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บทคัดย่อ 
 

การวิ จั ย เ รื่ อ ง  ศ ึก ษ า ค ุณ ธ ร ร ม  จ ร ิย ธ ร ร ม  ข อ ง ผู ้เ ร ีย น ใ น ส ถ า น ศ ึก ษ า  ส ัง ก ัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู ้เร ียนในสถานศึกษา  
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการวิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู ้เร ียนในสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ น ามาร่างเป็นกรอบศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามของนักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม 
0.95, 0.94 และ 0.94 ตามล าดับจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธี multi-stage sampling มีขั้นตอน
การได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ส ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิแล้วจัดท า
กรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของ
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จ านวน 1,200  คน   
และ 2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
โดยระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ  

 

ผลการวิจัย พบว่า  
๑. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง 
ตามล าดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  

๒. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และรายด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความพอเพียง และ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความอดทน อดกลั้น  
และด้านความเสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน  

๓. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง  6 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก 
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ตามล าดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคเหนือ   

๔. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม  
และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก  

๕. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ ตามล าดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  



 
 

 

 

๖. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และ
ทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ 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 
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ค าน า 

รายงานการศึกษาวิจัย “การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ” ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่
บริการของส านักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่งซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน 
นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2560 ในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวน 3 ,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling 
และน ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ รวมทั้งวิเคราะห์ระดับคุณธรรม จริยธรรมดี โดยหา
ค่าเฉลี่ย (�̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  ก ารศึ กษาคุณธ รรม  จ ริ ย ธ ร รมของผู้ เ รี ย น ในสถานศึ กษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่น าเสนอในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความพยายามที่จะวัดและประเมินผล
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา ดังนั้น แบบสอบถามที่ใช้ส าหรับด าเนินการวัดและ
ประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาในอนาคตจึงต้องมีการน าไปประยุกต์ปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมและมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพ่ือน าไปสู่การขยายผล
ในการพัฒนาความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาต่อไป และส่งเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงค์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียน และนักศึกษา ของประเทศ ให้เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะ
ผู้เชี ่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบสอบถาม ทั ้ง 7 ท่าน 
คณะท างานภาคสนามส าหรับการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ซึ่งท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้
ด ้ว ยด ี และคณะท างานโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 

   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
เหตุผลและความเป็นมา 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ 
ในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ให้เกิดกับผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดเด่นประการหนึ่ง 
ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ คือ ในส่วนของเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ให้ความส าคัญต่อระดับ
ความส าเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความส าเร็จที ่ช ัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู ้เรียน  เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนตามแผนฯ ดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) นอกจากนี้ แผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังกล่าว ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้หลาย
ประการ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุผลส าเร็จ
ต่อคุณภาพของผู ้เรียน โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ที ่สนองต่อพันธกิจด้านการยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล ได้มีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และก าหนดตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลส าเร็จ
ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้  

 

จากการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือมีภารกิจโดยตรงในการรวบรวม/ศึกษา ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในมิติด้าน
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลครบถ้วน ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะ
คุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : ฏ) ดังนั้น เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเป็นสิ่งส าคัญมาก โดยจะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เพราะความรู้  
และวิทยาการทั้งปวงไม่ช่วยให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ แต่การพัฒนาด้านที่ส าคัญที่สุด คือ การปลูกฝัง
ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เป็นการท า
หน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ จากปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวมา ส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ สป. จึงเห็นควรให้มีการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลส าคัญ
ประกอบการวิเคราะห์ถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนก าหนดแนวทาง การจัดหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัด  



 
 

 

 

และประเมินผลที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของประเทศ ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
                                                                                               
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ใน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง 
 2. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                                                                                                                                           
ขอบเขตการวิจัย 
 1. เป้าหมายการวิจัย 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลังศึกษา
อยู่ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 10,092,339  คน   

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวน 3 ,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage sampling 
และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ 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 จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่แสดงออกถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดหรือเจตคติ การประพฤติ 
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามตามกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นในสังคม ซึ่งประกอบด้วย 
 1.1 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎ 
ระเบียบ กติกาและจรรยามารยาทตามข้อบังคับ ข้อตกลงของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม  
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และหลักของศีลธรรมอันดี เช่น การไหว้ผู้ปกครอง การแต่งกายตามระเบียบ การเก็บรักษาสิ่งของ  
อย่างเป็นระเบียบ การเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสิ่งของ การเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 1.2 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติ ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความผูกพัน ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานส าเร็ จ
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดีและรวดเร็ว โดยการเอาใจใส่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตาม
ผลงานที่ท าให้ลุล่วงด้วยดี และยอมรับผลของการกระท าของตน เช่น การตรงต่อเวลา การท าการบ้าน
ด้วยตนเอง การรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน การพูดค า “ขอโทษ”เมื่อท าผิดต่อผู้ อ่ืน การพูดค า 
“ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น การช่วยเหลืองานครูและผู้ปกครอง 
  1.3 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงผู้อื่น มีความจริงใจและไว้วางใจต่อทุกคน ตรงต่อความเป็นจริง 
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรงและท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง เช่น การไม่พูดโกหก การไม่ลอกการบ้านเพ่ือน 
การประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง  การพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง การชักชวนเพ่ือน
ให้ท าความด ี   
  1.4 ความเสียสละ หมายถึง การเป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลืองานผู้อ่ืนและสังคม รู้จัก
แบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่  
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ หรือก าลังสติปัญญา
ด้วยความเต็มใจ ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น กับผู้ อ่ืน 
และสังคม เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน การบริจาคเงินและสิ่งของ การร่วมท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับทางโรงเรียน 
  1.5 ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วย 
ความเข้มแข็งทางจิตใจมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่มากระทบ  
และเข้ามาขัดขวางในการท างาน โดยใช้สติปัญญาในการคิด ไตร่ตรอง และควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็น
คนมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลา และอดทนต่อความยากล าบาก อดทนต่อการตรากตร าท างาน อดทนต่อ 
การเจ็บใจ อดทนต่อกิเลส และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามฝึกฝนงานที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ เมื่อได้รับงานที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพ่ิมเติมให้ท างานได้ส าเร็จ 
เช่น การอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน การตั้งใจท างานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ การแก้ปัญหา
อุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อถูกเพ่ือนต าหนิ การถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง 
  1.6 ความพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ความพอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รู้จักท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัยพ์สิน
ของตนเองและสิ่งของในโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข เช่น การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น การใช้จ่ายอย่างประหยัด การเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การรักษาทรัพย์สินของที่บ้าน/โรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี การประหยัดการใช้
พลังงานทั้งที่บ้าน/โรงเรียน การปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ 
 2. สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ภายใต้การดูแลของส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6  
ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 -2 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 
2560 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560  
  
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงระดับคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในมิติ
คุณลักษณะพึงประสงค์ที่ เกิดกับผู้ เรียน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นประโยชน์  
ต่อบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ 
ตลอดจนทักษะความมีคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
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บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ คณะวิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอผล
การศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
 3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
 4. องค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะของจริยธรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม  
  คุณธรรม จริยธรรม เป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคล
ประพฤติด ีประพฤติชอบด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต การที่
จะให้คนในสังคมมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ได้นั้น ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่เข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นพฤติกรรมดีงามที่แสดงออก และควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และสังคม ต้องการให้มีขึ้นในตัวของผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่สังคมชมชอบและให้การสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม คุณธรรม จริยธรรม จะประกอบขึ้น
ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของทุกคน  
เป็นสิ่งจ าเป็นในสังคม ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรม นโยบายสังคมของรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ในส่วนของภาคการศึกษาได้ก าหนดไว้ว่า จะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมน าความรู้  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
จึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมไทยที่ต้องการทั้งคนดีและคนเก่ง (สุภาพร  
สุขสวัสดิ์. 2552 : 24) 
  ค าว่า คุณธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า virtue จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ค าว่า
คุณธรรม จริยธรรม มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ ค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า “จริยธรรม” เป็นค าที่แยกกัน 
มีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า “คุณธรรม” แปลว่า ความดี มีประโยชน์ เป็นค าที่มีความหมายเป็นนามธรรม 
ส่วนค าว่า “จริย” แปลว่า กิริยาที่ควรประพฤติ เป็นค าที่มีความหมายเป็นรูปธรรม ส่วนค าว่า “ธรรม” 
มีความหมายหลายประการ เช่น ความด ีหลักค าสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกัน



 
 

 

 

จะได้เป็นคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ ค าว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียง
กันมาก จึงมักมีผู้ใช้ค าสองค านี้ไปด้วยกันเป็นคุณธรรมและจริยธรรม แต่ค าสองค านี้มีความแตกต่างกัน
ซึ่งมีนักจิตวิทยา นักปรัชญา และนักการศึกษา ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ดวงพร อุทัยสุริ (2548 : 15) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม จริยธรรมว่า เป็นการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุข  
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
  นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551 : 9) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม จริยธรรม คือ 
คุณลักษณะ สภาวะ หรือสภาพของคุณงามความดีที่บุคคลมีอยู่และแสดงออกทางความประพฤติปฏิบัติ
ในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติ
ในทางสังคม 
  สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความ
ประพฤติดี เป็นพฤติกรรมการแสดงออกอันเนื่องมาจากคุณงามความดีในจิตใจ ตามหลักศีลธรรม 
ปรัชญา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปตามความส านึก
ในจิตใจ กระท าเพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบหรือสภาพบังคับให้ต้องกระท า  
ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยธรรมอันงดงาม 
ดังนั้น ค าว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันอยู่เสมอ 
 พระบ ารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554 : 13-14) ได้ประมวลค าว่า“คุณธรรม” และ 
“จริยธรรม” เข้าด้วยกันได้เป็น “คุณธรรม จริยธรรม” (Moral Virlucs) มีความหมายว่า เป็นการประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรืออาจจะให้ความหมายได้ว่า 
“คุณธรรมตามกรอบจริยธรรม” คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ เพ่ือให้มี
คุณภาพ ลักษณะอันน ามาซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามค าสั่งสอน 
ในศาสนา หรือการประพฤติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้งกาย วาจา และใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข 
ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคม เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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 พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปตามความส านึกในจิตใจกระท า เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม
ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบหรือสภาพบังคับให้ต้องกระท า ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วแสดงออกมา
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ก็จะได้ชื่อเป็นผู้มีจริยธรรมอันงดงาม ดังนั้น ค าว่า “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นค าที่
คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันอยู่เสมอ 
 1.2  ความหมายของคุณธรรม 
  ค าว่า คุณธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้ในทัศนะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  พรณรงค ์สิงห์ส าราญ (2550 : 16) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามทั้งหลาย 
ซึ่งฝังลึกอยู่ในจิตส านึกของบุคคล และเป็นคุณสมบัติที่มิอาจหาได้ในสัตว์โลกชนิดอ่ืน อาจกล่าวได้ว่า
คุณธรรมเป็นสมบัติของมนุษย์ชาติโดยเฉพาะ และจริยธรรมนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการอยู่ร่วมกัน 
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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 หลักธรรมในศาสนามักเป็นค าสั่งสอนที่ให้บุคคลตระหนักรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีหรือ 
สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งมีการน าไปประยุกต์เป็นหลักในการปฏิบัติ
ในอาชีพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า จรรยาบรรณ (Ethics) ดังนั้น หลักธรรมทางศาสนาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม 
  นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551 : 9) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม คือ 
คุณลักษณะ สภาวะหรือสภาพของคุณงามความดีที่เป็นไปในทางถูกต้อง ดีงาม ท าให้เกิดความชื่นชม
ยินดี มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความยินดี 
  นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 13) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม คือ สภาพคุณงาม 
ความดีที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคล เป็นสิ่งที่บุคคลโดยทั่วไปหรือสังคมยอมรับ เกิดจากความเพียรพยายามในการ
กระท าความดีเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน จนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย ได้รับการสั่งสมหรือ
ปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได้ฝืนใจ เป็นแนวทางในการประพฤติตนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน และส่งผลให้สังคมของการอยู่ร่วมกันมีความสุขและความเจริญงอกงาม  หลักคุณธรรม 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะคุณธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและดีงาม และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณงามความดีของสังคมโดยส่วนรวม 
  พระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551 : 15) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่ 
เป็นความดี ความงามที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นนิสัย และเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ของบุคคลทั่วไป   
  สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 11) ให้ความหมายของ
คุณธรรมว่า คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดี เป็นมโนธรรม เป็นความคิดดีที่
กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม และสามารถจ าแนกความถูกผิดได้ มีสติสัมปชัญญะ  
มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม 
  สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า จริยธรรมเป็นความประพฤติของบุคคล เป็น
แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือประโยชน์  
ของตนเองและส่วนรวม 
  อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 24) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคมของบุคคลทั้งทางกาย วาจา ใจ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเจริญและอยู่รวมกันอย่างสงบสุข เป็นการขจัดขัดแย้งทางสังคม ท าให้เกิดการพัฒนาและเป็นปกติ
สุขทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553 : 7) ได้สรุปความหมายของคุณธรรมว่า หลักคุณงามความดี ความถูกต้อง
ที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลในสังคมยึดมั่นเป็นหลักประจ าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 
  นาวิน เหมือนแสง (2553 : 39) กล่าวโดยสรุป คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ เช่น 
ความเมตตา ความซื่อสัตย์ เป็นต้น มีผลท าให้จิตใจอยู่ในภาวะที่ดีงาม และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่  
เป็นประโยชน์ ส่วนจริยธรรมคือการแสดงออกทางกาย วาจา เช่น เมื่อมีความเมตตากรุณาก็ลงมือช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน เมื่อมีความซื่อสัตย์ก็ตั้งมั่นอยู่ในศึล 5 ไม่ลักขโมย 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 ตามท านองคลองธรรม ไม่ท าผิดศีลธรรมอันดีงาม เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์  
การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ การไม่เสพสิ่งเสพติด เป็นต้น คุณธรรมเป็นเครื่องที่จะประกอบ 
คุณงามความดีของมนุษย์ เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรม เพราะเนื่องจากมันอยู่ในสภาพของจิตใจ  
ไม่ได้แสดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากเราจะแสดงออกมา เรียกว่า 
จริยธรรม เพราะตัวจริยธรรม เป็นการประพฤติออกมาให้เป็นรูปธรรม ซ่ึงทั้งคุณธรรมและจริยธรรมมี
ความหมายใกล้เคียงกัน แต่คนละความหมาย คุณธรรมเป็นเรื่องของความดีงามภายในจิตใจ แต่จริยธรรม
เป็นการประพฤติหรือแสดงออกมาให้เห็น 
  พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555 : 11) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คุณธรรม 
คือ ความดีงามในจิตใจที่ท าให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดี 
ด้วยความรู้สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่งเป็นความไม่ดีในจิตใจ ผู้มีคุณธรรม
จึงเป็นผู้ที่ไม่มากด้วยกิเลสซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี 
  ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 14) ได้สรุปความหมายของค าว่าคุณธรรมว่า คุณธรรม 
หมายถึง หลักของความดีงามแห่งการประพฤติตน และลักษณะอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของ
บุคคลมาเป็นเวลานาน มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม อันน ามาซึ่งความเจริญของ
ตนเองและสังคม ซึ่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นเกิดจากการอบรมและปลูกฝัง 
  ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557 : 12) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงาม 
ความดีที่บริสุทธิ์ ในการคิด ในการกระท าที่เป็นหลักพ้ืนฐานประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสุข
ทั้งของตนเองและสังคม 
  กล่าวโดยสรุป คุณธรรม หมายถึง สภาพหรือคุณลักษณะของคุณงามความดี ซึ่งอยู่ใน
จิตส านึกของบุคคล เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงาม
ของสังคม อีกนัยหนึ่ง คือ สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ เมื่อบุคคลใด
ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมแล้ว ย่อมเกิดคุณค่าแก่บุคคลนั้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
และบุคคลทั่วไป 
 1.3  ความหมายของจริยธรรม 
   ค าว่า จริยธรรม เป็นค าที่มีความหมายกว้าง มีนักปรัชญา นักการศึกษาได้ให้ค าจ ากัด
ความเกี่ยวกับจริยธรรม ไว้หลายความหมาย ดังต่อไปนี้ 
                  รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550 : 9) สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบสุข 
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ 
   ประทีป มากมิตร (2550 : 19) ได้สรุปว่า จริยธรรม ก็คือ หลักการที่มนุษย์ในสังคม
ยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อ
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น าไปใช้กับการประกอบอาชีพหรือการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์
และสังคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะ
ในการท างาน มนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน มีความเชื่อและความคิดเห็นที่ต่างกัน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือการ
ท างานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้น ๆ 
         นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551 : 9) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การแสดงออก
ทางการประพฤติปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในทางสังคม ซึ่งบุคคลใช้ในการแยกการกระท าที่ถูกต้อง
ออกจากการกระท าที่ผิด 
  นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 15) ได้สรุปความหมายของจริธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศีลธรรมวัฒนธรรม ค่านิยมที่ชมชอบตามท านองคลองธรรมตามแนวทางพุทธ
ศาสนา และมีความพึงพอใจว่าการกระท านั้นถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
มีลักษณะของความดีความถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเป็นการรู้สึก 
ผิดชอบชั่วดี และเป็นการกระท าท่ีสังคมให้การยอมรับ แสดงออกในลักษณะเป็นรูปธรรม 
   สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 11) ให้ความหมาย 
ของจริยธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ถูกต้อง ที่เป็นผลมาจาก
ความคิดที่สังคมหรือบุคคลเห็นร่วมกันเป็นสิ่งที่ดี โดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ   
ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรัก
สามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
   ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552 : 19) ให้ความหมายของจริยธรรม คือ การแสดงออกด้าน
พฤติกรรม (กาย สังคม) จิตใจและปญญาที่เกิดจากการรูเขาใจความจริง รู้ถึงกฎเกณฑ์แห่งความเปนไป 
ตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย แลวเอาความรูนั้นมาใช ท าใหปฏิบัติตอชีวิตตนเองและสิ่งทั้งหลายรอบตัว
ไดถูกตอง จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องของระบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามทั้งดานกาย สังคม 
จิตใจ และปญญา ที่สอดคลองกับหลักความจริงของธรรมชาติ 
   สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552 : 21) สรุปว่า จริยธรรมเป็นความประพฤติของบุคคล  
เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
เพ่ือประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม 
   อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 24) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคมของบุคคลทั้งทางกาย วาจา ใจ เพ่ือก่อให้เกิด 
ความเจริญและอยู่รวมกันอย่างสงบสุข เป็นการขจัดขัดแย้งทางสังคม ท าให้เกิดการพัฒนาและเป็นปกติสุข 
  ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553 : 7) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ ธรรมที่เป็น
หลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตามกฎของศีลธรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติจะประสบแต่สภาพชีวิตที่ดี  
ที่เจริญรุ่งเรือง และสงบสุข 
   พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553 : 9) กล่าวว่า จริยธรรม มาจากค า 2 ค า 
คือ จริยะ + ธรรม ซึ่งแปลตามศัพท์คือจริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติธรรม แปลว่า  
คุณงามความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง 
กฎเกณฑ์ เมื่อน าเอาค าจริยะมาตอกับค าวา ธรรม เปนจริยธรรม แปลเอาความหมายวา กฎเกณฑ์ 
แหงความประพฤติหรือหลักความจริงที่เปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติ 
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  นาวิน เหมือนแสง (2553 : 39-40) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะทางสังคม
หลายลักษณะของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วย ลักษณะ 
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ  
เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกสังคมนั้น คือ เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ให้การ
สนับสนุนและผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนอีก
ประเภทหนึ่ง คือ ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ร่วมในสมาชิกของสังคม เป็นการกระท าที่สังคม
ลงโทษหรือพยายามก าจัดและผู้กระท าพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร 
ฉะนั้น ผู้ที่มีจริยธรรมสูง คือ ผู้ที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังน้อย 
ลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมนั้น แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน เช่น ความรู้ 
ทัศนคติ การใช้เหตุผล และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
  ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 11) สรุปว่า จริยธรรม คือ การกระท าหรือการแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ ที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งภายนอกและภายใน ตามกฏเกณฑ์ของสังคม อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และความสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
  ชัยนนท์ นิลพัฒน์ (2555 : 17) กล่าวโดยสรุปว่า จริยธรรม คือ หลักการที่มนุษย์ 
ในสังคมยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อ
น าไปใช้กับการประกอบอาชีพหรือการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์
และสังคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบอาชีพ 
เพราะในการท างานมนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนมีความเชื่อและความคิดเห็นที่
ต่างกัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการท างาน
ร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้น ๆ 
  ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 16) กล่าวสรุปว่า จริยธรรม คือ ความดีงามที่เป็นหลักใน
การประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม  
ในชีวิตและรวมถึงสภาพแวดล้อมที่โน้มน าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี เป็นหลักความประพฤติของบุคคล 
เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมเพ่ือประโยชน์
ของตนเองและส่วนรวม 
  ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557 : 12) สรุปว่า จริยธรรม หมายถึง มาตรฐาน 
หลักปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องเหมาะสม 
  กล่าวโดยสรุป คุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คือ ท าให้ตนเอง 
มีชีวิตที่สงบ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวและการงานอาชีพ มีความมั่นคง ก้าวหน้า ได้รับการยกย่อง
จากบุคคลทั่วไป ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
คือ สถาบันครอบครัวได้รับการยกย่อง สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอ่ืน ๆ มีชื่อเสียง ท าให้บุคคลอ่ืนศรัทธา
เลื่อมใส สถาบันหรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมีความเจริญก้าวหน้า สังคมได้รับความสงบสุขและได้รับ 
การพัฒนา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวร เพราะทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม 
 1.4  ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
  รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550 : 9) สรุปว่า ความส าคัญของคุณธรรมท าให้เกิด
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ส่งผลสู่การน าไปปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนท าให้เกิดความสุขความพอใจ
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ให้กับตนเองและท าให้เกิดสันติสุขต่อสังคม ซึ่งคุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝังกันได้ เมื่อบุคคลเกิด
คุณธรรมอย่างหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดคุณธรรมด้านอื่น ๆ ตามมา 
  พระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551 : 16) กล่าวว่า คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของการเกิด
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนความสุขความพอใจ คุณธรรมสร้างคนดีและความดี เป็นปัจจัย
ส่งเสริมวินัยของคน เช่นเดียวกับที่ธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมศีลในทางศาสนา วินัยนั้นเป็นมาตรการบังคับ
ภายนอก ไม่มีอ านาจบังคับภายในจิตใจ ส่วนคุณธรรมเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จึงจ าเป็นต้อง
สร้างคุณธรรมให้มีในจิตใจข้าราชการโดยเหมาะสมแก่การเป็นข้าราชการ การบริหารราชการและ 
การส่งเสริมวินัยข้าราชการ 
  ปราณี ปริยวาที (2551 : 16) ได้สรุปว่า จริยธรรมช่วยปูพ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจ 
และความรู้สึกที่ดีให้กับเด็ก นอกจากนี้  ยังเป็นแนวทางให้เด็กเลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง จริยธรรม  
มีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยในการปูพ้ืนฐานลักษณะอันดีงามให้กับเด็ก  ควรให้เด็กเกิดความรู้ 
ความเข้าใจที่จะน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย ซึ่ง ธีราพร กุลนานันท์ (2554 อ้างถึงใน ปราณี ปริยวาที 
2551 : 16) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเด็กมี 3 ด้าน คือ 
  1. ด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) ได้แก่ การเกิดความรู้ ความเข้าใจว่าสิ่งใดดี 
สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรท า สิ่งใดควรยกเว้น 
  2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การเกิดความรู้สึกโน้มเอียงทางอารมณ์ 
ทีส่ะท้อนออกมาในลักษณะทางการชอบ - ไม่ชอบ อย่างเห็นความส าคัญ เต็มใจรับค่านิยมเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
  3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ ความสามารถที่จะลงมือปฏิบัติ
ด้วยกายหรือวาจา ในลักษณะนิสัยทางจริยธรรม 
  ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552 : 19) กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญยิ่ง 
ทั้งในแง่ส่วนตนและส่วนรวม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วจะส่งผลเสียหายอย่างยิ่ง
แก่สังคม คุณธรรมมีความส าคัญต่อบุคคล คือ ท าให้บุคคลมีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับ ได้รับความส าเร็จ
และมีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีความส าคัญต่อส่วนรวม คือ ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และจริยธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง 
และความสงบสุขของปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติ 
  ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553 : 10) ได้สรุปความส าคัญของคุณธรรม คือ สภาพคุณงาม
ความดีที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคล เป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่ง ส่งเสริมให้บุคคลที่ปฏิบัติอยู่รวมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 17) ได้สรุปว่า ในสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ควรตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยควรปลูกฝังด้านจริยธรรมเพื่อให้เขาเหล่านั้น
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเคารพ
ต่อกฎหมายบ้านเมือง มีความยุติธรรม มีความเสียสละ มีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีเมตตา กรุณา มีความสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้จักรักษา ส่งเสริมสิทธิหน้าที่ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2542 อ้างถึงใน ไชยพร เรืองแหล้ 2556 : 17) กล่าวว่า คุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเกี่ยวกับคนดีที่อยู่ภายในจิตใจ 
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คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราจากภายใน เป็นสิ่งดีที่แสดงออกทางกาย 
วาจาหรือจิตใจ ทั้งคุณธรรมจริยธรรม เป็นค าที่มีความเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ 
จริยธรรม คือ ความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดย
กระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึก
ในด้านดีอยู่จนเป็นนิสัย ความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา 
คือมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจ หรือาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรม
ภายนอก ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพความงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาทั้งทางกายและวาจานั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง ๓ 
ด้านควบคู่กันไป คือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม 
  กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม คือ เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ 
โดยควรปลูกฝังด้านจริยธรรมเพ่ือให้เขาเหล่านั้น เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ  
 1.5  ลักษณะของจริยธรรม 
  จริยธรรมส่วนใหญ่จะเป็นค าสอนที่เกี่ยวกับศาสนา หรือเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการ มีลักษณะดังนี้ 
  ธนเศรษฐ์ จ าปางาม (2542 อ้างถึงใน ไชยพร เรื่องแหล้ 2556 : 22 - 23) ได้แบ่ง
ลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม คือ 
   1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ว่าในสังคมตนนั้นถือว่าการกระท า
ชนิดใดดี ควรกระท า การกระท าใดเลว 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 การที่บุคคลให้เหตุผลในการเลือกที่จะไม่กระท าหรือ
เลือกที่จะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้น ๆ เหตุผลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบเหตุ 
จูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าของบุคคล ซึ่งการกระท าบางอย่างอาจขัดกับความรู้สึกของบุคคลส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและสถานการณ์เป็นล าดับ 
  4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น  
การให้ทาน การเสียสละ การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสภาพที่
บุคคลถูกยั่วยุให้กระท าผิดกฎเกณฑ ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การโกง การกล่าวเท็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะ
ไม่เกิดขึ้นในผู้ที่มีจริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่าจริยธรรม
ประเภทอ่ืน ๆ เพราะการกระท าในทางที่ดีและเลวของบุคคล ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความผาสุก 
และความทุกข์ร้อนของสังคม 
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  รณชัย บุญลือ (2548 : 15) ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1. ด้านความรู้ความคิด ได้แก ่ความรู้ เจตคติ และเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
อยู่ในตัวของบุคคล ซึ่งไม่สามารถมองเห็น ต้องใช้เครื่องมือวัดว่าบุคคลนั้นมีสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด 
  2. ด้านพฤติกรรมหรือการกระท า เป็นการแสดงพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญ
มากกว่าด้านความรู้ความคิด เพราะสามารถสังเกตการกระท าเหล่านั้นได้โดยตรง และสามารถบอกได้
อย่างมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือการกระท าเชิงจริยธรรมด้านนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด 
  นภิสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 16) ได้สรุปว่า ลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จริยธรรมภายนอก เป็นจริยธรรมของบุคคลที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้า
ภายนอก และจริยธรรมภายใน หมายถึง ความคิดเห็นภายในจิตใจของบุคคลที่เล็งเห็นความดี ความถูกต้อง
ในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อสังคมนั้น ๆ ซึ่งจริยธรรมภายในนี้ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของจริยธรรมภายนอก 
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 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะท าให้เกิดความเจริญ
แก่ตนเองและส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน 
  ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 15) ได้สรุปว่า ลักษณะของจริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการ
ประพฤตปิฏิบัติของตนเองที่ตั้งใจกระท า โดยยึดหลักตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม กฎเกณฑ์ทางนิติธรรมและ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่ส่วนใหญ่พึงประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมได้อย่างเป็นสากล ทฤษฎีคุณธรรมนั้นต้อง
ปฏิบัติได ้กฎเกณฑ์ท้ังหลายต้องปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวันโดยไม่มีอุปสรรคต่อมนุษย์ที่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติได้ ไม่ต้องใช้ความพยายามท่ีผิดไปจากปกติท่ัวไป 
  คณะกรรมการโครงการการศึกษาจริยธรรมไทย (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 19 -
20) ได้สรุปโครงสร้างของคุณลักษณะของจริยธรรมไว้ดังนี้ 
  1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน 
ด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
  2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง 
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จัก
ไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่น
ของตนเองที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจผิดได้ 
  4. ความกตัญญูกตเวที กตัญญู หมายถึง ความส านึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้อ่ืน
หรือสิ่งอื่นมีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที 
จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณต่อคนอ่ืน และสิ่งอ่ืนที่มีบุญคุณ 
  5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 
  6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันแก่คนที่ควรให้ ด้วยก าลังกาย 
ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดอารมณ์ร้ายในตนเองด้วย 
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  7. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท า
กิจการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  8. การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด  
ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก รวมทั้งการรู้จักระมัดระวัง รู้จักยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขต 
ที่พอเหมาะพอควร 
  9. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริง 
และเหตุผลที่พอเหมาะพอควร 
  10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการงาน 
  11. ความเมตตา-กรุณา เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณา คือ 
ความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2560 อ้างถึงใน 
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และคณะ) ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 98/2560 ครอบครัวพอเพียงและโรงเรียน
คุณธรรม http://www.moe.go.th/websm/2017/Feb/098.htm/ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เร่งผลักดันและขยายผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษา
จ านวนมากน านโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ โดยกรอบแนวคิดท่ีส าคัญ 5 ด้าน คือ 
  1. ความพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ความพอดี พอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 
  2. ความกตัญญู หมายถึง พ้ืนฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี
เราจึงต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่ ง เปรียบเสมือนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์   
ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน 
  3. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิต  
เป็นการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรือสวมหัวโขน แต่ค าพูดหรือการกระท าทุกอย่างควรมาจากใจ  
  4. ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งส าคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ขอให้
ยึดมั่นกฎกติกาในการท างานอย่างเสมอต้นและเสมอปลาย คงเส้นคงว่าในความดี ปากตรงกับใจ  
และอย่าหลงลืมตัว 
  5. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญ และ 
ต้องด ารงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคม 
  กล่าวโดยสรุป ลักษณะของจริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติของตนเองในด้าน 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที การรักษาระเบียบวินัย ความเสียสละ 
ความสามัคคี การประหยัด ความยุติธรรม ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา เพ่ือให้เกิดความเจริญ
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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คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั่นเอง ซึ่งเพียเจต์ได้แบ่ง
พัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 4 ขั้น คือ 
  1. ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensor motor Operation) เป็นระยะ
ตั้งแต่แรกเกิด - 2 ปี เด็กจะรับรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างง่าย ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา
และความนึกคิด เด็กจะมีโครงสร้างทางความคิดจากสิ่งที่พบเห็นและจากสิ่งที่สัมผัส 
  2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ (pre - operational thinking) ช่วงอายุ 2 - 7 ปี เด็กเริ่มใช้
ภาพแทนวัตถุและเหตุการณ์ สามารถเลียนแบบคนอ่ืนได้ 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 จริยธรรมมีส่วนสัมพันธ์กับหลักการทางสติปัญญาด้วย และการพัฒนาการทางคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   4.1 ขั้นก่อนคุณธรรม จริยธรรม อายุแรกเกิด - 3 ปี เป็นขั้นที่ยึดถือตนเองเป็นส่วนใหญ่
เอาแต่ใจตนเอง ไม่เข้าใจและไม่รับรู้สภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ใด ๆ ทัง้สิ้น การประพฤติปฏิบัติกระท า
อย่างอิสระ เพ่ือสนองความต้องการทางร่างกายของตน 
   4.2 ขั้นยึดค าสั่ง หรือความจริงที่เห็นได้ชัด ช่วงอายุ 4 - 11 ปี เริ่มพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเข้าใจบทบาทของตนเอง ประพฤติโดยยึดค าสั่งเป็นเกณฑ์ เป็นระยะว่านอนสอนง่าย 
เชื่อฟังอยู่ในโอวาท ไม่เข้าใจเหตุผลในทางนามธรรม ยึดปริมาณทางกายภาพที่เห็นได้ชัด เช่น ขนาดความ
เสียหายเกิดจากการกระท า เป็นระยะที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ง่าย 
   4.3 ขั้นยึดหลักการแห่งตน เริ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป การพัฒนาพฤติกรรมในวัยนี้เป็น
ระยะค่อนข้างยาก เพราะเด็กจะใช้สติปัญญาหาเหตุผล เป็นระยะแสวงหาค่านิยมของตนเอง เพ่ือน าไปสู่
การด าเนินชีวิต เมื่อเป็นผู้ใหญ่เด็กจะใช้สติปัญญาในการตัดสินคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
 2.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 29-30 อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสุริ. 2548 : 18-20) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมของ โคลเบอร์ก (Kohlberg) ซึ่งได้ท าการศึกษา ค้นคว้า
โดยอาศัยแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) เป็นพ้ืนฐาน โคลเบอร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้น บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในระดับที่
สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีความสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นต่ าอยู่ก่อนแล้ว  และต่อมาบุคคลจะ
ได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ หรือเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าขั้นสูงต่อไปมีมากขึ้น
ตามล าดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่าก็จะถูกใช้น้อยลงจนถูกละทิ้งไปในที่สุด โคลเบอร์ก  ได้แบ่ง
พัฒนาการออกเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
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  1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ เป็นพัฒนาการของเด็กอายุ 2 - 10 ปี เด็กจะใช้การลงโทษและ
รางวัลเป็นการตัดสินการถูกผิด เป็นวัยเชื่อถือผู้ใหญ่ ความสนใจจะอยู่ที่ตนเองไม่เข้าใจระเบียบแบบแผน
หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี 2 ขั้น คือ 
   1.1 ขั้นที ่1 เป็นขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสิน เป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 
2 - 7 ปี เป็นขั้นหลบหลีกการลงโทษ เดก็จะท าตามกฎเกณฑ์หรือค าสั่งของผู้ใหญ่ เพราะกลัวการลงโทษ 
      1.2 ขั้นที่ 2 เป็นขั้นใช้การตอบสนองความต้องการของตนเป็นเหตุผลในการตัดสิน 
เป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 7 - 10 ปี เป็นขั้นแสวงหารางวัล เด็กจะท าดี ท าตามค าสั่งกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนมาตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติ 
  2. ระดับตามกฎเกณฑ์ เป็นพัฒนาการของเด็กอายุ 10 - 16 ปี พัฒนาการทาง
คุณธรรมจริยธรรมระดับนี้จะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมหรือกลุ่ม ไม่อยากท าความผิด เพราะต้องการให้กลุ่ม
หรือสังคมยอมรับตน หรือให้ตนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นวัยที่ยึดถือบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือ
ระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 ขั้น ต่อเนื่องจาก 2 ขั้นแรก คือ 
   2.1 ขั้นที่ 3 ขั้นให้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน ช่วงอายุ 10 - 13 ปี 
ขั้นนี้เด็กจะท าตามความเห็นของกลุ่ม ท าตามกฎเกณฑ์หรือแบบฉบับของสังคม เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
หรือสังคม ท าตามผู้อื่นที่เห็นชอบ 
   2.2 ขั้นที่ 4 ขั้นใช้ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผล 
ในการตัดสิน ช่วงอายุ 13 - 16 ปี เป็นขั้นท าหน้าที่ของสังคม เด็กจะใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน 
ของสังคมมาเป็นกฎเกณฑ์ในการด าเนินชีวิต และจะปฏิบัติหน้าที่ตามค่านิยม และกฎเกณฑ์กลุ่มและสังคม
เพ่ือเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสังคม เป็นวัยที่ท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 
  3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ช่วงอายุ 16 ปีขึ้นไป ระดับนี้จะเข้าใจค่านิยม คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในสังคมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ยึดถือ
ตัวบุคคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่ม เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่แยกออกจากกฎเกณฑ์ตายตัวและการคาดหวัง
ของคนอ่ืน แต่ใช้ความคิดตรึกตรองชั่งใจเป็นแนวทางเลือกประพฤติปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ต่อเนื่องจาก 4 ขั้นตอนแรก ตามล าดับ  
   3.1 ขั้นที่ 5 ขั้นใช้สัญญาทางสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินเลือกกระท า โดยมี
เหตุผลน าค่านิยมของสังคม สภาพการณ์ สิทธิหน้าที่ ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ
มาเป็นเหตุผลในการตัดสินการกระท า โดยไม่ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของคนส่วนใหญ่ เพราะเห็นความส าคัญ
ของคนหมู่มาก สามารถบังคับใจตนเองได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การกระท าจะค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น เป็นช่วงอายุ 16 ปีขึ้นไป 
   3.2 ขั้นที ่6 ขั้นที่ใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเหตุผลในการตัดสิน เป็นระดับพัฒนาการ
ที่เห็นในผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง มีวัฒนธรรมดีงาม มีความเจริญทางสติปัญญา 
ขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงความถูกต้องเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสงบสุขของส่วนรวม เป็นขั้นที่บุคคลมีความละอายต่อการท าความชั่ว ไม่ท า
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
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) 
อายุ 10 - 16 ปี 

ขั้นที่ 3 ขั้นท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ 
(อายุ 10 - 13 ปี) 
ขั้นที่ 4 ขั้นท าตามหน้าที่ของสังคม 
(อายุ 13 - 16 ปี) 

ระดับหลังกฎเกณฑ์ (post-conventional level) 
อายุ 16 ปีขึ้นไป 

ขั้นที่ 5 ขั้นใช้สัญญาสังคม 
(อายุ 16 ปีขึ้นไป) 
ขั้นที่ 6 ขัน้ใช้หลักการคุณธรรม จริยธรรมสากล 
(วัยผู้ใหญ่) 

 
 

 2.3 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมของเอ็กเซลล์ 
  พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ (2550 : 10-11) คุณธรรม จริยธรรมเป็นการศึกษาการประพฤติตัว
ของคนในสิ่งถูกและสิ่งผิด การกระท าต่าง ๆ อาจจะพิจารณาว่าถูกหรือผิด แล้วแต่ว่าเป็นความตั้งใจของ 
แต่ละบุคคล ทฤษฎีที่อยู่บนฐานของที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่ง (เนื่องมาจากเหตุและปัจจัย) 
ของการกระท า คือ ท าสิ่งดีหรือเลว ค าถามหลักที่ส าคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมข้างหนึ่งคือ เป็น
ความดีที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความดีที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พบเห็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ทฤษฎี คือ 
  2.3.1 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของความตั้งใจ 
     ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของความตั้งใจของแต่ละบุคคลถือการตั้งใจ
กระท าสิ่งนั้นเป็นหลัก การกระท าทุกอย่างจะดีหรือชั่วอยู่ที่การตั้งใจที่เรียกว่าเจตนา ถ้ามีเจตนากระท า
ความดีด้วยกาย วาจา ใจ สามารถตัดสินได้ว่าการกระท านั้นถูกต้องหรือไม่ ความตั้งใจท าดีจะเป็น  
ความดีที่แท้จริง การกระท าทุกอย่างคือท าสิ่งดี หรือปราศจากความสนใจเนื่องมาจากเหตุและปัจจัย  
เมื่อมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ปัญหาหลักที่ส าคัญในทฤษฎเหล่านี้คือ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีก็จะท าสิ่งที่ดีนั้น 
     ศาสนาทุกศาสนา สอนให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกแท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ผิด จากการ
สอนของครู พระและผู้เคร่งศาสนา หรือจากหนังสือทางศาสนา อย่างไรก็ตาม หลักศาสนาทั้งหมด  
สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม แต่ไม่ได้สรุปเป็นข้อตกลงในลักษณะเป็นหลัก ปิดกั้นความ
เข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาในแนวทางร่วมกันโดยทั่วไป เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจที่จะปฏิบัติตัว 
เป็นคนดีของทุกศาสนาได ้
     นักคิดด้านปรัชญาส่วนหนึ่งมีแนวคิดว่า  คนเรามีความสามารถที่จะรู้การกระท า
ในสิ่งที่ถูกและผิดโดยก าเนิด เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มากับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้อยู่แล้ว และทุกคน 
สามารถรับรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน สิ่งที่เป็นเรื่องยากก็คือ การหามาตรฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก และอะไร
คือสิ่งที่ผิด 
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  2.3.2 ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่บนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุและปัจจัย 
                ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมบางทฤษฎีมาจากฐานของสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากเหตุ

และปัจจัย ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่าสิ่งที่ถูกจะสืบเนื่องมาจากเหตุที่ดีและสิ่งที่ผิดจะสืบเนื่องจากเหตุที่
เลวร้าย ทฤษฎีเหล่านี้เห็นว่าเป็นความสุขในการท าสิ่งที่ดี ความดีนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับความสุข 
เพราะว่าความสุขของคนบางคนอยู่บนความทุกข์ของคนอ่ืน กฎของคุณธรรม จริยธรรมที่บอกเราว่าจะ
รักษาความดีที่เนื่องมาจากเหตุและปัจจัยนี้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นพบโดยประสบการณ์และโดยการมี
เหตุผลจากการรู้ข้อเท็จจริง 
     ทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรมบางทฤษฎีอยู่บนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากเหตุ
และปัจจัยที่กระท า จึงเป็นค ากล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นผลจากการกระท า ทฤษฎีเหล่านี้เป็นการเน้นการ
กระท าท่ีมีความเมตตากรุณา การไม่มีความโลภ อย่างไรก็ตาม หลักการของการเอาประโยชน์เพ่ือตนเอง 
กลายเป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเห็นไม่ตรงกันทางกฎหมาย เพราะว่า  
การตัดสินใจจะให้ข้อเสนอแนะน าด้วยประโยชน์ส่วนตัวแทนความดีของคนซึ่งได้กลายเป็นข้อขัดแย้ง  
ในความคิด ความอ่อนแอของสังคม ท าให้เป็นเรื่องยากล าบากที่จะชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมที่มา
จากรากฐานของการกระท าความดี และถ้าทุกคนท าความดีก็จะสามารถน าสังคมให้มีความมั่นคงได้  
 2.4  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
  ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551 : 19-22) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีที่เสนอจิต
ลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี เก่ง และมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้ถูกน าเสนอ
อยู่ในรูปของต้นไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นราก ส่วนที่เป็นล าต้น และส่วนที่เป็นดอก 
และผลของต้นไม้ 
  ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก 3 ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ  
3 ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสม
กับเหตุการณ์ 2) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้าน  
และการคิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget (1966) 
และ 3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ  
และสามารถคาดหรือท านายความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จิตลักษณะทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐาน
ของจิตลักษณะ 5 ตัวบนล าต้น และเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เป็นดอก
และผลด้วย ดังนั้น บุคคลจะต้องมีจิตลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะท าให้
จิตลักษณะอีก 5 ตัวบนล าต้น พัฒนาได้อย่างดี และมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย 
  ส่วนที่สอง คือ ล าต้น อันเป็นผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก 3 ประการ ประกอบด้วย
จิตลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-
โทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ-ไม่พอใจต่อสิ่งนั้น และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น  
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติในทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein (1980) ส่วนคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่
ส่วนรวมเห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ 
ความซื่อสัตย์ เป็นต้น และค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าส าคัญ เช่น ค่านิยมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับสูง ค่านิยมในการใช้สินค้าไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง 
ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าสิ่งที่กระท าลงไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร  ในปริมาณเท่าใด 
ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 4) ความเชื่ออ านาจในตน 
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หมายถึง ความเชื่อว่าผลที่ตนก าลังได้รับอยู่ เกิดจากการกระท าของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์
ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืน เป็นความรู้สึกในการท านายได้ ควบคุมได้ของบุคคล  
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter (1966) และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ  ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963) 
  จิตลักษณะทั้ง 5 ประการนี้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอก
และผลบนต้นไม้ นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอว่า ควรใช้จิตลักษณะทั้ง 5 ประการ 
บนล าต้น ร่วมกับจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก 3 ประการ ในการอธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรม 
ของบุคคล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า จะต้องใช้จิตลักษณะหลายตัวพร้อมกันในการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาของบุคคล การใช้จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัย 
และนักพัฒนาเข้าใจการกระท าของบุคคลได้อย่างน่ามั่นใจ 
  ส่วนที่สาม คือ ดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง ซึ่งแสดงพฤติกรรมการท า
ความดี ละเว้นความชั่ว ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่งสามารถแบ่งเป็น  
2 ส่วนด้วยกัน คือ 
  หนึ่ง พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรม 
ไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นการท าร้ายหรือท าลายตนเอง เช่น พฤติกรรม 
การดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด 
พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น และ 2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่
ท าร้าย ท าลาย หรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว พฤติกรรมการขับขี่  
อย่างมีมารยาท พฤติกรรมซื่อสัตย์ เป็นต้น 
  สอง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรม
รับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการท างาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครอง 
ของหัวหน้า และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เป็นต้น และ 2) พฤติกรรมพัฒนา เช่น พฤติกรรมพัฒนา
ตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นต้น) พฤติกรรมพัฒนาผู้อ่ืน (เช่น พฤติกรรมการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนปลอดภัยในการท างาน พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น) และพฤติกรรมพัฒนาสังคม (เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น)  
     2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
     แนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นการที่บุคคลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน แม้ว่า  
งานที ่ท าจะยากมากมายเพียงใด บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์สูง จะไม่ท้อถอยและพยายาม
ท างานนั ้นให้ส าเร็จให้จงได้ แต่ถ้าบุคคลที ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ต่ า บุคคลจะไม่อยากท างาน  
และหลีกเลี่ยงการท างานนั้น (เติมศักดิ์ คทวณิช 2546 : 153-154)  
     แนวคิดของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เป็นการเร ียนรู ้จากประสบการณ์ 
ที่เกิดขึ ้น โดยการที ่บุคคลมีความคิดและความเชื ่อว่าตนเองมีความสามารถ จะท าให้บุคคล  
มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถท างานนั ้นได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่ในทาง
กลับกันถ้าบุคคลไม่มีความคิดและความเชื่อว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่มีศักยภาพในการท างาน
นั้นได้ บุคคลจะย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามหลีกเลี ่ยงและไม่ท างานนั ้นอีก (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต 2556: 58-59) 
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     แนวคิดของการเสริมแรง เป็นการเสริมแรงที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเอง
ต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งการเสริมแรงทางบวกนั้น มีการยกย่อง ชมเชย รวมถึงการให้รางวัล 
เพื่อให้บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ ้น แต่ในขณะที่การเสริมทางลบ  
โดยการท าโทษนั้น ท าให้บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลง (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต 2556: 34) 
     แนวคิดทางสังคมวิทยา เป็นการที่บุคคลเป็นสัตว์สังคม ท าให้บุคคลต้องมีกลุ่มเพ่ือน  
มีการด าเนินชีวิตโดยการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน เมื่อบุคคลได้รับการชักชวนให้ด าเนินชีวิตด้วย  
การท าสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน บุคคลจะมีการรับรู้ความคิดและความคาดหวังจากกลุ่มเพ่ือน ท าให้บุคคลมี
ความพยายามจะปฏิบัติตนตามที่กลุ่มเพ่ือนต้องการ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพ่ือน รวมถึงการสร้างความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อน แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่พยายามปฏิบัติ
ตามที่กลุ่มเพ่ือนต้องการ อาจท าให้บุคคลมีความแตกแยกในกลุ่มเพ่ือน อาจถูกข่มเหงรังแกกันในกลุ่ม
เพ่ือน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางลบได้ (วิทยากร เชียงกูล 2552: 101-104; ศรีเรือน 
แก้วกังวาล. 2549: 336) 
    แนวคิดการควบคุมตนเอง เป็นการรู้จักควบคุมจิตใจตนเองให้อยู่ในแนวทางที่ตนต้องการ  
มีการบังคับใจตนเองให้เป็นไปทางที่เราตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้หรือในทางที่ชอบที่ควร กล่าวคือ  
ถ้าบุคคลมีความตั้งใจจริง บุคคลนั้นย่อมสามารถเอาชนะใจของตนเองได้อย่างแน่นอน (ลักขณา สริวัฒน์ 
2556: 100-101) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เป็นทฤษฎีการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ  
ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและมีอิทธิพลต่อตนเอง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ย่อมท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้
บุคคลมีการเลียนแบบโดยการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นออกมา (เติมศักดิ์ คฑวนิช 2546: 
193-194; ณัฐกร อินทุยศ 2556: 247-248; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 2556: 51) 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีที่พัฒนาการคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาการทางคุณธรรม 
จริยธรรมของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการทางสติปัญญา และพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง  
ซ่ึงแต่ละทฤษฎมุ่ีงให้ทุกคนเป็นคนดีและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
 นักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไว้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 อ้อมเดือน สดมณี และคณะ (2553 : 13) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นความรู้ ความคิด อันจะน าไปสู่การกระท าที่พึงปรารถนาของบุคคลในสังคม 
ดังเช่น พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
 พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553 : 13) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎ
เกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนี้ เปนสิ่งที่สังคมใหความส าคัญมากกวาดานอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ เพราะการกระท าในสิ่งที่ดีและเลวของบุคคลนั้นสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของ
สังคม การศึกษาดานอ่ืน ๆ ของจริยธรรม จึงเปนเพียงเพ่ือใหเขาใจและสามารถท านายพฤติกรรม 
ในสถานการณตาง ๆ ของบุคคลเทานั้น 
 นาวิน เหมือนแสง (2553 : 41) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง การที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือการงดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมใน
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สังคมนั้น ตัวอย่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการกระท าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนอีกหลาย
ประเภท เช่น การให้ทาน การเสียสละเพ่ือส่วนรวม การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น  
ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกจ าพวกหนึ่ง คือ พฤติกรรมในสถานการณ์ที่เย้ายวนใจ หรือในสภาพที่ 
ยั่วยุให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตนบางประการ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
สถานการณ์ยั่วยุ เช่น การโกงสิ่งของ เงินทอง หรือคะแนน การลักขโมย และการกล่าวเท็จ เป็นต้น ซึ่ง
อาจรวมเรียกว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งผู้มีจริยธรรมสูงย่อมงดเว้นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์
นี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะการกระท าในทาง
ที่ดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม การศึกษาด้านอ่ืน ๆ  
ของจริยธรรมจึงเป็นเพียงเพ่ือให้เข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลเท่านั้น 
 ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 17) กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็ก  
ควรมีการพัฒนาตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปตามล าดับ โดยได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังพฤติกรรมจาก พ่อ แม ่
ด้วยการเลี้ยงดูอย่างมีความรู้ เข้าใจ และเอาใจใส่ในพัฒนาการตามวัยของเด็ก เพ่ือให้เด็กเป็นคนที่มี
คุณภาพ พร้อมที่จะส่งต่อสู่สังคมต่อไป 
 จากการศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทั้ง 6 ด้านดังกล่าว พบว่า 
มีผู้ให้ความหมายและวิเคราะห์พฤติกรรมไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถ
ควบคุมตนเอง และการยอมรับหรือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สังคมก าหนดไว้ 
ด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน
ในสังคม 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ความมีวินัยในตนเอง การควบคุมตนเองทั้งกาย  
วาจา และใจ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
สังคม การปฏิบัติตามข้อตกลง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยโดยไม่ละเมิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
การยอมรับผลการกระท าของตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
ความมีเหตุผล การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนตามกฎเกณฑ์ของสังคม การเคารพสิทธิและหน้าที่ 
ของกันและกัน 
 2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ 
มุ่งม่ันต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจน
สังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด 
ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย ความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยดีด้วยความสนใจ  พากเพียรพยายาม  
และละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายโดยรู้จักหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น การติดตามผลงาน
ที่ได้ท าไปแล้ว พร้อมทั้งพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การรักษาสิทธิและหน้าที่ของตน การยอมรับผล 
แห่งการกระท าของตนด้วยความเต็มใจทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ท างานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี 
และรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลงานให้ลุล่วงด้วยดี  
อุทิศตนเพ่ืองานตลอดเวลา รู้จักหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ รู้ลักษณะงานที่ต้องท า เคารพต่อกฎ
และระเบียบต่าง ๆ เสนอตนเพ่ือแก้ไขงานที่ล้มเหลว มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ  
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม ยอมรับผลของการ
กระท าของตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
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 3. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นจริยธรรมที่เน้นความซื่อตรง 
ต่อตนเอง หน้าที่การงาน ค าม่ันสัญญา แบบแผน กฎหมาย และความถูกต้องอันดีงาม 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ไม่เอาเวลาท างานในหน้าที่ไปใช้ท าประโยชน์
ส่วนตัว ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท าประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติตรงไปตรงมา ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของ
ตนเองมาเป็นของตนเอง ท าตามสัญญาและระเบียบถือกฎเกณฑ์ของกลุ่ม พูดตามสภาพความเป็นจริง 
ที่เกิดขึ้น ต่อต้านหรือขัดขวางผู้อ่ืนที่ปฏิบัตินอกเหนือกฎเกณฑ์ ไม่คล้อยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไป
ในทางที่เสื่อมเสีย มั่นคงต่อการกระท าดีของตน ไม่คดโกง มีความตั้งใจท าจริง ประพฤติตรงตามที่พูด  
ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย เตือนสติและแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยินดีในความส าเร็จของผู้อ่ืน 
รว่มมือร่วมใจกันท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือกันท างานใด ๆ ที่ผิด
กฎหมายหรือผิดระเบียบข้อบังคับของสังคมและหมู่คณะ 
 4. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การละความเห็นแก่ตัว 
การให้ปันแก่คนที่ควรให้ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ การที่บุคคลได้แสดงออกทางกายและทางใจ  
ที่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นการเสียสละ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แสดงออกโดยการให้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
การให้ทางกาย การให้ทางวาจา การให้ทางสติปัญญา การให้ด้วยก าลังทรัพย์ และการให้ทางใจ  
ไม่นิ่งดูดาย การช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ การให้ค าแนะน าทั้งทางโลกและทางธรรมแก่บุคคล
ทั่วไป ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค  
และสละทรัพย์เพื่อสาธารณากุศล 
 5. ความอดทน หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
ของตนเอง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ ใช้สติปัญญาในการควบคุมตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล 
อยู่ตลอดเวลา ไม่ท้อถอย ยอมแพ้ เอาชนะอุปสรรค มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ โดยไม่ท้อถอยเมื่อประสบความผิดหวัง มีความพากเพียร 
ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ ใช้สติปัญญาควบคุมการกระท าของตนเองให้อยู่
ในอ านาจของเหตุผลได้ ไม่กล่าวค าหยาบคายเมื่อถูกผู้ อ่ืนยั่วยุ อารมณ์ ไม่ท าร้ายผู้ อ่ืนที่ท าให้เกิด 
ความโกรธ เมื่อผิดหวังไม่แสดงอาการเสียใจ เมื่อมีอุปสรรคในการเรียนและการท างานก็ไม่ท้อถอย 
พยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต กระตือรือร้น  
และเต็มใจท างาน อาสาท างานนอกเวลาแม้ไม่ได้ค่าตอบแทน ท างานได้รวดเร็วคล่องแคล่ว มุ่งที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ ค านึงถึงความส าเร็จของงานเป็นหลัก ไม่หลีกเลี่ยงงานที่มีอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
เมื่อได้รับมอบงานจะรีบท าให้เสร็จโดยเร็ว พยายามฝึกฝนงานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ เมื่อได้รับงาน 
ที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพ่ิมเติมให้ท างานได้ส าเร็จ 
 6. ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเพ่ือแสดงว่าตนยอมรับนับถือ
บุคคลที่ตนแสดงความเคารพ การรู้จักเคารพและคารวะต่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือปูชนียวัตถุ 
ที่ควรเคารพและคารวะ 
  ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ การนั่งด้วยกริยาอันสุภาพเฉพาะหน้าผู้ใหญ่  
ไม่พูดจาล้อเลียนหลอกลวงผู้ใหญ่ ไม่กล่าวร้ายถึงญาติมิตรที่รักใคร่นับถือของผู้ฟังแก่ผู้ฟัง ไม่กล่าววาจา
อันติเตียนสิ่งเคารพหรือที่เคารพของผู้อ่ืน เมื่อตนท าพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลใด ควรกล่าววาจาขอโทษเสมอ 
เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรกล่าววาจาขอบคุณเขาเสมอ 
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  กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีจิตส านึกอันเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี ในการ  
ประพฤติปฏิบัติตน โดยมีลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ๖ ด้าน คือ ๑) ความมีระเบียบวินัย  
๒) ความรับผิดชอบ ๓) ความซื่อสัตย์ ๔) ความเสียสละ ๕) ความอดทน และ ๖) ความมีสัมมาคารวะ 

4. องค์ประกอบในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 นักวิชาการได้แสดงทัศนะในการจ าแนกองค์ประกอบในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
สรุปไดด้ังนี้ 
 พรณรงค์ สิงห์ส าราญ (2550 : 16) สรุปว่า องค์ประกอบของจริยธรรม มี 3 องค์ประกอบ คือ  
 1. ด้านความคิดหรือทางปัญญา (Cognition) เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะประเมินหรือตัดสินว่าพฤติกรรมใดดีที่ควรปฏิบัติ  
มโนทัศน์อ่ืน 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 พฤติกรรมหรือการกระท าที่บุคคลแสดงออก 
ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเป็นพฤติกรรมาที่ตัดสินได้ว่า ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก ควรหรือไม่ควร 
มโนทัศน์อ่ืน ๆ ที่ใช้เรียกองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ ความประพฤติทางจริยธรรม (Moral Conduct) 
การกระท าทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) 
 ประทีป มากมิตร (2550 : 26) กล่าวว่า องค์ประกอบของจริยธรรมที่ส าคัญมี ๓ ประการ 
ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจเหตุผล ความถูกต้อง ดีงาม สามารถตัดสิน 
แยกแยะความถูกผิดได้ด้วยความคิด 
 2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อ ได้แก่ ความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใส  
เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติ 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก ได้แก่ พฤติกรรมการกระท าที่บุคคลตัดสินใจ 
จะกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กัน 
 นภิสี ศรีวัฒนทรัพย์ (2551 : 16) ได้จ าแนกองค์ประกอบของจริยธรรมออกเป็น  
3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) หมายถึง ส่วนที่เก็บสะสม
ความรู้ ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และเป็นส่วนที่จะประเมิน หรือตัดสินว่า
พฤติกรรมใดที่ถูกควรท า และพฤติกรรมใดไม่ดี ผิด ไม่ควรท า 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 ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่มี
ต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมว่า มีความพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ได้แก่ เจตคติทางจริยธรรม (Moral 
Attiitude) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Felling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม (Moral Reaction) 
 3. องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง พฤติกรรมหรือ 
การกระท าที่บุคคลแสดงออกมา ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร ได้แก่ ความประพฤติทางจริยธรรม (Moral 
Conduct) การกระท าทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) 
 ปราณี ปริยวาที (2551 : 17) สรุปว่า จริยธรรมประกอบไปด้วยระเบียบวินัย ความรู้ 
ความรู้สึก และความประพฤติ ตลอดจนค่านิยมสูงสุด และสามารถปกครองตนเองให้อยู่ในท านอง 
ครองธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรม 
น าความรู้  สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์   
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรมพ้ืนฐานประกอบด้วย (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์  
และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. 2552) 
 1. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่อง 
ที่ถูกท่ีควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 
 2. ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน 
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักท าบัญชี
รายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
 3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ
ปลอดจากความรู้สึกล าเอียง หรืออคต ิไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง 
ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง 
 4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร  
และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ 
และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 
 5. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้มีมารยาทดีงาม วางตน
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
 6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย วาจา ใจ 
และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
 7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง สามารถ
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่างความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 
 8. มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน  
เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความ
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เอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 ณัฐ จันทร์หนูหงส์ (2554 : 14) สรุปว่า องค์ประกอบของจริยธรรม คือ บุคคลที่ด ารงชีวิต
อยู่ด้วยความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างเป็นนิสัย รู้ดี รู้ชั่ว  
อันเป็นจริยธรรมภายในจิตใจของตน บุคคลที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วย่อมปรับตัวและท ากิจกรรม
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีอิสระ มีเสรีภาพในการครองตนอย่างไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม 
 พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) (2554 : 23) สรุปว่า จริยธรรมเป็นเสมือนแนวทาง 
การประพฤติหรือปฏิบัติเพ่ือให้คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ความประพฤติ  
และความรู้สึก ซึ่งเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง 
และสังคมส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางกาย ในลักษณะที่ถูกต้อง เป็นมาตรการตัดสินใจว่า 
สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า 
 กรมวิชาการ (อ้างถึงใน พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) 2554 : 37-38) ได้กล่าวถึง 
คุณธรรมและจริยธรรมที่นักเรียนควรมีทั้งสิ้น 10 ด้าน คือ 
 1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติของนักเรียนที่แสดงออก ซื่อตรง ทั้งกาย วาจา ใจ  
ทั้งต่อตนเอง สังคม และผู้อ่ืน รวมถึงมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ความซื่อสัตย์นี้อาจรวมทั้งความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความสุจริตต่ออาชีพ รวมทั้งซื่อตรงต่อผู้อื่น จักเป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือในสังคม 
 2. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง การตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ  
โดยใช้เหตุผล มีหลักฐานชัดเจน และปราศจากความล าเอียง การปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง ไม่ตกอยู่ในอคติ 
 3. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรัก ความสงสาร และปรารถนาที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน อยากให้
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์มีความสุข ทั้งแสดงออกทางกาย วาจา ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และร่วมทั้งมี 
ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วย 
 4. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้จักส านึกบุญคุณหรือความดีของผู้ท าประโยชน์ หรือ 
ให้ความช่วยเหลือแก่เรา เช่น บิดามารดา ครูอาจารย์ และตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีบุญคุณต่อเรา 
 5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยา
มารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม เพ่ือความสงบสุขในชีวิตของตนเอง และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
 6. ความรับผิดชอบ หมายถึง นักเรียนต้องแสดงออกด้วยการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
การงานของตนเอง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ นักเรียนต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัว สถาบันการศึกษา และเพ่ือน 
 7. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้แก่บุคคลที่ควรให้ด้วยก าลังกาย 
ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 8. ความสามัคคี หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในหมู่คณะ ในการประกอบกิจการงาน 
ทั้งนี้ ความสามัคคีจะเกิดได้ บุคคลในหมู่คณะจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จบรรลุไปด้วยดี 
 9. การประหยัด หมายถึง การยับยั้งระมัดระวัง การใช้สิ่งของทั้งหลาย ด้วยความพอเหมาะ
พอควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การประหยัดเวลา การประหยัดทรัพย์ การประหยัดถ้อยค า 
 10. ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้สติปัญญา พิจารณา ไตร่ตรอง และพิสูจน์ ให้ประจักษ์ 
โดยไม่ต้องหลงงมงาย ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย 
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 ก าพล ชูรัตน์ (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 23) ได้สรุปหลักเกณฑ์ในการจ าแนก
องค์ประกอบของจริยธรรม ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบทางปัญญา (Moral Cognition) หมายถึง กระบวนการใช้ปัญญาคิดพิจารณา
หาเหตุผลในการประเมินคุณค่าของการปฏิบัติจริยธรรมของบุคคลว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว 
ควรไม่ควร ยุติธรรมหรือไมยุ่ติธรรมเหล่านี้ เป็นต้น 
 2. องค์ประกอบทางความรู้สึก (Moral Affection) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติ
จริยธรรมของบุคคลทั้งในทางที่ดีงามและในทางตรงข้าม เช่น ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ 
เชื่อหรือไม่เชื่อ เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบทางการปฏิบัติ (Moral Conduct) หมายถึง การแสดงความประพฤติ 
และการปฏิบัติทางจริยธรรมของบุคคล การปฏิบัติเหล่านี้สามารถประเมินได้ว่า ในสถานการณ์แวดล้อมหนึ่ง ๆ  
นั้น กระท าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ด ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า เป็นต้น 
 ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (อ้างถึงใน ชัยนนท์ นิลพัฒน์. 2555 : 23 - 24) ได้จ าแนก
พฤติกรรมจริยธรรมในเชิงความสัมพันธ์ ออกเป็น 5 ด้าน คือ 
 1. พฤติกรรมจริยธรรมต่อตนเอง จัดเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ การควบคุมตนเอง การประเมิน
ตนเอง และการกระท าต่อตนเอง 
 2. พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้อ่ืนทางสังคม จัดแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ ๆ คือ ความซื่อสัตย์ 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 3. พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้อ่ืนทางเศรษฐกิจ จัดแบ่งเป็น 7 หมวดใหญ่ ๆ คือ ความซื่อสัตย์ 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การกู้ยืม และ 
การสัมมาชีพ-มิจฉาชีพ 
 4. พฤติกรรมต่อผู้อ่ืนทางการเมือง 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 ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน  
ด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งความพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จัก
ไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่น
ของที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจผิดได้ 
 4. ความกตัญญูกตเวที ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกส านีกในการอุปการคุณที่ผู้อ่ืน 
มีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที  
หมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผู้อ่ืนและสิ่งที่มีบุญคุณ 
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 5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับจรรยา มารยาท ข้อบังคับ กฎหมายและศีลธรรม 
 6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันกับคนที่ควรให้ด้วยก าลังกาย 
ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตัวเอง 
 7. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท าการ 
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 8. การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด  
ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก 
 9. การยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็นจริง 
และเหตุผล ไม่มีความล าเอียง 
 10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดส าเร็จในการงาน 
 11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ความสงสาร คือ 
ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์   
 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 การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคล 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอิทธิพลของทั้ง 2 องค์ประกอบข้างต้น 
 การพัฒนาคนในด้านจริยธรรมจึงต้องพัฒนา 3 ด้าน เพราะพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมา 
ทั้งทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธ์กับทางจิตใจและสติปัญญาโดยเริ่มจากการพัฒนา
องค์ประกอบส าคัญอันดับแรก ได้แก่ ปัญญาหรือความรู้จะส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทาง 
ที่ถูกต้อง ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก 
 พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร (ท านุ) (2556 : 28-32) สรุปว่า (1) การมีวินัย เป็นสิ่งที่
ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะจะท าให้เขาสามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ 
จากภายนอก ท าให้เด็กประพฤติปฏิบัติ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมหรือภายใน
โรงเรียนด้วยความสงบเรียบร้อยและความสุขเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีหรือการตรงต่อเวลา  เป็นการ
แสดงถึงความกระตือรือร้น ความใส่ใจ ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ในสถานศึกษา 
นักเรียนจ าเป็นต้องสร้างวินัยในตนเองเกี่ยวกับเรื่องการตรงต่อเวลาค่อนข้างมาก เพราะกิจกรรม 
และหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนย่อมมีก าหนดเวลาที่แน่นอน เริ่มตั้งแต่การตื่นนอน การเตรียมตัวมา
โรงเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าเรียน การเลิกเรียน การกลับบ้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนทั้งสิ้น นักเรียนจึงต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบเพ่ือท าหน้าที่นั้น ๆ (2) ความ
รับผิดชอบ นักเรียนต้องแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา  
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ยอมรับการกระท าของตนเองและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเอง
และสังคม (3) ความซื่อสัตย์ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางกายและทางใจถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ต่อหน้าที่การงาน ต่อบุคคลและสังคมประเทศชาติ (4) ความกตัญญูกตเวที คือ ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง 
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มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระท าแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ท าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมาก 
ก็ตาม น้อยก็ตาม แล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้ง 
 ไชยพร เรืองแหล้ (2556 : 38-40) กล่าวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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 
วันส าคัญต่าง ๆ การได้รับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในถิ่นที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง การปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ด้วยความเคารพ เมื่อได้ยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกริยา วาจา หรือมีการ
กระท าอันไม่สมควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิดต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู ไม่ถือเอาสิ่งของหรือน าเอางาน 
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรงและท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
 3. มีวินัย พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ท างานตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการ
ท างาน 
 4. ใฝ่เรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ นักเรียนสามารถใช้ความคิด พิจารณา 
หาเหตุผลในการประเมินคุณค่าของการปฏิบัติจริยธรรมของบุคคลว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือผิด  
ดีหรือชั่ว ควรหรือไม่ควร ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม มีความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้อง ดีงาม 
สามารถตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด 
 5. อยู่อย่างพอเพียง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง 
และสิ่งของในโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม  
และใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท าผิด ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายสม่ าเสมอ ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปฏิบัติตนทุ่มเทในการท างาน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน มีความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานให้ส าเร็จ มีความภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานที่ท าส าเร็จ 
 7. รักความเป็นไทย พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่
นักเรียนในการแต่งกายแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชุมชนและสังคม ใช้ภาษาไทยและเขียนเลขไทย 
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ชักชวนแนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ 
 8. มีจิตสาธารณะ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก คือ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู
ท างานด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาช่วยท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา 
โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้จักดูแลรักษาปกป้องทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน  โรงเรียน 
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
 กล่าวโดยสรุป  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนาคน 
3 ส่วน คือ 1) ความคิด 2) อารมณ์ และ 3) พฤติกรรม ในการประพฤติปฏบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืน
ด้วยความประพฤติที่ดีงาม โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้  1) ความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง  
2) ความรับผิดชอบ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความเสียสละ 5) ความอดทน และ 6) ความพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต 
ตาราง 2 องค์ประกอบหลักหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่แสดงออก 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

 

การใช้ความคิด พิจารณาหาเหตุผลในการประเมินคุณค่าของการ
ปฏิบัติจริยธรรมของบุคคลว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ควร
หรือไม่ควร ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม มีความเข้าใจในเหตุผลของความ
ถูกต้อง ดีงาม สามารถตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่
ถูกต้องได้ด้วยความคิด 

2. อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดี มีความพึงพอใจ เลื่อมใสศรัทธา และยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

3. มีระเบียบวินัย สัมมา
คารวะ  

ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ครอบครัว และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลา ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการท างาน มี
กริยาอันสุภาพเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ไม่พูดจาล้อเลียน ไม่กล่าวร้ายถึงญาติ
มิตรที่รักใคร่นับถือของผู้ฟังแก่ผู้ฟัง ไม่กล่าววาจาอันติเตียนสิ่งเคารพ
หรือที่เคารพของผู้อ่ืน เมื่อตนท าพลาดพลั้งสิ่งใดแก่บุคคลใด ควรกล่าว
วาจาขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรกล่าววาจา
ขอบคุณเขาเสมอ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอ านาจข่ม
ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 
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องค์ประกอบหลัก/ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

4. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ไม่ถือเอา
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
และท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่หา
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ไม่เอา
เวลาท างานในหน้าที่ไปใช้ท าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท า
ประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติตรงไปตรงมา ไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของ
ตนเองมาเป็นของตนเอง ท าตามสัญญาและระเบยีบถือกฎเกณฑ์ของกลุ่ม 
พูดตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อต้านหรือขัดขวางผู้อื่นที่ปฏิบัติ
นอกเหนือกฎเกณฑ์ ไม่คล้อยตามพวกท่ีลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อม
เสีย มั่นคงต่อการกระท าดีของตน ไม่คดโกง มีความตั้งใจท าจริง 
ประพฤติตรงตามที่พูด ไม่ชักชวนไปในทาง 
ที่เสื่อมเสีย เตือนสติและแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยินดีใน
ความส าเร็จของผู้อื่น ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ร่วมมือกันท างานใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดระเบียบข้อบังคับของสังคมและหมู่คณะ 

5. อยู่อย่างพอเพียง เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน  
ใช้จ่ายอย่างประหยัด คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้
ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัพย์สินของตนเองและสิ่งของในโรงเรียน
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการท างาน ขยัน 
อดทน 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสม่ าเสมอ ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปฏิบัติตนทุ่มเทในการท างาน อดทน 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน มีความพยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ เมื่อมีอุปสรรคในการเรียนและการ
ท างานก็ไม่ท้อถอย พยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต กระตือรือร้นและเต็มใจท างาน 
อาสาท างานนอกเวลาแม้ไม่ได้ค่าตอบแทน ท างานได้รวดเร็วคล่องแคล่ว มุ่ง
ที่จะท างานให้ส าเร็จ ค านึงถึงความส าเร็จของงานเป็นหลัก ไม่หลีกเลี่ยงงาน
ที่มีอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เมื่อได้รับมอบงานจะรีบท าให้เสร็จ
โดยเร็ว พยายามฝึกฝนงานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ เมื่อได้รับงานที่
ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพ่ิมเติมให้ท างานได้ส าเร็จ 
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องค์ประกอบหลัก/ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

7. กตัญญูกตเวที รู้สึกส านึกในการอุปการคุณที่ผู้อ่ืนมีต่อเรา การตอบแทนบุญคุณ เข้า
ร่วมในพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที พิธีไหว้ครูและร าลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย์ ให้ความเคารพผู้มีอุปการคุณเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด 
วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ 

8. ความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน  ด้วยความ
พากเพียรและความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ดีและรวดเร็ว เอาใจใส่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และติดตามผลงานให้ลุล่วงด้วยดี ตรงต่อเวลา อุทิศตนเพ่ืองาน
ตลอดเวลา รู้จักหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ เคารพต่อกฎและ
ระเบียบต่าง ๆ เสนอตนเพ่ือแก้ไขงานที่ล้มเหลว ปรับปรุงงานในหน้าที่
ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม ยอมรับผลของการกระท าของตน 

9. เสียสละ เมตตากรุณา  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน 
เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์
และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลืองาน
สาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่คนที่เดือดร้อน ช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค และสละทรัพย์เพ่ือสา
ธารณากุศล 

10. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสาธารสมบัต ิ

มุ่งม่ันที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคม 
ให้เจริญก้าวหน้าและมีสันติสุข รวมทั้งการโน้มน้าวให้เกิดการอนุรักษ์
และเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. ความเสมอภาค 
ยุติธรรม 

ปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้เหตุผล  
มีหลักฐานชัดเจน สอดคล้องกับความเป็นจริงและเหตุผล ปราศจาก
ความล าเอียง ไม่ตกอยู่ในอคติ 

12. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง 
ความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม การเข้า
ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ การ
แสด งออกซึ่ ง ความจงรั กภั กดี ต่ อชาติ  ศาสนา และสถาบั น
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ด้วยความ
เคารพ เมื่อได้ยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกริยา วาจา หรือมีการกระท าอัน
ไม่สมควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้
ปฏิบัติเช่นนั้นอีก 
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องค์ประกอบหลัก/ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

13. มีเหตุผล มีความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง 
พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับ
อารมณ์และความยึดมั่นของที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจผิดพลาดได้ 

14. ความสามัคค ี มีความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท าการให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีการรวมกลุ่ม
กันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่
ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จ
ลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับ
ความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อ 
พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 
 

15. รักความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การแต่งกายแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยกับชุมชนและสังคม ใช้ภาษาไทยและเขียนเลขไทยใน 
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชักชวนแนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทยด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ 

16. มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างานด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา
ช่วยท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน รู้จักดูแลรักษาปกป้องทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

17. รักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนตามคุณลักษณะของความเป็นไทย ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนและวัฒนธรรมไทย การแสดงออกด้วยความ
เคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศึกษาเรียนรู้ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุของไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม แนะน า เชิญชวนให้มี
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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 จากตาราง 2 องค์ประกอบหลักหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่แสดงออก  
ทั้ง 17 ด้าน คณะวิจัยได้ก าหนดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่ งสรุปออกมาเป็น 6 ด้ าน ได้แก่  1)  ด้ านความมีระเบียบวินัย  2) ด้านความรับผิดชอบ  
3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านความเสียสละ 5) ด้านความอดทน อดกลั้น และ 6) ด้านความ
พอเพียง มีความหมาย ดังตาราง 3 ต่อไปนี้ 
ตาราง 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ศธ. 

ความหมาย 

1. ด้านความมีระเบียบวินัย 
 

การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ กติกา 
และจรรยามารยาทตามข้อบังคับ ข้อตกลงของโรงเรียน ครอบครัว 
และสังคม และหลักของศีลธรรมอันดี เช่น การไหว้ผู้ปกครอง การแต่ง
กายตามระเบียบ การเก็บรักษาสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ การเข้าแถว
ตามล าดับเมื่อซื้อสิ่งของ การเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความผูกพัน ความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือให้งานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายได้ดีและรวดเร็ว โดยการเอาใจ 
ใส่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลงานที่ท าให้ลุล่วงด้วยดี  
และยอมรับผลของการกระท าของตน เช่น การตรงต่อเวลา การท า
การบ้านด้วยตนเอง การรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน การพูดค า  
“ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน การพูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น การช่วยเหลืองานครูและผู้ปกครอง 

3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงผู้ อ่ืน มีความจริงใจและไว้วางใจต่อทุกคน  
ตรงต่อความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
ด้วยความซื่อตรงและท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์และ
จริงใจไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง เช่น การไม่พูดโกหก 
การไม่ลอกการบ้านเพ่ือน การประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง การ
พูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง การชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี 

4. ด้านความเสียสละ การเป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลืองานผู้อ่ืนและสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทร 
เอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน ด้วยก าลังกาย 
ก าลังทรัพย์ หรือก าลังสติปัญญาด้วยความเต็มใจ ลงมือปฏิบัติเพ่ือ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนและสังคม 
เช่นการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน การบริจาคเงินและสิ่งของ การร่วมท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน  
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คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ศธ. 

ความหมาย 

5. ด้ านความอดทน อด
กลั้น 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจ 
มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่มากระทบ
และเข้ามาขัดขวางในการท างาน โดยใช้สติปัญญาในการคิด ไตร่ตรอง และ
ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลา และอดทนต่อความ
ยากล าบาก อดทนต่อการตรากตร าท างาน อดทนต่อการเจ็บใจ อดทนต่อ
กิเลส และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พยายามฝึกฝนงานที่ท า
ให้ประสบความส าเร็จ เมื่อได้รับงานที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษา
เพ่ิมเติมให้ท างานได้ส าเร็จ เช่น การอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน 
การตั้งใจท างานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ การแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ การควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อถูกเพ่ือนต าหนิ การถูกเพ่ือนกลั่น
แกล้ง  

6. ด้านความพอเพียง การด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดี 
พอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รู้จักท าบัญชีรายรับรายจ่ายของ
ตนเองอยู่เสมอ ใช้ทรัยพ์สินของตนเองและสิ่งของในโรงเรียนอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่น การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็น การใช้จ่ายอย่างประหยัด การเปรียบเทียบราคาสินค้า
ก่อนตัดสินใจซื้อ การรักษาทรัพย์สินของที่บ้าน/โรงเรียนให้อยู่ในสภาพ
ดีการประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้าน/โรงเรียน การปิดน้ าปิดไฟเมื่อ 
เลิกใช้ 
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          การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 สุทธิพร บุญส่ง  (2552: 12) กล่ าวว่ า  การพัฒน าคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล  
มี 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังพฤติกรรมของลูก ซึ่งครอบครัวต้องมีการเลี้ยง
ดูลูกด้วยความรักและใกล้ชิด เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูก จะท าให้ลูกซึมซับพฤติกรรมและเลียนแบบ
พฤติกรรมที่เหมาะสมจากผู้ปกครอง (ประณต เค้าฉิม 2551: 355)    
 2) ด้านโรงเรียน การที่บุคคลเข้าสู่สังคมโรงเรียน ท าให้ครูมีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการตอบสนองทางปัจจัยพ้ืนฐาน 
จะท าให้มีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถลดปัญหาทางสังคมที่จะตามมาจาก  
ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น และสังคมมีความสงบสุขด้วย 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 

 พัชรีย์ ศักดี (2547: 56) ได้ท าการพัฒนาความเสียสละของนักเรียนที่มีแรงจูงใจต่างกันในการ
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า หลัง
เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดนักเรียนมีความเสียสละเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการเสียสละ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 รัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาโรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดล าปาง วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดล าปาง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จ านวน 190 คน 
นักเรียนจ านวน 3,234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียนมีความเห็น
ตรงกันว่าวิธีที่ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการก าหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนนักศึกษาตามความคิดเห็นของครู คือ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด และควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มุ่งเน้นกิจกรรมสร้าง
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาตามความคิดเห็นของ
นักเรียน คือ ครูควรเพ่ิมความเอาใจใส่ต่อความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และควรมีความเข้มงวดให้มากขึ้น มีการรณรงค์ให้ช่วยกันรักษา 
ความสะอาด 
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 พรณรงค์ สิงห์ส าราญ (2550) ได้ท าการศึกษาเจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มี
ต่อคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เจตคติ
ของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ความมีน้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน 
ความประหยัด ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
“สวนดุสิตโพล” (2550) ได้ส ารวจปัญหาคุณธรรมด้านสภาพแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร  
คร ูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผลการส ารวจพบว่า 

- ผลการวิจัยเกี่ยวกับ 5 พฤติกรรม เยาวชนไทยที่สังคมพึงตระหนัก คือ 1) การใช้
สินค้า 

ฟุ่มเฟือย ยึดติดกับวัตถุนิยม 2) การแต่งตัวที่โป๊เปลือย ไม่ถูกกาลเทศะ/ตามแฟชั่นต่างชาติ 3) การมั่วสุม
อบายมุข เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืน ติดเกม 4) มีอิสระทางความคิด กล้าคิด
กล้าแสดงออกมากเกินไปจนเกินงาม และ 5) ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญู และขาดสัมมา
คารวะ 

- ผลการวิจัยกับ 5 ปัญหา ของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนไทย 
คือ 1) ครอบครัวขาดความรัก และความอบอุ่น 2) การมีความรัก/เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
3) ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต 4) การเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ได้ง่าย และ 5) ขาด
แบบอย่างที่ดี ไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นชัดเจน 

- ผลการวิจัยเกี่ยวกับ 10 คุณธรรมของเยาวชนไทยที่ควรเร่งสร้าง ปลูกฝัง คือ  
1) ความมีระเบียบวินัย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความขยันหมั่นเพียร 4) ความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
5) ความสุภาพ มีสัมมาคารวะ 6) ความกตัญญู 7) ปลูกจิตส านึกที่ดี 8) ความสามัคคี 9) ความมีเหตุมีผล 
และ 10) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
        สิรินทิพย์ สมคิด (2551 : 84) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบใน 
การเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 272 คน 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ บุคลิกภาพ นิสัยการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน  
กับครูผู้สอน และความคาดหวังของผู้ปกครอง ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ านวน 
302 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน 
และความซื่อสัตย์ ส่วนความเสียสละ นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คือ วิทยาลัยควรจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา โดยจัดให้มีการท าบุญตักบาตรในตอนเช้าทุกวันพระ 
และวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการยอมรับ
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ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และนักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
เพ่ือจะได้เป็นคนดีของสังคม ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นทุก ๆ ด้าน 
 สุภาพร สุขสวัสดิ์ (2552) ได้ท าการศึกษาเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประชากร คือ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน 350 คน พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนนทบุรี มีดังนี้ 
 1. ด้านการก าหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน 
รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน 
 2. ด้านการเรียนการสอน การสอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา มีการวัดผล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน ครูเป็นกลไกส าคัญในการอบรมขัดเกลา
นักเรียน 
 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดที่ประดิษฐานพลับพลาสัญลักษณ์ของโรงเรียน  
ให้เหมาะสม ปลูกดอกไม้ประจ าโรงเรียนและต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่น จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดีจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 4. ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ควรเป็นแบบอย่างของความศรัทธา ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ 
รู้จักควบคุมอารมณ์ มีความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์ 
 5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท าความดีด้วยตนเอง  
มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดี และส่งเสริมความสามัคคี 
 6. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียน 
ควรจัดท าคู่มือการอบรมคุณธรรม จริยธรรมมอบให้ผู้ปกครอง จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน รับทราบพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน 
 7. ด้านการประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการก ากับติดตามประเมินผล
การพัฒนา มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีคุณงามความดีเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และวางแผน  
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐาน  
8 ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบน
พ้ืนฐาน 8 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 40 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน 15 ชั่วโมง ทั้งนี้ จากการ
สอดแทรกพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ ลงไปในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 80 กล่าวคือ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม รู้จักแบ่งงานกันท า ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ร่วมมือ
กันท างาน แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รวมทั้งการท างานเสร็จทันเวลา ท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ท างานได้จนส าเร็จ ผู้เรียน 
จึงเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
 ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ (2552) ได้ท าการศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับ
ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2552 จ านวน 188 คน 
จ าแนกเป็นครู จ านวน 12 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 จ านวน 88 คน และผู้ปกครอง
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 จ านวน 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 เมื่อเรียงล าดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
สามารถเรียงล าดับได้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวินัย ความสามัคคี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ
ความรับผิดชอบ 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552) ได้ท าการศึกษาการส่งเสริม
คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 1,080 คน ผู้บริหารและครู จ านวน 92 คน และผู้ปกครอง/
ชุมชน จ านวน 1,083 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 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 
ความมีสติสัมปชัญญะ การข่มใจ ความขยันหมั่นเพียร และความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ส่วนลักษณะคุณธรรมของนักเรียนหลังการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความกตัญญูกตเวที มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความสามัคคี การประหยัด ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ การเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง การข่มใจ 
ความอดทน และความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 นาวิน เหมือนแสง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร วัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพ่ือทราบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 86 โรงเรียน โดยมีผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครู จ านวน 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
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ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการหลบ
หลีกการลงโทษ หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม หลักการแสวงหารางวัลและความพอใจ หลักการท าตามที่
ผู้อื่นเห็นชอบ หลักการท าตามค ามั่นสัญญา และหลักการยึดอุดมคติสากล 
 พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ์) (2553) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับ 
ความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลต าบลนิคมล าโดมน้อย อ าเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับ
ความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เทศบาลต าบลนิคมล าโดมน้อย  อ าเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการละเว้น
อบายมุข ด้านความมีสัมมาคารวะ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความมีวินัยในตนเอง และด้านความเมตตา
กรุณา อยู่ในระดับปานกลาง 
 วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ในสภาพความเป็นจริง และสภาพที่
ผู้ปกครองคาดหวัง และศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ านวน 160 คน ได้จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งในส่วนของ
สภาพจริง และสภาพที่คาดหวัง โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของสภาพจริง เท่ากับ 3.829 และค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมของสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ 4.238 และนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงตามล าดับ คือ 1) ด้านใฝ่เรียนรู้ 2) ด้านอยู่อย่างพอเพียง และ 3) ด้าน
รักความเป็นไทย 
 พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท (ธูปจินดา) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกปัจจัย
การศึกษาออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความกตัญญูกตเวที ด้าน
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และด้านความประหยัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยคณะวิจัยแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น  3 ขนาด คือ 1) โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 4 แห่ง  2) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จ านวน ๔ แห่ง และ  
3) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง มีประชากรจ านวนทั้งหมด 
1,570 คน โดยใช้เกณฑ์การวัดขนาดของโรงเรียนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกินห้าร้อยคน  
2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนถึงหนึ่งพันห้าร้อยคน และ  
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3) ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยการค านวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของยามาเน่ (Yamane) ที่ ± 5 แล้วด าเนินการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้จ านวน 312 ตัวอย่าง จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ทั้งหมดมีจ านวน 312 คน โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 26 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อจ าแนกตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
 ณัฐ จันทร์หนูหงษ ์(2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  
เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปลูกฝังและ
พัฒนาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 340 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนผู้ที่มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความมีระเบียบวินัย และด้านความรับผิดชอบ  
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยและด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูง ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ที่นักเรียนต้องการ คือ ต้องการให้ลดกฎระเบียบลง 
รองลงมาคือ การคัดเลือกเด็กมาอยู่ห้อง 1 ควรดูนิสัยและพฤติกรรม ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมเล่นกีฬา  
และต้องการให้มีงานโรงเรียนมากขึ้น เป็นต้น ตามล าดับ 
 พระบ ารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 280 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในด้านความเมตตา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีลักษณะเด่นในด้าน
การเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ มีความสงสารเมื่อเห็นเพ่ือนประสบกับความทุกข์ยาก และพร้อมที่จะให้
อภัยเสมอเมื่อเพ่ือน ๆ กระท าไม่ดีต่อตน ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนที่ตนคบหา
ด้วยความจริงใจ และเข้าเรียนสม่ าเสมอ ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่ส าคัญยิ่ง ด้านความ 
มีวินัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยสูง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัย การไม่คุยโทรศัพท์หรือแอบหลับในขณะที่อาจารย์ก าลังสอน ส่วนปัจจัยภายนอก นักศึกษา 
มีความคิดเห็น คือ ด้านครอบครัวของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับครอบครัวที่มีความ
อบอุ่น มีคนคอยช่วยแก้ปัญหาให้มีการอยู่พร้อมหน้ากัน ในครอบครัว เป็นสิ่ งที่ ส าคัญมาก  
ด้านสถานศึกษา นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการลงโทษเมื่อนักศึกษากระท าผิด ไม่ควรปล่อยปะ
ละเลย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม นักศึกษาเห็นว่าชุมชนไม่ได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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ของนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีขึ้น และนักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมของดารา
และนักร้อง ด้านสถาบันศาสนา นักศึกษาเชื่อว่าศาสนามีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจให้ตนเป็นคนดีและมี
ความสุข นอกจากนี้ ยังน าค าสอนมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะในขณะที่มีความสุขหรือมี
ความทุกข์ ส าหรับแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา  คือ  
1) สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกัน มีการทานอาหารร่วมกันและมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา 2) บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลาน 3) สถานศึกษาควรจัดให้ครู-อาจารย์ 
นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นเครือข่ายคุณธรรม และมีการร่วมกันท ากิจกรรมอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 4) ครู-อาจารย์ ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา 5) สมาชิกในชุมชน
ต้องมีความรัก สามัคคีกัน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมที่นักศึกษาสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้ 6) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนกิจกรรมและจัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับนักศึกษา และ 7) วัดควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
 พระมหาอาจริยพงษ์ ค าตั๋น (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จ านวน  400 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ 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 
 พระอ านาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ท าการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จ านวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย รองลงมาได้แก่ 
ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมีวินัย และ
ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ส่วนแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี คือ 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่ จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
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พระมหากษัตริย์ทุกครั้ง และครูต้องพยายามให้นักเรียนได้เข้าร่วมร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง  
2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ท าการบ้านหรืองานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
ไม่ลอกของเพ่ือนมาส่ง 3) ด้านมีวินัย ได้แก่ ครูจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน และให้
เดินเป็นแถวไปเรียนตามห้องทุกครั้ง 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการ 
ด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม 5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการ
ออมเงิน เพ่ือฝึกการใช้จ่ายเงินของนักเรียน 6) ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ได้แก่ ครูต้องมีกิจกรรมเสริม 
การสอนที่มอบหมายงานให้เด็กได้ท างานส่ง 7) ด้านรักความเป็นไทย ได้แก่ ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จัก
การไหว้ผู้ใหญ่ และไหว้กันและกัน และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ ได้แก่ ครูต้องพานักเรียนเข้าร่วมช่วย
ท างานให้กับสังคม 
 พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย 
และด้านความซื่อสัตย์  2) แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ จึงท าให้พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์
ดังกล่าว 
   นราวดี ลืมลมและวนิดา สุพรรณชาติ (2555: 66) ได้ท าการศึกษาแบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 
353 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์
ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรม
ความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาได้รับเจตนาต่อการกระท าพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.45 
0.30 0.06 และ -0.14 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.20 และเจตนาต่อการกระท าพฤติกรรม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 
0.13 และ 0.31 ตามล าดับ 
 ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 437 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 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 กิจกรรมการออมทรัพย์ส าหรับนักเรียนทุกคน 6) ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน คือ 
กิจกรรมการท าความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ 7) ด้านรักความเป็นไทย คือ กิจกรรมการแต่งกายชุด
พ้ืนบ้านในวันศุกร์ และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ คือ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับชุมชนในวันส าคัญ 
 พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร (ท านุ) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ และ 2) 
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4,5,6 จ านวน 278 คน 
ใช้แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับประถมศึกษา ภาพรวม 
4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย และข้อทีม่ีลักษณะเด่น คือ ด้านการส่งเสริมด้านความ
มีวินัย นักเรียนเข้าแถวตามระเบียบปฏิบัติตนตามข้อบังคับของโรงเรียน ทุกคนช่วยกันท าความสะอาด
ห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย และเข้าแถวซื้ออาหารกลางวันด้วยความเป็นระเบียบ ด้านการส่งเสริมด้าน
ความรับผิดชอบ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนทุกวัน กล้ารับผิด
เมื่อตนเองกระท าผิดกฎ ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย รู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง
เมื่อปฏิบัติผิดระเบียบของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป มีความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่และครู
อาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้แล้วน าไปมอบให้ครูส่งคืนเจ้าของ ด้านการส่งเสริม
ด้านความกตัญญูกตเวที โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ความเคารพ พ่อแม่ ครูอาจารย์ น าชื่อเสียงมาสู่
ครอบครัวด้วยการท าความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการตั้งใจเรียนและท าหน้าที่ของตนให้ดี น าข้อคิด
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มาเตือนตนเองเสมอ และท าให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ ได้ภาคภูมิใจ ตามล าดับ  
ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริมด้านความมีวินัย ควรจัด
นิทรรศการในด้านความมีวินัยให้มากขึ้น เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมการมีวินัยให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเอง
อย่างน้อยภาคการศึกษา การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ง
กายถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย กล้ารับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา  
รู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง ด้านการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ควรปลูกฝังนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์
ของคุณธรรมเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกแก่นักเรียน และการส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที ควรปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 321 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับดีมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยผลักดัน ด้านปัจจัยหล่อเลี้ยง ด้านปัจจัยเหนี่ยวรั้ง 
และด้านปัจจัยสนับสนุน 
 ศุกรีย์ ศรีสารคาม (2557) ได้ท าการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 5 โรงเรียน จ านวนตัวอย่าง 391 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 
ซึ่งน้อยที่สุดคือด้านความถูกต้อง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 13 ปี  
จิตส านึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความถูกต้องยังน้อยอยู่ ส่วนคุณธรรม จริยธรรมด้านอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความเป็นเจ้าของ และด้านการเข้าถึงข้อมูลที่ยังน้อยนั้น  
ควรต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง 
และเหมาะสมมากขึ้น 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “NIDA Poll” และ “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (2557) ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา 
อาชีพ จ านวน 1,251 หน่วย ตัวอย่างเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามเงื่อนไขคุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
50.68 ระบุว่า เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 14.95 ระบุว่า เป็นเรื่อง
ของการเสียสละ แบ่งปัน ขาดความมีน้ าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ร้อยละ 12.47  
ระบุว่า เป็นเรื่องของการขาดความสามัคคีปรองดอง รักใคร่กลมเกลียว เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ร้อยละ 7.99 ระบุว่า เป็นเรื่องของการขาดจิตส านึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติผิด
ศีลธรรมอันดีงาม ร้อยละ 4.48 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่รักษากฎหมาย ขาดความมีระเบียบวินัย  
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่ละอาย  
ไม่เกรงกลัวต่อบาป ร้อยละ 7.75 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น การขาดสติ การไม่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมไทย การไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ขาดความอดทน อดกลั้น ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่
ยุติธรรม ใช้อ านาจในทางท่ีผิด ปัญหาสังคม ค่านิยมที่ผิด ๆ ในเรื่องวัตถุนิยม และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ 
ไม่แน่ใจ 
 สิริกร สินสม (2558) ได้ท าการศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 
191 คน จาก 14 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และครูฝ่ายปกครอง 
จ านวน 112 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 นักเรียนมีวินัยด้านพฤติกรรมในห้องเรียน 
และด้านพฤติกรรมทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนด้านพฤติกรรมในห้องเรียน ได้แก่ การเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ  
การควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก แต่ความอดทนอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านพฤติกรรมทั่วไป 
ได้แก่ การแต่งกาย การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม การตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก 
 ทัศนียา แสนทิพย์ (2559 : 72) ได้ท าการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
จ านวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากโรงเรียนมี
การมุ่งเน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
มีความรับผิดชอบในการเรียน และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  
 จิรภา ค าทา และ สมบัติ วรินทรนุวัตร (2559) ได้ท าการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 316 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถึ่ 
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมแลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสียสละ ส่วนด้านความซื่อสัตย์ และด้านความ
กตัญญกตเวที นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาเปรียบเที่ยบคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน นักศึกษาที่มีสถานภาพของครอบครัวต่างกัน และนักศึกษา  
ที่มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่าง
กันนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมและรายด้านในแต่ละด้าน
แตกต่างกัน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมแตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีวินัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกัน  
และนักศึกษาที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเมตตามีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ จ ะ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ บ ริ หาร  คณาจารย์  และบุ คลากรที่ เ กี่ ยวข้ อ ง 
ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แก่นักศึกษา 
 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Ciftci. (2001). ได้เน้นความเป็นอิสระของบุคคล สติสัมปชัญญะของแต่ละคน มีการกล่าวไว้ว่า
บุคคลจะตัดสินใจว่ากฎเกณฑ์ที่พวกเขาจะปฏิบัติหรือเชื่อถือนั้นมีความสอดคล้องเป็นไปตามคุณธรรม
และจริยธรรมหรือไม่ การตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นหนึ่งในสี่ขององค์ประกอบของ 
การพัฒนาคุณธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของความมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย  

Changeux. (2002); Ciftci. (2001). คุณธรรมและจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ
ความแตกต่างระหว่าง ความดี (อาจเป็นสิ่งที่ถูก) หรือความไม่ดี  (อาจเป็นสิ่งผิดพลาด) โดยปกติแล้วจะ 
มีกฎต่าง ๆ มากมายที่ท าให้บุคคลควรกระท าหรือไม่ควรกระท าในสังคม 
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 Hinde. (2002); Kohlberg. (1976); Kulaksızoğlu. (1995). คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่ง
ในรูปแบบของความรู้ความเข้าใจที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเก่ียวข้องกับการตัดสินใจกระท าสิ่งใดอย่างมี
สติและการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรม - ความไม่ยุติธรรม, การท าสิ่งที่ถูกและ 
สิ่งที่ผิด ความดีและความไม่ดี ซึ่งจะปฏิบัติควบคู่ไปกับการพิจารณาและการตัดสิน  

Hinde. (2002). อีกปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดให้กับพฤติกรรมของมนุษย์คือ ความต้องการของ
มนุษย์ ในขณะที่บุคคลจะสังเกตเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และกฎเกณฑ์ทางสังคม คนจะรู้สึก
ถึงความจ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา เช่น การให้ความรัก และการถูกให้ความรัก 
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม การประสบความส าเร็จในชีวิต เพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านี้ คนจะมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคนอ่ืน ๆ  บางครั้งคนก็จะมีปัญหาในการตอบสนองความต้องการ เพราะความ
ต้องการของพวกเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งค่านิยมทางสังคมนั้นๆ 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของแต่ละบุคคลจะถูกน ามาใช้เป็นสิ่งแรก  
 Keskin. (2013). ได้ก าหนดการตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับ ค าตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวข้องกับสองมิติที่มีความแตกต่างกัน 
ได้แก่ มิติทางด้านอารมณ์ และมิติด้านความรู้ความเข้าใจ Keskin. (2013). แม้ว่ามิติทางอารมณ์จะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมที่เน้นการตัดสินเรื่องคุณธรรม จริยธรรม Lind. (2008). ส่วนมิติความรู้ความเข้าใจ
จะเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่มิติทางจริยธรรมของการตัดสินใจ  ถึงกระนั้นก็ยังมีการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างความขัดแย้งทางคุณธรรมและจริยธรรม และความยุติธรรม  Çiftçi. (2001) เช่น นักวิจัย 
บางคน ได้แก่ Fernandez-Berrocal Extremera. (2005). และ Rietti. (2009). ได้มีการเน้นอารมณ์
ความรู้สึกของการตัดสินทางคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่ามิติความรู้ความเข้าใจ Fernandez-
Berrocal และ Extremera. (2005). กล่าวว่าบ่อยครั้งที่อารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคล นอกจากนี้  
 Akar Vural et al, (2013: 225) ได้ท าการพัฒนาโมเดลการวัดความเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในจังหวัดไอดิน จ านวน 781 คน ผลการวิจัย 
พบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝑥2=80.93 df= 34 
p=0.06 CFI=0.98 NNFI=0.97 RMSEA=0.05) โดยความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน จ านวน 2 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การเคารพกฏระเบียบของโรงเรียนและความพึงพอใจในโรงเรียน ซึ่งการ
พัฒนาความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนั้น ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดย
การเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้แสดงความคิดเห็นในชั ้นเรียน ท าให้ผู ้เร ียนได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน ท าให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจและยอมรับซึ ่งกันและกัน มีน้ าใจช่ วยเหลือกันในยาม 
ที่มีปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพันต่อโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีการเคารพกฎเกณฑ์
ในโรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน            
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวง           
ศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับ 

1. ด้านความมีระเบียบวินัย 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
4. ด้านความเสียสละ 
5. ด้านความอดทน อดกลั้น 
6. ด้านความพอเพียง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

 
แผนพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวดั 
และประเมินผล 

แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย 
คุณธรรม จริยธรรม  
1. แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม   
   จริยธรรม 
3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม                    
4. องค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรม 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2560  
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 10,092,339 คน รายละเอียด 
ในตาราง 4 ดังนี้ 
 

ตาราง 4  จ านวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับการศึกษา จ านวน (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 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 
2560 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage 
sampling มีข้ันตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  (1) ส ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจัดท ากรอบการสุ่ม (Sampling Frame)  
โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ  



 
 

 

 

ซึ่งแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  
  (2)  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่  
(สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อน 
ในการประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 2,500 คน 
  ทั้งนี้ ภายหลังการทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ที่จะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมจริง คณะวิจัยจะวิ เคราะห์หาค่าสถิติ เ พ่ือให้ได้ค่าประมาณ 
ความแปรปรวนของประชากรและประมาณค่าความคลาดเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การค านวณหาขนาด  
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้นอีกครั้งหนึ่ง 
  (3)  การด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีภูมิภาค 
เป็นชั้น (Strata) และมีจังหวัดเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
กระจายไปทุกสัดส่วนของประชากร จึงท าการสุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมาจ านวนร้อยละ 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) โดยเลือกตัวอย่างสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 2 แห่ง 
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)   
 ขั้นที่ 3 เลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1  (ปวส.1) หรือ 
ปริญญาตรีปีที่ 1 จากสถานศึกษาที่สุ่มได้ในขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) และก าหนดใช้นักเรียน จ านวน 30 คน ในระดับชั้นดังกล่าวเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of 
analysis) ของการศึกษาครั้งนี้ 

ดังนั้น จากการด าเนินงานตามขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังข้างต้น ท าให้มีตัวอย่าง
ผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 3,600 คน ซึ่งเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ รายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้ 

 

ตาราง 5 รายชื่อสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
 

 
 
 

ภูมิภาค 
ระดับชั้น 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. ปริญญาตรี/ ปวส. 
- ภาคเหนือ 

เชียงใหม่  - โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
- โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

- โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

เชียงราย - โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
- โรงเรียนมานิตวิทยา 

- โ ร ง เ รี ย นแม่ ส าย ประสิ ท ธิ
ศาสตร์ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
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ภูมิภาค 
ระดับชั้น 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. ปริญญาตรี/ ปวส. 
ภาคกลาง 

ปทุมธานี   - โรงเรียนวัดเขียนเขต - โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 - โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ -  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี - วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
ลพบุรี  - โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 

- โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 
- โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ลพบุร ี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

สมุทรสงคราม  - โรงเรียนเมือง
สมทุรสงคราม 
- โรงเรียนดรุณานุกูล 

- โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
- วิทยาลยัสารพัดช่าง

สมุทรสงคราม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขตสมุทรสงคราม 
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

พิษณุโลก  - โรงเรียนจ่าการบุญ 
- โรงเรียนผดุงราษฎร์ 

- โรงเรียนจ่านกร้อง 
- วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

นครสวรรค์  - โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
- โรงเรียนอนุชนวัฒนา 

- โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
- วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า

นครสวรรค์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนประตูชัย 
- โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 

- โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
- วิทยาลยัอาชวีศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 

- มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
- วิทยาลยัเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุดรธานี  - โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 
- โรงเรียนภูมิพิชญ 

- โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
- วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

สกลนคร  - โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
- โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 

- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
- วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ขอนแก่น  - โรงเรียนสนามบิน 
- โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

- โรงเรียนขามแก่นนคร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

อุบลราชธานี  - โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
- โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล พุ ท ธ

เมตตา 

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
- วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

นครราชสีมา - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตร
บริหาร 
- โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 

- โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
- วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

ภาคตะวันออก  
ชลบุรี  - โ ร ง เ รี ยนบ้ าน เนิ นพลั บ

หวาน 
- โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 

- โรงเรียนศรีราชา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา  - โรงเรียนวัดดอนทอง 
- โรงเรียนศรีวิทยา 

- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
- วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวันตก  
ราชบุรี  - โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุว

นิช) 
- โรงเรียนอุดมวิทยา 

- โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

ภาคใต้  
นครศรีธรรมราช - โรงเรียนวัดมหาธาตุ 

- โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
- โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
- วิทยาลยัอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช 

- มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
- วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

ภูเก็ต  - โรง เรียนถลางพระนาง
สร้าง 
- โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต 

- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เร ียน 
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 3 กลุ่ม 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งข้อค าถามได้พัฒนาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง แบบสอบถามแต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด จังหวัด 
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยในระดับชั้นที่ผ่านมา และอาชีพของผู้ปกครอง โดยมีลักษณะเป็นแบบก าหนด 
ให้เลือกตอบ (Check list) และเติมค าในช่องว่าง รวมเป็นค าถามส าหรับตอนท่ี 1 จ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ในด้านความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และด้านความเคารพผู้ อ่ืน ซึ่งคณะวิจัยสร้างขึ้น โดยมีลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s scale) จ าแนกระดับ
พฤติกรรมต่างๆ ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 
   จริงมากท่ีสุด  ระดับคะแนน 5 
   จริงมาก  ระดับคะแนน 4 
   จริงปานกลาง ระดับคะแนน 3 
   จริงน้อย  ระดับคะแนน 2 
   จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 

กรณีค าถามเชิงลบมีความหมาย ดังนี้  
   จริงมากท่ีสุด  ระดับคะแนน 1 
   จริงมาก  ระดับคะแนน 2 

จริงปานกลาง ระดับคะแนน 3 
   จริงน้อย  ระดับคะแนน 4 
   จริงน้อยที่สุด ระดับคะแนน 5 

  ทั้งนี้  ข้อค าถามทุกข้อ สร้างขึ้ นตามกรอบนิยามศัพท์ที่ก าหนด โดยใช้แนวคิด 
ตามการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยการพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้ โดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best. 1981) แปลผลคะแนนเป็นช่วงๆ  
แต่ละช่วงมีความหมาย ดังนี้  

4.51-5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

ยะลา  - โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
- โรงเรียนศานติธรรม 

- โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัด
ยะลา 
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

สงขลา - โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
- โรงเรียนแจ้งวิทยา 

- โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
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1.51-2.50 หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3. วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
 คณะวิจัยได้สร้างแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทาง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. เขียนข้อค าถามของแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีความครอบคลุม 
ตามโครงสร้างของนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่ งขั้นตอนนี้ได้เขียนข้อค าถามทั้งสิ้น 3 ชุด ๆ ละ 75 ข้อ  
ชุดที่  1 ระดับประถมศึกษาปีที่  5 โดยแบ่งย่อย 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความมีระเบียบวินัย  
จ านวน 16 ข้อ 2) ด้านความรับผิดชอบ จ านวน 12 ข้อ 3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต จ านวน  
11 ข้อ 4) ด้านความเสียสละ จ านวน 12 ข้อ 5) ด้านความอดทน อดกลั้น จ านวน 14 ข้อ และ  
6) ด้านความพอเพียง จ านวน 10 ข้อ และมีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ  

ส าหรับชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2)  
และชุดที่  3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  1  (ปวส.1) และระดับปริญญาตรีปีที่  1   
มีข้อค าถามจ านวน 75 ข้อที่เหมือนกันทั้ง 2 ชุด โดยแบ่งย่อย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมีระเบียบ
วินัย จ านวน 19 ข้อ 2) ด้านความรับผิดชอบ จ านวน 11 ข้อ  3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
จ านวน 11 ข้อ 4) ด้านความเสียสละ จ านวน 11 ข้อ 5) ด้านความอดทน อดกลั้น จ านวน 13 ข้อ 
และ 6) ด้านความพอเพียง จ านวน 10 ข้อ และมีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 
 3. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของคณะท างานวิจัยฯ เพ่ือพิจารณาและวิพากษ์ 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ซึ่งภายหลังการด าเนินงาน พบว่า  
มีข้อค าถามท่ีผ่านตามความคิดเห็นของคณะท างานวิจัยฯ จ านวนชุดละ 65 ข้อ 

4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยน าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง เพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุม  
ของเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนข้อค าถาม และใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป ผลการตรวจสอบ พบว่า ชุดที่ 1 กับชุดที่ 3 มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนชุดละ 60 ข้อ 
ส าหรับชุดที่  2 มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 60 ข้อ (รายละเอียดดังภาคผนวก)  
และคณะวิจัยได้ปรับแก้เนื้อหาของข้อค าถามอีกครั้งหนึ่งตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล  
 5. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนก โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับ  
การปรับปรุงแล้วตามขั้นตอนในข้อ (4) ทั้ง 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 60 คน และน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า Item-total Correlation 
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha 
Coefficient แล้วคัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อที่มีอ านาจจ าแนกสูงและรวมทุกข้อแล้ว
ครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า  
 5.1 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93  
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 5.2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 56 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.91  
 5.3 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และ 
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92   
 6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
ท าหนังสือเรียนถึงศึกษาธิการภาค เพ่ือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง 
 2. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค ประสานสถานศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้  
และด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
 3. ส านักงานศึกษาธิการภาคแต่ละแห่ง รวบรวมแบบสอบถามและส่งกลับมายังส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์  
การวิจัยและพัฒนา ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบกลับ
แบบสอบถาม เพ่ือเตรียมการส าหรับการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป   
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้วยสถิติดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
2. วิเคราะห์ระดับคุณธรรม จริยธรรมดี โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง และศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะวิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
  ส่วนที่ 2  คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน   
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  = ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 1,200 คน  ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1,200 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จ านวน 1,200 คน สามารถสรุปข้อมูล
ทั่วไปของผู้เรียน ด้านเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย และอาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู ดังตาราง 6 
ดังนี้  
 

ตาราง 6 ข้อมูลสถานภาพของสถานภาพของผู้เรียน (n= 3,600) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1,200 100 

เพศ   
ชาย 487 40.6 
หญิง 713 59.4 

อายุ   
10 ปี 650 54.2 
11 ปี 550 45.8 

เกรดเฉลี่ย   
น้อยกว่า 2.00 3 0.2 
2.00 - 2.50 63 5.3 
2.51 - 3.00 113 9.4 
3.01 – 3.50 254 21.2 
มากกว่า 3.50 767 63.9 

 
 



 
 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 

จ านวน ร้อยละ 

อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู   
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 279 23.3 
รัฐวิสาหกิจ 25 2.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 202 16.8 
รับจ้าง 262 21.8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 327 27.3 
เกษตรกร/ประมง 101 8.4 
ไม่ระบุ 4 0.3 

ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,200 100 
เพศ   

ชาย 427 35.6 
หญิง 773 64.4 

อายุ   
16 ปี 536 44.7 
17 ปี 664 55.3 

เกรดเฉลี่ย   
น้อยกว่า 2.00 32 2.7 
2.00 - 2.50 171 14.3 
2.51 - 3.00 298 24.8 
3.01 – 3.50 363 30.2 
มากกว่า 3.50 336 28.0 

อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู   
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 146 12.2 
รัฐวิสาหกิจ 25 2.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 99 8.3 
รับจ้าง 450 37.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 267 22.2 
เกษตรกร/ประมง 197 16.4 
ไม่ระบุ 16 1.3 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  1,200 100 
เพศ   

ชาย 541 45.1 
หญิง 659 54.9 

อายุ   
18 ปี 12 1.0 
19 ปี 947 78.9 
20 ปี 241 20.1 

เกรดเฉลี่ย   
น้อยกว่า 2.00 17 1.4 
2.00 - 2.50 175 14.6 
2.51 - 3.00 354 29.5 
3.01 – 3.50 377 31.4 
มากกว่า 3.50 277 23.1 
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จากตาราง 3 พบว่า  
  - ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็น
ร้อยละ 59.4  อายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับ
มากกว่า 3.50 คิดเป็นร้อยละ 63.9 และส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบ
อาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.3 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 อายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีเกรดเฉลี่ย 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู ่ระหว่าง 3.01 -3.50 คิดเป็นร้อยละ 30.2 และส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.5  

- ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.9 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.9 
มีเกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 31.4 และส่วนใหญ่
เป็นผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 35.8 
 

ส่วนที่ 2  คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน   
 ส าหรับหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน คณะวิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ  ด้านความอดทน อดกลั้น 
และด้านความพอเพียง โดยจ าแนกตามระดับประถมศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 7  
ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน  �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
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 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู   

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 128 10.6 
รัฐวิสาหกิจ 37 3.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 78 6.5 
รับจ้าง 429 35.8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 192 16.0 
เกษตรกร/ประมง 324 27.0 
ไม่ระบุ 12 1.0 
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จากตาราง 7 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74) และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม 
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.18) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 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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ตาราง 8 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยจ าแนกเป็นรายภูมิภาค 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ภูมิภาค 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษา 

ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความพอเพียง ภาพรวม 
 

S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

S.D. 

ระดับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
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 

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 

ภาค
ตะวันออก 

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 

ภาคตะวันตก  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 

ภาคใต ้ 4.26 
 

0.74 มาก 4.27 0.43 มาก 3.54 0.64 มาก 3.00 0.00 ปานกลาง 3.61 0.58 มาก 4.36 0.50 มาก 3.82 0.31 มาก 
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จากตาราง 8  
โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) 
รองลงมา คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) และ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76)  ตามล าดับ 
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 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) 
ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09)  

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) และ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ตามล าดับ 
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94)  

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก ส าหรับ
ภูมิภาคที่มีค่า เฉลี่ ยสู งเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.11) รองลงมาคือ  
ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) ตามล าดับ และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45)  

ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.31) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00)  

ด้านความอดทน อดกลั้น  พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 4 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ภาคเหนือและ
ภาคใต้  ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมา
คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.๔๖) ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19)  และภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03)  

ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) 
รองลงมา คือภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ตามล าดับ 
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) 
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ทั้งนี้ ขอน าเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในรายข้อของแต่ละรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความมีระเบียบวินัย  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น  
และด้านความพอเพียง โดยจ าแนกตามระดับประถมศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 9-17 
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย  
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 

1. ฉันไหว้ผู้ปกครอง 4.20 1.01 มาก 

2. ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน 4.46 0.79 มาก 

3. ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผ่าน 4.02 0.86 มาก 

4. ฉันเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสิ่งของ 3.99 1.02 มาก 

5. ฉันทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ 4.27 0.82 มาก 

6. ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความมีมารยาท 3.88 0.80 มาก 

7. ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน 4.60 0.79 มากที่สุด 
8. ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ 3.97 0.92 มาก 

9. ฉันดูแลร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย 4.25 0.83 มาก 

10. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย 

4.22 0.88 มาก 

 รวม 4.18 0.51 มาก 
 

จากตาราง 9 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 ) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.60) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46) และฉันทิ้งเศษขยะลงในถังขยะ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27) ส าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมีมารยาท (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ      
             ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ 

11. ฉันตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน 

4.36 0.78 มาก 

12. ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครูสอน 4.04 0.85 มาก 

13. ฉันถามครูเมื่อเรียนไมเ่ข้าใจ 
 

3.68 1.04 มาก 
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ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ 

14. ฉันลงมือท าการบ้านโดยไมต่้องให้ใครมาควบคุมดูแล 3.96 0.97 มาก 

15. ฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน 3.68 1.02 มาก 

16. ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 4.04 0.91 มาก 

17. ฉันรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย 4.08 0.97 มาก 

18. ฉันพูดค า “ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 4.44 0.81 มาก 

19. ฉันพูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น 

4.44 0.76 มาก 

20. ฉันช่วยเหลืองานบ้าน 3.97 1.00 มาก 

 รวม 4.06 0.55 มาก 
 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มี 2 ข้อ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพูดค า “ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน และฉัน
พูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44) ข้อรองลงมาซึ่งมี
ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน 
(ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.36) และฉันรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย (ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 
4.08) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่
เข้าใจ และฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68) 
 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ    
   ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

21. ฉันท าการบ้านด้วยตนเอง 3.65 1.24 มาก 

22. ฉันพูดความจริง 3.67 1.16 มาก 

23. ฉันไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.80 1.23 มาก 

24. ฉันเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ 3.96 1.16 มาก 

25. ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.47 1.14 ปานกลาง 

26. ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง 3.87 0.95 มาก 

27. ฉันชักชวนเพื่อนให้ท าความดี 3.88 1.03 มาก 

28. ฉันไม่ใส่ร้ายเพ่ือนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.93 1.27 มาก 

 รวม 3.77 0.65 มาก 
 

จากตาราง 11 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77) 
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และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.96) ข้อรองมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันไม่ใส่ร้ายเพ่ือนทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93) และฉันชักชวนเพื่อนให้ท าความดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) ส าหรับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.47) 
 

ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
               ระดับประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความเสียสละ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความเสียสละ 

29. ฉันอธิบายความรู้ให้เพ่ือนฟัง 3.02 0.27 ปานกลาง 

30. ฉันให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน 3.17 0.54 ปานกลาง 

31. ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน 3.18 0.54 ปานกลาง 

32. ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ 3.13 0.51 ปานกลาง 

33. ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 3.11 0.48 ปานกลาง 

34. ฉันบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 3.08 0.49 ปานกลาง 

35. ฉันอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 3.10 0.50 ปานกลาง 

36. ฉันให้ก าลังใจเพ่ือนในการท างาน 3.13 0.52 ปานกลาง 

37. ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน 

2.99 0.45 ปานกลาง 

38. ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน 3.17 0.56 ปานกลาง 

39. ฉันร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

3.17 0.57 ปานกลาง 

 รวม 3.11 0.36 ปานกลาง 
 

จากตาราง 12 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความเสียสละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.11) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.18)  
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน มี 3 ข้อ ได้แก่ ฉันให้ความช่วยเหลือเพ่ือน 
ตามความสามารถของตน  ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน และฉันร่วมท ากิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17) ส าหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.99) 
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ตาราง 13  แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน      
     ระดับประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความอดทน อดกลั้น 

40. ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 3.36 0.73 ปานกลาง 

41. ฉันพยายามเพ่ิมเวลาในการอ่านหนังสือ 3.40 1.00 ปานกลาง 

42. ฉันอ่านต าราล่วงหน้า 3.03 1.07 ปานกลาง 

43. ฉันปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้เล่นในเวลาเรียน 3.28 1.11 ปานกลาง 

44. ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาที่ยาก 3.13 1.05 ปานกลาง 

45. ฉันตั้งใจท างานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ 3.55 1.05 มาก 

46. ฉันพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ 3.75 1.03 มาก 

47. ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3.76 0.94 มาก 

48. ฉันควบคุมอารมณ์ได้เมื่อถูกเพ่ือนต าหนิ 3.48 1.01 ปานกลาง 
49. ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง 3.58 1.04 มาก 

 รวม 3.43 0.62 ปานกลาง 
 

จากตาราง 13 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.43) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.76) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75) และฉันให้อภัยเมื่อถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58) ส าหรับ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันอ่านต าราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.03) 
 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
   ประถมศึกษา ในรายข้อของด้านความพอเพียง 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความพอเพียง 

50. ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น 3.95 1.04 มาก 

51. ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์ 3.81 0.98 มาก 

52. ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่างประหยัด 3.95 0.97 มาก 

53. ฉันใช้จ่ายอย่างประหยัด 3.91 1.02 มาก 

54. ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 4.04 1.00 มาก 

55. ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือที่โรงเรียนให้
อยู่ในสภาพดี 

3.98 0.94 มาก 

56. ฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน 4.02 0.93 มาก 

57. ฉันปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ 4.51 0.80 มากที่สุด 
 รวม 4.02 0.66 มาก 
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จากตาราง 14 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ (ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.51)  
ข้อรองลงมาซึ ่งมีค่า เฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04) และฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.02) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.81) 

 

คณะวิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมี ระเบียบวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง 
โดยจ าแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
         มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ข้อ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน  �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ด้านความมีระเบียบวินัย 4.04 0.47 มาก 

2. ด้านความรับผิดชอบ 3.93 0.49 มาก 

3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3.73 0.67 มาก 

4. ด้านความเสียสละ 3.91 0.59 มาก 

5. ด้านความอดทน อดกลั้น 3.64 0.61 มาก 

6. ด้านความพอเพียง 3.89 0.60 มาก 

 รวม 3.87 0.42 มาก 
 

จากตาราง 15 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87) และเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.93) ด้านความเสียสละ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89)  
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73) และด้านความอดทน อดกลั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.64)  
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ตาราง 16 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยจ าแนกเป็นรายภูมิภาค 

 

ภูมิภาค 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา 

ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความพอเพียง ภาพรวม 
 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 

S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ภาคเหนือ 
 

4.01 0.43 
 

มาก 3.79 0.45 มาก 3.69 0.61 มาก 3.77 0.57 มาก 3.55 0.45 มาก 3.75 0.58 มาก 3.77 0.39 มาก 

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 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 
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 

ภาค
ตะวันออก 

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 

ภาคตะวันตก  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 

ภาคใต้ 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 
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จากตาราง 16   
โดยภาพรวม  พบว่า ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  

ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00) และภาคกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 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) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน คือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)  

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03) ) ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับเท่ากัน คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91) ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 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) และภูมิภาคท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับเท่ากัน คือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69)  
ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59)  

ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาค
ตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76)  

ด้านความอดทน อดกลั้น  พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ภาคตะวันออก ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3. 68) ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46)  

ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ
แรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00) และภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75)  
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ทั้ งนี้  ขอน าเสนอผลการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เ รียนในสถานศึกษาสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในรายข้อของแต่ละรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความมีระเบียบวินัย  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น  
และด้านความพอเพียง โดยจ าแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 17-22 
 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 

1. ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 4.36 0.79 มาก 
2. ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน 4.22 0.82 มาก 

3. ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา 4.13 0.85 มาก 

4. ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน 4.15 0.79 มาก 

5. ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม 3.81 0.83 มาก 

6. ท่านประพฤติปฏิบัติหรือปรับปรุงตนเองตามค าแนะน า
ของอาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารดา หรือ
ผู้ปกครอง 

4.01 0.79 มาก 

7. ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม 3.96 0.75 มาก 

8. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

3.94 0.88 มาก 

9. ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ 4.12 0.84 มาก 

10. ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ 

3.81 0.88 มาก 

11. ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้ 3.99 0.86 มาก 

 รวม 4.04 0.47 มาก 
 

 จากตาราง 17 พบว่า ผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.04) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู ้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อนมาเรียน 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มี
การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22) และท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.15)  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านท าตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม และท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81) 
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ 

12. ท่านตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน 

3.81 0.92 มาก 

13. ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการท างาน 3.59 0.95 มาก 

14. ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน 3.42 0.96 ปานกลาง 

15. ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด 3.73 0.88 มาก 

16. ท่านร่วมมือกับเพ่ือนท ากิจกรรมของสถานศึกษา 4.03 0.84 มาก 

17. ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 4.01 0.81 มาก 

18. ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย 

4.08 0.83 มาก 

19. ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 4.29 0.82 มาก 

20. ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น 

4.32 0.78 มาก 

21. ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน 4.02 0.85 มาก 

22. ท่านลงมือท าการบ้านโดยไมต่้องให้ใครมาควบคุมดูแล 3.97 0.94 มาก 

 รวม 3.93 0.49 มาก 
 

 จากตาราง 18 พบว่า ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.93) 

และเมื ่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จร ิยธรรมของผู ้เ ร ียน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32) ข้อรองลงมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29) และ
ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08) ส าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.42) 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

23. ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไมไ่ด้รับอนุญาต 3.59 1.41 มาก 

24. ท่านเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ 3.96 1.03 มาก 

25. ท่านไม่น าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว 3.60 1.47 มาก 

26. ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 3.67 1.01 มาก 

27. ท่านชักชวนเพื่อนให้ท าความดี 3.79 0.88 มาก 

28. ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง 3.88 0.93 มาก 

29. ท่านไม่ใส่ร้ายเพ่ือนหรือผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.67 1.47 มาก 

 รวม 3.73 0.67 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.73) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) และท่าน
ชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  
ได้แก่ ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.59) 

 
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความเสียสละ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความเสียสละ 

30. ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพ่ือนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ 3.76 0.99 มาก 

31. ท่านให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน 4.07 0.91 มาก 

32. ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 3.75 0.89 มาก 

33. ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

3.89 0.88 มาก 

34. ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา 3.97 0.94 มาก 

35. ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน 4.01 0.86 มาก 

36. ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 4.07 0.85 มาก 

37. ท่านบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 3.86 0.87 มาก 

38. ท่านอาสาท างานให้ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ 3.88 0.89 มาก 
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ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความเสียสละ 

39. ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

3.90 0.91 มาก 

 รวม 3.91 0.59 มาก 
 

จากตาราง 20 พบว่า ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความเสียสละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.91)  

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน  
มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน และท่านให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน
เมื่อมีโอกาส (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านแบ่งปัน
สิ่งของหรืออาหารให้เพ่ือน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) และท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อ
เพ่ือนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76) 

 
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความอดทน อดกลั้น 

40. ท่านอ่านต าราล่วงหน้า 3.02 1.09 ปานกลาง 
41. ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ 3.25 1.08 ปานกลาง 

42. ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก 3.57 0.97 มาก 

43. ท่านอดทนต่อการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก 

3.83 0.94 มาก 

44. ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ 3.89 0.95 มาก 

45. ท่านพยายามหาค าตอบในข้อที่ยาก 3.73 0.98 มาก 

46. ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3.87 0.91 มาก 

47. ท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไมเ่หมาะสม 3.96 1.08 มาก 

48. ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง 3.71 0.97 มาก 

 รวม 3.64 0.61 มาก 
 

จากตาราง 21 พบว่า ผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดืร อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.64) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  
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ท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89) และท่านพยายาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านอ่านต าราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.02) 

 
ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายข้อของด้านความพอเพียง 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความพอเพียง 

49. ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น 3.79 0.94 มาก 

50. ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพ่ือลดภาระของครอบครัว 3.81 0.92 มาก 

51. ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้
จ่ายเงิน 

3.82 0.87 มาก 

52. ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน 3.89 0.84 มาก 

 เริ่มต้นใช้งาน    

53. ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ 3.94 0.83 มาก 

54. ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษา 
อย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า 

3.97 0.81 มาก 

55. ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี 4.02 0.78 มาก 

56. ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งท่ีบ้านหรือสถานศึกษา 3.90 0.83 มาก 

 รวม 3.89 0.60 มาก 
 

จากตาราง 22 พบว่า ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.89) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี  (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02) ข้อ
รองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดหรือรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97) และท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.94) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตาม 
ความจ าเป็น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79) 

 

คณะวิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง 
โดยจ าแนกตามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ดังรายละเอียดในตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ข้อ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน  �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ด้านความมีระเบียบวินัย 4.12 0.49 มาก 

2. ด้านความรับผิดชอบ 4.00 0.49 มาก 

3. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3.64 0.71 มาก 

4. ด้านความเสียสละ 3.93 0.56 มาก 

5. ด้านความอดทน อดกลั้น 3.68 0.58 มาก 

6. ด้านความพอเพียง 3.86 0.52 มาก 

 รวม 3.88 0.40 มาก 
 

จากตาราง 23 พบว่า ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.8 8) และเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.00) ด้านความเสียสละ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86) 
ด้านความอดทน อดกลั้น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68) และด้านความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.64) 
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ตาราง 24 คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี โดยจ าแนกเป็นรายภูมิภาค 

ภูมิภาค 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในสถานศึกษา 

ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความพอเพียง ภาพรวม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

 S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

 
S.D. 

ระดบั
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ภาคเหนือ 
 

4.14 0.44 
 

มาก 4.02 0.45 มาก 3.63 0.72 มาก 4.01 0.49 มาก 3.73 0.51 มาก 3.93 0.49 มาก 3.92 0.36 มาก 

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 

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 

ภาค
ตะวันออก 

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 

ภาคตะวันตก  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 
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จากตาราง 24  
โดยภาพรวม  พบว่า ผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  

ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) รองลงมา คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) 
และภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65)  

ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95)  

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
คือ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84)  

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ทั้ง 4 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) ตามล าดับ และ
ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43)  

ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับแรก คือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99) และภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าสุด คือ 
ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61)  

ด้านความอดทน อดกลั้น  พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ภาคตะวันออก ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) และ ภาคใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.74) ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28)  

ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  
ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
คือ ภาคตะวันตก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และ ภาคใต้ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70)  
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คณะวิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ  
ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง โดยจ าแนกตามระดับ ดังรายละเอียดในตาราง 25-30 
 
ตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความมีระเบียบวินัย 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 

1. ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 4.38 0.83 มาก 

2. ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน 4.25 0.75 มาก 

3. ท่านแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา 4.29 0.77 มาก 

4. ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน 4.22 0.76 มาก 

5. ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 3.93 0.76 มาก 

6. ท่านประพฤติปฏิบัติหรือปรับปรุงตนเองตามค าแนะน าของ
อาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารดา หรือผู้ปกครอง 

4.15 0.70 มาก 

7. ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม 4.05 0.71 มาก 

8. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

3.99 0.80 มาก 

9. ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ 4.13 0.82 มาก 

10. ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ 

3.90 0.84 มาก 

11. ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แล้วลงในที่จัดไว้ 4.03 0.82 มาก 

 รวม 4.12 0.49 มาก 
 

จากตาราง 25 พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บ
รักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90) 
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ตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความรับผิดชอบ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ 

12. ท่านปรึกษาอาจารย์เมื่อพบปัญหาในการท างาน 3.72 0.86 มาก 

13. ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอน 3.56 0.88 มาก 

14. ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด 3.87 0.85 มาก 

15. ท่านร่วมมือกับเพ่ือนท ากิจกรรมของสถานศึกษา 4.04 0.77 มาก 

16. ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 4.06 0.77 มาก 

17. ท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย 

4.12 0.80 มาก 

18. ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 4.29 0.74 มาก 

19. ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ 
จากผู้อื่น 

4.38 0.73 มาก 

20. ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน 4.06 0.81 มาก 

21. ท่านลงมือท าการบ้านโดยไมต่้องให้ใครมาควบคุมดูแล 3.91 0.99 มาก 

 รวม 4.00 0.49 มาก 
 

จากตาราง 26 พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.00) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรีเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อ
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29) และท่านแสดงความรับผิดชอบเมื่อท า
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56) 

 
ตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

22. ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นถ้าไมไ่ด้รับอนุญาต 3.46 1.55 ปานกลาง 

23. ท่านเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ 4.02 0.96 มาก 

24. ท่านไม่น าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว 3.57 1.52 มาก 

25. ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อ่ืน 3.82 0.97 ปานกลาง 

26. ท่านไม่ลอกการบ้านเพ่ือนหรือผลงานของผู้อื่น 3.00 1.27 ปานกลาง 

27. ท่านชักชวนเพื่อนให้ท าความดี 3.76 0.93 มาก 
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ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

28. ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง 3.91 0.88 มาก 

29. ท่านไม่ได้ใส่ร้ายเพ่ือนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.63 1.52 มาก 

 รวม 3.64 0.71 มาก 
 

จากตาราง 27 พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.64)  

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของ
ผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91) และท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลังผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ท่านไม่ลอกการบ้านเพ่ือนหรือผลงานของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00) 

 
ตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความเสียสละ 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความเสียสละ 

30. ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพ่ือนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ 3.82 0.92 มาก 

31. ท่านให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน 4.06 0.85 มาก 

32. ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 3.83 0.84 มาก 

33. ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

3.91 0.85 มาก 

34. ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา 4.01 0.87 มาก 

35. ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน 3.99 0.83 มาก 

36. ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 4.09 0.79 มาก 

37. ท่านบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 3.84 0.87 มาก 

38. ท่านอาสาท างานให้ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ 3.92 0.85 มาก 

39. ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

3.87 0.91 มาก 

 รวม 3.93 0.56 มาก 
  

จากตาราง 28 พบว่า ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความเสียสละ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย 
เท่ากับ 3.93) 
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และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่าน
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06) และท่านให้ความช่วยเหลือ
สัตว์ด้วยความเมตตา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่าน
อธิบายบทเรียนเมื่อเพ่ือนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82) 
 
ตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความอดทน อดกลั้น 

40. ท่านเข้าห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้า 3.44 1.07 ปานกลาง 

41. ท่านอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน 3.26 1.05 ปานกลาง 

42. ท่านพยายามเพ่ิมเวลาในการอ่านหนังสือ 3.31 1.04 ปานกลาง 
43. ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์

ความรู้สึก 
3.68 0.90 มาก 

44. ท่านอดทนต่อการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก 

3.96 0.86 มาก 

45. ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ 3.92 0.90 มาก 

46. ท่านพยายามหาค าตอบในข้อที่ยาก 3.76 0.94 มาก 

47. ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3.87 0.93 มาก 

48. ท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไมเ่หมาะสม 3.87 1.08 มาก 

49. ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง 3.82 0.87 มาก 

 รวม 3.68 0.58 มาก 

 
จากตาราง 29 พบว่า ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   

มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความอดทน อดกลั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.68) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอดทนต่อการท างาน
เพ่ือให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92) อีกทั้งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ และท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือน
ชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ ท่านอ่านต าราล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.26) 
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ตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในรายข้อของด้านความพอเพียง 
 

ข้อ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 �̅� S.D. ระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความพอเพียง 

50. ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัดเพ่ือลดภาระของครอบครัว 3.92 0.82 มาก 

51. ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน 

3.95 0.76 มาก 

52. ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ 3.97 0.77 มาก 

53. ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดหรือรู้คุณค่า 

4.01 0.77 มาก 

54. ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี 4.05 0.77 มาก 

55. ท่านประหยัดการใช้พลังงานทั้งท่ีบ้านหรือสถานศึกษา 3.93 0.80 มาก 

56. ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นหรือมีประโยชน์ 3.97 0.83 มาก 

57. ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพ่ือนหรือตามสมัยนิยม 
โดยค านึงถึงความจ าเป็น 

3.08 1.44 ปานกลาง 

 รวม 3.86 0.52 มาก 
  

จากตาราง 30 พบว่า ผู ้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี   
มีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านความพอเพียง โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย 
เท่ากับ 3.86) 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษา
ทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05) ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) 
อีกท้ังมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ และท่านเลือกซื้อสิ่งของที่
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97) ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพ่ือนหรือตามสมัยนิยม โดยค านึงถึงความจ าเป็น (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      
สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความพอเพียง  และศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษา  คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2560  
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 10 ,092,339 คน โดยสามารถแยก
เป็นระดับประถมศึกษา จ านวน 4,260,675 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 3,888,744 คน 
แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,058,322 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
1,830,422 คน แยกเป็นสามัญศึกษา  จ านวน 1,173,641 คน และอาชีวศึกษา จ านวน 656,781 คน 
และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 1,942,920 คน แยกเป็นระดับ ปวส. จ านวน 329 ,367 คน  
และปริญญาตรี จ านวน 1,613,553 คน  
 

 กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน และนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2560  
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวน 3,600 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี multi-stage 
sampling มีขั้นตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ส ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่ง
ทุติยภูมิแล้วจัดท ากรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค ตามเกณฑ์ภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  และการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (สุธรรม รัตนโชติ. 2551 : 95) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนทั้งสิ้น 2,500 คน 

ทั้งนี้ ภายหลังการทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาใช้
ในการเก็บรวบรวมจริง คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์หาค่าสถิติเพ่ือให้ได้ค่าประมาณความแปรปรวนของ
ประชากรและประมาณค่าความคลาดเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้น อีกครั้งหนึ่ง 

 
 

 



 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร  
โดยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน มีลักษณะเป็นแบบก าหนดให้เลือกตอบ (Check list) และตอนที่ 2 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน 
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 (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย และก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ 

2. เขียนข้อค าถามของแบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรม โดยให้มีความครอบคลุมตามโครงสร้าง
ของนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนนี้ได้เขียนข้อค าถามทั้งสิ้น 3 ชุด ๆ ละ 60 ข้อ ชุดที่ 1 ระดับประถมศึกษา 
ชุดที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชุดที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี มีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ  
 3. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของคณะท างานวิจัยฯ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย  

4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยน าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมและความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจน
การใช้ภาษาในการเขียนข้อค าถาม และใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบ 
พบว่า ชุดที่ 1 กับชุดที่ 3 มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนชุดละ 57 ข้อ ส าหรับชุดที่ 2 มีข้อ
ค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 56 ข้อ และคณะวิจัยได้ปรับแก้เนื้อหาของข้อค าถามอีกครั้งหนึ่งตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล  
 5. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนก โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วตามขั้นตอนในข้อ (4) ทั้ง 3 ชุด ไปทดลอง (Try out) กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 60 คน และน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า Item-total Correlation 
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient 
แล้วคัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อที่มีอ านาจจ าแนกสูงและรวมทุกข้อแล้วครอบคลุมตาม
โครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า  
 5.1 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93  
 5.2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 56 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90  
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 5.3 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 57 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90   
 6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 
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 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา 
คือ ภาคใต้ และ ภาคกลาง ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก 

(2)  ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค  
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ 
รองลงมาคือ ภาคใต้  และ ภาคตะวันออก ตามล าดับโดยภูมิภาคที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3)  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค  
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้  
รองลงมาคือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ตามล าดับโดยภูมิภาคที่มีค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด  คือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

(4)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค  
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  คือ  
ภาคตะวันออก ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันตก  
และภาคกลาง ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก  

(5)  ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกภูมิภาค และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ  
ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าสุดซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  
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(6)  ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 4 ภูมิภาค 
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ สำหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ 
ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง คือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก  

(7)  ด้านความพอเพียง  พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา  ทั้ ง 6 ภูมิภาค  
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ 
ภาคใต้ รองลงมา คือ ภาคเหนือ  และ ภาคตะวันตก ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(8) โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่า  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียง และ 
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน ส าหรับด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความ
เสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน 

(9)  ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการ
สอน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน และฉันทิ้งเศษ
กระดาษหรือขยะลงในถังขยะ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความมีมารยาท  

(10) ด้านความรับผิดชอบ ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มี 2 ข้อ ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพูดค า “ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน และฉัน
พูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉัน
ตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน และฉันรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อ่ืน
เสียหาย ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ฉันถามครูเมื่อเรียนไม่เข้าใจ 
และฉันค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกโรงเรียน 

(11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ฉันไม่ใส่ร้ายเพ่ือนทั้งต่อหน้าและลับหลัง และฉันชักชวนเพ่ือนให้ท า 
ความดี  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

(12) ด้านความเสียสละ  ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันแบ่งปันสิ่งของหรือขนมให้เพ่ือน ข้อรองลงมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน มี 3 ข้อ ได้แก่ ฉันให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของ
ตน ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนและฉันร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน 
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(13) ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ ข้อ
รองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ และฉันให้อภัยเมื่อถูก
เพ่ือนกลั่นแกล้ง ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึง
ชั่วโมงเรียน 

(14) ด้านพอเพียง ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ฉันเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และฉันประหยัดการใช้พลังงานทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน 
ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์  
 

5.2.2 ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
(1)  โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามล าดับ ส าหรับ
ภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคเหนือ   

(2)  ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง  ตามล าดับ
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

(3)  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก  รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดบัเท่ากัน คือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคเหนือ  

(4)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 5 ภูมิภาคมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
เท่ากัน คือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  

(5)  ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ  
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  

(6)  ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก  
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(7)  ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามล าดับ
ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคเหนือ  

(8)  โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านความพอเพียง 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความอดทน อดกลั้น 

(9)  ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา  มารดา หรือ
ผู้ปกครองก่อนมาเรียน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการ
เรียนการสอน และท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผ่าน ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม และท่านเก็บรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ 

(10) ด้านความรับผิดชอบ ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน  
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน และท่านแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้ อ่ืนเสียหาย ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ ในระดับ  
ปานกลาง ได้แก่ ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ  

(11)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง และท่านชักชวนเพ่ือนให้  
ท าความดี ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนถ้าไม่ได้รับอนุญาต  

(12)  ด้านความเสียสละ  ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมากเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพ่ือตามความสามารถของ
ตน และท่านให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ท่านแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารให้เพ่ือน และท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา ส าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพ่ือนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ 

(13)  ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้ เรียนเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ ท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม  
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ และท่านพยายาม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ  ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ท่านอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน  
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(14)  ด้านความพอเพียง ผู้ เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่ า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
ดี ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดหรือรู้คุณค่า และท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่  
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น  
 

5.2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
(1)  โดยภาพรวม พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

ปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันตก และ ภาคเหนือ 
ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก 

(2)  ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ตามล าดับ  ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  

(3)  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค  
มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคใต้  
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ภาคตะวันออก 

(4)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 4 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับิ  และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก  

(5)  ด้านความเสียสละ พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก 
ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  

(6)  ด้านความอดทน อดกลั้น พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 5 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก ส าหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาค
ตะวันตก รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามล าดับ และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ภาคตะวันออก  

(7)  ด้านความพอเพียง พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ  ส าหรับภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาคตะวันออก  
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(8)  โดยภาพรวม ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านความ
พอเพียง ด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความซื่อสัตย์สุจริต  

(9)  ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความเคารพบิดา  มารดา หรือ
ผู้ปกครองก่อนมาเรียน ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านแต่งกายตามระเบียบของ
สถานศึกษา และท่านเข้าเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ใน 
ระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ 

(10) ด้านความรับผิดชอบ ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน  
ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อ่ืน และท่านแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ท่านทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์สอนเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ  

(11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเก็บสิ่งของผู้อ่ืนได้ แล้วรีบติดต่อส่งคืนเจ้าของ ข้อรองมาซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง และท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลังผู้อ่ืน ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านไม่ลอกการบ้าน
เพ่ือนหรือผลงานของผู้อื่น 

(12) ด้านความเสียสละ  ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือเพ่ือนตามความสามารถของตน และท่านให้ความช่วยเหลือ
สัตว์ด้วยความเมตตา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพ่ือนไม่
เข้าใจด้วยความเต็มใจ 

(13) ด้านความอดทน อดกลั้น ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ท่านอดทนต่อการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้ความ
พยายามอย่างมาก  ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านพยายามท างานที่ยากให้ส าเร็จ 
อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ และ  
ท่านปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ท่านอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน 

(14) ด้านความพอเพียง ผู้ เรียนระดับประถมศึกษามีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ใน  
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สภาพดี  ข้อรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษา
อย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า อีกทั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 2 ข้อ ได้แก่ ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของ 
และท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นหรือมีประโยชน์ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ท่านไม่ซื้อสิ่งของตามเพ่ือนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่ค านึงถึงความจ าเป็น  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในภาพรวม 
พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกกลุ่มอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก 1) ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การที่ผู้เรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิท
สนมกัน ท าให้ผู้เรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จากครอบครัว มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียน โดยการการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน โดยมีการควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบที่ 
วางไว้ มีความประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และ
ซึมซับความคิด เจตคติ พฤติกรรม และการกระท าของครอบครัว ท าให้นักเรียนมีการเลียนแบบและแสดง
พฤติกรรมเหมือนสมาชิกในครอบครัว ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลมีการสังเกตสมาชิกในครอบครัวที่
มีความใกล้ชิดสนิทสนมและมีอิทธิพลต่อตนเอง ก่อให้เกิดการเลียนแบบโดยการแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมา (ณัฐกร อินทุยศ.2556: 247-248) และประณต เค้าฉิม (2551: 355) ได้กล่าวว่า การอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้บุคคลมีการซึมซับพฤติกรรมในครอบครัว ท าให้เกิดแนวโน้มที่
บุคคลจะเลียนแบบและปฏิบัติตามพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ถ้าครอบครัวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
บุคคลย่อมจะเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นกัน 2) โรงเรียน มีครูเป็นผู้ให้ความรู้มีการอบรมผู้เรียนใน 
ทุกช่วงวัย ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงและหลังเลิกเรียน การจัดเวรประจ าวันเพ่ือฝึกความรับผิดชอบ  
การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงเรียน การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัด
นิทรรศการในวันส าคัญ และการจัดกิจกรรมอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดังค ากล่าวของสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 
(2556: 51) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จากตัวแบบที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง 
ย่อมท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพ่ิมมากขึ้น และ 3) เศรษฐกิจและสังคม  
ถ้าผู้เรียนได้รับการตอบสนองทางปัจจัยพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใน  
การด าเนินชีวิต ท าให้สังคมมีความสุข แต่ในทางกลับกันถ้าผู้เรียนไม่ได้รับการตอบสนองทางปัจจัยพ้ืนฐาน
อย่างเพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนมีปัญหาในการด าเนินชีวิต และอาจแก้ปัญหาในทางที่ผิด ส่งผลให้สังคมมี
ความวุ่นวายได้ ดังค ากล่าวของสุทธิพร บุญส่ง (2552: 12) ที่กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  
มีการตอบสนองทางปัจจัยพ้ืนฐาน จะท าให้มีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถลด
ปัญหาทางสังคมที่จะตามมาจากความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น และสังคม  
มีความสงบสุขด้วย 

จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จะเห็นได้ว่า 
ครอบครัว โรงเรียน และเศรษฐกิจและสังคมมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบุคคลให้มีคุณธรรม
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จริยธรรม ดังค ากล่าวของสุทธิพร บุญส่ง (2552: 12) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคคล มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน และด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนเป็นสถานที่อบรมสั่ งสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการฝึกฝนให้ผู้เรียนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวว่า  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 3) รวมถึงการที่โรงเรียนมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ท าให้ครูประจ าชั้นมีการมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ดังค ากล่าวของ ทัศนียา 
แสนทิพย์ (2559: 72) ได้กล่าวว่า โรงเรียนมีการมุ่งเน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง  
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก การที่ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนอย่างสุดความสามารถ แม้ว่าผู้เรียนจะ
มีปัญหาและอุปสรรคในการเรียน จะไม่ย่อท้อและพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนให้ดีขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ ดังค ากล่าวของเติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 153-154) กล่าวว่า การที่บุคคลได้รับมอบหมายงาน
บุคคลจะมีความพยายามในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนก็ตาม 
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะฝ่าฟันอุปสรรค์เพ่ือท างานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้  
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง ท าให้ผู้เรียนได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือในยามที่เกิดปัญหา  
ท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความรู้กัน และการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อครู ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนและรับผิดชอบใน
การเรียนเพ่ิมมากขึ้น  ดังค ากล่าวของสิรินทิพย์ สมคิด (2551: 84) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือน และสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ
ครูผู้สอนส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนด้านความเสียสละและ 
ด้านความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ยรองลงมาในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เกิดจาก ผู้เรียนมีการยึดถือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มหรือสังคม ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2524 : 29-30) อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสุริ 2548 : 18-20) ได้กล่าวว่า วัยรุ่นมีพัฒนาการทางสังคมที่
ยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมหรือกลุ่ม ไม่อยากท าความผิดเพราะต้องการให้กลุ่มหรือสังคมยอมรับตน หรือ 
ให้ตนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด มีการให้ข้อมูล
ในเรื่องของความเสียสละ และผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงโดยการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน
และโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นและความเสียสละเพ่ิมมากขึ้น ดังค ากล่าวของ 
พัชรีย์ ศักดี (2547: 56) ที่กล่าวว่า การใช้แผนกิจกรรมยุวกาชาดท าให้นักเรียนมีความเสียสละเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เกิดจากการเรียนยุวกาชาด ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ถึง 
การเสียสละ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนระดับประถมศึกษามีด้านความ
เสียสละอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เกิดจากผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาอาจมองว่าการเสียสละเป็นเรื่อง
การใช้ทรัพย์สินตัวเงิน แสดงให้เห็นว่านักเรียนอาจไม่เข้าใจในความหมายของการเสียสละอย่างแท้จริง 
นักเรียนอาจจะมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือโดยทางอ้อมแบบที่นักเรียนเองก็ไม่รู้ว่าได้ท าการช่วยเหลือเสียสละ
แล้ว ดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 29-30 อ้างถึงในดวงพร อุทัยสุริ 2548 : 18-20)  
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ได้กล่าวว่า ผู้เรียนในช่วงอายุระหว่าง (2-10 ปี) จะตัดสินใจเลือก กระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืน และเลือกกระท าในสิ่งที่จะน าความพอใจมาให้ตนเองเท่านั้น เด็ กวัยนี้
จะเริ่มรู้จัก การแลกเปลี่ยนแบบเด็ก ๆ คือ เขาท ามา ฉันต้องท าไป เขาให้ฉัน ฉันต้องให้เขาตอบแทน  
เป็นต้น ส่วนด้านความพอเพียงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการอบรมสั่งสอนใน
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากครอบครัวและโรงเรียน มีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างหลากหลาย ท าให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้เห็นแบบอย่างจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ผู้เรียนซึมซับพฤติกรรมและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอนาคต โดยใช้ความรู้ทางวิชาการมาเชื่อมโยงกัน มีความตระหนักรู้ในเรื่องของคุณธรรม ท าให้ 
วัยรุ่นไทยมีความเข้าใจและยอมรับต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ท าให้มีความคิดและ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีสามารถจัดการสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยความรู้ความสามารถและความ
พร้อมทางจิตใจที่มีความแข็งแกร่ง ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณธรรม
ในการด าเนินชีวิต ดังค ากล่าวของเติมศักดิ์ คฑวนิช (2546: 193-194) ที่กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูราไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจ ช่วยให้เกิดพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น  

 

นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจของคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรม จ าแนกเป็นระดับ
การศึกษาได้ดังนี ้

ระดับประถมศึกษา 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

จากคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานที่ยากให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค การเตรียมตัวอ่านต าราล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน การแบ่งปันขนมหรือสิ่งของให้เพ่ือน การ
มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนในยามที่มีปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และการให้
อภัยเมื่อถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง ทั้งนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็นวัยที่ก าลังอยู่ในวัยที่มองตนเองเป็นศูนย์กลาง  
มีความซุกซน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ชอบเล่นและท ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน ถ้าผู้เรียนที่มี
ความอดทนสูง เมื่อได้รับการมอบหมายงานใดๆ ผู้เรียนก็จะมีความคิดว่าตนเองท างานนี้ได้ ท าให้มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่องาน และจะพยายามท างานนั้นให้ส าเร็จ ในขณะที่
ผู้เรียนที่มีความอดทนต่ า จะมีความรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความยากและไม่สามารถท าได้ 
ผู้เรียนก็จะหลีกเลี่ยงการท างานนี้ และไปเล่นหรือท างานอ่ืนที่มีความสุขกว่า ดังค ากล่าวของมัณฑรา  
ธรรมบุศย์ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ว่า วัยเด็กเข้าเรียน เป็นวัยที่เด็กเริ่มออกจากบ้านไปสู่โรงเรียน  
ท าให้เด็กเรียนรู้บทบาทใหม่ของการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะได้รับการเรียนรู้
ระเบียบกฎเกณฑ์ ความประพฤติที่ต้องปฏิบัติในสังคม รวมถึงสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2556: 58-59) 
กล่าวว่า การที่บุคคลมีความคิดและความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ จะท าให้บุคคลมีความอดทนไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคและสามารถท างานนั้นได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่มีความคิดและ
ความเชื่อว่าตนเองไร้ความสามารถ ไม่มีศักยภาพในการท างานนั้นได้ บุคคลจะย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 
พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ท างานนั้นอีก นอกจากนี้ การที่ผู้เรียนมีความเสียสละอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนพบว่า การแบ่งปันขนมหรือสิ่งของให้เพ่ือน การมีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือน 
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ในยามที่มีปัญหา การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และการให้อภัยเมื่อถูกเพ่ือน  
กลั่นแกล้ง ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้เรียนเป็นวัยที่มีการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มากนัก ผู้ เรียน 
จะได้รับการอบรมสั่งสอนโดยการเสริมแรง ซึ่งผู้เรียนจะกระท าความดีเพ่ือหวังสิ่งตอบแทนหรือรางวัล  
แต่จะหลีกเลี่ยงการกระท าความผิด เนื่องจากกลัวถูกลงโทษ ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจว่าการแบ่งปันขนมหรือ
สิ่งของเป็นอย่างไร การมีน้ าใจช่วยเหลือหรือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท าแล้วจะได้อะไร ดังที่ สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต (2556: 34) ที่กล่าวว่า การเสริมแรงท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองต้องการ
อย่างเหมาะสม ซึ่งการเสริมแรงทางบวกนั้น มีการยกย่อง ชมเชย รวมถึงการให้รางวัล เพ่ือให้บุคคลมี  
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะที่การเสริมทางลบ โดยการท าโทษนั้น ท าให้
บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดน้อยลง  

 

ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ผู้เรียนะดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนพูดกับเพ่ือนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
ผู้เรียนชักชวนให้เพ่ือนท าความดี และผู้เรียนไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนโดยไม่รับอนุญาต ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้เรียน
เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ท าให้ผู้เรียนมีอารมณ์สับสนและ
เปลี่ยนแปลงง่าย มีความต้องการความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการความรักและความเข้าใจจากเพ่ือนวัย
เดียวกัน เมื่อเพ่ือนชักชวนให้ผู้เรียนท าสิ่งใด แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนก็ย่อมที่จะท าตาม 
เนื่องจากมีความต้องการให้เพ่ือนยอมรับตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพ่ือน ดังที่ วิทยากร เชียงกูล 
(2552: 101-104) กล่าวว่า การที่บุคคลเป็นสัตว์สังคม ท าให้บุคคลต้องมีกลุ่มเพ่ือน มีด าเนินชีวิตโดย
การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือน เมื่อบุคคลได้รับการชักชวนให้ด าเนินชีวิตด้วยการท าสิ่งต่างๆร่วมกัน 
บุคคลจะมีการรับรู้ความคิดและความคาดหวังจากกลุ่มเพ่ือน ท าให้บุคคลมีความพยายามจะปฏิบัติตน
ตามที่กลุ่มเพ่ือนต้องการ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน รวมถึงการสร้าง
ความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพ่ือน แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่พยายามปฏิบัติตามที่กลุ่มเพ่ือนต้องการ 
อาจท าให้บุคคลมีความแปลกแยกในกลุ่มเพ่ือน อาจถูกข่มเหงรังแกกันในกลุ่มเพ่ือน ท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมเสี่ยงไปในทางลบได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2549: 336) ส่วนความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า ท่านพยายามท างานยากและแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การท างานให้ส าเร็จ ซึ่งผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษามีการเรียนรู้และประสบการณ์ในการเรียนและการท า
กิจกรรมในโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีการควบคุมจิตใจตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการไว้ มีความอดทน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสูงขึ้น ท าให้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ย่อท้อจนประสบ
ความส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ดังค ากล่าวของลักขณา สริวัฒน์ (2556: 100-101) ที่กล่าวว่า การที่
บุคคลรู้จักควบคุมจิตใจให้อยู่ในแนวทางที่ตนเองต้องการ มีการบังคับใจตนเองให้เป็นไปทางที่เรา  
ตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้หรือในทางที่ชอบที่ควร โดยที่บุคคลมีความความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทนพยายาม 
ไม่ย่อท้ออุปสรรค บุคคลนั้นย่อมประสบความส าเร็จในชีวิต 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เรียนมีความคิดและความเชื่อว่า ผู้เรียนท าการบ้านหรือรายงานของตนเอง  
ไม่ค่อยดีนัก และท าข้อสอบในวิชาเรียนไม่ค่อยได้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ออกมานั้นไม่ตรงตาม
ผู้เรียนต้องการ ผู้เรียนจึงน าต้นฉบับของเพ่ือนมาลอกการบ้านหรือรายงานเป็นของตนเอง โดยมีมองว่า
เป็นเรื่องธรรมดา ดังงานวิจัยของนราวดี ลืมลมและวนิดา สุพรรณชาติ (2555: 66) ได้ท าการศึกษาแบบ
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สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 353 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาได้รับเจตนาต่อการกระท าพฤติกรรม การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
0.45 0.30 0.06 และ -0.14 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม  
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.20 และเจตนาต่อการกระท าพฤติกรรม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.43 0.13 และ 0.31 ตามล าดับ และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยด้านความอดทนอดกลั้นต่ าสุดเหมือนกับ
ระดับมัธยมศึกษา 

จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในข้างต้น
นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความอดทนอดกลั้น โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการ
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยการจัดสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมกลุ่ม และบทบาทสมมติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความอดทน  
อดกลั้นเพ่ิมขึ้น (ลักขณา ศิริวงศ์ 2549: 54) รวมถึงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ และ 
ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเสียสละ โดยการท าให้ผู้เรียนมีความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน มีน้ าใจช่วยเหลือกันในยามที่มีปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีความรัก
และความผูกพันต่อโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีการเคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน  
ท าให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข (Akar Vural, Ruken et al. 2013: 225) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้เกิดการน าข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
จงึมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

 ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
1. ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 2. ควรก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ จะต้องมีการขยายผลส าหรับการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน โดยต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
กับบริบท (การกระจายอ านาจให้ สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบการด าเนินการได้ตาม 
ความเหมาะสม)  
 3. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่น ามาเป็นแบบอย่างได้  
(Best practice) 
 4. ควรก าหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องให้ความส าคัญและร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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 5. กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
 6. ควรมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางให้ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียน เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และการระดม
ทรัพยากรในการด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

 ข้อเสนอต่อสถานศึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 สถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมกับบริบท พ้ืนที่ สภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ 
 2. สถานศึกษาควรประสานงานกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมมือในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
 3. ปลูกฝังค่านิยมของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้เพ่ิมความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

          ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดศึกษาเพ่ือเน้นการส่งเสริม

กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เช่น จัดประกวดสถานศึกษาที่มีผลงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในระดับจังหวัดและระดับภาค ฯลฯ 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบท 

3. ควรส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา องค์กรในพ้ืนที่ เช่น 
สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

4. ควรก าหนดเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็นสาระส าคัญใน
แผนการตรวจราชการ หรือแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยศึกษาตัวแปรที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
และสถานศึกษาร่วมด้วย เช่น ขนาดของสถานศึกษา ภูมิภาค เศรษฐฐานะ เป็นต้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

    2. ควรมีการพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติส าหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนที่จ าแนกตามช่วงวัยของผู้เรียน 

3. ควรมีการเจาะลึกในประเด็นการศึกษาแต่ละด้านหรือแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม 

4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา     
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
ของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 
1. ดร.บุญลือ ทองอยู่      อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์       อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. พระมหาไชยา ปญฺญาคโม (หัดประกอบ)   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ        ภาควิชาบริหารเทคนิคการศึกษา 
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

                                                       พระนครเหนือ 
5. ดร.ชาลิสา พุกกะรัตน์      คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
6. ดร.ภัทรานิษฐ์ บุญยวิบูลย์      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
          กระทราวงสาธารณสุขฃ 
7. ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์      ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
                                                           ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(ระดับประถมศึกษา) 

ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

ด้านความมีระเบียบวินัย    ขาดการละเมิด

สิทธิผู้อื่น(จาก

นิยามศัพท์)   
1 ฉันไหว้ผู้ปกครอง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

2 ฉันมาโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 0.43   ตัดท้ิง 

3 ฉันแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

4 ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผา่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

5 ฉันเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสิ่งของ 7 1.00 เป็นเรื่องทั่วไป คัดเลือกไว้ 

6 ฉันท้ิงเศษกระดาษหรือขยะลงในถังขยะ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

7 ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมมีารยาท 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

8 ฉันเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

9 ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตวัอย่างเป็นระเบยีบ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

10 ฉันดูแลรา่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

11 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 

7 1.00   คัดเลอืกไว้ 

ด้านความรับผิดชอบ   ขาดการติดตาม 

ปรบัปรุง เพื่อ

บรรลเุป้าหมาย   
12 ฉันตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า

ห้องเรียน 
7 1.00 อะไร ควร

อธิบาย 
คัดเลือกไว้ 

13 ฉันท างานส่งครูตรงตามเวลาที่ก าหนด 3 0.43   ตัดท้ิง 

14 ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครสูอน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

15 ฉันถามครูเมื่อเรียนไมเ่ข้าใจ 7 1.00 ขีดเส้นใต ้ คัดเลือกไว้ 

16 ฉันลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องใหใ้ครมาควบคุมดูแล 7 1.00 ไม่ขีดเส้นใต ้
ควบคุมดูแล 

คัดเลือกไว้ 

17 ฉันค้นหาความรูจ้ากแหล่งความรูภ้ายนอกโรงเรียน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

18 ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

19 ฉันรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่นเสยีหาย 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

20 ฉันพูดค า “ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

21 ฉันพูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

22 ฉันช่วยเหลืองานบ้าน 
 
 
 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต         
23 ฉันลอกการบ้านเพื่อน  5 0.71   คัดเลือกไว้ 

24 ฉันพูดโกหก 6 0.86 ควรมกีาร
ขยายขอบเขต 

คัดเลือกไว้ 

25 ฉันหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

26 ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิตอ่ส่งคืนเจ้าของ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

27 ฉันน าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว 3 0.43   ตัดท้ิง 

28 ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

29 ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง 6 0.86 ควรมี
สถานการณ ์

คัดเลือกไว้ 

30 ฉันชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

31 ฉันใส่ร้ายเพื่อนท้ังต่อหน้าและลับหลัง 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

ด้านความเสียสละ         
32 ฉันอธบิายความรู้ให้เพื่อนฟัง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

33 ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

34 ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

35 ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

36 ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

37 ฉันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อืน่ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

38 ฉันอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

39 ฉันให้ก าลังใจเพื่อนในการท างาน 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

40 ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียน 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

41 ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

42 ฉันร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิ่น 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

ด้านความอดทน อดกลั้น         
43 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

44 ฉันพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

45 ฉันอ่านต าราล่วงหน้า 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

46 ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้เล่นในเวลาเรยีน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

47 ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ยาก 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

48 ฉันตั้งใจท างานท่ียากโดยไม่ย่อท้อ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

49 ฉันพยายามท างานท่ียากให้ส าเร็จ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

50 ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

51 ฉันควบคุมอารมณไ์ด้เมื่อถูกเพื่อนต าหน ิ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

52 ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

ด้านความพอเพียง         
53 ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น 7 1.00 ตามความ

จ าเป็น 
คัดเลือกไว้ 

54 ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน ์ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

55 ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่าง
ประหยดั 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

56 ฉันใช้จ่ายอย่างประหยดั 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

57 ฉันเปรียบเทยีบราคาสินค้าก่อนตดัสินใจซื้อ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

58 ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือท่ีโรงเรียนให้อยู่
ในสภาพด ี

6 0.86   คัดเลือกไว้ 

59 ฉันประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือที่โรงเรียน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

60 ฉันปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) 

ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

1.ด้านความมีระเบียบวินัย   ขาดการละเมิด

สิทธิผู้อื่น (จาก

นิยามศัพท์) 

  

1 ท่านไหว้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

2 ท่านเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรยีนการสอน 7 1.00   ตัดท้ิง 

3 ท่านแต่งกายตามระเบยีบของสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

4 ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผา่น 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

5 ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

6 ท่านประพฤติปฏิบตัิหรือปรับปรุงตนเองตาม
ค าแนะน าของอาจารย ์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

7 ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกริิยามารยาทท่ีดีงาม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

8 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และ   วัฒนธรรมไทย 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

9 ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ 6 0.86 เป็นเรื่อง
ทั่วไป 

คัดเลือกไว้ 

10 ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็น
ระเบียบ 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

11 ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แลว้ลงในท่ีจัดไว ้ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

2.ด้านความรับผิดชอบ   ขาดการติดตาม 

ปรับปรุง เพื่อ

บรรลุเป้าหมาย 

  

12 ท่านตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน 

  อะไร ควร
อธิบาย 

คัดเลือกไว้ 

13 ท่านปรึกษาอาจารยเ์มื่อพบปัญหาในการท างาน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

14 ท่านทบทวนเนื้อหาท่ีอาจารย์สอน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

15 ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

16 ท่านร่วมมือกับเพื่อนท ากิจกรรมของสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

17 ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

18 ท่านแสดงความรับผดิชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย  

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

19 ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 
20 ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก

ผู้อื่น 
7 1.00   คัดเลือกไว้ 

21 ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

22 ท่านลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคมุ 7 1.00 ไม่ขีดเส้นใต้ 
ควบคุมดูแล 

คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

3.ด้านความซื่อสัตย์สุจริต       

23 ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

24 ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิต่อส่งคืนเจ้าของ 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

25 ท่านน าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

26 ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลังผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

27 ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น 3 0.43   ตัดท้ิง 

28 ท่านชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

29 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นจริง  7 1.00 ควรมี
สถานการณ์ 

คัดเลือกไว้ 

30 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

4.ด้านความเสียสละ       

31 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไมเ่ข้าใจด้วยความเต็ม
ใจ  

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

32 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

33 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรยีบร้อยภายใน
สถานศึกษา 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

34 ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

35 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

36 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

37 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมโีอกาส 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

38 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

39 ท่านอาสาท างานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

40 ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิ่น 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

5.ด้านความอดทน อดกลั้น       

41 ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าหรือเตรียมความ
พร้อมส าหรับชั่วโมงเรียนต่อไป 

3 0.43   ตัดท้ิง 

42 ท่านอ่านต าราล่วงหน้า 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

43 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ 7 1.00   คัดเลอืกไว้ 

44 ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์
ความรูส้ึก  

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

45 ท่านอดทนต่อการท างานเพื่อให้งานส าเรจ็แม้จะต้อง
ใช้ความพยายามอย่างมาก 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

46 ท่านพยายามท างานท่ียากให้ส าเรจ็ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

47 ท่านพยายามหาค าตอบในข้อที่ยาก 6 0.86   คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

48 ท่านพยายามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานให้
ส าเรจ็ 

5 0.71   คัดเลือกไว้ 

49 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

50 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกลง้ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

6.ด้านความพอเพียง       

51 ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น 7 1.00 ตามความ
จ าเป็น 

คัดเลือกไว้ 

52 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยดัเพื่อลดภาระของครอบครัว 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

53 ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้
จ่ายเงิน  

6 0.86   คัดเลือกไว้ 

54 ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

55 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิง่ของ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

56 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่าง
ประหยดัหรือรู้คุณคา่ 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

57 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพด ี 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

58 ท่านประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

59 ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นหรือมปีระโยชน ์ 3 0.43   ตัดท้ิง 

60 ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่
ค านึงถึงความจ าเป็น 

3 0.43   ตัดท้ิง 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี) 

ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

1.ด้านความมีระเบียบวินัย   ขาดการละเมิด
สิทธิผู้อื่น (จาก
นิยามศัพท์) 

  

1 ท่านให้ความเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

2 ท่านเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรยีนการสอน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

3 ท่านแต่งกายตามระเบยีบของสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

4 ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผา่น 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

5 ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

6 ท่านประพฤติปฏิบตัิหรือปรับปรุงตนเองตามค าแนะน า
ของอาจารย์ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

7 ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกริิยามารยาทท่ีดีงาม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

8 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและ   
วัฒนธรรมไทย 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

9 ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่าง ๆ 6 0.86 เป็นเรื่อง
ทั่วไป 

คัดเลือกไว้ 

10 ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

11 ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แลว้ลงในท่ีจัดไว ้ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

2.ด้านความรับผิดชอบ   ขาดการติดตาม 
ปรับปรุง เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 

  

12 ท่านตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้า
ห้องเรียน 

7 1.00 อะไร ควร
อธิบาย 

คัดเลือกไว้ 

13 ท่านปรึกษาอาจารยเ์มื่อพบปัญหาในการท างาน 3 0.43   ตัดท้ิง 

14 ท่านทบทวนเนื้อหาท่ีอาจารย์สอน 3 0.43   ตัดท้ิง 

15 ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

16 ท่านร่วมมือกับเพื่อนท ากิจกรรมของสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

17 ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

18 ท่านแสดงความรับผดิชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหาย  

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

19 ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

20 ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

21 ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

22 ท่านลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคมุ 7 1.00 ไม่ขีดเส้นใต้ 
ควบคุมดูแล 

คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

3.ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต       
23 ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

24 ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิต่อส่งคืนเจ้าของ 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

25 ท่านน าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

26 ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลังผู้อื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

27 ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

28 ท่านชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

29 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นจริง  7 1.00 ควรมี
สถานการณ์ 

คัดเลือกไว้ 

30 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

4.ด้านความเสียสละ       

31 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไมเ่ข้าใจด้วยความเต็มใจ  7 1.00   คัดเลือกไว้ 

32 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

33 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรยีบร้อยภายในสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

34 ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

35 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา 5 0.71   คัดเลือกไว้ 

36 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

37 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมโีอกาส 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

38 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่น 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

39 ท่านอาสาท างานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

40 ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิ่น 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

5.ด้านความอดทน อดกลั้น       

41 ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

42 ท่านอ่านต าราล่วงหน้า 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

43 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

44 ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์
ความรูส้ึก  

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

45 ท่านอดทนต่อการท างานเพื่อให้งานส าเรจ็แม้จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

46 ท่านพยายามท างานท่ียากให้ส าเรจ็ 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

47 ท่านพยายามหาค าตอบในข้อท่ียาก 6 0.86   คัดเลือกไว้ 

48 ท่านพยายามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานให้
ส าเรจ็ 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 
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ข้อ รายละเอียดข้อค าถาม 
ผลรวมของ

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC. รายการ
ปรับปรุง 

สรุปผลการ
พิจารณา 

49 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

50 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกลง้ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

6.ด้านความพอเพียง       

51 ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น 3 0.43 ตามความ
จ าเป็น 

ตัดท้ิง 

52 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยดัเพื่อลดภาระของครอบครัว 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

53 ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงิน  6 0.86   คัดเลือกไว้ 

54 ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
เริ่มต้นใช้งาน 

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

55 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิง่ของ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

56 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยดัหรือรูคุ้ณคา่ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

57 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้
อยู่ในสภาพด ี

7 1.00   คัดเลือกไว้ 

58 ท่านประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือสถานศึกษา 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

59 ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นหรือมปีระโยชน ์ 7 1.00   คัดเลือกไว้ 

60 ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่
ค านึงถึงความจ าเป็น 

5 0.71   คัดเลือกไว้ 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อคณะท างานโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายชื่อคณะท างานโครงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

 

 
 

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประธานที่ปรึกษา 
2. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสรฐิ บุญเรือง) รองประธานที่ปรึกษา 
3. ผู้ชว่ยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ประธานคณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   

  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รองประธานคณะท างาน 

5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา คณะท างาน 
7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะท างาน 
8. ผู้แทนส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะท างาน 

9. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะท างาน 
10. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค 1-18 คณะท างาน 
11. ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา คณะท างาน 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะท างาน 
12. ดร. สมพันธ์ อภิรักส์ คณะท างาน 
      ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
13. หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป.  (สนย. สป.) คณะท างาน 
14. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. (สนย. สป.) คณะท างาน 
15. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. (สนย. สป.) คณะท างาน 
16. นางชุติกาญจน์ พรหมดนตรี  (สนย. สป.) คณะท างาน 
17. นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย ์(สนย. สป.) คณะท างาน 
18. นางสาวธนาทิพย์ ชมเชยวงศ์ (สนย. สป.) คณะท างาน 
19. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์  
      หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา  (สนย. สป.) 

คณะท างานและเลขานุการ 
 

20. นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์ (สนย. สป.) คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์ (สนย. สป.) คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบรูณ์ (สนย. สป.) คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ค  
รายชื่อคณะท างานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายชื่อคณะท างานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 
1. นางปัถมา ดวงแก้ว   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
2. นางสาวนิภา แสงพันธุ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
3. นางไพจิตรา นาคแย้ม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
4. นางสาวพัชณี เพชรอาวุธ
  

นักวิชาการศึกษาช านาญการ         ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 

5. นางสาวจินตนา อินทสระ
  

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 

6. นางนิภา สุวรรณชาติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
7. นางวิภา จิรจินดากุล   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
8. นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พาณิช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
9. นางไซหนับ เอสเอ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
10. นางจุฑามาศ ช่อคง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
11. นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
12. นางสาวสุภาพร จันฤาไชย
  

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

13. นางอัจฉรียา ชุมนุม   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 
14. นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์
เจริญ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 

15. นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
16. นางปิยะมาศ ปันทนา 
  

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

17. นายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
18. ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต ยาฉาย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
19. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
20. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
21. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค 18 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
เครื่องมือ แบบสอบถามการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบสอบถาม 
 การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 

(ระดับประถมศึกษา) 
 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
 

1. ช่ือสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด............................................. 
2. เพศ  ชาย  หญิง 
3. อายุ........................................ป ี
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 4 เท่ากับ........................................................ 
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน 
  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
  รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย  เกษตรกร 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
 ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย      ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังน้ี 
   จริงมากที่สุด         หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มากที่สุด 
 จริงมาก  หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มาก 
 จริงปานกลาง     หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน ปานกลาง 
 จริงน้อย        หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อย 
 จริงน้อยที่สุด      หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

1 ฉันไหว้ผู้ปกครอง      
2 ฉันแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน      
3 ฉันแสดงความเคารพเมื่อครูเดินผา่น      
4 ฉันเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสิ่งของ      
5 ฉันท้ิงเศษขยะลงในถังขยะ      

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้วท า
เครื่องหมาย        หรือเติมข้อความลงในช่องค าตอบ ซึ่งค าตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก - ข้อผิด นักเรียนสามารถตอบได้อย่างสบาย
ใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้น ขอให้นักเรียนเลือกตอบตามความเป็นจริง ท่ีตรงกับความคิดเห็น ความรู้สึก 
หรือการปฏิบัติของนักเรียนมากท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 



        



  

 



 

 

ข้อ ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

6 ฉันปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความมมีารยาท      
7 ฉันเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอน      
8 ฉันเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตวัอย่างเป็นระเบยีบ      
9 ฉันดูแลรา่งกายให้สะอาดเรียบร้อย      

10 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย      
๑1 ฉันตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน      
12 ฉันสนใจเรียนในวิชาที่ครสูอน      
13 ฉันถามครูเมื่อเรียนไมเ่ข้าใจ      
๑4 ฉันลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องใหใ้ครมาควบคุมดูแล      
๑5 ฉันค้นหาความรูจ้ากแหล่งความรูภ้ายนอกโรงเรียน      
16 ฉันรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน      
๑7 ฉันรับผิดชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่นเสยีหาย      
18 ฉันพูดค า “ขอโทษ” เมื่อท าผิดต่อผู้อื่น      
19 ฉันพูดค า “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น      
๒0 ฉันช่วยเหลืองานบ้าน      
๒1 ฉันลอกการบ้านเพื่อน      
๒2 ฉันพูดโกหก      
๒3 ฉันหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต      
๒4 ฉันเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิตอ่ส่งคืนเจ้าของ      
๒5 ฉันประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลัง      
๒6 ฉันพูดกับเพื่อนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง      
27 ฉันชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี      
28 ฉันใส่ร้ายเพื่อนท้ังต่อหน้าและลับหลัง      
29 ฉันอธิบายความรู้ให้เพื่อนฟัง      
30 ฉันให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน      
31 ฉันแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน      
32 ฉันช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความสมัครใจ      
33 ฉันให้ความช่วยเหลือผู้อื่น      
๓4 ฉันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อืน่      
๓5 ฉันอาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ      
๓6 ฉันให้ก าลังใจเพื่อนในการท างาน      
37 ฉันช่วยนักการ/ภารโรง ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน      
38 ฉันร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน      
39 ฉันร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ของท้องถิ่น 
     

๔0 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน      
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๔1 ฉันพยายามเพิ่มเวลาในการอ่านหนังสือ      
๔2 ฉันอ่านต าราล่วงหน้า      
๔3 ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้เล่นในเวลาเรยีน      
๔4 ฉันเข้าห้องสมุดค้นหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ยาก      
๔5 ฉันตั้งใจท างานท่ียากโดยไม่ย่อท้อ      
๔6 ฉันพยายามท างานท่ียากให้ส าเร็จ      
47 ฉันพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ      
48 ฉันควบคุมอารมณไ์ด้เมื่อถูกเพื่อนต าหน ิ      
49 ฉันให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง      
50 ฉันเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น      
51 ฉันซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์       
52 ฉันใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่างประหยัด      
๕3 ฉันใช้จ่ายอย่างประหยดั      
54 ฉันเปรียบเทยีบราคาสินค้าก่อนตดัสินใจซื้อ      
55 ฉันดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือท่ีโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี      
56 ฉันประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือที่โรงเรียน      
57 ฉันปิดน้ าปิดไฟเมื่อเลิกใช้      
กก 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
 

1. ช่ือสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด............................................. 
2. เพศ  ชาย  หญิง 
3. อายุ........................................ปี 
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ปวช.1 เท่ากับ........................................................ 
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน 
  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
  รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย  เกษตรกร 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
 ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย      ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังน้ี 
   จริงมากที่สุด         หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัต ิหรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มากที่สุด 
 จริงมาก  หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน มาก 
 จริงปานกลาง     หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน ปานกลาง 
 จริงน้อย        หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อย 
 จริงน้อยที่สุด      หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการปฏิบัติ หรือตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน น้อยที่สุด 
 

 
ข้อ 

ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

1 ท่านไหวค้วามเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      

๒ ท่านเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรยีนการสอน      

๓ ท่านแต่งกายตามระเบยีบของสถานศึกษา      

๔ ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผา่น      

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้ผู้เรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว
ท าเครื่องหมาย       หรือเติมข้อความลงในช่องค าตอบ ซึ่งค าตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก - ข้อผิด ผู้เรียนสามารถตอบได้อย่าง
สบายใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น ขอให้ผู้เรียนเลือกตอบตามความเป็นจริง ที่ตรงกับความคิดเห็น 
ความรู้สึก หรือการปฏิบัติของผู้เรียนมากที่สุด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
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มาก 
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น้อย
ที่สุด 

๕ ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและสังคม      

๖ ท่านประพฤติปฏิบตัิหรือปรับปรุงตนเองตามค าแนะน าของอาจารย์ บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง 

     

๗ ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกริิยามารยาทท่ีดีงาม      

๘ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย      

๙ ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินคา้หรือใช้บริการตา่ง ๆ      

๑๐ ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ      

๑๑ ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แลว้ลงในท่ีจัดไว ้      

๑๒ ท่านตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน      

๑๓ ท่านปรึกษาอาจารยเ์มื่อพบปัญหาในการท างาน      

๑๔ ท่านทบทวนเนื้อหาท่ีอาจารย์สอน      

๑๕ ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด      

๑๖ ท่านร่วมมือกับเพื่อนท ากิจกรรมของสถานศึกษา      

๑๗ ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา      

๑๘ ท่านแสดงความรับผดิชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย      

๑๙ ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น      

๒๐ ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น      

๒๑ ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน      

๒๒ ท่านลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคมุดูแล      

๒๓ ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต      

๒๔ ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิต่อส่งคืนเจ้าของ      

๒๕ ท่านน าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว      

๒๖ ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลังผู้อื่น      

๒7 ท่านชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี      

๒8 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นจริง      

29 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง      

๓0 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไมเ่ข้าใจด้วยความเต็มใจ      

๓1 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน      

 ๓2 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรยีบร้อยภายในสถานศึกษา      

๓3 ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา ชุมชน และสังคม      

๓4 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา      

๓5 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน      

๓6 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมโีอกาส      

๓7 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่น      

๓8 ท่านอาสาท างานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ      

39 ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

     

๔0 ท่านอ่านต าราล่วงหน้า      
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๔1 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ      

๔2 ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก      

๔3 ท่านอดทนต่อการท างานเพื่อให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก      

๔4 ท่านพยายามท างานท่ียากให้ส าเรจ็      

๔5 ท่านพยายามหาค าตอบในข้อท่ียาก      

๔6 ท่านพยายามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็      

๔7 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม      

48 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกลง้      

49 ท่านเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายตามความจ าเป็น      

๕0 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยดัเพื่อลดภาระของครอบครัว      

๕1 ท่านคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงิน      

๕2 ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ก่อนเริ่มต้นใช้งาน      

๕3 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิง่ของ      

๕4 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า      

๕5 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านให้อยู่ในสภาพด ี      

56 ท่านประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือสถานศึกษา      
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แบบสอบถาม 

การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตร)ี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
 

1. ช่ือสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด............................................. 
2. เพศ  ชาย  หญิง 
3. อายุ........................................ปี 
4. เกรดเฉลี่ยที่ได้ เมื่อตอนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ ปวช.๓ เท่ากับ........................................................ 
5. อาชีพของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน 
  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
  รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย  เกษตรกร 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
 ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย      ลงในช่องใดช่องหนึ่งหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติ หรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังน้ี 
   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 ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

1 ท่านไหวค้วามเคารพบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      

๒ ท่านเข้าเรียนทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรยีนการสอน      

๓ ท่านแต่งกายตามระเบยีบของสถานศึกษา      

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ขอให้ผู้เรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว
ท าเครื่องหมาย       หรือเติมข้อความลงในช่องค าตอบ ซึ่งค าตอบแต่ละข้อไม่มีข้อถูก - ข้อผิด ผู้เรียนสามารถตอบได้อย่าง
สบายใจ และไม่มีผลใด ๆ ต่อการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น ขอให้ผู้เรียนเลือกตอบตามความเป็นจริง ที่ตรงกับความคิดเห็น 
ความรู้สึก หรือการปฏิบัติของผู้เรียนมากที่สุด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 หน้า และแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอื 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 



  



  



 

 

ข้อ ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

๔ ท่านแสดงความเคารพเมื่ออาจารย์เดินผา่น      

๕ ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม      

๖ ท่านประพฤติปฏิบตัิหรือปรับปรุงตนเองตามค าแนะน าของอาจารย์ บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง 

     

๗ ท่านปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยกริิยามารยาทท่ีดีงาม      

๘ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย      

๙ ท่านเข้าแถวตามล าดับเมื่อซื้อสินคา้หรือใช้บริการตา่ง ๆ      

๑๐ ท่านเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ      

๑๑ ท่านทิ้งขยะหรือสิ่งของที่เลิกใช้แลว้ลงในท่ีจัดไว ้      

๑2 ท่านปรึกษาอาจารยเ์มื่อพบปัญหาในการท างาน      

๑3 ท่านทบทวนเนื้อหาท่ีอาจารย์สอน      

๑4 ท่านท างานส่งอาจารย์ตรงตามเวลาที่ก าหนด      

๑5 ท่านร่วมมือกับเพื่อนท ากิจกรรมของสถานศึกษา      

๑6 ท่านรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา      

๑7 ท่านแสดงความรับผดิชอบเมื่อท าทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย      

๑8 ท่านกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดต่อผู้อื่น      

19 ท่านกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น      

๒0 ท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน      

๒1 ท่านลงมือท าการบ้านโดยไม่ต้องให้ใครมาควบคมุดูแล      

๒2 ท่านหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต      

๒3 ท่านเก็บสิ่งของผู้อื่นได้ แล้วรีบตดิต่อส่งคืนเจ้าของ      

๒4 ท่านน าสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว      

๒5 ท่านประพฤติตัวดีทั้งต่อหน้าและลบัหลังผู้อื่น      

๒6 ท่านลอกการบ้านเพื่อนหรือผลงานของผู้อื่น      

๒7 ท่านชักชวนเพ่ือนให้ท าความดี      

๒8 ท่านพูดกับเพื่อนในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นจริง      

29 ท่านใส่ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง      

๓0 ท่านอธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไมเ่ข้าใจด้วยความเต็มใจ      

๓1 ท่านให้ความช่วยเหลือเพื่อนตามความสามารถของตน      

 ๓2 ท่านช่วยดูแลความสะอาดเรยีบร้อยภายในสถานศึกษา      

๓3 ท่านร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษา ชุมชน และสังคม      

34 ท่านให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตา      

๓5 ท่านแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน      

๓6 ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมโีอกาส      

๓7 ท่านบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่น      

๓8 ท่านอาสาท างานให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจ      

39 ท่านร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ของท้องถิ่น 
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ข้อ ข้อความ 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

จริง
ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

๔0 ท่านเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า      

๔1 ท่านอ่านต าราล่วงหน้า      

๔2 ท่านทบทวนในการอ่านหนังสือ      

๔3 ท่านใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก      

๔4 ท่านอดทนต่อการท างานเพื่อให้งานส าเร็จแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก      

๔5 ท่านพยายามท างานท่ียากให้ส าเรจ็      

๔6 ท่านพยายามหาค าตอบในข้อท่ียาก      

๔7 ท่านพยายามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็      

๔8 ท่านปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให้ท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม      

49 ท่านให้อภัยเมื่อถูกเพื่อนกลั่นแกลง้      

๕0 ท่านใช้จ่ายอย่างประหยดัเพื่อลดภาระของครอบครัว      

๕1 ท่านท าความเข้าใจการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ก่อนเริ่มต้นใช้งาน      

๕2 ท่านระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิง่ของ      

๕3 ท่านใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือของสถานศึกษาอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่า      

๕4 ท่านดูแลรักษาทรัพย์สินของที่บ้านหรือสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพดี      

55 ท่านประหยดัการใช้พลังงานท้ังที่บ้านหรือสถานศึกษา      

56 ท่านเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นหรือมปีระโยชน ์      

57 ท่านซื้อสิ่งของตามเพื่อนหรือตามสมัยนิยมโดยไม่ค านึงถึงความจ าเป็น      
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