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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ศึก ษ า คุณ ธ ร ร ม จ ริย ธ ร ร ม ข อ ง ผู ้เ รีย น ใ น ส ถ า น ศึก ษ า สัง กัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึก ษาคุณ ธรรม จริย ธรรม ของผู ้เ รีย นในสถานศึก ษา
และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สัง กัด
กระทรวงศึก ษาธิก ารวิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู ้เ รีย นในสถานศึก ษา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้ องกั บคุณลั กษณะคุณธรรม
จริยธรรมทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ นามาร่างเป็นกรอบศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 3 ชุ ด คื อ แบบสอบถามของนั กเรี ยน และนักศึกษา ที่ก าลั งศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนี ความสอดคล้องเฉลี่ยรวม
0.95, 0.94 และ 0.94 ตามลาดับจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธี multi-stage sampling มีขั้นตอน
การได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ สารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิแล้วจัดทา
กรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของ
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จานวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน
1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริ ญญาตรี จานวน 1,200 คน
และ 2) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา
โดยระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ
ผลการวิจัย พบว่า
๑. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก
ทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง
ตามลาดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
๒. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ า ในภาพรวม และรายด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความพอเพียง และ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก สาหรับด้านความอดทน อดกลั้น
และด้านความเสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน
๓. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ตามลาดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคเหนือ
๔. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พบว่ า ในภาพรวม
และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก
๕. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุก ภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ ตามลาดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
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๖. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
ชั้น สูง (ปวส.) หรื อปริญญาตรี ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และ
ทุกรายด้านอยู่ ในระดับ มาก
คาสาคัญ คุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนในสถานศึกษา

ABSTRACT
Research on moral and ethics education of students in academy, Ministry of
Education. The purpose of this study was to study the moral and ethics of the students
in the school and make policy suggestions towards enhancing the moral and ethics of
students in academy. The research method consists of 2 steps: 1) study the moral and
ethics of the students in academy. By studying the documents and research related to
morality and ethics of Thailand including the foreign research. To be a framework for
the study of moral and ethics education of students in academy. Then, lead to 7
experts to assess the suitability of the content. A questionnaire was used for the
questionnaires of the students that the students were studying at the elementary
level, secondary level or vocational certificate, and High vocational certificate or
Bachelor’s degree in 2017
The quality of the consistency index was 0.95, 0.94 and 0.94, respectively,
from the samples obtained by multi-stage sampling. Survey the population members
of the secondary population and then create a sampling frame divided into regions.
According to the criteria of geographic region of the National Geographic Board
Data were collected from students of 1,200 primary school, 1,200 secondary
school or vocational certificate, and 1,200 High vocational certificate or Bachelor’s
degree And 2) to make policy suggestions for the promotion of moral and ethical
values of the students in academy. By brainstorming the participants of the workshop.
The research found that
1. The study of moral and ethics of elementary school students in six region
found that in overall were the high level in all regions. The region with the highest
average is northern region Southern region and Central region followed by the order.
And the lowest average is Eastern region.
2. From The study of moral and ethics of elementary school students in
academy, Ministry of Education in overall and each side show self-discipline,
responsibility, adequacy, Honesty, were in the high level. For the patience and
sacrifice were moderate.
3. The Students from secondary school or vocational certificate in six region
found that in overall were the high level in all regions. The region with the highest
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average is western region north east region and Central region followed by the order.
And the lowest average is northern region.
4. From The study of moral and ethics of secondary school or vocational
certificate in academy, Ministry of Education in overall and each side were in the high
level.
5. The Students from High vocational certificate or Bachelor’s degree in six
region found that in overall were the high level in all regions. The region with the
highest average is North East region, western and Northern region followed by the
order. And the lowest average is eastern region.
6. From The study of moral and ethics of High vocational certificate or
Bachelor’s degree in academy, Ministry of Education in overall and each side were in
the high level.
Keywords: Moral Ethics Student in academy

คานา
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย “การศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ” ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพื้น ที่
บริการของส านักงานศึกษาธิการภาคแต่ล ะแห่งซึ่งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling
และนามาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ รวมทั้งวิเคราะห์ระดั บคุณธรรม จริยธรรมดี โดยหา
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
อย่ า งไร ก็ ต า ม ก ารศึ กษา คุ ณ ธ รรม จริ ยธ ร รมข องผู้ เรี ย นใน สถา นศึ ก ษาสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่น าเสนอในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความพยายามที่จะวัดและประเมินผล
คุ ณธรรม จริ ยธรรมของผู้ เรี ย นในสถานศึ กษา ดั ง นั้ น แบบสอบถามที่ ใ ช้ ส าหรั บ ด าเนิ น การวั ด และ
ประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาในอนาคตจึงต้องมีการนาไปประยุกต์ปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมและมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อนาไปสู่การขยายผล
ในการพัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาต่อไป และส่งเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงค์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียน และนักศึกษา ของประเทศ ให้เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ขอขอบคุ ณ คณะ
ผู้เ ชี่ย วชาญในการพิจ ารณาตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้อ หาของแบบสอบถาม ทั้ง 7 ท่า น
คณะทางานภาคสนามสาหรับ การเก็บข้อมูล เพื่อ นามาวิเ คราะห์ ซึ่ง ทาให้การวิจัย สาเร็จลุล่ว งไปได้
ด้ว ยดี และคณะท างานโครงการศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง ผู้ บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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บทที่ 1
บทนา
เหตุผลและความเป็นมา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยได้ น้ อมน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุ กต์ ใ ช้ เ ป็ น กรอบ
ในการด าเนิ นงาน เพื่ อสร้ างผลผลิ ต ผลลั พธ์ ให้ เกิ ดกั บผู้ เรี ย นอย่ างมี คุ ณภาพ ซึ่ งจุ ดเด่ นประการหนึ่ ง
ของแผนพั ฒนาการศึ กษาฯ ฉบั บนี้ คื อ ในส่ วนของเป้ าหมายด้านคุณภาพที่ได้ให้ ความส าคั ญต่ อระดั บ
ความส าเร็ จด้านผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย น และระดับ ความส าเร็จ ที่ช ัด เจนในการพัฒ นาคุณ ธรรม
จริย ธรรม และความเป็น พลเมือ งของผู ้เ รีย น เพื่อให้ การพั ฒนาผู้ เรียนตามแผนฯ ดังกล่ าว มีความ
สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นอกจากนี้ แผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังกล่าว ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ไว้หลาย
ประการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุผ ลสาเร็จ
ต่อ คุณ ภาพของผู ้เ รีย น โดยในส่ว นของยุท ธศาสตร์ที่ส นองต่อ พัน ธกิจ ด้า น การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล ได้มีการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวั ดและประเมินผล และกาหนดตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อสะท้อนให้ เห็นถึงการบรรลุผลสาเร็จ
ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะท างานจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือมีภารกิจโดยตรงในการรวบรวม/ศึกษา ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในมิติด้าน
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาผลการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลครบถ้วน ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะ
คุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : ฏ) ดังนั้น เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาและการให้ความรู้
แก่ ป ระชาชนเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก โดยจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วบคู่ กั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพราะความรู้
และวิทยาการทั้งปวงไม่ช่วยให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ แต่การพัฒนาด้านที่สาคัญที่สุด คือ การปลูกฝัง
ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก่อให้ เกิดความสงบสุ ขในสังคม เป็นการทา
หน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ จากปัญหาและความสาคัญดังที่กล่าวมา สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. จึ งเห็ น ควรให้ มีการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผลการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลสาคัญ
ประกอบการวิเคราะห์ถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนกาหนดแนวทาง การจัดหลั กสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัด
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และประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณลั กษณะพึงประสงค์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวช น
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของประเทศ ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึกษาคุณธรรม จริย ธรรมของผู้เ รีย นในสถานศึก ษา สัง กัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ใน 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง
2. เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบเขตการวิจัย
1. เป้าหมายการวิจัย
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
อยู่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี การศึ กษา 2560 ในสถานศึ กษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่กาลัง
ศึ กษาอยู่ ในระดั บประถมศึ กษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ ปริ ญญาตรี ประจ าปี การศึ กษา 2560 ในสถานศึ ก ษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling
และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ได้แก่ ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านความมีระเบียบวินัย
2.2 ด้านความรับผิดชอบ
2.3 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2.4 ด้านความเสียสละ
2.5 ด้านความอดทน อดกลั้น
2.6 ด้านความพอเพียง

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง คุณลั กษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่แสดงออกถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดหรือเจตคติ การประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามตามกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นในสังคม ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎ
ระเบี ย บ กติ ก าและจรรยามารยาทตามข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ตกลงของโรงเรี ย น ครอบครั ว และสั ง คม
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และหลั กของศีล ธรรมอัน ดี เช่น การไหว้ผู้ ปกครอง การแต่งกายตามระเบียบ การเก็บรักษาสิ่งของ
อย่ า งเป็ น ระเบี ย บ การเข้า แถวตามล าดับ เมื่อ ซื้อ สิ่ ง ของ การเข้า ร่ว มกิจ กรรมตามขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
1.2 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติ ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความผูกพัน ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสาเร็ จ
ตามที่ได้รับ มอบหมายได้ดีและรวดเร็ว โดยการเอาใจใส่ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ติดตาม
ผลงานที่ทาให้ลุล่วงด้วยดี และยอมรับผลของการกระทาของตน เช่น การตรงต่อเวลา การทาการบ้าน
ด้ ว ยตนเอง การรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของโรงเรี ย น การพู ด ค า “ขอโทษ”เมื่ อ ท าผิ ด ต่ อ ผู้ อื่ น การพู ด ค า
“ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น การช่วยเหลืองานครูและผู้ปกครอง
1.3 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายเกรงกลัว
ต่อการกระทาผิด ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงผู้อื่น มีความจริงใจและไว้วางใจต่อทุกคน ตรงต่อความเป็นจริง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงและทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง เช่น การไม่พูดโกหก การไม่ลอกการบ้านเพื่อน
การประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง การพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูก ต้องและเป็นจริง การชักชวนเพื่อน
ให้ทาความดี
1.4 ความเสียสละ หมายถึง การเป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลืองานผู้อื่นและสังคม รู้จัก
แบ่ งปั นเสีย สละความสุขส่ว นตน เพื่อทาประโยชน์แก่ส่ วนรวมและผู้ อื่น มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคแบ่งปัน ให้แก่ผู้อื่น ด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ หรือกาลังสติปัญญา
ด้ ว ยความเต็ ม ใจ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ บรรเทาปั ญ หาหรื อ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ง ามให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ อื่ น
และสั งคม เช่น การให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้ อื่น การบริจาคเงิ นและสิ่ งของ การร่ ว มทากิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์กับทางโรงเรียน
1.5 ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วย
ความเข้มแข็งทางจิ ตใจมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่ห วั่นไหวง่าย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่มากระทบ
และเข้ามาขัดขวางในการทางาน โดยใช้สติปัญญาในการคิด ไตร่ตรอง และควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็น
คนมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลา และอดทนต่อความยากลาบาก อดทนต่อการตรากตราทางาน อดทนต่อ
การเจ็บใจ อดทนต่อกิเลส และไม่ย่ อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามฝึกฝนงานที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ เมื่อได้รับงานที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมให้ทางานได้สาเร็จ
เช่น การอ่านตาราล่ ว งหน้ าก่อนถึงชั่ว โมงเรีย น การตั้งใจทางานที่ยากโดยไม่ ย่อท้อ การแก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อถูกเพื่อนตาหนิ การถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
1.6 ความพอเพียง หมายถึง การดารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ความพอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รู้จักทาบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัยพ์สิน
ของตนเองและสิ่งของในโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข เช่น การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น การใช้จ่ายอย่างประหยัด การเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การรักษาทรัพย์สินของที่บ้าน/โรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี การประหยัดการใช้
พลังงานทั้งที่บ้าน/โรงเรียน การปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิกใช้
2. สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ภายใต้การดูแลของสานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงา น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาที่
ศึก ษาอยู่ ในระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ปี ที่ 1-2 ในสถานศึ ก ษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2560 ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ความสาคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงระดับคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนให้เห็ นถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในมิติ
คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ ที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น ด้ า นความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อั น จะเป็ น ประโยชน์
ต่อบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปกาหนดแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ตลอดจนทักษะความมีคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึ กษาธิ การ คณะวิ จั ยได้ ศึ กษา ค้ นคว้ าแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง น าเสนอผล
การศึกษาตามลาดับดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม
4. องค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะของจริยธรรม มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคล
ประพฤติดี ประพฤติชอบด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต การที่
จะให้คนในสังคมมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ได้นั้น ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตั้ง แต่ยังเยาว์วัยที่เข้ารับการศึกษา ทั้งนี้
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นพฤติกรรมดีงามที่แสดงออก และควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และสังคม ต้องการให้มีขึ้นในตัวของผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่สังคมชมชอบและให้การสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม คุณธรรม จริยธรรม จะประกอบขึ้น
ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญของทุกคน
เป็นสิ่งจาเป็นในสังคม ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรม นโยบายสังคมของรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรม ในส่วนของภาคการศึกษาได้กาหนดไว้ว่า จะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา
โดยยึ ดคุ ณธรรมน าความรู้ พั ฒนาคนโดยใช้ คุ ณธรรมเป็ นพื้ นฐานของกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เชื่ อมโยง
ความร่ ว มมื อ ของสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ศาสนา และสถาบั น การศึ ก ษา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จึ งมี ความส าคั ญและเป็ นสิ่ งจ าเป็ นอย่ างยิ่ งส าหรั บ สั ง คมไทยที่ ต้ อ งการทั้ ง คนดี แ ละคนเก่ง (สุ ภ าพร
สุขสวัสดิ์. 2552 : 24)
คาว่า คุณธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า virtue จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร คาว่า
คุณธรรม จริยธรรม มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ คาว่า “คุณธรรม” กับคาว่า “จริยธรรม” เป็นคาที่แยกกัน
มีความหมายแตกต่างกัน คาว่า “คุณธรรม” แปลว่า ความดี มีประโยชน์ เป็นคาที่มีความหมายเป็นนามธรรม
ส่วนคาว่า “จริย” แปลว่า กิริยาที่ควรประพฤติ เป็นคาที่มีความหมายเป็นรูปธรรม ส่วนคาว่า “ธรรม”
มีความหมายหลายประการ เช่น ความดี หลักคาสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกัน
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จะได้เป็นคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ คาว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียง
กันมาก จึงมักมีผู้ใช้คาสองคานี้ไปด้วยกันเป็นคุณธรรมและจริยธรรม แต่คาสองคานี้มีความแตกต่างกัน
ซึ่งมีนักจิตวิทยา นักปรัชญา และนักการศึกษา ให้ความหมายไว้ดังนี้
ดวงพร อุทัยสุริ (2548 : 15) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม จริยธรรมว่า เป็นการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสั งคม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ข
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551 : 9) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม จริยธรรม คือ
คุณลักษณะ สภาวะ หรือสภาพของคุณงามความดีที่บุคคลมีอยู่และแสดงออกทางความประพฤติป ฏิบัติ
ในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติ
ในทางสังคม
สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความ
ประพฤติดี เป็ น พฤติก รรมการแสดงออกอัน เนื่องมาจากคุณ งามความดี ในจิต ใจ ตามหลั กศีล ธรรม
ปรัชญา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปตามความสานึก
ในจิตใจ กระทาเพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบหรือสภาพบังคับให้ต้องกระทา
ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ก็จะได้ชื่อ ว่าเป็นผู้มีจริยธรรมอันงดงาม
ดังนั้น คาว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคาที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันอยู่เสมอ
พระบารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554 : 13-14) ได้ประมวลคาว่า“คุณธรรม” และ
“จริยธรรม” เข้าด้วยกันได้เป็น “คุณธรรม จริยธรรม” (Moral Virlucs) มีความหมายว่า เป็นการประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรืออาจจะให้ความหมายได้ว่า
“คุณธรรมตามกรอบจริยธรรม” คุณธรรมและจริยธรรมมีความสาคัญต่อการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้ มี
คุณภาพ ลักษณะอันนามาซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามคาสั่งสอน
ในศาสนา หรือการประพฤติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้งกาย วาจา และใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข
ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคม เพราะฉะนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดในตัวบุคคลมากที่สุด
ทั้งนี้ ความแตกต่างของคุณธรรมกับจริยธรรม สรุปได้ว่า คุณธรรม มีลัษณะเป็นนามธรรม
(Abstract) ส่วนจริยธรรม มีลักษณะเป็นรูปธรรม (Concrete) แต่ทั้ง 2 อย่างเสริมให้มนุษย์มีคุณสมบัติ
ที่งดงาม สง่า มีเสน่ห์ในตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคุณสมบัติที่สัมผัสได้ทั้งสิ้น
กล่าวโดยสรุป “คุณธรรม จริยธรรม” หมายถึง หลักแห่งความประพฤติดี เป็นพฤติกรรม
การแสดงออกอันเนื่องมาจากสภาพคุณงามความดีในจิตใจ ตามหลักศีลธรรม ปรัชญา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปตามความสานึกในจิตใจกระทา เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม
ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบหรือสภาพบังคับให้ต้องกระทา ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วแสดงออกมา
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ก็จะได้ชื่อเป็นผู้มีจริยธรรมอันงดงาม ดังนั้น คาว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคาที่
คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันอยู่เสมอ
1.2 ความหมายของคุณธรรม
คาว่า คุณธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้ในทัศนะที่แตกต่างกัน ดังนี้
พรณรงค์ สิงห์สาราญ (2550 : 16) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามทั้งหลาย
ซึ่งฝังลึกอยู่ในจิตสานึกของบุคคล และเป็นคุณสมบัติที่มิอาจหาได้ในสัตว์โลกชนิดอื่น อาจกล่าวได้ว่า
คุณธรรมเป็นสมบัติของมนุษย์ชาติโดยเฉพาะ และจริยธรรมนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการอยู่ร่วมกัน
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ในสังคมอย่างมีความสุข ถ้าคนในสังคมใดมีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญ ผู้ที่มีจริยธรรมสูง
จะประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าอันพึงประสงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2551 : 2) ให้ความหมายของคุณธรรม คือ สภาพคุณงามความ
ดีทั้งทางความคิดและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมต่อตนเอง คุณธรรมต่อครอบครัว และคุณธรรมต่อสังคม
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551 : 4) กล่าวว่า หลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม เพราะว่า หลักธรรมในศาสนามักเป็นคาสั่งสอนที่ให้บุคคลตระหนักรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีหรือ
สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งมีการนาไปประยุกต์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ในอาชีพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า จรรยาบรรณ (Ethics) ดังนั้น หลักธรรมทางศาสนาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม
นงลั กษณ์ วิ รั ช ชั ย และคณะ (2551 : 9) ได้ ส รุ ปความหมายของคุ ณ ธรรม คื อ
คุณลักษณะ สภาวะหรือสภาพของคุณงามความดีที่เป็นไปในทางถูกต้อง ดีงาม ทาให้เกิดความชื่นชม
ยินดี มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความยินดี
นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 13) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม คือ สภาพคุณงาม
ความดีที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคล เป็นสิ่งที่บุคคลโดยทั่วไปหรือสังคมยอมรับ เกิดจากความเพียรพยายามในการ
กระทาความดีเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน จนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย ได้รับการสั่งสมหรือ
ปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได้ฝืนใจ เป็นแนวทางในการประพฤติตนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้ อื่ น และส่ ง ผลให้ สั ง คมของการอยู่ ร่ ว มกั น มี ค วามสุ ข และความเจริ ญ งอกงาม หลั ก คุ ณ ธรรม
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับมนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะคุณธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและดีงาม และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณงามความดีของสังคมโดยส่วนรวม
พระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551 : 15) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลั กษณะที่
เป็นความดี ความงามที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นนิสัย และเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ของบุคคลทั่วไป
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 11) ให้ความหมายของ
คุณธรรมว่า คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดี เป็นมโนธรรม เป็นความคิดดีที่
กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม และสามารถจาแนกความถูกผิดได้ มีสติสัมปชัญญะ
มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม
สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า จริยธรรมเป็นความประพฤติของบุคคล เป็น
แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อประโยชน์
ของตนเองและส่วนรวม
อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 24) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคมของบุคคลทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญและอยู่รวมกันอย่างสงบสุข เป็นการขจัดขัดแย้งทางสังคม ทาให้เกิดการพั ฒนาและเป็นปกติ
สุขทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553 : 7) ได้สรุปความหมายของคุณธรรมว่า หลักคุณงามความดี ความถูกต้อง
ที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลในสังคมยึดมั่นเป็นหลักประจาใจในการ
ประพฤติปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
นาวิน เหมือนแสง (2553 : 39) กล่าวโดยสรุป คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ เช่น
ความเมตตา ความซื่อสัตย์ เป็นต้น มีผลทาให้จิตใจอยู่ในภาวะที่ดีงาม และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์ ส่วนจริยธรรมคือการแสดงออกทางกาย วาจา เช่น เมื่อมีความเมตตากรุณาก็ลงมือช่วยเหลือ
ผู้อื่น เมื่อมีความซื่อสั ตย์ก็ตั้งมั่นอยู่ในศึล 5 ไม่ลัก ขโมย ไม่โกหก เป็นต้น ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
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เป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องสนับสนุนกัน คนที่มีคุณธรรมสูงคือคนจิตใจทรงคุณธรรม ย่อมจะประพฤติ
ปฏิบัติสิ่งใด ๆ ในลักษณะของการมีจริยธรรมสูงด้วย ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมหรือ
ของสังคมหนึ่ง ๆ มีรากฐานมาจากศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเห็นพ้องต้องกันของคน
ในสังคมนั้น แต่ละยุคแต่ละสมัย คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมหนึ่ง ๆ จะมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยด้วย
อุทิศ ทาหอม (2554 : 46) สรุปว่า คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่อยู่ภายในจิตใจของ
มนุษย์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีในทางที่ชอบ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รู้จัก
ผิดชอบชั่วดี ตามทานองคลองธรรม ไม่ทาผิดศีลธรรมอันดีงาม เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์
การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ การไม่เสพสิ่งเสพติด เป็นต้น คุณธรรมเป็นเครื่องที่จะประกอบ
คุณงามความดีของมนุษย์ เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรม เพราะเนื่องจากมันอยู่ในสภาพของจิตใจ
ไม่ได้แสดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากเราจะแสดงออกมา เรียกว่า
จริยธรรม เพราะตัวจริยธรรม เป็นการประพฤติออกมาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งคุณธรรมและจริยธรรมมี
ความหมายใกล้เคียงกัน แต่คนละความหมาย คุณธรรมเป็นเรื่องของความดีงามภายในจิตใจ แต่จริยธรรม
เป็นการประพฤติหรือแสดงออกมาให้เห็น
พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555 : 11) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม คุณธรรม
คือ ความดีงามในจิตใจที่ทาให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดี
ด้วยความรู้สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่งเป็นความไม่ดีในจิตใจ ผู้มีคุณธรรม
จึงเป็นผู้ที่ไม่มากด้วยกิเลสซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี
ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 14) ได้สรุปความหมายของคาว่าคุณธรรมว่า คุณธรรม
หมายถึง หลักของความดีงามแห่งการประพฤติตน และลักษณะอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของ
บุคคลมาเป็นเวลานาน มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม อันนามาซึ่งความเจริญของ
ตนเองและสังคม ซึ่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นเกิดจากการอบรมและปลูกฝัง
ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557 : 12) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงาม
ความดีที่บริสุทธิ์ ในการคิด ในการกระทาที่เป็นหลักพื้นฐานประจาใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข
ทั้งของตนเองและสังคม
กล่ าวโดยสรุ ป คุ ณธรรม หมายถึ ง สภาพหรื อคุ ณลั กษณะของคุ ณงามความดี ซึ่ งอยู่ ใน
จิตสานึกของบุคคล เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม
ของสังคม อีกนัยหนึ่ง คือ สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ เมื่อบุคคลใด
ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมแล้ว ย่อมเกิดคุณค่าแก่บุคคลนั้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
และบุคคลทั่วไป
1.3 ความหมายของจริยธรรม
คาว่า จริย ธรรม เป็นคาที่มีความหมายกว้าง มีนักปรัชญา นักการศึกษาได้ให้คาจากัด
ความเกี่ยวกับจริยธรรม ไว้หลายความหมาย ดังต่อไปนี้
รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550 : 9) สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ
ประทีป มากมิตร (2550 : 19) ได้สรุปว่า จริยธรรม ก็คือ หลักการที่มนุษย์ในสังคม
ยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อ
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นาไปใช้กับการประกอบอาชีพหรือการทางาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์
และสังคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการทางานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะ
ในการทางาน มนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน มีความเชื่อและความคิดเห็นที่ต่างกัน
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการ
ทางานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้น ๆ
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551 : 9) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การแสดงออก
ทางการประพฤติปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในทางสังคม ซึ่งบุคคลใช้ในการแยกการกระทาที่ถูกต้อง
ออกจากการกระทาที่ผิด
นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 15) ได้สรุปความหมายของจริ ธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศีลธรรมวัฒนธรรม ค่านิยมที่ชมชอบตามทานองคลองธรรมตามแนวทางพุทธ
ศาสนา และมีความพึงพอใจว่าการกระทานั้นถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
มีลักษณะของความดีความถูกต้องอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีก ทั้งเป็นการรู้สึ ก
ผิดชอบชั่วดี และเป็นการกระทาที่สังคมให้การยอมรับ แสดงออกในลักษณะเป็นรูปธรรม
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 11) ให้ความหมาย
ของจริย ธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ถูกต้อง ที่เป็นผลมาจาก
ความคิ ด ที่ สั ง คมหรื อ บุ ค คลเห็ น ร่ ว มกั น เป็ น สิ่ ง ที่ ดี โดยมี ก รอบหรื อ แนวทางอั น ดี ง ามที่ พึ ง ปฏิ บั ติ
ซึ่งกาหนดไว้สาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรัก
สามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552 : 19) ให้ความหมายของจริยธรรม คือ การแสดงออกด้าน
พฤติกรรม (กาย สังคม) จิตใจและปญญาที่เกิดจากการรูเขาใจความจริง รู้ถึงกฎเกณฑ์แห่งความเปนไป
ตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย แลวเอาความรูนั้นมาใช ทาใหปฏิบัติตอชีวิตตนเองและสิ่งทั้งหลายรอบตัว
ไดถูกตอง จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องของระบบการดาเนินชีวิตที่ดีงามทั้งดานกาย สังคม
จิตใจ และปญญา ที่สอดคลองกับหลักความจริงของธรรมชาติ
สุภาพร สุ ขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า จริยธรรมเป็ นความประพฤติของบุคคล
เป็ น แนวทางของการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในสิ่ ง ที่ ดี ง าม เหมาะสม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม
เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม
อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 24) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคมของบุคคลทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญและอยู่รวมกันอย่างสงบสุข เป็นการขจัดขัดแย้งทางสังคม ทาให้เกิดการพัฒนาและเป็นปกติสุข
ทิพย์ หาสาสน์ ศรี (2553 : 7) ได้ส รุปความหมายของจริยธรรม คือ ธรรมที่เป็น
หลั ก เกณฑ์ ใ นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎของศี ล ธรรม ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะประสบแต่ ส ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ที่เจริญรุ่งเรือง และสงบสุข
พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553 : 9) กล่าวว่า จริยธรรม มาจากคา 2 คา
คือ จริยะ + ธรรม ซึ่งแปลตามศัพท์คือจริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติธรรม แปลว่า
คุณงามความดี คาสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูก ตอง
กฎเกณฑ์ เมื่อนาเอาคาจริยะมาตอกับคาวา ธรรม เปนจริยธรรม แปลเอาความหมายวา กฎเกณฑ์
แหงความประพฤติหรือหลักความจริงที่เปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติ
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นาวิน เหมือนแสง (2553 : 39-40) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะทางสังคม
2
หลายลั ก ษณะของมนุ ษย์ และมี ข อบเขตรวมถึง พฤติ กรรมทางสั งคมประเภทต่ าง ๆ ด้ ว ย ลั ก ษณะ
และพฤติกรรมที่เกี่ย วข้องกับ จริ ย ธรรม จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ
เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกสังคมนั้น คือ เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ให้การ
สนับสนุนและผู้กระทาส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนอีก
ประเภทหนึ่ง คือ ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ร่วมในสมาชิกของสังคม เป็นการกระทาที่สังคม
ลงโทษหรือพยายามกาจัดและผู้กระทาพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร
ฉะนั้ น ผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรมสู ง คื อ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะและพฤติก รรมประเภทแรกมากและประเภทหลั ง น้ อ ย
ลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนั้น แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน เช่น ความรู้
ทัศนคติ การใช้เหตุผล และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 11) สรุปว่า จริยธรรม คือ การกระทาหรือการแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ ที่ถู กต้อ ง ดี งาม ทั้งภายนอกและภายใน ตามกฏเกณฑ์ ของสั งคม อัน ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์และความสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
ชัยนนท์ นิลพัฒน์ (2555 : 17) กล่าวโดยสรุปว่า จริยธรรม คือ หลักการที่มนุษย์
ในสังคมยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อ
นาไปใช้กับการประกอบอาชีพหรือการทางาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์
และสั งคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุ ษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการทางานหรือการประกอบอาชีพ
เพราะในการทางานมนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนมีความเชื่อและความคิดเห็นที่
ต่างกัน จึงมีความจาเป็นต้ องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการทางาน
ร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้น ๆ
ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 16) กล่าวสรุปว่า จริยธรรม คือ ความดีงามที่เป็นหลักใน
การประพฤติปฏิบัติในการดาเนินชีวิตทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม
ในชีวิตและรวมถึงสภาพแวดล้อมที่โน้ม นาให้บุคคลมุ่งกระทาความดี เป็นหลักความประพฤติของบุคคล
เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อประโยชน์
ของตนเองและส่วนรวม
ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557 : 12) สรุปว่า จริยธรรม หมายถึง มาตรฐาน
หลักปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องเหมาะสม
กล่าวโดยสรุป คุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คือ ทาให้ตนเอง
มีชีวิตที่สงบ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวและการงานอาชีพ มีความมั่นคง ก้าวหน้า ได้รับการยกย่อง
จากบุคคลทั่วไป ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
คือ สถาบันครอบครัวได้รับการยกย่อง สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ มีชื่อเสียง ทาให้บุคคลอื่นศรัทธา
เลื่อมใส สถาบันหรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมีความเจริญก้าวหน้า สังคมได้รับความสงบสุขและได้รับ
การพัฒนา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคง ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวร เพราะทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม
1.4 ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้กล่าวถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550 : 9) สรุปว่า ความสาคัญของคุณธรรมทาให้เกิด
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ส่งผลสู่การนาไปปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนทาให้เกิดความสุขความพอใจ
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ให้กับตนเองและทาให้เกิดสันติสุขต่อสังคม ซึ่งคุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝังกันได้ เมื่อบุคคลเกิ
2
คุณธรรมอย่างหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดคุณธรรมด้านอื่น ๆ ตามมา
พระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551 : 16) กล่าวว่า คุ ณธรรมเป็นพื้นฐานของการเกิด
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนความสุขความพอใจ คุณธรรมสร้างคนดีและความดี เป็นปัจจัย
ส่งเสริมวินัยของคน เช่นเดียวกับที่ธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมศีลในทางศาสนา วินัยนั้นเป็นมาตรการบังคับ
ภายนอก ไม่มีอานาจบังคับภายในจิตใจ ส่วนคุณธรรมเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จึงจาเป็นต้อง
สร้ างคุ ณธรรมให้ มี ในจิ ตใจข้ าราชการโดยเหมาะสมแก่ การเป็ นข้ าราชการ การบริ หารราชการและ
การส่งเสริมวินัยข้าราชการ
ปราณี ปริยวาที (2551 : 16) ได้สรุปว่า จริยธรรมช่วยปูพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจ
และความรู้ สึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก นอกจากนี้ ยั ง เป็ น แนวทางให้ เ ด็ ก เลื อ กปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง จริ ย ธรรม
มีความสาคัญสาหรับเด็กปฐมวัยในการปูพื้นฐานลักษณะอันดีงามให้กับเด็ก ควรให้เด็กเกิดความรู้
ความเข้าใจที่จะนาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย ซึ่ง ธีราพร กุลนานันท์ (2554 อ้างถึงใน ปราณี ปริยวาที
2551 : 16) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเด็กมี 3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) ได้แก่ การเกิดความรู้ ความเข้าใจว่าสิ่งใดดี
สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรทา สิ่งใดควรยกเว้น
2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การเกิดความรู้สึกโน้มเอียงทางอารมณ์
ทีส่ ะท้อนออกมาในลักษณะทางการชอบ - ไม่ชอบ อย่างเห็นความสาคัญ เต็มใจรับค่านิยมเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ ความสามารถที่จะลงมือปฏิบัติ
ด้วยกายหรือวาจา ในลักษณะนิสัยทางจริยธรรม
ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552 : 19) กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมมีความสาคัญยิ่ง
ทั้งในแง่ส่วนตนและส่วนรวม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วจะส่งผลเสียหายอย่างยิ่ง
แก่สังคม คุณธรรมมีความสาคัญต่อบุคคล คือ ทาให้บุคคลมีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับ ได้รับความสาเร็จ
และมีความปลอดภัยในการดารงชีวิต มีความสาคัญต่อส่วนรวม คือ ทาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และจริยธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง
และความสงบสุขของปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติ
ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553 : 10) ได้สรุปความสาคัญของคุณธรรม คือ สภาพคุณงาม
ความดีที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคล เป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่ง ส่งเสริมให้บุคคลที่ปฏิบัติอยู่รวมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 17) ได้สรุปว่า ในสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ควรตระหนัก
และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยควรปลูกฝังด้านจริยธรรมเพื่อให้เขาเหล่านั้น
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเคารพ
ต่อกฎหมายบ้านเมือง มีความยุติธรรม มีความเสียสละ มีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีเมตตา กรุณา มีความสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้จักรักษา ส่งเสริมสิทธิหน้าที่
เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2542 อ้างถึงใน ไชยพร เรืองแหล้ 2556 : 17) กล่าวว่า คุณธรรม
จริยธรรม เป็นพื้นฐานที่สาคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเกี่ยวกับคนดีที่อยู่ภายในจิตใจ
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คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราจากภายใน เป็นสิ่งดีที่แสดงออกทางกาย
2
วาจาหรือจิตใจ ทั้งคุณธรรมจริยธรรม เป็นคาที่มีความเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ
จริยธรรม คือ ความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้
ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดย
กระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึก
ในด้านดีอยู่จนเป็นนิสัย ความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา
คือมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจ หรือาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรม
ภายนอก ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพความงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กัน
พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาทั้งทางกายและวาจานั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสั มพันธ์และเป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง ๓
ด้านควบคู่กันไป คือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม คือ เป็นพื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์
โดยควรปลูกฝังด้านจริยธรรมเพื่อให้เขาเหล่านั้น เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้
ความสามารถ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ
1.5 ลักษณะของจริยธรรม
จริยธรรมส่วนใหญ่จะเป็นคาสอนที่เกี่ยวกับศาสนา หรือเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการ มีลักษณะดังนี้
ธนเศรษฐ์ จาปางาม (2542 อ้างถึงใน ไชยพร เรื่องแหล้ 2556 : 22 - 23) ได้แบ่ง
ลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม คือ
1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ว่าในสังคมตนนั้นถือว่าการกระทา
ชนิดใดดี ควรกระทา การกระทาใดเลว ควรงดเว้น และรู้ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลด้วย
2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมาก
จะสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมนั้น แต่บุคคลในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติต่างไปจากค่านิยม
ของสังคมก็ได้ ทัศนคติเชิงจริยธรรมนั้นจะรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลให้เหตุผลในการเลือกที่จะไม่กระทาหรือ
เลือกที่จะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้น ๆ เหตุผลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบเหตุ
จูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทาของบุคคล ซึ่งการกระทาบางอย่างอาจขัดกับความรู้สึกของบุคคลส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและสถานการณ์เป็นลาดับ
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น
การให้ทาน การเสียสละ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสภาพที่
บุคคลถูกยั่วยุให้กระทาผิดกฎเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การโกง การกล่าวเท็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะ
ไม่เกิดขึ้นในผู้ที่มีจริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสาคัญมากกว่าจริยธรรม
ประเภทอื่น ๆ เพราะการกระทาในทางที่ดีและเลวของบุ คคล ย่ อมส่ งผลโดยตรงต่ อความผาสุ ก
และความทุกข์ร้อนของสังคม
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รณชัย บุญลือ (2548 : 15) ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ด้านความรู้ความคิด ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ2่งที่
อยู่ในตัวของบุคคล ซึ่งไม่สามารถมองเห็น ต้องใช้เครื่องมือวัดว่าบุคคลนั้นมีสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด
2. ด้านพฤติกรรมหรือการกระทา เป็นการแสดงพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสาคัญ
มากกว่าด้านความรู้ความคิด เพราะสามารถสังเกตการกระทาเหล่านั้นได้โดยตรง และสามารถบอกได้
อย่างมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือการกระทาเชิงจริยธรรมด้านนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด
นภิสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 16) ได้สรุปว่า ลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จริยธรรมภายนอก เป็นจริยธรรมของบุคคลที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้า
ภายนอก และจริยธรรมภายใน หมายถึง ความคิดเห็นภายในจิตใจของบุคคลที่เล็งเห็นความดี ความถูกต้อง
ในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อสังคมนั้น ๆ ซึ่งจริยธรรมภายในนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของจริยธรรมภายนอก
นั่นคือ หากคนใดคิดดี ชอบเล็งเห็นความถูกต้องอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมแสดงจริยธรรมภายนอกไปในทางที่ดี
ปราณี ปริยวาที (2551 : 19) ได้สรุปว่า รูปแบบจริยธรรมที่ควรส่งเสริมให้กับเด็ก
ปฐมวัย คือ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบ การรู้จักรอคอย ช่วยเหลือตนเอง
ประหยัด ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือผู้อื่น และรักษาสิ่งแวดล้อม
พระมหาเฉลิมพล วิชา (2551 : 30) สรุปว่า ลักษณะทางจริยธรรม อาจมองในด้านความรู้
ทัศนคติ เหตุผล เนื้อหา โครงสร้าง ศีลธรรมหรือด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะทาให้เกิดความเจริญ
แก่ตนเองและส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน
ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 15) ได้สรุปว่า ลักษณะของจริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ตั้งใจกระทา โดยยึดหลักตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม กฎเกณฑ์ทางนิติธรรมและ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่ส่วนใหญ่พึงประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมได้อย่างเป็นสากล ทฤษฎีคุณธรรมนั้นต้อง
ปฏิบัติได้ กฎเกณฑ์ทั้งหลายต้องปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวันโดยไม่มีอุปสรรคต่อมนุษย์ที่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติได้ ไม่ต้องใช้ความพยายามที่ผิดไปจากปกติทั่วไป
คณะกรรมการโครงการการศึกษาจริยธรรมไทย (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 19 20) ได้สรุปโครงสร้างของคุณลักษณะของจริยธรรมไว้ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ด้ว ยความพากเพีย รและความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทาในการปฏิบัติห น้าที่ เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จัก
ไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่น
ของตนเองที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจผิดได้
4. ความกตัญญูกตเวที กตัญญู หมายถึง ความสานึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้อื่น
หรือสิ่งอื่นมีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที
จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณต่อคนอื่น และสิ่งอื่นที่มีบุญคุณ
5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันแก่คนที่ควรให้ ด้วยกาลังกาย
กาลังทรัพย์ กาลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดอารมณ์ร้ายในตนเองด้วย
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7. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท2า
กิจการให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
8. การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก รวมทั้งการรู้จักระมัดระวัง รู้จักยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขต
ที่พอเหมาะพอควร
9. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริง
และเหตุผลที่พอเหมาะพอควร
10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการงาน
11. ความเมตตา-กรุณา เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา คือ
ความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2560 อ้างถึงใน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และคณะ) ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 98/2560 ครอบครัว พอเพียงและโรงเรียน
คุณธรรม http://www.moe.go.th/websm/2017/Feb/098.htm/ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เร่งผลักดันและขยายผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษา
จานวนมากนานโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ โดยกรอบแนวคิดที่สาคัญ 5 ด้าน คือ
1. ความพอเพียง หมายถึง การดารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ความพอดี พอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
2. ความกตัญญู หมายถึง พื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี
เราจึ ง ต้ อ งมี ค วามกตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แม่ ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นพระในบ้ า น และกตั ญ ญู ต่ อ ครู อ าจารย์
ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน
3. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต หมายถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ เ ป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต
เป็ น การไม่ส ร้ างภาพ ไม่เล่ น ละครหรือสวมหั วโขน แต่คาพูดหรือการกระทาทุกอย่างควรมาจากใจ
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งสาคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวั นข้างหน้า ขอให้
ยึ ดมั่ น กฎกติ กาในการทางานอย่ างเสมอต้น และเสมอปลาย คงเส้ น คงว่า ในความดี ปากตรงกั บใจ
และอย่าหลงลืมตัว
5. คุณธรรมจริ ยธรรม หมายถึง การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญ และ
ต้องดารงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคม
กล่ า วโดยสรุ ป ลั ก ษณะของจริ ย ธรรม คื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องตนเองในด้ า น
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที การรักษาระเบียบวินัย ความเสียสละ
ความสามัคคี การประหยัด ความยุติธรรม ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา เพื่อให้เกิดความเจริญ
แก่ตนเองและส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 13-16 อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสุริ. 2548 : 17-18)
ได้กล่าวถึงทฤษฏีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของ เพียเจต์ (Piaget) พบว่า พัฒนาการทาง
คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความฉลาดในการรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ คือ พัฒนาการทาง
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คุณธรรมจริ ยธรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่ กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั่นเอง ซึ่งเพียเจต์ได้แบ่ง
2
พัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 4 ขั้น คือ
1. ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensor motor Operation) เป็นระยะ
ตั้งแต่แรกเกิด - 2 ปี เด็กจะรับรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างง่าย ๆ ทาให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา
และความนึกคิด เด็กจะมีโครงสร้างทางความคิดจากสิ่งที่พบเห็นและจากสิ่งที่สัมผัส
2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ (pre - operational thinking) ช่วงอายุ 2 - 7 ปี เด็กเริ่มใช้
ภาพแทนวัตถุและเหตุการณ์ สามารถเลียนแบบคนอื่นได้ และพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ภาษา
ติดต่อทางสังคมได้อย่างกว้างขวาง และเริ่มพัฒนาความคิดเชิงตรรกศาสตร์ ความคิดส่วนใหญ่ต้องเกิดจาก
การรับรู้จากประสาทสัมผัส
3. ขั้นปฏิบัติการด้วยรูปธรรม (concrete operational thinking) ช่วงอายุ 7 - 11 ปี
เด็กจะมีความคิดเชิงตรรกศาสตร์ในสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ และค้นหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแบบแผน
4. ขั้นปฏิบัติการด้วยนามธรรม (formal prepositional think or formal operational
thinking) ช่วงอายุ 11 - 15 ปี พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กขั้นสูงสุด สามารถคิดเห็น
เหตุผลนอกเหนือข้อมูลที่มีอยู่ได้ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียเจต์ พบว่า การตัดสิน
ทางคุณธรรม จริ ยธรรมมีส่ วนสั มพันธ์กับหลั กการทางสติปัญญาด้วย และการพัฒนาการทางคุ ณธรรม
จริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
4.1 ขั้นก่อนคุณธรรม จริยธรรม อายุแรกเกิด - 3 ปี เป็นขั้นที่ยึดถือตนเองเป็นส่วนใหญ่
เอาแต่ใจตนเอง ไม่เข้าใจและไม่รับรู้สภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ใด ๆ ทัง้ สิ้น การประพฤติปฏิบัติกระทา
อย่างอิสระ เพื่อสนองความต้องการทางร่างกายของตน
4.2 ขั้นยึดคาสั่ง หรือความจริงที่เห็นได้ชัด ช่วงอายุ 4 - 11 ปี เริ่มพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเข้าใจบทบาทของตนเอง ประพฤติโดยยึดคาสั่งเป็นเกณฑ์ เป็นระยะว่านอนสอนง่าย
เชื่อฟังอยู่ในโอวาท ไม่เข้าใจเหตุผลในทางนามธรรม ยึดปริมาณทางกายภาพที่เห็นได้ชัด เช่น ขนาดความ
เสียหายเกิดจากการกระทา เป็นระยะที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ง่าย
4.3 ขั้นยึดหลักการแห่งตน เริ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป การพัฒนาพฤติกรรมในวัยนี้เป็น
ระยะค่อนข้างยาก เพราะเด็กจะใช้สติปัญญาหาเหตุผล เป็นระยะแสวงหาค่านิยมของตนเอง เพื่อนาไปสู่
การดาเนินชีวิต เมื่อเป็นผู้ใหญ่เด็กจะใช้สติปัญญาในการตัดสินคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 29-30 อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสุริ. 2548 : 18-20) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของ โคลเบอร์ก (Kohlberg) ซึ่งได้ทาการศึกษา ค้นคว้า
โดยอาศัยแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) เป็นพื้นฐาน โคลเบอร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามลาดับขั้น บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในระดับที่
สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีความสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นต่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลจะ
ได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ หรือเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าขั้นสูงต่ อไปมีมากขึ้น
ตามลาดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ากว่าก็จะถูกใช้น้อยลงจนถูกละทิ้งไปในที่สุด โคลเบอร์ก ได้แบ่ง
พัฒนาการออกเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้
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1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ เป็นพัฒนาการของเด็กอายุ 2 - 10 ปี เด็กจะใช้การลงโทษและ
2
รางวัลเป็นการตัดสินการถูกผิด เป็นวัยเชื่อถือผู้ใหญ่ ความสนใจจะอยู่ที่ตนเองไม่เข้าใจระเบียบแบบแผน
หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี 2 ขั้น คือ
1.1 ขั้นที่ 1 เป็นขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสิน เป็นวัยที่มีอายุระหว่าง
2 - 7 ปี เป็นขั้นหลบหลีกการลงโทษ เด็กจะทาตามกฎเกณฑ์หรือคาสั่งของผู้ใหญ่ เพราะกลัวการลงโทษ
1.2 ขั้นที่ 2 เป็นขั้นใช้การตอบสนองความต้องการของตนเป็นเหตุผลในการตัดสิน
เป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 7 - 10 ปี เป็นขั้นแสวงหารางวัล เด็กจะทาดี ทาตามคาสั่งกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนมาตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติ
2. ระดับตามกฎเกณฑ์ เป็นพัฒนาการของเด็กอายุ 10 - 16 ปี พัฒนาการทาง
คุณธรรมจริยธรรมระดับนี้จะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมหรือกลุ่ม ไม่อยากทาความผิด เพราะต้องการให้กลุ่ม
หรือสังคมยอมรับตน หรือให้ตนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นวัยที่ยึดถือบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือ
ระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 ขั้น ต่อเนื่องจาก 2 ขั้นแรก คือ
2.1 ขั้นที่ 3 ขั้นให้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน ช่วงอายุ 10 - 13 ปี
ขั้นนี้เด็กจะทาตามความเห็นของกลุ่ม ทาตามกฎเกณฑ์หรือแบบฉบับของสังคม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
หรือสังคม ทาตามผู้อื่นที่เห็นชอบ
2.2 ขั้นที่ 4 ขั้นใช้ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผล
ในการตัดสิน ช่วงอายุ 13 - 16 ปี เป็นขั้นทาหน้าที่ของสังคม เด็กจะใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน
ของสังคมมาเป็นกฎเกณฑ์ในการดาเนินชีวิต และจะปฏิบัติหน้าที่ตามค่านิยม และกฎเกณฑ์กลุ่มและสังคม
เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสังคม เป็นวัยที่ทาหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ช่วงอายุ 16 ปีขึ้นไป ระดับนี้จะเข้าใจค่านิยม คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักเกณฑ์ที่นามาใช้ในสังคมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ยึดถือ
ตัวบุคคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่ม เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่แยกออกจากกฎเกณฑ์ตายตัวและการคาดหวัง
ของคนอื่น แต่ใช้ความคิดตรึกตรองชั่งใจเป็นแนวทางเลือกประพฤติปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ต่อเนื่องจาก 4 ขั้นตอนแรก ตามลาดับ
3.1 ขั้นที่ 5 ขั้นใช้สัญญาทางสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินเลือกกระทา โดยมี
เหตุผลนาค่านิยมของสังคม สภาพการณ์ สิทธิหน้าที่ ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ
มาเป็นเหตุผลในการตัดสินการกระทา โดยไม่ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของคนส่วนใหญ่ เพราะเห็นความสาคัญ
ของคนหมู่มาก สามารถบังคับใจตนเองได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกระทาจะคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น เป็นช่วงอายุ 16 ปีขึ้นไป
3.2 ขั้นที่ 6 ขั้นที่ใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเหตุผลในการตัดสิน เป็นระดับพัฒนาการ
ที่เห็นในผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง มีวัฒนธรรมดีงาม มีความเจริญทางสติปัญญา
ขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม คานึงถึงความถูกต้องเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม เป็นขั้นที่บุคคลมีความละอายต่อการทาความชั่ว ไม่ทา
ผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เป็นขั้นที่ยอมรับคุณค่าของมนุษย์ พัฒนาการของเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ทั้ง 6 ขั้นนี้ จัดเป็น 3 ระดับ ในรายละเอียดตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 ขั้นตอนแสดงพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ในทฤษฎี
2
พัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของโคลเบอร์ก
ระดับคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (pre-conventional level)
อายุ 2 - 10 ปี

ขั้นที่ 1 ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ
(อายุ 2 - 7 ปี)
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหารางวัล
(อายุ 7 - 10 ปี)
ระดับตามเกณฑ์ (convention level)
ขั้นที่ 3 ขั้นทาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ
อายุ 10 - 16 ปี
(อายุ 10 - 13 ปี)
ขั้นที่ 4 ขั้นทาตามหน้าที่ของสังคม
(อายุ 13 - 16 ปี)
ระดับหลังกฎเกณฑ์ (post-conventional level) ขั้นที่ 5 ขั้นใช้สัญญาสังคม
อายุ 16 ปีขึ้นไป
(อายุ 16 ปีขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 ขัน้ ใช้หลักการคุณธรรม จริยธรรมสากล
(วัยผู้ใหญ่)
2.3 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมของเอ็กเซลล์
พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ (2550 : 10-11) คุณธรรม จริยธรรมเป็นการศึกษาการประพฤติตัว
ของคนในสิ่งถูกและสิ่งผิด การกระทาต่าง ๆ อาจจะพิจารณาว่าถูกหรือผิด แล้วแต่ว่าเป็นความตั้งใจของ
แต่ละบุคคล ทฤษฎีที่อยู่บนฐานของที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่ง (เนื่องมาจากเหตุและปัจจัย)
ของการกระทา คือ ทาสิ่งดีหรือเลว คาถามหลักที่สาคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมข้างหนึ่งคือ เป็น
ความดี ที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ เป็ น เพี ย งความดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น เท่ า นั้ น แบ่ ง เป็ น 2 ทฤษฎี คื อ
2.3.1 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของความตั้งใจ
ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของความตั้งใจของแต่ละบุคคลถือการตั้งใจ
กระทาสิ่งนั้นเป็นหลัก การกระทาทุกอย่างจะดีหรือชั่วอยู่ที่การตั้งใจที่เรียกว่าเจตนา ถ้ามีเจตนากระทา
ความดีด้ว ยกาย วาจา ใจ สามารถตัดสินได้ว่าการกระทานั้นถูกต้องหรือไม่ ความตั้งใจทาดีจะเป็น
ความดีที่แท้จริง การกระทาทุกอย่างคือทาสิ่งดี หรือปราศจากความสนใจเนื่องมาจากเหตุและปัจจัย
เมื่อมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ปัญหาหลักที่สาคัญในทฤษฎเหล่านี้คือ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีก็จะทาสิ่งที่ดีนั้น
ศาสนาทุกศาสนา สอนให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกแท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ผิด จากการ
สอนของครู พระและผู้ เคร่งศาสนา หรือจากหนังสือทางศาสนา อย่างไรก็ตาม หลั กศาสนาทั้งหมด
สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม แต่ไม่ได้สรุปเป็นข้อตกลงในลั กษณะเป็นหลัก ปิดกั้นความ
เข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาในแนวทางร่วมกันโดยทั่วไป เพื่อให้ทุกคนเข้าใจที่จะปฏิบัติตัว
เป็นคนดีของทุกศาสนาได้
นักคิดด้านปรัชญาส่วนหนึ่งมีแนวคิดว่า คนเรามีความสามารถที่จะรู้การกระทา
ในสิ่งที่ถูกและผิดโดยกาเนิด เป็นสิ่งที่ ธรรมชาติให้มากับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้อยู่แล้ว และทุกคน
สามารถรับรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน สิ่งที่เป็นเรื่องยากก็คือ การหามาตรฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก และอะไร
คือสิ่งที่ผิด
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2.3.2 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุและปัจจั2ย
ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมบางทฤษฎีมาจากฐานของสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากเหตุ
และปัจจัย ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่าสิ่งที่ถูกจะสื บเนื่องมาจากเหตุที่ดีและสิ่งที่ผิ ดจะสืบเนื่องจากเหตุที่
เลวร้าย ทฤษฎีเหล่านี้เห็นว่าเป็นความสุขในการทาสิ่งที่ดี ความดี นี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับความสุข
เพราะว่าความสุขของคนบางคนอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น กฎของคุณธรรม จริยธรรมที่บอกเราว่าจะ
รักษาความดีที่เนื่องมาจากเหตุและปัจจัยนี้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นพบโดยประสบการณ์และโดยการมี
เหตุผลจากการรู้ข้อเท็จจริง
ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมบางทฤษฎีอยู่บนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากเหตุ
และปัจจัยที่กระทา จึงเป็นคากล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นผลจากการกระทา ทฤษฎีเหล่านี้เป็นการเน้นการ
กระทาที่มีความเมตตากรุณา การไม่มีความโลภ อย่างไรก็ตาม หลักการของการเอาประโยชน์เพื่อตนเอง
กลายเป็ น จุ ด อ่ อ นที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามเห็ น ไม่ ต รงกั น ทางกฎหมาย เพราะว่ า
การตัดสินใจจะให้ข้อเสนอแนะนาด้วยประโยชน์ส่วนตัวแทนความดีของคนซึ่งได้กลายเป็นข้อขัดแย้ง
ในความคิด ความอ่อนแอของสังคม ทาให้เป็นเรื่องยากลาบากที่จะชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมที่มา
จากรากฐานของการกระทาความดี และถ้าทุกคนทาความดีก็จะสามารถนาสังคมให้มีความมั่นคงได้
2.4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551 : 19-22) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีที่เสนอจิต
ลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี เก่ง และมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้ถูกนาเสนอ
อยู่ในรูปของต้นไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นราก ส่วนที่เป็นลาต้น และส่วนที่เป็นดอก
และผลของต้นไม้
ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก 3 ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐานสาคัญ
3 ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสม
กับเหตุการณ์ 2) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้าน
และการคิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget (1966)
และ 3) ประสบการณ์ ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ
และสามารถคาดหรือทานายความรู้สึกของบุคคลอื่น จิตลักษณะทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นจิตลักษณะพื้นฐาน
ของจิตลักษณะ 5 ตัวบนลาต้น และเป็นจิตลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เป็นดอก
และผลด้วย ดังนั้น บุคคลจะต้องมีจิตลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะทาให้
จิตลักษณะอีก 5 ตัวบนลาต้น พัฒนาได้อย่างดี และมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย
ส่วนที่สอง คือ ลาต้น อันเป็นผลจากจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก 3 ประการ ประกอบด้วย
จิตลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์โทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ-ไม่พอใจต่อสิ่งนั้น และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติในทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein (1980) ส่วนคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่
ส่วนรวมเห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ
ความซื่อสัตย์ เป็นต้น และค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสาคัญ เช่น ค่านิยมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับสูง ค่านิยมในการใช้สินค้าไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม
หมายถึง เจตนาของการกระทาที่ทาเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง
ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าสิ่งที่กระทาลงไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด
ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 4) ความเชื่ออานาจในตน
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หมายถึง ความเชื่อว่าผลที่ตนกาลังได้รับอยู่ เกิดจากการกระทาของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์
2
ความบั ง เอิญ หรื อ การควบคุ มของคนอื่ น เป็ นความรู้ สึ กในการท านายได้ ควบคุม ได้ ข องบุค คล
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter (1966) และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963)
จิตลักษณะทั้ง 5 ประการนี้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอก
และผลบนต้นไม้ นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอว่า ควรใช้จิตลักษณะทั้ง 5 ประการ
บนลาต้น ร่วมกับจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก 3 ประการ ในการอธิบาย ทานาย และพัฒนาพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า จะต้องใช้จิตลักษณะหลายตัวพร้อมกันในการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาของบุคคล การใช้จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัย
และนักพัฒนาเข้าใจการกระทาของบุคคลได้อย่างน่ามั่นใจ
ส่วนที่สาม คือ ดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง ซึ่งแสดงพฤติกรรมการทา
ความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทางานอย่างขยันขันแข็ง เพื่อ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่งสามารถแบ่งเป็น
2 ส่วนด้วยกัน คือ
หนึ่ง พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรม
ไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นการทาร้ายหรือทาลายตนเอง เช่น พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด
พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น และ 2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่
ทาร้าย ทาลาย หรื อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุ ภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว พฤติกรรมการขับขี่
อย่างมีมารยาท พฤติกรรมซื่อสัตย์ เป็นต้น
สอง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรม
รับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการทางาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครอง
ของหัวหน้า และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เป็นต้น และ 2) พฤติกรรมพัฒนา เช่น พฤติกรรมพัฒนา
ตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นต้น) พฤติกรรมพัฒนาผู้อื่น (เช่น พฤติกรรมการ
สนับสนุนให้ผู้อื่นปลอดภัยในการทางาน พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น) และพฤติกรรมพัฒนาสังคม (เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรม
แนวคิด แรงจูง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ เป็น การที่บุค คลมีค วามมุ่ง มั่น ตั้ง ใจในการทางาน แม้ว ่า
งานที ่ทาจะยากมากมายเพีย งใด บุค คลที่มีแ รงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ ์ส ูง จะไม่ท้อ ถอยและพยายาม
ทางานนั ้น ให้ส าเร็จ ให้จ งได้ แต่ถ ้า บุค คลที ่ม ีแ รงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ ์ต่ า บุค คลจะไม่อ ยากท างาน
และหลีกเลี่ยงการทางานนั้ น (เติมศักดิ์ คทวณิช 2546: 153-154)
แนวคิด ของการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง เป็น การเรีย นรู ้จ ากประสบการณ์
ที่เ กิด ขึ ้น โดยการที ่บ ุค คลมีค วามคิด และความเชื ่อ ว่า ตนเองมีค วามสามารถ จะท าให้บ ุค คล
มีค วามอดทนไม่ย ่อ ท้อ ต่อ อุป สรรคและสามารถท างานนั ้น ได้ส าเร็จ ลุล ่ว งได้ด้ว ยดี แต่ใ นทาง
กลับ กัน ถ้าบุคคลไม่มีความคิดและความเชื่อว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่มีศักยภาพในการทางาน
นั้น ได้ บุค คลจะย่อ ท้อ ต่อ อุป สรรคที่เ กิด ขึ้น พยายามหลีก เลี ่ย งและไม่ทางานนั้น อีก (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต 2556: 58-59)
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แนวคิดของการเสริมแรง เป็นการเสริมแรงที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเอง
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ต้อ งการอย่า งเหมาะสม ซึ่ง การเสริม แรงทางบวกนั้น มีก ารยกย่อ ง ชมเชย รวมถึง การให้ร างวัล
เพื่อ ให้บ ุค คลมีก ารแสดงออกทางพฤติก รรมที่เ หมาะสมเพิ่ม ขึ้น แต่ใ นขณะที่ก ารเสริม ทางลบ
โดยการทาโทษนั้น ทาให้บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติก รรมที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลง (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต 2556: 34)
แนวคิด ทางสัง คมวิ ท ยา เป็ นการที่บุค คลเป็ นสั ตว์สั งคม ทาให้ บุ คคลต้ องมี กลุ่ มเพื่อ น
มีการดาเนินชีวิตโดยการปรับตัว ให้เข้ากับกลุ่มเพื่อน เมื่อบุคคลได้รับการชักชวนให้ดาเนินชีวิตด้ว ย
การทาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน บุคคลจะมีการรับรู้ความคิดและความคาดหวังจากกลุ่มเพื่อน ทาให้บุคคลมี
ความพยายามจะปฏิบัติตนตามที่กลุ่มเพื่อนต้องการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อน รวมถึงการสร้างความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อน แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่พยายามปฏิบัติ
ตามที่กลุ่มเพื่อนต้องการ อาจทาให้บุคคลมีความแตกแยกในกลุ่มเพื่อน อาจถูกข่มเหงรังแกกันในกลุ่ม
เพื่อน ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางลบได้ (วิทยากร เชียงกูล 2552: 101-104; ศรีเรือน
แก้วกังวาล. 2549: 336)
แนวคิดการควบคุมตนเอง เป็นการรู้จักควบคุมจิตใจตนเองให้อยู่ในแนวทางที่ตนต้องการ
มีการบังคับใจตนเองให้เป็นไปทางที่เราตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้หรือในทางที่ชอบที่ควร กล่าวคือ
ถ้าบุคคลมีความตั้งใจจริง บุคคลนั้นย่อมสามารถเอาชนะใจของตนเองได้อย่างแน่นอน (ลักขณา สริวัฒน์
2556: 100-101) ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คม เป็น ทฤษฎีก ารเรีย นรู้จ ากการสัง เกตตัว แบบ
ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและมีอิทธิพลต่อตนเอง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ย่อมทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพิ่มมากขึ้น ทาให้
บุค คลมีก ารเลีย นแบบโดยการแสดงพฤติก รรมของบุค คลนั้น ออกมา (เติมศักดิ์ คฑวนิช 2546:
193-194; ณัฐกร อินทุยศ 2556: 247-248; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2556: 51)
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีที่พัฒนาการคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาการทางคุณธรรม
จริ ย ธรรมของมนุ ษ ย์ ขึ้ น อยู่ กั บ การพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา และพฤติ ก รรมของคนดี แ ละคนเก่ ง
ซึง่ แต่ละทฤษฎีมงุ่ ให้ทกุ คนเป็นคนดีและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม
นักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไว้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
อ้อมเดือน สดมณี และคณะ (2553 : 13) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นความรู้ ความคิด อันจะนาไปสู่การกระทาที่พึงปรารถนาของบุคคลในสังคม
ดังเช่น พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553 : 13) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝ าฝนกฎ
เกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนี้ เปนสิ่งที่สังคมใหความสาคัญมากกวาดานอื่น ๆ
ทั้งนี้ เพราะการกระทาในสิ่งที่ดีและเลวของบุคคลนั้นสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของ
สั ง คม การศึ กษาดานอื่ น ๆ ของจริ ยธรรม จึ งเปนเพี ยงเพื่ อใหเขาใจและสามารถท านายพฤติ กรรม
ในสถานการณตาง ๆ ของบุคคลเทานั้น
นาวิน เหมือนแสง (2553 : 41) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือการงดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมใน

21
00
สังคมนั้น ตัวอย่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการกระทาที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนอีกหลาย
2
ประเภท เช่ น การให้ ท าน การเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต กทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก เป็ น ต้ น
ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกจาพวกหนึ่ง คือ พฤติกรรมในสถานการณ์ที่เย้ายวนใจ หรือในสภาพที่
ยั่ ว ยุ ใ ห้ บุ ค คลกระท าผิ ด กฎเกณฑ์ เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนบางประการ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมใน
สถานการณ์ยั่วยุ เช่น การโกงสิ่งของ เงินทอง หรือคะแนน การลักขโมย และการกล่าวเท็จ เป็นต้น ซึ่ง
อาจรวมเรียกว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งผู้มีจริยธรรมสูงย่อมงดเว้นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์
นี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสาคัญมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะการกระทาในทาง
ที่ดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม การศึกษาด้านอื่น ๆ
ของจริยธรรมจึงเป็นเพียงเพื่อให้เข้าใจและสามารถทานายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลเท่านั้น
ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 17) กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็ก
ควรมีการพัฒนาตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปตามลาดับ โดยได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังพฤติกรรมจาก พ่อ แม่
ด้วยการเลี้ยงดูอย่างมีความรู้ เข้าใจ และเอาใจใส่ในพัฒนาการตามวัยของเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นคนที่มี
คุณภาพ พร้อมที่จะส่งต่อสู่สังคมต่อไป
จากการศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทั้ง 6 ด้านดังกล่าว พบว่า
มีผู้ให้ความหมายและวิเคราะห์พฤติกรรมไว้ สรุปได้ดังนี้
1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถ
ควบคุมตนเอง และการยอมรับหรือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สังคมกาหนดไว้
ด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน
ในสังคม
ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ความมีวินัยในตนเอง การควบคุมตนเองทั้งกาย
วาจา และใจ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
สังคม การปฏิบัติตามข้อตกลง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยโดยไม่ละเมิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง
การยอมรับ ผลการกระทาของตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์
ความมีเหตุผล การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ของสังคม การเคารพสิทธิและหน้าที่
ของกันและกัน
2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจน
สังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กาหนด
ยอมรับผลการกระทาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย ความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จด้วยดีด้วยความสนใจ พากเพียรพยายาม
และละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยรู้จักหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น การติดตามผลงาน
ที่ได้ทาไปแล้ว พร้อมทั้งพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การรักษาสิทธิและหน้าที่ของตน การยอมรับผล
แห่งการกระทาของตนด้วยความเต็มใจทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลแสดงออก คื อ ท างานส าเร็ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ ดี
และรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลงานให้ลุล่วงด้วยดี
อุทิศตนเพื่องานตลอดเวลา รู้จักหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ รู้ลักษณะงานที่ต้องทา เคารพต่อกฎ
และระเบียบต่าง ๆ เสนอตนเพื่อแก้ไขงานที่ล้มเหลว มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม ยอมรับผลของการ
กระทาของตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตน
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3. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติ
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ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นจริยธรรมที่เน้นความซื่อตรง
ต่อตนเอง หน้าที่การงาน คามั่นสัญญา แบบแผน กฎหมาย และความถูกต้องอันดีงาม
ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ไม่เอาเวลาทางานในหน้าที่ไปใช้ทาประโยชน์
ส่วนตัว ไม่ใช้อานาจหน้าที่ทาประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติตรงไปตรงมา ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของ
ตนเองมาเป็นของตนเอง ทาตามสัญญาและระเบียบถือกฎเกณฑ์ของกลุ่ม พูดตามสภาพความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น ต่อต้านหรือขัดขวางผู้อื่นที่ปฏิบัตินอกเหนือกฎเกณฑ์ ไม่คล้อยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไป
ในทางที่เสื่อมเสีย มั่นคงต่อการกระทาดีของตน ไม่คดโกง มีความตั้งใจทาจริง ประพฤติตรงตามที่พูด
ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย เตือนสติและแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยินดีในความสาเร็จของผู้อื่น
ร่วมมือร่วมใจกันทางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือกันทางานใด ๆ ที่ผิด
กฎหมายหรือผิดระเบียบข้อบังคับของสังคมและหมู่คณะ
4. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม การละความเห็นแก่ตัว
การให้ปันแก่คนที่ควรให้ด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์ กาลังสติปัญญา
ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ การที่บุคคลได้แสดงออกทางกายและทางใจ
ที่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นการเสียสละ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แสดงออกโดยการให้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่
การให้ทางกาย การให้ทางวาจา การให้ทางสติปัญญา การให้ด้วยกาลังทรัพย์ และการให้ทางใจ
ไม่นิ่งดูดาย การช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ การให้คาแนะนาทั้งทางโลกและทางธรรมแก่บุคคล
ทั่วไป ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน ช่วยเพิ่มพูนความรู้ แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค
และสละทรัพย์เพื่อสาธารณากุศล
5. ความอดทน หมายถึ ง คุ ณลั กษณะของบุค คลที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ ใช้สติปัญญาในการควบคุมตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล
อยู่ตลอดเวลา ไม่ท้อถอย ยอมแพ้ เอาชนะอุปสรรค มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ
ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ โดยไม่ท้อถอยเมื่อประสบความผิดหวัง มีความพากเพียร
ในการทางานอย่างสม่าเสมอ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ใช้สติปัญญาควบคุมการกระทาของตนเองให้อยู่
ในอ านาจของเหตุ ผ ลได้ ไม่ ก ล่ าวค าหยาบคายเมื่ อ ถู ก ผู้ อื่ น ยั่ ว ยุ อารมณ์ ไม่ ท าร้ ายผู้ อื่ น ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความโกรธ เมื่อผิดหวังไม่แสดงอาการเสียใจ เมื่อมีอุปสรรคในการเรียนและการทางานก็ไม่ท้อถอย
พยายามท างานที่ย ากให้ ส าเร็ จ ตามเป้า หมาย ยอมรับ ความเป็ นจริ งที่เ กิดขึ้ นในชีวิต กระตือ รือร้ น
และเต็มใจทางาน อาสาทางานนอกเวลาแม้ไม่ได้ค่าตอบแทน ทางานได้รวดเร็วคล่องแคล่ว มุ่งที่จะ
ทางานให้สาเร็จ คานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นหลัก ไม่หลีกเลี่ยงงานที่มีอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
เมื่อได้รับมอบงานจะรีบทาให้เสร็จโดยเร็ว พยายามฝึกฝนงานที่ทาให้ประสบความสาเร็จ เมื่อได้รับงาน
ที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมให้ทางานได้สาเร็จ
6. ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเพื่อแสดงว่าตนยอมรับนับถือ
บุคคลที่ตนแสดงความเคารพ การรู้จักเคารพและคารวะต่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือปูชนียวัตถุ
ที่ควรเคารพและคารวะ
ลักษณะพฤติกรรมที่บุ คคลแสดงออก คือ การนั่งด้วยกริยาอันสุภ าพเฉพาะหน้าผู้ ใหญ่
ไม่พูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่ ไม่กล่าวร้ายถึงญาติมิตรที่รักใคร่นับถือของผู้ฟังแก่ผู้ฟัง ไม่กล่าววาจา
อันติเตียนสิ่งเคารพหรือที่เคารพของผู้อื่น เมื่อตนทาพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลใด ควรกล่าววาจาขอโทษเสมอ
เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรกล่าววาจาขอบคุณเขาเสมอ
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กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย
2
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีจิตสานึกอันเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี ในการ
ประพฤติปฏิบั ติตน โดยมีลั กษณะพฤติกรรมที่ บุคคลแสดงออก ๖ ด้าน คือ ๑) ความมีระเบียบวินัย
๒) ความรับผิดชอบ ๓) ความซื่อสัตย์ ๔) ความเสียสละ ๕) ความอดทน และ ๖) ความมีสัมมาคารวะ

4. องค์ประกอบในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักวิชาการได้แสดงทัศนะในการจาแนกองค์ประกอบในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สรุปได้ดังนี้
พรณรงค์ สิงห์สาราญ (2550 : 16) สรุปว่า องค์ประกอบของจริยธรรม มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. ด้านความคิดหรือทางปัญญา (Cognition) เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริย ธรรม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะประเมินหรือตัดสิ นว่าพฤติกรรมใดดีที่ควรปฏิบัติ
มโนทัศน์อื่น ๆ ที่ใช้เรียกองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) ค่านิยม
ทางจริยธรรม (Moral Value) ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral Believe) การตัดสินใจทางจริยธรรม
(Moral Judgment) และความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรม (Moral Cognition)
2. ด้านอารมณ์ (Affection) หมายถึง ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ว่ามีความพอใจหรือไม่ ชอบหรือไม่ชอบ มโนทัศน์ที่ใช้เรียกองค์ประกอบนี้ ได้แก่ ความรู้สึกทาง
จริยธรรม (Moral feeling) ทัศนคติทางจริยธรรม (Moral Attitude) และเป็นปฏิกิริยาทางจริยธรรม
(Moral Reaction)
3. ด้านพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทาที่บุคคลแสดงออก
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเป็นพฤติกรรมาที่ตัดสินได้ว่า ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก ควรหรือไม่ควร
มโนทัศน์อื่น ๆ ที่ใช้เรียกองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ ความประพฤติทางจริยธรรม (Moral Conduct)
การกระทาทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior)
ประทีป มากมิตร (2550 : 26) กล่าวว่า องค์ประกอบของจริยธรรมที่สาคัญมี ๓ ประการ
ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจเหตุผล ความถูกต้อง ดีงาม สามารถตัดสิน
แยกแยะความถูกผิดได้ด้วยความคิด
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อ ได้แก่ ความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใส
เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติ
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก ได้แก่ พฤติกรรมการกระทาที่บุคคลตัดสินใจ
จะกระทาถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กัน
นภิ สี ศรี วั ฒ นทรั พ ย์ (2551 : 16) ได้ จ าแนกองค์ ป ระกอบของจริ ย ธรรมออกเป็ น
3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. องค์ประกอบทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) หมายถึง ส่วนที่เก็บสะสม
ความรู้ ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และเป็นส่วนที่จะประเมิน หรือตัดสินว่า
พฤติกรรมใดที่ถูกควรทา และพฤติกรรมใดไม่ดี ผิด ไม่ควรทา ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม (Moral
Though) ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Value) ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral Belief) ความรู้
ความเข้าใจทางจริยธรรม (Moral Cognitive) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning)
และการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement)
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2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที2่มี
ต่อพฤติกรรมทางจริ ย ธรรมว่า มีความพอใจ ชอบหรือไม่ ช อบ ได้แก่ เจตคติทางจริยธรรม ( Moral
Attiitude) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Felling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม (Moral Reaction)
3. องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การกระทาที่บุคคลแสดงออกมา ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร ได้แก่ ความประพฤติทางจริยธรรม (Moral
Conduct) การกระทาทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior)
ปราณี ปริยวาที (2551 : 17) สรุปว่า จริยธรรมประกอบไปด้วยระเบียบวินัย ความรู้
ความรู้สึก และความประพฤติ ตลอดจนค่านิยมสูงสุด และสามารถปกครองตนเองให้อยู่ในทานอง
ครองธรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้ป ระกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้ สร้ า งความตระหนั ก ส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสมานฉั น ท์
สัน ติวิธี วิถีป ระชาธิป ไตย พัฒ นาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. 2552)
1. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่อง
ที่ถูกที่ควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
2. ประหยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ าย รู้จักฐานะการเงินของตน
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักทาบัญชี
รายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ
ปลอดจากความรู้สึกลาเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง
ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร
และประเทศ โดยที่ตนยิน ดีป ฏิบั ติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม
5. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอานาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้มีมารยาทดีงาม วางตน
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ
ฝึ กฝนจิ ตไม่ใ ห้ ขุ่ น มั ว มีค วามแจ่ ม ใสอยู่ เสมอ ปราศจากความมัว หมองทั้ง กาย วาจา ใจ
และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นา
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง สามารถ
แก้ปั ญหาและขจั ดความขัดแย้ งได้ เป็ นผู้ มีเหตุมีผ ล ยอมรับ ความแตกต่างความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
8. มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน
เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความ
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เอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา
2
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 14) สรุปว่า องค์ประกอบของจริยธรรม คือ บุคคลที่ดารงชีวิต
อยู่ด้วยความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างเป็นนิสัย รู้ดี รู้ชั่ว
อันเป็นจริยธรรมภายในจิตใจของตน บุคคลที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วย่อมปรับตัวและทากิจกรรม
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีอิสระ มีเสรีภาพในการครองตนอย่างไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) (2554 : 23) สรุปว่า จริยธรรมเป็นเสมือนแนวทาง
การประพฤติหรือปฏิบัติเพื่อให้คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ความประพฤติ
และความรู้สึก ซึ่งเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง
และสังคมส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางกาย ในลักษณะที่ถูกต้อง เป็นมาตรการตัดสินใจว่า
สิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทา
กรมวิชาการ (อ้างถึงใน พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) 2554 : 37-38) ได้กล่าวถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่นักเรียนควรมีทั้งสิ้น 10 ด้าน คือ
1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติของนักเรียนที่แสดงออก ซื่อตรง ทั้งกาย วาจา ใจ
ทั้งต่อตนเอง สังคม และผู้อื่น รวมถึงมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ความซื่อสัตย์นี้อาจรวมทั้งความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความสุจริตต่ออาชีพ รวมทั้งซื่อตรงต่อผู้อื่น จักเป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือในสังคม
2. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง การตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ
โดยใช้เหตุผล มีหลักฐานชัดเจน และปราศจากความลาเอียง การปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง ไม่ตกอยู่ในอคติ
3. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรัก ความสงสาร และปรารถนาที่ช่วยเหลือผู้อื่น อยากให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์มีความสุข ทั้งแสดงออกทางกาย วาจา ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และร่วมทั้งมี
ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วย
4. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้จักสานึกบุญคุณหรือความดีของผู้ทาประโยชน์ หรือ
ให้ความช่วยเหลือแก่เรา เช่น บิดามารดา ครูอาจารย์ และตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีบุญคุณต่อเรา
5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยา
มารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนเอง และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม
6. ความรับผิดชอบ หมายถึง นักเรียนต้องแสดงออกด้วยการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
การงานของตนเอง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ นักเรียนต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัว สถาบันการศึกษา และเพื่อน
7. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้แก่บุคคลที่ควรให้ด้วยกาลังกาย
กาลังทรัพย์ กาลังสติปัญญา และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
8. ความสามัคคี หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในหมู่คณะ ในการประกอบกิจการงาน
ทั้งนี้ ความสามัคคีจะเกิดได้ บุคคลในหมู่คณะจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ แก่ส่วนรวม
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม เพื่อให้งานนั้นสาเร็จบรรลุไปด้วยดี
9. การประหยัด หมายถึง การยับยั้งระมัดระวัง การใช้สิ่งของทั้งหลาย ด้วยความพอเหมาะ
พอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การประหยัดเวลา การประหยัดทรัพย์ การประหยัดถ้อยคา
10. ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้สติปัญญา พิจารณา ไตร่ตรอง และพิสูจน์ ให้ประจักษ์
โดยไม่ต้องหลงงมงาย ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย
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กาพล ชูรัตน์ (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 23) ได้สรุปหลักเกณฑ์ในการจาแนก
2
องค์ประกอบของจริยธรรม ดังนี้
1. องค์ประกอบทางปัญญา (Moral Cognition) หมายถึง กระบวนการใช้ปัญญาคิดพิจารณา
หาเหตุผลในการประเมินคุณค่าของการปฏิบัติจริยธรรมของบุคคลว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว
ควรไม่ควร ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเหล่านี้ เป็นต้น
2. องค์ประกอบทางความรู้สึก (Moral Affection) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติ
จริยธรรมของบุคคลทั้งในทางที่ดีงามและในทางตรงข้าม เช่น ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ
เชื่อหรือไม่เชื่อ เป็นต้น
3. องค์ประกอบทางการปฏิบัติ (Moral Conduct) หมายถึง การแสดงความประพฤติ
และการปฏิบัติทางจริยธรรมของบุคคล การปฏิบัติเหล่านี้สามารถประเมินได้ว่า ในสถานการณ์แวดล้อมหนึ่ง ๆ
นั้น กระทาถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควรกระทาหรือไม่ควรกระทา เป็นต้น
ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 23 - 24) ได้จาแนก
พฤติกรรมจริยธรรมในเชิงความสัมพันธ์ ออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. พฤติกรรมจริยธรรมต่อตนเอง จัดเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ การควบคุมตนเอง การประเมิน
ตนเอง และการกระทาต่อตนเอง
2. พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้อื่นทางสังคม จัดแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ ๆ คือ ความซื่อสัตย์
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้อื่นทางเศรษฐกิจ จัดแบ่งเป็น 7 หมวดใหญ่ ๆ คือ ความซื่อสัตย์
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การกู้ยืม และ
การสัมมาชีพ-มิจฉาชีพ
4. พฤติกรรมต่อผู้อื่นทางการเมือง จัดแบ่งเป็น 6 หมวดใหญ่ ๆ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค
ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และต่อสู้ด้านการมีส่วนร่วม
และการต่อสู้ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
5. พฤติกรรมจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม จัดแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ ๆ คือ การควบคุม
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสะสม ความสัมพันธ์กับสัตว์ และความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 25-26) ได้สรุปองค์ประกอบ
ของจริยธรรมได้ดังนี้ คือ
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุ
ผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งความพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จัก
ไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่น
ของที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจผิดได้
4. ความกตัญญูกตเวที ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกสานีกในการอุปการคุณที่ผู้อื่น
มีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที
หมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผู้อื่นและสิ่งที่มีบุญคุณ
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5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
2
กับจรรยา มารยาท ข้อบังคับ กฎหมายและศีลธรรม
6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันกับคนที่ควรให้ด้วยกาลังกาย
กาลังทรัพย์ กาลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตัวเอง
7. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระทาการ
ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
8. การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก
9. การยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็นจริง
และเหตุผล ไม่มีความลาเอียง
10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดสาเร็จในการงาน
11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข ความสงสาร คือ
ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
กรมวิชาการ (อ้างถึงใน ไชยพร เรื่องแหล้. 2556 : 19) ได้สรุปไว้ว่า จริยธรรมของบุคคล
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ด้านความรู้ (moral reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถ
ตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด
2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา
เลื่อมใส ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน
3. ด้านพฤติกรรม (moral conduct) คือ การกระทาหรือการแสดงออกของบุคคล
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอิทธิพลของทั้ง 2 องค์ประกอบข้างต้น
การพัฒนาคนในด้านจริยธรรมจึงต้องพัฒนา 3 ด้าน เพราะพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมา
ทั้งทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธ์กับทางจิตใจและสติปัญญาโดยเริ่มจากการพัฒนา
องค์ประกอบสาคัญอันดับแรก ได้แก่ ปัญญาหรือความรู้จะส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทาง
ที่ถูกต้อง ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก
พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร (ทานุ) (2556 : 28-32) สรุปว่า (1) การมีวินัย เป็นสิ่งที่
ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะจะทาให้เขาสามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์
จากภายนอก ทาให้เด็กประพฤติปฏิบั ติ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมหรือภายใน
โรงเรียนด้วยความสงบเรียบร้อยและความสุขเพื่อดารงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีหรือการตรงต่อเวลา เป็นการ
แสดงถึงความกระตือรือร้น ความใส่ใจ ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ในสถานศึกษา
นักเรียนจาเป็นต้องสร้ างวินัยในตนเองเกี่ยวกับเรื่องการตรงต่อเวลาค่อนข้างมาก เพราะกิจกรรม
และหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนย่อมมีกาหนดเวลาที่แน่นอน เริ่มตั้งแต่การตื่นนอน การเตรียมตัวมา
โรงเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าเรียน การเลิกเรียน การกลับบ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่มีกาหนดเวลาที่แน่นอนทั้งสิ้น นักเรียนจึงต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบเพื่อทาหน้าที่นั้น ๆ (2) ความ
รับผิดชอบ นักเรียนต้องแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ยอมรับการกระทาของตนเองและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเอง
และสังคม (3) ความซื่อสัตย์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางกายและทางใจถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ต่อหน้าที่การงาน ต่อบุคคลและสังคมประเทศชาติ (4) ความกตัญญูกตเวที คือ ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง
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มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทาแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทาคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมาก
2
ก็ตาม น้อยก็ตาม แล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้ง
ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 38-40) กล่าวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสั งคมได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในฐานะเป็ น พลเมื องไทยและพลโลก สรุ ป คุ ณลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์
และพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก ได้ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ การยืนตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างชัดเจน
การเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ การแสดงความเคารพเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในทุกโอกาส การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาส
วันสาคัญต่าง ๆ การได้รับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในถิ่นที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง การปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์
เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ด้วยความเคารพ เมื่อได้ยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกริยา วาจา หรือมีการ
กระทาอันไม่สมควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก
2. ซื่อสัตย์สุ จริต พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู ไม่ถือเอาสิ่งของหรือนาเอางาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงและทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน
ด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
3. มีวินัย พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการ
ทางาน
4. ใฝ่เรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนสามารถใช้ความคิด พิจารณา
หาเหตุผ ลในการประเมิน คุณค่ าของการปฏิบั ติจริยธรรมของบุ คคลว่า เป็ น การปฏิบัติที่ถู กหรือผิ ด
ดีหรือชั่ว ควรหรือไม่ควร ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม มีความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้อง ดีงาม
สามารถตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด
5. อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง พฤติ กรรมของนัก เรี ยนที่แสดงออก คือ ใช้ ทรั พย์ สิ นของตนเอง
และสิ่งของในโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม
และใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทาผิด ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บ ออมเงิน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทางาน พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายสม่าเสมอ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ ปฏิบัติตนทุ่มเทในการทางาน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน มีความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานให้สาเร็จ มีความภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานที่ทาสาเร็จ
7. รักความเป็นไทย พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่
นักเรียนในการแต่งกายแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิจกรรม
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ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชุมชนและสังคม ใช้ภาษาไทยและเขียนเลขไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ชักชวนแนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ
8. มีจิตสาธารณะ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
ทางานด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาช่วยทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้จักดูแลรักษาปกป้องทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
กล่ าวโดยสรุ ป การส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒ นาคน
3 ส่วน คือ 1) ความคิด 2) อารมณ์ และ 3) พฤติกรรม ในการประพฤติปฏบัติตนต่อตนเองและผู้อื่น
ด้ ว ยความประพฤติ ที่ ดี ง าม โดยมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ดั ง นี้ 1) ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ต่ อ ตนเอง
2) ความรับผิดชอบ 3) ความซื่อสั ตย์สุจริต 4) ความเสียสละ 5) ความอดทน และ 6) ความพอเพียง
ในการดาเนินชีวิต
ตาราง 2 องค์ประกอบหลักหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่แสดงออก
องค์ประกอบหลัก/
พฤติกรรมที่แสดงออก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
การใช้ค วามคิด พิ จารณาหาเหตุผ ลในการประเมิ น คุณ ค่า ของการ
ปฏิบัติจริยธรรมของบุคคลว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ควร
หรือไม่ควร ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม มีความเข้าใจในเหตุผลของความ
ถูกต้อง ดีงาม สามารถตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่
ถูกต้องได้ด้วยความคิด
2. อารมณ์ ความรู้สึกที่ดี
มีความพึงพอใจ เลื่อมใสศรัทธา และยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
3. มีระเบียบวินัย สัมมา
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ครอบครัว และ
คารวะ
สังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลา ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทางาน มี
กริยาอันสุภาพเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ไม่พูดจาล้อเลียน ไม่กล่าวร้ายถึงญาติ
มิตรที่รักใคร่นับถือของผู้ฟังแก่ผู้ฟัง ไม่กล่าววาจาอันติเตียนสิ่งเคารพ
หรือที่เคารพของผู้อื่น เมื่อตนทาพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลใด ควรกล่าว
วาจาขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรกล่าววาจา
ขอบคุณเขาเสมอ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอานาจข่ม
ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย
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องค์ประกอบหลัก/
พฤติกรรมที่แสดงออก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด ไม่ถือเอา
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
และทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่หา
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ไม่เอา
เวลาทางานในหน้าที่ไปใช้ทาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้อานาจหน้าที่ทา
ประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติตรงไปตรงมา ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของ
ตนเองมาเป็นของตนเอง ทาตามสัญญาและระเบียบถือกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
พูดตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อต้านหรือขัดขวางผู้อื่นที่ปฏิบัติ
นอกเหนือกฎเกณฑ์ ไม่คล้อยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อม
เสีย มั่นคงต่อการกระทาดีของตน ไม่คดโกง มีความตั้งใจทาจริง
ประพฤติตรงตามที่พูด ไม่ชักชวนไปในทาง
ที่เสื่อมเสีย เตือนสติและแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยินดีใน
ความสาเร็จของผู้อื่น ร่วมมือร่วมใจกันทางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือกันทางานใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดระเบียบข้อบังคับของสังคมและหมู่คณะ
5. อยู่อย่างพอเพียง
เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ าย รู้จักฐานะการเงินของตน
ใช้จ่ายอย่างประหยัด คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้
ทรั พย์ สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักทาบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัพย์สินของตนเองและสิ่งของในโรงเรียน
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทางาน ขยัน เอาใจใส่ต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ที่ได้รั บมอบหมายสม่าเสมอ ตั้งใจและ
อดทน
รับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ ปฏิบัติตนทุ่มเทในการทางาน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน มีความพยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ เมื่อมีอุปสรรคในการเรียนและการ
ท างานก็ ไม่ ท้ อถอย พยายามท างานที่ ย ากให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต กระตือรือร้นและเต็มใจทางาน
อาสาทางานนอกเวลาแม้ไม่ได้ค่าตอบแทน ทางานได้รวดเร็วคล่องแคล่ว มุ่ง
ที่จะทางานให้สาเร็จ คานึงถึงความสาเร็จของงานเป็นหลัก ไม่หลีกเลี่ยงงาน
ที่มีอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เมื่อได้รับมอบงานจะรีบทาให้เสร็จ
โดยเร็ว พยายามฝึกฝนงานที่ทาให้ประสบความสาเร็จ เมื่อได้รับงานที่
ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมให้ทางานได้สาเร็จ
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องค์ประกอบหลัก/
พฤติกรรมที่แสดงออก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กตัญญูกตเวที
รู้สึกสานึกในการอุปการคุณที่ผู้อื่นมีต่อเรา การตอบแทนบุญคุณ เข้า
ร่วมในพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที พิธีไหว้ครู และราลึ กถึงพระคุณของ
บูรพาจารย์ ให้ความเคารพผู้มีอุปการคุณเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด
วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่
8. ความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความผู กพัน ด้วยความ
พากเพียรและความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ดีและรวดเร็ว เอาใจใส่ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และติดตามผลงานให้ลุล่วงด้วยดี ตรงต่อเวลา อุทิศตนเพื่องาน
ตลอดเวลา รู้จักหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ เคารพต่อกฎและ
ระเบียบต่าง ๆ เสนอตนเพื่อแก้ไขงานที่ล้มเหลว ปรับปรุงงานในหน้าที่
ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม ยอมรับผลของการกระทาของตน
9. เสียสละ เมตตากรุณา
เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์
และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่ อบรรเทาปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลืองาน
สาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน ช่วย
เพิ่มพูนความรู้ แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค และสละทรัพย์เพื่อสา
ธารณากุศล
10. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าและมีสันติสุข รวมทั้งการโน้มน้าวให้เกิดการอนุรักษ์
และสาธารสมบัติ
และเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ความเสมอภาค
ปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้เหตุผล
ยุติธรรม
มีหลักฐานชัดเจน สอดคล้องกับความเป็นจริงและเหตุผล ปราศจาก
ความลาเอียง ไม่ตกอยู่ในอคติ
12. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม การเข้า
ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามหลั กของศาสนาที่ตนนับถือ การ
แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง ความจงรั กภั กดี ต่ อชาติ ศาสนา และสถาบั น
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ด้วยความ
เคารพ เมื่อได้ยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกริยา วาจา หรือมีการกระทาอัน
ไม่สมควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้
ปฏิบัติเช่นนั้นอีก
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องค์ประกอบหลัก/
พฤติกรรมที่แสดงออก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
13. มีเหตุผล
มีความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง
พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับ
อารมณ์และความยึดมั่นของที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจผิดพลาดได้
14. ความสามัคคี
มีความพร้อมเพรียงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระทาการให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีการรวมกลุ่ม
กันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่
ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จ
ลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับ
ความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อ
พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
15. รักความเป็นไทย

16. มีจิตสาธารณะ

17. รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การแต่งกายแบบไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยกับชุมชนและสังคม ใช้ภาษาไทยและเขียนเลขไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชักชวนแนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ
รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางานด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา
ช่วยทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน รู้จักดูแลรักษาปกป้องทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้ องเรี ยน โรงเรีย น ชุ ม ชน เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น
มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนตามคุณลักษณะของความเป็นไทย ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนและวัฒนธรรมไทย การแสดงออกด้วยความ
เคารพรั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย ศึ ก ษาเรี ย นรู้ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุของไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม แนะนา เชิญชวนให้มี
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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ทั้ง 17 ด้าน คณะวิจัยได้กาหนดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ ง สรุ ป ออกมาเป็ น 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย 2) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
3) ด้านความซื่อสัตย์สุ จริต 4) ด้านความเสี ยสละ 5) ด้านความอดทน อดกลั้ น และ 6) ด้านความ
พอเพียง มีความหมาย ดังตาราง 3 ต่อไปนี้
ตาราง 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คุณธรรม จริยธรรมของ
ความหมาย
ผู้เรียนในสถานศึกษา ศธ.
1. ด้านความมีระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ กติกา
และจรรยามารยาทตามข้อบังคับ ข้อตกลงของโรงเรียน ครอบครัว
และสังคม และหลักของศีลธรรมอันดี เช่น การไหว้ผู้ปกครอง การแต่ง
กายตามระเบียบ การเก็บรักษาสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ การเข้าแถว
ตามล าดับเมื่อ ซื้อสิ่ ง ของ การเข้ าร่ว มกิ จกรรมตามขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2. ด้านความรับผิดชอบ

3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต

4. ด้านความเสียสละ

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติป ฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายด้วยความผูกพัน ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้งานสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายได้ดีและรวดเร็ว โดยการเอาใจ
ใส่ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลงานที่ทาให้ลุล่วงด้วยดี
และยอมรับผลของการกระทาของตน เช่น การตรงต่อเวลา การทา
การบ้ า นด้ ว ยตนเอง การรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของโรงเรี ย น การพู ด ค า
“ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น การพูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น การช่วยเหลืองานครูและผู้ปกครอง
การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ไม่ ค ดโกง ไม่ ห ลอกลวงผู้ อื่ น มี ค วามจริ ง ใจและไว้ ว างใจต่ อ ทุ ก คน
ตรงต่อความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรงและทาตนเป็นแบบอย่างที่ ดีด้านความซื่ อสั ตย์ และ
จริงใจไม่ยึดเอาวัตถุสิ่ งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง เช่น การไม่พูดโกหก
การไม่ลอกการบ้านเพื่อน การประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง การ
พูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง การชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
การเป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลืองานผู้อื่นและสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ส่วนรวมและผู้อื่น มีความเอื้ออาทร
เอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ด้วยกาลังกาย
ก าลั งทรั พย์ หรื อก าลั งสติ ปั ญญาด้ วยความเต็ มใจ ลงมื อปฏิ บั ติ เพื่ อ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและสังคม
เช่นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การบริจาคเงินและสิ่งของ การร่วมทา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน
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คุณธรรม จริยธรรมของ
ความหมาย
ผู้เรียนในสถานศึกษา ศธ.
5. ด้ า นความอดทน อด ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจ
กลั้น
มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่มากระทบ
และเข้ามาขัดขวางในการทางาน โดยใช้สติปัญญาในการคิด ไตร่ตรอง และ
ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลา และอดทนต่อความ
ยากลาบาก อดทนต่อการตรากตราทางาน อดทนต่อการเจ็บใจ อดทนต่อ
กิเลส และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามฝึกฝนงานที่ทา
ให้ประสบความสาเร็จ เมื่อได้รับงานที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษา
เพิ่มเติมให้ทางานได้สาเร็จ เช่น การอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน
การตั้งใจทางานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ การแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางานให้
สาเร็จ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อถูกเพื่อนตาหนิ การถูกเพื่อนกลั่น
แกล้ง
6. ด้านความพอเพียง
การดารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดี
พอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รู้จักทาบัญชีรายรับรายจ่ายของ
ตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัย พ์สิ นของตนเองและสิ่ งของในโรงเรียนอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่ออยู่
ร่ ว มกับผู้ อื่น ได้อย่างมีค วามสุ ข เช่ น การเก็บ ออมเงินไว้ ใช้จ่ายตาม
ความจาเป็น การใช้จ่ายอย่ างประหยัด การเปรียบเทียบราคาสินค้า
ก่อนตัดสินใจซื้อ การรักษาทรัพย์สินของที่บ้าน/โรงเรียนให้อยู่ในสภาพ
ดีการประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้าน/โรงเรียน การปิดน้าปิดไฟเมื่อ
เลิกใช้
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การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2
สุ ท ธิ พ ร บุ ญ ส่ ง (2552: 12) กล่ า วว่ า การพั ฒ น าคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค คล
มี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังพฤติกรรมของลูก ซึ่งครอบครัวต้องมีการเลี้ยง
ดู ลู ก ด้ ว ยความรั ก และใกล้ ชิ ด เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ต่ อ ลู ก จะท าให้ ลู ก ซึ ม ซั บ พฤติ ก รรมและเลี ย นแบบ
พฤติกรรมที่เหมาะสมจากผู้ปกครอง (ประณต เค้าฉิม 2551: 355)
2) ด้ า นโรงเรี ย น การที่ บุ ค คลเข้ า สู่ สั ง คมโรงเรี ย น ท าให้ ค รู มี ก ารอบรมสั่ ง สอนให้ ค วามรู้
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการตอบสนองทางปัจจัยพื้นฐาน
จะทาให้มีความพึงพอใจในการดาเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น สามารถลดปัญหาทางสังคมที่จะตามมาจาก
ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ทาให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น และสังคมมีความสงบสุขด้วย

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
พัชรีย์ ศักดี (2547: 56) ได้ทาการพัฒนาความเสียสละของนักเรียนที่มีแรงจูงใจต่างกันในการ
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า หลัง
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดนักเรียนมีความเสียสละเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการเสียสละ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักศึกษาโรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลาปาง วัตถุประสงค์ เพื่อศึก ษาสภาพการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา และแนวทางพัฒนาการดาเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลาปาง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จานวน 190 คน
นักเรียนจานวน 3,234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียนมีความเห็น
ตรงกันว่าวิธีที่ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการพั ฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการกาหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนนักศึกษาตามความคิดเห็นของครู คือ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน ควรมีการปรับปรุงห้องน้าให้สะอาด และควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มุ่งเน้นกิจกรรมสร้าง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาตามความคิดเห็นของ
นักเรียน คือ ครูควรเพิ่มความเอาใจใส่ต่อความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และควรมีความเข้มงวดให้มากขึ้น มีการรณรงค์ให้ช่วยกันรักษา
ความสะอาด
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พรณรงค์ สิงห์สาราญ (2550) ได้ทาการศึกษาเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที00่มี
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ต่อคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เจตคติ
ของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ความมีน้าใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน
ความประหยัด ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สวนดุสิตโพล” (2550) ได้สารวจปัญหาคุณธรรมด้านสภาพแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผลการสารวจพบว่า
- ผลการวิจัย เกี่ย วกับ 5 พฤติกรรม เยาวชนไทยที่สั งคมพึงตระหนัก คือ 1) การใช้
สินค้า
ฟุ่มเฟือย ยึดติดกับวัตถุนิยม 2) การแต่งตัวที่โป๊เปลือย ไม่ถูกกาลเทศะ/ตามแฟชั่นต่างชาติ 3) การมั่ วสุม
อบายมุข เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืน ติดเกม 4) มีอิสระทางความคิด กล้าคิด
กล้าแสดงออกมากเกินไปจนเกินงาม และ 5) ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญู และขาดสัมมา
คารวะ
- ผลการวิจัยกับ 5 ปัญหา ของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิ ตของเยาวชนไทย
คื อ 1) ครอบครั ว ขาดความรั ก และความอบอุ่ น 2) การมี ค วามรั ก /เพศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร
3) ภั ยจากสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต 4) การเข้ า ถึ ง อบายมุข ทั้ ง เหล้ า บุห รี่ ยาเสพติด ได้ง่ า ย และ 5) ขาด
แบบอย่างที่ดี ไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นชัดเจน
- ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ 10 คุ ณ ธรรมของเยาวชนไทยที่ ค วรเร่ ง สร้ า ง ปลู ก ฝั ง คื อ
1) ความมีระเบี ยบวินั ย 2) ความซื่อสั ตย์ 3) ความขยันหมั่นเพียร 4) ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5) ความสุ ภาพ มี สั มมาคารวะ 6) ความกตั ญญู 7) ปลู กจิ ตส านึ กที่ ดี 8) ความสามั คคี 9) ความมี เหตุ มี ผล
และ 10) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
สิริน ทิพ ย์ สมคิด (2551: 84) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบใน
การเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 272 คน
ผลการวิจัยพบว่า เพศ บุค ลิก ภาพ นิสัย การเรีย น แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ท างการเรีย น สัม พัน ธภาพ
ระหว่า งผู้เ รีย นกับ ผู้ป กครอง สัม พัน ธภาพระหว่า งผู้เ รีย นกับ เพื่อ น สัม พัน ธภาพระหว่า งผู้เ รีย น
กับ ครูผู้ส อน และความคาดหวัง ของผู้ปกครอง ส่งผลต่อ ความรับผิดชอบในการเรียนของนัก เรีย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน
302 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน
และความซื่อสัตย์ ส่วนความเสียสละ นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ วิทยาลัยราชพฤกษ์
มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คือ วิทยาลัยควรจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา โดยจัดให้มีการทาบุญตักบาตรในตอนเช้าทุกวันพระ
และวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องการทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเป็นการยอมรับ
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ความคิดเห็นของผู้อื่น และนักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางวิทยาลั
2
เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคม ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นทุก ๆ ด้าน
สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเพื่อทราบแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประชากร คือ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการ
เครื อข่ ายผู้ ป กครอง จ านวน 350 คน พบว่ า แนวทางการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ของนั กเรียน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี มีดังนี้
1. ด้านการกาหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ปรับวิสั ยทัศน์ พันธกิจ กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน
รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน
2. ด้านการเรียนการสอน การสอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา มีการวัดผล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน ครูเป็นกลไกสาคัญในการอบรมขัดเกลา
นักเรียน
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดที่ประดิษฐานพลับพลาสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ให้เหมาะสม ปลูกดอกไม้ประจาโรงเรียนและต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่น จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่ งเรียนรู้
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดีจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน
4. ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ควรเป็นแบบอย่างของความศรัทธา ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ
รู้จักควบคุมอารมณ์ มีความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์
5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทาความดีด้วยตนเอง
มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี และส่งเสริมความสามัคคี
6. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียน
ควรจั ด ทาคู่ มือ การอบรมคุณ ธรรม จริย ธรรมมอบให้ ผู้ ปกครอง จั ดสั ป ดาห์ การเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ย น
ผู้ปกครองควรมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมของโรงเรียน รับทราบพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน
7. ด้านการประเมินผลเพื่อการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกากับติดตามประเมินผล
การพัฒนา มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีคุณงามความดีเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และวางแผน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ
อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน
8 ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบน
พื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 40 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 15 ชั่วโมง ทั้งนี้ จากการ
สอดแทรกพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ ลงไปในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 80 กล่าวคือ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม รู้จักแบ่งงานกันทา ทางานอย่างเป็นขั้นตอน ร่วมมือ
กันทางาน แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รวมทั้งการทางานเสร็จทันเวลา ทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทางานได้จนสาเร็จ ผู้เรียน
2
จึงเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี
ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552) ได้ทาการศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับ
ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จานวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสานึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2552 จานวน 188 คน
จาแนกเป็นครู จานวน 12 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 จานวน 88 คน และผู้ปกครอง
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 จานวน 88 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ทั้ง 10 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ความรับผิดชอบ เมื่อเรียงลาดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
สามารถเรียงลาดับได้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวินัย ความสามัคคี ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตสานึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ
ความรับผิดชอบ
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552) ได้ทาการศึกษาการส่งเสริม
คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จานวน 1,080 คน ผู้บริหารและครู จานวน 92 คน และผู้ปกครอง/
ชุมชน จานวน 1,083 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 2,255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะคุณธรรมของนักเรียนก่อนการพัฒนา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การประหยัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่
ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ การเสียสละ ความอดทน ความกตัญญูกตเวที
ความมีส ติสั มปชั ญญะ การข่ม ใจ ความขยัน หมั่นเพี ยร และความมี วินัย มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด
ส่วนลักษณะคุณธรรมของนักเรียนหลังการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความกตัญญูกตเวที มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความสามัคคี การประหยัด ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ การเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง การข่มใจ
ความอดทน และความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
นาวิน เหมือนแสง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร วัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย คื อ เพื่ อ ทราบการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รสาคร จ านวน 86 โรงเรี ย น โดยมี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการสถานศึกษา และครู จานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิ ร์ ก (Kohlberg) สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล คื อ
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ค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู2่ใน
ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการหลบ
หลีกการลงโทษ หลักการทาตามหน้าที่ทางสังคม หลักการแสวงหารางวัลและความพอใจ หลักการทาตามที่
ผู้อื่นเห็นชอบ หลักการทาตามคามั่นสัญญา และหลักการยึดอุดมคติสากล
พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับ
ความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลตาบลนิคมลาโดมน้อย อาเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2552
จานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับ
ความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลตาบลนิคมลาโดมน้อย อาเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการละเว้น
อบายมุข ด้านความมีสัมมาคารวะ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความมีวินัยในตนเอง และด้านความเมตตา
กรุณา อยู่ในระดับปานกลาง
วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ในสภาพความเป็นจริง และสภาพที่
ผู้ปกครองคาดหวัง และศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จานวน 160 คน ได้จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (PNI) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งในส่วนของ
สภาพจริง และสภาพที่คาดหวัง โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของสภาพจริง เท่ากับ 3.829 และค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมของสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ 4.238 และนักเรียนมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงตามลาดับ คือ 1) ด้านใฝ่เรียนรู้ 2) ด้านอยู่อย่างพอเพียง และ 3) ด้าน
รักความเป็นไทย
พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ (survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจาแนกปัจจัย
การศึกษาออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความกตัญญูกตเวที ด้าน
ความเป็นผู้มีระเบียบวินั ย และด้านความประหยัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ประจาปีการศึกษา 2554 โดยคณะวิจัยแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 3 ขนาด คือ 1) โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก จานวน 4 แห่ง 2) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จานวน ๔ แห่ง และ
3) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จานวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง มีประชากรจานวนทั้งหมด
1,570 คน โดยใช้เกณฑ์การวัดขนาดของโรงเรียนตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนไม่เกินห้าร้อยคน
2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนถึงหนึ่งพันห้าร้อยคน และ
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3) ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
2
วิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยการคานวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคานวณของยามาเน่ (Yamane) ที่ ± 5 แล้วดาเนินการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้จานวน 312 ตัวอย่าง จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ทั้งหมดมีจานวน 312 คน โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 26 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
และเมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
ณัฐ จันทร์หนูหงษ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปลูกฝังและ
พัฒนาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จานวน 340 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนผู้ที่มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความมีระเบียบวินัย และด้านความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย และด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูง ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ที่นักเรียนต้องการ คือ ต้องการให้ลดกฎระเบียบลง
รองลงมาคือ การคัดเลือกเด็กมาอยู่ห้อง 1 ควรดูนิสัยและพฤติกรรม ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมเล่นกีฬา
และต้องการให้มีงานโรงเรียนมากขึ้น เป็นต้น ตามลาดับ
พระบารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ยาม ที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1-3 จานวน 280 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในด้านความเมตตา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีลักษณะเด่นในด้าน
การเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ มีความสงสารเมื่อเห็นเพื่อนประสบกับความทุกข์ยาก และพร้อมที่จะให้
อภัยเสมอเมื่อเพื่อน ๆ กระทาไม่ดีต่อตน ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนที่ตนคบหา
ด้วยความจริงใจ และเข้าเรีย นสม่าเสมอ ถือว่าเป็นความซื่อสั ตย์ต่อตนเองที่สาคัญยิ่ง ด้านความ
มีวินัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยสูง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย การไม่คุยโทรศัพท์หรือแอบหลับในขณะที่อาจารย์กาลังสอน ส่วนปัจจัยภายนอก นักศึกษา
มีความคิดเห็น คือ ด้านครอบครัวของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญกับครอบครัว ที่มีความ
อบอุ่ น มี ค นคอยช่ ว ยแก้ ปั ญ หาให้ มี ก ารอยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น ในครอบครั ว เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ มาก
ด้านสถานศึกษา นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการลงโทษเมื่อนักศึกษากระทาผิด ไม่ควรปล่อยปะ
ละเลย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม นักศึกษาเห็นว่าชุมชนไม่ได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีขึ้น และนักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมของดารา
2
และนักร้อง ด้านสถาบันศาสนา นักศึกษาเชื่อว่าศาสนามีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจให้ตนเป็นคนดีและมี
ความสุข นอกจากนี้ ยังนาคาสอนมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะในขณะที่มีความสุขหรือมี
ความทุกข์ สาหรับแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา คือ
1) สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกัน มีการทานอาหารร่วมกันและมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา 2) บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลาน 3) สถานศึกษาควรจัดให้ครู-อาจารย์
นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นเครือข่ายคุณธรรม และมีการร่วมกันทากิจกรรมอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 4) ครู-อาจารย์ ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา 5) สมาชิกในชุมชน
ต้องมีความรัก สามัคคีกัน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมที่นักศึกษาสามารถเข้าไปมี
ส่ ว นร่ ว มได้ 6) ภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและจั ด โครงการเข้ า ค่ า ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมสาหรับนักศึกษา และ 7) วัดควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
พระมหาอาจริ ย พงษ์ ค าตั๋ น (2554) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ต นด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความประหยัด อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 5 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้วย
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 2) การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3) การพัฒนาด้วย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4) การพัฒนาด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และ 5) การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม
พระอานาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ทาการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จานวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย รองลงมาได้แก่
ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมีวินัย และ
ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ส่วนแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี คือ 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่ จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
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พระมหากษัตริย์ทุกครั้ง และครูต้องพยายามให้นักเรียนได้เข้าร่วมร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียนทุกครั2้ง
2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ทาการบ้านหรืองานที่มอบหมายด้วยตนเอง
ไม่ลอกของเพื่อนมาส่ง 3) ด้านมีวินัย ได้แก่ ครูจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน และให้
เดินเป็นแถวไปเรียนตามห้องทุกครั้ง 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการ
ด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม 5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการ
ออมเงิน เพื่อฝึกการใช้จ่ายเงินของนักเรียน 6) ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ได้แก่ ครูต้องมีกิจกรรมเสริม
การสอนที่มอบหมายงานให้เด็กได้ทางานส่ง 7) ด้านรักความเป็นไทย ได้แก่ ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จัก
การไหว้ผู้ใหญ่ และไหว้กันและกัน และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ ได้แก่ ครูต้องพานักเรียนเข้าร่วมช่วย
ทางานให้กับสังคม
พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย
และด้านความซื่อสัตย์ 2) แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน และเร่งรีบ จึงทาให้พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์
ดังกล่าว
นราวดี ลืมลมและวนิดา สุพรรณชาติ (2555: 66) ได้ทาการศึกษาแบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน
353 คน ผลการวิจั ย พบว่า แบบสั มพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผ ลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสั ต ย์
ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรม
ความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาได้รับ เจตนาต่อการกระทาพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.45
0.30 0.06 และ -0.14 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.20 และเจตนาต่อการกระทาพฤติกรรม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43
0.13 และ 0.31 ตามลาดับ
ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ได้ทาการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 437 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี
2่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริ ยธรรมแก่ นั กเรี ยนอย่ า งหลากหลายครอบคลุ มคุณ ลั กษณะอั นพึง ประสงค์ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ด้าน และเมื่อพิจารณาค่าร้อยละสูงสุดของแต่ละ
ด้าน พบว่า 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 2) ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต คือ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ 3) ด้านการมีวินัย คือ กิจกรรม
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 4) ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน คือ กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 5) ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง คือ กิจกรรมการออมทรัพย์สาหรับนักเรียนทุกคน 6) ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน คือ
กิจกรรมการทาความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ 7) ด้านรักความเป็นไทย คือ กิจกรรมการแต่งกายชุด
พื้นบ้านในวันศุกร์ และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ คือ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับชุมชนในวันสาคัญ
พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร (ทานุ) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ และ 2)
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4,5,6 จานวน 278 คน
ใช้แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับประถมศึกษา ภาพรวม
4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย และข้อทีม่ ีลักษณะเด่น คือ ด้านการส่งเสริมด้านความ
มีวินัย นักเรียนเข้าแถวตามระเบียบปฏิบัติตนตามข้อบังคับของโรงเรียน ทุกคนช่วยกันทาความสะอาด
ห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย และเข้าแถวซื้ออาหารกลางวันด้วยความเป็นระเบียบ ด้านการส่งเสริมด้าน
ความรับผิดชอบ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนทุกวัน กล้ารับผิด
เมื่อตนเองกระทาผิดกฎ ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย รู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง
เมื่อปฏิบัติผิดระเบียบของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองกระทาลงไป มีความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่และครู
อาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และเก็บสิ่งของผู้อื่นได้แล้วนาไปมอบให้ครูส่งคืนเจ้าของ ด้านการส่งเสริม
ด้านความกตัญญูกตเวที โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ความเคารพ พ่อแม่ ครูอาจารย์ นาชื่อเสียงมาสู่
ครอบครัวด้วยการทาความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการตั้งใจเรียนและทาหน้าที่ของตนให้ดี นาข้อคิด
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มาเตือนตนเองเสมอ และทาให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ ได้ภาคภูมิใจ ตามลาดับ
ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริมด้านความมีวินัย ควรจัด
นิทรรศการในด้านความมีวินัยให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมการมีวินัยให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเอง
อย่างน้อยภาคการศึกษา การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ง
กายถูกต้องตามวัฒ นธรรมไทย กล้ารับผิ ดเมื่อตนเองกระทาผิ ด ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา
รู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง ด้านการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ควรปลูกฝังนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์
ของคุณธรรมเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกแก่นักเรียน และการส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที ควรปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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จานวน 321 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
2
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิ จั ยพบว่า ระดั บพฤติ กรรมคุณธรรม จริ ยธรรมของนั กศึ กษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับดีมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยผลักดัน ด้านปัจจัยหล่อเลี้ยง ด้านปัจจัยเหนี่ยวรั้ง
และด้านปัจจัยสนับสนุน
ศุกรีย์ ศรีสารคาม (2557) ได้ทาการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
ปีการศึกษา 2557 จานวน 5 โรงเรียน จานวนตัวอย่าง 391 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน
ซึ่งน้อยที่สุดคือด้านความถูกต้อง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 13 ปี
จิตสานึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความถูกต้องยังน้อยอยู่ ส่วนคุณธรรม จริยธรรมด้านอื่น ๆ
ประกอบด้วย ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความเป็นเจ้าของ และด้านการเข้าถึงข้อมูลที่ยังน้อยนั้น
ควรต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง
และเหมาะสมมากขึ้น
ศูนย์สารวจความคิดเห็น “NIDA Poll” และ “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (2557) ได้สารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณธรรมตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภ าค ระดับการศึกษา
อาชีพ จานวน 1,251 หน่วย ตัวอย่างเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามเงื่อนไขคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
50.68 ระบุว่า เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 14.95 ระบุว่า เป็นเรื่อง
ของการเสียสละ แบ่งปัน ขาดความมีน้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ร้อยละ 12.47
ระบุ ว่า เป็ น เรื่ องของการขาดความสามัคคีปรองดอง รักใคร่กลมเกลี ยว เกิดความขัดแย้งในสั งคม
ร้อยละ 7.99 ระบุว่า เป็นเรื่องของการขาดจิตสานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติผิด
ศีลธรรมอันดีงาม ร้อยละ 4.48 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่รักษากฎหมาย ขาดความมีระเบียบวินัย
ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่ละอาย
ไม่เกรงกลัวต่อบาป ร้อยละ 7.75 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น การขาดสติ การไม่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมไทย การไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ขาดความอดทน อดกลั้น ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่
ยุติธรรม ใช้อานาจในทางที่ผิด ปัญหาสังคม ค่านิยมที่ผิด ๆ ในเรื่องวัตถุนิยม และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ
ไม่แน่ใจ
สิ ริ กร สิ นสม (2558) ได้ ท าการศึ กษาระดั บความมี วิ นั ยในตนเองของนั กเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน
191 คน จาก 14 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และครูฝ่ายปกครอง
จานวน 112 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้02น
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 นักเรียนมีวินัยด้านพฤติกรรมในห้องเรียน
และด้านพฤติกรรมทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนด้านพฤติกรรมในห้องเรียน ได้แก่ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ
การควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก แต่ความอดทนอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านพฤติกรรมทั่วไป
ได้แก่ การแต่งกาย การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม การตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก
ทัศนีย า แสนทิพย์ (2559: 72) ได้ทาการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จานวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากโรงเรีย นมี
การมุ่งเน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
มีความรับผิดชอบในการเรี ยน และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
จิรภา คาทา และ สมบัติ วรินทรนุวัตร (2559) ได้ทาการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 316 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถึ่
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมแลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดีย ว ผลการวิจั ย พบว่า นั กศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมอยู่ ใ นระดั บ มาก 5 ด้ า น
โดยเรียงลาดั บค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสี ยสละ ส่วนด้านความซื่อสัตย์ และด้านความ
กตัญญกตเวที นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาเปรียบเที่ยบคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน นักศึกษาที่มีสถานภาพของครอบครัวต่างกัน และนักศึกษา
ที่มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่าง
กันนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมและรายด้านในแต่ละด้าน
แตกต่างกัน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมแตกต่างกัน
และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นความมี วิ นั ย ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ แตกต่ า งกั น
และนักศึกษาที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเมตตามีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แก่นักศึกษา
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Ciftci. (2001). ได้เน้นความเป็นอิสระของบุคคล สติสัมปชัญญะของแต่ละคน มีการกล่าวไว้ว่า
บุคคลจะตัดสินใจว่ากฎเกณฑ์ที่พวกเขาจะปฏิบัติหรือเชื่อถือนั้นมีความสอดคล้องเป็นไปตามคุณธรรม
และจริ ย ธรรมหรื อไม่ การตัดสิ น ทางคุณธรรมและจริย ธรรมถือเป็นหนึ่งในสี่ ขององค์ป ระกอบของ
การพัฒนาคุณธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของความมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
Changeux. (2002); Ciftci. (2001). คุณธรรมและจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ
ความแตกต่างระหว่าง ความดี (อาจเป็นสิ่งที่ถูก) หรือความไม่ดี (อาจเป็นสิ่งผิดพลาด) โดยปกติแล้วจะ
มีกฎต่าง ๆ มากมายที่ทาให้บุคคลควรกระทาหรือไม่ควรกระทาในสังคม
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Hinde. (2002); Kohlberg. (1976); Kulaksızoğlu. (1995). คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ2่ง
ในรูปแบบของความรู้ความเข้าใจที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกระทาสิ่งใดอย่างมี
สติและการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรม - ความไม่ยุติธรรม, การทาสิ่งที่ถูกและ
สิ่งที่ผิด ความดีและความไม่ดี ซึ่งจะปฏิบัติควบคู่ไปกับการพิจารณาและการตัดสิน
Hinde. (2002). อีกปัจจัยหนึ่งที่กาหนดให้กับพฤติกรรมของมนุษย์คือ ความต้องการของ
มนุษย์ ในขณะที่บุคคลจะสังเกตเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และกฎเกณฑ์ทางสังคม คนจะรู้สึก
ถึงความจาเป็นในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา เช่น การให้ความรัก และการถูกให้ความรัก
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม การประสบความสาเร็จในชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ คนจะมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคนอื่น ๆ บางครั้งคนก็จะมีปัญหาในการตอบสนองความต้องการ เพราะความ
ต้องการของพวกเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งค่านิยมทางสังคมนั้นๆ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของแต่ละบุคคลจะถูกนามาใช้เป็นสิ่งแรก
Keskin. (2013). ได้กาหนดการตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับ คาตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวข้องกับสองมิติที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก่ มิติทางด้านอารมณ์ และมิติด้านความรู้ความเข้าใจ Keskin. (2013). แม้ว่ามิติทางอารมณ์จะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมที่เน้นการตัดสินเรื่องคุณธรรม จริยธรรม Lind. (2008). ส่วนมิติความรู้ความเข้าใจ
จะเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่มิติทางจริยธรรมของการตัดสินใจ ถึงกระนั้นก็ยังมีการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างความขั ดแย้งทางคุณธรรมและจริยธรรม และความยุติธรรม Çiftçi. (2001) เช่น นักวิจัย
บางคน ได้แก่ Fernandez-Berrocal Extremera. (2005). และ Rietti. (2009). ได้มีการเน้นอารมณ์
ความรู้ สึ ก ของการตั ด สิ น ทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมากกว่ า มิ ติ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ FernandezBerrocal และ Extremera. (2005). กล่าวว่าบ่อยครั้งที่อารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคล นอกจากนี้
Akar Vural et al, (2013: 225) ได้ทาการพัฒนาโมเดลการวัดความเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในจังหวัดไอดิน จานวน 781 คน ผลการวิจัย
พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝑥 2 =80.93 df= 34
p=0.06 CFI=0.98 NNFI=0.97 RMSEA=0.05) โดยความเป็นส่ว นหนึ่งของโรงเรียน จานวน 2
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การเคารพกฏระเบียบของโรงเรียนและความพึงพอใจในโรงเรียน ซึ่งการ
พัฒนาความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนั้น ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นส่ว นหนึ่งของโรงเรียน โดย
การเปิด โอกาสให้ผู ้เ รีย นได้แ สดงความคิด เห็น ในชั ้น เรีย น ท าให้ผู ้เ รีย นได้แ ลกเปลี ่ย นเรีย นรู้
ซึ่ง กัน และกัน ทาให้ผู้เ รีย นมีค วามเข้า ใจและยอมรับ ซึ่ง กัน และกัน มีน้าใจช่ ว ยเหลือ กัน ในยาม
ที่มีปัญ หา ทาให้ผู้เรีย นมีค วามรัก และความผูกพันต่อโรงเรียน ทาให้ผู้เ รีย นมีการเคารพกฎเกณฑ์
ในโรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน ทาให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล

แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย
คุณธรรม จริยธรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม
3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม
4. องค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับ
1. ด้านความมีระเบียบวินัย
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
4. ด้านความเสียสละ
5. ด้านความอดทน อดกลั้น
6. ด้านความพอเพียง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

00
2

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาระดับ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เพื่อที่จะให้ ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ งนี้ คือ นัก เรีย น นั ก ศึก ษา ที่ กาลั งศึ ก ษาอยู่ในระดั บ
ประถมศึ กษา และประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน รายละเอียด
ในตาราง 4 ดังนี้
ตาราง 4 จานวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ประถมศึกษา
4,260,675
มัธยมศึกษา
3,888,744
มัธยมศึกษาตอนต้น
2,058,322
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,830,422
สามัญศึกษา
1,173,641
อาชีวศึกษา
656,781
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี *
1,942,920
ปวส.
329,367
ปริญญาตรี
1,613,553
รวม
10,092,339
* เฉพาะระดับ ปวส. และปริญญาตรี

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2560 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage
sampling มีขั้นตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
(1) สารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจัดทากรอบการสุ่ม (Sampling Frame)
โดยแบ่ ง ออกเป็ น ภู มิภ าค ตามเกณฑ์ ภู มิภ าคทางภู มิศ าสตร์ข องคณะกรรมการภู มิศ าสตร์ แห่ งชาติ
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ซึ่ ง แบ่ ง ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื2อ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
(2) การก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยค านวณจากสู ต รของ ทาโร ยามาเน่
(สุธ รรม รัตนโชติ. 2551 : 95) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 2,500 คน
ทั้งนี้ ภายหลังการทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่าง
ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมจริ ง คณะวิ จั ย จะวิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า ประมาณ
ความแปรปรวนของประชากรและประมาณค่าความคลาดเคลื่ อ นเพื่อนาไปสู่ การคานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้นอีกครั้งหนึ่ง
(3) การดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีภูมิภาค
เป็นชั้น (Strata) และมีจังหวัดเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
กระจายไปทุ ก สั ด ส่ ว นของประชากร จึ ง ท าการสุ่ ม จั ง หวั ด ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคมาจ านวนร้ อ ยละ 25
ของแต่ละภูมิภาค ได้จังหวัดในภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย จังหวัดในภาคกลาง
6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรสงคราม พิษณุโลก นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา
จังหวัดในภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดในภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่
ราชบุรี และจังหวัดในภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา และสุราษฎร์ธานี
ขั้นที่ 2 เลือกสถานศึกษาจากจังหวัดที่สุ่มได้ในขั้นตอนที่ 1 ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลื อ กตั ว อย่ า งสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด ละ 2 แห่ ง
สถานศึกษาระดับ จังหวัดละ 2 แห่ง (สายสามัญ 1 แห่ง และสายอาชีวศึกษา 1 แห่ง) และสถานศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) หรือปริญญาตรี จังหวัดละ 2 แห่ง (ปริญญาตรี 1 แห่ง
และ ปวส. 1 แห่ง)
ขั้ น ที่ 3 เลื อ กระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) หรือ
ปริ ญ ญาตรี ปี ที่ 1 จากสถานศึ ก ษาที่ สุ่ ม ได้ ใ นขั้ น ตอนที่ 2 ด้ ว ยวิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) และกาหนดใช้นักเรียน จานวน 30 คน ในระดับชั้นดังกล่าวเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of
analysis) ของการศึกษาครั้งนี้
ดังนั้น จากการดาเนินงานตามขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังข้างต้น ทาให้มีตัวอย่าง
ผู้เรียน จานวนทั้งสิ้น 3,600 คน ซึ่งเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ รายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้
ตาราง 5 รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ภูมิภาค
- ภาคเหนือ
เชียงใหม่
เชียงราย

ประถมศึกษา
-

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนมานิตวิทยา

ระดับชั้น
มัธยมศึกษา/ ปวช.
- โรงเรียนสารภีพิทยาคม
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
- โรงเรี ย นแ ม่ ส าย ประสิ ท ธิ
ศาสตร์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปริญญาตรี/ ปวส.
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
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ภูมิภาค
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ลพบุรี
สมุทรสงคราม
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา

- โรงเรียนวัดเขียนเขต
- โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
- โรงเรียนเพ็ญพัฒนา

-

- โรงเรียนเมือง
สมุทรสงคราม
- โรงเรียนดรุณานุกูล
- โรงเรียนจ่าการบุญ
- โรงเรียนผดุงราษฎร์
- โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
- โรงเรียนอนุชนวัฒนา

-

- โรงเรียนประตูชัย
- โรงเรียนแสงทวีปวิทยา

-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี
สกลนคร
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
-

นครราชสีมา

มัธยมศึกษา/ ปวช.

ประถมศึกษา

-

ปริญญาตรี/ ปวส.

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม
โรงเรียนจ่านกร้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า
นครสวรรค์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

-

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
โรงเรียนขามแก่นนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
- วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนภูมิพิชญ
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล พุ ท ธ
เมตตา
- โรงเรี ยนโชคชั ยพรหมบุ ตร
บริหาร
- โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

- โรงเรียนสุรนารีวิทยา
- วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

- โรงเรี ย นบ้ า นเนิ น พลั บ
หวาน
- โรงเรียนปรีชานุศาสน์
- โรงเรียนวัดดอนทอง
- โรงเรียนศรีวิทยา

- โรงเรียนศรีราชา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
- วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก

ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันตก

ราชบุรี

- โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุ ว - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
นิช)
- วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
- โรงเรียนอุดมวิทยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช - โรงเรียนวัดมหาธาตุ

- โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช
- โรงเรี ย นถลางพระนาง - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สร้าง
- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
- โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต
- โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ภูเก็ต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
- วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ยะลา

- โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
- โรงเรียนศานติธรรม

สงขลา

- โรงเรียนอนุบาลสงขลา
- โรงเรียนแจ้งวิทยา

- โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จั งหวัด
ยะลา
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา
- โรงเรียนสทิงพระวิทยา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
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- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู ้เ รีย น
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 3 กลุ่ม
คือ ระดับ ประถมศึ กษา ระดับ มัธ ยมศึก ษาหรื อประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ และระดั บอุ ดมศึก ษาหรื อ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ซึ่ ง ข้ อ ค าถามได้ พั ฒ นาจากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด จังหวัด
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยในระดับชั้นที่ผ่านมา และอาชีพ ของผู้ปกครอง โดยมีลักษณะเป็นแบบกาหนด
ให้เลือกตอบ (Check list) และเติมคาในช่องว่าง รวมเป็นคาถามสาหรับตอนที่ 1 จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น ในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเองและสั งคม และด้า นความเคารพผู้ อื่น ซึ่ง คณะวิ จัย สร้ างขึ้ น โดยมี ลั ก ษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s scale) จาแนกระดับ
พฤติกรรมต่างๆ ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
จริงมากที่สุด ระดับคะแนน 5
จริงมาก
ระดับคะแนน 4
จริงปานกลาง ระดับคะแนน 3
จริงน้อย
ระดับคะแนน 2
จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1
กรณีคาถามเชิงลบมีความหมาย ดังนี้
จริงมากที่สุด ระดับคะแนน
จริงมาก
ระดับคะแนน
จริงปานกลาง ระดับคะแนน
จริงน้อย
ระดับคะแนน
จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

ทั้ ง นี้ ข้ อ ค าถามทุ ก ข้ อ สร้ า งขึ้ น ตามกรอบนิ ย ามศั พ ท์ ที่ ก าหนด โดยใช้ แ นวคิ ด
ตามการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยการพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้ โดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best. 1981) แปลผลคะแนนเป็นช่วงๆ
แต่ละช่วงมีความหมาย ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง
3.51-4.50 หมายถึง
2.51-3.50 หมายถึง

ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก
ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง

1.51-2.50 หมายถึง
1.00-1.50 หมายถึง
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับน้อย 2
ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3. วิธีการสร้างแบบสอบถาม
คณะวิจัยได้สร้างแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรม โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยและกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทาง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เขี ย นข้ อ ค าถามของแบบสอบถามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยให้ มี ค วามครอบคลุ ม
ตามโครงสร้ างของนิ ย ามเชิงปฏิ บั ติการ ซึ่ งขั้นตอนนี้ได้เขียนข้อค าถามทั้งสิ้ น 3 ชุด ๆ ละ 75 ข้ อ
ชุ ด ที่ 1 ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยแบ่ ง ย่ อ ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
จ านวน 16 ข้ อ 2) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 12 ข้ อ 3) ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จ านวน
11 ข้อ 4) ด้านความเสี ยสละ จ านวน 12 ข้อ 5) ด้านความอดทน อดกลั้ น จานวน 14 ข้อ และ
6) ด้านความพอเพียง จานวน 10 ข้อ และมีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
สาหรั บชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2)
และชุ ด ที่ 3 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ปี ที่ 1 (ปวส.1) และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี ที่ 1
มีข้อคาถามจานวน 75 ข้อที่เหมือนกันทั้ง 2 ชุด โดยแบ่งย่อย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมีระเบียบ
วิ นั ย จ านวน 19 ข้ อ 2) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 11 ข้ อ 3) ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
จานวน 11 ข้อ 4) ด้านความเสียสละ จานวน 11 ข้อ 5) ด้านความอดทน อดกลั้น จานวน 13 ข้อ
และ 6) ด้านความพอเพียง จานวน 10 ข้อ และมีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
3. จั ด ประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ของคณะท างานวิ จั ย ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาและวิ พ ากษ์
ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ซึ่ ง ภายหลั ง การด าเนิ น งาน พบว่ า
มีข้อคาถามที่ผ่านตามความคิดเห็นของคณะทางานวิจัยฯ จานวนชุดละ 65 ข้อ
4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรง โดยน าร่ า งแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอให้
ผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรง เพื่อ พิจารณาถึง ความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุ ม
ของเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อคาถาม และใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป ผลการตรวจสอบ พบว่า ชุดที่ 1 กับชุดที่ 3 มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จานวนชุดละ 60 ข้อ
ส าหรั บ ชุ ด ที่ 2 มี ข้ อ ค าถามผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด จ านวน 60 ข้ อ (รายละเอี ย ดดั ง ภาคผนวก)
และคณะวิจั ยได้ปรับแก้เนื้อหาของข้ อคาถามอีกครั้งหนึ่งตามคาแนะนาของผู้ เชี่ยวชาญก่อนที่จะนา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
5. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนก โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้วตามขั้นตอนในข้อ (4) ทั้ง 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
จานวน 60 คน และนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า Item-total Correlation
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha
Coefficient แล้ว คัดเลื อกข้อคาถามโดยพิจารณาจากข้อที่มีอานาจจาแนกสูงและรวมทุกข้อแล้ ว
ครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า
5.1 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด จานวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93

53
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5.2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนีย บัต2ร
วิชาชีพ (ปวช.) มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จานวนทั้งสิ้น 56 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.91
5.3 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) หรื อปริ ญญาตรี มีข้อคาถามผ่ านเกณฑ์ที่กาหนด จานวนทั้งสิ้ น 57 ข้อ และ
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92
6. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
ทาหนังสือเรียนถึงศึกษาธิการภาค เพื่อขอความอนุเคราะห์ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมู ลกับนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการของสานักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง
2. ผู้ แ ทนส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ประสานสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ สุ่ ม ได้
และดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามจานวนที่กาหนดไว้
3. สานักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง รวบรวมแบบสอบถามและส่งกลับมายังสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์
การวิ จั ย และพั ฒ นา ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นส มบู ร ณ์ ข องการตอบกลั บ
แบบสอบถาม เพื่อเตรียมการสาหรับการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ด้วยสถิติดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับคุณธรรม จริยธรรมดี โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารใน 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง และศึกษา
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะวิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาวิจัยตามลาดับต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ส่วนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n


S.D.

=
=
=

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 1,200 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จานวน 1,200 คน สามารถสรุปข้อมูล
ทั่วไปของผู้เรียน ด้านเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และอาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู ดังตาราง 6
ดังนี้
ตาราง 6 ข้อมูลสถานภาพของสถานภาพของผู้เรียน (n= 3,600)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรีย น
ระดับประถมศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
10 ปี
11 ปี
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50

จานวน
1,200

ร้อยละ
100

487
713

40.6
59.4

650
550

54.2
45.8

3
63
113
254
767

0.2
5.3
9.4
21.2
63.9

จานวน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรีย น
อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ
ระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
16 ปี
17 ปี
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50
อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี
เกรดเฉลี่ย
น้อยกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.51 - 3.00
3.01 – 3.50
มากกว่า 3.50

ร้อยละ

279
25
202
262
327
101
4
1,200

23.3
2.1
16.8
21.8
27.3
8.4
0.3
100

427
773

35.6
64.4

536
664

44.7
55.3

32
171
298
363
336

2.7
14.3
24.8
30.2
28.0

146
25
99
450
267
197
16
1,200

12.2
2.1
8.3
37.5
22.2
16.4
1.3
100

541
659

45.1
54.9

12
947
241

1.0
78.9
20.1

17
175
354
377
277

1.4
14.6
29.5
31.4
23.1

55
00
2

56
ข้อมูลทั่วไปของผู้ เรีย น
อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ประมง
ไม่ระบุ

จานวน
128
37
78
429
192
324
12

ร้อยละ

00
2

10.6
3.1
6.5
35.8
16.0
27.0
1.0

จากตาราง 3 พบว่า
- ผู้เ รีย นระดับ ประถมศึก ษาที่เป็น กลุ่ม ตัว อย่า ง ส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง คิด เป็น
ร้อยละ 59.4 อายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับ
มากกว่า 3.50 คิดเป็น ร้อยละ 63.9 และส่ว นใหญ่ เป็น ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบ
อาชีพค้าขายและธุร กิจส่ว นตัว คิดเป็นร้อยละ 27.3
- ผู้เรีย นระดับ มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เป็น กลุ่ม ตัว อย่า ง
ส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง คิด เป็น ร้อ ยละ 64.4 อายุ 17 ปี คิด เป็น ร้อ ยละ 55.3 มีเ กรดเฉลี่ย
ในปีก ารศึก ษาที่ผ ่า นมา อยู ่ร ะหว่า ง 3.01-3.50 คิด เป็น ร้อ ยละ 30.2 และส่ว นใหญ่ เ ป็น
ผู้ปกครองหรือผู้ อุป การะเลี้ย งดูป ระกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.5
- ผู ้เ รีย นระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) หรือ ปริญ ญาตรี ที่เ ป็น
กลุ่ม ตัว อย่า ง ส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง คิด เป็น ร้อ ยละ 54.9 อายุ 19 ปี คิด เป็น ร้อ ยละ 78.9
มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่า นมา อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 31.4 และส่ว นใหญ่
เป็นผู้ปกครองหรื อผู้อุป การะเลี้ย งดูประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 35.8

ส่วนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ส าหรั บ หั ว ข้อ คุ ณธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รีย น คณะวิจั ย ขอน าเสนอผลการศึ กษาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมของผู้ เรี ยนในสถานศึ กษา สั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ในภาพรวมและรายด้ าน 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น
และด้านความพอเพียง โดยจาแนกตามระดับประถมศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 7
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับคุณธรรม
ข้อ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
S.D.
̅
𝒙
จริยธรรม
1. ด้านความมีระเบียบวินัย
4.18
0.51
มาก
2. ด้านความรับผิดชอบ
4.06
0.55
มาก
3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
3.77
0.65
มาก
4. ด้านความเสียสละ
3.11
0.36
ปานกลาง
5. ด้านความอดทน อดกลั้น
3.43
0.62
ปานกลาง
6. ด้านความพอเพียง
4.02
0.66
มาก
รวม
3.74
0.39
มาก
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00
จากตาราง 7 พบว่า ผู้เรีย นระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในภาพ
2
รวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.74) และเมื่ อ พิจ ารณาคุณลักษณะคุณ ธรรม จริย ธรรม
ในแต่ล ะด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลาดับ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.06) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.02) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77) ด้านความอดทน อดกลั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.43) และด้านความเสียสละ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.11)
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00
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ตาราง 8 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยจาแนกเป็นรายภูมิภาค
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษา
ภูมิภาค

ด้านความมีระเบียบวินัย
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรับผิดชอบ
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความเสียสละ
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความอดทนอดกลั้น
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความพอเพียง
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ภาพรวม
S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม

ภาคเหนือ

4.42

0.42

มาก

4.19

0.52

มาก

4.11

0.67

มาก

3.00

0.00

ปานกลาง

3.96

0.62

มาก

4.24

0.54

มาก

3.96

0.36

มาก

ภาคกลาง

4.14

0.49

มาก

3.98

0.55

มาก

3.86

0.59

มาก

3.31

0.53

ปานกลาง

3.46

0.64

ปานกลาง

3.90

0.65

มาก

3.76

0.44

มาก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาค
ตะวันออก
ภาคตะวันตก

4.09

0.55

มาก

3.94

0.61

มาก

3.81

0.55

มาก

3.07

0.32

ปานกลาง

3.19

0.51

ปานกลาง

3.84

0.69

มาก

3.64

0.38

มาก

4.16

0.50

มาก

4.10

0.51

มาก

3.45

0.79

ปานกลาง

3.00

0.00

ปานกลาง

3.03

0.37

ปานกลาง

3.92

0.68

มาก

3.59

0.27

มาก

4.14

0.53

มาก

3.98

0.55

มาก

3.93

0.57

มาก

3.00

0.00

ปานกลาง

3.43

0.60

ปานกลาง

3.93

0.64

มาก

3.71

0.37

มาก

ภาคใต้

4.26

0.74

มาก

4.27

0.43

มาก

3.54

0.64

มาก

3.00

0.00

ปานกลาง

3.61

มาก

4.36

0.50

มาก

3.82

0.31

มาก

0.58
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จากตาราง 8
00
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดั บประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพ
2
รวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96)
รองลงมา คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) และ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) ตามลาดับ
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59)
ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.42) รองลงมาคือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26) และ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16)
ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09)
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27)
รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) และ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ตามลาดับ
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94)
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก สาหรับ
ภู มิ ภ าคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง เป็ น อั น ดั บ แรก คื อ ภาคเหนื อ (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.11) รองลงมาคื อ
ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) ตามลาดับ และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45)
ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดั บประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คื อ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.31) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ ย ในระดับ ต่าสุ ดซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00)
ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง 4 ภู มิ ภ าค มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ภาคเหนือและ
ภาคใต้ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมา
คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.๔๖) ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) และภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03)
ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดั บประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36)
รองลงมา คือภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ตามลาดับ
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84)

60
ทั้งนี้ ขอนาเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสัง00
กัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในรายข้ อ ของแต่ ล ะรายด้ า น 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ น2ั ย
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า นความเสี ย สละ ด้ า นความอดทน อดกลั้ น
และด้านความพอเพียง โดยจาแนกตามระดับประถมศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 9-17
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความมีระเบียบวินัย
ฉันไหว้ผู้ปกครอง
ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผ่าน
ฉันเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสิ่งของ
ฉันทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ
ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีมารยาท
ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
ฉันดูแลร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย
ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

4.20
4.46
4.02
3.99
4.27
3.88
4.60
3.97
4.25
4.22

1.01
0.79
0.86
1.02
0.82
0.80
0.79
0.92
0.83
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.18

0.51

มาก

จากตาราง 9 พบว่า ผู้เรีย นระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน (ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.60) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
(ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.46) และฉันทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.27) สาหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีมารยาท (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88)
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ
11. ฉันตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน
12. ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครูสอน
13. ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ
ข้อ

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

4.36

0.78

มาก

4.04
3.68

0.85
1.04

มาก
มาก

ข้อ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ
ฉันลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
ฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน
ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ฉันรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ฉันพูดคา “ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ฉันพูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น
ฉันช่วยเหลืองานบ้าน
รวม

̅
𝒙

S.D.
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00
ระดับคุณธรรม
2
จริยธรรม

3.96
3.68
4.04
4.08
4.44
4.44

0.97
1.02
0.91
0.97
0.81
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
4.06

1.00
0.55

มาก
มาก

จากตาราง 10 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มี 2 ข้อ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพูดคา “ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น และฉัน
พูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.44) ข้อรองลงมาซึ่ง มี
ค่า เฉลี ่ย อยู ่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ฉัน ตรงต่ อเวลาในการทากิ จกรรมต่า ง ๆ เช่ น การเข้า ห้ อ งเรี ย น
(ค่า เฉลี ่ย เท่า กับ 4.36) และฉัน รั บผิ ดชอบเมื่อทาทรัพย์สิ นของผู้ อื่นเสี ยหาย (ค่า เฉลี ่ย เท่า กับ
4.08) สาหรับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่
เข้าใจ และฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68)
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ฉันทาการบ้านด้วยตนเอง
ฉันพูดความจริง
ฉันไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
ฉันชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
ฉันไม่ใส่ร้ายเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.65
3.67
3.80
3.96
3.47
3.87
3.88
3.93
3.77

1.24
1.16
1.23
1.16
1.14
0.95
1.03
1.27
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77)
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และเมื ่อ พิ จ ารณาคุ ณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ00
ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ (ค่า เฉลี2่ย
เท่า กับ 3.96) ข้อ รองมาซึ่ง มีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ฉันไม่ใส่ร้ายเพื่อนทั้งต่ อหน้าและลับ
หลัง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93) และฉันชักชวนเพื่อนให้ทาความดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) สาหรับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.47)
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความเสียสละ
ข้อ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความเสียสละ
ฉันอธิบายความรู้ให้เพื่อนฟัง
ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ฉันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ฉันอาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
ฉันให้กาลังใจเพื่อนในการทางาน
ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน
ฉันร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน
ฉันร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.02
3.17
3.18
3.13
3.11
3.08
3.10
3.13
2.99

0.27
0.54
0.54
0.51
0.48
0.49
0.50
0.52
0.45

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.17
3.17

0.56
0.57

ปานกลาง
ปานกลาง

3.11

0.36

ปานกลาง

จากตาราง 12 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความเสียสละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.11)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.18)
ข้อ รองลงมาซึ่ง มีค่า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ ปานกลางเท่า กัน มี 3 ข้อ ได้แ ก่ ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ตามความสามารถของตน ฉันร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน และฉันร่วมทากิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17) สาหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.99)
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 00
2
ระดับประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น
ข้อ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความอดทน อดกลั้น
ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ฉันพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ
ฉันอ่านตาราล่วงหน้า
ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้เล่นในเวลาเรียน
ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ยาก
ฉันตั้งใจทางานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ
ฉันพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ฉันควบคุมอารมณ์ได้เมื่อถูกเพื่อนตาหนิ
ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.36
3.40
3.03
3.28
3.13
3.55
3.75
3.76
3.48
3.58
3.43

0.73
1.00
1.07
1.11
1.05
1.05
1.03
0.94
1.01
1.04
0.62

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 13 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลั กษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.43)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ (ค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 3.76) ข้อ รองลงมาซึ่ง มีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ฉันพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
(ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.75) และฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.58) สาหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดซึ่งอยู่ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ฉันอ่านตาราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.03)
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความพอเพียง
ข้อ
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความพอเพียง
ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์
ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่างประหยัด
ฉันใช้จ่ายอย่างประหยัด
ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือที่โรงเรียนให้
อยู่ในสภาพดี
ฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน
ฉันปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิกใช้
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.95
3.81
3.95
3.91
4.04
3.98

1.04
0.98
0.97
1.02
1.00
0.94

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02
4.51
4.02

0.93
0.80
0.66

มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 14 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้00
าน
2
ความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิ กใช้ (ค่า เฉลี ่ย เท่า กับ 4.51)
ข้อ รองลงมาซึ ่ง มีค ่า เฉลี ่ย อยู ่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ฉั น เปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค้ า ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ
(ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.04) และฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ
4.02) สาหรับ ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.81)
คณะวิ จั ย ขอน าเสนอผลการศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมี ระเบียบวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง
โดยจาแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 15
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความมีระเบียบวินัย
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความเสียสละ
ด้านความอดทน อดกลั้น
ด้านความพอเพียง
รวม

̅
𝒙
4.04
3.93
3.73
3.91
3.64
3.89
3.87

S.D.
0.47
0.49
0.67
0.59
0.61
0.60
0.42

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 15 พบว่า ผู้เ รีย นระดับ มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีคุณ ลัก ษณะคุณธรรม จริย ธรรมในภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.87) และเมื่อ
พิจ ารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริย ธรรมในแต่ล ะด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลาดับ
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.04) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่า กับ
3.93) ด้านความเสียสละ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89)
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.73) และด้านความอดทน อดกลั้น (ค่า เฉลี่ย เท่ากับ
3.64)
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00
2
ตาราง 16 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจาแนกเป็นรายภูมิภาค
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา
ภูมิภาค

ด้านความมีระเบียบวินัย

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต

0.43

ภาคกลาง

4.02

0.46

มาก

3.88

0.50

มาก

3.78

0.62

มาก

3.86

0.57

มาก

3.58

0.60

มาก

3.84

0.58

มาก

3.84

0.41

มาก

4.17

0.48

มาก

4.03

0.50

มาก

3.87

0.66

มาก

4.08

0.60

มาก

3.76

0.62

มาก

4.00

0.64

มาก

4.00

0.44

มาก

3.93

0.47

มาก

3.91

0.44

มาก

3.59

0.71

มาก

3.76

0.59

มาก

3.46

0.65

ปานกลาง

3.88

0.57

มาก

3.77

0.38

มาก

4.20

0.44

มาก

4.09

0.49

มาก

3.69

0.75

มาก

4.12

0.56

มาก

3.82

0.69

มาก

4.09

0.54

มาก

4.02

0.43

มาก

3.93

0.45

มาก

3.91

0.44

มาก

3.60

0.71

มาก

3.87

0.54

มาก

3.68

0.59

มาก

3.85

0.57

มาก

3.82

0.38

มาก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาค
ตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้

3.79

0.45

3.69

0.61

3.77

0.57

3.55

S.D.

0.45

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

3.75

ภาพรวม

4.01

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความพอเพียง

ภาคเหนือ

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความอดทน อดกลั้น

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความเสียสละ

S.D.

0.58

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

3.77

0.39

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

S.D.

S.D.
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จากตาราง 16
00
โดยภาพรวม พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
2
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00) และภาคกลาง (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.84) ตามล าดับ สาหรับภูมิ ภ าคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76)
ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.17) และภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากัน คือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
ด้านความรั บผิด ชอบ พบว่า ผู้ เรียนระดับ มัธ ยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03) ) ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับเท่ากัน คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91) สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79)
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ง 5 ภูมิภาคมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78) และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับเท่ากัน คือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69)
ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59)
ด้ า นความเสี ย สละ พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.87) ตามล าดับ สาหรับ ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คือ ภาค
ตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76)
ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ภาคตะวันออก สาหรับ ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3. 68) ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46)
ด้ า นความพอเพีย ง พบว่า ผู้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษาหรือ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00) และภาคตะวัน ออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75)
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ทั้ ง นี้ ขอน าเสนอผลการศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง00
กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในรายข้ อ ของแต่ ล ะรายด้ า น 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ น2ั ย
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า นความเสี ย สละ ด้ า นความอดทน อดกลั้ น
และด้านความพอเพียง โดยจาแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 17-22
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความมีระเบียบวินัย
1. ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
3. ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
4. ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน
5. ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม
6. ท่านประพฤติปฏิบัติหรือปรับปรุงตนเองตามคาแนะนา
ของอาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารดา หรือ
ผู้ปกครอง
7. ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
8. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
9. ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ
10. ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ
11. ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
รวม
ข้อ

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

4.36
4.22
4.13
4.15
3.81
4.01

0.79
0.82
0.85
0.79
0.83
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
3.94

0.75
0.88

มาก
มาก

4.12
3.81

0.84
0.88

มาก
มาก

3.99
4.04

0.86
0.47

มาก
มาก

จากตาราง 17 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04)
และเมื่อ พิจ ารณาคุณลั กษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย นเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อนมาเรียน
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มี
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22) และท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน (ค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 4.15) สาหรับข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย ต่าสุด ซึ่ง อยู่ใ นระดับ มากเท่า กัน มี 2 ข้อ ได้แ ก่ ท่านทาตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่ นน้องและสังคม และท่านเก็บรัก ษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81)
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดั
00บ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ
2
ข้อ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความรับผิดชอบ
ท่านตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน
ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย
ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น
ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.81

0.92

มาก

3.59
3.42
3.73
4.03
4.01
4.08

0.95
0.96
0.88
0.84
0.81
0.83

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.29
4.32

0.82
0.78

มาก
มาก

4.02
3.97
3.93

0.85
0.94
0.49

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 18 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ มั ธ ยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.)
มีคุณ ลัก ษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมในด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 3.93)
และเมื ่อ พิจ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู ้เ รีย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.32) ข้อ รองลงมาซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29) และ
ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08) สาหรับ ข้อ ที่มี
ค่า เฉลี่ย ต่าสุด ซึ่ง อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ
3.42)

69
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดั
00บ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต 2
ข้อ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ท่านไม่นาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
ท่านไม่ใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.59
3.96
3.60
3.67
3.79
3.88
3.67
3.73

1.41
1.03
1.47
1.01
0.88
0.93
1.47
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 19 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีคุณลั กษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความซื่อสั ตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.73)
และเมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับ เพื่อนในสิ่ งที่ถูกต้องและเป็นจริง (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.88) และท่าน
ชักชวนเพื่อนให้ทาความดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.59)
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความเสียสละ
ข้อ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความเสียสละ
ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.76
4.07
3.75
3.89

0.99
0.91
0.89
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
4.01
4.07
3.86
3.88

0.94
0.86
0.85
0.87
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความเสียสละ
39. ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
รวม
ข้อ

̅
𝒙

S.D.

70
00
ระดับคุณธรรม2

3.90

0.91

มาก

3.91

0.59

มาก

จริยธรรม

จากตาราง 20 พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความเสียสละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.91)
และเมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน
มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน และท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อมีโ อกาส (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านแบ่งปัน
สิ่งของหรืออาหารให้เพื่อน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) และท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อ
เพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76)
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น
ข้อ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความอดทน อดกลั้น
ท่านอ่านตาราล่วงหน้า
ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ
ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก
ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก
ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.02
3.25
3.57
3.83

1.09
1.08
0.97
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.89
3.73
3.87
3.96
3.71
3.64

0.95
0.98
0.91
1.08
0.97
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 21 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริย ธรรมในด้านความอดืร อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64)
และเมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ซึ่งอยู่ ในระดับมาก ได้แก่
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00่ย
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี
2
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89) และท่านพยายาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านอ่านตาราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.02)
ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความพอเพียง
ข้อ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความพอเพียง
ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้
จ่ายเงิน
ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน
ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ
ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษา
อย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า
ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.79
3.81
3.82

0.94
0.92
0.87

มาก
มาก
มาก

3.89

0.84

มาก

3.94
3.97

0.83
0.81

มาก
มาก

4.02
3.90
3.89

0.78
0.83
0.60

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 22 พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.89)
และเมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ (ปวช.) เป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ง อยู่ ในระดับ มาก ได้ แ ก่
ท่า นดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของที่ บ้ า นหรื อ สถานศึ กษาให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.02) ข้ อ
รองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ ในระดับ มาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดหรือรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97) และท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตาม
ความจาเป็น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79)
คณะวิ จั ย ขอน าเสนอผลการศึ ก ษาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง
โดยจาแนกตามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ดังรายละเอียดในตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดั00บ
2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความมีระเบียบวินัย
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความเสียสละ
ด้านความอดทน อดกลั้น
ด้านความพอเพียง
รวม

̅
𝒙
4.12
4.00
3.64
3.93
3.68
3.86
3.88

S.D.
0.49
0.49
0.71
0.56
0.58
0.52
0.40

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 23 พบว่า ผู้เ รีย นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
มีคุณ ลัก ษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.8 8) และเมื่อ
พิจ ารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริย ธรรมในแต่ล ะด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลาดับ
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.12) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่า กับ
4.00) ด้านความเสียสละ (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.93) ด้านความพอเพียง (ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.86)
ด้านความอดทน อดกลั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68) และด้านความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.64)
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00
2
ตาราง 24 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี โดยจาแนกเป็นรายภูมิภาค
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในสถานศึกษา
ภูมิภาค

ด้านความมีระเบียบวินัย

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต

0.44

ภาคกลาง

4.10

0.52

มาก

3.95

0.51

มาก

3.78

0.67

มาก

3.95

0.58

มาก

3.65

0.58

มาก

3.83

0.54

มาก

3.88

0.42

มาก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาค
ตะวันออก
ภาคตะวันตก

4.17

0.47

มาก

4.07

0.48

มาก

3.68

0.72

มาก

3.99

0.55

มาก

3.79

0.59

มาก

3.86

0.56

มาก

3.94

0.40

มาก

3.95

0.49

มาก

3.84

0.51

มาก

3.43

0.67

ปานกลาง

3.61

0.57

มาก

3.28

0.57

ปานกลาง

3.70

0.50

มาก

3.65

0.39

มาก

4.11

0.59

มาก

4.02

0.60

มาก

3.60

0.76

มาก

3.97

0.63

มาก

3.89

0.58

มาก

3.96

0.54

มาก

3.93

0.49

มาก

ภาคใต้

4.14

0.44

มาก

4.04

0.40

มาก

3.49

0.69

ปานกลาง

3.95

0.51

มาก

3.74

0.54

มาก

3.90

0.44

มาก

3.89

0.35

มาก

4.02

0.45

3.63

0.72

4.01

0.49

3.73

S.D.

0.51

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

3.93

ภาพรวม

4.14

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความพอเพียง

ภาคเหนือ

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความอดทน อดกลั้น

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

S.D.

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

ด้านความเสียสละ

S.D.

0.49

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

3.92

0.36

ระดับ
คุณธรรม
จริยธรรม
มาก

S.D.

S.D.
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จากตาราง 24
4
โดยภาพรวม พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) หรื อปริ ญญาตรี0
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก0
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) รองลงมา คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
2
และภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65)
ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95)
ด้านความรับผิด ชอบ พบว่า ผู้ เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84)
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ทั้ง 4 ภูมิภ าค มี คุณธรรม จริ ยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) ตามลาดับ และ
ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43)
ด้ า นความเสี ยสละ พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสูง (ปวส.) หรื อปริ ญญาตรี
ทั้ง 6 ภูมิภ าค มี คุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99) และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุด คือ
ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61)
ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ภาคตะวันออก สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.74) ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28)
ด้ า นความพอเพีย ง พบว่า ผู้ เรี ย นระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) หรื อปริ ญญาตรี
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และ ภาคใต้
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.70)
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คณะวิจัย ขอน าเสนอผลการศึกษาคุณลั กษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ประกาศนี ยบั4ตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้0าน
0
ได้ แ ก่ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า นความเสี ย สละ
ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง โดยจาแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 25-302
ตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความมีระเบียบวินัย
1. ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
3. ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
4. ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน
5. ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
6. ท่านประพฤติปฏิบัติหรือปรับปรุงตนเองตามคาแนะนาของ
อาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารดา หรือผู้ปกครอง
7. ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
8. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
9. ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ
10. ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ
11. ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
รวม
ข้อ

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

4.38
4.25
4.29
4.22
3.93
4.15

0.83
0.75
0.77
0.76
0.76
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
3.99

0.71
0.80

มาก
มาก

4.13
3.90

0.82
0.84

มาก
มาก

4.03
4.12

0.82
0.49

มาก
มาก

จากตาราง 25 พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรื อ ปริ ญ ญาตรี
มีคุณลั กษณะคุณธรรม จริย ธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.12)
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรีเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองก่อนมาเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29) และท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มี
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บ
รักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90)
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ตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ
0
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ระดับคุณธรรม2
ข้อ
S.D.
̅
𝒙
จริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ
12. ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
3.72
0.86
มาก
13. ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
3.56
0.88
มาก
14. ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
3.87
0.85
มาก
15. ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
4.04
0.77
มาก
16. ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
4.06
0.77
มาก
17. ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่น
4.12
0.80
มาก
เสียหาย
18. ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
4.29
0.74
มาก
19. ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ
4.38
0.73
มาก
จากผู้อื่น
20. ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
4.06
0.81
มาก
21. ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
3.91
0.99
มาก
รวม
4.00
0.49
มาก
จากตาราง 26 พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดับ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรือ ปริ ญ ญาตรี
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.00)
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรีเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อ
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29) และท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทา
ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56)
ตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ
22.
23.
24.
25.
26.
27.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ท่านไม่นาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
ท่านไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น
ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.46
4.02
3.57
3.82
3.00
3.76

1.55
0.96
1.52
0.97
1.27
0.93

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
28. ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
29. ท่านไม่ได้ใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รวม
ข้อ

̅
𝒙

S.D.

3.91
3.63
3.64

0.88
1.52
0.71
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ระดับคุณธรรม0
จริยธรรม
0
มาก 2
มาก
มาก

จากตาราง 27 พบว่า ผู้ เ รี ย นระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) หรื อ ปริญ ญาตรี
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.64)
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของ
ผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้ าของ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91) และท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลังผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่
ท่านไม่ลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00)
ตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความเสียสละ
ข้อ
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความเสียสละ
ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ
ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.82
4.06
3.83
3.91

0.92
0.85
0.84
0.85

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01
3.99
4.09
3.84
3.92
3.87

0.87
0.83
0.79
0.87
0.85
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93

0.56

มาก

จากตาราง 28 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
มีค ุณ ลัก ษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมในด้า นความเสี ยสละ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี ่ย
เท่ากับ 3.93)
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และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรีย นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู4ง
0
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่า0น
ให้ความช่วยเหลือเพื่ อนตามความสามารถของตน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06) และท่านให้ความช่วยเหลื2อ
สัตว์ด้วยความเมตตา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่าน
อธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82)
ตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น
ข้อ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ด้านความอดทน อดกลั้น
ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
ท่านอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน
ท่านพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ
ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์
ความรู้สึก
ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก
ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก
ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับคุณธรรม
จริยธรรม

3.44
3.26
3.31
3.68

1.07
1.05
1.04
0.90

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.96

0.86

มาก

3.92
3.76
3.87
3.87
3.82
3.68

0.90
0.94
0.93
1.08
0.87
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 29 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริย ธรรมในด้านความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68)
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอดทนต่อการทางาน
เพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามทางานที่ยากให้ สาเร็จ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.92) อีกทั้งมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ และท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อน
ชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ท่านอ่านตาราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.26)
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ตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 4
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความพอเพียง
0
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรี ยน
ระดับคุณธรรม2
ข้อ
S.D.
̅
𝒙
จริยธรรม
ด้านความพอเพียง
50. ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
3.92
0.82
มาก
51. ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน 3.95
0.76
มาก
เริ่มต้นใช้งาน
52. ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ
3.97
0.77
มาก
53. ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
4.01
0.77
มาก
ประหยัดหรือรู้คุณค่า
54. ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
4.05
0.77
มาก
55. ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา 3.93
0.80
มาก
56. ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นหรือมีประโยชน์
3.97
0.83
มาก
57. ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยม
3.08
1.44
ปานกลาง
โดยคานึงถึงความจาเป็น
รวม
3.86
0.52
มาก
จากตาราง 30 พบว่า ผู ้เ รีย นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
มีคุณ ลัก ษณะคุณ ธรรม จริย ธรรมในด้า นความพอเพี ยง โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี ่ย
เท่ากับ 3.86)
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษา
ทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01)
อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ และท่านเลือกซื้อสิ่งของที่
จาเป็นหรือมีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.97) สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยม โดยคานึงถึงความจาเป็น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง และศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษา ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน โดยสามารถแยก
เป็นระดับประถมศึกษา จานวน 4,260,675 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 3,888,744 คน
แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,058,322 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
1,830,422 คน แยกเป็นสามัญศึกษา จานวน 1,173,641 คน และอาชีวศึกษา จานวน 656,781 คน
และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 1,942,920 คน แยกเป็นระดับ ปวส. จานวน 329,367 คน
และปริญญาตรี จานวน 1,613,553 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ใ ช้ในการศึก ษาครั้งนี้ คือ นั กเรี ยน และนัก ศึกษา ที่ก าลั งศึ กษาอยู่ในระดั บ
ประถมศึกษา มัธ ยมศึ กษาหรื อเทีย บเท่ า และปริ ญญาตรี ห รื อเที ยบเท่ า ประจาปี การศึ กษา 2560
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จานวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage
sampling มีขั้นตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ สารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่ง
ทุติยภูมิแล้วจัดทากรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์ แห่งชาติ ซึ่งแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ และการกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 2,500 คน
ทั้งนี้ ภายหลังการทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะนามาใช้
ในการเก็บ รวบรวมจริ ง คณะผู้ วิจั ย จะวิเคราะห์ ห าค่าสถิติเพื่อให้ ได้ค่าประมาณความแปรปรวนของ
ประชากรและประมาณค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้น อีกครั้งหนึ่ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4
แบบสอบถามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
0
โดยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบกาหนดให้เลือกตอบ (Check list) และตอนที่ 02
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน
2
ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องทั้ง 3 ชุด โดยชุดที่ 1 ระดับประถมศึกษา ได้ตรวจสอบ
คุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม 0.95 ชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และชุดที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ได้ตรวจสอบคุณภาพของ
ดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม 0.94 เท่ากันทั้ง 2 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย และกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ
2. เขียนข้อคาถามของแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีความครอบคลุมตามโครงสร้าง
ของนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนนี้ได้เขียนข้อคาถามทั้งสิ้น 3 ชุด ๆ ละ 60 ข้อ ชุดที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชุดที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี มีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
3. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของคณะทางานวิจัยฯ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยนาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจน
การใช้ภาษาในการเขียนข้อคาถาม และใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบ
พบว่า ชุดที่ 1 กับชุดที่ 3 มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จานวนชุดละ 57 ข้อ สาหรับชุดที่ 2 มีข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 56 ข้อ และคณะวิจัยได้ปรับแก้เนื้อหาของข้อคาถามอีกครั้งหนึ่งตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
5. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนก โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วตามขั้นตอนในข้อ (4) ทั้ง 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
จานวน 60 คน และนามาวิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า Item-total Correlation
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient
แล้ ว คัด เลื อ กข้อ ค าถามโดยพิจ ารณาจากข้ อที่ มี อ านาจจ าแนกสู ง และรวมทุ ก ข้อ แล้ ว ครอบคลุ ม ตาม
โครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า
5.1 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดจานวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93
5.2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจานวนทั้งสิ้น 56 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90
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5.3 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรี มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจานวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.900
0
6. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
2

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
5.1.1 กลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 10 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปี
การศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับมากกว่า 3.50 และส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบ
อาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 17 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 และส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง
5.1.3 กลุ่มตัวอย่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 19 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 และส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง
5.2 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
5.2.1 ระดับประถมศึกษา
(1) โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภ าค มี คุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา
คือ ภาคใต้ และ ภาคกลาง ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(2) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง 6 ภู มิ ภ าค
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ
รองลงมาคื อ ภาคใต้ และ ภาคตะวั น ออก ตามล าดั บ โดยภู มิ ภ าคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง 6 ภู มิ ภ าค
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้
รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ และ ภาคตะวั น ออก ตามล าดั บ โดยภู มิ ภ าคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) ด้า นความซื่อสัตย์สุจริ ต พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภ าค
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ภาคตะวันออก สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันตก
และภาคกลาง ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก
(5) ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลางทุกภูมิภาค และภูมิภ าคที่มีค่าเฉลี่ ยสูงเป็น อันดับแรก คือ
ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุดซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
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(6) ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 4 ภูมิภาค
มี คุณธรรม จริ ย ธรรมในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และภูมิภ าคที่มีค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก คื0อ
0
ภาคเหนือ และภาคใต้ สำหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้
2
ตามล าดั บ และภู มิ ภ าคที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
(7) ด้ า นความพอเพี ย ง พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง 6 ภู มิ ภ าค
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ
ภาคใต้ รองลงมา คือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(8) โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่า ผู้เรียนมี
คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียง และ
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน สาหรับด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความ
เสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน
(9) ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการ
สอน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน และฉันทิ้ งเศษ
กระดาษหรือขยะลงในถังขยะ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความมีมารยาท
(10) ด้ า นความรั บผิดชอบ ผู้ เรียนระดับประถมศึก ษามีคุณลั กษณะคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มี 2 ข้อ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพูดคา “ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น และฉัน
พูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉัน
ตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน และฉันรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ
และฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน
(11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ ในระดับ มาก ได้แก่ ฉัน ไม่ใส่ร้ายเพื่อนทั้งต่อหน้าและลั บหลัง และฉันชักชวนเพื่อนให้ ทา
ความดี สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
(12) ด้ า นความเสี ย สละ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันแบ่งปันสิ่งของหรือขนมให้เพื่อน ข้อรองลงมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน มี 3 ข้อ ได้แก่ ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของ
ตน ฉันร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนและฉันร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน
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(13) ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุ ณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ0ที่
มีค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ดซึ่ งอยู่ ในระดั บ มาก ได้แ ก่ ฉั นพยายามแก้ปัญ หาอุ ปสรรคในการท างานให้ ส าเร็จ ข้0อ
รองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ และฉันให้อภัยเมื่อถู2ก
เพื่อนกลั่นแกล้ง สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึง
ชั่วโมงเรียน
(14) ด้านพอเพียง ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน
สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์
5.2.2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(1) โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลาดับ สาหรับ
ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคเหนือ
(2) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ตามลาดับ
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากัน คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
(3) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับเท่ากัน คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคเหนือ
(4) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 5 ภูมิภาคมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
เท่ากัน คือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(5) ด้ า นความเสี ยสละ พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็ น อัน ดับ แรก คือ ภาคตะวัน ตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(6) ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก
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(7) ด้ า นความพอเพีย ง พบว่า ผู้ เ รีย นระดั บ มั ธ ยมศึก ษาหรื อประกาศนีย บัต4ร
วิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี0่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามลาดั0บ
2
สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคเหนือ
(8) โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริย ธรรมในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน
พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี คุณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยู่ ในระดั บ มาก ได้แ ก่ ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านความพอเพียง
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความอดทน อดกลั้น
(9) ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองก่อนมาเรียน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการ
เรียนการสอน และท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้ องและสังคม และท่านเก็บรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
(10) ด้ า นความรั บผิดชอบ ผู้ เรียนระดับประถมศึก ษามีคุณลั กษณะคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ ท่ า นกล่ า วค าขอบคุ ณ เมื่ อ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ อื่ น
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น และท่านแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบเมื่ อ ท าทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น เสี ย หาย ส าหรั บ ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ได้แก่ ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
(11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง และท่านชักชวนเพื่อนให้
ทาความดี สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต
(12) ด้ า นความเสี ย สละ ผู้ เ รีย นระดั บประถมศึ ก ษามี คุณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อตามความสามารถของ
ตน และท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อมีโอกาส ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารให้เพื่อน และท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา สาหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
(13) ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริ ย ธรรม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่ อนชักชวนให้ ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ และท่านพยายาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ท่านอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน
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(14) ด้ า นความพอเพี ย ง ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่ า ข้อที0่มี
2
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
ดี ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยั ดหรือรู้ คุณค่า และท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่ งของ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดซึ่งอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
5.2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
(1) โดยภาพรวม พบว่า ผู้ เรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ
ปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มี คุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันตก และ ภาคเหนือ
ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(2) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้ เรี ยนระดับ ประกาศนีย บัต รวิ ช าชีพ ชั้น สู ง
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(3) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง 6 ภู มิ ภ าค
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ภาคตะวันออก
(4) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 4 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก
คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับิ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก
(5) ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งเป็ นอัน ดับ แรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
(6) ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก สาหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาค
ตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลาดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก
(7) ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ สาหรับภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาคตะวันออก
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(8) โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีคุณลักษณะคุ ณธรรม
02
จริย ธรรมในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน
พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี คุณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอยู่ ในระดั บ มาก ได้แ ก่ ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับ ได้แก่ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านความ
พอเพียง ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความซื่อสัตย์สุจริต
(9) ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองก่อนมาเรียน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านแต่งกายตามระเบียบของ
สถานศึกษา และท่ านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
(10) ด้ า นความรั บผิดชอบ ผู้ เรียนระดับประถมศึก ษามีคุณลั กษณะคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ ท่ า นกล่ า วค าขอบคุ ณ เมื่ อ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ อื่ น
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น และท่านแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
(11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง และท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลังผู้อื่น สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านไม่ลอกการบ้าน
เพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น
(12) ด้ า นความเสี ย สละ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน และท่านให้ความช่วยเหลือ
สัตว์ด้วยความเมตตา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ใ นระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่
เข้าใจด้วยความเต็มใจ
(13) ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้ความ
พยายามอย่างมาก ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ และ
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ท่านอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน
(14) ด้ า นความพอเพี ย ง ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ซึ่งอยู่ ในระดับ มาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ใน
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0
สภาพดี ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึ กษา
0
อย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ
2
และท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นหรือมีประโยชน์ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่คานึงถึงความจาเป็น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในภาพรวม
พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกกลุ่มอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก 1) ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การที่ผู้เรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิท
สนมกัน ทาให้ผู้เรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จากครอบครัว มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียน โดยการการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ ผู้เรียน โดยมีการควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบที่
วางไว้ มีความประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และ
ซึมซับความคิด เจตคติ พฤติกรรม และการกระทาของครอบครัว ทาให้นักเรียนมีการเลียนแบบและแสดง
พฤติกรรมเหมือนสมาชิกในครอบครัว ทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลมีการสังเกตสมาชิกในครอบครัวที่
มีความใกล้ชิดสนิ ทสนมและมีอิทธิพลต่อตนเอง ก่อให้ เกิดการเลี ยนแบบโดยการแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมา (ณัฐกร อินทุยศ.2556: 247-248) และประณต เค้าฉิม (2551: 355) ได้กล่าวว่า การอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทาให้บุคคลมีการซึมซับพฤติกรรมในครอบครัว ทาให้เกิดแนวโน้มที่
บุคคลจะเลียนแบบและปฏิบัติตามพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ถ้าครอบครัวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
บุคคลย่อมจะเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นกัน 2) โรงเรียน มีครูเป็นผู้ให้ความรู้มีการอบรมผู้เรียนใน
ทุกช่วงวัย ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงและหลังเลิกเรียน การจัดเวรประจาวั นเพื่อฝึกความรับผิดชอบ
การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริ ย ธรรมในชั่ ว โมงเรีย น การเข้า ค่า ยอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรม การจั ด
นิทรรศการในวันสาคัญ และการจัดกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ดังคากล่าวของสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
(2556: 51) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จากตัวแบบที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
ย่อมทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพิ่มมากขึ้น และ 3) เศรษฐกิจและสังคม
ถ้าผู้เรีย นได้รับการตอบสนองทางปัจจัยพื้นฐานอย่างเพียงพอ จะทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดาเนินชีวิต ทาให้สังคมมีความสุข แต่ในทางกลับกันถ้าผู้เรียนไม่ได้รับการตอบสนองทางปัจจัยพื้นฐาน
อย่างเพียงพอ จะทาให้ผู้เรียนมีปัญหาในการดาเนินชีวิต และอาจแก้ปัญหาในทางที่ผิด ส่งผลให้สังคมมี
ความวุ่นวายได้ ดังคากล่าวของสุทธิพร บุญส่ง (2552: 12) ที่กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
มีการตอบสนองทางปัจจัยพื้นฐาน จะทาให้มีความพึงพอใจในการดาเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น สามารถลด
ปัญหาทางสังคมที่จะตามมาจากความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ทาให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น และสังคม
มีความสงบสุขด้วย
จากการศึ กษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จะเห็นได้ว่า
ครอบครัว โรงเรีย น และเศรษฐกิจและสังคมมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบุคคลให้ มีคุณธรรม
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จริยธรรม ดังคากล่าวของสุทธิพร บุญส่ง (2552: 12) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
0
บุคคล มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน และด้านเศรษฐกิจและสังคม
เมื่ อ พิจ ารณาคุณ ลั กษณะคุ ณ ธรรม จริย ธรรมเป็ น รายด้า น พบว่า ด้า นความมี ร ะเบี ยบวิ น2ั ย
มีค่าเฉลี่ยสู งสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนเป็นสถานที่อบรมสั่ งสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการฝึกฝนให้ผู้เรียนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เป็ น ผู้ ใ หญ่ที่ มีคุ ณภาพ ดัง ที่ พระราชบั ญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้ก ล่ า วว่ า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจ ริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุ ข
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3) รวมถึงการที่โรงเรียนมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทาให้ครูประจาชั้นมี การมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ดังคากล่าวของ ทัศนียา
แสนทิพย์ (2559: 72) ได้กล่าวว่า โรงเรียนมีการมุ่งเน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก การที่ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนอย่างสุดความสามารถ แม้ว่าผู้เรียนจะ
มีปัญหาและอุปสรรคในการเรียน จะไม่ย่อท้อและพยายามปรั บปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนให้ดีขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ ดังคากล่าวของเติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 153-154) กล่าวว่า การที่บุคคลได้รับมอบหมายงาน
บุคคลจะมีความพยายามในการทางานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนก็ตาม
บุ ค คลที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง จะฝ่ า ฟั น อุ ป สรรค์ เ พื่ อ ท างานนั้ น ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี นอกจากนี้
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง ทาให้ผู้เรียนได้รับคาแนะนาและความช่วยเหลือในยามที่เกิดปัญหา
ทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความรู้กัน และการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อครู ทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนและรับผิดชอบใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังคากล่าวของสิรินทิพย์ สมคิด (2551: 84) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ
ครู ผู้ ส อนส่ ง ผลต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นของผู้ เ รี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ว นด้ า นความเสี ย สละและ
ด้านความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ยรองลงมาในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก ผู้เรียนมีการยึดถือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มหรือสังคม ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2524 : 29-30) อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสุริ 2548 : 18-20) ได้กล่าวว่า วัยรุ่นมีพัฒนาการทางสังคมที่
ยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมหรือกลุ่ม ไม่อยากทาความผิดเพราะต้องการให้กลุ่มหรือสังคมยอมรับตน หรือ
ให้ตนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด มีการให้ข้อมูล
ในเรื่องของความเสียสละ และผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงโดยการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อื่น
และโรงเรียน ทาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นและความเสียสละเพิ่มมากขึ้น ดังคากล่าวของ
พัชรีย์ ศักดี (2547: 56) ที่กล่าวว่า การใช้แผนกิจกรรมยุวกาชาดทาให้นักเรียนมีความเสียสละเพิ่มสูงขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากการเรี ย นยุ ว กาชาด ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง
การเสี ยสละ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน ส่ วนระดับประถมศึกษามีด้านความ
เสียสละอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เกิดจากผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาอาจมองว่าการเสียสละเป็นเรื่อง
การใช้ทรัพย์สินตัวเงิน แสดงให้เห็นว่านักเรีย นอาจไม่เข้าใจในความหมายของการเสียสละอย่างแท้จริง
นักเรียนอาจจะมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือโดยทางอ้อมแบบที่นักเรียนเองก็ไม่รู้ว่าได้ทาการช่วยเหลือเสียสละ
แล้ว ดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 29-30 อ้างถึงในดวงพร อุทัยสุริ 2548 : 18-20)
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ได้กล่าวว่า ผู้เรียนในช่วงอายุระหว่าง (2-10 ปี) จะตัดสินใจเลือก กระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
โดยไม่คานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อื่น และเลือกกระทาในสิ่งที่จะนาความพอใจมาให้ตนเองเท่านั้น เด็ กวัย0นี้
2
จะเริ่มรู้จัก การแลกเปลี่ยนแบบเด็ก ๆ คือ เขาทามา ฉันต้องทาไป เขาให้ฉัน ฉันต้องให้เขาตอบแทน
เป็นต้น ส่วนด้านความพอเพียงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการอบรมสั่งสอนใน
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากครอบครัวและโรงเรียน มีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างหลากหลาย ทาให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้เห็นแบบอย่างจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาให้ผู้เรียนซึมซับพฤติกรรมและสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอนาคต โดยใช้ค วามรู้ ทางวิช าการมาเชื่อ มโยงกัน มีค วามตระหนัก รู้ ในเรื่อ งของคุณ ธรรม ท าให้
วัยรุ่นไทยมีความเข้าใจและยอมรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ทาให้มีความคิดและ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สามารถจัดการสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยความรู้ความสามารถและความ
พร้ อมทางจิ ต ใจที่ มีค วามแข็ งแกร่ ง ดั งปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณธรรม
ในการดาเนินชีวิต ดังคากล่าวของเติมศักดิ์ คฑวนิช (2546: 193-194) ที่กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูราไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต ทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจ ช่วยให้เกิดพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ยั งพบประเด็น ที่น่า สนใจของคุณ ลั ก ษณะคุณธรรม จริ ยธรรม จาแนกเป็นระดั บ
การศึกษาได้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
จากคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า การที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานที่ยากให้สาเร็จโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค การเตรียมตัวอ่านตาราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน การแบ่งปันขนมหรือสิ่งของให้เพื่อน การ
มีน้าใจช่วยเหลือเพื่อนในยามที่มีปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และการให้
อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็นวัยที่กาลังอยู่ในวัยที่มองตนเองเป็นศูนย์กลาง
มีความซุกซน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ชอบเล่นและทากิจกรรมอย่างสนุกสนาน ถ้าผู้เรียนที่มี
ความอดทนสูง เมื่อได้รับการมอบหมายงานใดๆ ผู้เรียนก็จะมีความคิดว่า ตนเองทางานนี้ได้ ทาให้มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทางานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่องาน และจะพยายามทางานนั้นให้สาเร็จ ในขณะที่
ผู้เรียนที่มีความอดทนต่า จะมีความรู้ สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความยากและไม่ส ามารถทาได้
ผู้เรียนก็จะหลี กเลี่ย งการทางานนี้ และไปเล่น หรือทางานอื่นที่มีความสุขกว่า ดังคากล่ าวของมัณฑรา
ธรรมบุศย์ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ว่า วัยเด็กเข้าเรียน เป็นวัยที่เด็กเริ่มออกจากบ้านไปสู่โรงเรียน
ทาให้เด็กเรียนรู้บทบาทใหม่ของการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะได้รับการเรียนรู้
ระเบียบกฎเกณฑ์ ความประพฤติที่ต้องปฏิบัติในสังคม รวมถึงสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2556: 58-59)
กล่าวว่า การที่บุคคลมีความคิดและความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ จะทาให้บุคคลมีความอดทนไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคและสามารถทางานนั้นได้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่มีความคิดและ
ความเชื่อว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่มีศักยภาพในการทางานนั้นได้ บุคคลจะย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ทางานนั้นอีก นอกจากนี้ การที่ผู้เรียนมีความเสียสละอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนพบว่า การแบ่งปันขนมหรือสิ่งของให้เพื่อน การมีน้าใจช่วยเหลือเพื่อน
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0
ในยามที่ มี ปั ญ หา การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย น และการให้ อ ภั ย เมื่ อ ถู ก เพื่ อ น
0
กลั่นแกล้ง ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้เรียนเป็นวัยที่มีการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มากนัก ผู้ เรียน
2
จะได้รับการอบรมสั่งสอนโดยการเสริมแรง ซึ่งผู้เรียนจะกระทาความดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือรางวัล
แต่จะหลีกเลี่ยงการกระทาความผิด เนื่องจากกลัวถูกลงโทษ ทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจว่าการแบ่งปันขนมหรือ
สิ่งของเป็นอย่างไร การมีน้าใจช่วยเหลือหรือทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาแล้วจะได้อะไร ดังที่ สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต (2556: 34) ที่กล่าวว่า การเสริมแรงทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองต้องการ
อย่างเหมาะสม ซึ่งการเสริมแรงทางบวกนั้น มีการยกย่อง ชมเชย รวมถึงการให้รางวัล เพื่อให้บุคคลมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่การเสริมทางลบ โดยการทาโทษนั้น ทาให้
บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลง
ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้เรียนะดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริง
ผู้เรียนชักชวนให้เพื่อนทาความดี และผู้เรียนไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาต ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้เรียน
เริ่ ม เข้ า สู่ วั ย รุ่ น ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ ระหว่ า งเด็ ก และผู้ ใ หญ่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี อ ารมณ์ สั บ สนและ
เปลี่ยนแปลงง่าย มีความต้องการความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการความรักและความเข้าใจจากเพื่อนวัย
เดียวกัน เมื่อเพื่อนชักชวนให้ ผู้เรียนทาสิ่งใด แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนก็ย่อมที่จะทาตาม
เนื่ องจากมีความต้องการให้ เพื่อนยอมรับตนเองเป็นส่ ว นหนึ่งของกลุ่ ม เพื่อน ดังที่ วิทยากร เชียงกูล
(2552: 101-104) กล่าวว่า การที่บุคคลเป็นสัตว์สังคม ทาให้บุคคลต้องมีกลุ่มเพื่อน มีดาเนินชีวิตโดย
การปรั บตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อน เมื่อบุ คคลได้รับการชักชวนให้ ดาเนินชีวิตด้วยการทาสิ่งต่างๆร่วมกัน
บุคคลจะมีการรับรู้ความคิดและความคาดหวังจากกลุ่มเพื่อน ทาให้บุคคลมีความพยายามจะปฏิบัติตน
ตามที่กลุ่มเพื่อนต้องการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน รวมถึงการสร้าง
ความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อน แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่พยายามปฏิบัติตามที่กลุ่มเพื่อนต้องการ
อาจทาให้ บุ ค คลมี ความแปลกแยกในกลุ่ มเพื่ อน อาจถูก ข่ มเหงรั ง แกกั นในกลุ่ ม เพื่ อ น ท าให้ บุค คลมี
พฤติกรรมเสี่ยงไปในทางลบได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2549: 336) ส่วนความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ท่านพยายามทางานยากและแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การทางานให้สาเร็จ ซึ่งผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษามีการเรียนรู้และประสบการณ์ในการเรียนและการทา
กิจกรรมในโรงเรียน ทาให้ผู้เรียนมีการควบคุมจิตใจตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการไว้ มีความอดทน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสูงขึ้น ทาให้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการทาสิ่ง ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อจนประสบ
ความสาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ดังคากล่าวของลักขณา สริวัฒน์ (2556: 100-101) ที่กล่าวว่า การที่
บุ ค คลรู้ จั กควบคุม จิ ตใจให้ อ ยู่ ในแนวทางที่ ต นเองต้อ งการ มีก ารบั ง คั บใจตนเองให้ เป็ น ไปทางที่ เ รา
ตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้หรือในทางที่ชอบที่ควร โดยที่ บุคคลมีความความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทนพยายาม
ไม่ย่อท้ออุปสรรค บุคคลนั้นย่อมประสบความสาเร็จในชีวิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เรียนมีความคิดและความเชื่อว่า ผู้เรียนทาการบ้านหรือรายงานของตนเอง
ไม่ค่อยดีนัก และทาข้อสอบในวิชาเรียนไม่ค่อยได้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ออกมานั้นไม่ตรงตาม
ผู้เรียนต้องการ ผู้เรียนจึงนาต้นฉบับของเพื่อนมาลอกการบ้านหรือรายงานเป็นของตนเอง โดยมีมองว่า
เป็นเรื่องธรรมดา ดังงานวิจัยของนราวดี ลืมลมและวนิดา สุพรรณชาติ (2555: 66) ได้ทาการศึกษาแบบ
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สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลั0ย
0
ศิลปากร จานวน 353 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
2
ไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พฤติ กรรมความไม่ ซื่อสั ตย์ ทางการศึก ษาได้รั บเจตนาต่ อการกระท าพฤติก รรม การรับรู้ การควบคุ ม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้า งอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ
0.45 0.30 0.06 และ -0.14 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.20 และเจตนาต่อการกระทาพฤติกรรม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.43 0.13 และ 0.31 ตามลาดับ และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยด้านความอดทนอดกลั้นต่าสุดเหมือนกับ
ระดับมัธยมศึกษา
จากการศึ กษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในข้างต้น
นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความอดทนอดกลั้น โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการ
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยการจัดสถานการณ์จาลอง กิจกรรมกลุ่ม และบทบาทสมมติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความอดทน
อดกลั้น เพิ่มขึ้น (ลักขณา ศิริ วงศ์ 2549: 54) รวมถึงการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์ และ
ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเสียสละ โดยการทาให้ผู้เรียนมีความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน มีน้าใจช่วยเหลือกันในยามที่มีปัญหา ทาให้ผู้เรียนมีความรัก
และความผูกพันต่อโรงเรี ยน ทาให้ผู้เรียนมีการเคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน
ทาให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข (Akar Vural, Ruken et al. 2013: 225)

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ เกิดการน าข้อเสนอเชิ งนโยบายไปสู่ ก ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิ ทธิภ าพ
จึงมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
1. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับ สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่
2. ควรกาหนดนโยบายสู่ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จะต้องมีการขยายผลสาหรับการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน โดยต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
กั บ บริ บ ท (การกระจายอ านาจให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถก าหนดรู ป แบบการด าเนิ น การได้ ต าม
ความเหมาะสม)
3. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผู้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่นามาเป็นแบบอย่างได้
(Best practice)
4. ควรกาหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องให้ความสาคัญและร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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5. กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
0
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
2
และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
6. ควรมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางให้ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียน เพื่อให้การดาเนิ นกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และการระดม
ทรัพยากรในการดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอต่อสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมกับบริบท พื้นที่ สภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์
2. สถานศึกษาควรประสานงานกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
3. ปลูกฝังค่านิยมของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้เพิ่มความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาเห็นความสาคัญของการจัดศึกษาเพื่อเน้นการส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เช่น จัดประกวดสถานศึกษาที่มีผลงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในระดับจังหวัดและระดับภาค ฯลฯ
2. ส่งเสริมให้ สถานศึกษาจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย โดย
คานึงถึงความเหมาะสมกับบริบท
3. ควรส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา องค์กรในพื้นที่ เช่น
สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
4. ควรกาหนดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็นสาระสาคัญใน
แผนการตรวจราชการ หรือแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยศึกษาตัวแปรที่มีบริบทเกี่ยวข้ องกับผู้เรียน
และสถานศึกษาร่วมด้วย เช่น ขนาดของสถานศึกษา ภูมิภาค เศรษฐฐานะ เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติส าหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนที่จาแนกตามช่วงวัยของผู้เรียน
3. ควรมีการเจาะลึกในประเด็นการศึกษาแต่ละด้านหรือแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถาม

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
1. ดร.บุ ญลื อ ทองอยู่
2. ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
3. พระมหาไชยา ปญฺญาคโม (หัดประกอบ)
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ
5. ดร.ชาลิสา พุ กกะรัตน์
6. ดร.ภัทรานิษฐ์ บุ ญยวิบูล ย์
7. ดร.ปรัชญวรรณ วนานัน ท์

อดีตรองปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
วัดปทุมวนารามราชวรวิห าร
ภาควิช าบริห ารเทคนิคการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
กระทราวงสาธารณสุขฃ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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002
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประถมศึกษา)
ข้อ

รายละเอียดข้อคาถาม

ด้านความมีระเบียบวินัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา

ขาดการละเมิด
สิทธิผู้อื่น(จาก
นิยามศัพท์)

ฉันไหว้ผู้ปกครอง
ฉันมาโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผ่าน
ฉันเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสิ่งของ
ฉันทิ้งเศษกระดาษหรือขยะลงในถังขยะ
ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีมารยาท
ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ

7
3
7
7
7
7
7
6
7

1.00
0.43
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.86
1.00

คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
เป็นเรื่องทั่วไป คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

10 ฉันดูแลร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย
11 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย
ด้านความรับผิดชอบ

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ขาดการติดตาม
ปรับปรุง เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

12 ฉันตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน
13 ฉันทางานส่งครูตรงตามเวลาที่กาหนด
14 ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครูสอน
15 ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ
16 ฉันลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล

7

1.00

3
7
7
7

0.43
1.00
1.00
1.00

17
18
19
20
21

6
7
7
7
7

0.86
1.00
1.00
1.00
1.00

7

1.00

ฉันค้นหาความรูจ้ ากแหล่งความรูภ้ ายนอกโรงเรียน
ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ฉันรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ฉันพูดคา “ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ฉันพูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น
22 ฉันช่วยเหลืองานบ้าน

อะไร ควร
อธิบาย

ขีดเส้นใต้
ไม่ขีดเส้นใต้
ควบคุมดูแล

คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ข้อ

รายละเอียดข้อคาถาม

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
23 ฉันลอกการบ้านเพื่อน
24 ฉันพูดโกหก
25
26
27
28
29

ฉันหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ฉันนาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง

30 ฉันชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
31 ฉันใส่ร้ายเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ด้านความเสียสละ
32 ฉันอธิบายความรู้ให้เพื่อนฟัง
33 ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
34 ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
35 ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
36 ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
37 ฉันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อนื่
38 ฉันอาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
39 ฉันให้กาลังใจเพื่อนในการทางาน
40 ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน
41 ฉันร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน
42 ฉันร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
ด้านความอดทน อดกลั้น
43 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
44 ฉันพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ
45 ฉันอ่านตาราล่วงหน้า
46 ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้เล่นในเวลาเรียน
47 ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ยาก
48 ฉันตั้งใจทางานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ
49 ฉันพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
50 ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
51 ฉันควบคุมอารมณ์ได้เมื่อถูกเพื่อนตาหนิ

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

5
6

0.71
0.86

5
7
3
7
6

0.71
1.00
0.43
1.00
0.86

7
5

1.00
0.71

7
7
6
7
7
6
6
5
7

1.00
1.00
0.86
1.00
1.00
0.86
0.86
0.71
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

5
7
7
7
7
7
7
7
7

0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

รายการ
ปรับปรุง

ควรมีการ
ขยายขอบเขต

ควรมี
สถานการณ์

สรุปผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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52 ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
ด้านความพอเพียง
53 ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
54 ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์
55 ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่าง
ประหยัด
56 ฉันใช้จ่ายอย่างประหยัด
57 ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
58 ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือที่โรงเรียนให้อยู่
ในสภาพดี
59 ฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน
60 ฉันปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิกใช้

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา

7

1.00

7

1.00

7
7

1.00
1.00

7
7
6

1.00
1.00
0.86

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

6
7

0.86
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
ตามความ
จาเป็น

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
ข้อ

รายละเอียดข้อคาถาม

1.ด้านความมีระเบียบวินัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน
ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม
ท่านประพฤติปฏิบตั ิหรือปรับปรุงตนเองตาม
คาแนะนาของอาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และ วัฒนธรรมไทย
ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ

10 ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ
11 ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
2.ด้านความรับผิดชอบ
12 ท่านตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน
13 ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
14 ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
15 ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
16 ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
17 ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
18 ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย
19 ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
20 ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น
21 ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
22 ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุม

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

7
7
7
6
7
7

1.00
1.00
1.00
0.86
1.00
1.00

7
7

1.00
1.00

6

0.86

7

1.00

6

0.86

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา

ขาดการละเมิด
สิทธิผู้อื่น (จาก
นิยามศัพท์)

คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
เป็นเรื่อง
ทั่วไป

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ขาดการติดตาม
ปรับปรุง เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

อะไร ควร
อธิบาย

คัดเลือกไว้

6
6
7
7
6
7

0.86
0.86
1.00
1.00
0.86
1.00

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

6
7

0.86
1.00

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ไม่ขีดเส้นใต้
ควบคุมดูแล

คัดเลือกไว้
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3.ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
23 ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
24 ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
25 ท่านนาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
26 ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
27 ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น
28 ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
29 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
30 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4.ด้านความเสียสละ
31 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็ม
ใจ
32 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
33 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน
สถานศึกษา
34 ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
35 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
36 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
37 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
38 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
39 ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ
40 ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5.ด้านความอดทน อดกลั้น
41 ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าหรือเตรียมความ
พร้อมสาหรับชั่วโมงเรียนต่อไป
42 ท่านอ่านตาราล่วงหน้า
43 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ
44 ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์
ความรูส้ ึก
45 ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้อง
ใช้ความพยายามอย่างมาก
46 ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
47 ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

5
5
5
7
3
7
7

0.71
0.71
0.71
1.00
0.43
1.00
1.00

5

0.71

7

1.00

คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7

1.00

คัดเลือกไว้

5
7
7
7
7
7

0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

3

0.43

ตัดทิ้ง

7
7
7

1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7

1.00

คัดเลือกไว้

6
6

0.86
0.86

คัดเลือกไว้

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้

ควรมี
สถานการณ์

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
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48 ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้
สาเร็จ
49 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
50 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
6.ด้านความพอเพียง
51 ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น
52 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
53 ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้
จ่ายเงิน
54 ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน
55 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สงิ่ ของ
56 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดหรือรู้คุณค่า
57 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
58 ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา
59 ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นหรือมีประโยชน์
60 ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่
คานึงถึงความจาเป็น

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา

5

0.71

คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7

1.00

7
6

1.00
0.86

7

1.00

คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7
7
3
3

1.00
1.00
0.43
0.43

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
ตามความ
จาเป็น

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
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(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี)
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ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

สรุปผลการ
พิจารณา

ขาดการละเมิด
สิทธิผู้อื่น (จาก
นิยามศัพท์)

1.ด้านความมีระเบียบวินัย
1
2
3
4
5
6

รายการ
ปรับปรุง

ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน
ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ท่านประพฤติปฏิบตั ิหรือปรับปรุงตนเองตามคาแนะนา
ของอาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7 ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
8 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
9 ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ

7
7
7
6
7
7

1.00
1.00
1.00
0.86
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้

6

0.86

10 ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
11 ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
2.ด้านความรับผิดชอบ

7
6

1.00
0.86

12 ท่านตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน
13 ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
14 ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
15 ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
16 ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
17 ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
18 ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย
19 ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
20 ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
21 ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
22 ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุม

7

1.00

3
3
7
7
6
7

0.43
0.43
1.00
1.00
0.86
1.00

ตัดทิ้ง

7
7
6
7

1.00
1.00
0.86
1.00

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
เป็นเรื่อง
ทั่วไป

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ขาดการติดตาม
ปรับปรุง เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

อะไร ควร
อธิบาย

คัดเลือกไว้

ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ไม่ขีดเส้นใต้
ควบคุมดูแล

คัดเลือกไว้
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ข้อ

รายละเอียดข้อคาถาม

3.ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
23 ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
24 ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
25 ท่านนาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
26 ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
27 ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น
28 ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
29 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
30 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4.ด้านความเสียสละ
31 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
32 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
33 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
34 ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
35 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
36 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
37 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
38 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
39 ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ
40 ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5.ด้านความอดทน อดกลั้น
41 ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
42 ท่านอ่านตาราล่วงหน้า
43 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ
44 ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์
ความรูส้ ึก
45 ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก
46 ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
47 ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก
48 ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้
สาเร็จ

ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

5
5
5
7
5
7
7

0.71
0.71
0.71
1.00
0.71
1.00
1.00

5

0.71

คัดเลือกไว้

7
7
7
7

1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

5
7
7
7
7
7

0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7
7
7
7

1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว้

7

1.00

คัดเลือกไว้

6
6
7

0.86
0.86
1.00

คัดเลือกไว้

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ควรมี
สถานการณ์

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ผลรวมของ
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC.

49 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
50 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
6.ด้านความพอเพียง
51 ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น

7
7

1.00
1.00

3

0.43

52 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
53 ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงิน
54 ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน
55 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สงิ่ ของ
56 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัดหรือรูค้ ุณค่า

7
6
7

1.00
0.86
1.00

คัดเลือกไว้

7
7

1.00
1.00

คัดเลือกไว้

57 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้
อยู่ในสภาพดี
58 ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา
59 ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นหรือมีประโยชน์
60 ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่
คานึงถึงความจาเป็น

7

1.00

คัดเลือกไว้

7
7
5

1.00
1.00
0.71

คัดเลือกไว้

ข้อ

รายละเอียดข้อคาถาม

รายการ
ปรับปรุง

สรุปผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ตามความ
จาเป็น

ตัดทิ้ง

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะทางานโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายชื่อคณะทางานโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
3. ผู้ชว่ ยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์)
4. ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
7. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. ผู้แทนสานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
11. ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. ดร. สมพันธ์ อภิรักส์
ข้าราชการบานาญ
13. หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. (สนย. สป.)
14. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. (สนย. สป.)
15. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. (สนย. สป.)
16. นางชุติกาญจน์ พรหมดนตรี (สนย. สป.)
17. นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์ (สนย. สป.)
18. นางสาวธนาทิพย์ ชมเชยวงศ์ (สนย. สป.)
19. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (สนย. สป.)
20. นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์ (สนย. สป.)
21. นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์ (สนย. สป.)
22. นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์ (สนย. สป.)
23. นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะทางานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

รายชื่อคณะทางานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
1. นางปัถมา ดวงแก้ว
2. นางสาวนิภา แสงพันธุ์
3. นางไพจิตรา นาคแย้ม
4. นางสาวพัชณี เพชรอาวุธ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 4
สานักงานศึกษาธิการภาค 4

5. นางสาวจินตนา อินทสระ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 6

6. นางนิภา สุวรรณชาติ
7. นางวิภา จิรจินดากุล
8. นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พาณิช
9. นางไซหนับ เอสเอ
10. นางจุฑามาศ ช่อคง
11. นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา
12. นางสาวสุภาพร จันฤาไชย

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 6
สานักงานศึกษาธิการภาค 7
สานักงานศึกษาธิการภาค 7
สานักงานศึกษาธิการภาค 8
สานักงานศึกษาธิการภาค 9
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
สานักงานศึกษาธิการภาค 11

13. นางอัจฉรียา ชุมนุม
14. นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์
เจริญ
15. นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
16. นางปิยะมาศ ปันทนา

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 14
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 15

17. นายจีรศักดิ์ แก้วโก
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
18. ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต ยาฉาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
19. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 3
20. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 12
21. ผู้แทนสานักงานศึกษาธิการภาค 18

ภาคผนวก ง
เครื่องมือ แบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถาม
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประถมศึกษา)
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้วทา

เครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องคาตอบ ซึ่งคาตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก - ข้อผิด นักเรียนสามารถตอบได้อย่างสบาย
ใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้น ขอให้นักเรียนเลือกตอบตามความเป็นจริง ที่ตรงกับความคิดเห็น ความรู้สึก
หรือการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด.............................................
2. เพศ  ชาย
 หญิง
3. อายุ........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 เท่ากับ........................................................
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน
 ข้าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจ้างทั่วไป
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังนี้
จริงมากที่สุด
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มากที่สุด
จริงมาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มาก
จริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน ปานกลาง
จริงน้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อย
จริงน้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อยที่สุด
ข้อ
1
2
3

4
5

ข้อความ
ฉันไหว้ผู้ปกครอง
ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผ่าน
ฉันเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสิ่งของ
ฉันทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด
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ข้อ
6
7
8
9
10
๑1
12
13
๑4
๑5
16
๑7
18
19
๒0
๒1
๒2
๒3
๒4
๒5
๒6
27
28
29
30
31
32
33
๓4
๓5
๓6
37
38
39

ข้อความ

ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีมารยาท
ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
ฉันดูแลร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย
ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ฉันตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน
ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครูสอน
ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ
ฉันลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
ฉันค้นหาความรูจ้ ากแหล่งความรูภ้ ายนอกโรงเรียน
ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ฉันรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ฉันพูดคา “ขอโทษ” เมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ฉันพูดคา “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ฉันช่วยเหลืองานบ้าน
ฉันลอกการบ้านเพื่อน
ฉันพูดโกหก
ฉันหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
ฉันชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
ฉันใส่ร้ายเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ฉันอธิบายความรู้ให้เพื่อนฟัง
ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ฉันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อนื่
ฉันอาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
ฉันให้กาลังใจเพื่อนในการทางาน
ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน
ฉันร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน
ฉันร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น
๔0 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด
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ข้อ
๔1
๔2
๔3
๔4
๔5
๔6
47
48
49
50
51
52
๕3
54
55
56

ข้อความ

ฉันพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ
ฉันอ่านตาราล่วงหน้า
ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้เล่นในเวลาเรียน
ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ยาก
ฉันตั้งใจทางานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ
ฉันพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ฉันควบคุมอารมณ์ได้เมื่อถูกเพื่อนตาหนิ
ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์
ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่างประหยัด
ฉันใช้จ่ายอย่างประหยัด
ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือที่โรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี
ฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน
57 ฉันปิดน้าปิดไฟเมื่อเลิกใช้
กก

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด

แบบสอบถาม
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้ผู้เรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว

ทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องคาตอบ ซึ่งคาตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก - ข้อผิด ผู้เรียนสามารถตอบได้อย่าง
สบายใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น ขอให้ผู้เรียนเลือกตอบตามความเป็นจริ ง ที่ตรงกับความคิดเห็ น
ความรู้สึก หรือการปฏิบัติของผู้เรียนมากที่สุด
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด.............................................
2. เพศ  ชาย
 หญิง
3. อายุ........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 เท่ากับ........................................................
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน
 ข้าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจ้างทั่วไป
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังนี้
จริงมากที่สุด
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มากที่สุด
จริงมาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มาก
จริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน ปานกลาง
จริงน้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อย
จริงน้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อยที่สุด

ข้อ
1
๒
๓
๔

ข้อความ
ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
น้อย

จริง
น้อย
ที่สุด

121
ข้อ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒7
๒8
29
๓0
๓1
๓2
๓3
๓4
๓5
๓6
๓7
๓8
39
๔0

ข้อความ
ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม
ท่านประพฤติปฏิบตั ิหรือปรับปรุงตนเองตามคาแนะนาของอาจารย์ บิดา
มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ
ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
ท่านตรงต่อเวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน
ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ท่านนาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ
ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น
ท่านอ่านตาราล่วงหน้า
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ข้อความ
ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ
ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก
ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงิน
ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน
ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สงิ่ ของ
ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า
ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา
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แบบสอบถาม
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรี)
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้ผู้เรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว

ทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องคาตอบ ซึ่งคาตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถู ก - ข้อผิด ผู้เรียนสามารถตอบได้อย่าง
สบายใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น ขอให้ผู้เรียนเลือกตอบตามความเป็นจริง ที่ตรงกับความคิดเห็ น
ความรู้สึก หรือการปฏิบัติของผู้เรียนมากที่สุด
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด.............................................
2. เพศ  ชาย
 หญิง
3. อายุ........................................ปี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.๓ เท่ากับ........................................................
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน
 ข้าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจ้างทั่วไป
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังนี้
จริงมากที่สุด
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มากที่สุด
จริงมาก
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มาก
จริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน ปานกลาง
จริงน้อย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อย
จริงน้อยที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อยที่สุด
ข้อ
1
๒
๓

ข้อความ
ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา
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ข้อ

ข้อความ

๔
๕
๖

ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน
ท่านทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ท่านประพฤติปฏิบตั ิหรือปรับปรุงตนเองตามคาแนะนาของอาจารย์ บิดา
มารดา หรือผู้ปกครอง
ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ท่านเข้าแถวตามลาดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ
ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ
ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้
ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการทางาน
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน
ท่านทางานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่กาหนด
ท่านร่วมมือกับเพื่อนทากิจกรรมของสถานศึกษา
ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อทาทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ท่านกล่าวคาขอโทษเมื่อทาผิดต่อผู้อื่น
ท่านกล่าวคาขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน
ท่านลงมือทาการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุมดูแล
ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ
ท่านนาสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว
ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น
ท่านชักชวนเพื่อนให้ทาความดี
ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ
ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน
ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
ท่านร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา
ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน
ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ท่านอาสาทางานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ
ท่านร่วมทากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น
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ข้อความ
ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
ท่านอ่านตาราล่วงหน้า
ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ
ท่านใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
ท่านอดทนต่อการทางานเพื่อให้งานสาเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ท่านพยายามทางานที่ยากให้สาเร็จ
ท่านพยายามหาคาตอบในข้อที่ยาก
ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว
ท่านทาความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน
ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สงิ่ ของ
ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า
ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี
ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือสถานศึกษา
ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นหรือมีประโยชน์
ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่คานึงถึงความจาเป็น
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