน ดั ง กล่ า วอย่ า งแท้ จ ริ ง และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมัน่ คงถาวร เพราะทุกคนมีความรู ้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเต็มใจยึดถือปฏิบตั ิตาม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 :1-6) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทาง
จิตใจที่จะนําไปสู่ พฤติกรรมที่ช่วยสร้างเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความ
เก่ง ความดี และมีความสุ ข ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดโดยเน้นจริ ยธรรมเป็ นสําคัญ
เพื่อหาแนวทางในการปลูกฝั งค่านิ ยมและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและสังคมไทย
โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
1. ความสนใจใฝ่ รู้ และสร้ างสรรค์ เป็ นคุ ณลัก ษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงถึ ง
ความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ คิดค้นเสาะแสวงหาความรู ้ดา้ นต่างๆ
2. ความมีน้ าํ ใจ เป็ นคุ ณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความรู้สึกที่ดีที่
บุ คคลกระทําเพื่อผูอ้ ื่นและสังคม ความมีน้ าํ ใจเป็ นคุ ณลักษณะที่เด่นของคนไทยที่ปรากฏอย่า ง
เด่นชัดในสังคมชนบท ความมีน้ าํ ใจ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรต่อกันทําให้สังคมไทย
เป็ นสังคมที่น่าอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่เน้นเศรษฐกิจทําให้วิถีชีวิตของคนมีความเร่ ง
รี บและต่อสู้มากขึ้ น ซึ่ งมีผลต่อการแสดงออกต่อกันด้านความมีน้ าํ ใจและปรากฏชัดมากขึ้นใน
สังคมอุตสาหกรรม หากสังคมไม่ให้ความสนใจในการส่ งเสริ มด้านความมีน้ าํ ใจอาจทําให้เกิ ด
ปั ญหาต่างๆตามมา ความมีน้ าํ ใจมีพ้ืนฐานมาจากการรู้จกั ช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อตนเองและการ
รู ้ จกั เข้าใจความรู้ สึกของคนอื่น รู้ สึกเห็ นอกเห็ นใจอันจะนํามาซึ่ งการช่ วยเหลื อเอื้ อเฟื้ อต่อผูอ้ ื่น
รู้จกั แบ่งปั นและให้ ตลอดจนเสี ยสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
3. ความมีวนิ ยั เป็ นคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง
และปฏิ บตั ิตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่ วนรวม นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาเชื่ อว่า
วินัยมีพ้ืนฐานมาจากวัยแรกของชี วิต มีการเรี ย นรู้ การเลี ยนแบบและการฝึ กฝนจากบุคคลและ
สังคมแวดล้อมไปพร้อมๆกัน กับการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องจนเกิดการซึ มซับคุณธรรมขึ้นภายใน ทํา
ให้เกิดพฤติกรรมจริ ยธรรมและคุณธรรมของบุคคล
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4. ความเป็ นไทย เป็ นคุ ณ ลัก ษณะทางจิ ตใจและพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การเห็ น คุ ณ ค่ า
ภาคภูมิใจและสํานึกในความเป็ นไทยที่มีวฒั นธรรมพร้อมที่จะปฏิบตั ิ ปกป้ อง อนุ รักษ์และสื บทอด
อีกทั้งเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคโลกไร้พรมแดน ความเป็ นไทยจะยังคงอยูย่ าวนานเพียงใดก็ข้ ึนอยูก่ บั การดูแลรักษาและอนุรักษ์
ความเป็ นไทย จึงต้องช่วยกันปลูกฝังสิ่ งที่ดีงามด้านความเป็ นไทยสู่ จิตใจของเด็กและเยาวชน
5. การบริ โภคด้วยปั ญญาในวิถีชีวติ ไทย เป็ นการวิเคราะห์และไตร่ ตรอง ตัดสิ นใจเลือกรับ
หรื อกระทําสิ่ งใดด้วยความรู ้และเข้าใจในประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริ ง การศึกษาไทยควรเน้นใน
เรื่ องการบริ โภคด้วยปั ญญา แต่ความก้าวหน้าทางวัตถุชนิดที่มนุ ษย์ไม่อาจควบคุมให้อยูใ่ นหลักการ
แห่ งความพอดีเป็ นความเสื่ อมทางจิตใจ พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาจึงมีลกั ษณะของการ
สร้างความเสื่ อมแก่สภาพแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อธรรมชาตินาํ ไปสู่ ความวิปริ ตของดินฟ้ า
อากาศ ทุกชีวติ ในโลกจึงไร้ความปลอดภัยเพราะความเจริ ญทางด้านวัตถุแต่ขาดความเจริ ญทางด้าน
จิตใจ
สรุ ปว่า คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ถือว่าเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความเจริ ญ
และความเสื่ อมของสังคม ความสําคัญของคุณธรรมทําให้เกิ ดจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม
ส่ งผลให้เกิดการปฏิ บตั ิที่ถูกต้องและดีงาม ทําให้เกิดความสุ ขและความพึงพอใจกับตนเองและทํา
ให้เกิ ดความสันติสุขต่อสังคม คุ ณธรรม สามารถที่จะปลูกฝั งกันได้ ซึ่ งเมื่อบุคคลเกิ ดคุ ณธรรม
อย่างหนึ่งก็จะส่ งผลให้เกิ ดคุ ณธรรมด้านอื่นๆตามมา คุณธรรม จริ ยธรรมมีอยู่กบั สังคมทุกระดับ
เพื่อผลักดันให้สังคมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย แต่คุณธรรม จริ ยธรรม ของแต่ละสังคมและแต่ละ
ชุ มชนก็อาจจะมีค วามแตกต่างกันตามความเชื่ อ กาลเวลา ค่านิ ยม ศาสนา อาชี พ และชนชั้น
ดังนั้น คุ ณธรรม จริ ยธรรม จึงมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร มีความเป็ นอนิ จลักษณะ พร้ อมที่จะปรับ
ตนเองให้เข้ากับบริ บทของสังคมและชุมชนตลอดเวลา
1.3 การวัดคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรม และจริ ยธรรมมีวิธีการวัดเช่นเดียวกับการวัดบุคลิกภาพ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่วดั ได้ยาก
และซับ ซ้อน นักจิ ตวิท ยาและนักวัดผลการศึ ก ษาได้พ ยายามหาวิธี ก าร และสร้ า งเครื่ องมื อที่ มี
คุณภาพพอที่จะกระตุน้ ให้เห็นตรงตามลักษณะที่แท้จริ งของผูท้ ี่ถูกวัดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้
ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ (2542 : 192-195) กล่าวถึงการวัดการแสดงออกทาง
จริ ยธรรมว่า สามารถทําได้หลายแบบดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรม เป็ นการเฝ้ ามองดูอย่างมีจุดหมาย เครื่ องมือที่สําคัญจึงเป็ นตา
นั่นเอง ตากับ การรั บรู ้ จะต้องมี ความเที่ ย งตรง สามารถจําแนกพฤติ ก รรมของผูท้ ี่ ถูก สัง เกตไว้
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จํา นวนหนึ่ ง การสั ง เกตที่ ดีต้องไม่ พ ยายามให้ผูถ้ ู ก สั ง เกตรู้ ตวั และควรกํา หนดระยะเวลาให้
เหมาะสมจึงจะดี
2. การสั ม ภาษณ์ หมายถึ ง การพูดคุ ย กันอย่า งมี จุดหมาย เครื่ องมื อสํา คัญจึ ง เป็ นปาก
จุดมุ่งหมายในที่น้ ี คือ ต้องการทราบพฤติกรรมทางจริ ยธรรมจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพื่อช่ วยให้การ
สัมภาษณ์ เป็ นมาตรฐานมากขึ้น จึงควรมีขอ้ คําถามไว้ก่อน และถามเน้นประเด็นที่เราศึกษา ถ้า
ผูต้ อบเลี่ยงไปทางอื่น ผูส้ ัมภาษณ์ตอ้ งพยายามตะล่อมเข้าสู่ จุดหมายที่ตอ้ งการให้ได้
3. ใช้ขอ้ ความแสดงจริ ยธรรมให้เลื อกตอบ ข้อความที่จะใช้ยาวหรื อสั้นก็ได้ แต่จะต้อง
เป็ นข้อความที่มีเงื่ อนงําปั ญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม ผูท้ ี่ ตอบจะต้องใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมมาตอบ
ส่ วนตัวเลือกที่กาํ หนดไว้ให้ตอบ ต้องขึ้นอยูก่ บั ข้อความนั้นๆด้วย ควรสามารถให้คะแนนแต่ละข้อ
ได้เท่ากัน ทางที่ง่ายคือ ให้ตวั เลือกเท่ากัน และมีเกณฑ์ในการคิดให้คะแนนเหมือนๆกัน
4. ใช้สถานการณ์ ย่อยๆ ให้เขี ยนตอบสถานการณ์ ย่อยที่ กล่าวนี้ จะเป็ นเรื่ องสั้นที่ มีความ
ขัดแย้งต้องแก้ปัญหาโดยวิธีการทางจริ ยธรรม ลักษณะเหมือนเรื่ องสั้นที่ใช้สัมภาษณ์ที่กล่าวมาแต่
ครั้ งนี้ ให้ผูต้ อบเขียนตอบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลประกอบด้วย จะได้สามารถ
นําไปเปรี ยบเทียบกับระดับของจริ ยธรรมได้
5. ใช้สถานการณ์ย่อยๆ แล้วเขียนตัวเลือกให้ตอบ สถานการณ์ในที่น้ ี อาจจะยาวหรื อสั้นก็
ได้ แต่ให้เป็ นลักษณะที่ มีปัญหาเชิ งจริ ยธรรมอยู่ ยิ่งซับซ้อนก็จะยิ่งยากต่อการตัดสิ นใจ แต่ตอ้ ง
ระวังเรื่ องภาษา เพราะผูต้ อบบางคนอ่านไม่เข้าใจ จับต้นชนปลายไม่ถูก เลยไม่สามารถพิจารณา
ตัดสิ นได้ ซึ่งหลักในการเขียนตัวเลือกมีดงั นี้
5.1 เมื่อได้สถานการณ์แล้ว ส่ งให้กลุ่มตัวอย่างตอบคําถามจากสถานการณ์เหมือน
แบบเติมข้อความนัน่ เอง
5.2 ยึดเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิ นใจทางจริ ยธรรม โดยจะอาศัยทฤษฎีหรื อความ
เชื่อใด ก็เลือกเอาอย่างหนึ่ง
5.3 จําแนกแนวการตอบออกเป็ นระดับๆ ในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมเป็ นพวกๆ
ไว้
5.4 พิจารณาเอาแนวคิดจากการตอบมาทําเป็ นตัวเลือก โดยการดัดแปลง ปรับปรุ ง
ดังนั้นจะเห็นว่าแต่ละระดับอายุอาจแตกต่างกันได้ การเลือกวัดจริ ยธรรมต้องการพิจารณา
ความเหมาะสมของผูท้ ดสอบ ผูถ้ ูกทดสอบ สภาพการณ์ทดสอบ และสิ่ งที่จะวัดเพื่อการศึกษา
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1.4 ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องและใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม โดย
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ได้แยกออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ทฤษฎีที่ยึดตามแนวความคิดที่วา่ กระบวนการภายในจิตของคนมี
ขั้นของการพัฒนา ทฤษฎี การเรี ยนรู้ทางสังคม ทฤษฎี แรงจูงใจ ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรม
และทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม
1.4.1 ทฤษฎีที่ยึดตามแนวความคิดที่ว่ากระบวนการภายในจิตของคนมีข้ ันของ
การพัฒนา
1.4.1.1 ทฤษฎีของบลูม และคณะ (Bloom 1990, อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัช
ชัย และรุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล 2551 : 24) มององค์ประกอบทางด้านจิตพิสัยแบบรวมๆ ไม่แยก
เป็ นคุ ณลักษณะย่อย โดยเสนอแนวคิดว่ากระบวนการภายในจิตของคนในการพัฒนาคุณลักษณะ
หรื อองค์ประกอบทางด้านจิตพิสัยมีลาํ ดับขั้นการพัฒนาเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู ้ (Receiving or attending)
ขั้นที่ 2 ขั้นการตอบสนอง (Responding)
ขั้นที่ 3 ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดระบบ (Organization)
ขั้ นที่ 5 ขั้ นการสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย (Characterization) แต่ ล ะขั้ นมี
ลักษณะเฉพาะและมีรายละเอียดของพฤติกรรมในแต่ละขั้นดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 การรับรู้ (Receiving) เป็ นขั้นที่คนจะแสดงพฤติกรรมรับสัมผัส
ว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น จากการถูกสิ่ งเร้ากระตุน้ ให้มีความรู้สึกไวต่อปรากฏการณ์ หรื อสิ่ งเร้าทําให้มี
ความตั้งใจ หรื อสนใจต่อสิ่ งเร้านั้นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นเพียงการรับสัมผัสสิ่ งเร้าเท่านั้น ขั้น
การรับรู ้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความรู้ตวั หรื อความตระหนัก (Awareness) พฤติกรรมขั้นแรกนี้เป็ นแค่
เพียงแต่มีความรู ้ตวั ในสิ่ งเร้าซึ่ งนําเข้าสู่ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ สิ่ งของหรื อสภาวะ ความรู ้ตวั มิได้
หมายถึ งการตีราคาคุ ณภาพหรื อธรรมชาติของสิ่ งเร้ า แต่เป็ นการรับสัมผัสว่ามีสิ่งเร้ าเกิ ดขึ้นเป็ น
ความรู ้ ข้ นั ต้นในระหว่างที่มีการรู ้ ตวั สิ่ งของหรื อปรากฏการณ์จะเด่นชัดออกมาชัว่ ครู่ เหมือนเป็ น
ภาพหยาบๆ
2. ความตั้งใจรับรู้ (Willingness to receive) พฤติ กรรมขั้นนี้ เป็ น
พฤติกรรมที่มีระดับสู งขึ้นมาจากขั้นแรก ในขั้นนี้บุคคลเกิดความสนใจในสิ่ งเร้า เกิดความพึงพอใจ
ให้ความตั้งใจในการรับสิ่ งเร้านั้นๆ เช่น ให้ความตั้งใจเป็ นอย่างดีในการรับรู ้
3. ความตั้ง ใจที่ มี ก ารควบคุ ม หรื อ จัด สรร (Controlled or selected
attention) พฤติกรรมขั้นนี้เกิดต่อเนื่องจากความตั้งใจรับรู ้ โดยบุคคลจะเลือกให้ความตั้งใจต่อสิ่ งเร้า
คัด สรรที่ ต นเองพอใจ หรื อ อาศัย ความประทับ ใจที่ มี ม าก่ อ น หรื อ ให้ ค วามตั้ง ใจต่ อ สิ่ ง เร้ า ใน
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สถานการณ์ที่ควบคุมให้บุคคลเกิดความสนใจต่อสิ่ งเร้านั้น เพื่อให้บุคคลเลือกสิ่ งเร้านั้น ทั้งๆที่มีสิ่ง
เร้าอื่นๆ อีกหลายอย่างเรี ยกร้องความสนใจอยู่ ดังนั้น สิ่ งเร้าที่พอจะได้รับการเลือก และได้รับความ
สนใจมากกว่าสิ่ งเร้าที่ไม่ชอบที่ไม่สนใจ
ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (Responding) เป็ นพฤติกรรมต่อเนื่องจากการ
รับรู ้ โดยที่บุคคลไม่เพียงแต่จะตั้งใจรับรู้ เท่านั้น แต่จะต้องมีการแสดงออกซึ่ งความตั้งใจนั้น แต่
พฤติกรรมขั้นนี้ยงั ไม่บ่งบอกถึงเจตคติหรื อค่านิยมของบุคคลนั้น แต่พฤติกรรมนั้นบ่งบอกว่าบุคคล
กํา ลัง แสดงพฤติ ก รรมบางอย่า งเกี่ ย วกับ สิ่ ง เร้ า นั้น นอกเหนื อจากการรั บ รู้ เพี ย งอย่า งเดี ย ว การ
ตอบสนองเป็ นขั้น ตอนที่ อ าจจะเป็ นความสนใจของบุ ค คลนั้น อย่ า งแท้จ ริ ง ทั้ง นี้ พฤติ ก รรม
ตอบสนอง แบ่งย่อยออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. การยินยอมในการตอบสนอง(Acquiescence in responding) พฤติกรรม
นี้อาจจะเรี ยกว่า ความเชื่อฟัง โดยอาจจะแสดงกิริยาตอบสนอง แต่เขาอาจไม่เต็มใจ ที่จะยอมรับการ
กระทําเช่นนั้น
2. ความตั้งใจที่ตอบสนอง (Willingness to respond) พฤติกรรมขั้นนี้ เป็ น
ขั้นที่บุคคลเกิดความเต็มใจ และตั้งใจที่จะยอมรับและแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่ งเร้านั้นอย่าง
เต็มที่ หรื อเกิดความสมัครใจที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่เกิ ดจากการ
กลัวถูกลงโทษหรื อไม่มีทางเลือก แต่เป็ นการให้ความร่ วมมือด้วยความต้องการของเขาเอง
3. ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) เป็ นพฤติกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมความตั้งใจที่ตอบสนอง ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ควบคู่กบั ความรู้สึกพอใจ ซึ่ ง
เป็ นการตอบสนองของอารมณ์ หรื อมี ความสนุ กสนานเบิ กบานใจด้วย เช่ น มีความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินในการอ่าน หรื อสนุกสนานการแสดงดนตรี ในเมื่อเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ตนเองมีความสุ ข
ขั้นที่ 3 การเห็นคุณค่า (Valuing) พฤติกรรมขั้นนี้เกิดจากประสบการณ์
หรื อผลิ ตผลทางสังคมที่อยู่รอบๆตัว เมื่อบุคคลได้ประเมิน และได้รับการยอมรับอย่างช้าๆ ซึ่ งใน
ที่สุดก็ยึดถือเป็ นแนวทาง หรื อเป็ นเกณฑ์ของเขา ส่ วนประกอบที่สําคัญของการเห็นคุณค่า เกิดจาก
ความยินยอมของแต่ละคนต่อคุ ณค่าบางอย่างที่ทาํ ให้เกิ ดพฤติกรรม ซึ่ งในขั้นนี้ บุคคลจะเริ่ มเห็ น
คุณประโยชน์ของสิ่ งที่เขารับรู ้ และสิ่ งที่เขาตอบสนองแล้วไม่ใช่ เพียงแต่รับรู้ หรื อตอบสนองไป
ตามกฎเกณฑ์ ซึ่ งมีลาํ ดับขั้นการเกิดพฤติกรรมตามขั้นย่อยๆ คือ
1. การยอมรับในคุณค่า (Acceptance of a value) พฤติกรรมขั้นนี้ เป็ นการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในสิ่ งเร้านั้นๆ โดยพยายามปฏิบตั ิตามบ่อยครั้งเข้าซึ่ งเป็ นการตอบสนองอย่าง
สมํ่าเสมอ
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2. การพอใจในคุณค่า (Preference for a value) พฤติกรรมขั้นนี้ไม่เพียงแต่
การยอมรับคุณค่าเท่านั้น แต่จะรวมถึงความตั้งใจในการแสดงตัว เพื่อให้ผอู้ ื่นได้เห็นและได้ทราบ
ด้วย โดยการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนร่ วมมือในกิจกรรมที่ส่งเสริ มสิ่ งที่เห็นด้วย
3. การผูกพัน (Commitment) พฤติกรรมในขั้นนี้ มีความแน่นอนมากขึ้น
แสดงถึงความศรัทธา และการยอมรับความเชื่อ ซึ่ งอาจจะมีหรื อไม่มีเหตุผล โดยการเข้าร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกลุ่มที่เห็นคุณค่าและปฏิเสธคัดค้าน โต้แย้ง ขัดขวางการปฏิบตั ิหรื อพฤติกรรมที่เขา
ไม่เห็นคุณค่า และจะต้องมีการขยายพฤติกรรม หรื อการกระทําที่แสดงถึงค่านิยมนั้นออกไปอีก
ขั้นที่ 4 การจัดระบบ (Organization) เมื่อบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึง
ขั้นนี้หมายความว่า เขาจะพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่เขายอมรับ และ
เห็ นคุ ณ ค่าของคุ ณ ลักษณะนั้น เขาจะพยายามพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่า นิ ยม (Value)
หลายๆด้านพร้ อมๆกัน พยายามจัดลําดับค่านิ ยมต่างๆ ที่รับมา แล้วปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งต่างๆ ที่
ยอมรับนั้น ในพฤติกรรมการจัดระบบนี้แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1. การสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับค่านิ ยม (Conceptualization of a value)
พฤติ กรรมในขั้นนี้ แสดงถึ งการเกิ ดค่านิ ยมหรื อการเห็ นคุ ณค่า (Valuing) เป็ นการเพิ่มพูนค่านิ ยม
หรื อความเชื่ อในสิ่ งใหม่ มีการสร้ างมโนทัศน์ที่จะช่วยทําให้บุคคลได้เห็นว่า ค่านิ ยมที่เกิดใหม่กบั
ค่านิยมที่มีอยูเ่ ดิมสัมพันธ์กนั อย่างไร
2. การสร้างระบบค่านิยม (Organization of a value) พฤติกรรมในขั้นนี้
บุคคลจะนําค่านิยมต่างๆที่มีความซับซ้อนมาจัดระบบค่านิยม เขาจะพยายามชัง่ นํ้าหนักค่านิ ยมต่างๆ
ที่เขายอมรับ จัดลําดับค่านิ ยมเหล่านั้น สร้างกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เขายอมรับและระบบที่
เขาสร้างขึ้น แล้วนําไปใช้กบั ตนเอง หรื อพยายามชวนให้ผอู ้ ื่นยอมรับระบบนั้น
ขั้นที่ 5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) พัฒนาการขั้นจัดระบบ
เป็ นการเริ่ มต้นของการวางตัว หรื อการยอมรับคุณลักษณะที่บุคคลเห็นคุณค่ามาเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของตัว กล่าวคือ เมื่อการจัดระบบคุณลักษณะที่มีคุณค่าสําหรับตัวเองเข้ารู ปเข้ารอยแล้ว บุคคลก็จะ
ยึดถื อระบบที่ จดั นั้นเป็ นของตนเอง แล้วปฏิ บ ตั ิ หรื อยึดถื อต่อไปจนเกิ ดเป็ นการแสดงออกโดย
อัตโนมัติ หมายความว่า เมื่อใดก็ ตามที่เขาอยู่ใ นสถานการณ์ ที่ ตอ้ งตอบสนองต่อสิ่ งเร้ า เขาก็จะ
แสดงออกตอบสนองในรู ปแบบคงเส้นคงวาสมํ่าเสมอ จนจัดได้วา่ เป็ นลักษณะประจําตัวของเขาใน
ที่สุด พฤติกรรมขั้นนี้แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ขั้นการสร้างข้อสรุ ป (Generalized set) ได้แก่ การพยายามปรับปรุ ง
ระบบที่เขาพยายามจัดจนอยู่ในขั้นสมบูรณ์ในตัวเอง คือ การพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้
สมบูรณ์พร้อม ตามแนวหรื อระบบที่ตนเองต้องการ
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2. ขั้นสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) พฤติกรรมขั้นนี้สังเกตได้จาก
การแสดงออกอย่า งสมํ่า เสมอและถาวร จนได้รั บ การยอมรั บ จากวงการ หรื อ หมู่ ค ณะว่า เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา ซึ่ งเป็ นเครื่ องแสดงว่าได้เกิดคุณลักษณะเฉพาะตัวของเขา ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
แสดงว่าได้เกิดคุณลักษณะเฉพาะนั้นๆในตัวเอง และสามารถบอกลักษณะแต่ละคนได้เกือบสมบูรณ์
1.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม
1.4.2.1 ทฤษฎี ของแบนดูรา (Bandura 1977, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี
2546 : 8) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างปั ญญาเชิ ง สัง คมว่า เป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติ กรรม แต่ไม่ ใช่ เพียงเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมภายนอกเท่านั้น กระบวนการเริ่ มต้นจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในโดยไม่ตอ้ งมีการแสดงออก (Acquisition) แบนดูราเชื่ อว่า การเรี ยนรู้ส่วนใหญ่
ของคนเกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่ งจะสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไป
พร้อมๆกัน และตัวแบบนี้ ทาํ หน้าที่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ อาจทําหน้าที่ส่งเสริ มหรื อยับยั้งการ
เกิดพฤติกรรม และช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ โดยตัวแบบนั้นอาจเป็ นบุคคลจริ งๆ (Live Model)
หรื อตัวแบบที่เป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ การ์ ตูน หรื อ นวนิยาย เป็ นต้น การเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบนี้ประกอบไปด้วย
กระบวนการ 4 กระบวนการ คือ กระบวนการตั้งใจ (Intentional Processes) กระบวนการเก็บจํา
(Retention Processes) กระบวนการกระทํา (Production Processes) และกระบวนการจูงใจ
(Motivational Processes) ซึ่ งการเรี ยนรู้ในแต่ละกระบวนการจะเป็ นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal) ปั จจัยทางสภาพแวดล้อม (Environmental) และปั จจัยทาง
พฤติกรรม (Behavioral)
นอกจากแนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตจากตัวแบบแล้ว แบน
ดูราได้เสนอแนวคิดสําคัญอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง (Self-Regulation)
ซึ่ งเชื่ อว่า มนุ ษย์สามารถที่จะควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทําของตนเองเพื่อนําตัวเอง
ไปสู่ จุดมุ่งหมายหรื อผลที่ตอ้ งการได้ และแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Selfefficacy) ซึ่ งเชื่ อว่า การรับรู ้ ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการกระทําของบุคคลผูท้ ี่รับรู้
ตนเองมีความสามารถก็แสดงความสามารถนั้นออกมา
วิธีการสอนหรื อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมต่างๆ โดยการ
สังเกตตัวแบบนั้น ควรดําเนินการเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความใส่ ใจและตั้งใจสังเกตตัวแบบ
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ขั้ นที่ 2 การเสนอตั ว แบบ ตั ว แบบจะต้ อ งมี ล ั ก ษณะเด่ น ชั ด ไม่
สลับซับซ้อนจนเกิ นไป เป็ นตัวแบบที่มีคุณค่ามีประโยชน์ สามารถดึงดูดจิตใจและทําให้ผสู้ ังเกต
เกิดความพอใจ
ขั้นที่ 3 การช่วยให้ผเู ้ รี ยนเก็บจําตัวแบบนั้นโดยใช้วธิ ี การต่างๆ เช่น การ
จัดทําเป็ นรหัส หรื อโครงสร้ างให้จาํ ได้ง่าย การซักซ้อมลักษณะของตัวแบบในความคิดและการ
ซักซ้อมด้วยการกระทํา
ขั้นที่ 4 การชักจูงให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิโดยการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่า หรื อ
เห็นผลที่น่าพึงพอใจในการปฏิบตั ิ รวมทั้งการช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ความสามารถของตนและเรี ยนรู้
วิธีกาํ กับตนเอง
ขั้นที่ 5 การลงมือหรื อปฏิบตั ิโดยช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือทํา สังเกตการ
กระทําของตนเองให้ผเู ้ รี ยนได้ขอ้ มูลย้อนกลับ และให้ผเู้ รี ยนได้เทียบเคียงการกระทําของตนเองกับ
ตัวแบบในความคิด
1.4.2.2 ทฤษฎี ของสกิ นเนอร์ (Skinner 1971, อ้างถึ ง ในทิศ นา แขมมณี
2542 :3) อธิ บ ายว่า พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ ป็ นผลที่ เ กิ ด จากการปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม
พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ได้รับจากการกระทําที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น
ซึ่ ง ผลจากการกระทํา นั้นมี อยู่ 2 ประเภท ได้แ ก่ ผลประเภทเสริ ม แรง (Reinforcer) ซึ่ ง ทํา ให้
พฤติกรรมนั้นมีอตั ราเพิ่มขึ้น และผลประเภทถูกลงโทษ (Punisher) ซึ่ งทําให้พฤติกรรมนั้นมีอตั รา
ลดลงหรื อหมดไป ดังนั้นเราจึงสามารถวางเงื่อนไข โดยใช้ตวั เสริ มแรงหรื อตัวลงโทษเป็ นเครื่ องมือ
ในการเพิม่ พฤติกรรมที่พึงปรารถนา และลดหรื อขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้
วิธีการปรับพฤติกรรมมีข้นั ตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้
วิธี ที่ 1 บ่ งชี้ หรื อกํา หนดพฤติ กรรมเป้ าหมายให้ชัดเจนมี ลกั ษณะเป็ น
พฤติกรรมที่สังเกตได้
วิธีที่ 2 ใช้แรงเสริ มที่เหมาะสมและถูกหลักการ ประกอบด้วย
1. ใช้ตวั เสริ มแรงทางสังคม เช่น การให้คาํ ชมเชย ยกย่อง สนใจ ให้
เกียรติ เป็ นต้น
2. ให้ ร างวัล เป็ นสิ่ ง ของหรื อ ใช้เ บี้ ย (Token) แลกกับ สิ่ ง ของที่ ผู้ป รั บ
พฤติกรรมต้องการ
3. ให้ท าํ กิ จกรรมที่ ช อบ เช่ น การอ่า นหนัง สื อการ์ ตูน การเล่ นเกมที่
นักเรี ยนชอบ
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วิธีที่ 3 ติดตามสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูป้ รับพฤติกรรม
เมื่ อมีพฤติกรรมที่ตอ้ งการเกิ ดขึ้ น ควรให้แรงเสริ มเป็ นครั้งคราว เพื่อจะให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่
ถาวร
1.4.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ
1.4.3.1 ทฤษฎี ข องฟรอยด์ (Freud 1939, อ้า งถึ งในล้วน สายยศ และ
อัง คณา สายยศ 2543 :170-176) ได้ ส รุ ปทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ (Psychoanalytic Theory) ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบสําคัญในทฤษฎี จิตวิเคราะห์ คือ อิด (Id) อีโก (Ego) และ
ซุปเปอร์ อีโก (Superego) Id เป็ นแหล่งพลังงานทางจิตเบื้องต้น และเป็ นที่ต้ งั แห่งสัญชาตญาณ มัน
สิ งอยู่ในโลกภายในซึ่ งมีอยู่ก่อนที่เราจะมีประสบการณ์ กบั โลกภายนอก มันเป็ นความต้องการ
แสวงหาเพื่อตนเองจะเรี ยกว่าเป็ นกิเลสตัณหาก็ได้ หรื อจะเรี ยกว่าสันดานดิ บที่มีความปรารถนา
รุ นแรงทุกอย่างปราศจากการกลัน่ กรอง ที่กล่าวนี้เป็ นระยะแรก
ต่อมาก็มี Ego เป็ นผูค้ วบคุมพฤติกรรมของ Id Ego อาศัยหลักแห่ งความ
จริ ง คือ สิ่ งที่ปรากฏอยูอ่ ย่างแท้จริ ง ไม่ใช่ใฝ่ ฝันอย่างลมๆแล้งๆ ทําให้มีความยั้งคิด ต้องใช้สมอง
หาเหตุผลหรื อการกําหนดรู ้ ตอนนี้ เริ่ มมีการเรี ยนรู้พฒั นาขึ้นมา การเรี ยนรู้ทาํ ให้คนฉลาดสามารถ
เป็ นนายเหนื อความอยากอันเกิดแด่ Id การเรี ยนรู้อาศัยการรับรู้ ความจํา ความคิดและส่ งเสริ มให้
Ego เข้มแข็ง
ซุ ปเปอร์ อีโก (Superego) เป็ นลักษณะที่สาม เป็ นแหล่งแห่ งอุดมคติและ
ศีลธรรมจรรยา เราทราบแล้วว่า Id อาศัยหลักแห่งความสําราญ Ego อาศัยหลักแห่ งความเป็ นจริ ง
ส่ วน Superego นั้นอยู่เหนื อหลักแห่งความจริ งไปอีก เป็ นเรื่ องของการประพฤติความดีที่สังคม
ยอมรับและละเว้นสิ่ งเลวที่สังคมไม่ยอมรับ Superego แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. Ego-ideal คื อ อุ ด มคติ เ ป็ นแนวคิ ด ของผูใ้ หญ่ ใ นสั ง คมที่ ส อนไว้ว่า
อะไรเป็ นสิ่ งที่ ควร อะไรเป็ นสิ่ งที่ไม่ควร และเมื่อประพฤติตามแล้ว จะเป็ นที่นิยมชมชอบของ
ผูใ้ หญ่ในสังคม
2. Conscience คือ มโนธรรม ได้แก่ ความรู้สึกว่าอะไรดีควรทํา อะไร
ชัว่ ควรละเว้น ในขั้นนี้เด็กจะพัฒนาจากการที่เด็กเคยกระทําผิดอยูใ่ นใจ เช่น ผูใ้ หญ่สอนให้เกลียด
ชัง ความสกปรก ถ้า ผูใ้ ดไปนิ ย มก็จ ะได้รับ โทษ จึ ง ละเว้น บุ ค คลในระดับ นี้ จะเคร่ ง ต่อ หลัก
ศีลธรรมเป็ นอันมาก เป็ นส่ วนสําคัญที่ป้องกันการกระทําความผิด
ในการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ย ม มี ค วามจํา เป็ นที่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะได้นาํ แนวคิด ความเชื่อจากทฤษฎีต่างๆ มาหลอมรวมประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

23
จะสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นเอกลักษณ์แบบไทยไว้ได้ และ
การนําเอาทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นมาบูรณาการในการจัดกิ จกรรม การเรี ยนการสอนตามความเป็ น
จริ ง จะทําให้นกั เรี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการ
1.4.3.2 ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow 1998, อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย
และรุ่ ง นภา ตั้ง จิ ตรเจริ ญกุ ล 2551 :12) กล่ า วถึ ง ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ โดยทัว่ ไปมนุ ษ ย์มี
พฤติกรรมดังนี้ คือ
1. มนุ ษ ย์มี ค วามต้องการโดยธรรมชาติ ความต้องการของมนุ ษ ย์มี อยู่
เสมอและไม่มีสิ้นสุ ด แต่สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าเขามีส่ิ งนั้นอยูแ่ ล้วหรื อยัง ขณะที่ความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการนั้นจะลดลง และความต้องการอื่นในลําดับที่
สู งขึ้นเป็ นลําดับต่อมาจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด โดยจะเริ่ มต้นตั้งแต่เกิดจนตาย
2. ธรรมชาติของความต้องการในสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วว่าจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ น
สิ่ งจูงใจให้แสดงพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีลาํ ดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (Hierarchy
of needs) กล่าวคือเมื่อความต้องการในระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสู ง
ก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที (Demand satisfaction)
Maslow ได้แบ่งระดับความต้องการของมนุ ษ ย์ต้ งั แต่ระดับตํ่าสุ ดไปถึ ง
สู งสุ ดรวม 5 ระดับดังนี้
1. ความต้องการทางกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการทาง
ร่ า งกายขั้น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์แ ละเป็ นสิ่ ง ที่ จ ํา เป็ นที่ สุ ด สํา หรั บ ชี วิ ต ร่ า งกายจะต้อ งได้รั บ การ
ตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและสมํ่าเสมอ ถ้าร่ างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว ชีวิตก็ดาํ รง
อยูไ่ ม่ได้ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ความต้องการอากาศ อาหาร นํ้าดื่ม เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อน และรวมไปถึงความต้องการทางเพศ เป็ นต้น ถ้าหากคนเราอยู่
สภาพที่อดอยากแล้ว ความต้องการสิ่ งแรกของเขาก็เป็ นความต้องการทางด้า นร่ า งกายดัง กล่ า ว
มนุ ษย์จะต้องมีความต้องการในลําดับต่อไปได้ก็ต่อเมื่อความต้องการชนิ ดนี้ ได้รับการตอบสนอง
แล้ว ดังนั้น ในขั้นแรกนี้ องค์การทุกแห่ งมักจะตอบสนองความต้องการของบุคลากรของตน โดย
การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อบุคลากรหรื อลูกจ้างจะได้นาํ เงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่ งจําเป็ น
ขั้นพื้นฐานของชีวติ ในการดํารงชีพของแต่ละคนต่อไป
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety or security needs) เมื่อ
ความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยก็จะเข้า
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มามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุ ษย์ ความต้องการดังกล่าวมี 2 รู ปแบบ คือ ความต้องการความ
ปลอดภัยทางด้านร่ างกาย และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ซึ่ งความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่ า งกาย ได้แก่ การมี ค วามปลอดภัย ในชี วิต การมี สุ ข ภาพดี การปลอดภัย จากโจรผูร้ ้ า ยและ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ส่ วนความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ การมีอาชี พการงานที่มนั่ คง การ
ทํางานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสิ นใจในการทํางานต่อไป อันจะเป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลาออกจากงานหรื อพิจารณาเลือกงานใหม่ แต่ตราบใดที่เขาไม่ได้รับความต้องการ
เบื้องต้น คือ ความต้องการทางด้านร่ างกายแล้ว ความต้องการที่จะได้รับความมัน่ คงปลอดภัยก็
ค่อนข้างจะมีนอ้ ย ดังจะเห็ นได้จากผูท้ ี่ประกอบอาชี พทุจริ ต ผิดกฎหมาย โจรผูร้ ้าย โสเภณี คน
เหล่ า นี้ ไ ม่ ก ลัวกฎหมาย ทั้ง นี้ ก็เพื่อปากท้องและความอยู่รอดของตนเองและคนในครอบครั ว
ดัง นั้น ในองค์ก ารหรื อหน่ วยงานต่า งๆ เมื่ อลู ก จ้า งได้รับความต้องการทางด้า นร่ างกาย คือได้
เงินเดื อน ค่าจ้าง เพื่อบําบัดความต้องการเบื้ องต้นตามสถานภาพแล้ว สิ่ งที่เขาต้องการต่อไปนี้ คือ
ความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ งจะถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการทํางานสําหรับเขา ดังนั้น สิ่ งที่มีผล
ต่อขวัญและกําลังของลูกจ้างทุกคน จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผบู ้ ริ หารต้องคํานึงถึงและจัดหาให้เขาตามควร
แก่ ส ถานภาพ ถ้า คนงานทํา งานด้ว ยความรู้ สึ ก หวัน่ ไหวถึ ง ความมัน่ คงของตํา แหน่ ง ที่ ท ํา อยู่
ตลอดเวลาแล้ว งานที่ทาํ ไปก็ขาดซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนัน่ ย่อมหมายความว่าจะเป็ นผลดีต่อองค์การ
แน่นอน
3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เมื่อความต้องการ 2 ประการ
แรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยูใ่ นระดับสู งกว่าก็จะเข้ามาครอบงําพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ความต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร
ความเป็ นมิตรที่ดี ความมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผูบ้ ริ หารองค์การและเพื่อนร่ วมงาน
องค์การหรื อหน่ วยงานต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการของลูกจ้างได้ โดยการให้ลูกจ้างมี
ส่ วนการแสดงความคิดเห็นให้ลูกจ้างทํางานเป็ น กระบวนการกลุ่ม (Group process) และมีลกั ษณะ
เป็ นการร่ ว มมื อ ร่ วมใจ (Collaboration) ในการทํา งานมากกว่า ที่ จ ะมุ่ ง แข่ ง ขัน (Competition)
ตลอดจนองค์การต้องมองเห็ นคุ ณค่าของบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยก
ย่อง ชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร
4. ความต้องการได้รับ การยกย่องสรรเสริ ญในสังคม (Esteem needs)
หมายรวมถึง ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความสําเร็ จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความ
เป็ นอิสระและเสรี ภาพในการทํางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่น และเป็ นที่ยอมรับนับถือของคน
ทั้งหลาย การมีตาํ แหน่ งสู งในองค์การ หรื อการที่สามารถ เข้าใกล้ชิดบุคคลสําคัญๆ ล้วนแล้วแต่
เป็ นการส่ งเสริ มให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้ น
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5. ความต้อ งการความสํ า เร็ จ สมหวัง ในชี วิ ต (Self-actualization) โดย
ธรรมชาติแล้วเมื่อมนุษย์ได้รับการสนองตอบตามความต้องการทั้ง 4 ระดับข้างต้น โดยที่เขาไม่ตอ้ ง
กังวลเรื่ องปากท้อง ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความปลอดภัย ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความรักจากคนอื่นหรื อจาก
สังคม และไม่ตอ้ งคํานึ งถึ งเรื่ องเกียรติยศ ชื่อเสี ยงหรื ออย่างอื่น แต่เรี ยนเพราะสนใจรักที่จะเรี ยน
เรี ยนให้ดีที่สุดความสามารถที่ตนมีอยูห่ รื อในการทํางานก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ทาํ งานเพื่ออะไร แต่
ทํางานเพื่องาน ทําเพราะสนใจ รักที่จะทํา และทําเพื่อต้องการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน
ให้ถึงจุดสู งสุ ด
1.4.3.3 ทฤษฏีแรงจูงใจของแม็คเคลแลนด์ (Mcclelland 1969, อ้างถึงใน
นงลักษณ์ วิรัชชัย และรุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล 2551 : 14) กล่าวว่า แรงจูงใจทางจิตวิทยาสังคมที่
มีผลต่อการทํางานมี 3 ประการ คือ
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliative motivation) หรื อความต้องการมี
ความสัมพันธ์อย่างดีกบั บุคคลอื่น คือ ความต้องการของบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนอื่น
เพื่ อนร่ วมงาน คํา นึ งถึ ง การยอมรั บ จากเพื่อนร่ วมงาน และรั ก ษาหน้าที่ ซ่ ึ ง กันและกันมากกว่า
คํานึงถึงการทํางานโดยตรง บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์จะประสบความสําเร็ จในการทํางานได้
นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากเพื่อนฝูง พวกพ้อง และถ้าให้เลือกผูร้ ่ วมงานก็จะเลื อกเพื่อน
มากกว่าผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ (Power motivation) หรื อความต้องการมีอาํ นาจ
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจจะใช้เผด็จการต่อบุคคลอื่น มีความต้องการอย่างรุ นแรงที่ มีอาํ นาจ
เหนือและต้องการใช้อาํ นาจควบคุม ถ้าหัวหน้างานมีแรงจูงใจประเภทนี้ เขาจะไม่ฟังเสี ยงคนงาน
หรื อเพื่อนร่ วมงาน
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement motivation) หรื อความต้องการ
สัมฤทธิ์ คือแรงจูงใจที่บุคคลหนึ่งต้องการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด ต้องการมี
ความภาคภู มิใจในตนเอง แข่ง ขันกับตัวเอง พยายามปรับ ปรุ ง ตัวเองให้ดีข้ ึ น ต้องการประสบ
ความสําเร็ จโดยเฉพาะงานที่ยากและท้าทาย คนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งจะเป็ นคนที่มีเหตุผล มี
ภาวะในการเสี่ ยงในระดับที่เป็ นไปได้ รู้จกั ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ถ้าให้เลือกบุคคลที่มา
ร่ วมงานก็จะเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อน
1.4.4 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม
1.4.4.1 ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของเพียเจต์ (Piaget) และโคลเบิร์ก
(Kohlberg) เพียเจต์ (Piaget 1932, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2542 : 5) อธิ บายว่า พัฒนาการทาง
จริ ยธรรมของมนุ ษย์เป็ นไปตามขั้นตอนและขึ้นอยูก่ บั วัย โดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้น
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แรก อายุระหว่าง 5-8 ปี เป็ นขั้นการยอมรับกฎเกณฑ์จากผูท้ ี่มีอาํ นาจเหนือตน (Heteronomous) เช่น
บิดา มารดา ครู และเด็กที่โตกว่า เด็กจะปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด และเชื่ อว่ากฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ขั้นที่ 2 เป็ นขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุต้ งั แต่ 9 ปี
ขึ้ นไป เด็กจะเริ่ มมีความคิดว่ากฎเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่างบุ คคล และผูท้ ี่ใ ช้กฎเกณฑ์จะต้อง
ร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ต่อมา โคลเบิร์ก (Kolhberg 1981, อ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุ มนาวิน 2550
: 9-11) ได้พฒั นาแนวคิดต่อเนื่ องจากเพียเจต์ โดยแบ่งการพัฒนาการเพิ่มขึ้นจาก 2 ขั้นเป็ น 6 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลี กการถูกลงโทษ (Punishment and obedience
orientation) ขั้นเป็ นพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขั้นแรก เป็ นจริ ยธรรมของเด็กอายุ 2 ถึง
7 ขวบ เด็ ก จะตัด สิ นใจหรื อ ยอมกระทํา พฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง เพราะความกลัว ความ
เจ็บปวดจากการถูกลงโทษทางกาย เช่น เด็กไม่ด้ือ เด็กยอมทําตามสิ่ งที่ผเู้ ลี้ยงบอกหรื อสั่ง เพราะ
กลัวถูกตี กลัวถูกลงโทษ จริ ยธรรมในขั้นนี้ อาจปรากฏในผูใ้ หญ่ที่เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมไม่พฒั นา
ตามวัย เช่น ไม่กระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เพราะกลัวถูกลงโทษ หรื อกลัวตกนรก เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental-relativist orientation) เป็ น
จริ ยธรรมของเด็กอายุ 7 ถึ ง 10 ขวบ เด็กจะเรี ยนรู้ ว่า การกระทําที่ถูกต้อง คือ การกระทําที่
ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ เช่น ขนม อาหาร ของเล่น หรื อ เงิน เป็ นต้น ทําให้เกิดพฤติกรรม
ที่เข้าทํานองว่า ยืน่ หมู ยืน่ แมว หรื อ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรื อ ผลัดกันเกาหลัง มักปรากฏการณ์
ให้เหตุผลในการกระทําในจริ ยธรรมขั้นนี้ เช่น เด็กจะทําตามคําสั่ง ก็ต่อเมื่อมีสิ่งของตอบแทน
เช่ น ขนม เงิ น เป็ นต้น ผูใ้ หญ่ที่ มีเหตุ ผลเชิ ง จริ ย ธรรมชะงัก ในขั้นนี้ จะให้เหตุ ผลการกระทํา
หรื อไม่กระทําเช่น ทําแล้วไม่คุม้ ค่ากับที่ลงทุนลงแรง หรื อทําแล้วสู ญเปล่า หรื อจะทําสิ่ งใด ถึงแม้
จะเป็ นหน้าที่ก็จะขอหรื อต้องได้สิ่งตอบแทน มิฉะนั้นจะไม่ทาํ หรื อทําแบบขอไปที เป็ นต้น
ขั้ นที่ 3 หลั ก ก ารทํ า ตามความเห็ นชอบของผู้ อื่ น(Interpersonal
concordance) ในช่วงนี้เหตุผลที่สาํ คัญในการที่เด็กจะตัดสิ นใจกระทําหรื อไม่กระทําพฤติกรรม เกิด
จากการที่เด็กรู ้สึกว่า สิ่ งที่ตดั สิ นใจกระทําหรื อไม่กระทํานั้น ได้รับความเห็นชอบ ยินยอม หรื อ
เป็ นไปตามที่ บุ ค คลรอบข้า งคาดหวัง หรื อยอมรั บ ดัง นั้นเด็ก ในช่ ว งอายุ 10 ถึ ง 13 ปี มัก มี
พฤติกรรมคล้อยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ หรื อพฤติกรรมที่ทาํ ให้ตนเป็ นจุดเด่น เพื่อเรี ยกร้ อง
ความสนใจ และการยอมรับจากผูอ้ ื่น โดยเฉพาะเพื่อน ในเด็กบางคน การที่จะเป็ นที่ยอมรับจาก
เพื่อน ทําให้ตนต้องแสดงพฤติ กรรมที่เด่น รู้ สึกว่าตนเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งอาจเป็ นพฤติกรรมที่ไม่น่า
ปรารถนาหรื อเบี่ยงเบน เช่น พฤติกรรมการขับรถซิ่ง พฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็ นต้น ส่ วน
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ผูใ้ หญ่ที่จริ ยธรรมหยุดชะงักอยู่ในขั้นนี้ คือ บุคคลที่กระทําการใดๆ โดยเห็นแก่พวกพ้อง เครื อ
ญาติหรื อเพือ่ นฝูงมากกว่าที่จะตัดสิ นใจกระทําสิ่ งใด เพราะเห็นแก่ส่วนรวมเป็ นหลัก โดยจะเลือก
ยึดเอาผลประโยชน์ของตนหรื อพวกพ้องเป็ นหลักมากกว่าเอาประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหน้าที่และกฎข้อบังคับในสังคม (Law and order)
จริ ยธรรมในขั้นนี้ เป็ นจริ ยธรรมที่ สูงกว่าขั้นที่ 3 ในขั้นนี้ บุคคลกระทําสิ่ งต่างๆ ตามกฎระเบียบ
หรื อหน้า ที่ ที่ สั งคมกํา หนด โดยไม่ คาํ นึ งถึ ง ญาติ หรื อพวกพ้องเพื่อนฝูง โดยโคลเบิ ร์ก เสนอว่า
จริ ยธรรมในขั้นนี้ เป็ นจริ ยธรรมของเด็กอายุ 13 ถึง 16 ปี เช่ น การปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน การปฏิบตั ิตามกฎจราจร การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การหรื อหน่วยงาน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามผูใ้ หญ่หลายคนมี เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมหยุดชะงักในขั้นนี้ โดยการที่อา้ งกฎระเบียบ
ข้อบังคับ มาเป็ นประโยชน์ในการที่จะกระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออีกอย่างหนึ่ ง คือ
การนําระเบียบที่มนุษย์ต้ งั ขึ้นมาอ้างโดยไม่ดูผลประโยชน์ของส่ วนรวม
ขั้ น ที่ 5 ห ลั ก ก า ร ทํ า ต า ม คํ า มั่ น สั ญ ญ า ( Social-contract legalistic
orientation) คือการตัดสิ นใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ทาํ ตนขัดต่อสิ ทธิ อนั พึงมีได้
ของบุคคลอื่น บุคคลที่มีจริ ยธรรมในขั้นนี้จะสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้
ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal-ethic principal orientation)
บุคคลจะแสดงเหตุ ผลที่ เป็ นหลัก สากล ไม่ยึดติดต่อกฎเกณฑ์ท างสัง คมของตน บุค คลมีค วาม
ยืดหยุ่นทางจริ ยธรรม กระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งใดตามหลักอุดมคติสากล เพราะประโยชน์ของ
ส่ วนรวมเป็ นหลัก ขั้นนี้จะปรากฏในผูใ้ หญ่ บุคคลที่มีจริ ยธรรมในขั้นนี้ นับว่าเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรมใน
ขั้นสู งสุ ด บุคคลแต่ละคนจะมีหรื อไม่มีการพัฒนา หรื อมีการพัฒนาเร็ ว-ช้าต่างกัน เราสามารถวัด
ระดับจริ ยธรรมของบุคคลได้โดยดูจากเหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่บุคคลนั้นให้ และเราสามารถส่ งเสริ ม
ให้บุคคลมีพฒั นาระดับจริ ยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปิ ดโอกาสให้บุคคลเรี ยนรู้จากการ
ตัดสิ นใจทางจริ ยธรรมและอภิปรายร่ วมกับผูอ้ ื่น การได้แสดงความคิดเห็นและการอภิปรายร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ทําให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมตํ่า เรี ยนรู ้การใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้นสู งได้
วิธีการ การสอนหรื อการพัฒนาจริ ยธรรมตามทฤษฎีการพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมสามารถทําได้หลายวิธี เช่น
1. ระดับ การพัฒ นาการทางจริ ย ธรรม และขั้น ของการใช้เ หตุ ผ ลเชิ ง
จริ ยธรรมของโคลเบิร์ก ให้ความเข้าใจว่า เด็กในช่ วงอายุต่างๆ จะมีพฒั นาการทางจริ ยธรรมไป
ตามลําดับขั้น และเด็กในชั้นเรี ยนแต่ละคนจะมีข้นั การใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมไม่เท่ากัน ดังนั้น ครู
จึง สอนจริ ย ศึ กษาให้เด็ กทุ กคนเหมือนกันหมดไม่ไ ด้ ครู จาํ เป็ นต้องวิเคราะห์เด็ก ก่ อนว่า เขามี
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เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมขั้นใด แล้วจึงช่ วยให้เขาพัฒนาขึ้ นในขั้นสู งอีกขั้นหนึ่ ง โดยการพยายามจัด
ประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการนั้น
2. พัฒนาการทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลเกิ ดขึ้ นได้จากการที่ ไ ด้มี โอกาส
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และสภาพแวดล้อม การได้มีปฏิสัมพันธ์ดงั กล่าวจะช่วยให้บุคคลเข้าใจความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ซึ่ งเขาจะสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจในปั ญหาต่างๆ
โดยเฉพาะปั ญหาเชิ งจริ ยธรรม ดังนั้นการให้เด็กเข้ากลุ่มทางสังคมต่างๆ จะช่ วยให้เด็กได้เรี ยนรู้
บทบาทของตนเองและของผูอ้ ื่น อันจะช่วยให้เขาได้พฒั นาจริ ยธรรมในขั้นสู งขึ้นไปอย่างรวดเร็ ว
3. ครู สามารถกระตุน้ พัฒนาการทางจริ ยธรรมของเด็กให้สูงขึ้นได้ โดย
การช่วยให้เด็กได้ฝึกกับปั ญหาความขัดแย้งเชิงจริ ยธรรมบ่อยๆ และฝึ กให้เด็กได้วเิ คราะห์ อภิปราย
โต้แ ย้ง กัน และตัดสิ นใจโดยพิ จ ารณาความเห็ นรวมทั้ง กฎเกณฑ์ต่า งๆทางสั ง คมด้วย เรื่ องที่
นํามาใช้ในการอภิปรายอาจเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในชี วิตประจําวัน หรื อเป็ นเรื่ องที่ครู สมมุติข้ ึนก็ได้
แต่สถานการณ์ ควรเป็ นเรื่ องที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของผูเ้ รี ยน และเป็ นปั ญหาที่สามารถใช้
เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมในระดับที่ตรงกับพัฒนาการทางจริ ยธรรมที่เป็ นอยูข่ องผูเ้ รี ยนและในระดับที่
สู งกว่า การเสนอสถานการณ์ปัญหานั้นอาจใช้สื่อ เช่น ภาพ สไลด์ หรื อ วิดีโอ เป็ นต้น ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในปั ญหาชัดเจนขึ้น หรื อหากใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติประกอบก็จะยิ่ง
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจตัวละครและสถานการณ์น้ นั ๆ ลึกซึ้ งขึ้น นอกจากนั้นการให้ผเู้ รี ยน
แสดงเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิ นใจและอภิปรายกันนั้น อาจนํากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิ ค
อภิปรายกลุ่มต่างๆเข้ามาช่วยให้การอภิปรายมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น
4. วิธีที่ครู สามารถช่วยกระตุน้ พัฒนาการทางจริ ยธรรมของเด็กให้สูงขึ้น
ได้อีกวิธีหนึ่ง คือ การช่วยจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนและในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการที่เด็กจะสามารถ
แสดงความคิ ดเห็ น อภิปรายโต้แย้งเกี่ยวกับปั ญหาขัดแย้งเชิ งจริ ยธรรมกับเพื่อนๆได้อย่างเปิ ดเผย
บรรยากาศในที่น้ ี หมายถึง บรรยากาศที่ให้เสรี ภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น การได้รับการ
ยอมรับ และความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วิพากษ์วจิ ารณ์ และการกล่าวหาต่างๆ
1.4.5 ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
1.4.5.1 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 7) ได้เสนอทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม
มีเนื้ อความว่า ถ้าเปรี ยบพฤติกรรมต่างๆของคนดีและคนเก่งเหมือนผลไม้บนต้น เช่ น ผลมะม่วง
การที่จะได้มะม่วงดกผลใหญ่หวานอร่ อยบนต้นนี้ ลําต้นและรากจะต้องสมบูรณ์ลกั ษณะทางจิตใจ
5 ประการ จึงเปรี ยบเสมือนลําต้นไม้จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นสาเหตุของพฤติกรรม คือ
1. ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนดี และคน
เก่ง
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2. เหตุ ผลเชิ ง จริ ย ธรรม หรื อการเห็ นแก่ ผูอ้ ื่ นส่ วนรวมและหลัก สากล
มากกว่าการเห็นแก่ตวั

3. ลักษณะมุ่งอนาคต สามารถคาดการณ์ไกลและสามารถควบคุมตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม
4. ความเชื่ออํานาจในตนว่าทําดีได้ดี ทําชัว่ จะต้องได้รับโทษ
5. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หรื อความมานะบากบัน่ ฝ่ าฟันอุปสรรคจนประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้เป็ นลักษณะทางจิตใจ
ทั้ง 5 ประการนี้ถา้ มีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมของ
คนดีและคนเก่งอย่างสมํ่าเสมอ แต่ถา้ ขาดลักษณะหลายประการมากเท่าใด บุคคลนั้นก็จะเป็ นผูท้ ี่
ไม่ ส ามารถเป็ นคนดี แ ละเก่ ง ได้ นอกจากลัก ษณะทางจิ ต 5 ประการที่ เ ป็ นลํา ต้น ของต้น ไม้
จริ ย ธรรมแล้ว พฤติ ก รรมของคนดี และคนเก่ ง จะเกิ ดได้ก็ต่อเมื่ อบุ คคลมี ล ัก ษณะทางจิ ตที่ เป็ น
พื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ
1. สติปั ญญา หมายถึ ง ความเฉลี ย วฉลาด เหมาะสมกับ อายุ เมื่อเป็ น
ผูใ้ หญ่ก็มีความสามารถทางการคิดที่เป็ นนามธรรมขั้นสู งได้
2. ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การเข้าใจมนุษย์และสังคม รู้จกั เอา
ใจเขามาใส่ ใจเรา
3. มี สุ ข ภาพจิ ต ใจดี หมายถึ ง การมี ค วามวิต กกัง วลเล็ ก น้อ ยหรื อ ใน
ปริ มาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
ลักษณะพื้นฐานทางจิตทั้ง 3 ประการนี้ เป็ นสาเหตุสําคัญของการพัฒนา
ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ ที่ลาํ ต้นและพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง ซึ่ งเป็ นไม้บนต้น ในทฤษฎี
ต้นไม้จริ ยธรรมนั้น มีลกั ษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะต้องเสริ มตั้งแต่เด็ก 2 ขวบขึ้นไป ควร
พัฒนาการฝึ กให้กระทําพฤติกรรมที่ดีงามจนติดเป็ นนิสัย
สรุ ปได้วา่ ในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม มีความจําเป็ นที่ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายโดยเฉพาะครู จะได้นาํ แนวคิด ความเชื่อจากทฤษฎีต่างๆ มาหลอมรวมประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
จะสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นเอกลักษณ์แบบไทยไว้ได้ และ
จะทําให้นกั เรี ยนมีการปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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2. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ดังนี้
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เพศ จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมในประเทศไทยและ
ต่า งประเทศ (ดุ จเดื อน พันธุ ม นาวิน 2550 : 68) ถื อว่า เป็ นปั จจัย สํา คัญที่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรม
คุณธรรม จริ ยธรรม ผลจากงานวิจยั สรุ ปว่า กลุ่มนักเรี ยนชายมีพฤติกรรมคุณธรรม จริ ยธรรมน้อย
กว่ากลุ่มนักเรี ยนหญิงในหลายๆด้าน เช่น ในด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ/วินยั ในด้านความ
รับผิดชอบ ในด้านการประหยัดและอนุรักษ์ เป็ นต้น
ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยน จากทฤษฎี ท างสติ ปัญญาของ (Piaget) ได้ใ ห้แนวความคิ ดว่า
พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมขึ้ น อยู่ก ับ ความฉลาด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวความคิ ด ของโคลเบิ ร์ ก
(Kohlberg) ที่กล่าวว่า การใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีความสัมพันธ์กบั ระดับสติปัญญา และอารมณ์
นอกจากนี้ ในงานวิจยั ยังพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการทางจริ ยธรรมที่อยูใ่ นเกณฑ์
สู งและเป็ นไปในทางบวก คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (สลิลลา แสงมณี 2539 : 98-99)
สภาพครอบครั ว สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังและเสริ มสร้ างคุ ณธรรม
จริ ยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เด็กสามารถเรี ยนรู้พฤติกรรมต่างๆ จากคนรอบข้างภายในครอบครัว
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู สถานภาพของครอบครัว อาชีพครอบครัว เป็ นต้น ล้วนมีบทบาทต่อการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ตัวจักรสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมก็คือพ่อแม่ ดังที่ดุจ
เดือน พันธุ มนาวิน (2550 : 67) กล่าวว่าสภาพครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการอบรมเลี้ ยงลูก
ของบิ ดามารดา ตลอดจนสภาพของครอบรั ว เป็ นปั จจัย สํา คัญที่ เกี่ ย วข้องพฤติ กรรมคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ผลจากการวิจยั สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนที่รายงานว่า บิดามารดาใช้วิธีการอบรมเลี้ ยงดูอย่าง
เหมาะสม เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิ ปไตย หรื อรายงานว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของตนดีมาก ไม่ค่อยมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสมาชิ กในครอบครัว นักเรี ยนที่รายงานเช่ นนี้ มักเป็ นผูท้ ี่มีพฤติ กรรม
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั มาก
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นปั จจัยอันสําคัญที่จะทําให้มนุ ษย์ประสบความสําเร็ จในชี วิต
และมีความสุ ข สามารถควบคุมความขัดแย้งและอารมณ์ ต่างๆของตนเอง ซาโลเวย์ (Salovey)
และเมเยอร์ (Mayer) (กรมสุ ขภาพจิต 2546 : 1-3) ได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ ว่า เป็ น
รู ป แบบหนึ่ งของความฉลาดทางสั ง คมที่ ป ระกอบไปด้ว ยความสามารถในการรั บ รู้ อ ารมณ์
ความรู ้ สึกของตนเอง และผูอ้ ื่น สามารถแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิ ดขึ้น และใช้เป็ น
ข้อมูลที่เป็ นเครื่ องชี้นาํ ในการคิดและการกระทําสิ่ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเห็นคุ ณค่ าในตนเอง คือจิตใต้สํานึ กและพฤติกรรม จิตใต้สํานึ กของคนที่มีการเห็ น
คุณค่าในตนเอง จะต้องรู ้จกั บาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่ งใดไม่ดี ส่ วนพฤติกรรมของคนที่มีการ
เห็นคุ ณค่าในตนเอง ต้องมีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหา เชื่ อมัน่ ในความคิดและความสามารถ
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ของตัวเอง และสามารถเลื อ กวิธี ก ารตัดสิ นใจที่ ถู ก ต้อง คนที่ มี ก ารเห็ นคุ ณค่า ในตนเองมัก จะ
ประกอบด้วย มองโลกในแง่ดีเสมอ มองวิกฤติ ให้เป็ นโอกาส ประเมิ นตัวเราให้มีค่ าอยู่เสมอ
เชื่ อ มั่น ในความสามารถของตัว เอง และมองว่ า ตัว เราเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชี วิ ต และสามารถ
เปลี่ ย นแปลงตามที่ เ ราต้อ งการ และถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม (กรมสุ ขภาพจิต 2545 : 6)
การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา การจัดสิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษา อาคารเรี ยน
และห้องเรี ยนก็มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งสมพงษ์ จิตระดับ (2530 : 15)
กล่าวว่า การจัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มการมีคุณธรรม จริ ยธรรม ของผูเ้ รี ยน
ภายในสถานศึกษานั้นๆอย่างมาก เพราะผูเ้ รี ยนจะใช้เวลาที่อยูใ่ นสถานศึกษานานพอสมควร การ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมกระทําได้ไม่ยาก เพียงจัดสภาพให้โรงเรี ยนมี
ความสะอาดเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อยูเ่ สมอ มีการจัดห้องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้จะทําให้ผเู ้ รี ยนรับเอาค่านิยมที่ดี โดยที่ผเู ้ รี ยนจะรับไปโดยไม่รู้ตวั
การรั บรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม เนื่ องจากคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่
กําเนิ ด จําเป็ นจะต้องจัดให้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรม เพราะเป็ นสิ่ งที่
สําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และยังเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึ งแนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่ งเน้นทั้งด้านความรู้
และคุณธรรม ไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุ ณธรรม กระบวนการ
เรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งการสอดแทรกเนื้ อหาที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมเข้าไปในรายวิชาอื่นๆ ก็จะเป็ นส่ วนช่วยทําให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมได้อีกทางหนึ่ ง และนอกจากนี้ สื่อ เป็ นยังเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่จะช่ วยกระตุน้ ต่อการพัฒนา
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมของผูเ้ รี ย น ซึ่ ง หากมี สื่ อที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณธรรม จริ ย ธรรมให้พ บเห็ นอยู่
บ่อยครั้ ง ก็จะช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ข้ ึ นในตัวผูเ้ รี ย น ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศ น์ อินเทอร์ เนต วิท ยุ
หนังสื อ และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เมื่อผูเ้ รี ยนได้อ่านย่อมจะได้เรี ยนรู้ถึงแบบอย่างและบรรทัดฐานของ
สังคมที่สื่อนั้นๆสะท้อนรู ปแบบให้เห็ นการกระทํา ข้อควรประพฤติ ข้อห้ามปฏิ บตั ิ กฎเกณฑ์
ศีลธรรม จรรยา มารยาท ที่คนในสังคมนั้นๆกําหนด ผูเ้ รี ยนจะค่อยๆเรี ยนรู้ เลี ยนแบบ และ
สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทัง่ ยึดไปเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพื่อน เพื่อนเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ต้ งั แต่เด็ก
เพราะผูเ้ รี ยนจะเลื อกคบเพื่อนที่ มีลกั ษณะคล้ายกับตน หรื อคนที่ อยู่ใกล้ชิด และเมื่ อโตขึ้นก็จะ
ได้รับอิ ทธิ พลเพิ่มมากขึ้น และให้ค วามสําคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และจะกระทําทุ กอย่า ง
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เพื่ อ ให้ เ พื่ อ นชมและยอมรั บ อันมี อ ยู่ใ นสาระสํา คัญของทฤษฎี พ ฒ
ั นาจริ ย ธรรมของ เพี ย เจต์
(Piaget 1932, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2542 : 5) ว่าเป็ นแหล่งที่สําคัญที่มีอิทธิ พลต่อความรู้และ
ระดับจริ ยธรรมซึ่ ง โคลเบิร์ก (Kohlberg 1981, อ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุ มนาวิน 2550 : 9-11) ก็
ได้อธิ บายไว้คล้ายกันว่าการปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อนจะมีผลต่อระดับจริ ยธรรม เด็กที่ได้ร่วมสังคม
กันจะมีความก้าวหน้ากว่าเด็กที่แยกเดี่ ยวออกมาจากเพื่อน เพราะการได้พูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นมีการอภิปรายโต้แย้งกับเพื่อนจะทําให้เขาได้รับความคิดเห็นและทัศนคติใหม่ๆ ต่างไปจาก
ที่ตนมีอยู่ รวมไปถึ งการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม และการมีแบบอย่างการประพฤติปฏิบตั ิตนที่ดี
จากเพื่อนจะช่วยให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณธรรม จริ ยธรรมในระดับที่มากขึ้น
การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรมก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ของผูเ้ รี ยน โดยมีหลาย
ประเทศที่ได้มีการส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น อเมริ กา
อังกฤษ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ เป็ นต้น (ฉันทนา จันทร์ บรรจง 2547 : 40) เพราะการจัด
กิจกรรมเป็ นการสนับสนุนการมีส่วนร่ วม คุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ความเป็ นพลเมืองดี มีทศั นะ
คติที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมให้ดีข้ ึน สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข เช่ น กิ จกรรมทําบุญตักบาตร ค่ายอบรมธรรมะ เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา
เป็ นต้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ทําให้ผูว้ ิจยั สามารถที่จะสรุ ปตัวแปรที่ถือได้ว่า
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมได้ดงั นี้ คือ เพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สภาพครอบครั ว ความฉลาดทางอารมณ์ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การสร้ า งบรรยากาศใน
สถานศึกษา การรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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3. การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝั ง
และพัฒนาให้กบั ประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเด็กและเยาวชนซึ่ งถือว่าเป็ นวัยแห่ง
การเรี ย นรู ้ และสามารถรั บ เอาค่ า นิ ยมต่า งๆ ของสัง คมได้อย่างรวดเร็ ว วิธี การที่ จะทํา ให้เกิ ด
พฤติกรรมคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เป็ นไปในทางที่ดีและยัง่ ยืนในสังคมไทย จะต้องมีการอบรม
สั่งสอนเพื่อปลูกฝั งคุ ณธรรม และจริ ยธรรมด้านพฤติกรรม จิตใจ และสติ ปัญญาในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้
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3.1 การปลูกฝังด้านพฤติกรรม
สําหรับพฤติกรรมทางกาย วาจา เป็ นสิ่ งที่มนุษย์แสดงออกมาภายนอก ซึ่ งมีผลต่อตัวเอง
และผูอ้ ื่ น ตามลัก ษณะของพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมา การศึ ก ษาจึ ง ควรปลู ก ฝั ง ให้นัก เรี ย นมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง ในด้านต่อไปนี้
3.1.1 ระเบี ย บวินัย ขั้นพื้นฐาน คื อ ระเบี ย บที่ ควรปฏิ บ ตั ิ ในชี วิตประจํา วัน ซึ่ ง
เป็ นไปเพื่อความ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นอย่างเป็ นสุ ข เช่ น วินยั ในการ
รับประทานอาหาร การนัง่ การเดิน การพูดคุย เป็ นต้น
3.1.2 ระเบียบวินยั ทางสังคม คือ การอบรมสั่งสอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั ระเบียบสังคม
เพื่ อมิ ใ ห้ล่ ว งละเมิ ด กฎเกณฑ์ บ รรทัด ฐานของสัง คม จนทํา ให้สั ง คมเกิ ด ความเดื อดร้ อ น เช่ น
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยม เป็ นต้น
3.1.3 ศีลธรรมขั้นพื้นฐาน คือ การปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิ บ ตั ิ ตนตามศี ล ธรรมขั้นพื้นฐานได้ คื อ เบญจศี ล เบญจธรรมที่ เป็ นพื้ นฐานในการ
ดํารงชีวติ ของคนในสังคม
3.1.4 การรู ้จกั ใช้สอยปัจจัยเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง คือ การรู้จกั คุณค่าและสาระของ
ปั จจัยเครื่ องใช้ที่เป็ นวัตถุเงินทองได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่หลงใหลฟุ่ มเฟื อยไปตามค่านิยมที่ปราศจาก
การพิจารณาในแง่ของจริ ยธรรม
3.1.5 ทักษะทางสังคม คือ การสร้างทักษะทางสังคมให้กบั นักเรี ยนอย่างถูกต้อง
ให้เขาสามารถปฏิบตั ิต่อบุคคลต่างๆ ทางสังคมและสามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างปลอดภัย
3.2 การปลูกฝังด้านจิตใจ
คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทางจิตใจที่ดี ดังนี้
3.2.1 สร้ า งความศรั ท ธาเชื่ อมัน่ ในการทําความดี หรื อสร้ า งแรงจูง ใจในการทํา
ความดีให้เกิ ดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยน ให้เขาเกิดจิตสํานึ กในการทําความดีดว้ ยตัวของเขาเอง โดยปราศจาก
การบังคับควบคุมจากผูใ้ หญ่
3.2.2 ให้มีความมุ่งมัน่ เกิดพลังใจและบากบัน่ ในการกระทําสิ่ งที่ดี เช่น ให้มีความ
ขยันหมัน่ เพียร
3.2.3 ให้มีจิตใจที่ดีงาม ประกอบด้วย คุ ณธรรมจริ ยธรรมประจําใจ เช่ น ความ
เมตตา กรุ ณา อดทน เป็ นต้น
3.2.4 มีจิตใจที่มนั่ คง เข้มแข็ง สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนได้ ใน
กรณี ที่ตอ้ งเผชิญกับสิ่ งยัว่ ยุต่างๆจากภายนอก
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3.3 การปลูกฝังด้านสติปัญญา
ในด้านสติปัญญานั้น ต้องพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็ น คิดอย่างถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง ดังนี้
3.3.1 ให้มีทศั นคติที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิต ด้วยการให้ผเู้ รี ยนสามารถพิจารณา
สิ่ งต่างๆ ได้ตามความเป็ นจริ งว่า สิ่ งใดเป็ นคุณ สิ่ งใดเป็ นโทษ สิ่ งใดเป็ นประโยชน์ หรื อไม่เป็ น
ประโยชน์ รู้จกั แยกแยะถูกผิด ชัว่ ดี ได้ดว้ ยตนเอง
3.3.2 ให้มีชีวติ คิดด้วยปั ญญา ด้วยการใช้วิธีคิดตามหลักเหตุผล มีวิธีคิดแก้ปัญหา
และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องบนฐานของปั ญญา และการดําริ ตริ ตรองในสิ่ งที่ถูกต้องที่ไม่เป็ นไปเพื่อ
การเบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น
สุ ภรณ์ สภาพงศ์ (2538 : 32) ได้กล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึกษาว่า
ถ้า เปรี ย บคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป็ นเหมื อนต้นไม้ ก็ค งจะปลู ก ฝั ง ความเจริ ญ งอกงามได้ง่ า ยที่ สุ ด
เพราะเพียงแต่รดนํ้า พรวนดิน ใส่ ปุ๋ย กําจัดวัชพืช ต้นไม้ก็จะเจริ ญเติบโตงามสะพรั่งได้ผลเป็ นที่
น่าพอใจ แต่คุณธรรมจริ ยธรรมไม่ใช่ตน้ ไม้ มันเป็ นเพียงนามธรรม จึงยากเหลือเกินที่เราจะสร้าง
ให้เกิดขึ้นและฝังอยูใ่ นจิตใจมนุษย์ บางครั้งมีแล้วยังแปรเปลี่ยนไปเป็ นอื่น ยากที่จะยัง่ ยืน ดังพุทธ
วจนะที่ว่า ทุกอย่างในโลกนี้ ย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด ดังนั้น การปลูกฝั งคุ ณธรรม
จริ ยธรรมให้ก ับคนจึ ง เป็ นเรื่ องใหญ่ ทํา ยาก และน่ า เบื่ อ แต่ก็ เป็ นเรื่ องสําคัญที่ ทุ กฝ่ ายไม่ค วร
มองข้ามคุณธรรม จริ ยธรรมจะเกิดในจิตใจของคนได้ ต้องเกิดจากปั ญญาที่ช่วยให้เห็นความจริ ง
เห็นสัจธรรมด้วยตัวบุคคลเอง ไม่ใช่เกิดจากการท่องจํา การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมในเด็กและ
เยาวชนจึงควรเป็ นไปตามธรรมชาติเป็ นปกติ ควรหลีกเลี่ยงการสั่งหรื อการบังคับ ควรทําโดยการ
สอนตรงๆ แต่ค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพื้นฐานความรัก ความเข้าใจ ให้เสรี ภาพและ
โอกาสเด็กในการคิ ดใช้ปัญญา ให้เด็กได้เรี ยนรู ้ และฝึ กจากภายในจิ ตใจสู่ ภายนอก คือ กายและ
วาจา และการฝึ กกาย วาจา เพื่อจิตใจที่สมบูรณ์และมุ่งสู่ ชีวติ อันสงบ
สํา หรั บ การศึ ก ษาที่ จะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริ ย ธรรมได้น้ ัน จําเป็ นต้องจัด
กระบวนการศึกษาที่นาํ เอาระบบคุณธรรม จริ ยธรรมเข้าไปใช้อย่างครบวงจร ดังนี้ (สุ ภาพ เครื อ
เนตร 2542 : 21)
1. กระทําอย่างต่อเนื่อง การศึกษาจะต้องพัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ทุกระดับการศึกษา นับตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา
2. กระทําทุกขั้นตอน การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้เกิดขึ้นแก่ผเู้ รี ยนโดยผ่านระบบ
การศึกษานั้น จะต้องกระทําในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนการสอนทั้งหมด มิใช่ ทาํ เพียง
ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้น เพราะคุณธรรม จริ ยธรรมมิใช่ความรู้ที่จะหยิบยื่นให้เวลาใดก็ได้ แต่เป็ น
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คุณลักษณะทางจิตใจที่ได้รับการซึ มซับมาอย่างต่อเนื่ อง จนฝังลึกอยูใ่ นห้วงของจิตใจ ฉะนั้นการ
ปลูกฝั งคุณธรรมแก่ผูเ้ รี ยนจะต้องกระทําทุกขณะทุกกิจกรรมนับตั้งแต่การเรี ยนการสอน การเป็ น
ตัวอย่างของครู การจัดสภาพแวดล้อม และการวัดผลประเมินผล เป็ นต้น
3. ต้องอาศัยความร่ วมมือของทุ กฝ่ าย ในการที่จะสร้ า งบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่
อบอวลไปด้วยกลิ่ นไอแห่ งคุ ณธรรม จริ ยธรรมนั้น มีความจํา เป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ ความ
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาทั้ง หมด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของ
สถานศึกษา ที่ครู อาจารย์ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบร่ วมกัน ไม่มอบหมายหน้าที่เด็ดขาดใน
การปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งโดยเฉพาะ อีก
ทั้ง ตัว บุ ค คลและบรรยากาศรอบตัวนัก เรี ย นต้องเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ นการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม
นอกจากความร่ วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาแล้ว จะต้องได้รับความร่ วมมือจากสังคม
ด้วย โดยต้องเริ่ มต้นตั้งแต่ครอบครัว ที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่การพัฒนาจิตใจของ
เด็ก ตลอดจนสถาบันทางสังคม ซึ่ งปั จจุบนั นี้ นอกจากจะไม่ได้รับความร่ วมมือจากสังคมในการ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแล้ว สัง คมด้า นมื ดยัง จ้องทํา ลายเด็ก และเยาวชนให้ถ อยห่ า งจาก
คุณธรรมจริ ยธรรมด้วย การศึกษาจึงต้องได้รับความร่ วมมือจากสังคมด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข
ในสิ่ งที่จะเป็ นการยัว่ ยุแก่เด็กและเยาวชนให้เกิดความหลงผิด และความเสื่ อมเสี ยแก่ตนและผูอ้ ื่นใน
ที่สุด อีกทั้งสังคมยังต้องช่วยกันสร้างกัลยาณมิตรให้เกิดในสังคม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างเอื้ออาทร
และเกิดสันติสุขในสังคม
4. การปฏิบตั ิธรรมในวิถีชีวิต การที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมแบบยัง่ ยืนได้ จะต้อง
ปลูกฝั งให้นกั เรี ยนนําเอาคุ ณธรรม จริ ยธรรมมาปฏิบตั ิจริ งในชี วิตประจําวัน มิใช่ เพียงสอนให้รู้
เท่านั้น แต่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ งให้เกิดผลจนเป็ นพฤติกรรมถาวรที่ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรประจําวัน โดยที่ไม่
ถูกควบคุมจากผูใ้ หญ่ตลอดเวลา หากการปลูกฝังที่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิในชีวิตจริ งก็ไม่อาจสร้างนิสัยที่
ถาวรแก่ผเู ้ รี ยนได้ แต่จะเป็ นแบบฉาบฉวยแล้วก็หายไป
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต 2539 : 244-254) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุ ษย์ไว้วา่ จะต้อง
พัฒนาให้ครบพร้อมกัน 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้าน เป็ นการดําเนินชีวิต
ที่มีความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็ นปั จจัยส่ งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. พฤติกรรม สําหรับพฤติกรรมที่ดีงาม เช่น ความมีวินยั ไม่เบียดเบียน การประกอบ
สัมมาอาชีพ การรู ้จกั ประมาณ เป็ นต้น เป็ นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม
2. จิตใจ สําหรับจิตใจเป็ นสิ่ งสําคัญที่เป็ นตัวชี้ นาํ พฤติกรรม สภาพจิตที่พอใจมีความสุ ข
ทําให้พฤติกรรมมีความมัน่ คง มีปัญญาที่จะได้ผลต้องอาศัยสภาพจิตใจที่พอเหมาะ
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3. ปั ญญา เป็ นตัวแก้ปัญหา เป็ นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็ นตัวนําสู่
จุดหมายแห่งอิสรภาพและสันติสุข ต้องพัฒนาควบคู่และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
เช่น
3.1 ชักนําผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิดถามคิดตอบในเรื่ องที่วา่ คืออะไร เป็ นอย่างไร เป็ นมา
อย่างไร เป็ นเพราะอะไร เพื่ออะไร เป็ นต้น
3.2 พฤติ กรรมที่ผูเ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิหรื อสอนให้ทาํ ควรเป็ นไปด้วยความรู ้
ความเข้าใจ เหตุ ผลคุ ณค่าหรื อประโยชน์ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการพัฒนาปั ญญาแล้วจะทําให้เกิ ด
ความพอใจ เต็มใจ ตั้งใจทํา เกิดผลดีทางใจซึ่ งทําให้พฤติกรรมนั้นยัง่ ยืนมัน่ คงด้วย
3.3 พัฒนาปั ญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวติ ตามความเป็ นจริ ง เข้าถึงความเป็ นจริ งของ
ธรรมชาติ ไม่ยึดติดสิ่ งปรุ งแต่ง ทําจิตใจให้เป็ นอิสระ มีความสุ ขเต็มอิ่มในตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ ง
ภายนอก และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ตนและโลก
การพัฒนามนุ ษ ย์ให้มีค วามสมบูรณ์ น้ ันต้องพัฒนาให้ค รบทั้ง 3 ด้าน คื อ พฤติก รรม
จิตใจ และปั ญญา ซึ่ งสอดคล้องกับพระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย (2544 : 39-40) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
กระบวนการให้ก ารศึ ก ษาเพื่ อการพัฒนามนุ ษ ย์ใ ห้ส มบูรณ์ ท้ ัง ทางด้า นพฤติ ก รรม จิ ตใจ และ
สติปัญญานั้น บุคคลในสังคมทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีทศั นคติที่ถูกต้องในเรื่ องต่อไปนี้
1. สัม มาทิ ฏ ฐิ ท างการศึ ก ษา คื อ การสร้ า งความเห็ นชอบให้เกิ ดขึ้นแก่ บุ ค คลทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของการศึกษา เพื่อพัฒนามนุ ษย์ โดยยึดเอาคุณภาพชี วิตที่
สมบูรณ์ทุกด้านมาเป็ นเป้ าหมายหลักในการจัดการศึกษา
2. ต้องเข้าใจรากฐานของสังคมไทย การที่จะพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ได้น้ นั จะต้อง
ไม่ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นพัฒนาคนตามแบบแนวคิดตะวันตก
โดยทิ้ง รากฐานของตนเอง เมื่อมีก ารพัฒนามาถึ ง ระดับ หนึ่ งก็เกิ ดความคลอนแคลนที่ยึดไม่ไ ด้
เพราะฐานดั้งเดิมของตนถูกทําลายไป ถึงเวลาที่การศึกษาจะต้องพัฒนาคนให้เป็ น “คนไทย” และ
เมื่อมองลึกลงไป จะเห็นได้วา่ รากฐานทางวัฒนธรรมของไทย ได้รับอิทธิ พลจากพระพุทธศาสนาที่
เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตจนฝังลึกอยูใ่ นจิตวิญญาณของสังคมไทยทุกด้าน การศึกษาจะต้องทําให้
คนไทยเข้าใจถึงความเป็ นไทย โดยมีพระพุทธศาสนาเป็ นแบบแผนชี วิตโดยที่จะต้องปลูกฝังให้เห็น
คุ ณ ค่ า ของพระพุ ท ธศาสนา และนํา เอาหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาปฏิ บ ัติ จ ริ งใน
ชีวติ ประจําวัน
3. มุ่ง สั ม ฤทธิ์ ผลที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นหลัก ผูเ้ รี ย นเป็ นบุ ค คลกลุ่ ม เป้ าหมายในการพัฒ นาตาม
กระบวนการศึกษา ผูจ้ ดั การศึกษาและผูใ้ ห้การศึกษาทั้งหลายพึงตระหนักว่า กระบวนการเรี ยนการ
สอนจะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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สุ ภาพ เครื อเนตร (2542 : 21) กล่าวไว้ว่า การศึกษาที่จะสามารถพัฒนาชี วิตบุคคลได้
สมบูรณ์ข้ ึนเป็ นบุคคลที่สังคมต้องการ จะต้องใช้เครื่ องมือที่เป็ นกระบวนการมาพัฒนาหลายๆด้าน
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ
1. ด้านกระบวนการพัฒนาจิตใจ ตามวิธีการของทางศาสนา จุดประสงค์ที่ตอ้ งการ คือ
เป็ นบุคคลที่มีวนิ ยั คุณธรรม สติ สมาธิ และปัญญา
2. ด้านกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยน โดยการเน้นการศึกษาเล่าเรี ยนด้วยตนเอง จุดประสงค์
ที่ตอ้ งการ คือ เป็ นบุคคลที่มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อนําความรู ้มาพัฒนาตน
3. ด้านกระบวนการทํางาน ด้วยการให้ปฏิบตั ิงานจริ งที่เหมาะสมกับวัย จุ ดประสงค์ที่
ต้องการ คื อ เป็ นบุคคลที่มีนิสัยทํางานด้วยใจรัก เพื่อเป็ นนักสร้ างงาน สร้ างผลผลิ ต ส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจมัน่ คง
การพัฒนามนุ ษย์ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมได้น้ นั ต้องอยูท่ ี่กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ เพื่ อ ให้เ กิ ด การพัฒนาทั้ง ทางด้า นพฤติ ก รรม จิ ตใจ และสติ ปั ญญา โดยใช้
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมที่จาํ เป็ นต่อวิถีการดําเนินชี วิตอย่างมี
ขั้นตอน กระทําอย่างต่อเนื่ องมีตวั อย่างที่ดีเป็ นแบบอย่างให้ดู และปลูกฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่
จําเป็ นเกี่ยวข้องต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
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4. คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักเรียนนักศึกษา
ในปั จจุบนั ปั ญหาสังคมนับวันยิ่งทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น ผูค้ นในสังคมขาดจิตสํานึ ก
อันเป็ นสาธารณประโยชน์ ขาดนิ สัยแห่ งการเสี ยสละ ขาดความรักความสามัคคี หลงติดอยู่กบั
วัต ถุ รั ก ความสะดวกสบาย ขาดนิ สั ย รั ก การทํา งานอย่า งมี อุ ต สาหะมานะพากเพี ย ร เห็ น แก่
ประโยชน์ส่ วนตนและพวกพ้องโดยไม่คาํ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ของชาติ ขาดจิ ตสํา นึ ก ที่ถู กต้อง
ในทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จึ ง จํา เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ส ถาบันการศึก ษาจะต้องเตรี ย มพลเมืองให้ก ับ
ประเทศชาติ เนื่องจากสถาบันการศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในกาสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ก ว้า งขวาง มี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล มี จิ ต ใจใฝ่ คุ ณ ธรรม กล่ า วคื อ
สถาบันการศึกษาจะต้องสามารถหล่อหลอมให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้เรี ยนรู ้ วิธีการและกระบวนการ
ในการแสวงหาความรู ้ แ ละนํา ความรู้ ที่ มี ใ นตัว เองออกมาใช้ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ยอมรั บ การ
เปลี่ ย นแปลง รู ้ จ ัก คิ ด พู ด ทํา อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รู้ จ ัก ตัว เอง รู ้ จ ัก ทํา งานเพื่ อ
สาธารณประโยชน์และเพื่อชาติ (สุ ภรณ์ ลิ้มอารี ย ์ 2543 : 90)
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2541 : 101-109) ได้เสนอคุณธรรม จริ ยธรรม และทัศนคติที่
ควรพัฒนาให้กบั เด็กและเยาวชนไว้ดงั นี้
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1. คุณธรรม จริ ยธรรมที่ควรพัฒนา ได้แก่
1.1 ความซื่ อสัตย์
1.2 ความรับผิดชอบ
1.3 ความอดทน อุตสาหะ
2. ทัศนคติที่ควรพัฒนา ได้แก่
2.1 ทัศนคติในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
2.2 ทัศนคติในการเรี ยนรู ้เพื่อปวงประชา
2.3 ทัศนคติในการเห็นคุณค่าของการงานและวิชาชีพ
2.4 ทัศนคติในการสร้างลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง
2.5 การมีทศั นคติที่เป็ นประชาธิ ปไตย
2.6 การมีทศั นคติที่เห็นความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม
ปราณี วิธุรวานิชย์ (2542 : 269) ได้สรุ ปคุณธรรม จริ ยธรรมที่สําคัญที่บุคคลพึงมีในการ
ประกอบอาชีพไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความขยันหมัน่ เพียร หมายถึง ต้องเป็ นคนสู้งาน หนักเอาเบาสู้ มีความมุมานะ อดทน
อดกลั้น และทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตนด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย
2. ความซื่ อสัตย์สุจริ ต หมายถึง ความซื่ อตรง และมีความจริ งใจในการประกอบอาชีพ มี
ความจริ งใจ ต่ออุดมการณ์ของตน เข้าใจด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งถึงการไม่ควรทุจริ ต คดโกง หรื อ
การไม่ซื่อสัตย์ต่อการดํารงชีวติ ของตน
3. การตรงต่อเวลา หมายถึง การเป็ นคนที่เคารพต่อเวลา โดยการรักษาเวลาที่นดั หมายไว้
อย่างเที่ยงตรง เข้าทํางานและเลิกทํางานตามกําหนดเวลา ไม่มาทํางานสาย บ่ายเบี่ยงหน้าที่จนทํา
ให้เสี ยเวลา
4. ความเมตตา กรุ ณา หมายถึง การแสดงออกถึงความเข้าใจเห็นใจผูอ้ ื่นที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม โดยการมองเห็นสัจธรรมของคนอื่นๆ ว่ามีความทุกข์เช่นเดียวกัน หากเขาทําผิดพลาดหรื อ
บกพร่ องไปด้วยความไม่รู้ก็จงเมตตา เห็นใจ และให้อภัย โดยช่วยเหลื อแนะนําให้เขาทําในสิ่ งที่
ถูกต้องเหมาะสม
5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหน้าที่ของตนซึ่ งจะต้องกระทําด้วยการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนให้ดี ให้เต็มกําลังความสามารถ และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี ยหายทั้งส่ วนตน
และส่ วนรวม ผูท้ ี่มีสาํ นึกความรับผิดชอบดีจะมีคุณธรรมของความอดทนสอดแทรกอยูด่ ว้ ย
ไสว มาลาทอง (2542 : 1-2) กล่าวว่า คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยที่ประเทศชาติ
ต้องการและมีความจําเป็ นต้องปลูกฝังให้ถึงพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบนั มี 10 ประการ ดังนี้
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1. ความมีระเบียบวินยั
2. ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และยุติธรรม
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ ในสัมมาอาชีพ
4. การมีจิตสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
5. การรู ้จกั คิดริ เริ่ ม วิจารณ์ และการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
6. ความกระตือรื อร้ นในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
7. การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ท้งั ทางร่ างกายและจิตใจ
8. การรู ้จกั พึ่งพาตนเองและมีอุดมคติ
9. การมีความภาคภูมิใจและรู ้จกั ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
10. การมีความเสี ยสละ เมตตาอารี กตัญ�ูกตเวที กล้าหาญและสามัคคี
คณะซิ สเตอร์ และครู ของโรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้นาํ เสนอแนวทางการพัฒนา
และประเมินผลผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดย
ได้กาํ หนดคุ ณลักษณะไว้ 6 ด้าน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2544 ข : 66-68)
ได้แก่
1. ความใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ประกอบด้วย
1.1 มีความกระตือรื อร้น
1.2 กล้าแสดงความคิดเห็น
1.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.4 มีนิสัยรักการอ่าน
1.5 ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
2. ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
2.1 ประหยัด อดออม
2.2 ตรงต่อเวลา
2.3 มีวนิ ยั ในตนเอง มีระเบียบ
2.4 รู ้จกั บทบาทและหน้าที่ของตน
3. การเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น ประกอบด้วย
3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.2 เคารพกฎกติกาของสังคม
3.3 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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3.4 มีความเสี ยสละ
3.5 มีความสุ ภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ
3.6 มีความสามัคคี
4. ความอดทนอดกลั้น ประกอบด้วย
4.1 ให้อภัยผูอ้ ื่น
4.2 กล้ายอมรับในสิ่ งที่ผดิ พลาด
4.3 มีความขยันหมัน่ เพียร
5. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
5.1 สร้างผลงานได้ดว้ ยตนเอง
5.2 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.3 คิดสิ่ งแปลกใหม่ที่เป็ นประโยชน์
5.4 ถ่ายโยงความรู ้เดิมไปสู่ ความรู ้ใหม่
6. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ประกอบด้วย
6.1 วิเคราะห์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุผล
6.2 มีความรอบคอบในการคิด
6.3 แยกแยะสิ่ งที่ถูก สิ่ งที่ผดิ ได้อย่างเหมาะสม
6.4 เลือกปฏิบตั ิตามค่านิยมที่ดีงาม
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5. ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
สํานักนายกรัฐมนตรี เห็นความสําคัญของการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย จึง
ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการส่ งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการส่ งเสริ มคุณธรรมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คุณธรรม” หมายความว่า สิ่ งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็ นความดีงาม เป็ นมโนธรรม เป็ น
เครื่ องประคับประคองใจให้เกลี ยดความชัว่ กลัวบาป ใฝ่ ความดี เป็ นเครื่ องกระตุน้ ผลักดันให้เกิด
ความรู ้ สึกรับผิดชอบ เกิ ดจิตสํานึ กที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปลูกฝังโดยเฉพาะ
เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย
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“จริ ยธรรม” หมายความว่า กรอบหรื อแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบตั ิ ซึ่ งกําหนดไว้สําหรับ
สังคม เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยงดงาม ความสงบร่ มเย็นเป็ นสุ ข ความรักสามัคคี ความ
อบอุ่น มัน่ คงและปลอดภัยในการดํารงชีวติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่ งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ
ข้อ 4 ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่า “คณะกรรมการส่ งเสริ มคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ ”
ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เป็ นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
3. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นรองประธานกรรมการคนที่สอง
4. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เป็ นรอง
ประธานกรรมการคนที่สาม
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นกรรมการ
6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นกรรมการ
7. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็ นกรรมการ
8. ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นกรรมการ
9. ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนไม่เกินสิ บคนซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากบุคคล ซึ่ งมีความรู้
ความสามารถและมี ผ ลงานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์เ กี่ ย วกับ งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เป็ น
กรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็ นเลขานุการหนึ่ ง
คนและผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ข้อ 5 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้
ในกรณี ที่ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิพน้ จากตํา แหน่ งก่ อนครบวาระหรื อในกรณี ที่ ไ ด้มี ก าร
แต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยูใ่ นตําแหน่ง ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนหรื อเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูใ่ น
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ หากยัง มิ ไ ด้มี ก ารแต่ ง ตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิข้ ึ นใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนั้น อยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ 6 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งเมื่อ
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1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
5. คณะรัฐมนตรี ให้ออก
6. ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
ข้อ 7 การประชุ ม ของคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม หากรอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุ มเลื อก
กรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้
ขาด
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้ค วามเห็ น ต่ อคณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกับ นโยบายการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคมไทย
2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีหรื อแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคมไทย
3. เสนอแผนแม่ บ ทการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในสั ง คมไทยต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมตั ิ
4. ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของ
ภาคส่ วนต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคมไทย
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มคุณธรรม
และจริ ยธรรมในสังคมไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการ
6. กําหนดมาตรการในการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคมไทย
7. กํา หนดกรอบและแนวทางในการประชุ ม สมัช ชาคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
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8. เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริ ง รวมทั้งเรี ยกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณา
9. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
10. ดํา เนิ น การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ
นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ข้อ 9 ในการดําเนิ นการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได้
ข้อ 10 ให้นาํ ความในข้อ 7 มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ 11 ให้สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการ
โดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. จัด ทํา แผนแม่ บ ทการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในสั ง คมไทยเสนอ
คณะกรรมการ
2. ส่ งเสริ ม จัดทําและประสานแผนปฏิ บตั ิการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและจริ ยธรมใน
สังคมไทยร่ วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
3. สนับ สนุ นการฝึ กอบรมด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมทั้ง สนับ สนุ นการ
พัฒนาเครื อข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบาย แผน แผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสังคมไทย
5. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ข้อ 12 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้
กล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั ปั ญหาการขาดคุณธรรม จริ ยธรรม ถือว่าเป็ นปั ญหาระดับชาติที่ทุก
ภาคส่ วนของสังคมให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาล ได้ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ ม
งานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ประชาชนอย่างชัดเจน ที่จะสร้างสรรค์ความ
เจริ ญแก่ชาติบา้ นเมื อง โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาสังคม รัฐบาลมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสังคมที่
เข้ม แข็ง เพื่อให้คนในชาติอยู่เย็นเป็ นสุ ข ร่ วมกันอย่า งสมานฉันท์บ นพื้นฐานคุ ณธรรม โดยยึด
คุณธรรมนําความรู ้ ที่คาํ นึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริ มสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
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พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงความร่ วมมือของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอํานาจ
ไปสู่ เขตพื้นที่ สถานศึกษาและท้องถิ่ น รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน
เพื่อให้ก ารศึ ก ษาสร้ า งคนและสร้ า งความรู้ สู่ สั ง คมคุ ณธรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเพื่อให้ก าร
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติกบั การเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษาของชาติ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล
ในแง่ของการสร้ างความงดงาม ซึ่ งปรากฏดังการให้ความหมายของการศึกษาเอาไว้ในมาตรา 4
วรรคแรกว่า
การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคลากร และ
สังคมโดยการถ่ ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์
จรรโลง ความก้าวหน้า ทางด้านวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้ อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม
สังคมการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ในการสร้ า งความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คล และสั ง คมตามเจตนารมณ์ ข อง พ.ร.บ
การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ คือ การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมนัน่ เอง ซึ่ งเห็นได้จากการกล่าวถึง
การจัด การศึ ก ษาในลัก ษณะของกระบวนการการเรี ย นการสอน ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมเอาไว้อย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากความมุ่งหมายและหลักการ แนวทางการจัดการศึกษา การ
จัดกระบวนการเรี ย นรู ้ สาระสํา คัญของหลัก สู ตรและการประเมิ นผล โดยได้บ ญ
ั ญัติป ระเด็ น
ดังกล่าวเอาไว้ในแต่ละมาตราไว้ ดังต่อไปนี้
6.1 ความมุ่งหมายและหลักการ ได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 6 ระบุวา่
“การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีคุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ ”
6.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ได้บญั ญัติเอาไว้ในมาตรา 23 วรรคแรก ระบุวา่
“การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา”
6.3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้บญั ญัติเอาไว้ในมาตรา 24 (4) ระบุวา่
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“ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้
ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่ วนสมดุ ลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมทีดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา”
6.4 สาระสําคัญของหลักสู ตร ได้บญั ญัติเอาไว้ในมาตรา 28 วรรคสอง ระบุวา่
“สาระของหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้ง
ด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม”
6.5 การประเมินผล ได้บญั ญัติเอาไว้ในมาตรา 26 ระบุวา่
“ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด การประเมิ น ผูเ้ รี ย นโดยพิ จ ารณาจากพัฒ นาการของผูเ้ รี ย น ความ
ประพฤติ การสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ยน การร่ ว มกิ จ กรรม และการทดสอบควบคู่ ไ ปใน
กระบวนการการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา”
6.6 คุณธรรม จริ ยธรรม : สาระที่ควรทราบ
คุณธรรม จริ ยธรรม คือ ประมวลการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ โดย
ถือประพฤติปฏิบตั ิเป็ นนิสัยทั้งต่อตัวเอง ต่อผูอ้ ื่น และต่อสังคม
ผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ย่อมเป็ นที่พึงประสงค์ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ บุคคลที่มี
คุณธรรม จริ ยธรรมดีงามมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.6.1 เป็ นผูท้ ี่มีความพอดี ไม่ขาด ไม่เกินความพอดี คือ ปฎิบตั ิตนอยูใ่ นทางสาย
กลาง ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่มาก ไม่นอ้ ย
6.6.2 เป็ นผูก้ ระทําด้วยเจตนาดี ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ และทําไปเพื่อสิ่ งที่ดีงาม
ไม่ใช่ทาํ ด้วยการถูกบังคับ หรื อด้วยผลประโยชน์ใดๆ
6.6.3 เป็ นผูท้ ี่มีเหตุผล พอใจที่ได้ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น และเห็นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นเป็ น
สําคัญ
6.6.4 เป็ นผูท้ ี่มุ่งสันติสุขหรื อความสงบ ไม่ใช่มุ่งความสมบูรณ์พนู สุ ขเป็ นที่ต้ งั
6.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน นักศึกษา
6.7.1 ทางด้านร่ างกาย ประกอบด้วย
- ให้มีสุขภาพสมบูรณ์เติบโตสมวัย
- เข้าใจสาธารณสุ ขพื้นฐาน รู้จกั ป้ องกันโรค
- ปลอดภัยจากสิ่ งเสพติด
6.7.2 ทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย
- มีความสุ ข สงบ รู ้จกั พักผ่อน และสันทนาการในทางที่เหมาะสม
- มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั ภาคภูมิใจในตนเอง
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- มีจิตใจเป็ นประชาธิ ปไตยเข้าใจคนอื่น
- มีสุนทรี ย ์ สํานึกในความเป็ นไทย
- มีจิตใจที่จะสู้สิ่งยาก เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในงานสุ จริ ต
6.7.3 ทางด้านความรู ้ ประกอบด้วย
- รู ้จกั คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
- ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
- สามารถปรั บ ปรุ งวิ ถี ชี วิ ต และการทํา งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- รู ้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่ อสาร
- รู ้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
- มีความสามารถในการจัดการ
- รู ้จกั ตนเอง ประเทศของตน ประเทศเพื่อนบ้าน รู้เท่าทันโลก
- รู ้และมีความสามารถที่จะทําให้ตนและผูอ้ ื่นมีความสุ ข
- รู ้จกั ปรัชญาในศาสนาที่ตนนับถือ
- ไม่ยดึ ติดกับรู ปแบบหรื อคําตอบใดคําตอบเดียว
6.7.4 ทางด้านทักษะการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
- มีทกั ษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพเฉพาะทาง
- มีนิสัยในการทํางานที่ดี
- สามารถพัฒนาสัมมาอาชีพจนสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
- สามารถพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
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7. มาตรฐานด้ า นคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ยมที่พึงประสงค์ ต ามมาตรฐานการศึ กษาของ
สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ทาํ การประเมินภายนอกรอบ
แรก (พ.ศ. 2543-2548) เป็ นแบบกัลยาณมิตร เป็ นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาใน
การดํา เนิ นงานคุ ณ ภาพภายใน จัด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเองเพื่อ ให้พ ร้ อมรั บ การประเมิ น
คุณภาพภายนอก และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ยืนยันสภาพจริ ง
ไม่ได้ตดั สิ นให้ตก ผ่าน ไม่ผ่าน ซึ่ งผลของการประเมินได้บอกให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ของสถานศึกษานั้นๆ
การประเมินคุ ณภาพภายนอกในรอบที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในมาตรา 51 ระบุวา่ ในกรณี ที่ผลการประเมินคุณภาพของ

47
สถานศึ ก ษาไม่ได้มาตรฐานตามที่ กาํ หนดให้ สํา นัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา จะจัดทําข้อเสนอแนะ การปรับปรุ งแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาได้
ปรับปรุ งแก้ไขในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งหมายความว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา จะต้องให้การรับรองว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุ ณภาพหรื อไม่
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงได้จดั ทําหนังสื อมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) กําหนดไว้
ดังนี้
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มี 7 มาตรฐาน มาตรฐานด้านครู มี 2 มาตรฐาน มาตรฐานด้าน
ผูบ้ ริ หาร มี 5 มาตรฐาน กล่ าวเฉพาะมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มาเรี ยนทันเวลา
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้าแถว
เคารพธงชาติ และปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สนใจกิจกรรมการเรี ยนและรับผิดชอบงานที่ครู มอบหมาย
1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่แต่งกายเรี ยบร้อยในสถานการณ์ต่างๆ
1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เดินผ่านครู และผูใ้ หญ่อย่างสุ ภาพเรี ยบร้อยมีสัมมาคารวะ
1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
2. ผูเ้ รี ยนมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
2.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้าน
2.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ทรัพย์สินไม่สูญหาย
2.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่พดู แต่ความจริ ง
3. ผูเ้ รี ยนมีความกตัญ�ูกตเวที ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
3.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่รักเคารพ พ่อแม่ผปู้ กครองและแสดงออกซึ่ งการตอบแทน
พระคุณอย่างเหมาะสม
3.2 ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่ระลึกถึงพระคุณของครู บาอาจารย์และแสดงออกซึ่ งการ
ตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม
3.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. ผูเ้ รี ยนมีเมตตากรุ ณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตวั ซึ่ งมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้
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4.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่รู้จกั การให้เพื่อส่ วนรวมและเพื่อผูอ้ ื่น
4.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกถึงการมีน้ าํ ใจ หรื อให้การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่รู้จกั แบ่งปั นทรัพย์สิน หรื อสิ่ งของเพื่อผูอ้ ื่น
5. ผูเ้ รี ยนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ใช้ทรัพย์สิน และสิ่ งของของโรงเรี ยนอย่างประหยัด
5.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ใช้อุปกรณ์การเรี ยนอย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
5.3 ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่ร่วมกิ จกรรมการประหยัด (เช่ น กิ จกรรมรี ไซเคิล เป็ น
ต้น)
5.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ใช้น้ าํ ไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนเองและของ
ส่ วนรวม อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
6. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
6.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่ วนรวม
6.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ผูเ้ รี ยนตํ่ากว่าร้อยละ ผูเ้ รี ยนระหว่างร้อยละ
50 มีคุณลักษณะตาม 50-74 มีคุณลักษณะ
เกณฑ์การพิจารณา ตามเกณฑ์การ
พิจารณา

ดี
ผูเ้ รี ยนตํ่ากว่าร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา

ดีมาก
ผูเ้ รี ยนตํ่ากว่าร้อยละ
90 ขึ้นไป มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ พอสรุ ป ได้ว่า คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่านิ ยมที่ พึง ประสงค์ของนักเรี ย นนักศึ กษา
ได้แก่ ความมีวินยั และรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญ�ูกตเวที ความเมตตากรุ ณา
ความประหยัด และการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ความมีวนิ ัย
วิ นัย (Discipline) หมายถึ ง การอยู่ ใ นระเบี ย บแบบแผนและข้อ งบัง คับ ปฏิ บ ัติ และ
สํา นัก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ ง ชาติ (2540 : 2)ได้อธิ บ ายความหมายวินัย ว่า เป็ น
คุ ณลักษณะทางด้านจิ ตใจและพฤติ กรรมที่ ช่ วยให้ส ามารถควบคุ ม ตนเองและปฏิ บตั ิ ตามระบบ
ระเบี ย บเพื่อประโยชน์ สุข ของส่ วนรวม ซึ่ ง คนส่ วนมากเห็ นว่า วินัยเกิ ดจากการควบคุ ม ดูแลใน
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ระยะแรกที่เด็กยังอยูใ่ นวัยเยาว์ การทําตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และการแนะนําบอก กล่าวด้วยเหตุผล
โดยรู ้สึกว่าถูกต้องนับว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเคยชินที่ดีและเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิ
ตาม ส่ วนมากการใช้วินยั ภายนอกมักเกิ ดในลักษณะภาวะจํายอม เกรงกลัวอํานาจ และการลงโทษ
มักถูกควบคุมให้ปฏิบตั ิ
สิ นีนาฏ สุ ทธจินดา (2543 : 16) ได้สรุ ปไว้วา่ วินยั หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นไปตามที่มุ่งหวัง โดยเกิดจากความสํานึ กว่าเป็ นค่านิ ยมที่ดี
งาม แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่กระทําการอันใดที่ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่ตนเองและผูอ้ ื่นในอนาคต และ
จะต้องเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่ตนเองและผูอ้ ื่น โดยไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสังคม
ละสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ในทํานองเดียวกับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543 : 28) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมที่บ่งชี้ ถึงความ
มี วินัย ว่า ได้แก่ ความสนใจใฝ่ รู ้ การควบคุ ม ตนเอง ความรั บ ผิดชอบ ความมี เหตุ ผล ความ
ซื่ อสัตย์ และความขยันหมัน่ เพียร สอดคล้องกับอรพรรณ พาณิ ชปฐมพงษ์ (2542 : 10) กล่าวว่า
ความวินัย ในตนเอง (Self-discipline) เป็ นความสามารถของบุ ค คลในการควบคุ ม อารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเองให้เป็ นไปตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดย
เกิ ดความสํานึ กว่าเป็ นค่านิ ยมที่ดีงาม และไม่กระทําการใดๆ ที่ทาํ ให้เกิ ดความยุ่งยากเดือดร้อนต่อ
ตนเอง และบุคคลอื่นในอนาคต แม้จะมีสิ่งเร้ าจากภายนอก เช่ น บุคคลอื่น หรื อสิ่ งเร้าภายใน
ตนเอง เช่ น ความต้องการเป็ นอุปสรรคก็ตาม ก็จะยังคงไม่เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้
และยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บุคคลที่มีวนิ ยั ในตนเอง จะรู ้จกั บังคับตนเองและมีกาํ ลังใจที่จะกระตุน้
เตือนตนเองปฏิ บตั ิในสิ่ งที่ ปรารถนา และปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบที่ตนเองมีหน้าที่อยู่โดยไม่มีใคร
บังคับ ทํางานสําเร็ จเรี ยบร้อยเสร็ จตามเวลาปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจและตรงต่อเวลา มีความสนใจ
ตั้งใจ ขยัน ทํางานเต็มความสามารถโดยไม่คิดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่นเมื่อทํางานเป็ นหมู่คณะและเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2541 : 12-13) ได้จาํ แนกพฤติกรรมที่บ่งชี้ ความมีวินยั
ไว้ดงั นี้
1. สนใจใฝ่ รู ้
2. ควบคุมตนเอง
3. รับผิดชอบ
4. มีเหตุผล
5. ขยันหมัน่ เพียร
6. ตรงต่อเวลา
7. เชื่อมัน่ ในตนเอง
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8. อดทน
9. เป็ นผูน้ าํ
10. ให้ความร่ วมมือ
11. รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
12. การเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น
13. การช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง
14. การทําตามข้อตกลง
15. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น
16. การมีวนิ ยั ในการเรี ยนรู ้
ความมีวนิ ยั เป็ นคุณลักษณะของจิตใจและพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมตนเอง
ให้ปฏิบตั ิตามกติกาและกฎระเบียบของสังคม เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่ วนรวม หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า คือการจัดสภาพการดําเนินชีวติ ของตนเองและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมให้เอื้อโอกาส
ต่อการพัฒนา
ส่ วนความรับผิดชอบ มีผใู ้ ห้ความหมาย ดังนี้ ฟลิปโพ (Flippo 1966, อ้างถึงในกนกวรรณ
วิวฒั นศิษฎ์ 2545 : 20) กล่าวถึงความรับผิดชอบว่า เป็ นความผูกพันในการที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้
สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และความสําเร็ จนี้ มีความเกี่ยวข้องกับปั จจัย 3 ประการ คือ พันธะผูกพัน
หน้าที่การงาน และวัตถุประสงค์
สุ ทธิ พงศ์ บุญผุดง (2541 : 22) ได้อธิบายความหมายของความรับผิดชอบไว้สอดคล้องกัน
ว่า หมายถึ ง ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความผูกพันพยายามทําหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถและมีความละเอี ยดรอบคอบ รวมทั้งพยายามปรับปรุ งการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
จินตนา ธนวิบูลย์ชยั (2540 : 12-13) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ
ความตั้งใจที่จะทํางานและติดตามผลงานที่ได้ทาํ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ยอมรั บ ในสิ่ ง ที่ ตนเองกระทํา ลงไปทั้ง ในด้า นที่ เป็ นผลดี และผลเสี ย โดยแสดงออกในรู ป การ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง
อย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บรรลุ ผลสําเร็ จตามงานที่ได้มา และลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ต่อหน้าที่ การงาน การศึกษาเล่าเรี ยน และความเป็ นอยู่ของ
ตนเองและผูอ้ ยู่ใ นความดู แ ล ตลอดจนสัง คมอย่า งเต็ม ความสามารถด้วยความผูก พัน เพื่ อให้
บรรลุ ผลสําเร็ จตามความมุ่ งหมายในเวลาที่ก าํ หนด ยอมรั บ ผลการกระทํา ทั้งผลดี และผลเสี ย ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุ งการปฏิบตั ิให้ดีข้ ึนด้วย
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงษ์ศกั ดิ์ (2539 : 83-95) กล่าวว่า บุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. ทําหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ที่สุดและสุ ดกําลังความสามารถ ไม่ว่าจะต้องเผชิ ญ
อุปสรรคมากน้อยเพียงใด
2. ทํางานเสร็ จและทันเวลาที่กาํ หนดโดยไม่มีการควบคุม
3. กล้ายอมรับในส่ วนที่เป็ นความรับผิดชอบของตน
4. เอาจริ งเอาจังและขยันขันแข็ง
5. ไม่ทิ้งงานไปกลางคัน ถึงแม้วา่ จะเป็ นงานที่ตนเองไม่ชอบ
6. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ งหรื อทิง้ ปัญหาไว้ให้ผอู้ ื่น
7. ไม่โทษผูอ้ ื่นหากงานนั้นไม่เสร็ จหรื อเกิดความเสี ยหาย
8. มีความตรงต่อเวลาในการทํางานหรื อนัดหมาย
ความรับผิดชอบ จึงเป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
ได้รั บ มอบหมายด้ว ยความเอาใจใส่ มุ่ ง มัน่ เพื่อ ให้ง านนั้นประสบความสํา เร็ จตามเป้ าหมาย
ยอมรับผลการกระทํานั้น และพยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้น
สรุ ปได้วา่ ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ เป็ นคุณลักษณะเกี่ยวกับการรู้จกั หน้าที่และสามารถ
ควบคุ ม ตนเองในการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการเรี ย นด้วยความมุ่ ง มัน่ และเพีย รพยายามจนงานนั้น ๆ
ประสบผลสําเร็ จทันเวลา โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกดังนี้ มีความตรงต่อเวลา มีวินยั ในตนเอง
เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ กล้าเผชิ ญต่อความจริ ง และยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รู ้จกั บทบาทและหน้าที่ของตน ทํางานเสร็ จและทันเวลาที่กาํ หนดโดยไม่มี
การควบคุม ขยันขันแข็ง และไม่ผลัดวันประกันพรุ่ ง
ความซื่อสั ตย์ สุจริต
สมบูรณ์ ทินกร (2535 : 40) อธิ บายความหมายของความซื่ อสัตย์สุจริ ตว่าเป็ นจริ ยธรรมที่
สําคัญยิง่ ประการหนึ่ งที่มีความสําคัญ ซึ่ งบุคคลควรจะยึดถือเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน
ทั้งนี้เพราะความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนี้
1. ความซื่ อสัตย์จะทําให้บุคคลไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น โดยการแสวงหาประโยชน์ใส่ ตนในทางที่
มิชอบซึ่ งจะเป็ นเหตุนาํ มาซึ่ งความเสี ยหายต่อทั้งตนเองและอาชี พ หรื อหน่ วยที่ตนสังกัด อีกทั้งมี
ความซื่ อสัตย์ตรงต่อเวลาในการทํางาน จึงมีการอุทิศเวลาให้กบั งานและรับผิดชอบภาระงานใน
หน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถและดีที่สุด
2. ความซื่ อสัตย์จะนําไปสู่ ความสงบสุ ขภายในสังคม เพราะสมาชิกทุกคนในสังคม จะให้
ความเคารพและปฏิบตั ิตามกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม และไม่มุ่งเอารัดเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน
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3. ความซื่ อสัตย์จะส่ งผลให้บุคคลผูน้ ้ นั ตั้งมัน่ อยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นให้
ได้รับความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นตามกําลังของตนในวาระโอกาสที่เหมาะสม
4. บุคคลที่มีความซื่ อสัตย์ทางด้านความคิดย่อมจะเคารพในความคิดของตนเองและผูอ้ ื่น
เมื่อมีโอกาสที่ทาํ งานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะก็จะแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
และองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
5. บุคคลที่ยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ ย่อมจะพูดจาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริ ง ไม่สร้าง
ความบาดหมางใจให้เกิดแก่ผอู ้ ื่น
มนัส นิ่มมณี (2547 : 36-37) ได้อธิ บายถึงพฤติกรรมของผูม้ ีความซื่ อสัตย์สุจริ ตว่ามีดงั นี้
1. พูดความจริ ง
2. เก็บของตกได้ส่งคืนเจ้าของ
3. ยอมรับผิดเมื่อทําผิด
4. ไม่หยิบของของผูอ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต
5. ไม่ลอกการบ้านหรื อให้เพื่อนลอกการบ้าน
6. ตรงต่อเวลา
7. ไม่ประพฤติตนเป็ นคนหน้าไหว้หลังหลอก
8. ไม่ทุจริ ตในการสอบ
9. คืนเงินส่ วนที่แม่คา้ ทอนเกินมา
10. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อสัญญา
11. ไม่ถือเอาของของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
12. ไม่หลอกลวงผูอ้ ื่น
13. ไม่ฉอ้ โกงและไม่ฉอ้ ราษฎร์ บงั หลวง
14. ไม่ปลอมแปลงเอกสาร
15. รักษาความยุติธรรม
16. การเลี้ยงชีพในทางสุ จริ ต
17. ไม่นอกใจคนรัก
สรุ ป ได้ว่า ความซื่ อสั ตย์สุ จ ริ ต เป็ นคุ ณลัก ษณะเกี่ ย วกับ การประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนอย่า ง
เหมาะสมและตรงต่อความเป็ นจริ ง ประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ ไม่สับปลับกลับกลอก พูดความจริ ง ไม่คดโกง
ไม่หยิบของผูอ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต ไม่ทุจริ ตในการสอบ ยอมรับผิดเมื่อทําความผิด ไม่ถือเอาของ
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ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ไม่ประพฤติตนเป็ นคนหน้าไว้หลังหลอก ไม่ปลอมแปลงเอกสาร และไม่
นําสิ่ งของส่ วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ความกตัญ�ูกตเวที
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2536 : 2-12) ได้แบ่งความหมายของความกตัญ�ู
กตเวทีออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
กตัญ�ู หมายถึง ความรู ้และยอมรับรู ้ในบุญคุณของผูอ้ ื่นที่มีอยูเ่ หนื อตน
กตเวที หมายถึง การพยายามทําตอบแทนบุญคุณนั้นๆ
ดังนั้น กตัญ�ูกตเวที หมายถึง การรู ้บุญคุณท่าน แล้วทําตอบแทนให้ปรากฏ
ส่ วนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2541: 99) ได้ให้ความหมายของความกตัญ�ู
กตเวทีไว้ว่า “ความกตัญ�ู” คือ ความรู้สึกในบุญคุณหรื อประโยชน์หรื อความดีของผูอ้ ื่นต่อตน
ส่ วน “กตเวที” คือ การกระทําสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ตอบแทน โดยหวังจะให้ผรู้ ับมีความปลื้มใจ การ
ตอบแทนไม่จาํ เป็ นต้องตอบแทนด้วยการกระทําหรื อตอบแทนด้วยสิ่ งของเสมอไป อาจจะตอบ
แทนด้วยวาจาหรื อคําพูดก็ได้นอกจากนี้ ยงั ได้กล่าวถึงขอบข่ายผูท้ ี่มีความกตัญ�ูกตเวทีวา่ มีลกั ษณะ
ดังนี้ คือ
1. ความกตัญ�ูกตเวทีต่อบุคคล ได้แก่ บุพการี ครู อาจารย์ และผูอ้ ื่นที่ทาํ ประโยชน์ให้ มี
พฤติกรรม ดังนี้
1.1 แสดงความเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู ไม่ลบหลู่
1.2 ชักนําคนอื่นให้นิยมยินดี ในการทําคุณความดีตอบแทนผูม้ ีพระคุณ
1.3 ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีพระคุณด้วยความซื่ อตรงไม่มีลบั ลมคมในหรื อมีสิ่งใดแอบแฝงอยู่
เบื้องหลัง
1.4 ไม่ละทิง้ ผูม้ ีพระคุณในคราวที่ผมู ้ ีพระคุณเดือดร้อน ลําบาก
1.5 เคารพรักใคร่ ไว้ใจ และเชื่อถือในผูม้ ีพระคุณที่ไม่ผดิ ศีลธรรม
1.6 ไม่ทาํ ตนให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงแก่วงศ์ตระกูล และผูม้ ีพระคุณ
1.7 ทําให้ผมู ้ ีพระคุณสุ ขใจ อิ่มใจ และไม่คิดร้ายต่อผูม้ ีพระคุณ
2. ความกตัญ�ูกตเวทีต่อสัตว์ มีพฤติกรรมดังนี้
2.1 ไม่ประพฤติเหี้ ยมโหดต่อสัตว์ที่มีบุญคุณ
2.2 ใช้ดว้ ยความกรุ ณาปราณี ไม่ใช้เกินกําลัง
2.3 ไม่ปล่อยปละให้อดอยากอิดโรย
2.4 บํารุ งเลี้ยงดูปรนเปรอให้เป็ นสุ ข ให้ได้กินได้นอน พักผ่อนตามวาระ
2.5 ให้การดูแลรักษา ไม่ทอดทิ้งเมื่อเจ็บป่ วย
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2.6 ไม่ผลักใสไล่ส่งหรื อทําลาย เมื่อสัตว์น้ นั ไม่สามารถทําประโยชน์ให้ได้
3. ความกตัญ�ูกตเวทีต่อสถาบันและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรี ยน ประเทศชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณะสมบัติ มีพฤติกรรมดังนี้
3.1 จงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
3.2 เชิดชูชาติ และรักษาเกียรติของประเทศชาติ
3.3 ทํานุบาํ รุ งศาสนา
3.4 หมัน่ ประกอบกิจอันเป็ นหน้าที่ของตน เพื่อให้ตนมีหลักฐานและประเทศชาติ
รุ่ งเรื อง
3.5 รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
3.6 เพิ่มเติมและปรับปรุ งทรัพยากรธรรมชาติให้มีปริ มาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น
3.7 รักษาเกียรติยศ และนําชื่อเสี ยงมาสู่ ครอบครัว โรงเรี ยน และประเทศชาติ
3.8 แสดงความเคารพต่อสถาบันที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา
สรุ ปได้วา่ ความกตัญ�ูกตเวที เป็ นคุณลักษณะเกี่ยวกับการมีความรู ้สํานึ กหรื อการกระทํา
สิ่ งที่ดีหรื อเป็ นประโยชน์ เพื่อตอบแทนในพระคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณอื่น ๆ
ด้วยการกระทํา วาจา หรื อสิ่ งของ โดยมีพฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ แสดงความเคารพนับถือ ให้
การดูแลรักษาและไม่ละทิ้งผูม้ ีพระคุณในยามที่ท่านยากลําบากหรื อเดือดร้อน ไม่ทาํ ตนให้เป็ นที่
เสื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ย งแก่ ผูม้ ี พ ระคุ ณ และวงศ์ตระกูล ทํา ให้ผูม้ ี พ ระคุ ณมี ค วามสุ ข ใจ ปฏิ บ ตั ิ ต่อผูม้ ี
พระคุ ณด้วยความซื่ อตรง ช่วยดูแลและรักษาสาธารณะสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสํานึ ก
ในหน้ า ที่ แ ละกตั ญ �ู ต่ อ แผ่ น ดิ นเกิ ด รั ก ษาเกี ย รติ ย ศและนํ า ชื่ อเสี ยงมาสู่ ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา ประเทศชาติ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ความเมตตากรุ ณา
ความเมตตากรุ ณ า หมายถึ ง ความรั ก ใคร่ อยากให้ผูอ้ ื่ น มี ค วามสุ ข ประสบกับ การมี
คุ ณภาพชี วิตที่ ดี เป็ นคนรั กที่ บริ สุทธิ์ ที่ไม่เจือด้วยตัณหา เมตตามีคุณสมบัติที่ระงับพยาบาทได้
กรุ ณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์ (พรอุบล แก้ววงษ์ลอ้ ม 2537 :
65)
ประภาศรี สี หอําไพ (2540 : 67) ได้ให้ความหมายของความเมตตา กรุ ณา ไว้วา่ เมตตา
คื อ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผูอ้ ื่นเป็ นสุ ข กรุ ณา คือ ความสงสารคิดจะช่ วยให้ผูอ้ ื่นพ้นทุก ข์
พฤติกรรมของบุคคลผูม้ ีความเมตตา กรุ ณา ประกอบด้วย
1. ไม่ประทุษร้ายต่อชีวติ และร่ างกายของบุคคลและสัตว์
2. ให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่า
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3. แบ่งปั นสิ่ งของ เครื่ องใช้ และอาหารให้แก่ผทู ้ ี่สมควรได้รับ
4. ให้กาํ ลังใจและให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่มีความทุกข์
5. ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
6. ช่วยประกอบกิจกรรมของส่ วนรวม
7. ให้อภัยผูอ้ ื่น
8. สุ ภาพอ่อนโยน
9. ไม่ยอมรับส่ วนแบ่งในสิ่ งที่ตนมีอยู่แล้วและไม่จาํ เป็ น สละสิ ทธิ์ ในส่ วนแบ่งของตน
ให้แก่ผทู ้ ี่ขาดแคลนและมีความจําเป็ นกว่า
สรุ ปได้วา่ ความเมตตากรุ ณา หมายถึง การที่บุคคลปารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข และรู้จกั
ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อผูอ้ ื่นประสบกับความทุกข์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันตามกําลังความสามารถ
ที่พอจะทําได้
ความประหยัด
พวงพะยอม ชิดทอง (2536 : 5-6) ได้อธิ บายความหมายของความประหยัดไว้วา่ หมายถึง
การใช้เงิน เวลา และสิ่ งของเครื่ องใช้ของตนเองและส่ วนร่ วมอย่างคุม้ ค่าที่สุด และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด ดังนี้
การประหยัดเงิน หมายถึง การรู้จกั วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ามาก
ที่สุดเหมาะสมกับรายรับ มีการเก็บออม รู้จกั ยับยั้งความต้องการของตนอันมีผลทําให้ใช้เงินอยูใ่ น
ขอบเขตที่เหมาะสม ตัดสิ นใจใช้เงิ นอย่างรอบคอบโดยคํานึ ง ถึ งประโยชน์ ความคุ ้มค่า ความ
จําเป็ นของตนเอง และไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
การประหยัดเวลา หมายถึ ง การรู้ จกั วางแผนการใช้เวลาให้เกิ ดประโยชน์และคุ ม้ ค่ามาก
ที่สุด ได้แก่ การใช้เวลาเดินทางไปโรงเรี ยน เดินทางกลับบ้าน ศึกษาเล่าเรี ยน ทําแบบฝึ กหัด ทบทวน
บทเรี ยน หาความรู ้เพิ่มเติม ทําธุ รกิจส่ วนตัว ใช้เวลาในการนอน การทํางานอดิเรก ช่วยเหลืองาน
บ้าน ชุมชน และสังคม
การประหยัดสิ่ งของเครื่ องใช้ หมายถึง การรู้จกั ใช้สิ่งของเครื่ องใช้ของตนและส่ วนรวม
ให้เกิ ดประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สุด รักษาซ่อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ไม่ใช้
อย่างฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ นด้วยความเคยชิ นหรื อความสะดวกสบายส่ วนตัว ได้แก่ ประหยัด
ไฟฟ้ า นํ้าประปา และการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
กรมวิช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2541:156-157) ได้ก ล่ า วถึ ง ขอบข่ า ยผู ้ที่ มี ค วาม
ประหยัดว่ามีลกั ษณะดังนี้
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1. การประหยัดเวลา คือ การรู้จกั ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ รู้จกั
คุ ณค่าของเวลา มิ ยอมให้เวลาหมดเปลื องโดยเปล่าประโยชน์ แต่นาํ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์อนั
ยิง่ ใหญ่ในการหาความรู ้ ในการสร้างความดี ในการสร้างสมรรถภาพ ในการสร้างอํานาจ ในการ
สร้างทรัพย์
2. การประหยัดทรัพย์ คือ การรู ้จกั ใช้ทรัพย์ให้ถูกต้องและเหมาะสม
2.1 พยายามใช้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ น สมควรแก่อตั ภาพ
2.2 รู ้จกั กําหนดรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรแก่กาํ ลังทรัพย์
2.3 รู ้จกั เก็บรวบรวมรายได้อนั สมควรเก็บไว้เป็ นทุนสํารอง
2.4 ทําทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้เจริ ญงอกงาม
2.5 คุม้ ครองรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัย
2.6 บูรณะของเก่าอันควรบูรณะให้กลับใช้ประโยชน์ได้ใหม่
2.7 ใช้และถนอมของใช้ และทรัพย์สินให้คงคุณค่าและประโยชน์นานๆ
2.8 รู ้จกั ทําของใช้เอง อย่าคิดแต่จะซื้ อหรื อจ้างเขาทํารํ่าไป
2.9 ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ้ งเฟ้ อ ให้หมดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
2.10 ไม่บาํ รุ งบําเรอความสุ ขสนุกสนานจนเกินไป
2.11 ขยันหาทรัพย์ใหม่มาเพิ่มเติม
สรุ ปได้วา่ ความประหยัด หมายถึง การรู ้จกั ใช้ทรัพย์ให้ถูกต้องเหมาะสม การรู ้จกั ใช้เวลา
ให้เกิ ดประโยชน์ และการรู ้ จกั ยับยั้งความต้องการให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่สุรุ่ยสุ ร่าย ใช้
ชีวติ อยูบ่ นพื้นฐานความพอเพียง
การปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
การปฏิ บตั ิ ตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม หมายถึ ง การมีแนวทางความประพฤติอยู่ใน
เรื่ องของความถูกต้อง ดี งามในการปฏิบตั ิตนเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบเรี ยบร้อย ไม่เห็นแก่ตวั
มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือหรื อแก้ปัญหาให้กบั ผูอ้ ื่นในสังคมอย่างจริ งจัง หรื อการแสดงความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่เสี ยสละทรัพย์สิน เงินทอง แรงกาย และเวลา เพื่อเข้าร่ วมทํางานที่เป็ นส่ วนรวมของ
สังคม โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่กระทําเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งยุทธนา วรุ ณปิ ติ (2542 :
181-183) ได้เสนอว่า บุ ค คลที่ มีจิตสาธารณะพร้ อมที่จะปฏิ บตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมมี
ลักษณะดังนี้
1. การทุ่ ม เทและอุ ทิ ศ ตน สิ ท ธิ พ ลเมื องต้องสอดคล้องกับ ความรั บ ผิดชอบทางสัง คม
บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิ บตั ิตามสิ ทธิ เท่านั้น แต่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือให้บริ การแก่บุคคลอื่น เพื่อ
พัฒนาสังคมด้วย
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2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปั จเจกชนนิ ยมในปั จจุบนั ส่ งผลให้คนใน
สังคมมีลกั ษณะปิ ดกั้นตัวเองไม่ไว้วางใจผูอ้ ื่น เลือกคบเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเหมือนกัน ทําให้
ไม่สามารถปฏิ บตั ิภารกิ จของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของส่ วนรวม เกิ ดข้อขัดแย้ง ดังนั้นผูท้ ี่มีจิต
สาธารณะพร้ อมที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวมต้องเป็ นพลเมื องในฐานะที่ เป็ นเอก
ลักษณะทางสังคมสมัยใหม่ มีความอดทน ตระหนักถึงการมีส่ วนร่ วม เคารพและยอมรับความ
แตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีการอยูร่ ่ วมกับความขัดแย้งโดยการแสวงหาทางออกร่ วมกัน
3. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่ วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ
เพื่อส่ วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึ้น
4. การลงมือกระทํา การวิพากษ์วิจารณ์ ปัญหาที่เกิ ดขึ้ นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้
สถานการณ์ ดีข้ ึนต้องลงมือกระทํา โดยเริ่ มจากครอบครัวในการวางรากฐานให้เกิ ดการอบรมด้าน
จริ ยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไม่ใช่ เป็ นเพียงสถานที่ฝึกหัดและให้ความรู้ แต่ตอ้ งรับ
ช่ วงต่ อในการสร้ า งค่ า นิ ย มที่ เหมาะสมต่อ จากครอบครั ว รวมทั้ง เครื อข่ า ยทางสั ง คมที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างเพื่อนบ้าน ที่ทาํ งาน สโมสร สมาคมต่างๆ เชื่ อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่ องของตน เข้าเป็ น
กลุ่มที่ใส่ ใจผูอ้ ื่น ช่วยดํารงรักษาประชาคม สังคม และกฎจริ ยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิ พลสู ง
ต่อสังคม คือ สถาบันศาสนา ซึ่ งถือว่ามีบทบาทสําคัญในการสร้างให้สังคมเข้มแข็ง
สรุ ปได้ว่าการปฏิ บตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม หมายถึ ง การกระทําสิ่ งใดโดยไม่ยึด
ผลประโยชน์ของตนเป็ นที่ต้ งั แต่ตอ้ งคํานึงถึงประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ในสังคมเป็ นสําคัญ
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8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
8.1 งานวิจัยในประเทศ
สุ ทธิ วรรณ ตันติ รจนาวงศ์ และคณะ (2551: 244-251) ได้ศึ กษารู ป แบบการส่ งเสริ ม
คุ ณธรรมแห่ งชาติ พบว่า ผลการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการส่ งเสริ มและปลูกฝั งคุ ณธรรม
ให้กบั สังคมมีดงั นี้ 1) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ประเทศ
นักการเมือง ผูน้ าํ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา ศิลปิ น ดารา นักร้อง
นักแสดง ฯลฯ ต้องประพฤติปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างที่ดีของชุมชน และสังคมไทย 2) การกําหนดให้
การส่ งเสริ มคุ ณธรรมเป็ นนโยบายวาระแห่ งชาติ โดยรัฐบาลต้องให้ความสําคัญและกําหนดเป็ น
นโยบายวาระแห่ งชาติ ในการส่ งเสริ มคุณธรรม 3) การให้การศึกษาอบรมการส่ งเสริ มคุณธรรม
ทุกระดับในสถาบันการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย กิ จกรรมที่ เน้นการปฏิ บตั ิ หรื อการมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม คุ ณธรรม กิ จกรรมที่
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เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ธ รรม และกิ จกรรมให้นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ ว มในการพัฒนาคุ ณธรรม
เสริ มสร้ า งสติ ปั ญ ญา จัด ทํา เป็ นหลั ก สู ต รหรื อบู ร ณาการเข้ า ไปในการเรี ยนการสอนของ
สถาบันการศึกษา 4) การค้นคิดวิธีการใหม่ที่มีพลังและมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการปลูกฝังคุณธรรม
การเสริ มสร้างและการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการเทศนาอบรมแบบเดิมๆ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอที่จะ
สู้กบั “การโจมตีทางใจ” ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มนุ ษย์ถูกโปรแกรมความคิดด้วยเทคโนโลยีและ
ระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกวันที่ตอกยํ้าสู่ สมองมนุษย์ดว้ ยวิธีกระทําซํ้าอย่างสมํ่าเสมอได้
5) การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการส่ งเสริ มคุณธรรม ต้องใช้สื่อที่เข้าถึงมนุ ษย์ทุก
คนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นเครื่ องมือ “เนื้ อหาสาระและวิธีการสื่ อสาร” ที่ ส่งไปกับสื่ อต้องมี
คุณภาพเพียงพอ 6) การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายต่างๆในสังคม เนื่องจากการเสริ มสร้างคุณธรรม
โดยเฉพาะเครื อข่ายพ่อแม่ผปู ้ กครอง องค์กรภาคเอกชน มูลนิ ธิ ทั้งในและนอกประเทศ 7) การ
กําหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทุ กแห่ งรวมกันจัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรม
โอกาสที่จะเสริ มสร้ างให้คุณธรรมที่เหมาะสมเกิ ดขึ้นในประเทศชาติ ก็สําเร็ จได้ง่ายขึ้ น 8) การ
เสริ มแรงด้วยการส่ งเสริ มและให้กาํ ลังใจแก่คนดีมีคุณธรรม โดยหน่วยงานและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้เกียรติ ให้กาํ ลังใจ และปกป้ องคนดีมีคุณธรรม 9) การแพร่ กระจาย
คุ ณธรรมด้วยการยกย่องคนดี มี คุณธรรมให้เป็ นต้นแบบแก่ ค นในสัง คม โดยเฉพาะกลุ่มศิ ลปิ น
นักแสดง นักร้อง ที่เยาวชนชื่ นชอบที่จะเลียนแบบ สรรหาศิลปิ น นักแสดง นักร้องที่มีคุณธรรม
มายกย่องเชิ ดชูก็จะช่ วยให้เยาวชนได้ตน้ แบบที่ดีในการปฏิบตั ิ 10) การใช้วิธีลงโทษทางกฎหมาย
และทางสังคมเป็ นเครื่ องมือป้ องปรามอย่างจริ งจังในกรณี ที่พบว่ามีบุคคลที่ใช้วิธีการที่ไร้คุณธรรม
เป็ นเครื่ องมือสร้ างความสําเร็ จให้กบั ตนเอง คนในสังคมต้องร่ วมมือกันใช้การลงโทษทางสังคม
นอกเหนื อ จากการบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย ส่ ว นรู ปแบบการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) หลักธรรมทางศาสนา คุ ณธรรมแต่ละศาสนาเป็ นสิ่ งที่ควบคุ มและ
ประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุข ประชาชนชาวไทยมีเสรี ภาพในการ
นับถื อศาสนา โดยพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นองค์เอกอัครศาสนู ปถัมภ์ทุกศาสนา คุณธรรมที่ควร
ส่ ง เสริ ม ในสั ง คมไทย ได้แก่ ความเสี ย สละ ความซื่ อสั ตย์ ความข่ ม ใจ ความอดทน ความ
ขยันหมัน่ เพี ย ร ความมี วิ นัย ความพอเพี ย ง ความรั บ ผิด ชอบ ความมี ส ติ สัม ปชัญญะ ความ
ประหยัด ความสามัคคี ความกตัญ�ูกตเวที 2) หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง จําแนกเป็ น 3
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ ้ ม กัน ที่ ดี ใ นตัว และ
องค์ประกอบทั้ง 3 จะปรากฏได้เมื่อมี 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 3)
หลักการจัดการศึกษา เป้ าหมายการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุ ข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการทั้ง
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ในด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ ปั ญญา ความรู้ และทักษะ คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคนไทยในฐานะพลเมืองและพลโลก 4) นโยบายแห่งชาติ ในการส่ งเสริ มคุณธรรม เป็ นสิ่ งที่
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน เยาวชน และ
ประชาชน 5) การมีส่วนร่ วมระหว่างองค์กร องค์กรหลักที่มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันสื่ อมวลชล เป็ นต้น และ 6)
วิธีการนําเนิ นงานส่ งเสริ มคุ ณธรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกิ จกรรม
การจัดงบประมาณ การประสานงาน และการประเมินผล
เริ งรณ ล้อมลาย (2550 : 50-51) ได้ศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า คุ ณธรรม และจริ ยธรรมที่ พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยารามคําแหง โดยภาพรวม และราย
ด้าน คือ ด้านมีความกตัญ�ูกตเวที ด้านมีความเมตตากรุ ณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่เห็น
แก่ตวั และด้านปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง ส่ วนด้านความมีวินยั
ความรับผิดชอบ ด้านมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
อยู่ในระดับสู ง นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศต่างกัน
โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านความมีวินยั ความรับผิดชอบ ด้านมีความกตัญ�ูเวที ด้านมี
ความประหยัดและใช้ทรั พยากรอย่างคุ ม้ ค่า รวมทั้งด้านปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มี
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้าน
อื่นๆที่เหลื อแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาในช่วงชั้นที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีคุณธรรม
และจริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค์แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 นัก เรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย รามคํา แหง ที่ มี ส ถานภาพของผูป้ กครองต่า งกัน โดย
ภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านมีความกตัญ�ูกตเวที รวมทั้งด้านมีความ
ประหยัดและใช้ทรั พยากรอย่างคุม้ ค่า มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ที่เหลื อแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ผูป้ กครองมีวุฒิ
การศึ ก ษาต่า งกัน โดยภาพรวมและรายด้า น ทุ ก ด้า น มี คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โชคชัย ปั ญญาคํา (2550 : 107) ศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อคุ ณลัก ษณะด้า นจริ ยธรรมของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชี ยงใหม่ พบว่า คุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชี ยงใหม่โดยภาพรวมและแยกตามคณะ พบว่า อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
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สู งและคุ ณลักษณะด้านจริ ยธรรมที่มีมากเป็ นอันดับแรกคือ การเป็ นผูต้ รงต่อเวลา ผลการศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ถึง
กิ จกรรมส่ งเสริ มจริ ย ธรรม และการรับรู้ การเป็ นแบบอย่างที่ ดีของครู สามารถร่ วมกันพยากรณ์
คุณลักษณะด้านจริ ยธรรมได้ร้อยละ 38.60
อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549 : 122-125) ได้ศึก ษาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ของนิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิ สิตนักศึ กษามีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมด้านความมีวินยั และความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความอดทนอดกลั้น ความ
ประหยัด และความกตัญ�ูกตเวที อยูใ่ นระดับสู ง และมีคุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความใฝ่ รู ้ อยู่
ในระดับปานกลาง นิ สิตนักศึกษาชายและนิ สิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิ สิตนักศึกษามี
คุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความมีวินยั และความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้านความ
กตัญ�ูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนาต่างกัน
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า นิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความใฝ่ รู ้ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้าน
ความประหยัด และด้านความกตัญ�ูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิต
นักศึ กษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิ สิตนักศึกษามีคุณธรรม และจริ ยธรรม ด้านความ
ประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิ สิตนักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
ที่ต่างกัน มีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิ สิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความใฝ่ รู ้ ด้านความมีวินยั
และความรับผิดชอบ ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความประหยัด และ
ด้า นความกตัญ�ู ก ตเวที แตกต่า งกันอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิสิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความ
ใฝ่ รู ้ ด้านความมีวินยั และความรับผิดชอบ ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความอดทนอดกลั้น ด้าน
ความประหยัด และด้านความกตัญ�ู กตเวที แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
นิสิตนักศึกษาที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมและเป็ นราย
ด้า นไม่แตกต่า งกัน นิ สิตนัก ศึ ก ษาที่ ระดับการศึ กษาของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองต่า งกัน มี

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

61
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมโดยรวมไม่แ ตกต่า ง เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า นิ สิ ตนัก ศึ ก ษามี
คุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความกตัญ�ูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิ สิ ตนักศึ ก ษาที่ มี ฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครั วต่า งกัน มี คุ ณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิ สิตนักศึกษามี
คุณธรรมและจริ ยธรรมด้านความมีวินยั และความรับผิดชอบ ด้านความประหยัด และด้านความ
กตัญ�ูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผ่องศรี สามสี ทอง (2548 : 73-74) ได้ศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนธัญ
รัตน์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนธัญรัตน์ โดยรวมในทุก
ด้านอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนในรายด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความซื่ อสัตย์ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมอยูใ่ นระดับสู ง สําหรับด้านความมีน้ าํ ใจ-เสี ยสละ และการมีสัมมาคารวะ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง การเปรี ย บเที ย บคุ ณธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนธัญรั ตน์ จังหวัดปทุมธานี ตามตัวแปร เพศ ระดับ ช่ วงชั้น รายได้ผูป้ กครองต่ อเดื อน
อาชี พผูป้ กครอง และแหล่งที่พกั อาศัย มีผลการวิจยั ดังนี้ เปรี ยบเทียบตามตัวแปรเพศ พิจารณา
โดยรวม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนหญิงมีระดับ
คุณธรรม จริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนชาย พิจารณารายด้าน พบว่าความซื่ อสัตย์ ความประหยัด ความ
มีน้ าํ ใจ-เสี ยสละ และมีสัมมาคารวะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้าน
ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เปรี ยบเทียบตามตัวแปร ระดับช่ วงชั้น
รายได้ผปู ้ กครองต่อเดือน อาชี พผูป้ กครอง และแหล่งที่พกั อาศัย พิจารณาโดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน พบว่ามีระดับคุณธรรม จริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
แสงนภา ภักดีศิริวงษ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของสถาบันศาสนาใน
การส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ด้านการสั่งสอนอบรมทางด้านจริ ยธรรม พระภิกษุส่วนมากให้การสั่งสอนอบรมมากกว่า
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเมื่อนักเรี ยนมาประกอบกิจกรรมที่วดั เนื้ อหาที่พระภิกษุส่ังสอนมากที่สุด
คือ ความเมตตา กรุ ณ า และความกตัญ�ู ด้านการสนับ สนุ นกิ จกรรมทางด้า นการส่ ง เสริ ม
จริ ยธรรม พระภิกษุส่วนมากมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ การจัด
โครงการอบรมศีลธรรมนักเรี ยนในภาคฤดูร้อน การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดย
เป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือแก่คณะครู -อาจารย์และผูจ้ ดั และให้การสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ และสถานที่
ด้านการให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่นัก เรี ยน พระภิกษุส่วนมากให้คาํ แนะนําปรึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหา
ทัว่ ไป ได้แก่ ปั ญหาทางด้านการเรี ยน การเงิน สุ ขภาพ วิธีการให้คาํ แนะนําปรึ กษาโดยส่ วนมาก
ให้คาํ แนะนํา ปรึ ก ษาที่ วดั เมื่ อนัก เรี ยนไปปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมที่ วดั ด้า นการเป็ นสื่ อกลางระหว่า ง
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โรงเรี ยนกับชุมชน พระภิกษุส่วนมากเคยมีส่วนร่ วมในการชักชวนฆราวาสเข้าร่ วมกิจกรรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา เช่น การทําบุญตักบาตร และพิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ วิธีการที่พระภิกษุใช้
ในการชักชวนสมาชิ กในชุ มชนเข้าร่ วมกิ จกรรมมากที่สุด คือ การบอกกล่าวแก่สมาชิกในชุ มชน
เมื่อสมาชิกในชุมชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา
กําแหง จิตตะมาก (2548 : 109-112) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่างทอง พบว่า การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
ด้วยการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ 5 แนวทางคือ การพัฒนาด้วย
การจัดการเรี ยนการสอน ด้วยการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้วยการใช้ตวั แบบที่ดี ด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ย น และด้วยการนํา ผูป้ กครองและผูน้ ํา ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ วม ส่ ว น
การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ตามแนวทางทั้ง 5 มีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด ส่ วนการศึกษาความเป็ นไปได้ของแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แก่
ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ตามแนวทางทั้ง 5 มี
ความเหมาะสมและเป็ นไปได้
นงนุ ช เทศทอง (2547 : 125-127) ศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 พบว่า การปฏิบตั ิคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 7
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ ความเสี ยสละ การประหยัดและการมีระเบียบ
วินัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก การปฏิ บ ตั ิ คุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ย น
นักศึกษาอาชี วศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่มีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง มี คุณธรรม จริ ยธรรมใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเสี ยสละแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน การปฏิ บตั ิคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน
นักศึกษาอาชี วศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิ ค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่เรี ยนประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม คหกรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ และการมี ระเบี ยบวินัยแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่ วนด้านความเสี ยสละ และการประหยัดไม่แตกต่างกัน การ
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ปฏิบตั ิคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
เขตการศึกษา 7 ที่มีผลการศึกษาต่างกันพบว่าในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการประหยัดไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านอื่นๆ แตกต่างกัน
อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 การปฏิ บ ัติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ที่ผปู้ กครองมีอาชีพต่างกัน มี
คุณธรรม จริ ยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
อภิ รั ต น์ ไชยอนัน ต์ (2546 : 73-75) ศึ ก ษาค่ า นิ ย มและการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การปฏิบตั ิ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบตั ิในแต่ละด้านสู งสุ ด 3 ลําดับแรก ดังนี้ 1) การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ประการ ประกอบด้วย การมีความรู้สึกละอายในการกระทําความผิด มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
และปฏิ บ ตั ิ ต นด้า นความสุ จ ริ ต 2) การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นจริ ย ธรรมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ประการ
ประกอบด้วย การตอบแทนบุญคุ ณของผูใ้ ห้อุปการะ การไม่ลกั ทรัพย์ และการไม่เบียดเบียนชี วิต
และร่ างกายของผูอ้ ื่น 3) ค่านิ ยมที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ประการ ประกอบด้วย การเคารพบูชาและ
สํ า นึ ก ในพระคุ ณ ของพระรั ต นตรั ย เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองด้ว ยการประพฤติ ดี และมี ค วาม
ขยันหมัน่ เพียรมี มานะอดทน ในขณะที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็ นว่าเยาวชนสามารถนําหลักคําสอนใน
พระพุ ท ธศาสนามาใช้ใ นชี วิตประจําวันด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มได้ ซึ่ งจะทํา ให้
เยาวชนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพอันเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมในระดับมาก และมีความ
ต้องการในการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับค่านิยมในระดับปานกลาง ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า เยาวชน
ในปั จจุบนั ควรได้รับการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างเห็ น ว่าปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิตนตามแนวทาง
พระพุ ท ธศาสนาในระดับ มากทุ ก ปั จ จัย โดยปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลด้ว ยค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ปั จ จัย
ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลุ่มเพื่อน ในขณะที่ผใู้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า
ปั จจัยด้านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน ชุ มชน วัดในพระพุทธศาสนา และ
ปัจจัยด้านสื่ อมวลชน มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิตนตาม
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การปฏิ บ ั ติ ต นตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
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ความสั ม พัน ธ์ ร ายปั จ จัย ปรากฏว่ า ทุ ก ปั จ จัย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ต นตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เว้นแต่ปัจจัยอินเตอร์ เน็ต และ
กลุ่มเพื่อน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ ยของจริ ยธรรม และค่านิ ยมสู งกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรมตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุสูงกว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546 : บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร) วิจยั เอกสารเรื่ อง ภาพอนาคต
และคุ ณ ลัก ษณะของคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประมวลและวิเ คราะห์ ปั จ จัย
ขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต สภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า และสภาพอนาคตสังคมไทย
ที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า และเพื่อศึกษาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และนําเสนอคุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 0-20 ปี ) ครอบคลุม 5 ด้านหลัก
ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความรู้ ด้านทักษะและความสามารถด้านลักษณะ ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้าน
ร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความรู ้ ด้านทักษะและความสามารถ และด้านลักษณะชี วิต มีดงั นี้ ด้าน
ร่ างกาย ได้แก่ การพัฒนาด้านร่ างกายเจริ ญเติบโตและมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาเจริ ญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ล ะช่ วงวัย และมีสุข ภาพร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็ง แรงไม่
เจ็บป่ วยง่าย ด้านจิตใจ ได้แก่ การเป็ นผูท้ ี่รู้จกั และเข้าใจตนเองและเป็ นที่รู้จกั และเข้าใจความรู้สึก
ของคนอื่นเป็ นอย่างดี และเป็ นผูท้ ี่รู้จกั และเข้าใจสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆได้เป็ น
อย่างดี ด้านความรู ้ ได้แก่ การรู ้อย่างลึกซึ้ งถึงแก่นสาระของวิชา การรู้รอบด้านเชิ งสหวิทยาการ
และการรู ้ ไกลถึ งอนาคต ด้านทักษะความสามารถ ได้แก่ ทักษะด้านการคิด ทักษะการสื่ อสาร
ทักษะภาษาต่ างประเทศ ทักษะทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัก ษะทางสังคม ทัก ษะการอาชี พ
ทักษะทางสุ นทรี ยะ และทักษะการจัดการ และด้านลักษณะชี วิต ได้แก่ ขยัน อดทน ทุ่มเททํางาน
หนัก มีระเบียบวินยั ความซื่ อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ ทําสิ่ งต่างๆอย่างดีเลิศ รักการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มี
จิตสํานึ กประชาธิ ปไตย เห็นคุ ณค่าในเอกลักษณ์ความเป็ นไทย มีจิตสํานึกเพื่อผูอ้ ื่นและส่ วนรวม
และประหยัด อดออม
ไพโรจน์ ศรี รุ่งเรื อง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิ จกรรม
ตามโครงการเยาวชนคนดีศรี สุพรรณกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรี สุพรรณ ของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพ
นักเรี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้งภาพรวมและทุกตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง การจัดกิ จกรรมตามโครงการเยาวชนคนดี ศ รี สุพ รรณกับคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุ พรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
คาวา (Cava 2000 : Abstract) ได้ทาํ การศึกษาการละเลยจริ ยธรรมและพฤติกรรมทุจริ ตใน
ด้านการเรี ยน บทบาทของความแตกต่างของแต่ละคน และสิ่ งที่แปรผันไปตามสถานการณ์ จาก
ความคิดเห็นของแบนดูรา ที่มีต่อการละเลยทางจริ ยธรรม ว่าจะสามารถเชื่อมโยงช่องว่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างความเชื่ อที่มีต่อการทุจริ ต และพฤติกรรมการทุจริ ตได้หรื อไม่ จากงานวิจยั ที่มีตวั แปรที่มี
ความแตกต่างกันแต่ละปั จจัยอยู่ 4 ตัวแปร คื อ ศาสนา ความสามารถในการกําหนดกฎเกณฑ์
ส่ วนตัวที่จะต่อต้านอิทธิ พลการทุจริ ต ความสามารถส่ วนตัวในด้านการเรี ยนและเป้ าหมายในการ
ประสบความสําเร็ จในด้านการเรี ยน และตัวแปรตามสถานการณ์ 4 ตัวแปร คือ เป้ าหมายในการ
ประสบความสําเร็ จในเรื่ องการเรี ย นของพ่อแม่ การทุจริ ตของเพื่อน ความกลัวต่ อผลลัพธ์การ
ทุจริ ต และความพร้อมในการสอบ พบว่า เด็กนักเรี ยนศาสนาจะละเลยจริ ยธรรมน้อย และเด็กที่มี
ความสามารถในการกําหนดกฎเกณฑ์ของตัวเองจะต่อต้านอิทธิ พลการทุจริ ตได้ และเชื่ อว่าเพื่อน
ร่ วมชั้นเรี ยนนานๆครั้งถึงจะทําทุจริ ต และมีความเชื่อว่าการทุจริ ตเป็ นสิ่ งผิด มีการละเลยจริ ยธรรม
น้อยลง และมี การทุจริ ตน้อยลง ส่ วนเด็กนักเรี ยนที่ มีการเตรี ยมตัวในการสอบน้อย ก็จะละเลย
จริ ยธรรมมากขึ้น
บูโต (Buteau 1998 : 143) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการสนทนาเรื่ องราวที่เกี่ยวกับคุณธรรมในชั้น
เรี ยนเกรด 3 ในรั ฐบอสตัน สหรัฐอเมริ กา ผลการวิจยั พบว่า หน้าที่สําคัญของโรงเรี ยนมีอยู่ 2
ส่ วน ส่ วนที่ 1 คือ การอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีความชาญฉลาด ส่ วนที่ 2
คือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี และยังได้คน้ พบว่า
การสอนเรื่ องคุณธรรมในโรงเรี ยนนั้นยังมีความสําคัญและความจําเป็ นที่จะต้องดําเนินต่อไปเรื่ อยๆ
ไม่มีที่สิ้นสุ ด และนอกจากนั้นผลการวิจยั ยังพบว่า โรงเรี ยนยังเป็ นสถาบันที่มีบทบาทสู งในเรื่ อง
การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน
ลาเนียร์ (Lanier 1993 : Abstract) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนขั้นที่ 11 และขั้นที่ 12 ในโรงเรี ยนชนบท โดยมีแนวคิดว่า เด็กนักเรี ยนใน
ชนบทได้รับการอบรมให้คิดและปฏิบตั ิตามต่อๆกันมา ซึ่ งอาจเป็ นอุปสัคต่อการพัฒนาสังคมในยุค
โลกาภิวฒั น์ การทดลองได้แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มควบคุมให้ได้รับการฝึ กให้คาํ แนะนําและจัด
ประสบการณ์ สําหรับอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นกลุ่มนักเรี ยนที่ประกอบด้วยนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับกลาง

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

66
จนถึงระดับสู งสุ ด ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ดันตัน (Dunton 1989 : Abstract) ได้ทาํ การศึ กษาการอบรมเลี้ ยงดูของพ่อแม่ก ับการ
พัฒนาการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของเด็กพบว่า การอบรมเลี้ ยงดูแบบการให้ความรักและความ
อบอุ่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมในระดับของเด็กเล็ก ในขณะที่การ
ปกครองแบบเข้มงวดของพ่อแม่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมในระดับตํ่าของเด็ก
นอกจากนี้ยงั พบว่า เด็กที่มีการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับสู งจะมีภูมิปัญญาและความสามารถ
สู งด้วย
เลวิส (Lewis 1982 : 5088-A) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางจริ ยธรรม
และความรู้ ข องนักเรี ยนที่มีความสามารถ ซึ่ งแตกต่างกันในเรื่ องเพศ สถานภาพทางเศรษฐกิ จ
สังคม และอายุ ผลการวิจยั พบว่า พัฒนาการทางจริ ยธรรม รวมทั้งพัฒนาการทางด้านความรู้
ระหว่า งนักเรี ยนที่ มีความสามารถกับ นักเรี ยนปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ส่ วนในด้านความสัมพันธ์ ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้ กบั จริ ยธรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู ้กบั สถานภาพทางเศรษฐกิจ
เดนนิ ส (Dennis 1981 : 4563-A) ได้ทาํ การศึกษาการควบคุมพฤติกรรมและวินยั ของ
นักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า 1) ห้องเรี ยนที่ครู ใช้วิธีการควบคุมนักเรี ยนอย่างเคร่ งครัด จะไม่มีผล
อย่างแท้จริ งต่อการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน และนักเรี ยนจะมองว่าครู เป็ นผูท้ ี่ควบคุมนักเรี ยนมากกว่า 2)
นัก เรี ย นจะชอบครู ที่ ใ ช้ก ารช่ วยเหลื อนัก เรี ย นมากกว่า ครู ที่ ควบคุ ม นัก เรี ย นให้อยู่ใ นวินัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด 3) ในการรั ก ษาวินัย ของนัก เรี ย น จะไม่มี ค วามแตกต่ า งระหว่า งครู ที่ ช อบช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน และครู ที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน 4) ในเรื่ องการดูแลความประพฤติของนักเรี ยน
ปรากฏว่า ครู ที่ละเลยกับครู ที่มีความเคร่ งครัดมากจะไม่มีผลต่อการรักษาวินยั ของนักเรี ยน
แวร์ ชอร์ (Warshaw 1978 : 1450-A) ได้ทาํ การศึกษาเหตุผลทางจริ ยธรรมของเด็กเกรด 4
และ 6 ในโรงเรี ยนที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชายและหญิง ผลการวิจยั
พบว่า เพศและระดับชั้นไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของเด็กอย่างมีนยั สําคัญสําคัญ
ทางสถิติแต่องค์ประกอบที่น่าสนใจคือ กลุ่มเพื่อนและอิทธิ พลของโรงเรี ยนอาจส่ งเสริ มให้การใช
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสู งขึ้นได้
โฮลสไตน์ (Holstein 1976 : 51-56) ได้ทาํ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ย ธรรมของเด็ ก วัย รุ่ นและบิ ดามารดารของเด็ ก ทํา การศึ ก ษาแบบระยะยาวช่ วงสามปี กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นเด็กวัยรุ่ นชายหญิ ง ที่มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จและสังคมระดับเดียวกัน พบว่า
เด็กวัยรุ่ นหญิงมีพฒั นาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นขั้นที่ 3 และเด็กวัยรุ่ นชายอยูใ่ นขั้นที่ 2 ต่อมามีการวัด

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

67
ซํ้าอีก เมื่อเด็กมีอายุ 16 ปี พบว่า วัยรุ่ นชายมีพฒั นาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นขั้นที่ 4 ขณะที่วยั รุ่ น
หญิงอยูใ่ นขั้นที่ 3 และ 5 ปี ต่อมา มีการวัดซํ้าอีก ผลปรากฏว่า เด็กวัยรุ่ นชายและหญิงมีพฒั นาการ
ทางจริ ยธรรมก้าวหน้าเร็ วมาก
จากการศึ ก ษาเอกสาร งานวิจยั ต่า งๆที่ เกี่ ย วข้อง สรุ ป ได้ว่า ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มนั้น ประกอบด้ว ย 3 ปั จ จัย หลัก คื อ ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สภาพครอบครัว ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ การ
เห็ นคุ ณค่าในตนเอง และปั จจัยด้านสังคม ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา การรับรู้
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสั ม พันธ์ ใ นกลุ่ ม เพื่ อน และการเข้า ร่ ว มกิ จกรรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม
จริ ยธรรม จึงสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ดังนี้
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9. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใน 6 ด้าน ซึ่ งมี
กรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรต้ น
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
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ปั จจัยด้านบุคคล
- เพศ
- ระดับชั้นที่กาํ ลังศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- สภาพครอบครัว
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
- ความฉลาดทางอารมณ์
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
ปั จจัยด้านสังคม
- การสร้ า งบรรยากาศใน
สถานศึกษา
- การรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม
- ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน
- การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม

การปฏิ บ ั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่ า นิ ยมที่ พึ ง
ประสงค์ 6 ด้าน
1. ความมีวนิ ยั
2. ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
3. ความกตัญ�ูกตเวที
4. ความเมตตา กรุ ณา
5. การประหยัด
6. ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การปฏิ บ ัติต นด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ข อง
นัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด นครปฐม เป็ นการวิจ ัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Research) ที่มุ่งศึกษาการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ตลอดจน
แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 29 โรงเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 40,503 คน ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรในการศึกษาวิจยั
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ
พระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์)
ศรี วชิ ยั วิทยา
สระกะเทียมวิทยาคม
วัดห้วยจระเข้วทิ ยาคม
69

อําเภอ

ประชากร (คน)

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

3,817
3,373
742
2,928
662
2,154
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ที่
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

โรงเรียน
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
สิ รินธรราชวิทยาลัย
กําแพงแสนวิทยา
มัธยมฐานบินกําแพงแสน
ศาลาตึกวิทยา
คงทองวิทยา
บ้านหลวงวิทยา
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ภัทรญาณวิทยา
ปรกแก้ววิทยา
พลอยจาตุรจินดา
แหลมบัววิทยา
เพิ่มวิทยา
บางเลนวิทยา
บางหลวงวิทยา
สถาพรวิทยา
บัวปากท่าวิทยา
สามพรานวิทยา
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดไร่ ขิงวิทยา
ปรี ดารามวิทยาคม
รัตนโกสิ นทร์ สมโภช บวรนิ เวศศาลายา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รวม

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

อําเภอ

ประชากร (คน)

เมือง
เมือง
กําแพงแสน
กําแพงแสน
กําแพงแสน
ดอนตูม
ดอนตูม
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
บางเลน
บางเลน
บางเลน
บางเลน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล

807
2,708
1,921
2,538
574
1,900
553
474
1,535
247
186
282
276
904
386
301
356
1,425
1,690
3,092
298
2,037
2,337
40,503

ที่มา : “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9”, ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2553
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กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 รวมจํานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 40,503 คน ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 380 คน เก็บเผือ่ ความคลาดเคลื่อนเป็ น 400 คน โดยการเปิ ดตารางเครซี และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยกําหนดค่าความคาด
เคลื่ อนที่ ยอมรับได้ร้อยละ 5 เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่ มตัวอย่างเพื่อเลือกอําเภอ โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน และอําเภอ
สามพราน
ขั้นที่ 2 สุ่ มตัวอย่างโรงเรี ยน อําเภอละ 4 โรงเรี ยน โดยการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
sampling) ได้ตวั อย่างจํานวน 16 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรี ยนราชิ นีบูรณะ
โรงเรี ยนสระกระเที ย มวิท ยาคม โรงเรี ย นสิ รินธรราชวิทยาลัย โรงเรี ยนงิ้ วรายบุญมีรัง สฤษดิ์
โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา โรงเรี ยนแหลมบัววิทยา โรงเรี ยนปรกแก้ววิทยา โรงเรี ยนบางเลนวิทยา
โรงเรี ยนบางหลวงวิทยา โรงเรี ยนสถาพรวิทยา โรงเรี ยนบัวปากท่าวิทยา โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา และโรงเรี ยนปรี ดาราม
วิทยาคม
ขั้นที่ 3 สุ่ มตัวอย่างนักเรี ยนโดยการสุ่ มแบบง่าย (Simple random sampling) ได้โรงเรี ยนละ
25 คน จํานวน 16 โรงเรี ยน จะได้กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนทั้งหมดจํานวน 400 คน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ
สระกระเทียมวิทยาคม
สิ รินธรราชวิทยาลัย
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ภัทรญาณวิทยา
แหลมบัววิทยา
ปรกแก้ววิทยา
บางเลนวิทยา

อําเภอ

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
บางเลน

25
25
25
25
25
25
25
25
25
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ที่
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โรงเรียน
บางหลวงวิทยา
สถาพรวิทยา
บัวปากท่าวิทยา
สามพรานวิทยา
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดไร่ ขิงวิทยา
ปรี ดารามวิทยาคม
รวม
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อําเภอ

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

บางเลน
บางเลน
บางเลน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน

25
25
25
25
25
25
25
400

2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย
2.1 ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่กาํ ลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สภาพ
ครอบครัว
2.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง
2.3 ปั จจัย ด้า นสั ง คม ได้แก่ การสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษา การรั บ รู้ คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความมีวนิ ยั
2. ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
3. ด้านความกตัญ�ูกตเวที
4. ด้านการมีความเมตตากรุ ณา
5. ด้านการประหยัด
6. ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จัย ด้ า นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นที่กาํ ลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สภาพครอบครัว มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (CheckList)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้คะแนนแต่ละข้อตามความคิดเห็น ซึ่งกําหนดค่าคะแนน
ดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านสังคม ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศ
ในสถานศึกษา การรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้คะแนนแต่ละ
ข้อตามความคิดเห็น ซึ่งกําหนดค่าคะแนน ดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความเป็ นจริ งน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย
ด้า นความมี ระเบี ย บวินัย ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต ความกตัญ�ู ก ตเวที ความเมตตากรุ ณา ความ
ประหยัด และในด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้คะแนนแต่ละข้อตามความคิดเห็น ซึ่ งกําหนดค่าคะแนน
ดังนี้
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ระดับที่ 5 หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวน้อยที่สุด
2. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group guideline) โดยนําผลการศึกษาจาก
แบบสอบถาม และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็ นแบบคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม
4. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือ
เพื่ อให้ก ารดํา เนิ น การวิ จยั ครั้ งนี้ สามารถตรวจสอบวัดได้ต รงตามกรอบแนวคิ ดของ
การศึกษา และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่วางไว้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม
โดยมีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการสร้ า ง
เครื่ องมือ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและครอบคลุมในการสร้างแบบสอบถามสําหรับการทําการ
วิจยั
2. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาประมวลเพื่อกําหนดเป็ นโครงสร้างของ
แบบสอบถามเสนอต่ ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบเพื่อให้ข ้อเสนอแนะแล้ว นํา มา
ปรับปรุ งแก้ไข
3. นําแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและภาษา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ให้ +1
คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้
0
คะแนน
ไม่สอดคล้อง
ให้
-1
คะแนน
จากนั้นนํา มาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเลื อกประเด็นที่ มี ค่ า IOC
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่ม
พฤติกรรมและสามารถนําไปใช้ได้
4. นําแบบสอบถามที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขจากผูท้ รงคุณวุฒิมาทําการแก้ไข
ปรับปรุ ง และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
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6. หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าตามวิธีของครอนบาค (Cronbarch’s alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแต่ละด้านดังนี้
6.1 ปั จจัยด้านจิ ตวิทยา ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ .8569
6.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ .8541
6.3 ปั จจัยด้านสังคม ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ .8966
6.4 ปั จจัยด้านสังคม ด้านการรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรม มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ .8969
6.5 ปั จจัยด้านสังคม ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ .8971
6.6 ปั จจัยด้านสังคม ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม มีขอ้
คําถาม 5 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .8961
6.7 การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดา้ นความมี
วินยั มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9798
6.8 การปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9798
6.9 การปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นความ
กตัญ�ูกตเวที มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9799
6.10 การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดา้ นความ
เมตตากรุ ณา มีขอ้ คําถาม 7 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9797
6.11 การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นความ
ประหยัด มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9799
6.12 การปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9798
7. นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ งต่อไป
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อนําจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 16 โรงเรี ยนเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การแจกแบบสอบถามและเก็ บ แบบสอบถามคื น ด้ว ยตนเอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานคือระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
3. เมื่ อได้รับ แบบสอบถามกลับ คื นมาจากกลุ่ ม ตัวอย่า งแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การคัดเลื อก
แบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ์ ก่อนนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้จดั ให้มีการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยผูว้ ิจยั ได้เชิ ญผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. พระมหาอํานวย อภิญาโณ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
2. นางสาววรุ ณศิริ วัฒนอาภรณ์ชยั
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
3. นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
4. นางศศิพรรณ อุดมผล
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
5. นางสาวนิตยา ชังคมานนท์
ครู โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
6. นางสาวอภิญญา สิ งห์สมบัติ
ครู โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
ซึ่ งเป็ นครู อาจารย์ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของ
นักเรี ยนโดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จากโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ใน
เขตอําเภอเมืองนครปฐม ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก
ระบบทั้งด้านผูเ้ รี ยน บุคลากร การบริ หารจัดการ และการเรี ยนรู้ จนทําให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน เป็ นที่ยอมรับจากสังคมและบุคคลภายนอกในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนเป็ นจํานวน
มาก ทําให้เด็กนักเรี ยนของทั้งสองโรงเรี ยนมีความหลากหลายทางด้านภูมิลาํ เนา เพราะนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มาจากอําเภอต่างๆภายในจังหวัดนครปฐม จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มไป
จัดทําเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อไป
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป และมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ ข ้อมู ลเกี่ ย วกับ ปั จจัยด้า นบุค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ปั จ จัย ด้า นสั ง คมเกี่ ย วกับ การสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษา การรั บ รู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม โดยหาค่าเฉลี่ย
( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ (Best 1981
: 179-187) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง เป็ นจริ งมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง เป็ นจริ งในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง เป็ นจริ งในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง เป็ นจริ งในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง เป็ นจริ งในระดับน้อยที่สุด
3. วิ เคราะห์ ข ้อมู ล ที่ เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ใน 6 ด้าน ได้แก่ ในด้านความ
มีระเบี ย บวินัย ความซื่ อสั ตย์สุจริ ต ความกตัญ�ู ก ตเวที ความเมตตากรุ ณา การประหยัดใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ (Best
1981 : 179-187) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนในเรื่ องดังกล่าวน้อยที่สุด
4. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย การปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม กรณี กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม ใช้สถิ ติ t-test กรณี กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
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(One Way Anova) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยาและปั จจัยด้านสังคมกับการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise)
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้ น 400
ฉบับ และได้รับคืนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 100 แล้วนํามาวิเคราะห์และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบคําบรรยายจํานวน 6 ตอน ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปั จจัยด้านจิตวิทยาและปั จจัยด้านสังคมของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่
พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปั จจัยด้านสังคม ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัด
นครปฐม
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามเพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และสภาพครอบครัว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
79

80
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
146
36.50
หญิง
254
63.50
รวม
400
100
2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
177
44.25
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
223
55.75
รวม
400
100
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตํ่ากว่า 2.50
51
12.75
ตั้งแต่ 2.51-3.00
125
31.25
ตั้งแต่ 3.01-3.50
111
27.75
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
113
28.25
รวม
400
100
4. สภาพครอบครัว
บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
296
74
บิดามารดาแยกกันอยูห่ รื อหย่าร้างกัน
69
17.25
อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ
14
3.50
อื่นๆ
21
5.25
รวม
400
100
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐมด้านเพศ ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.50 และเพศชาย
จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 ด้านระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 มากที่สุด จํานวน
223 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.75 และชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1-3 จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.25 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากที่สุด คือตั้งแต่ 2.51-3.00 จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.25 รองลงมาคือตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 ตั้งแต่ 3.01- 3.50
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จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และน้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 2.50 จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.75 ด้านสภาพครอบครัว มากที่สุดคือ บิดามารดาอยู่ร่วมกันจํานวน 296 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 74 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกันอยูห่ รื อหย่าร้างกัน จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25
อื่นๆจํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 และน้อยที่สุดคืออยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ จํานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิท ยาและปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
การวิเคราะห์ระดับปั จจัยด้านจิตวิทยาของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม ซึ่ งประกอบด้วยด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์
ค่ าสถิติ
ระดับ ลําดับ
ความฉลาดทางอารมณ์
( Χ ) (S.D.)
1. เวลาไม่สบายใจ นักเรี ยนสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับตนเอง
4.12 .839
มาก
2
2. เมื่อนักเรี ยนทําผิด สามารถกล่าวคําขอโทษผูอ้ ื่นได้
4.25 .736
มาก
1
3. หลายครั้งที่นกั เรี ยนไม่รู้วา่ อะไรที่ทาํ ให้ไม่มีความสุ ข 3.36 1.027 ปานกลาง 5
4. นักเรี ยนสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด
3.82 .753
มาก
3
5. นักเรี ยนไม่กล้าบอกความต้องการของตนเองให้ผอู้ ื่นรู้ 3.34 .946 ปานกลาง 6
6. นักเรี ยนพยายามหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาโดยไม่
คิดเอาเองตามใจชอบ
3.62 .918
มาก
4
7. นักเรี ยนไม่สามารถทําใจให้เป็ นสุ ขได้จนกว่าจะได้ทุก
สิ่ งที่ตอ้ งการ
3.07 1.140 ปานกลาง 7
รวม
3.64 .789
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.64, S.D. = .789) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
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อยู่ในระดับมากจํานวน 4 ข้อ คื อ 1) เมื่อนักเรี ยนทําผิดสามารถกล่ าวคําขอโทษผูอ้ ื่นได้ ( Χ =
4.25, S.D. = .736) 2) เวลาไม่สบายใจ นักเรี ยนสามารถรับรู ้ได้วา่ เกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ( Χ = 4.12,
S.D. = .839) 3) นักเรี ยนสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด ( Χ = 3.82, S.D. = .753) 4)
นักเรี ยนพยายามหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ ( Χ = 3.62, S.D. = .918)
และพบว่ามี 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง คื อ 1) หลายครั้ งที่นักเรี ยนไม่รู้ว่าอะไรที่ ทาํ ให้ไม่มี
ความสุ ข ( Χ = 3.36, S.D. = 1.027) 2) นักเรี ยนไม่กล้าบอกความต้องการของตนเองให้ผอู ้ ื่นรู ้ ( Χ =
3.34, S.D. = .946) และ 3) นักเรี ยนไม่สามารถทําใจให้เป็ นสุ ขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่ งที่ตอ้ งการ
( Χ = 3.07, S.D. = 1.140) ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
ค่ าสถิติ
การเห็นคุณค่ าในตนเอง
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นักเรี ยนรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับตนเอง
4.01 .847
มาก
1
2. โดยปกติ นัก เรี ย นจะไม่ รู้สึ ก หวัน่ ไหวต่ อเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ
3.46 .903 ปานกลาง 6
3. นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจของตนเอง
3.80 .851
มาก
3
4. นักเรี ยนมักหาจุดบกพร่ องของตนเองแล้วแก้ไขเสมอ 3.67 .841
มาก
4
5. นักเรี ยนเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
3.84 .900
มาก
2
6. นักเรี ยนเป็ นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
3.66 .904
มาก
5
รวม
3.64 .629
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองในการปฏิบตั ิ
ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.64, S.D. = .629) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 5 ข้อ คือ 1) นักเรี ยนรู ้สึกภูมิใจในทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับตนเอง ( Χ =
4.01, S.D. = .847) 2) นักเรี ยนเป็ นคนมองโลกในแง่ดี ( Χ = 3.84, S.D. = .900) 3) นักเรี ยนมีความ
เชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจของตนเอง ( Χ = 3.80, S.D. = .851) 4) นักเรี ยนมักหาจุดบกพร่ องของ
ตนเองแล้วแก้ไขเสมอ ( Χ = 3.67, S.D. = .841) 5) นักเรี ยนเป็ นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
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( Χ = 3.66, S.D. = .904) และพบว่ามี 1 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ โดยปกตินกั เรี ยนจะไม่
รู้สึกหวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ( Χ = 3.46, S.D. = .903) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ระดับ ปั จจัยด้านสังคมของนักเรี ยนโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม ซึ่ งประกอบด้ว ยด้า นการสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษา ด้า นการรั บ รู้ คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ด้า นความสั ม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ น และด้า นการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 7 – ตารางที่ 10
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปั จจัยด้านสังคม ด้านการ
สร้างบรรยากาศในสถานศึกษา
ค่ าสถิติ
การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. ครู มีวิธีการสอนที่ หลากหลายเพื่อส่ ง เสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.87 .818
มาก
3
2. โรงเรี ยนจัดให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
3.49 1.097 ปานกลาง 6
3. เมื่ อ นัก เรี ย นปฏิ บ ัติ ต นไม่ เ หมาะสม ครู จ ะว่า กล่ า ว
ตักเตือนและเสนอแนะให้ปรับปรุ งแก้ไขทันที
3.92 .916
มาก
2
4. โรงเรี ยนให้รางวัลและยกย่องผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
4.11 .897
มาก
1
5. โรงเรี ยนจัดให้มีป้ายแสดงพุทธศาสนสุ ภาษิต คําขวัญ
บทกลอน และหลักธรรมในโรงเรี ยน
3.78 .951
มาก
5
6. โรงเรี ยนจัด อาคารสถานที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เช่ น ห้ อ ง
จริ ยธรรม ห้องพระพุทธศาสนา เป็ นต้น
3.83 .909
มาก
4
รวม
3.94 .742
มาก
-
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จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านสังคม ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาในการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.94, S.D. = .742) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 5 ข้อ คือ 1) โรงเรี ยนให้รางวัลและยกย่องผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนเป็ น
คนดี ( Χ = 4.11, S.D. = .897) 2) เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม ครู จะว่ากล่าวตักเตือนและ
เสนอแนะให้ปรับปรุ งแก้ไขทันที ( Χ = 3.92, S.D. = .916) 3) ครู มีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อ
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ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ( Χ = 3.87, S.D. = .818) 4) โรงเรี ยนจัด
อาคารสถานที่เพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ห้องจริ ยธรรม ห้อง
พระพุทธศาสนา เป็ นต้น ( Χ = 3.83, S.D. = .909) 5) โรงเรี ยนจัดให้มีป้ายแสดงพุทธศาสน
สุ ภาษิต คําขวัญ บทกลอน และหลักธรรมในโรงเรี ยน ( Χ = 3.78, S.D. = .951) และพบว่ามี 1
ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ โรงเรี ยนจัดให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน ( Χ = 3.49, S.D. =
1.097) ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปั จจัยด้านสังคม ด้านการรับรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่ าสถิติ
การรับรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นัก เรี ย นรั บ รู ้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมจากการอบรมสั่ ง
สอนของพ่อแม่
4.14 .807
มาก
1
2. นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากสื่ อต่างๆ
3.74 .905
มาก
3
3. นั ก เรี ยนรั บ รู ้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของครู อาจารย์
3.91 .861
มาก
2
4. นั ก เรี ยนรั บ รู ้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของรุ่ นพี่ หรื อเพื่อนๆ ในโรงเรี ยน
3.54 1.008
มาก
5
5. นั ก เรี ยนรั บ รู ้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสี ยง
3.58 .916
มาก
4
รวม
3.65 .699
มาก
-
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จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยด้านสังคม ด้านการรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ
ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.65, S.D. = .699) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก คือ 1) นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการอบรวมสั่งสอนของ
พ่อแม่ ( Χ = 4.14, S.D. = .807) 2) นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ นแบบอย่างที่ดีของ
ครู อาจารย์ ( Χ = 3.91, S.D. = .861) 3) นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากสื่ อต่างๆ ( Χ = 3.74,
S.D. = .905) 4) นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ นแบบอย่างของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสี ยง
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( Χ = 3.58, S.D. = .916) และ 5) นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ นแบบอย่างที่ดีของรุ่ น
พี่ หรื อเพื่อนๆ ในโรงเรี ยน ( Χ = 3.54, S.D. = 1.008) ตามลําดับ
ตารางที่ 9 ค่ า เฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ปั จ จัย ด้า นสั ง คม ด้า น
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน
ค่ าสถิติ
ระดับ ลําดับ
ความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพือ่ น
( Χ ) (S.D.)
1. นัก เรี ย นมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ในการคบเพื่อน เช่ น กลุ่ ม
ฐานะดี ฐานะไม่ดี กลุ่มเรี ยนเก่ง เรี ยนไม่เก่ง เป็ นต้น
2.62 1.385 ปานกลาง 5
2. นักเรี ยนมักล้อเลียนเพื่อนในเรื่ องต่างๆ เช่น ปมด้อย
ทางร่ างกาย ชื่อพ่อแม่ เป็ นต้น
2.49 1.234
น้อย
6
3. นักเรี ยนมักส่ งเสริ มให้เพื่อนกระทําในสิ่ งที่ผดิ
2.11 1.266
น้อย
7
4. นัก เรี ยนที่ ป ระพฤติ ดี เช่ น แต่ ง กายถู ก ต้อ งตาม
ระเบียบ ไม่สูบบุหรี่ มักถูกล้อเลียนว่าล้าสมัย เชย และ
ถูกเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม
2.80 1.388 ปานกลาง 3
5. นักเรี ยนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าผูป้ กครอง
2.64 1.220 ปานกลาง 4
6. เวลาว่ า งนัก เรี ย นมัก รวมกลุ่ ม กัน ทํา กิ จ กรรมที่ ดี มี
ประโยชน์
3.51 .937
มาก
1
7. นักเรี ยนมักช่วยกันปกปิ ดความผิดของเพื่อนเพื่อไม่ให้
เพื่อนถูกลงโทษ
3.01 1.175 ปานกลาง 2
รวม
2.73 .897 ปานกลาง -
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จากตารางที่ 9 พบว่า ปั จจัยด้านสังคม ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนในการปฏิบตั ิ
ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ = 2.73, S.D. = .897) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 1 ข้อ คือ เวลาว่างนักเรี ยนมักรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่ดีมี
ประโยชน์ ( Χ = 3.51, S.D. = .937) อยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 4 ข้อ คือ 1) นักเรี ยนมัก
ช่วยกันปกปิ ดความผิดของเพื่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนถูกลงโทษ ( Χ = 3.01, S.D. = 1.175) 2) นักเรี ยนที่
ประพฤติดี เช่ น แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ไม่สูบบุหรี่ มักถูกล้อเลี ยนว่าล้าสมัย เชย และถูก
เพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ ม ( Χ = 2.80, S.D. = 1.388) 3) นักเรี ยนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่า
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ผูป้ กครอง ( Χ = 2.64, S.D. = 1.220) 4) นักเรี ยนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน เช่น กลุ่มฐานะดี
ฐานะไม่ดี กลุ่มเรี ยนเก่ง เรี ยนไม่เก่ง เป็ นต้น ( Χ = 2.62, S.D. = 1.385) และพบว่ามี 2 ข้อ อยู่
ในระดับน้อย คือ 1) นักเรี ยนมักล้อเลียนเพื่อนในเรื่ องต่างๆ เช่น ปมด้อยทางร่ างกาย ชื่ อพ่อแม่
เป็ นต้น ( Χ = 2.49, S.D. = 1.234) และ 2) นักเรี ยนมักส่ งเสริ มให้เพื่อนกระทําในสิ่ งที่ผิด ( Χ =
2.11, S.D. = 1.266) ตามลําดับ
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปั จจัยด้านสังคม ด้านการเข้า
ร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่ าสถิติ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1 . นั ก เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี ก ร ร ม ใ น วั น สํ า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา เช่ น มาฆบูชา วิสาขบูชา อัฐมี บูชา
และอาสาฬหบูชา
3.70 1.024
มาก
4
2. นัก เรี ย นเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทํา บุ ญ ใส่ บ าตรทุ ก ครั้ งที่
โรงเรี ยนจัดขึ้นหรื อเมื่อมีโอกาส
3.81 1.120
มาก
1
3. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์
3.82 1.162
มาก
2
4. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการค่ายอบรมธรรมะที่โรงเรี ยน
จัดขึ้น
3.71 1.216
มาก
3
5. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หรื อบวชชีพราหมณ์
2.69 1.324 ปานกลาง 5
รวม
3.53 .912
มาก
-
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จากตารางที่ 10 พบว่า ปั จจัยด้านสังคม ด้านการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.53, S.D. = .912) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 4 ข้อ คือ 1) นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมทําบุญ
ใส่ บาตรทุกครั้งที่โรงเรี ยนจัดขึ้นหรื อเมื่อมีโอกาส ( Χ = 3.81, S.D. = 1.120) 2) นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์ ( Χ = 3.82, S.D. = 1.162) 3) นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการค่ายอบรม
ธรรมะที่โรงเรี ยนจัดขึ้น ( Χ = 3.71, S.D. = 1.216) 4) นักเรี ยนเข้าร่ วมพิธีกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา อัฐมีบูชา และอาสาฬหบูชา ( Χ = 3.70, S.D. = 1.024)
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และพบว่ามี 1 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนหรื อบวชชีพราหมณ์ ( Χ = 2.69, S.D. = 1.324) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์ ของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
การวิเคราะห์ระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่ งประกอบด้วยด้านความมีวินยั ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญ�ู กตเวที ความเมตตากรุ ณา ความประหยัด และการปฏิ บตั ิ ตนเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 11 –
ตารางที่ 17
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) สส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า น

ตารางที่ 11 ค่ า เฉลี่ ย ( Χ
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ด้านความมีวนิ ยั
ค่ าสถิติ
ด้ านความมีวนิ ัย
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา
3.99 .994
มาก
2
2. นัก เรี ย นปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บและข้อ บัง คับ ของ
โรงเรี ยน
3.86 .894
มาก
4
3. นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
3.89 .924
มาก
3
4. นักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนทุกชัว่ โมง
4.02 .968
มาก
1
5. นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนและไม่พดู คุยขณะที่ครู กาํ ลังสอน
3.31 1.055 ปานกลาง 7
6. นักเรี ยนส่ งงานที่ครู มอบหมายให้ทาํ ตรงเวลา
3.50 .976
มาก
6
7. นักเรี ยนมีการวางแผนการเรี ยนในแต่ละวัน
3.31 1.139 ปานกลาง 7
8. นักเรี ยนเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นและใช้ระเบียบแถวใน
การรับบริ การต่างๆ โดยไม่แซงคิวเพื่อน
3.77 .910
มาก
5
รวม
3.77 .818
มาก
-

จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความมีวินยั โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.77, S.D. = .818) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน
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6 ข้อ คือ 1) นักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนทุกชัว่ โมง ( Χ = 4.02, S.D. = .968) 2) นักเรี ยนมาโรงเรี ยน
ทันเวลา ( Χ = 3.99, S.D. = .994) 3) นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ( Χ = 3.89, S.D. = .924) 4)
นักเรี ยนปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน ( Χ = 3.86, S.D. = .894) 5) นักเรี ยน
เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและใช้ระเบียบแถวในการรับบริ การต่างๆ โดยไม่แซงคิวเพื่อน ( Χ = 3.77,
S.D. = .910) 6) นักเรี ยนส่ งงานที่ครู มอบหมายให้ทาํ ตรงเวลา ( Χ = 3.50, S.D. = .976) และพบว่า
มี 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง คือ 1) นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนและไม่พูดคุยขณะที่ครู กาํ ลังสอน ( Χ =
3.31, S.D. = 1.055) 2) นักเรี ยนมีการวางแผนการเรี ยนในแต่ละวัน ( Χ = 3.31, S.D. = 1.139)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บตั ิ ตนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ค่ าสถิติ
ด้ านความซื่อสั ตย์ สุจริต
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นักเรี ยนไม่กล่าวเท็จหรื อพูดโกหก
3.35 1.007 ปานกลาง 5
2. นัก เรี ยนไม่ ล อกการบ้า นเพื่ อ นหรื อ ให้ เ พื่ อ นลอก
การบ้าน
3.04 1.015 ปานกลาง 7
3. นักเรี ยนปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบการสอบและไม่ทุจริ ต
ในการสอบ
3.69 1.061
มาก
4
4. เมื่อนักเรี ยนยืมของผูอ้ ื่นไปแล้วจะนํามาส่ งคืนเจ้าของ 3.91 1.076
มาก
1
5. เมื่อนักเรี ยนเก็บสิ่ งของของผูอ้ ื่นได้ จะรี บนําไปติดต่อ
เพื่อส่ งคืนเจ้าของ
3.78 1.029
มาก
2
6. นัก เรี ย นไม่นําสิ่ ง ของส่ วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตน
3.74 1.112
มาก
3
7. นักเรี ยนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3.28 1.116 ปานกลาง 6
รวม
3.52 .864
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.52, S.D. = .864) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
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จํานวน 4 ข้อ คือ 1) เมื่อนักเรี ยนยืมของผูอ้ ื่นไปแล้วจะนํามาส่ งคืนเจ้าของ ( Χ = 3.91, S.D. =
1.076) 2) เมื่อนักเรี ยนเก็บสิ่ งของของผูอ้ ื่นได้ จะรี บนําไปติดต่อเพื่อส่ งคืนเจ้าของ ( Χ = 3.78, S.D.
= 1.029) 3) นักเรี ยนไม่นาํ สิ่ งของส่ วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ( Χ = 3.74, S.D. = 1.112)
4) นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการสอบและไม่ทุจริ ตในการสอบ ( Χ = 3.69, S.D. = 1.061) และ
พบว่ามี 3 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 1) นักเรี ยนไม่กล่าวเท็จหรื อพูดโกหก ( Χ = 3.35, S.D. =
1.007) 2) นักเรี ยนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ( Χ = 3.28, S.D. = 1.116) 3) นักเรี ยนไม่
ลอกการบ้านเพื่อนหรื อให้เพื่อนลอกการบ้าน ( Χ = 3.04, S.D. = 1.015) ตามลําดับ
ตารางที่ 13 ค่ าเฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บตั ิ ตนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม ด้านความกตัญ�ูกตเวที
ค่ าสถิติ
ด้ านความกตัญ�ูกตเวที
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นักเรี ยนแสดงความเคารพนับถือพ่อแม่ ครู อาจารย์
และผูม้ ีพระคุณ
4.13 .951
มาก
3
2. นัก เรี ย นยิน ดี ที่ จะปฏิ บ ัติตามคํา สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
4.07 .905
มาก
4
3. นัก เรี ย นจะดู แลและไม่ ท อดทิ้ง พ่อแม่ใ นยามที่ ท่า น
ลําบากหรื อเดือดร้อน
4.23 .944
มาก
1
4. นักเรี ยนตั้งใจที่จะทําให้พอ่ แม่มีความภาคภูมิใจ
4.16 .980
มาก
2
5. นักเรี ยนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท้ ี่เคยให้ความ
ช่วยเหลือตนอยูเ่ สมอ
4.16 .894
มาก
2
6. นักเรี ยนไม่ประพฤติปฏิ บตั ิตนให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยของ
ครอบครัวและสถานศึกษา
4.05 .901
มาก
5
7. นักเรี ยนอาสาช่วยเหลืองานของครู อาจารย์เสมอ
3.63 1.044
มาก
7
8. นักเรี ยนจะเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
4.03 .939
มาก
6
รวม
4.14 .839
มาก
-
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จากตารางที่ 13 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความกตัญ�ูกตเวที โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.14, S.D. = .839) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมาก คือ 1) นักเรี ยนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ในยามที่ท่านลําบากหรื อเดือดร้อน ( Χ =
4.23, S.D. = .944) 2) นักเรี ยนตั้งใจที่จะทําให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจ ( Χ = 4.16, S.D. = .980) 3)
นักเรี ยนระลึ กถึงและตอบแทนบุญคุณผูท้ ี่เคยให้ความช่วยเหลือตนอยู่เสมอ ( Χ = 4.16, S.D. =
.894) 4) นักเรี ยนแสดงความเคารพนับถือพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ ( Χ = 4.13, S.D. =
.951) 5) นักเรี ยนยินดีที่จะปฏิ บตั ิตามคําสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุ ณ ( Χ = 4.07,
S.D. = .905) 6) นักเรี ยนไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยของครอบครัวและสถานศึกษา
( Χ = 4.05, S.D. = .901) 7) นักเรี ยนจะเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ( Χ = 4.03,
S.D. = .939) และ 8) นักเรี ยนอาสาช่วยเหลืองานของครู อาจารย์เสมอ ( Χ = 3.63, S.D. = 1.044)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 ค่ า เฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ด้านความเมตตากรุ ณา
ค่ าสถิติ
ด้ านความเมตตากรุณา
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆด้วยความเต็มใจ 3.86 .986
มาก
2
2. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่เดือดร้อน 3.77 1.019
มาก
4
3. นักเรี ยนไม่รังแก เบียดเบียน และทําร้ายผูอ้ ื่น
3.72 1.092
มาก
5
4. นักเรี ยนแนะนําให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้ามปราม
ไม่ให้ทาํ ความชัว่
3.61 1.075
มาก
7
5. นักเรี ยนรู้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น
3.79 1.053
มาก
3
6. นัก เรี ย นแสดงความยินดี เมื่ อเห็ นเพื่อนๆมี ค วามสุ ข
และประสบความสําเร็ จ
3.95 .973
มาก
1
7. นัก เรี ย นยอมเสี ย สละเวลาเพื่ อช่ วยเหลื อเพื่อนหรื อ
ผูอ้ ื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
3.71 1.081
มาก
6
รวม
3.78 .934
มาก
-
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จากตารางที่ 14 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความเมตตากรุ ณา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.78, S.D. = .934) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมาก คือ 1) นักเรี ยนแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนๆมีความสุ ขและประสบความสําเร็ จ ( Χ =
3.95, S.D. = .973) 2) นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆด้วยความเต็มใจ ( Χ = 3.86, S.D. =
.986) 3) นักเรี ยนรู้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น ( Χ = 3.79, S.D. = 1.053) 4) นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ี่เดือดร้อน ( Χ = 3.77, S.D. = 1.019) 5) นักเรี ยนไม่รังแก เบียดเบียน และทําร้ายผูอ้ ื่น
( Χ = 3.72, S.D. = 1.092) 6) นักเรี ยนยอมเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหรื อผูอ้ ื่นที่ได้รับความ
เดือดร้อน ( Χ = 3.71, S.D. = 1.081) และ 7) นักเรี ยนแนะนําให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้ามปราม
ไม่ให้ทาํ ความชัว่ ( Χ = 3.61, S.D. = 1.075) ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 ค่ าเฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บตั ิ ตนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ด้านความประหยัด
ค่ าสถิติ
ด้ านความประหยัด
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นัก เรี ย นมี ก ารวางแผนการใช้จ่ า ยเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จาก
ผูป้ กครองเสมอ
3.45 1.258 ปานกลาง 2
2. นักเรี ยนคํานึ งถึงผลดี ผลเสี ย และความคุม้ ค่าก่อนที่
จะซื้ อสิ่ งของใดๆ
3.52 1.212
มาก
1
3. นักเรี ยนรู ้จกั รักษาซ่ อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆให้
ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
3.34 1.173 ปานกลาง 4
4. นักเรี ยนช่วยดูแลและประหยัดการใช้พลังงานทั้งใน
บ้าน โรงเรี ยน และสถานที่สาธารณะ
3.42 1.138 ปานกลาง 3
5. นักเรี ยนทํางานพิเศษเป็ นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือ
หรื อลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
3.03 1.295 ปานกลาง 5
รวม
3.34 1.062 ปานกลาง จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความประหยัด โดย
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ = 3.34, S.D. = 1.062) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก จํานวน 1 ข้อ คือ นักเรี ยนคํานึ งถึงผลดี ผลเสี ย และความคุม้ ค่าก่อนที่จะซื้ อสิ่ งของ
ใดๆ ( Χ = 3.52, S.D. = 1.212) และพบว่ามี 4 ข้อ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง คือ 1) นักเรี ยนมีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากผูป้ กครองเสมอ ( Χ = 3.45, S.D. = 1.258) 2) นักเรี ยนช่วยดูแล
และประหยัดการใช้พลังงานทั้งในบ้าน โรงเรี ยน และสถานที่สาธารณะ ( Χ = 3.42, S.D. = 1.138)
3) นักเรี ยนรู ้จกั รักษาซ่อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆให้ใช้งานได้อยูเ่ สมอ ( Χ = 3.34, S.D. = 1.173)
และ 4) นักเรี ยนทํางานพิเศษเป็ นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือหรื อลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
( Χ = 3.03, S.D. = 1.295) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ของการปฏิ บตั ิ ตนด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ค่ าสถิติ
ด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. นั ก เรี ยนเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่ วนรวม เช่น กิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
3.51 1.033
มาก
4
2. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3.73 1.127
มาก
1
3. นักเรี ยนแสดงตนเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
3.53 1.026
มาก
3
4. นักเรี ยนแนะนําหรื อชักชวนบุคคลอื่นที่รู้จกั ให้เข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
3.45 1.042 ปานกลาง 7
5. นักเรี ยนช่วยกันบํารุ ง ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของ
โรงเรี ยน ชุมชน ให้อยูใ่ นสภาพดี
3.60 .999
มาก
2
6. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อส่ วนรวมเสมอ
3.50 1.074
มาก
5
7. นักเรี ยนช่ วยเหลืองานของโรงเรี ยน ชุมชน โดยไม่มี
ใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่หวังผลตอบแทน
3.46 1.132 ปานกลาง 6
8. นักเรี ยนตระหนักและรู ้ บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ
สังคม
3.60 1.236
มาก
2
รวม
3.62 .899
มาก
-
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จากตารางที่ 16 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.62, S.D. = .899) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 6 ข้อ คือ 1) นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ( Χ = 3.73, S.D. = 1.127) 2) นักเรี ยนช่วยกันบํารุ ง ดูแลรักษา
สาธารณะสมบัติของโรงเรี ยน ชุ มชน ให้อยูใ่ นสภาพดี ( Χ = 3.60, S.D. = .999) 3) นักเรี ยน
ตระหนักและรู ้บทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม ( Χ = 3.60, S.D. = 1.236) 4) นักเรี ยนแสดงตน
เป็ นผูท้ าํ กิ จกรรมเพื่อส่ วนรวม ( Χ = 3.53, S.D. = 1.026) 5) นักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่ วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( Χ = 3.51, S.D.
= 1.033) 6) นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อส่ วนรวมเสมอ ( Χ = 3.50, S.D. = 1.074) และพบว่ามี
2 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 1) นักเรี ยนช่วยเหลืองานของโรงเรี ยน ชุมชน โดยไม่มีใครร้อง
ขอความช่วยเหลือและไม่หวังผลตอบแทน ( Χ = 3.46, S.D. = 1.132) 2) นักเรี ยนแนะนําหรื อ
ชักชวนบุคคลอื่นที่รู้จกั ให้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อส่ วนรวม ( Χ = 3.45, S.D. = 1.042) ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 สรุ ปค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ในแต่ละด้าน
ค่ าสถิติ
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ระดับ ลําดับ
( Χ ) (S.D.)
1. ด้านความมีวนิ ยั
3.77 .818
มาก
3
2. ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
3.52 .864
มาก
5
3. ด้านความกตัญ�ูกตเวที
4.14 .839
มาก
1
4. ด้านความเมตตากรุ ณา
3.78 .934
มาก
2
5. ด้านความประหยัด
3.34 1.062 ปานกลาง 6
6. ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3.62 .899
มาก
4
รวม
3.70 .273
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ในด้านต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( Χ = 3.70, S.D. = .273) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 5
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ด้าน คือ 1) ด้านความกตัญ�ูกตเวที ( Χ = 4.14, S.D. =.839) 2) ด้านความเมตตากรุ ณา ( Χ = 3.78,
S.D. = .937) 3) ด้านความมีวินยั ( Χ = 3.77, S.D. = .818) 4) ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม ( Χ = 3.62, S.D. = .899) 5) ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ( Χ = 3.52 , S.D. = .864) และพบว่า
มี 1 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 1) ด้านความประหยัด ( Χ = 3.34, S.D. = 1.062) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบการปฏิ บั ติ ตนด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ยมที่พึง
ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม เมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
คือ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสภาพครอบครัว โดยการทดสอบค่าที (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังตารางที่ 18 – ตารางที่ 24
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ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ
เพศ
(Χ)
S.D.
t
Sig
ชาย
3.50
.841
14.908
.000
หญิง
3.81
.736
จากตารางที่ 18 พบว่า การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัดนครปฐม
จําแนกตามเพศแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิตนด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
(Χ)
S.D.
t
sig
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
3.74
.776
.926
.337
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
3.66
.799
จากตารางที่ 19 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิตนด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ข องนัก เรี ยนโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด นครปฐม จํา แนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
n
(Χ)
S.D.
ระดับ
ตํ่ากว่า 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 ขึ้นไป
113
3.98
.719
มาก
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จากตารางที่ 20 พบว่า ค่าเฉลี่ยนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ในการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป มีมากที่สุด ( 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) และตํ่ากว่า 2.50 ( Χ = 3.20,
S.D. = .825) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
แหล่ งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
3
25.359
8.453
ภายในกลุ่ม
396
223.038
.563
15.008
.000
รวม
399
248.397
จากตารางที่ 21 พบว่า การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัดนครปฐม
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยของการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ตํ่ากว่า 2.50
2.51-3.00
3.01-3.50 3.51 ขึน้ ไป
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
( Χ = 3.20)
( Χ = 3.56) ( Χ = 3.79) ( Χ = 3.98)
ตํ่ากว่า 2.50
ตั้งแต่ 2.51-3.00
.36*
ตั้งแต่ 3.01-3.50
.60*
.23
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
.79*
.42*
.19
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 22 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม ในการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไปมีระดับการปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์มากกว่านักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่า 2.50 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตั้งแต่ 3.01 – 3.50 มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์มากกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่า 2.50 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.60 นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ 2.51 – 3.00 มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่า 2.50 โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.36 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิตนด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสภาพ
ครอบครัว
สภาพครอบครัว
n
(Χ)
S.D.
ระดับ
บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
296
3.75
.730
มาก
บิดามารดาแยกกันอยูห่ รื อหย่าร้างกัน
69
3.57
.947
มาก
อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ
14
3.57
.852
มาก
อื่นๆ
21
3.43
.926
ปานกลาง
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จากตารางที่ 23 พบว่า ค่าเฉลี่ยนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ในการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ โดยจํา แนกตามสภาพ
ครอบครัว บิดามารดาอยู่ร่วมกันมีมากที่สุด ( Χ = 3.75, S.D. = .730) รองลงมาคือบิดามารดา
แยกกันอยูห่ รื อหย่าร้างกัน ( Χ = 3.57, S.D. = .947) อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ ( Χ = 3.57, S.D. =
.852) และ อื่นๆ ( Χ = 3.43, S.D. = .926) ตามลําดับ
ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสภาพครอบครัว
แหล่ งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
3
3.873
1.291
ภายในกลุ่ม
396
244.525
.617
2.091
.101
รวม
399
248.398
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จากตารางที่ 24 พบว่า การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัดนครปฐม
จําแนกตามสภาพครอบครัว ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ปัจจั ยด้ านจิต วิทยาและปั จจัยด้ านสั งคม ที่ส่ งผลต่ อ การปฏิบัติตนด้ า น
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัด
นครปฐม
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (X 1 ) การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (X 2 ) และปั จ จัย ด้า นสั ง คม ได้แ ก่ การสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษา (X 3 ) การรั บ รู้
คุณธรรม จริ ยธรรม (X 4 ) ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน (X 5 ) การเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรม (X 6 ) ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ (Y)
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation coefficient) และการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คูณแบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์
(X 1 ) การเห็นคุณค่าในตนเอง (X 2 ) และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา
(X 3 ) การรั บ รู ้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม (X 4 ) ความสัมพันธ์ใ นกลุ่ม เพื่อน (X 5 ) การเข้า ร่ วมกิ จกรรม
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม (X 6 ) ที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
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ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ (Y) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่ งวิเคราะห์
โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient)
ปรากฏผลดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา และปั จจัยด้านสังคมกับการ
ปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ยมที่ พึงประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
(n=400)
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
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 25 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .252
การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .293
การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ในทางเดี ยวกันกับการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .346
การรั บ รู ้ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสัม พันธ์ ใ นทางเดี ย วกันกับ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า น
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ย นมัธยมศึ กษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .479
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ความสั ม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางเดี ย วกัน กับ การปฏิ บ ตั ิ ต นด้า น
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ.315
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ.192 โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณแบบขั้นตอนระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยาและปั จจัย
ด้า นสั ง คม ที่ ส่ ง ผลต่อ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ข อง
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของปั จจัยด้านจิตวิทยา และปั จจัยด้าน
สังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ตัวแปรทํานาย
R
R2 Adj R2 R2change b
B
t
การเห็นคุณค่าในตนเอง .305 .093
.091
.093
.230 .198 3.694*
(X 2 )
การสร้างบรรยากาศใน .348 .121
.117
.028
.152 .143 2.491*
สถานศึกษา (X 3 )
การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม .362 .131
.125
.010
.100 .115 2.136*
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรม (X 6 )
Constant(a) = 1.870
S.E. = .738
Over all F = 19.954
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็ นว่า ผลการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณแบบขั้นตอน
ตามลํา ดับความสํา คัญของตัวแปรที่นํา เข้า สมการ พบว่า การเห็ นคุ ณค่ า ในตนเอง (X 2 ) ได้รับ
คัดเลื อกเข้าสมการเป็ นลําดับที่ 1 สามารถทํา นายการปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 9.3 โดยมี
ค่า t-test เท่ากับ 3.694 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา (X 3 ) เป็ นตัวแปรที่ ไ ด้รับคัดเลื อกเข้าสมการเป็ น
ลําดับที่ 2 สามารถทํานายการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีค่า t-test เท่ากับ
2.491 อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งสามารถทํา นายการปฏิ บ ตั ิ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้
ร้อยละ 12.1
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม (X 6 ) เป็ นตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้า
สมการเป็ นลําดับที่ 3 สามารถทํานายการปฏิ บ ตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ย มที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 โดยมีค่า ttest เท่ากับ 2.136 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งสามารถทํานายการปฏิ บตั ิตนด้าน
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐมได้ร้อยละ 13.1 และสามารถเขียนเป็ นสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนในรู ป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
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ในรู ปคะแนนดิบ
Ŷ
=
1.870 + .230(การเห็นคุณค่าในตนเอง) + .152(การสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษา) +.100(การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม)
ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
=
.198 Ζ̂ (การเห็นคุณค่าในตนเอง) + .143 Ζ̂ (การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา)
Ζ̂
+ .115 Ζ̂ (การเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรม)
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พึง
ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
การศึ ก ษาระดับ การปฏิ บตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ข อง
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากจํานวน 5 ด้าน คือ
1. ด้านความมีวินัย 2. ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต 3. ด้านความกตัญ�ูกตเวที 4. ด้านความเมตตา
กรุ ณา 5. ด้านการปฏิ บตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม และอยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 1 ด้าน
คือ ด้านการประหยัด และตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่
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พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย การเห็นคุณค่า
ในตนเอง การสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษา และการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้นํา มาเป็ นประเด็ นในการสนทนากลุ่ ม กับ ผูท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ซึ่ งมีขอ้ ค้นพบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความมี วินยั จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความมีวนิ ยั อยูใ่ นระดับมาก ไม่วา่ จะเป็ นการ
มาโรงเรี ยนทันเวลา การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน การเข้าห้องเรี ยนทุกครั้ง การแต่งกาย
สุ ภาพเรี ยบร้อย การตั้งใจเรี ยน และไม่พูดคุยกันในขณะที่ครู กาํ ลังสอน เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ยัง มี นัก เรี ย นบางส่ วนที่ มี ปั ญหาในเรื่ องความมีวินัย อยู่บา้ ง เช่ น การตรงต่อเวลา การเข้า ร่ วม
กิจกรรมของทางโรงเรี ยน การตั้งใจเรี ยน ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
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“...มี นั ก เรี ยนบางคนมาโรงเรี ยนสาย ไม่ ค่ อ ยเข้ า ร่ วมกิ จกรรมที่ ท าง
โรงเรี ยนจั ดขึ ้น แต่ ง กายไม่ สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามกฎระเบี ย บและข้ อบัง คั บ ของ
โรงเรี ยน ชอบโดดเรี ยน ไม่ มีการวางแผนการเรี ยนในแต่ ละวัน บางคนถึงขนาด
ไม่ ได้ นาํ หนังสื อเรี ยนมาด้ วย และพูดคุยเล่ นกันในขณะที่ครู กาํ ลังสอน...”
2. ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ในด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ตอยูใ่ นระดับมาก ไม่
ว่าจะเป็ นการไม่พูดโกหกหลอกลวง การไม่ลอกการบ้านเพื่อน การไม่ทุจริ ตในการเข้าห้องสอบ
การไม่ลกั เล็กขโมยน้อย เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่มีปัญหาในเรื่ องความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตอยู่บา้ ง เช่ น การลอกการบ้านเพื่อน การพูดโกหกเพื่อให้ตนเองไม่ตอ้ งถูกลงโทษ
ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“...นักเรี ยนบางคนไม่ ชอบทําการบ้ านส่ งครู หลายคนทําการบ้ านไม่ ได้
จึ งไม่ ทาํ บางคนแก้ ปัญหาโดยการลอกการบ้ านเพื่ อน เพราะกลัวจะถูกทําโทษ
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และได้ คะแนนเก็บน้ อย ชอบพูดโกหกเพื่อให้ ตัวเองพ้ นผิด ชอบนินทาเพื่อนและ
ครู ...”
3. ด้านความกตัญ�ูกตเวที จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ในด้านความกตัญ�ูกตเวทีอยูใ่ นระดับมาก ไม่
ว่าจะเป็ นการแสดงความเคารพ การปฏิบตั ิตามคําสั่งสอน การช่วยเหลืองานของพ่อแม่ ครู อาจารย์
เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่มีปัญหาในเรื่ องความกตัญ�ูกตเวทีอยูบ่ า้ ง เช่น
การไม่แสดงความเคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“...นั ก เรี ยนบางคนมั ก จะไม่ แ สดงความเคารพหรื อไหว้ พ่ อ แม่ ครู
อาจารย์ อาจจะเป็ นเพราะความเคยชิ นหรื อความเขินอาย บางที คุณครู เรี ยกเพื่อจะ
ใช้ งานก็ทาํ เป็ นไม่ ได้ ยินแล้ วก็รีบเดินหนี...”
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4. ด้านความเมตตากรุ ณา จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความเมตตากรุ ณาอยูใ่ นระดับมาก ไม่วา่
จะเป็ นการแบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆ การบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่ วยเหลื อผูเ้ ดื อดร้ อน การไม่รังแก
เพื่อน การช่วยเหลือและให้อภัยผูอ้ ื่น เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่มีปัญหาใน
เรื่ องความเมตตากรุ ณาอยูบ่ า้ ง เช่น การขาดความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่เพื่อน และการมีความเมตตาต่อ
ผูอ้ ื่น ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“...นักเรี ยนบางคนมักจะหวงสิ่ งของของตนเอง ไม่ ยอมแบ่ งปั นให้ เพื่อน
ยกเว้ นถ้ าได้ สิ่งของตอบแทน ชอบเบียดเบียน รั งแก และแกล้ งเพื่ อนหรื อรุ่ นน้ อง
รวมถึงสั ตว์ เช่ น สุ นัขที่ อยู่บริ เวณโรงเรี ยน...”
5. ด้านความประหยัด จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ในด้านความประหยัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่ว่า
จะเป็ นการใช้จ่ายเงิ นที่ได้จากผูป้ กครอง การนึ กถึงความคุม้ ค่าก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ่ งของต่างๆ
การรู้จกั ประหยัดในการใช้ทรัพยากร เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่มีปัญหาใน
เรื่ องความประหยัดอยู่บา้ ง เช่ น การใช้จ่ายเงิ นเพื่อซื้ อสิ่ งของอย่างฟุ่ มเฟื อย การไม่ตระหนักถึ ง
ความประหยัดในทรัพย์สินของส่ วนรวม ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“...นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ใช้ สิ่งของราคาแพงเกิ นตัว เช่ น โทรศัพท์ มือถื อ
บางคนเปลี่ ยนโทรศัพ ท์ ทุกครั้ งที่ มีร่ ุ นใหม่ ออกมา ไม่ ได้ คํานึ งความคุ้มค่ า ใช้
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จ่ ายเงินอย่ างฟุ่มเฟื อย ขาดการวางแผน ชอบเปิ ดนํา้ และไฟในห้ องนํา้ ทิ ง้ ไว้ และ
ไม่ ร้ ู จักทํางานพิ เศษในช่ วงวันหยุดเสาร์ -อาทิ ตย์ หรื อช่ วงปิ ดเทอม เพื่ อเป็ นการ
ช่ วยแบ่ งเบาค่ าใช้ จ่ายของผู้ปกครอง...”
6. ในด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านการปฏิบตั ิตน
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม การดูแลรักษาสมบัติของโรงเรี ยน ชุมชน ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่มีปัญหาในเรื่ องการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอยูบ่ า้ ง เช่น การไม่
มีจิตอาสาต่อกิจกรรมของส่ วนรวม ดังที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
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“...นักเรี ยนบางคนมั

ด้ วยการช่ วยเหลื อ หรื อทํา งานต่ า งๆด้ วยความเต็ม ใจ ยกเว้ นถูก บั ง คั บ หรื อมี
คะแนนพิ เศษให้ บางคนทําเพื่อเป็ นหลักฐานในการที่ จะให้ ครู เซ็นรั บรองชั่วโมง
ในการปฏิ บัติเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวมเท่ านั้น และส่ วนมากมักจะอ้ างว่ าไม่ ว่าง
...”

ส่ วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
จากข้อมูลการปฏิ บตั ิตนและปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนที่ได้จากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การ
สอบถามถึงแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนทั้ง 6
ด้า นต่ อที่ ประชุ ม เพื่ อเป็ นการระดมสมองและร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อให้เกิ ดขึ้ นอย่า งเป็ น
รู ปธรรมและสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งที่ประชุ มได้สรุ ปและเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนไว้ท้ งั หมด 5 แนวทาง
ดังนี้
1. การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอน
จากการสนทนากลุ่มมีขอ้ สรุ ปว่า ให้สถานศึกษาหรื อครู จดั ให้มีการนําเอาเนื้ อหาสาระที่
เกี่ ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มาสอดแทรกและบูรณาการให้เข้ากับ
รายวิชาที่สอน อาจจะเป็ นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรื อใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นๆสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
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ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในมาตราที่ 6 ได้กาํ หนดว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
การจัดกระบวนการในการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ใน
ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่ วน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิ การ 2542 : 5-13) โดยจะต้องมีการประเมินผลจาก
การบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ว่ามีรูปแบบเป็ นไปตามแผนการสอนหรื อไม่ และกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนอย่างไร ดังที่ประชุ มในการสนทนา
กลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกันในเรื่ องนี้วา่
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คุณธรรม จริ ยธรรม ที นีข้ ึน้ อยู่กับว่ าครู เขาได้ ให้ ความสําคัญตรงนี ม้ ั้ย แล้ ววิธีการ
ของเราเนี่ ยเราจะทํายัง ไงที่ จะทําให้ ครู เขาหยิ บ ยกเอาคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ เรา
ต้ องการไปสอดแทรกในบทเรี ยนของเขา แม้ ว่าหลักสู ตรในปั จจุบันก็ได้ กล่ าวถึง
แต่ มนั ก็เป็ นเพียงแค่ ทฤษฎี เมื่อก่ อนอย่ างเวลาที่ เราเขียนแผนการสอน เราจะต้ อง
มีการบอกเลยว่ า เราสอนเรื่ องนี เ้ ราได้ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมเรื่ องอะไร
เข้ าไป คื อตรงนี ต้ ้ องเริ่ มจากข้ างบนลงมาว่ าแผนการสอนต้ องมี การตรวจ และ
ต้ องมีการติดตามประเมิน แต่ ขณะนี เ้ ราไม่ มี อย่ างผู้อาํ นวยการคนเก่ านี่จีเ้ ลย ทุก
กลุ่มสาระเขียนลงแล้ วเอามาตรวจ ท่ านตรวจสุ่ มนะว่ ามีมั้ย ถ้ าไม่ มีกเ็ รี ยกหั วหน้ า
กลุ่มสาระมาแล้ วเอามาแก้ ไข แล้ วท่ านก็จะสอบถามเด็กไม่ ถามครู ด้วยกัน เพราะ
เราก็เข้ าข้ างกันว่ าวันนีค้ รู สอนอะไรที่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของคุณธรรม จริ ยธรรมมั้ย
...”
2. การพัฒนาด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี
จากการสนทนากลุ่ ม มี ขอ้ สรุ ป ว่า ให้ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อเพื่อนๆ รวมถึ ง
ผูป้ กครอง ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ ตลอดจนการเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสี ยงหรื อศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็ จในชีวิตการงาน
ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมเหมาะสมในการเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนมาอบรมหรื อพูดคุย เพื่อให้
นักเรี ยนได้ตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง และจะนําไปปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดีของสังคมตาม
แบบอย่างของบุคคลตัวอย่าง ดังที่ประชุมในการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกันในเรื่ อง
นี้วา่
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“...ปั ญ หาเด็ ก ที่ ข าดคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น
ส่ วนมากมาจากการที่ เด็กและเยาวชนไม่ มีแบบอย่ างหรื อตัวอย่ างที่ ดี โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งผู้หลักผู้ใหญ่ ในบ้ านเมื อง เป็ นแบบอย่ างที่ ไม่ ดี ทําให้ เด็กและเยาวชน
ประพฤติ ปฏิ บัติตาม โดยที่ ไม่ สามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรดี อะไรไม่ ดี เพราะ
เห็นว่ าบางคนถึงแม้ ว่าจะเป็ นคนไม่ ดีแต่ เขาเป็ นใหญ่ เป็ นโตและเป็ นคนมีชื่อเสี ยง
เลยทําตาม...”
3. การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
จากการสนทนากลุ่มมีขอ้ สรุ ปว่า ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อสร้างสํานึกความกตัญ�ู ด้วยกิจกรรมการเข้า
ค่ายอบรมธรรมะปฏิบตั ิธรรม กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม กิจกรรมเวียนเทียนใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิ จกรรมทําบุญตักบาตร กิ จกรรมการบรรพชาสามเณรหรื อการ
บวชชีพราหมณ์ กิจกรรมการแสดงตนเป็ นพุทธมามะ กิจกรรมฟังเทศน์ กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น
ไหว้พระ สวดมนต์ ทําสมาธิ แผ่เมตตา กิจกรรมตอบปั ญหาธรรมะ กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทาํ นอง
สรภัญญะ กิ จกรรมการประกวดมารยาทชาวพุทธ เป็ นต้น แต่ในปั จจุบนั โครงการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมอาจขาดการสนับสนุ นและการเอาใจใส่ จากผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากผูบ้ ริ หารไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญของโครงการ ประกอบกับนักเรี ยนขาดความมีส่วนร่ วมในโครงการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นัก เรี ย นที่ มี ปั ญหาในเรื่ อ งของความประพฤติ ทํา ให้โครงการด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมไม่
สัมฤทธิ์ ผลเท่าที่ควร ดังที่ประชุมในการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกันในเรื่ องนี้วา่

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

“...แต่ ก่อนโรงเรี ยนจัดกิ จกรรมเยอะ แต่ ปัจจุบันจัดเป็ นครั้ งคราว บาง
โรงเรี ยนถูกตัดกิ จกรรมออกไปเลย คื อสิ่ งเหล่ านี ้ที่เราตั้งใจกระทํากันจริ งๆ คื อ
ขาดความจริ งจัง ขาดความจริ งใจ ผู้บริ หารไม่ เห็นความสําคัญ ที่ ไม่ จริ งจังไม่
จริ งใจ อาจจะเป็ นเพราะว่ าครู ผ้ เู ป็ นเจ้ าของโครงการนั้น ขาดขวัญ ขาดกําลังใจ
ขาดแรงสนั บ สนุ น เวลาเสนอความคิ ด เสนอโครงการไปเนี่ ย ไม่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุน บางที กต็ ้ องทําด้ วยตัวเอง บางโรงเรี ยนโครงการเข้ าค่ ายคุณธรรม ครู
ต้ องออกเองก่ อนเนี่ยในจังหวัดนครปฐมเนี่ย...”
4. การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
จากการสนทนากลุ่มมีขอ้ สรุ ปว่า ควรส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หารมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนการสอน ด้วยการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อม

106
ภายในโรงเรี ยน ให้สะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน จัดให้
มี ป้ ายแสดงพุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต คํา ขวัญ บทกลอน หลัก ธรรมต่ า งๆ และการจัด บอร์ ด หรื อ
นิ ทรรศการที่ เกี่ ยวข้องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็ นแหล่ งศึกษาหาความรู้ และ
พัฒนาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ยมที่ พึงประสงค์ และให้นัก เรี ย นเกิ ดความภาคภูมิใ จใน
ผลงานของตนเอง สามารถนําศักยภาพของตนเองมาแสดงออกในทางที่ถูกต้องอันจะส่ งผลต่อการ
เห็ นคุ ณค่าในตนเองของนักเรี ยนอี กด้วย ดังที่ประชุ มในการสนทนากลุ่ มได้แสดงความคิดเห็ น
ร่ วมกันในเรื่ องนี้วา่
“...ที นีก้ ารจัดกิ จกรรมเนี่ ย ถ้ าเกิ ดจะให้ ได้ ผลน่ าจะให้ เด็กได้ มีส่วนร่ วม
ต้ องเป็ นผลงานของเขา เขาถึงจะใส่ ใจ ถ้ าเกิดว่ าครู จัดให้ เนี่ย เด็กก็ไม่ สนใจ ต้ อง
ให้ เด็กได้ มีส่วนร่ วมในการจัดสิ่ งเหล่ านี ้ นําเสนอแนวความคิ ด หรื อมีบทบาทใน
การจัดสภาพแวดล้ อมที่ เอื อ้ ต่ อการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่ พึง
ประสงค์ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านีเ้ ด็ก ๆ สามารถทําได้ ...”
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5. การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
จากการสนทนากลุ่ ม มี ข ้อ สรุ ปว่า ควรส่ ง เสริ ม ความมี ส่ ว นร่ ว มระหว่า งครอบครั ว
โรงเรี ยน ชุ มชน และวัดในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ โดยการ
ประชุ มชี้ แจงผูป้ กครอง และขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรม
ของนักเรี ยนให้โรงเรี ยนทราบ และให้คนในชุมชนช่วยดูแลสอดส่ องปั ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เยาวชน
ส่ วนวัดให้ความร่ วมมือในการอบรม สั่งสอน รวมถึงการเชิญชวนผูป้ กครองเข้ามาร่ วมทํากิจกรรม
ที่ โรงเรี ย นจัดขึ้ น และการแจ้งข้อมูล ข่า วสาร หรื อปั ญหาที่เกี่ ยวกับ พฤติก รรมของนักเรี ย นให้
ผูป้ กครองทราบ เพื่ อ ให้ทุ ก ภาคส่ วนได้มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ให้กบั ทางโรงเรี ยน ดัง ที่
ประชุมในการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกันในเรื่ องนี้วา่
“...การที่ จะทําอย่ างนี ไ้ ด้ ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่ วมในเรื่ องเหล่ านี อ้ ย่ าง
มาก เพราะครู ไม่ ได้ อยู่กับลูกเขาตลอดหรอก นิสัยที่อยู่ที่บ้านกับที่ โรงเรี ยน นิสัย
จะเป็ นคนละอย่ างเลย ทั้งหมดเนี่ยคื อขึน้ อยู่กับทุกฝ่ าย มันอยู่กับหลายๆปั จจัย จะ
แก้ ฝ่ ายเดี ย วไม่ ไ ด้ ถ้ า จะทํา ก็คื อ รวมพลกั น หมดเลย ต้ อ งเข้ า มาทุ ก องค์ ก รที่
เกี่ ยวข้ องเลย ถ้ าจะแก้ ตรงนี ถ้ ึงจะสําเร็ จได้ จะบอกว่ าโรงเรี ยนอย่ างเดี ยวไม่ ได้
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ให้ วดั อย่ างเดียวก็ไม่ ได้ ชุ มชน ครอบครั วก็ต้องเข้ ามาหมด มันจะต้ องรวมเข้ ามา
หมด จากการที่ โครงการเรามีเนี่ย เช่ น ทุกสั ปดาห์ กจ็ ะมีโครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม ทุกชั้นทุกมอ อันนี ค้ ื อเป็ นบทบาทของครู ครู ปลูกฝั งให้ นักเรี ยน ใน
ขณะเดี ยวกันเราก็มีโครงการพระสอนศีลธรรม นิมนต์ พระเข้ าไปมีส่วนร่ วม อัน
นีก้ เ็ ป็ นบทบาทของทางวัด ที นีจ้ ุดหนึ่งที่ เราคุยกันเมื่อกี ก้ ค็ ื อบ้ าน เราน่ าจะมีการ
คุ ย กั น หรื อประชุ ม ผู้ ป กครองเพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เพราะว่ ามิเช่ นนั้นแล้ วเราจะแก้ ปัญหาไม่ ได้ เลย...
ข้อ สรุ ปจากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ จ ะปฏิ บ ัติ ต นตามคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมทั้ง 6
ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความกตัญ�ู กตเวที ด้านความเมตตา
กรุ ณา ด้านความประหยัด และด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม แม้ว่าจะมีนกั เรี ยน
ส่ วนน้อยที่มีปัญหาในเรื่ องการปฏิบตั ิตน ส่ วนแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมพบว่ามีท้ งั หมด 5 แนวทาง
ประกอบด้วย การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาด้วยการเป็ น
แบบอย่า งที่ ดี การพัฒ นาด้วยการจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน และการพัฒนาด้วยการสร้างความ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมต่อไป
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบตั ิตนด้าน
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม 2) เปรี ยบเทียบคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปั จจัยด้านบุคคล 3) ศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยา และ
ปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของ
นัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด นครปฐม 4) ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 380 คน เก็บเผื่อความคลาดเคลื่อนเป็ น 400
คน โดยการเปิ ดตารางเครซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านจิตวิทยา ปั จจัยด้านสังคม
และแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล คื อ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One Way Anova) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย ด้านบุคคลของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐมที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน พบว่า ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิง
จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.50 เพศชายจํานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.50 ด้าน
ระดับ ชั้น มี ร ะดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 มากที่ สุ ด จํา นวน 223 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 55.75
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.00 มากที่สุดจํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25
รองลงมาคือตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 ตั้งแต่ 3.01-3.50 จํานวน
111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และน้อยที่สุดคือ ตํ่ากว่า 2.50 จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.75 ด้านสภาพครอบครัว บิดามารดาอยูร่ ่ วมกันมากที่สุดจํานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ 74
รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกันอยู่หรื อหย่าร้างกันจํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 อื่นๆ
จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 และน้อยที่สุดคือ อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะจํานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.50
2.การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาและปั จ จัย ด้า นสั ง คมของนัก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยาในด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
2.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยาในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
2.3 ปั จจัยด้านสังคมในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
2.4 ปั จจัยด้านสังคมในด้านการรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
2.5 ปั จจัยด้านสังคมในด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2.6 ปั จจัยด้านสังคมในด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ด้านความมีวนิ ยั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.2 ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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3.3 ด้านความกตัญ�ูกตเวที โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.4 ด้านความเมตตากรุ ณา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.5 ด้านความประหยัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.6 ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม เมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
คือ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสภาพครอบครัว พบว่า
4.1 นักเรี ยนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
4.3 นักเรี ยนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 นัก เรี ย นที่ มี ส ภาพครอบครั ว ต่ า งกัน มี ระดับ การปฏิ บ ัติต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
5. การวิเคราะห์ ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาและปั จจัย ด้า นสัง คม ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า น
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
นครปฐม พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นตัวแปรอันดับ 1 ที่สามารถทํานายการปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครปฐม ได้ร้อยละ 9.3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา
เป็ นตัวแปรอันดับ 2 ที่ส ามารถทํานายการปฏิ บตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 อย่างมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ งสามารถทํา นายการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 12.1 และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นตัวแปรอันดับ 3 ที่สามารถทํานายการปฏิบตั ิ
ตนด้า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ย มที่พึง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในเขต
จังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสามารถทํานายการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 13.1
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6. การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า มีอยูท่ ้ งั หมด 5 แนวทาง
ดังนี้
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์
แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. การศึกษาระดับการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินยั ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญ�ู กตเวที ความเมตตากรุ ณา ความประหยัด และการปฏิ บตั ิ ตนเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมมี ระดับการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ น
เพราะว่าโดยส่ วนมากนักเรี ยนอาจได้รับการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมจากพ่อแม่
ครู อาจารย์ ซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแบบที่ดี ให้ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นขอบเขต ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและสังคม โดยที่นกั เรี ยนพร้อมและยินดีที่จะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการที่
นักเรี ยนมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคมตลอดจนรู้จกั บทบาทและหน้าที่ของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเริ งรณ ล้อมลาย (2550 : 50) ที่ได้ศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และงานวิจยั ของอรพินทร์ สันติ ชัยอนันต์ (2549 : 143) ที่ ได้ศึ กษา
คุ ณธรรม จริ ยธรรมของนิ สิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
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2. การเปรี ยบเทียบคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาในเขตจัง หวัด นครปฐม เมื่ อ จํา แนกตามปั จ จัย ด้า นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ ระดับ ชั้น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และสภาพครอบครัว สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานดังนี้
2.1 นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีเพศต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศหญิ งมี ระดับคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ยมที่ พึง ประสงค์มากกว่าเพศชาย อาจเป็ น
เพราะว่า เพศหญิ ง มัก ได้รับ การอบรมเลี้ ย งดู จากพ่อแม่ ใ ห้เป็ นคนที่ มี ความอ่ อนโยน เรี ย บร้ อ ย
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆของเพศหญิงต้องให้เหมาะสมกับความเป็ นกุลสตรี ที่แตกต่างจากเพศชาย
จึงเป็ นเหตุให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของผ่องศรี สามศรี ทอง
(2548 : 74) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นธัญญรัตน์จงั หวัดปทุ ม ธานี
พบว่า นักเรี ยนชายและหญิงมีคุณธรรม จริ ยธรรมโดยภาพรวม แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของดุจเดื อน พันธุ มนาวิน (2550 : 68) ที่ได้ศึกษาสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า กลุ่มนักเรี ยนชายมีพฤติกรรมคุณธรรม จริ ยธรรม
น้อยกว่ากลุ่มนักเรี ยนหญิ งในหลายๆด้าน เช่ น ในด้านการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ/วินัย ในด้าน
ความรับผิดชอบ ในด้านการประหยัดและอนุรักษ์ เป็ นต้น
2.2 นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้นต่างกัน มี
ระดับการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์แตกต่างกัน ผลการวิจยั
พบว่า นัก เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจัง หวัดนครปฐม ที่ มีระดับ ชั้นต่างกัน มีระดับ การ
ปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ไม่แตกต่า งกัน อาจเป็ นเพราะว่า
โรงเรี ยนได้ดาํ เนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน เป็ นเหตุ ใ ห้นักเรี ย นได้รับความรู้ และประสบการณ์ ใ นการเรี ยนการสอน
คล้ายๆกัน จึงทําให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุ ช เทศ
ทอง (2547 : 128) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษา สัง กัด
วิท ยาลัย เทคนิ ค กรมอาชี ว ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 7 พบว่า นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี
ระดับชั้นแตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมไม่แตกต่างกัน
2.3 นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่างกัน มีระดับการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกัน โดย
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งหรื อดีมีคุณธรรม จริ ยธรรมโดยภาพรวมมากกว่านักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปานกลางและตํ่า อาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง
หรื อดี เป็ นผูท้ ี่มีความขยันหมัน่ เพียร มีความตั้งใจใฝ่ หาความรู้ มีวินัยและรู้ จกั ความรับผิดชอบ
ขณะที่นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ามักจะขาดความขยันหมัน่ เพียร ขาดความรับผิดชอบ
จึงเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมในภาพรวม
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนวลลออ แสงสุ ข (2543 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
เชิ งจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสลิ ลลา แสงมณี (2539 : บทคัดย่อ) ที่ไ ด้ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อระดับ
พัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดชลบุรี
และโรงเรี ยนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการทางจริ ยธรรมที่อยูใ่ น
เกณฑ์สูงและเป็ นไปในทางบวก คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.4 นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ มีส ภาพครอบครั ว
ต่า งกัน มี ระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์แตกต่ า งกัน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่มีสภาพครอบครัวต่างกัน
มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ น
เพราะว่าครอบครัวในสังคมไทยเป็ นครอบครัวขยายหรื อครอบครัวใหญ่มกั อาศัยอยูด่ ว้ ยกันหลายๆ
คน เช่ น ปู่ ย่า ตายาย ลุงป้ า น้าอา ญาติพี่น้อง หรื ออาศัยอยู่ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความ
ใกล้ชิดสนิ ทสนมและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ถึงแม้วา่ นักเรี ยนจะตกอยูใ่ นสภาพครอบครัวที่บิดา
มารดาแยกกันอยู่ หรื อมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่นักเรี ยนก็ยงั คงได้รับการอบรม
เลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบุคคลที่เป็ นญาติพี่น้อง ส่ งผลให้นกั เรี ยนที่มีสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน มี
คุณธรรม จริ ยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรพินทร์ สันติชยั อนันต์
(2549 : 140) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า นิ สิตนักศึกษาที่มีสภาพครอบครัวแตกต่างกันมีคุณธรรม
และจริ ยธรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านความฉลาดทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และปั จจัยด้านสังคม ในด้านการสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา การรับรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
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เขตจังหวัดนครปฐม พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นตัวแปรอันดับ
1 ที่สามารถทํานายการปฏิ บตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 9.3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนปั จจัยด้านสังคม ในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเป็ นตัวแปรอันดับ 2 ที่สามารถ
ทํา นายการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สามารถทํานายการปฏิ บ ตั ิ ตนด้านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ย น
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษาในเขตจัง หวัดนครปฐมได้ร้อยละ 12.1 และการเข้า ร่ วมกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นตัวแปรอันดับ 3 ที่สามารถทํานายการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.0อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งสามารถทํานายการปฏิบตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 13.1
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ในด้านการเห็ นคุ ณค่าในตนเองมีความสําคัญต่อการปฏิ บตั ิตนด้า น
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์อย่างมาก เพราะจิตใต้สํานึ กของคนที่มีการเห็ น
คุณค่าในตนเอง จะต้องรู ้จกั บาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่ งใดไม่ดี ส่ วนพฤติกรรมของคนที่มีการ
เห็นคุ ณค่าในตนเอง ต้องมีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหา เชื่ อมัน่ ในความคิดและความสามารถ
ของตัวเอง และสามารถเลื อ กวิธี ก ารตัดสิ นใจที่ ถู ก ต้อง คนที่ มี ก ารเห็ นคุ ณค่ า ในตนเองมัก จะ
ประกอบด้วย มองโลกในแง่ดีเสมอ มองวิกฤติ ให้เป็ นโอกาส ประเมิ นตัวเราให้มีค่ าอยู่เสมอ
เชื่ อ มั่น ในความสามารถของตัว เอง และมองว่ า ตัว เราเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชี วิ ต และสามารถ
เปลี่ ยนแปลงตามที่เราต้องการ (กรมสุ ขภาพจิต 2546 : 6) จึงถื อว่ามีความสําคัญต่อพฤติกรรม
คุณธรรม จริ ยธรรม สอดคล้องกับธี ระ ชัยยุทธยรรยง (2542 : 69-70) ได้อธิ บายว่า การเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็ นความจําเป็ นพื้นฐานสําหรับมนุษย์ ซึ่ งสามารถทําให้มนุษย์มีการพัฒนา หรื อดําเนิ น
ชีวติ อยูอ่ ย่างมีคุณค่า ในการที่มนุ ษย์จะประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ซึ่ งความรู ้สึก ความคิด พฤติกรรมต่างๆ ที่ดีและไม่ดี ที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจําวัน
ล้วนขึ้นอยูก่ บั การเห็นคุณค่าในตนเองทั้งสิ้ น เมื่อบุคคลเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น ความรู้สึกนี้จะ
แผ่ขยายไปสู่ ผอู ้ ื่น จะรักและเห็นคุณค่าของผูอ้ ื่น มีความเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นมากขึ้น ตลอดจนมี
ความรู ้สึกเชื่ อมัน่ มัน่ ใจ และมีกาํ ลังใจที่จะดําเนิ นชี วิตให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่ทอ้ ถอย มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทําสิ่ งที่ดีงามหรื อสิ่ งที่เป็ นคุณงามความดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมตลอดเวลา
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ปั จ จัย ด้ า นสั ง คม ในด้า นการสร้ า งบรรยากาศในสถานศึ ก ษาเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ มี
ความสําคัญต่อการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เพราะการจัด
สิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษา อาคารเรี ยน และห้องเรี ยนก็มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งการจัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญที่ส่งเสริ มการมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ของผูเ้ รี ย นภายในสถานศึ ก ษานั้นๆอย่า งมาก เพราะผูเ้ รี ย นจะใช้เวลาที่ อยู่ใ นสถานศึ ก ษานาน
พอสมควร การจัดบรรยากาศที่เอื้ อต่อการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมกระทําได้ไม่ยาก เพียงจัด
สภาพให้โรงเรี ยนมี ความสะอาดเรี ย บร้ อย มี ระเบี ยบวินัยอยู่เสมอ มี การจัดห้องที่ เกี่ ยวข้องกับ
คุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะทําให้ผเู้ รี ยนรับเอาค่านิ ยมที่ดี โดยที่ผเู้ รี ยนจะรับไปโดยไม่
รู้ ตวั สอดคล้อ งกับ ที่ สุ ด า ประยงค์พ นั ธุ์ (2539 : 12) กล่ า วว่า การสร้ า งบรรยากาศหรื อจัด
สภาพแวดล้อมมี อิทธิ พลต่ อการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมคุ ณธรรม จริ ยธรรมของมนุ ษย์ เพราะ
มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลา ถ้าสามารถจัดสภาพแวดล้อม
ให้ดี ก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้เป็ นไปในทางที่ดีได้ง่าย อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนมักมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเด็ก โรงเรี ยนที่มีบริ เวณร่ มรื่ น มีอาคาร
สถานที่ ส ะอาด เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย สวยงามย่อมหล่อหลอมพฤติก รรมของเด็กให้ฝักใฝ่ ไป
ในทางที่ดีได้ง่าย
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ก็มีส่วนต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เนื่ องด้วยการจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมก็
เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ของผูเ้ รี ยน เพราะการจัดกิจกรรม
เป็ นการสนับสนุ นการมีส่วนร่ วม คุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ความเป็ นพลเมืองดี มีทศั นะคติที่ดี
และช่ วยยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิตของคนในสัง คมให้ดีข้ ึ น สามารถอยู่ร่วมกันในสัง คมได้อย่า งมี
ความสุ ข เช่น กิจกรรมทําบุญตักบาตร ค่ายอบรมธรรมะ เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา การ
ไหว้พระสวดมนต์ การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงลักษณ์
วิรัชชัย และรุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล (2551 : 111) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริ ยธรรมของคนไทย พบว่าบทบาทในการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมใน
ตนเองมาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
4. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ได้จากการสนทนากลุ่มมีอยู่ 5 แนวทางคือ
1. การพัฒ นาด้ว ยกระบวนการในการจัด การเรี ย นการสอน เป็ นแนวทางการพัฒ นา
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ด้วยการนําเอาเนื้ อหาสาระที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
คุณธรรม จริ ยธรรม มาสอดแทรกและบูรณาการให้เข้ากับวิชาที่สอนทั้งในสาระการเรี ยนรู้สังคม
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ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม หรื อสาระการเรี ยนรู้อื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิมล ว่อง
วานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2543 : 19-21) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสําเร็ จของส่ วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยการจัดการเรี ยนการสอนต้องประกอบด้วย 1) การ
สอนจริ ยธรรมโดยตรง มี 2 แบบคือ แบบมีโครงสร้างแน่นอน และแบบบูรณาการ 2) การสอน
จริ ยธรรมโดยอ้อม
2. การพัฒนาด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ด้วยการให้ผบู้ ริ หาร ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อผูป้ กครอง ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2544 : 29) ได้
นําเสนอเรื่ อง การสร้างบัณฑิตให้มีจิตสํานึกจริ ยธรรมพบว่า สภาพจริ ยธรรมที่ตกตํ่าเช่นนี้ เกิดขึ้น
ในทุ ก ระดับ ชั้น ของสั ง คม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง บุ ค คลในระดับ ผูน้ ํา ของประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ น
นัก การเมื อง ครู บ าอาจารย์ พ่อ แม่ สื่ อ มวลชน บุ ค คลเหล่ า นี้ ค วรจะประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura 1977, อ้างถึ ง
ในทิศนา แขมมณี 2546 : 8) แบนดูราเสนอว่า การเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดขึ้นจากการสังเกต
จากตัวแบบซึ่ งจะสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไปพร้อมๆกัน และตัวแบบนี้ ทาํ
หน้าที่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ อาจทําหน้าที่ส่งเสริ มหรื อยับยั้งการเกิ ดพฤติกรรม และช่ วยให้
พฤติ ก รรมนั้น คงอยู่ โดยตัว แบบนั้น อาจเป็ นบุ ค คลจริ ง ๆ (Live Model) หรื อ ตัว แบบที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ ตูน
หรื อ นวนิยาย เป็ นต้น
3. การพัฒนาด้วยการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยการส่ งเสริ มให้มีการจัด
กิ จกรรมต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ สถานศึกษาควรจัด
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกื้อกูลส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขวางลึกซึ้ ง รวมทั้งให้ผเู้ รี ยนได้คน้ พบและใช้ศกั ยภาพที่มีในตนเอง
อย่างเต็มที่ เน้นการเสริ มสร้างทักษะชีวติ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริ ยธรรม รู ้จกั สร้าง
สัม พันธภาพที่ ดีเพื่ อปรั บ ตัวให้เข้า กับ บุ ค คล และสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้อย่า งดี และมี ความสุ ข
กิจกรรมเหล่านี้ สามารถหลอมเข้าไปในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาดหรื อผูบ้ าํ เพ็ญ
ประโยชน์ในการเข้าค่ายต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 : 1-2) ที่กล่าวว่า กิ จกรรม
นัก เรี ย น เป็ นกิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเองอย่า งครบวงจรตั้ง แต่ ศึ ก ษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบตั ิ ประเมิน และปรับปรุ งการทํางาน โดยเน้นการทํางานร่ วมงานกันเป็ นกลุ่ม
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4. การพัฒ นาด้ว ยการจัด สภาพแวดล้อ มภายในโรงเรี ย น เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
สะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วิมล ว่องวานิ ช และนง
ลักษณ์ วิรัชชัย (2543 : 19-21) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยและกระบวนการที่เอื้ อต่อการพัฒนา
คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสําเร็ จของส่ วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า คุณธรรม
และจริ ยธรรมต่างๆเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เกิดจากการสอนแค่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ต่างๆ ที่แทรกซึ มเข้าไป วิธีการที่ดีที่สุด คือ โรงเรี ยนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ธรรมของผูเ้ รี ย น เมื่ อ ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม จะเรี ยนรู ้และซึ มซับจริ ยธรรมธรรมต่างๆ ได้เอง
5. การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยการ
ส่ งเสริ มความมีส่วนร่ วมระหว่างครอบครัว โรงเรี ยน ชุ มชน และวัด เพื่อช่ วยกันดูแลติดตาม
ปั ญหาด้านพฤติกรรมของนักเรี ยน และหาทางช่วยกันแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2539 : 33-37) ได้กล่าวถึงแนวทางในการดําเนิ นงานส่ งเสริ ม
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ด้า นการสร้ า งความสัม พันธ์ ก ับ ผูป้ กครอง ชุ ม ชน ซึ่ งมี แ นวทางในการ
ดําเนิ นงานดังนี้ จัดประชุ มชี้ แจง ขอความร่ วมมือให้ผูป้ กครองประเมินการพัฒนาจิตพิสัยของ
นักเรี ยนที่บา้ น จัดให้มีการพบปะผูป้ กครอง เช่น การเยีย่ มบ้านหรื อเชิญมาร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยน
ครู ไปร่ วมกิ จกรรมที่สําคัญของชุ มชน และโรงเรี ยนขอความร่ วมมือจากสถาบันทางศาสนาใน
ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเข้ามาช่วยกันพัฒนาจิตพิสัยของนักเรี ยน และสอดคล้อง
กับกี รติ ศรี วิเชี ยร (2548 : 4) กล่าวว่า โรงเรี ยนจะนําผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การศึกษาได้หลายวิธี เช่น แจ้งให้ผปู้ กครองทราบทราบถึงการเรี ยนการสอนความก้าวหน้าในการ
เรี ยนของเด็ก การเชิ ญชวนผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ และมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆภายในโรงเรี ยน เป็ นต้น
แม้จะมีการดําเนินการพัฒนาและส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
ให้แก่นกั เรี ยน แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจ เพราะยังพบว่ามีนักเรี ยนอีกส่ วนหนึ่ งยังคงมีปัญหาใน
ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยู่ ทั้ง นี้ อาจขึ้ น อยู่ก ับ นโยบายของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ใ นการ
ดําเนินงาน หากโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามีการจัดระบบที่ดี มีหลักสู ตร และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ดี ผูเ้ รี ยนก็จะมีพฒั นาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิตนในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมได้มากตามไป
ด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปและหาแนวทางในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้นาํ ไปใช้ในสถานศึกษาของ
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ตนให้เกิ ดผลแก่ ผูเ้ รี ยนอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ และเพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ในการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในด้านมาตรฐาน
ด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่ งมีท้ งั หมด 6
ตัวบ่งชี้ คือ
1. ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั
2. ผูเ้ รี ยนมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
3. ผูเ้ รี ยนมีความกตัญ�ูกตเวที
4. ผูเ้ รี ยนมีความเมตตากรุ ณา
5. ผูเ้ รี ยนมีความประหยัด
6. ผูเ้ รี ยนมีการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ย มที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไป
ใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความตระหนักและเห็นความสําคัญเกี่ ยวกับเรื่ อง
การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน รวมทั้งการใช้คุณธรรมนํา
ความรู ้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 25452559 ที่เน้นการเป็ นคนดี คนเก่ งและมีความสุ ข สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม มีจริ ยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนําผลการศึกษาไปปรับปรุ งแก้ไข แล้วกําหนดเป็ น
นโยบายหรื อวิสัย ทัศน์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ยมที่พึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาของตนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
2.1 จากผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ด้านความประหยัด ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นผูป้ กครอง ครู อาจารย์ ต้องอบรมสั่ง
สอนเกี่ยวกับเรื่ องของความประหยัด รวมทั้งสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่ องของความ
ประหยัด
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2.2 จากผลการศึ ก ษาพบว่า การเห็ นคุ ณค่า ในตนเอง การสร้ า งบรรยากาศใน
สถานศึกษา มีผลต่อการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนําผลการศึกษาไป
กําหนดเป็ นนโยบาย หรื อแนวทางในการใช้พฒั นาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยน
2.3 จากผลการศึกษาพบว่า การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม มี
ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ตนด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ของนัก เรี ย นโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสนับสนุ นให้นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรม หรื อโครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ใน
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรนําตัวแปรอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดนครปฐมมาใช้ในการวิจยั เพื่อที่จะ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึ้น
3.2 ควรทําการศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านอื่นๆ
ของนักเรี ยน เช่น ด้านความใฝ่ รู ้ ด้านอนุรักษ์ความเป็ นไทย และด้านความอดทนอดกลั้น เป็ นต้น
3.3 ควรใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ ง คุ ณภาพที่มุ่ง ทําความเข้าใจในการปฏิ บ ตั ิตนของ
นัก เรี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กับ กลุ่ ม นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาในด้า นการปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 ควรทําการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอน และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

125
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. คู่มือการจัดกิจกรรมและพัฒนาจิตพิสัยในระบบการ
เรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). มาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553). กรุ งเทพมหานคร : สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 25532556). นครปฐม : กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1,
2552.
สิ นีนาฏ สุ ทธจินดา. “การศึกษาวินยั ในตนเองของนักเรี ยนสาขาวิชาพาณิ ชยการ โรงเรี ยน
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2543.
สุ จินดา มูลผล. “การศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญ�ู
กตเวที ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา.”
วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2548.
สุ ดา ประยงค์พนั ธุ์. “การศึกษาการบริ หารสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี.” วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
สุ ทธิพงศ์ บุญผดุง. “การสร้างแบบทดสอบวัดลักษณะความรับผิดชอบสําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ .” วิทยานิพนธ์
ศึกษาศสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2541.
สุ ทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ. “รายงานการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการส่ งเสริ มคุณธรรม
แห่งชาติ.” กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
สุ ภรณ์ ลิ้มอารี ย.์ การสร้างหลักสู ตรและรายวิชาใหม่ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม : แนวทางพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย. กรุ งเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
สุ ภรณ์ สภาพงศ์. “หนังสื ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของเด็กประถมศึกษา” สารพัฒนา
หลักสู ตร. : แสงจันทร์ การพิมพ์, 2538.
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สุ ภาพ เครื อเนตร. ปฏิรูปการศึกษาผสานหลักศาสนา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,
2542.
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มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริ มาณและคุณภาพ. ภาควิชาวิจยั ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
สุ เทพ สุ โขยะชัย. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาทางด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
แสงนภา ภักดีศิริวงษ์. การมีส่วนร่ วมของสถาบันศาสนาในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2548.
ไสว มาลาทอง. คู่มือการศึกษาจริ ยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ
ศาสนา, 2542.
อภิรัตน์ ไชยอนันต์. “ค่านิยมและการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
อรพินทร์ สันติชยั อนันต์. “การศึกษาคุณธรรมและจริ ยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2549.
อรวรรณ พาณิ ชปฐมพงษ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยบางประการกับพฤติกรรมด้านความมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ นทร์ สังข์รักษา
อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนราชิ นีบูรณะ
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รายชื่ อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
อําเภอเมือง
1. โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
2. โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
3. โรงเรี ยนสระกระเทียมวิทยาคม
4. โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
อําเภอนครชัยศรี
1. โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
2. โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา
3. โรงเรี ยนแหลมบัววิทยา
4. โรงเรี ยนปรกแก้ววิทยา
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อําเภอบางเลน
1. โรงเรี ยนบางเลนวิทยา
2. โรงเรี ยนบางหลวงวิทยา
3. โรงเรี ยนสถาพรวิทยา
4. โรงเรี ยนบัวปากท่าวิทยา
อําเภอสามพราน
1. โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
2. โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา
4. โรงเรี ยนปรี ดารามวิทยาคม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง การปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
.....................................................................
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
2. ผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านจิตวิทยาประกอบด้วย ความฉลาดทาง
อารมณ์ และการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านสังคมประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศ
ในสถานศึกษา การรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และการเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรม
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
ที่พึงประสงค์ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมีวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญ�ูกตเวที
ความเมตตากรุ ณา ความประหยัด และในด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามนี้ ใช้เพื่อการทําวิจยั เท่านั้น ไม่มีผลต่อการเรี ยนของ
นักเรี ยนแต่อย่างใด จึงขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็ นจริ ง และตอบให้ครบ
ทุกข้อ เพื่อให้งานวิจยั นี้มีผลสรุ ปที่น่าเชื่อถือได้ และสามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริ ง
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

ม
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อ
กลาง
ห
ก
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พระมหาอาจริ ยพงษ์ คําตัน๋
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน

หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
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ตั้งแต่ 2.51 - 3.00

3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตํ่ากว่า 2.50
ตั้งแต่ 3.01 - 3.50

ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

4. สภาพครอบครัว
บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ

บิดามารดาแยกกันอยูห่ รื อหย่าร้างกัน
อื่นๆ..................................................
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านจิตวิทยาประกอบด้ วย ความฉลาดทางอารมณ์ และการ
เห็นคุณค่ าในตนเอง
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับข้อความที่เป็ นจริ งของท่านเพียงช่ องเดี ยว
เท่านั้น

ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

รายการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์
เวลาไม่สบายใจนักเรี ยนสามารถรับรู้ได้วา่
เกิดอะไรขึ้นกับตนเอง
เมื่อนักเรี ยนทําผิดสามารถกล่าวคําขอโทษ
ผูอ้ ื่นได้
หลายครั้งที่นกั เรี ยนไม่รู้วา่ อะไรที่ทาํ ให้ไม่
มีความสุ ข
นักเรี ยนสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดีที่สุด
นักเรี ยนไม่กล้าบอกความต้องการของ
ตนเองให้ผอู ้ ื่นรู ้
นักเรี ยนพยายามหาสาเหตุที่แท้จริ งของ
ปั ญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
นักเรี ยนไม่สามารถทําใจให้เป็ นสุ ขได้
จนกว่าจะได้ทุกสิ่ งที่ตอ้ งการ
การเห็นคุณค่ าในตนเอง
นักเรี ยนรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับ
ตนเอง
โดยปกตินกั เรี ยนจะไม่รู้สึกหวัน่ ไหวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ
นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจ
ของตนเอง

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ม
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อ
กลาง
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11.

นักเรี ยนมักหาจุดบกพร่ องของตนเองแล้ว
แก้ไขเสมอ
นักเรี ยนเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
นักเรี ยนเป็ นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

12.
13.

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านสั งคมประกอบด้ วย การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา
การรั บ รู้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ่ ม เพื่อ น และการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรม
ส่ งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับข้อความที่เป็ นจริ งของท่านเพียงช่ องเดี ยว
เท่านั้น

ข้อ

1.

2.
3.

รายการประเมิน
การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา
ครู มีวธิ ี การสอนที่หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
โรงเรี ยนจัดให้มีพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม ครู จะ
ว่ากล่าวตักเตือนและเสนอแนะให้
ปรับปรุ งแก้ไขทันที

มาก
ที่สุด

ระดับการรับรู ้ของท่าน
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

รายการประเมิน
โรงเรี ยนให้รางวัลและยกย่องผูท้ ี่ปฏิบตั ิตน
เป็ นคนดี
โรงเรี ยนจัดให้มีป้ายแสดงพุทธศาสน
สุ ภาษิต คําขวัญ บทกลอน และหลักธรรม
ในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนจัดอาคารสถานที่ เพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เช่น ห้องจริ ยศึกษา ห้อง
พระพุทธศาสนา เป็ นต้น
การรับรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการ
อบรมสั่งสอนของพ่อแม่
นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากสื่ อ
ต่างๆ
นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการ
เป็ นแบบอย่างที่ดีของครู อาจารย์
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการ
เป็ นแบบอย่างที่ดีของรุ่ นพี่ หรื อเพื่อนๆใน
โรงเรี ยน
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการ
เป็ นแบบอย่างของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสี ยง

มาก
ที่สุด

ม
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ระดับการรับรู ้ของท่าน
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ข้อ

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

รายการประเมิน
ความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพือ่ น
นักเรี ยนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน
เช่น กลุ่มฐานะดี ฐานะไม่ดี กลุ่มเรี ยน
เก่ง เรี ยนไม่เก่ง เป็ นต้น
นักเรี ยนมักล้อเลียนเพื่อนในเรื่ องต่างๆ
เช่น ปมด้อยทางร่ างกาย ชื่อพ่อแม่ เป็ น
ต้น
นักเรี ยนมักส่ งเสริ มให้เพื่อนกระทําในสิ่ ง
ที่ผดิ
นักเรี ยนที่ประพฤติดี เช่น แต่งกาย
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ไม่สูบบุหรี่ มักถูก
ล้อเลียนว่าล้าสมัยหรื อเชย และถูกเพื่อน
ไม่ให้เข้ากลุ่ม
นักเรี ยนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่า
ผูป้ กครอง
เวลาว่างนักเรี ยนมักรวมกลุ่มกันทํา
กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์
นักเรี ยนมักช่วยกันปกปิ ดความผิดของ
เพื่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนถูกลงโทษ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรี ยนเข้าร่ วมพิธีกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบู
ชา อัฐมีบูชา และอาสาฬหบูชา
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมทําบุญใส่ บาตร
ทุกครั้งที่โรงเรี ยนจัดขึ้นหรื อเมื่อมีโอกาส

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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21.

นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมสวดมนต์ประจํา
สัปดาห์
นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการค่ายอบรมธรรมะ
ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนหรื อบวชชีพราหมณ์

22.
23.

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส บการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกั

ใน 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นความมี วิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความกตั ญ �ู
กตเวที ความเมตตากรุ ณา ความประหยัด และในด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวม
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับข้อความที่เป็ นจริ งของท่านเพียงช่องเดี ยว
เท่านั้น

ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการประเมิน
ด้ านความมีวนิ ัย
นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของโรงเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
นักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนทุกชัว่ โมง
นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนและไม่พดู คุยขณะที่ครู
กําลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานที่ครู มอบหมายให้ทาํ ตรง
เวลา

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

159
ข้อ
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

รายการประเมิน
นักเรี ยนมีการวางแผนการเรี ยนในแต่ละ
วัน
นักเรี ยนเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและใช้
ระเบียบแถวในการรับบริ การต่างๆโดยไม่
แซงคิวเพื่อน
ด้ านความซื่อสั ตย์ สุจริต
นักเรี ยนไม่กล่าวเท็จหรื อพูดโกหก
นักเรี ยนไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรื อให้
เพื่อนลอกการบ้าน
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการสอบ
และไม่ทุจริ ตในการสอบ
เมื่อนักเรี ยนยืมของผูอ้ ื่นไปแล้วจะนํามา
ส่ งคืนเจ้าของ
เมื่อนักเรี ยนเก็บสิ่ งของของผูอ้ ื่นได้ จะรี บ
นําไปติดต่อเพื่อส่ งคืนเจ้าของ
นักเรี ยนไม่นาํ สิ่ งของส่ วนรวมไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
นักเรี ยนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง
ด้ านความกตัญ�ูกตเวที
นักเรี ยนแสดงความเคารพนับถือพ่อแม่
ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
นักเรี ยนยินดีที่จะปฏิบตั ิตามคําสอนของ
พ่อแม่ ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
นักเรี ยนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ใน
ยามที่ท่านลําบากหรื อเดือดร้อน

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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19.

นักเรี ยนตั้งใจที่จะทําให้พอ่ แม่มีความ
ภาคภูมิใจ
นักเรี ยนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท้ ี่
เคยให้ความช่วยเหลือตนอยูเ่ สมอ
นักเรี ยนไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่
เสื่ อมเสี ยของครอบครัวและสถานศึกษา
นักเรี ยนอาสาช่วยเหลืองานของครู อาจารย์
เสมอ
นักเรี ยนจะเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
ด้ านความเมตตากรุ ณา
นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆด้วย
ความเต็มใจ
นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือผู ้
ที่เดือดร้อน
นักเรี ยนไม่รังแก เบียดเบียน และทําร้าย
ผูอ้ ื่น
นักเรี ยนแนะนําให้เพื่อนๆประพฤติดีและ
ห้ามปรามไม่ให้ทาํ ความชัว่
นักเรี ยนรู้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น
นักเรี ยนแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนๆมี
ความสุ ขและประสบความสําเร็ จ
นักเรี ยนยอมเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนหรื อผูอ้ ื่นที่ได้รับความเดือดร้อน

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

รายการประเมิน
ด้ านความประหยัด
นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับจากผูป้ กครองเสมอ
นักเรี ยนคํานึงถึงผลดี ผลเสี ย และความ
คุม้ ค่าก่อนที่จะซื้ อสิ่ งของใดๆ
นักเรี ยนรู ้จกั รักษาซ่อมแซมสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆให้ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
นักเรี ยนช่วยดูแลและประหยัดการใช้
พลังงานทั้งในบ้าน โรงเรี ยน และสถานที่
สาธารณะ
นักเรี ยนทํางานพิเศษเป็ นการหารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือหรื อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ กครอง
ด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวม
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่ วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี
ยุวกาชาด เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
นักเรี ยนแสดงตนเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม
นักเรี ยนแนะนําหรื อชักชวนบุคคลอื่นที่
รู ้จกั ให้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
นักเรี ยนช่วยกันบํารุ ง ดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของโรงเรี ยน ชุมชน ให้อยูใ่ น
สภาพดี

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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รายการประเมิน

41.

นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อส่ วนรวม
เสมอ
นักเรี ยนช่วยเหลืองานของโรงเรี ยน
ชุมชน โดยไม่มีใครร้องขอความ
ช่วยเหลือและไม่หวังผลตอบแทน
นักเรี ยนตระหนักและรู ้บทบาทหน้าที่ของ
ตนที่มีต่อสังคม

42.

43.

ระดับการปฏิบตั ิของท่าน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ม
ส
ด
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อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แนวคําถามในการสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มในการศึกษาเรื่ อง “การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่
พึง ประสงค์ข องนักเรี ย นโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษาในเขตจัง หวัดนครปฐม” เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดข้อคําถามในการสนทนา
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนที่ท่านได้
ประสบพบเห็นด้วยตนเอง หรื อจากการสังเกตเป็ นอย่างไรใน 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านความมีวนิ ยั
1.2 ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.3 ด้านความกตัญ�ูกตเวที
1.4 ด้านความเมตตากรุ ณา
1.5 ด้านความประหยัด
1.6 ด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
2. อะไรคื อ สาเหตุ / ปั ญ หา/อุ ป สรรค ที่ ท ํา ให้ ท่ า นคิ ด ว่ า การปฏิ บ ัติ ต นด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนออกมาเป็ นแบบนี้
3. เมื่อการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่า นิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ย น
ออกมาเป็ นแบบนี้ จะมีวธิ ี การ หรื อทําอะไร และทําอย่างไร ที่คิดว่าจะช่วยพัฒนาให้การปฏิบตั ิตน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ
ทีม่ ีต่อแบบสอบถามเรื่ อง การปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
........................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นมีความสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจหรื อตัดสิ นใจไม่ได้วา่ ข้อคําถามนั้นมีความสอดคล้อง
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง
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แบบสอบถามเกีย่ วกับสปั จจัยด้ านจิตวิทยา ประกอบด้ วย ความฉลาดทางอารมณ์ และการ

เห็นคุณค่ าในตนเอง
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําถาม
ความฉลาดทางอารมณ์
เวลาโกรธหรื อไม่สบายใจนักเรี ยนสามารถ
รับรู ้ได้วา่ เกิดอะไรขึ้นกับตนเอง
เมื่อนักเรี ยนทําผิดสามารถกล่าวคําขอโทษผูอ้ ื่น
ได้
หลายครั้งที่นกั เรี ยนไม่รู้วา่ อะไรที่ทาํ ให้ไม่มี
ความสุ ข
นักเรี ยนสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
ที่สุด
นักเรี ยนไม่กล้าบอกความต้องการของตนเอง
ให้ผอู ้ ื่นรู ้
นักเรี ยนพยายามหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา
โดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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ใช้ได้
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คําถาม

7.

นักเรี ยนไม่สามารถทําใจให้เป็ นสุ ขได้จนกว่า
จะได้ทุกสิ่ งที่ตอ้ งการ
การเห็นคุณค่ าในตนเอง
นักเรี ยนรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับตนเอง
โดยปกตินกั เรี ยนจะไม่รู้สึกหวัน่ ไหวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ
นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจของ
ตนเอง
นักเรี ยนมักหาจุดบกพร่ องของตนเองแล้ว
แก้ไขเสมอ
นักเรี ยนเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
นักเรี ยนเป็ นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ส

แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านสั งคมประกอบด้ วย การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา
การรั บ รู้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความสั ม พันธ์ ใ นกลุ่ ม เพื่อ น และการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม
ข้ อ

คําถาม

1.

ครู มีวธิ ี การสอนที่หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
โรงเรี ยนจัดให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม ครู จะว่า
กล่าวตักเตือนและเสนอแนะให้ปรับปรุ งแก้ไข
ทันที

2.
3.

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้
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คําถาม

4.

โรงเรี ยนให้รางวัลและยกย่องผูท้ ี่ปฏิบตั ิตน
เป็ นคนดี
โรงเรี ยนจัดให้มีป้ายแสดงพุทธศาสนสุ ภาษิต
คําขวัญ บทกลอน และหลักธรรม ในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนจัดอาคารสถานที่ เพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
เช่น ห้องจริ ยศึกษา ห้องพระพุทธศาสนา เป็ น
ต้น
การรับรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการ
อบรมสั่งสอนของพ่อแม่
นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากสื่ อต่างๆ
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของครู อาจารย์
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของรุ่ นพี่ หรื อเพื่อนๆใน
โรงเรี ยน
นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสี ยง
ความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพือ่ น
นักเรี ยนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน เช่น
กลุ่มฐานะดี ฐานะไม่ดี กลุ่มเรี ยนเก่ง เรี ยน
ไม่เก่ง เป็ นต้น
นักเรี ยนมักล้อเลียนเพื่อนในเรื่ องต่างๆ เช่น
ปมด้อยทางร่ างกาย ชื่อพ่อแม่ เป็ นต้น
นักเรี ยนมักส่ งเสริ มให้เพื่อนกระทําในสิ่ งที่ผดิ

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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0
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0.67

ใช้ได้

คําถาม

15. นักเรี ยนที่ประพฤติดี เช่น แต่งกายถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุรี่ มักจะ
ถูกล้อเรี ยนว่าล้าสมัยหรื อเชย และจะถูกเพื่อน
ไม่ให้เข้ากลุ่ม
16. นักเรี ยนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่า
ผูป้ กครอง
17. เวลาว่างนักเรี ยนมักรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่
ดีมีประโยชน์
18. นักเรี ยนมักช่วยกันปกปิ ดความผิดของเพื่อน
เพื่อไม่ให้เพื่อนถูกลงโทษ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
19. นักเรี ยนเข้าร่ วมพิธีกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา
อัฐมีบูชา และอาสาฬหบูชา
20. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมทําบุญใส่ บาตรทุก
ครั้งที่โรงเรี ยนจัดขึ้นหรื อมีโอกาส
21. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมสวดมนต์ประจํา
สัปดาห์
22. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการค่ายอบรมธรรมะที่
โรงเรี ยนจัดขึ้น
23. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนหรื อบวชชีพราหมณ์
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แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์
ใน 6 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความมีวินัย ความซื่อสั ตย์ สุจริต ความกตัญญกตเวที ความเมตตา
กรุณา ความประหยัด และในด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
าง
สำนกั

+1

0

0.67

ใช้ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

คําถาม
ด้ านความมีวนิ ัย
นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของโรงเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
นักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนทุกชัว่ โมง
นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนและไม่พดู คุยขณะที่ครู
กําลังสอน
นักเรี ยนส่ งงานที่ครู มอบหมายให้ทาํ ตรงเวลา
นักเรี ยนมีการวางแผนการเรี ยนในแต่ละวัน
นักเรี ยนเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและใช้ระเบียบ
แถวในการรับการบริ การต่างๆโดยไม่แซงคิว
เพื่อน
ด้ านความซื่อสั ตย์ สุจริต
นักเรี ยนไม่กล่าวเท็จหรื อพูดโกหก
นักเรี ยนไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรื อให้เพื่อน
ลอกการบ้าน
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการสอบและไม่
ทุจริ ตในการสอบ
เมื่อนักเรี ยนยืมของผูอ้ ื่นไปแล้วจะนํามาส่ งคืน
เจ้าของ
เมื่อนักเรี ยนเก็บสิ่ งของของผูอ้ ื่นได้ จะรี บ
นําไปติดต่อเพื่อส่ งคืนเจ้าของ
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

0

0.67

ใช้ได้

+1
ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ำนกั ห

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้

คําถาม

14. นักเรี ยนไม่นาํ สิ่ งของส่ วนรวมไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
15. นักเรี ยนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ด้ านความกตัญ�ูกตเวที
16. นักเรี ยนแสดงความเคารพนับถือพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
17. นักเรี ยนยินดีที่จะปฏิบตั ิตามคําสอนของพ่อแม่
ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
18. นักเรี ยนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ในยามที่
ท่านลําบากหรื อเดือดร้อน
19. นักเรี ยนตั้งใจที่จะทําให้พอ่ แม่มีความ
ภาคภูมิใจ
20. นักเรี ยนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท้ ี่เคย
ให้ความช่วยเหลือตนอยูเ่ สมอ
21. นักเรี ยนไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เสื่ อม
เสี ยของครอบครัวและสถานศึกษา
22. นักเรี ยนอาสาช่วยเหลืองานของครู อาจารย์
เสมอ
23. นักเรี ยนจะเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน และสังคม
ด้ านความเมตตากรุณา
24. นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆด้วย
ความเต็มใจ
25. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่
เดือดร้อน
26. นักเรี ยนไม่รังแก เบียดเบียน และทําร้ายผูอ้ ื่น
27. นักเรี ยนแนะนําให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้าม
ปรามไม่ให้ทาํ ความชัว่
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คําถาม

28. นักเรี ยนรู้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น
29. นักเรี ยนแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนๆมี
ความสุ ขและประสบความสําเร็ จ
30. นักเรี ยนยอมเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
หรื อผูอ้ ื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้ านความประหยัด
31. นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
จากผูป้ กครองเสมอ
32. นักเรี ยนคํานึงถึงผลดี ผลเสี ย และความคุม้ ค่า
ก่อนที่จะซื้ อสิ่ งของใดๆ
33. นักเรี ยนรู ้จกั รักษาซ่อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้
ต่างๆให้ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
34. นักเรี ยนช่วยดูแลและประหยัดการใช้พลังงาน
ทั้งในบ้าน โรงเรี ยน และสถานที่สาธารณะ
35. นักเรี ยนทํางานพิเศษเป็ นการหารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือหรื อลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
ด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
36. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่ วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
37. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุว
กาชาด เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
38. นักเรี ยนแสดงตนเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม
39. นักเรี ยนแนะนําหรื อชักชวนบุคคลอื่นที่รู้จกั ให้
เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
40. นักเรี ยนช่วยกันบํารุ ง ดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของโรงเรี ยน ชุมชน ให้อยูใ่ นสภาพดี

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1 +1 +1

1.00

แปล
ผล
ใช้ได้

IOC

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

0

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้

0

+1

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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41. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อส่ วนรวมเสมอ
42. นักเรี ยนช่วยเหลืองานของโรงเรี ยน ชุมชน
โดยไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่
หวังผลตอบแทน
43. นักเรี ยนตระหนักและรู ้บทบาทหน้าที่ของตน
ที่มีต่อสังคม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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1.00
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ผล
ใช้ได้

IOC

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1
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ใช้ได้
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ข้ อ

รายการประเมิน

1.

เวลาไม่สบายใจนักเรี ยนสามารถรับรู ้ได้วา่ เกิด
อะไรขึ้นกับตนเอง
เมื่อนักเรี ยนทําผิดสามารถกล่าวคําขอโทษผูอ้ ื่น
ได้
หลายครั้งที่นกั เรี ยนไม่รู้วา่ อะไรที่ทาํ ให้ไม่มี
ความสุ ข
นักเรี ยนสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
ที่สุด
นักเรี ยนไม่กล้าบอกความต้องการของตนเอง
ให้ผอู ้ ื่นรู ้
นักเรี ยนพยายามหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา
โดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
นักเรี ยนไม่สามารถทําใจให้เป็ นสุ ขได้จนกว่า
จะได้ทุกสิ่ งที่ตอ้ งการ
รวมด้ านความฉลาดทางอารมณ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4244

.8681

.3779

.8696

.4191

.8697

.5091

.8646

.4180

.8690

.5252

.8637

.3159

.8770
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นของปัจจัยด้ านจิตวิทยา ด้ านการเห็นคุณค่ าในตนเอง

ข้ อ
8.
9.

รายการประเมิน
นักเรี ยนรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับตนเอง
โดยปกตินกั เรี ยนจะไม่รู้สึกหวัน่ ไหวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ

Corrected
Item Total
Correlation
.4520
.5655

Alpha if Item
Deleted
.8669
.8618
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รายการประเมิน

10. นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจของ
ตนเอง
11. นักเรี ยนมักหาจุดบกพร่ องของตนเองแล้ว
แก้ไขเสมอ
12. นักเรี ยนเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
13. นักเรี ยนเป็ นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง
รวมด้ านการเห็นคุณค่ าในตนเอง

ส

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.5174

.8640

.5847

.8611

.4448

.8674

.5321

.8634
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อ
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.8541

แสดงค่ าความเชื่ อมั่นของปัจจัยด้ านสั งคม ด้ านการสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา

ข้ อ

รายการประเมิน

1.

ครู มีวธิ ี การสอนที่หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
โรงเรี ยนจัดให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม ครู จะว่า
กล่าวตักเตือนและเสนอแนะให้ปรับปรุ งแก้ไข
ทันที
โรงเรี ยนให้รางวัลและยกย่องผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนเป็ น
คนดี
โรงเรี ยนจัดให้มีป้ายแสดงพุทธศาสนสุ ภาษิต
คําขวัญ บทกลอน และหลักธรรม ในโรงเรี ยน

2.
3.

4.
5.

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.5791

.8979

.5845

.8970

.4316

.9000

.4501

.8997

.4838

.8991
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Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4957

.8989

โรงเรี ยนจัดอาคารสถานที่ เพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
เช่น ห้องจริ ยศึกษา ห้องพระพุทธศาสนา เป็ น
ต้น
รวมด้ านการสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษา

.8966
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นของปัจจัยด้ านสั งคม ด้ านการรับรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ข้ อ
7.

รายการประเมิน

นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการอบรม
สั่งสอนของพ่อแม่
8. นักเรี ยนรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมจากสื่ อต่างๆ
9. นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของครู อาจารย์
10. นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของรุ่ นพี่ หรื อเพื่อนๆในโรงเรี ยน
11. นักเรี ยนรับรู้คุณธรรม จริ ยธรรมจากการเป็ น
แบบอย่างของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสี ยง
รวมด้ านการรับรู้ คุณธรรม จริยธรรม

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.3180

.9017

.4690

.8994

.4789

.8993

.5345

.8981

.4984

.8989
.8969
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นของปัจจัยด้ านสั งคม ด้ านความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพือ่ น

ข้ อ

รายการประเมิน

12. นักเรี ยนมีการแบ่งกลุ่มในการคบเพื่อน เช่น
กลุ่มฐานะดี ฐานะไม่ดี กลุ่มเรี ยนเก่ง เรี ยนไม่
เก่ง เป็ นต้น
13. นักเรี ยนมักล้อเลียนเพื่อนในเรื่ องต่างๆ เช่น
ปมด้อยทางร่ างกาย ชื่อพ่อแม่ เป็ นต้น
14. นักเรี ยนมักส่ งเสริ มให้เพื่อนกระทําในสิ่ งที่ผดิ
15. นักเรี ยนที่ประพฤติดี เช่น แต่งกายถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ไม่สูบบุหรี่ มักถูกล้อเลียนว่า
ล้าสมัยหรื อเชย และถูกเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม
16. นักเรี ยนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่า
ผูป้ กครอง
17. เวลาว่างนักเรี ยนมักรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่ดี
มีประโยชน์
18. นักเรี ยนมักช่วยกันปกปิ ดความผิดของเพื่อน
เพื่อไม่ให้เพื่อนถูกลงโทษ
รวมด้ านความสั มพันธ์ ในกลุ่มเพือ่ น

ส

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.3818

.9021

.3488

.9022

.4822

.8993

.4091

.9014

.3898

.9012

.3844

.9008

.3578

.9018

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
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ั
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.8971

แสดงค่ าความเชื่ อมั่นของปัจจัยด้ านสั งคม ด้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ข้ อ

รายการประเมิน

19. นักเรี ยนเข้าร่ วมพิธีกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา
อัฐมีบูชา และอาสาฬหบูชา

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4370

.8999

178
ข้ อ

รายการประเมิน

20. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมทําบุญใส่ บาตรทุกครั้ง
ที่โรงเรี ยนจัดขึ้นหรื อเมื่อมีโอกาส
21. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมสวดมนต์ประจํา
สัปดาห์
22. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการค่ายอบรมธรรมะที่
โรงเรี ยนจัดขึ้น
23. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนหรื อบวชชีพราหมณ์
รวมด้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4070

.9006

.3797

.9013

.5104

.8986

.5727

.8972

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
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ั
น
ำ
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.8961

แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความมี
วินัย

ข้ อ

รายการประเมิน

1.
2.

นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของโรงเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
นักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนทุกชัว่ โมง
นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนและไม่พดู คุยขณะที่ครู กาํ ลัง
สอน
นักเรี ยนส่ งงานที่ครู มอบหมายให้ทาํ ตรงเวลา
นักเรี ยนมีการวางแผนการเรี ยนในแต่ละวัน

3.
4.
5.
6.
7.

Corrected
Item Total
Correlation
.6578

Alpha if Item
Deleted
.9801

.6978

.9801

.7159
.7160

.9800
.9800

.5635

.9804

.6660
.6553

.9801
.9802
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ข้ อ

รายการประเมิน

8.

นักเรี ยนเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและใช้ระเบียบ
แถวในการรับบริ การต่างๆโดยไม่แซงคิวเพื่อน
ผลรวมด้ านความมีวนิ ัย

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.6834

.9801
.9798

แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความ
ซื่อสั ตย์ สุจริต

ข้ อ

ม
ส
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อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
Corrected

รายการประเมิน

9. นักเรี ยนไม่กล่าวเท็จหรื อพูดโกหก
10. นักเรี ยนไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรื อให้เพื่อน
ลอกการบ้าน
11. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการสอบและไม่
ทุจริ ตในการสอบ
12. เมื่อนักเรี ยนยืมของผูอ้ ื่นไปแล้วจะนํามาส่ งคืน
เจ้าของ
13. เมื่อนักเรี ยนเก็บสิ่ งของของผูอ้ ื่นได้ จะรี บ
นําไปติดต่อเพื่อส่ งคืนเจ้าของ
14. นักเรี ยนไม่นาํ สิ่ งของส่ วนรวมไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
15. นักเรี ยนไม่นินทาเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รวมด้ านความซื่อสั ตย์ สุจริต

Alpha if Item
Deleted

Item Total
Correlation
.6462

.9802

.4856

.9805

.6155

.9802

.7137

.9800

.7639

.9799

.6969

.9801

.6227

.9802
.9798
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความ
กตัญ�ูกตเวที

ข้ อ

รายการประเมิน

16. นักเรี ยนแสดงความเคารพนับถือพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
17. นักเรี ยนยินดีที่จะปฏิบตั ิตามคําสอนของพ่อแม่
ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณ
18. นักเรี ยนจะดูแลและไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ในยามที่
ท่านลําบากหรื อเดือดร้อน
19. นักเรี ยนตั้งใจที่จะทําให้พอ่ แม่มีความ
ภาคภูมิใจ
20. นักเรี ยนระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผูท้ ี่เคย
ให้ความช่วยเหลือตนอยูเ่ สมอ
21. นักเรี ยนไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เสื่ อม
เสี ยของครอบครัวและสถานศึกษา
22. นักเรี ยนอาสาช่วยเหลืองานของครู อาจารย์
เสมอ
23. นักเรี ยนจะเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
รวมด้ านความกตัญ�ูกตเวที

ส

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.6826

.9801

.7022

.9801

.6607

.9801

.6514

.9802

.7420

.9800

.7052

.9801

.7187

.9800

.6955

.9801

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ

.9799
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความ
เมตตากรุ ณา

ข้ อ

รายการประเมิน

24. นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของให้เพื่อนๆด้วย
ความเต็มใจ
25. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่
เดือดร้อน
26. นักเรี ยนไม่รังแก เบียดเบียน และทําร้ายผูอ้ ื่น
27. นักเรี ยนแนะนําให้เพื่อนๆประพฤติดีและห้าม
ปรามไม่ให้ทาํ ความชัว่
28. นักเรี ยนรู้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น
29. นักเรี ยนแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนๆมี
ความสุ ขและประสบความสําเร็ จ
30. นักเรี ยนยอมเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
หรื อผูอ้ ื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
รวมด้ านความเมตตากรุณา

ส

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.7647

.9799

.7403

.9800

.7694

.9799

.7739

.9799

.7235

.9800

.7602

.9799

.7570

.9799
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อ
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.9797

แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านความ
ประหยัด

ข้ อ

รายการประเมิน

31. นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
จากผูป้ กครองเสมอ
32. นักเรี ยนคํานึงถึงผลดี ผลเสี ย และความคุม้ ค่า
ก่อนที่จะซื้ อสิ่ งของใดๆ

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.6599

.9802

.7222

.9800

182
ข้ อ

รายการประเมิน

33. นักเรี ยนรู ้จกั รักษาซ่อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้
ต่างๆให้ใช้งานได้อยูเ่ สมอ
34. นักเรี ยนช่วยดูแลและประหยัดการใช้พลังงาน
ทั้งในบ้าน โรงเรี ยน และสถานที่สาธารณะ
35. นักเรี ยนทํางานพิเศษเป็ นการหารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือหรื อลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
รวมด้ านความประหยัด

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.7065

.9800

.6998

.9801

.4987

.9807
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แสดงค่ าความเชื่ อมั่นการปฏิบัติตนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านการ
ปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม

ข้ อ

รายการประเมิน

36. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่ วนรวม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
37. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุว
กาชาด เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
38. นักเรี ยนแสดงตนเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม
39. นักเรี ยนแนะนําหรื อชักชวนบุคคลอื่นที่รู้จกั ให้
เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
40. นักเรี ยนช่วยกันบํารุ ง ดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของโรงเรี ยน ชุมชน ให้อยูใ่ นสภาพดี
41. นักเรี ยนร่ วมบริ จาคสิ่ งของเพื่อส่ วนรวมเสมอ

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.6509

.9802

.6351

.9802

.7066

.9800

.7003

.9800

.7237

.9800

.6750

.9801
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รายการประเมิน

42. นักเรี ยนช่วยเหลืองานของโรงเรี ยน ชุมชน
โดยไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือและไม่หวัง
ผลตอบแทน
43. นักเรี ยนตระหนักและรู ้บทบาทหน้าที่ของตนที่
มีต่อสังคม
รวมด้ านการปฏิบัติตนเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม

Corrected
Item Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.6739

.9801

.7666

.9799
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ภาคผนวก ฉ
รู ปภาพการสนทนากลุ่ม
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม

185
รู ปภาพการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม วันที่ 2 เมษายน 2554
ณ โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย

ม
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อ
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ห
ก
ั
น
ำ
ส
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187
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
1. พระมหาอํานวย อภิญาโณ
2. นางสาววรุ ณศิริ วัฒนอาภรณ์ชยั
3. นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช
4. นางศศิพรรณ อุดมผล
5. นางสาวนิตยา ชังคมานนท์
6. นางสาวอภิญญา สิ งห์สมบัติ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
ครู โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
ครู โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
ครู โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2544–2548

พระมหาอาจริ ยพงษ์ คําตัน๋ (สิ ริธโร)
วัดพระปฐมเจดีย ์ ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐมเจดีย ์
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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อาจารย์สอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย ์ (ศพอ.พจ.)
พ.ศ. 2548–ปั จจุบนั พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

