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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งนี้   เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดาน
สังคม  กลุมตัวอยางท่ีใชครั้งนี้ จํานวน   165  คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกตาง           
เปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามัคคี  ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา  เม่ือ
เรียงลําดับจากนอยท่ีสุด 3 ลําดับคือ ความซ่ือสัตย ความมีเหตุผลและ ความเสียสละ  2) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  พบวา  โดยภาพรวม และรายดาน
ท่ีมี อายุ  การศึกษา ตางกัน  มี คุณลักษณะทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  สวน เพศ สภาพแวดลอม
ดานครอบครัว สภาพแวดลอมดานสังคมตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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Abstract 
 
  The purposes of this research were : 1) to study ethical characteristics of students at 
Makham Sansern School from Makham District in Chanthaburi. 2) to compare students’ levels of 
ethical behaviors at Makham Sansern School.  This study was critically classified by personal 
factors, family environment and social surrounding.  The sample groups of this study were 165 
students at Makham Sansern School.  The data were gathered through a questionnaire and 
analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test 
and Scheffe’s test. 
 The results of this research identified : 1) the medium level of students’ ethical 
characteristics.  When aspects of ethical behaviors were analyzed, the findings were shown as 
follows : the high level of harmony characteristic, the medium level of effort, the low level of 
generosity.  The ethical characteristics of honesty, rationality and sacrifice were at the low level. 
2) The students with different ages and educational levels showed no difference of ethical 
characteristics.  The students with different genders, family environment and social surrounding 
showed the significant difference at the .05 statistical level.   
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 โลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เปนโลกท่ีไรพรมแดน มีการส่ือสาร
ความรู ขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด การแขงขันกันพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมท้ังการแขงขันทางการคา มีคานิยมทางวัตถุสูงมาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกัน
และกัน มุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวกมากกวาสวนรวม ขาดการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอยางจริงจังและตอเนื่องทําใหเกิดภาวะ ขาดสมดุลท้ังทางจิตใจและวัตถุส่ิงตางๆ 
ดังกลาวนี ้สงผลใหสังคมไทยมีปญหาสลับซับซอนมากขึ้น และเม่ือเกิดปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ํา
อยางรุนแรงตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา ทําใหเกิดปญหาเพ่ิมพูนหลายดาน ท้ังปญหาเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก
กอใหเกิดปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม สังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิดปญหา
ทุจริตคอรรัปช่ันกันในทุกวงการ ปญหาอาชญากรรมมากขึ้น ปญหาการแพรขยายโรคเอดส และ
การติดยาเสพติดอยางรุนแรงในสังคม ท่ีเกิดกับเยาวชนของชาติเพ่ิมขึ้นโดยลําดับ นอกจากนี้            
ยังมีปญหานักเรียนเลนการพนัน นักเรียนยกพวกตีกันระหวางโรงเรียนรวมท้ังปญหาทางเพศอันเกดิ
จากการแพรหลายของส่ือตางๆ เปนตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1) 
 ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ รวมท้ังดานเทคโนโลยีตางๆดวย มีความเจริญ                     
ไปอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามความเจริญดานจิตใจไดลดนอยถอยลง ในสังคมมีความวุนวาย
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ คดโกง การลวงละเมิดทางเพศ การเสพและการคายาเสพติด คดีความ       
ในศาลมีมากมาย ท้ังนี้เปนเพราะสังคมมีคนดีลดนอยถอยลง คนดี คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนตามศีลธรรมคําส่ังสอนของศาสนา เปนผูบริสุทธ์ิ รูดี รูช่ัว มีใจบริสุทธ์ิ                
มีความรูสึกนึกคิดในทางท่ีดี มีแรงดลใจท่ีจะกระทําความดี มีคุณคา คุณประโยชนตอตนเอง และ
สวนรวม พรอมท้ังเปนผูมีปญญามีความสามารถ มีศักยภาพท่ีจะกระทํา และสรางส่ิงท่ีมีคุณคาคุณประโยชน 
นําไปสูความสุขความเจริญของสวนรวม ชุมชน ชาติบานเมืองพรอมดวยความสุขความเจริญ          
ของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาต.ิ  2547 : 42) 
 การพัฒนาจริยธรรมท่ียั่งยืนก็คือการพัฒนาคนดวยการศึกษาตามหลักการท่ีวา จริยธรรม
เปนระบบการดําเนินชีวิตดีงาม ท่ีเกิดจากการศึกษา พัฒนาคนแบบองครวม เม่ือพัฒนาคน                
แบบองครวม โดยพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาอยางประสานเกื้อหนุนกันและสอดคลองกัน      
เริ่มแตใหพฤติกรรมท่ีดี กับจิตท่ีเปนสุขสอดคลองกัน เราก็สามารถฝกคนได แมแตใหมีคติวา       
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สุขไดงายดวยส่ิงเสพนอยท่ีสุด ซ่ึงมนุษยจํานวนมากไมนึกวาจะฝกได เคยแตนึกวาตองเสพมากท่ีสุด
จึงจะสุขมากท่ีสุด แตท่ีจริงฝกได และ สุขงายดวยวัตถุนอย โดยเขาถึงมิติใหมของความสุขนั้น     
สุขยิ่งกวา สุขมากท่ีสุดดวยการเสพมาก เวลานี้อารยธรรมไมยั่งยืน กําลังสลายสูความพินาศ 
เพราะวา การพัฒนาไมยั่งยืนแลวจะแกก็ติดท่ีจริยธรรมไมยั่งยืน ตอนนี้เราบอกวาคนนี้พัฒนาได 
แมแตจะใหสุขงายดวยวัตถุเสพนอยท่ีสุด และสุขไดโดยไมตองขึ้นตอการเสพวัตถุ เม่ือเราทําได 
มนุษยก็ยังมีความสุขโดยไมตองทําลายธรรมชาติ การพัฒนาคนก็มาประสานปจจัยดานเศรษฐกิจ 
กับปจจัยดานธรรมชาติแวดลอมใหลงตัวกลมกลืนกันได เพราะฉะนั้น หนทางในการพัฒนา                
ท่ีถูกตองและยั่งยืนมีอยูมันไมไดติดขัดฝนใจ หรือทําลายความสุข เราจึงมี จริยธรรมท่ียั่งยืน ท่ีทําให
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและนําไปสูอารยธรรมท่ียั่งยืน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2543 : 52-53) 
 การจัดการศึกษานอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดความรูแลว จะตองมุงปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับผู เรียนเพ่ือใหเปนผู ท่ีมีความประพฤติดีอีกดวย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีทรงตรัสไววา นอกจากการศึกษาจะสอน
ใหคนเกงแลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนท่ีมีคุณภาพ คือ
ท้ังเกงท้ังดีมาเปนกําลังของบานเมือง ใหความเกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค และ   
ใหความดีเปนปจจัยเพ่ือประคับประคองนําความเกงใหเปนไปในทางท่ีถูก ท่ีอํานวยผลประโยชน
อันพึงประสงค (สิปปนนท เกตุทัต และคณะ. 2540 : ข) 
 อนึ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีถูกตองดีงามนั้น จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของบุคคลในสถาบันตาง ๆ ชวยกันแกไขและพัฒนา สถาบันตางๆ เหลานี้ ไดแก
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาจะมีผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครูอาจารยรวมกันทําหนาท่ีอบรมส่ังสอน สงเสริม และพัฒนาผูเรียน                   
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงาม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544 : 2) จากสาระกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวนํา ไปสูการจัดทํา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2543 : 18)  
 จากภาวการณดังกลาวนี ้จะเห็นไดวาสังคมไทยปจจุบัน กําลังประสบปญหาในดานจรยิธรรม 
และคุณธรรม ท้ังนี้ เปนเพราะการปลอยปละละเลยในเรื่องระบบการควบคุมดูแลรวมไปถึงสถาบัน
ท่ีมีหนาท่ีในการอบรมศีลธรรม จริยธรรมก็ยอหยอนในการอบรม บมนิสัยใหเยาวชนของชาติ             
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม            



3 

มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ลดคานิยมทางวัตถุ มุงพัฒนาคนใหมีชีวิต
ท่ีพอเพียง โดยโรงเรียนสมควรไดจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนใหเกิดขึ้น         
ในตัวผู เรียน  เพ่ือไปสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน  และเปนพลเมืองของสังคม  ท่ีมีคุณภาพตอไป              
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1) 
 จากสภาพปญหาตาง ๆ ของเยาวชนไทยในปจจุบัน อาจกลาวไดวามีสาเหตุมาจาก        
การพัฒนาท่ีขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ เปนผลใหเด็ก และ
เยาวชนมีพฤติกรรมซ่ึงกอใหเกิดปญหาของสังคม อันแสดงใหเห็นถึงความเส่ือมโทรม                
ดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในภาวะปจจุบัน 
ท่ีมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง เปนโลกท่ีไรพรมแดนมีการส่ือสาร
ความรูและขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด จึงอาจทําใหมีการแพรกระจายปญหาไปไดท่ัวทุกภูมิภาค       
ของประเทศท้ังในเมืองใหญและในชนบทไดตลอดเวลา จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ยังมีปญหาท่ีทําใหไมสามารถ
พัฒนาเยาวชนของชาติสวนหนึ่งใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา        
ท่ีตองการใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง คุณลักษณะ      
ทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอคุณลักษณะ   
ทางจริยธรรมของนักเรียน ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทราบแนวทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับ    
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
  2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม   
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลของกาวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอมูล ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ซ่ึงจะ
เปนขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน  และปรับปรุงแกไขพัฒนาการเรียนการสอน                
วิชาพระพุทธศาสนา  ผลของการวิจัย สามารถนําไปใชเปนขอมูล สําหรับผูสอนในการพิจารณา
ปรับปรุงการสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคลองกับ
คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีกําลังเรียน        
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี มีจํานวน
หองเรียนท้ังหมด 14 หองเรียน จํานวนนักเรียน 291 คน (โรงเรียนมะขามสรรเสริญ.  ปการศึกษา  
2554) 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ท่ีกําลังเรียน
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 165 คน 
ซ่ึงกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปตามแบบของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 608) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้  
  1.1 สถานภาพสวนบุคคล  
   1.1.1 เพศ  
   1.1.2 อายุ  
   1.1.3 การศึกษา 
  1.2  สภาพแวดลอมดานครอบครัว 
  1.3  สภาพแวดลอมดานสังคม   
 2. ตัวแปรตาม ไดแก  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
ประกอบดวย  
  2.1 ความรับผิดชอบ 
  2.2 ความซ่ือสัตย 
  2.3 ความมีเหตุผล 
  2.4 ความกตัญูกตเวที 
  2.5 ความอุตสาหะ 
  2.6 ความสามัคคี 
  2.7 ความมีระเบียบวินัย 
  2.8 ความเสียสละ 
  2.9 ความประหยัด 
  2.10 ความยุติธรรม 
  2.11 ความเมตตากรุณา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนขึ้น ผูศึกษาจึงใหความความหมายของศัพทท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ 
 คุณลักษณะทางจริยธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนํา
ความสุข ความเจริญ ความม่ันคง  ประกอบดวย 
 1. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีอยางตั้งใจ  มีความละเอียดรอบคอบ           
มีความพากเพียรพยายามเพ่ือใหงานหรือภาระท่ีรับผิดชอบอยูบรรลุผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย 
 2. ความซ่ือสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน อยางตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง 
ท้ังกาย วาจา ใจ 
 3. ความมีเหตุผล หมายถึง การรูจักใชสติปญญา ไตรตรองคิดใครครวญ หรือพิสูจน         
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใหประจักษโดยไมผูกพันกับอารมณและความยึดม่ันในความคิดของตนเอง 
 4. ความกตัญูกตเวที หมายถึง ความรูสึกสํานึกในบุญคุณของบุคลผูมีอุปการคุณ         
ส่ิงอันมีคุณตอมนุษยเรา และแสดงออกถึงความสํานึกในบุญคุณนั้นดวยการตอบแทนคุณ               
อาจกระทําดวยส่ิงของหรือการกระทําอยางนอบนอม 
 5. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอยางยิ่งยวด  เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จในการงาน
หรือกิจกรรมท่ีทําดวยขยันขันแข็งกระตือรือรน อดทน ถึงแมจะประสบปญหา หรืออุปสรรค
ขัดขวางก็ไมยอมแพและไมยอทอ 
 6. ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียง เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การใหความรวมมือ
ในการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลวงดวยดีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว รวมท้ังมีความรักในหมูคณะของตน 
 7. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของตนเองใหปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายและศีลธรรม 
 8. ความเสียสละ หมายถึง การลดละความเห็นแกตัวการแบงปนแกคนท่ีควรใหดวย 
ทรัพยสิน กําลังกาย และกําลังปญญาของตน 
 9. ความประหยัด หมายถึง การใชส่ิงของ หรือการใชจายอยางระมัดระวัง และ
พอเหมาะพอควรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอยจนเกินฐานะของตน 
 10. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนดวยความเท่ียงตรง การพิจารณาเรื่องราวตางๆ
จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ไมมีความลําเอียงหรือเขากับฝายใดฝายหนึ่ง 
 11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใครปรารถนาจะใหผู อ่ืน เปนสุข และมี           
ความสงสารอยากจะชวยใหผูอ่ืนพนจากทุกข  
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 สภาพแวดลอมดานครอบครัว หมายถึงความรัก ความอบอุนและความเขาใจจากพอแม 
ผูปกครองทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวความสัมพันธในครอบครัวตอความรูสึกนึกคิด การมองโลก 
การมองตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกในครอบครวั 
 สภาพแวดลอมดานสังคม  หมายถึง ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ และ ส่ือตางๆ          
ท่ีอยูรอบตัวเรา ท่ียั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 
                         ตัวแปรอิสระ                                                                      ตัวแปรตาม 
 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

     1.  ปจจัยสวนบุคคล 
          1.1  เพศ 
          1.2 อาย ุ
          1.3 ระดับการศึกษา 
 2.  สภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 3.  สภาพแวดลอมดานสังคม   

 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ประกอบดวย 
 1. ความรับผิดชอบ 
 2. ความซ่ือสัตย 
 3. ความมีเหตุผล 
 4. ความกตัญูกตเวที 
 5. ความอุตสาหะ 
 6. ความสามัคค ี
 7. ความมีระเบียบวินัย 
 8. ความเสียสละ 
 9. ความประหยัด 
 10. ความยุติธรรม 
 11. ความเมตตากรุณา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนีผู้วจิัยไดตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวดัจันทบุร ี   ดังนี ้
 1.  นักเรียน ท่ีมี เพศ  แตกตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน 
 2.  นักเรียน ท่ีมี อาย ุ  แตกตางกันมีคุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน 
 3.  นักเรียนท่ีมี การศึกษา  แตกตางกันมี คุณลักษณะทางจรยิธรรม แตกตางกัน  
 4.  นักเรียนท่ีมี สภาพแวดลอมดานครอบครัว แตกตางกันมี คุณลักษณะทางจริยธรรม 
แตกตางกัน 
 5.  นักเรียน ท่ีมี สภาพแวดลอมดานสังคม แตกตางกัน มี คุณลักษณะทางจริยธรรม  
แตกตางกัน 



 
 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี ้
 1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม  
  1.1 ความหมายจรยิธรรม 
  1.2 องคประกอบของจริยธรรม 
  1.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการปลูกฝงจริยธรรม 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับคณุลักษณะทางจริยธรรม   
 3.  แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานครอบครัว 
  3.1 ลักษณะครอบครัว 
  3.2 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับครอบครวั 
  3.3 สัมพันธภาพในครอบครวั 
  3.4 รูปแบบการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว 
 4.  แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานส่ิงแวดลอมในสังคม 
  4.1 ความหมายของการเลียนแบบ 
  4.2 วิธีการเรียนรูของมนษุย 
  4.3 กระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ 
  4.4 ประเภทของตัวแบบ 
  4.5 อิทธิพลท่ีทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลียนแบบ 
  4.6 การเลียนแบบผานส่ือมวลชน 
 5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวคิดทีเ่กีย่วของกบัจริยธรรม 
 ความหมายจริยธรรม 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของจริยธรรมในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 กูด (Good. 1973 : 412) กลาววา จริยธรรม หมายถึง การปรับพฤติกรรมใหเขากับ
กฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกตอง ดีงาม 
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 โคลเบอรก (Kohlberg. 1976 : 45) กลาวถึงจริยธรรมวามีพ้ืนฐานของความยุติธรรม      
ซ่ึงยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหนาท่ีอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดหมายถึงกฎเกณฑท่ีบังคับ
โดยท่ัวไปแตเปนกฎเกณฑท่ีคนสวนใหญรับไวทุกสถานการณ ไมมีการขัดแยงกันเปนอุดมคติ 
ดังนั้น พันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิและขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 
 บราวน (Brown. 1978 : 412) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบกฎเกณฑสําหรับ        
การวิเคราะหการกระทําวาผิดหรือถูกของบุคคลซ่ึงเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการจากประสบการณ      
ของบุคคล 
 ประภาศรี สีหอําไพ (2543 : 17) ไดกลาวา จริยธรรม หมายถึงหลักความประพฤติท่ีอบรม
กิริยาและปลูกฝงนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมคุณคาทางจริยธรรม 
 ภิญโญ สาธร (2544 : 17) กลาววา จริยธรรม หมายถึง คุณความดีท่ีควรประพฤต ิ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 7) ใหความหมายของคําวา จริย       
คือด ีงาม สวย คือดูแลวดี ดูแลวงาม ธรรม คือส่ิงท่ีควรปฏิบัติ จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีปฏิบัติแลว
เกิด (จริย) ความดี ความงาม ความสวย 
 พระเมธีธรรมาภรณ (2544 : 91) ใหความหมายของคําวา จริยธรรม หมายถึง หลักแหง
ความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยูบนหลักคํา สอนของศาสนา ปรัชญาแลขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีมีระบบศีลธรรมเปนสวนประกอบ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 291) ใหความหมายของ จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอ
ประพฤติปฏิบัต ิศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). (2548 : 149) ไดกลาววา จริยธรรมคือ ธรรมท่ีเปน
ขอประพฤติปฏิบัติ ระเบียบท่ีควรประพฤติปฏิบัติ แบบแผนท่ีดีงาม สําหรับจัดระเบียบสังคม         
ใหเรียบรอยดีงาม   
 วศิน อินทสระ  (2549 : 22)  ไดใหความหมายไววา จริยธรรม แปลวา ธรรมท่ีควร
ประพฤติ ตามคําแปลนี้ เล็งไปทางฝายดีคือบุญหรือกุศลธรรม จริยธรรมตรงกับคําอังกฤษวา 
Ethically คลาย Ethicsท่ีหมายถึง จริยศาสตรนั่นเองมงคลในพระพุทธศาสนามีขอหนึ่งเรียกวา 
ธรรมจริยา แปลวา การประพฤติธรรม หรือประพฤติถูกตอง  
 แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ 
ท่ีสังคมมุงหวังใหคนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกตองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เปนหนาท่ีท่ีสมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง    
ตอผูอ่ืน และตอสังคม ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองขึ้นในสังคม การท่ีจะปฏิบัติใหเปนไป
เชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 
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 สุลักษณ  ศิวรักษ (2550 : 163) ไดกลาววา จริยธรรม คือ หลัก หรือหัวขอแหง             
ความประพฤติปฏิบัติเพ่ือเกิดปกติสุขในสังคม ไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน หรือมีไดก็แตนอย 
ใหเกิดความม่ังคั่ง ม่ันคงท้ังสวนตนและสวนทาน 
 พระเทวิน  เทวินฺโท  (2550 : 107) ไดกลาววา จริยธรรม เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวาง 
ครอบคลุมไปถึงธรรมชาติ กฎระเบียบของสังคม กฎหมาย กฎศีลธรรมตามศาสนา และคานิยมของ
คนในสังคมจริยธรรมจึงเปนคํางายๆ ท่ีใชอธิบายขอประพฤติปฏิบัติรวมกันของมนุษยในสังคม      
โดยมีส่ิงท่ีเกี่ยวของกันอยู 4 ประการคือ 1) ธรรมชาติ 2) ตัวเราเอง 3) ผูอ่ืน 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติ ตัวเราเองและผูอ่ืน 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552 : 591) ไดกลาววา จริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาวาคือผูดํา เนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลัก                
ความประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิตท่ีถูกตองสมบูรณของมนุษย ท่ีจะ
นําไปสูจุดหมายคือความดับทุกขหรือความส้ินสุดปญหาอยูอยางเปนอิสระไรทุกข 
 จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติ
หรือขอปฏิบัติตนเปนคนดี ตามลักษณะทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ เห็นวาถูกตองและตองการใหเกิดขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและสวนรวม 
 องคประกอบของจริยธรรม (Ethics Elements) 
 นักวิชาการหลายทานไดจําแนกองคประกอบของจรยิธรรมเอาไว ดังนี ้
 บราวน (Brown. 1978 : 412) มีความเห็นวาจริยธรรมประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 
ความรู (Knowledge) ความรูสึก (Feeling) และความประพฤต ิ(Conduct) 
 ฮอฟแมน (Hoffman. 1979 : 598) กลาววา กระบวนการซึมซับทางจริยธรรม (Ethic 
Intermalization) มี 3 องคประกอบท่ีเปนอิสระจากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม (Ethic Thought)
ความรูสึกทางจริยธรรม (Ethic Feeling) และพฤติกรรมทางจริยธรรม (Ethic Behavior) 
 ประภาศรี  สีหอําไพ (2543 : 48) ไดกลาววาจริยธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติ         
ในการดํารงชีวิต เปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ประกอบดวยองคประกอบ
ดังตอไปนี ้
 1.  ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง เปนแบบแผนใหยึดถือ
ปฏิบัติการหยอนระเบียบวินัยทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาท่ีตามบทบาทของแตละบุคคล   
ความประพฤติท่ีเปนไปตามขอตกลงของสังคม ไดแก กฎหมาย จารีต ประเพณี 
 2.  สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตองเห็นแกประโยชนสวนรวม กระทําในส่ิงท่ีสังคมยอมรับ 
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 3.  อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเปนลําดับกอใหเกิด       
ความอิสระ สามารถดํารงชีวิตตามส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต มีความสุข
อยูในระเบียบวินัยของตน เปนคานิยมสูงสุดท่ีคนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนไดอยางอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานอง         
คลองธรรม สามารถปกครองตนเองได 
 ผกา สัตยธรรม (2544 : 283) ไดกลาวถึง องคประกอบของจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา
ไว 2 องคประกอบคือ 
 1.  องคประกอบภายนอก คือ การมีปรโตโฆษะท่ีดี ไดแก การมีกัลยาณมิตรมีมิตรท่ีดี       
มีครู อาจารยท่ีดี ซ่ึงประกอบดวยลักษณะกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ มีพอแมท่ีดีซ่ึงใหความรูท่ี
ถูกตอง มีแหลงความรู มีส่ือมวลชนท่ีใหสติปญญาเปนส่ือสารใหขอมูลท่ีเปนประโยชนจึงเปนผูรู
หลักปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูประพฤติ มีอุบายในการท่ีจะแนะนําหรือเรียกวา       
มีปจจัยภายนอกท่ีดี 
 2.  องคประกอบภายใน นอกจากปจจัยภายนอกแลวก็ตองมีปจจัยภายในคือในสวนของ
ตัวเองตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไมเปนไมรูจักคิด ก็ไมสามารถนําเอาส่ิงท่ีเปน
กัลยาณมิตรไปใชประโยชนได 
 ปราชญา กลาผจญ (2544 : 298) ไดแบงองคประกอบของจริยธรรมออกเปน 3 ดานไดแก 
 1.  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความดีความงาม ประโยชน และโทษ นั่นคือรูวาส่ิงใดดี 
ส่ิงใดงาม ก็มุงประพฤติปฏิบัติแตส่ิงนั้น เลือกใช เลือกซ้ือ เลือกบริโภคแตของท่ีดีของท่ีงาม         
ของท่ีเปนประโยชน 
 2.  ดานความรูสึกพึงพอใจ ตระหนัก รูชอบ สนใจท่ีจะปฏิบัติ รูการควรไมควรนอมนํา
ตนเองเขาไปหาส่ิงท่ีดีงามท้ังหลาย 
 3.  ดานการประพฤติปฏิบัต ิเปนการใชพฤติกรรมทางจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และ
ปฏิบัติตอเนื่องอยูเนืองนิตยจนติดเปนนิสัย 
 เนตรพัณณา ยาวิราช (2551 : 6) ไดกลาววา จริยธรรมมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 
 1.  ดานความรูเหตุผล คือ ความเขาใจในความถูกตอง สามารถแยกแยะและตัดสินไดวา
อะไรถูกตอง ไมถูกตองดวยความคิด 
 2.  ดานอารมณความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ความเช่ือ คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา ความ
เล่ือมใสยอมรับท่ีจะนํามาเปนแนวทางการปฏิบัต ิ
 3.  ดานพฤติกรรมการแสดงออก คือ การแสดงออกท่ีบุคคลไดตัดสินใจแลววาเปน       
การกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตาง ๆ 
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 จากองคประกอบของจริยธรรมท่ีนักวิชาการไดจําแนกไว สรุปไดวา องคประกอบของ
จริยธรรม ไดแก องคประกอบทางดานความรูท่ีหมายถึง ความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของสังคม
นั้นเปนความรูของมนุษยท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนและเกิดเขาใจในเหตุผลของความถูกตองและ
สามารถตัดสินแยกความถูกผิดไดดวยความรูความคิด องคประกอบทางดานความรูสึกหมายถึง 
ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาง ๆ วาชอบหรือไมชอบ            
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยและยินดีท่ีจะรับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวปฏิบัติ  
 ทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัการปลกูฝงจริยธรรม 

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  (Piaget) มีทฤษฏีการเรียนรู และการ
ประยุกตใช สรุปไดดังนี้ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552 : 25-26) 
  1.1 ทฤษฎีการเรียนรู 
   1.1.1 พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัย ซ่ึงแบงได 4 วัยดังนี้ ขั้น
รับรูดวยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) มีอายุอยูในชวง 0-2 ป ขั้นกอนปฏิบัติการการคิด 
(Preoperational Period) มีอายุอยูในชวง 2 – 7 ป 2 ขั้นนี้จะมีการรับรูและการกระทา สวนขั้นการคิด
แบบรูปธรรม (Concrete Operational period) มีอายุอยูในชวง 7-11 ป ขั้นนี้นอกจากเรียนรู             
แบบรูปธรรมได  ยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย ขั้นสุดทายเปนขั้นการคิด                    
แบบนามธรรม (Formal Operational Period) มีอายุอยูในชวง 11-15 ปขั้นนี้คิดเปนนามธรรม,
ตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 
   1.1.2 ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ 
   1.1.3 กระบวนการทางสติปญญา มีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) 
และ การปรับและการจัดระบบ (Accommodation) การซึมซับหรือดูดซับ เปนกระบวบการทางสมอง
ในการรับประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตางๆ เขามาสะสมเก็บไวเพ่ือใชประโยชนตอไป           
การปรับ และการจัดระบบ เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับเปนไปอยาง
ผสมผสาน กลมกลืน จะกอใหเกิดสภาพท่ีมีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหม 
และประสบการณเดิมใหเขากันได ก็จะเกิดภาวะความไมสมดุลซ่ึงจะกอใหเกิดความขัดแยง              
ทางปญญาขึ้นในตัวบุคคล 
   การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู จัดทําไดดังนี้ 
   1.1.1 การพัฒนาเด็กควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และจัด
ประสบการณ ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนในส่ิงท่ียังไมพรอมหรือ
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ยากเกินพัฒนา การตามวัย เพราะจะทาให เด็ก เกิดเจตคติ ท่ีไมดีในส่ิงท่ีเรียน และการจัด
ประสบการณควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้
    1) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัยของตนเอง          
ซ่ึงจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูงขึ้นได 
    2) เด็กแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน ถึงแมอายุจะเทากันแตระดับ
พัฒนาการอาจไมเทากัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบเด็ก ควรใหเด็กมีอิสระท่ีจะเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 
    3) ผูสอนควรสอนส่ิงท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตางๆ        
ไดดีขึ้น 
   1.1.2 การใหความสนใจและสังเกตเด็กอยางใกล ชิดจะชวยใหไดทราบ
ลักษณะเฉพาะของเด็ก 
   1.1.3 ในการสอนเด็กเล็กๆเขาจะรับรูสวนรวม (Whole) ไดดีกวาสวนยอย (Part) 
ดังนั้น ผูสอนจึงควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน 
   1.1.4 ในการสอนส่ิงใดใหกับเด็ก ควรเริ่มจากส่ิงท่ีเด็กคุนเคยหรือมีประสบการณ
มากอนแลวจึงเสนอส่ิงใหมท่ีมีความสัมพันธกับส่ิงเกา การทาเชนนี้จะชวยเด็กซึมซับและจัดระบบ
ความรูไดด ี
   1.1.5 การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณแลวมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
มากๆ จะชวย ใหเด็กซึมซับขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญา และพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กไดด ี
 2. ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) บรูเนอร ไดพัฒนาทฤษฏีของ      
เพียเจต  โดย บรูเนอร  เ ช่ือวามนุษยเ ลือกจะรับรู ส่ิง ท่ีตนเองสนใจ และการเรียนรู เกิดจาก
กระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู และ      
การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน.  2552 :  27-28) 
  แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู 
  2.1 การจัดโครงสรางของความรูใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กมีผลตอการจัดการเรียนรูของเด็ก 
  2.2 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของ
ผูเรียนและสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนจะชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ 
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  2.3 การคิดแบบหยั่งรู (Intuition) เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระท่ีสามารถชวย
พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคได 
  2.4 แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรยีนรู 
  2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงเปน 3 ขั้นใหญๆ 
   2.5.1 ขั้นการเรียนรูจากการกระทา (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู           
จากการใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงตางๆ การลงมือกระทาชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดด ี
   2.5.2 ขั้นการเรียนรูจากการคิด (Iconic Stage) เปนขั้นท่ีเด็กสามารถสรางมโนภาพ
ในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได 
   2.5.3 ขั้นการเรียนรูสัญลักษณ และนามธรรม (Symbolic Stage) เปนขั้น             
การเรียนรูส่ิงท่ีซับซอน และเปนนามธรรมได 
  2.6 การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการท่ีคนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือ
สามารถจัดประเภทของส่ิงตางๆไดอยางเหมาะสม 
  2.7 การเรียนรูไดผลดีท่ีสุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
  การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
  2.1 ผูสอนควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงเปน
กระบวนการเรียนรูท่ีดี มีความหมายตอผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
  2.2 กอนสอนผูสอนตองมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับ    
การเรียนรูของผูเรียน 
  2.3 ผูสอนควรจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีสอนและกระบวนการเรียนรู        
ใหเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
  2.4 ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระใหมาก เพ่ือชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคของผูเรียน 
  2.5 ผูสอนควรสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียน 
  2.6 ผูสอนควรสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน 
 3. พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)  
  ในเรื่องระดับพัฒนาการทางจริยธรรมในทางจิตวิทยา มีนักจิตวิทยาท่ีเสนอทฤษฏี
เพ่ือทําความเขาใจบุคลิกภาพของบุคคลท่ีสําคัญ คือโคลเบิรก (Kohlberg. 1976 - 1987) ท้ังนี้ โคลเบิรก 
เช่ือวาพัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลจากการพัฒนาการของโครงสรางทางความคิดความเขาใจ
เกี่ยวกับจริยธรรม  นอกจากนั้น โคลเบิรก  ยังพบวา  สวนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก         
จะไมถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ป แตจะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11-25 ป การใชเหตุผล 
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เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง จะแสดงใหเห็นถึงความเจริญของจิตใจ            
ของบุคคล การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  ไมไดขึ้นอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ  
แตเปน  การใชเหตุผลท่ีลึกซ้ึงยากแกการเขาใจยิ่งขึ้นตามลําดับของวุฒิภาวะทางปญญา 
  โคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 35) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎี
ของพีอาเจต แตไดปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะหผลรวมและไดทําการวิจัยอยางกวางขวาง              
ในประเทศอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา  โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล โดยมี
ระบบการใหคะแนนอยางมีระเบียบ แบบแผน ผู ท่ีจะใชวิธีการใหคะแนนระดับพัฒนาการ               
ทางจริยธรรม จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรม          
ท่ีผูตอบยากท่ีจะตัดสินใจไดวา ถูก ผิด ควรทํา  หรือ ไมควรทํา อยางเด็ดขาด เพราะขึ้นกับ
องคประกอบหลายอยาง การตอบจะขึ้นกับวัยของผูตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาท                
ของผูพฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ความยุติธรรม
หรือหลักการท่ีตนยึด จากการวิเคราะหคําตอบของผูตอบวัยตาง ๆ โคลเบิรกไดแบงพัฒนาการ         
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก มีท้ังหมด 6 ขั้น ดังนี้    
  ระดับที่ 1 ระดับกอนมีจริยธรรมหรือระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-Conventional 
Level) ระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑและขอกําหนดของพฤติกรรมท่ี ดี  ไมดี  จากผูมีอํานาจเหนือตน 
โดยบุคคลจะตอบสนองตอกฎเกณฑซ่ึงผูมีอํานาจทางกายเหนือตนเองกําหนดขึ้น จะตัดสินใจเลือก
แสดงพฤติกรรมท่ีเปนหลักตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผูอ่ืน จะพบในเด็ก 2-10 ป โดยไดแบง
พัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ  
   ขั้นท่ี 1 การถูกลงโทษและการเช่ือฟง (Punishment and Obedience Orientation)   
   ขั้นท่ี 2 กฎเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตน (Instrumental Relativist 
Orientation)   
  ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) พัฒนาการ
จริยธรรมระดับนี้   ผูทําถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดามารดา              
กลุมท่ีตนเปนสมาชิกหรือของชาติ เปนส่ิงท่ีควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม       
ท่ีตนเองอยู  ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม  โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นขณะนั้น
หรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืน จะพบในวัยรุน  
อายุ 10 -16 ป โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ  
   ขั้นท่ี 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ เด็กดี (Interpersonal on 
Ordance of “Good boy, Nice girl” Orientation) 



16 
 

   ขั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ (“Law-and-order” Orientation)  
  ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ
สังคม  (Post - Conventional Level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้  เปนหลักจริยธรรมของผูมีอายุ 
20 ป ขึ้นไป  ผูทําหรือผูแสดงพฤติกรรมไดพยายามท่ีจะตีความหมายของหลักการและมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดวย ซ่ึงพัฒนามาจากกฎเกณฑของสังคม เปนจริยธรรมท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวไป                
โคลเบิรกแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เปน 2 ขั้น คือ  
   ขั้นท่ี  5 สัญญาสังคมหรือหลักการทําตามคํา ม่ันสัญญา (Social Contract 
Orientation)   
   ขั้นท่ี 6 หลักการคุณธรรมสากล  (Universal Ethical Principle Orientation)  
  แสดงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิรก นําเสนอในรูปของตาราง 1 
ตาราง 1  เหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ระดับ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร 
 

ขั้นการใหเหตผุลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ขั้นที่ 1  บุคคลใชเกณฑทางจริยธรรม โดยยึดหลักการหลบหลีก 
การลงโทษ การเช่ือฟงเปนเกณฑในการตัดสิน (2-7 ป)   

(1) ระดับกอนเกณฑ (2-10 ป ) 

ขั้นที่ 2 บุคคลใชหลักเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของ
ตนหรือการแสวงหารางวัล เปนระดับจริยธรรมตาม
กฎเกณฑของสังคม  (7-10 ป)  

 

ขั้นที่ 3  บุคคลทําตามความคาดหวังและการยอมรับในสังคม  
ยึดหลักการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ  (10-13 ป)     

(2) ระดับทางกฎเกณฑ (10-16 ป) 

ขั้นที่ 4 บุคคลยึดกฎและระเบียบ การทําตามหนาท่ี เปน
หลักการทําตามหนาท่ีทางสังคม  เปนระดับจริยธรรมตาม
วิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑของสังคม (13-16 ป)  

 

ขั้นที่ 5 บุคคลยึดหลักสัญญาประชาคม หรือหลักการทําตาม
คําม่ันสัญญา  (16 ปขึ้นไป)   

 

ขั้นที่ 6 บุคคลยึดหลักการคุณธรรม อุดมคติสากล  (ผูใหญ)   (3) ระดับเหนือกฎเกณฑ 
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 4. ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 1-3 ) ทฤษฎี คือการส่ือความท่ีรวบรวมเนื้อหา          
ท่ีกวางขวางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหอยูในรูปของขอสรุปท่ีรวบรัด ในวงวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร ในปจจุบันโดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยานั้น ทฤษฎีตนไมจริยธรรมมี 3 สวน 
คือสวนท่ีเปนดอกและผลไม สวนลําตน และสวนท่ีเปนราก สาเหตุทางจิตใจท่ีเปนสวนลําตน          
ของตนไม อันประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ 
  4.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  4.2 มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 
  4.3 ความเช่ืออํานาจในตน 
  4.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
  4.5 ทัศนคต ิคุณธรรม และคานิยมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้น ๆ 
  พฤติกรรมของคนดี คนเกงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือบุคคลมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิต         
ซ่ึงเปรียบเสมือนรากสําคัญของตนไมท่ีหาอาหารมาเล้ียงตนไดอยางเต็มท่ี โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ คือ 
  4.1 สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับอายุ  เม่ือเปนผูใหญก็มี
ความสามารถทางการคิดท่ีเปนนามธรรมขั้นสูงได 
  4.2 ประสบการณทางสังคม หมายถึง การเขาใจมนุษย และสังคม รูจักเอาใจเขามา        
ใสใจเรา 
  4.3 มีสุขภาพจิตใจดี หมายถึง การมีความวิตกกังวลนอยหรือในปริมาณท่ี เหมาะสม
กับเหตุการณ 
  ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตท้ัง 3 ประการนี้ เปนสาเหตุสําคัญของพัฒนาลักษณะ              
ทางพฤติกรรม 5 ดานท่ีลําตนและพฤติกรรมของคนดี คนเกง ซ่ึงเปนผลไมบนตน ในทฤษฎีตนไม
จริยธรรมนั้นมีลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีจะตองเสริมตั้งแตวัยเด็ก 6 ขวบขึ้นไป                 
ควรพัฒนาการฝกใหกระทําพฤติกรรมท่ีดีงามจนติดเปนนิสัย 
  จากทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรมดังกลาว สรุปไดวาทฤษฎีของนักวิชาการตางประเทศ
และในประเทศมีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน คือการปลูกฝงจริยธรรมแบบการกระจางคานิยมเนนท่ี
ความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับกฎเกณฑการตัดสินความถูกตองของพฤติกรรม การปลูกฝงจริยธรรม
ดวยเหตุผล (Moral Reasoning) นั้นเนนท่ีพฤติกรรมจริยธรรมตามกฎเกณฑท่ีอยูภายนอกในรูป
เง่ือนไขการเสริมแรงและเง่ือนไขการลงโทษ การปลูกฝงจริยธรรมก็กระทําโดยการสรางเง่ือนไข 
ใหเกิดขึ้นแลวผูตกอยูในเง่ือนไขก็มีพฤติกรรมตามท่ีตองการ และการปลูกฝงจริยธรรมดวยการ
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เรียนรูทางสังคม (Social Learning) เปนภาคขยายของทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรมดวยการปรับ
พฤติกรรม (Behavior Modification) ท่ีเนนเง่ือนไขทางสังคมซ่ึงอยูภายนอกบุคคล แตขณะเดียวกัน
ก็เนนท่ีความเขาใจของบุคคลเกี่ยวกับเง่ือนไขผลกรรมท่ีมีอยูในสังคม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม 
 พิภพ  วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววาคุณลักษณะของจริยธรรมเปนส่ิงท่ีแสดงลักษณะเฉพาะ
ของจริยธรรมเพ่ือใหเห็นเดนชัดในดานหนึ่งและมีความแตกตางจากจริยธรรมดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้              
มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานการศึกษาหลายหนวยงาน ไดกําหนดโครงสรางจริยธรรม 
พรอมท้ังกําหนดคุณลักษณะของจริยธรรม 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 4) ไดกลาววา คุณลักษณะทางจริยธรรม  
ความประหยัด ความซ่ือสัตย ความมีวินัย และความสามัคค ี
 ความรับผิดชอบ 

1. ความหมายความรับผิดชอบ 
  พิภพ  วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง  การปฏิบัติหนาท่ี
อยางตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความพากเพียรพยายามเพ่ือใหงานหรือภาระท่ีรับผิดชอบอยู
บรรลุผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงม่ัน 
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความผูกพันพากเพียร และละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ี        
ใหดียิ่งขึ้น 
  แสง  จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความ
มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความผูกพัน ดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับ        
ผลการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ท้ังพยายามท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ี ใหดียิ่งขึ้น 

2. องคประกอบและพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
  จักรพงษ  นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ  
  2.1 เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือผลของงานนั้น 
  2.2 ซ่ือสัตยตอหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
  2.3 เคารพตอระเบียบ  กฎเกณฑ และมีวินัยในตนเอง 
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  2.4 มีอารมณหนักแนนเม่ือเผชิญกับอุปสรรค 
  2.5 รูจักหนาท่ีและการกระทําตามหนาท่ีเปนอยางด ี
  2.6 มีความเพียรพยายาม 
  2.7 มีความละเอียดรอบคอบ 
  2.8 ใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
  2.9 ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งขึ้นท้ังตนเองและสังคม 
  2.10 ตรงตอเวลา 
  2.11 ยอมรับผลการกระทําของตน   
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงออก
พฤติกรรมดังนี้ 
  2.1 เตรียมการสอนอยางด ี
  2.2 ดูแลซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณ และสถานท่ีของทางราชการอยูเสมอ 
  2.3 แสวงหาแนวทางวิธีการปรับปรุงในงานท่ีรับผิดชอบอยูเสมอ 
  2.4 คนควาหาความรูใหมอยูเสมอ 
  2.5 ไมเพิกเฉยตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
  2.6 ไมเพิกเฉยในเหตุการณท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตองานราชการ 
  2.7 มีความละเอียด รอบคอบในการทํางาน 
  2.8 อดทนตอปญหาตางๆ ในการทํางาน โดยไมละท้ิงและทอถอยโดยงาย 
  2.9 อดทนตอพฤติกรรมท่ียั่วยุของศิษย ไมแสดงความโกรธโดยงาย 
  2.10 ยอมรับผลการกระทําของตน 
  2.11 รูจักหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ 
  2.12 ใหความรวมมือในกิจกรรมของสถาบันเปนอยางด ี
  2.13 ผอนปรนตอปญหาตางๆ และหาทางแกไขโดยวิธีทางปญญาและสันติวิธี 
  2.14 ใชทรัพยสินราชการอยางประหยัด 
 ความซ่ือสัตย 

1. ความหมายความซ่ือสัตย 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ความซ่ือสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอยาง
ตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง ท้ังการ วาจา ใจ ตอตนเองและผูอ่ืน 
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  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความซ่ือสัตย หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติอยางเหมาะสมและตรงตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ 
ตอตนเอง และตอผูอ่ืน 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา ความซ่ือสัตย (Honesty) คือ การประพฤติ
อยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติ ปฏิบัติ อยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ          
ตอตนเองและผูอ่ืน 

2. องคประกอบและพฤติกรรมความซ่ือสัตย 
  จักรพงษ  นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความซ่ือสัตย 
  2.1 ความซ่ือสัตยตอตนเอง  คือ ความรูสึกรับผิดชอบช่ัวดี  มีความละอายและ          
เกรงกลัวตอการกระทําความผิด 
   2.1.1 ไมสับปลับกลับกลอก 
   2.1.2 ไมคลอยตามพวกท่ีลาก หรือชักจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
   2.1.3 ม่ันคงตอการกระทําดีของตน 
   2.1.4 ไมคดโกง  มีความตั้งใจทําจริง 
   2.1.5 ประพฤติตรงตามพูดและคิด 
  2.2 ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงาน 
   2.2.1 ไมเอาเวลาทํางานในหนาท่ีไปใชทําประโยชนสวนตัว 
   2.2.2 ไมใชอํานาจหนาท่ีทําประโยชนสวนตัว 
  2.3 ความซ่ือสัตยตอบุคคล คือ ความซ่ือตรงตอผูอ่ืน มิตร หัวหนางานผูมีพระคุณ 
   2.3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา  ไมคิดคดตอผูอ่ืน 
   2.3.2 ไมชักชวนไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
   2.3.3ไมสอพลอเพ่ือหาประโยชนสวนตน 
   2.3.4 เตือนสติและแนะนําในส่ิงท่ีเปนประโยชน 
   2.3.5 ยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืน  ไมคิดริษยาหรือกล่ันแกลง 
  2.4 ความซ่ือสัตยตอคณะ  สังคม และประเทศชาต ิ
   2.4.1 รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธ์ิใจ 
   2.4.2 ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
   2.4.3 ไมรวมมือกันทํางานใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของสังคม 
และหมูคณะ 
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  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววาความซ่ือสัตย ซ่ึงแสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังนี ้
  2.1 ถายทอดความรูโดยไปปดบังอําพราง 
  2.2 ไมเบียดบังแรงงานหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
  2.3 ไมเบียดบังทรัพยสินสวนรวม หรือสวนราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 
หรือพวกพอง 
  2.4 ไมอวดอางความสามารถเกนิความจริง 
  2.5 ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชในทางทุจริต หรือเปนภัย
ตอมนุษยชาต ิ
  2.6 ใชเวลาราชการเพ่ือประโยชนทางราชการอยางเต็มท่ี 
  2.7 ไมชักชวนศิษยกระทําในส่ิงท่ีเส่ือมเสีย 
  2.8 เขาสอน และเลิกสอนตามเวลาท่ีกําหนด 
  2.9 ไมประจบ สอพลอผูบังคับบัญชาเพ่ือประโยชนสวนตน 
  2.10 ปฏิบัติหนาท่ีอยางดี ท้ังตอหนาและลับหลังผูบังคับบัญชา 
  2.11 เปนบุคคลท่ีรักษาคําม่ันสัญญา 
 ความมีเหตุผล 

1. ความหมายของความมีเหตุผล 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความมีเหตุผล หมายถึง การรูจักใชสติปญญา 
ไตรตรอง คิดใครครวญ หรือพิสูจนส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหประจักษโดยไมผูกพันกับอารมณ และความยึดม่ัน
ในความคิดของตนเอง 
  แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถ 
ในการใชปญญา ในการประพฤติปฏิบัติ  รูจักไตรตรอง พิสูจนใหประจักษ ไมหลงงมงาย  มีความ
ยับยั้งช่ังใจ โดยไมผูกพันกับอารมณและความยึดม่ันของตนเอง ท่ีมีอยูเดิมซ่ึงอาจผิดได 

2. องคประกอบและพฤติกรรมความมีเหตุผล 
  จักรพงษ นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความมีเหตุผล 
  2.1 ไมลุมหลงเพราะเช่ือถืออยางงมงาย (อวิชชา) 
  2.2 ไมยึดถือตนเองและบุคคลเปนใหญ หรือการกระทําท่ีงมงาย 
  2.3 ไมสรุปเอาอยางงาย ๆ โดยไมใชเหตุผลอยางรอบคอบ 
  2.4 ใชวิธีอยางประชาธิปไตย ประกอบดวย การยอมรับการคิดพิจารณา  การใช
วิธีการแหงปญญา 
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  2.5 ไตรตรองอยางรอบคอบแลวจึงตัดสินใจ 
  2.6 รูจักควบคุมอารมณ คือ มีสติ  ยับยั้งช่ังใจ 
  2.7 รูจักขมความโลภ  ความโกรธ  ความหลงผิด 
  2.8 การหนีออกจากความเคยชินอ่ืน ๆ 
  2.9 รูจักเหตุ  รูจักผล  รูจักประมาณ  รูจักกาลเทศะ 
  2.10 ไมเปนคนหูเบาเช่ืองาย 
 ความกตัญูกตเวท ี

1. ความหมายความกตัญูกตเวที 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความกตัญูกตเวที หมายถึง ความรูสึกสํานึก         
ในบุญคุณของบุคคลผูมีอุปการคุณหรือส่ิงอันมีคุณตอมนุษยเรา และแสดงออกถึงความสํานึก            
ในบุญคุณนั้นดวยการตอบแทนคุณอาจกระทําดวยส่ิงของหรือการกระทําอยางนอบนอม 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา ความกตัญูกตเวที (Gratitude) คือ ความรู
สํานึกในอุปการคุณหรือบุญคุณท่ีผูอ่ืนมีตอเรา 
  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)  (2551 : 2) กตัญูกตเวที หมายถึง ผูรูอุปการะ          
ท่ีทานทําแลวและตอบแทน 

2. องคประกอบและพฤติกรรมความกตัญูกตเวที 
  จักรพงษ   นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความกตัญู
กตเวที 
  2.1 ความกตัญูกตเวทีตอบุคคล ไดแก  บุพการี คร-ูอาจารย และผูอ่ืนท่ีทําประโยชนให 
   2.1.1  แสดงความเคารพนับถือ  ยกยองเชิดชู  ไมลบหลูดูหม่ิน 
   2.1.2  ชักนําคนอ่ืนใหนิยมยินดีในการทํางานคุณภาพดี  ตอบแทนผูมีพระคุณ 
   2.1.3  ปฏิบัติตอผูมีพระคุณดวยความซ่ือตรง ไมมีลับลมคมในหรือมีส่ิงใด         
แอบแฝงอยูเบ้ืองหลัง 
   2.1.4  ไมละท้ิงผูมีพระคุณในคราวท่ีผูมีพระคุณเดือดรอนลําบาก 
   2.1.5  เคารพรักใคร  ไวใจ และเช่ือถือในผูมีพระคุณท่ีไมผิดศีลธรรม 
   2.1.6  ไมทําตนเปนท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงแกวงศตระกูล และผูมีพระคุณ 
    2.1.7  ทําใหผูมีพระคุณสุขใจ  อ่ิมใจ และไมคิดรายตอผูมีพระคุณ 
  2.2 ความกตัญูกตเวทีตอสัตว 
   2.2.1 ไมประพฤติโหดเห้ียมตอสัตวท่ีมีบุญคุณ 
   2.2.2 ใชดวยความกรุณาปราณี  ไมใชเกินกําลัง 
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   2.2.3  ไมปลอยใหอดอยากอิดโรย 
   2.2.4  บํารุงเล้ียงปรนเปรอใหมีความสุข  ใหไดกิน  ไดนอน  พักผอนตามวาระ 
        2.2.5  ใหการดูแลรักษา ไมทอดท้ิงเม่ือเจ็บปวย 
        2.2.6  ไมผลักไสไลสงหรือทําลาย   เม่ือสัตวนั้นไมสามารถทําประโยชนใหได 
  2.3 ความกตัญูกตเวทีตอสถาบัน และส่ิงแวดลอม  ไดแก  ครอบครัว  โรงเรียน 
ประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ     
   2.3.1  จงรักภักดีตอประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
   2.3.2  เชิดชูชาติ และรักษาเกียรติของประเทศชาต ิ
   2.3.3  ทํานุบํารุงศาสนา 
   2.3.4  หม่ันประกอบกิจอันเปนหนาท่ีของตน เพ่ือใหตนมีหลักฐาน และ
ประเทศชาติจะไดรุงเรือง 
   2.3.5  รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิ
   2.3.6  เพ่ิมเติมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
   2.3.7  รักษาเกียรติยศและช่ือเสียงมาสูครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาต ิ
   2.3.8  แสดงความเคารพสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา 
  พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอ จรัญ ฐิตธมฺโม) (2547 : 108) ไดแสดงไววา เรื่อง
ความกตัญูนั้นตองปลูกฝงใหเยาวชนมีครบท้ัง 4 อยาง คือ 
  2.1 กตัญูตอบุคคล รูพระคุณของบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน 
  2.2 กตัญูตอสถานท่ี ไมลืมพระคุณดวยอาชีพการงาน ไมลืมพระคุณในแหลงให
เกิดการศึกษา 
  2.3 กตัญูตอความดีของทุกส่ิง ท่ีทําใหเปนคนด ี
  2.4 กตัญูตอตัวเอง รูรางกายสังขารของตัวเอง เชน เล้ียงชาง มา โค ไวใชงาน          
เล้ียงสังขารไวสรางความดี ใชหนี้กรรมเกา 
 ความอุตสาหะ 

1. ความหมายความอุตสาหะ 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอยางยิ่งยวด เพ่ือให
บรรลุผลสําเร็จในการงานหรือกิจกรรมท่ีทําดวยขยันขันแข็งกระตือรือรน อดทน ถึงแมจะประสบ
ปญหาหรืออุปสรรคขัดขวางก็ไมยอมแพและไมยอทอ 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10).ไดกลาววา ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายาม
อยางเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในงาน 
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 ความสามัคค ี
1. ความหมายความสามัคค ี

  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพียงเปน         
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน การใหความรวมมือในการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลวงดวยดี
โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว รวมท้ังมีความรักในหมูคณะของตน 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเปนน้ําหนึ่ง 
ใจเดียวกัน มีความพรอมเพรียงรวมมือกันกระทํากิจการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตัว 

2. องคประกอบและพฤติกรรมความสามัคค ี
  จักรพงษ   นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบและพฤติกรรมความสามัคคี 
  2.1 ปรับตนเองใหเขากับผูอ่ืนไดด ี
  2.2 รับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตน 
  2.3 เขามีสวนรวมในการแขงขันในกิจการของสวนรวม 
  2.4 เปนผูประสานสามัคคีในหมูคณะ 
  2.5 ไมแบงแยกเปนพวกเขา  พวกเรา 
  2.6 รักษาหมูคณะ  มีใจหวังดี และชวยเหลือเกื้อกูลในทางท่ีไมผิดศีลธรรม 
  2.7 มองคนอ่ืนในแงดีเสมอ 
 ความมีระเบียบวินัย 

1. ความหมายความมีระเบียบวินัย 
  พนัส หันนาคินทร และคณะ (2542 : 38) ไดกลาววา ความหมายของคําวา วินัย 
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง กติกา และกฎหมาย ตามท่ีสังคมไดวางไวหรือ
ตามท่ีกลุมไดตกลงอันจะนํามาซ่ึงความสงบสุข ความเจริญกาวหนา ความม่ันคง และความปลอดภัย 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุม         
ความประพฤติของตนเองใหปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายและศีลธรรม 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววาการรักษาวินัย หมายถึง การควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และ
ศีลธรรม 
  แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความมีระเบียบวินัย (Disciplined) คือ              
การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง 
กฎหมาย และศีลธรรม 
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  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 : 35) ไดกลาววา ความหมายของคําวา 
ระเบียบวินัย หมายถึง ขอบัญญัติท่ีวางไวเปนหลักกํากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอย
เสมอกัน 

2. องคประกอบความมีวินัย 
  พนัส หันนาคินทร และคณะ (2542 : 38) กลาววา แนวทางการปฏิบัติตนใหมี
ระเบียบวินัยไว 3ขอ ดังนี ้
  2.1 ตองรูจักกฎระเบียบของสังคมท่ีเราอยูเปนอยางดีเพ่ือจะไดไมละเมิดกฎหมาย 
  2.2 ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเครงครัด ท้ังตอหนาและลับหลัง 
  2.3 ฝกปฏิบัติตามกฎระเบียบจนติดเปนนิสัย 
  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2540 : 19) ไดกลาววา แนวทางในการเสริมสราง
วินัย และองคประกอบรวมในการสรางเสริมวินัยมี ดังนี ้
  2.1 การทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหบุคคลรูเห็นและปฏิบัติพฤติกรรมท่ีดี         
เพ่ือเปนพ้ืนฐานและปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีด ี
  2.2 การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวทางปฏิบัติผสมผสานกับหลักการ ทําใหเปน
พฤติกรรมเคยชิน เชนการทําความเคารพ การไหวเม่ือพบผูใหญ เปนส่ิงท่ีเด็กทําไดโดยงาย แตการ
เขาแถวไมใชวัฒนธรรมไทย เด็กไมเห็นแบบอยางท่ีดีดังเชนกับการไหวของไทยผูใหญเองก็ไม
สามารถปฏิบัติกันโดยท่ัว การไหวจึงงายตอการปฏิบัติมากกวาการเขาแถว 
  2.3 การใชองครวม ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรมและสติปญญา         
ซ่ึงเปนหลักการทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเขาใจในความสําคัญ        
ของส่ิงท่ีกระทํา มีความพอใจ และการยอมรับในส่ิงท่ีจะกระทํา ยอมนําไปสูความถึงพรอมในการ
กระทํา 
  2.4 การใชแรงหนุนสภาพจิต เปนการตั้งความมุงม่ัน หรืออุดมการณและพยายาม
ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีมุงม่ันไว ซ่ึงอาจทําใหเกิดการเปรียบเทียบ แตมีความภาคภูมิใจในผลการ
ปฏิบัติหากใชมากเกินไปจะกลายเปนดูถูกดูหม่ินผูอ่ืน เกิดการแขงขันแยงชิงมุงความเดนและความ
ยิ่งใหญ 
  2.5 การใชกฎเกณฑบังคับ เปนวิธีท่ีทําใหเกิดวินัยไดช่ัวระยะหนึ่ง เม่ือไมมีผูใด
ควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเปนวิธีท่ีไมถูกตองในการเสริมสรางระเบียบวินัย 
  จักรพงษ   นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววาองคประกอบ และพฤติกรรมการรักษา
ระเบียบวินัย 
  2.1 การรักษาระเบียบภายนอก 
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          2.1.1  รักษาระเบียบวินัยในการบริโภค ไดแก  การรับประทานอาหารใหถูกหลัก
อนามัยและสุขวิทยา  มีมารยาทเรียบรอยในการรับประทานอาหาร เชน ไมรับประทานอาหารในท่ี
ไมสมควร ไมรับประทานอาหารมูมมาม ฯลฯ 
        2.1.2  รักษาระเบียบวินัยในการอุปโภค ไดแก  การรักษารางกาย เส้ือผา ท่ีอยู
อาศัย  และเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอย 
      2.1.3  การรักษาระเบียบวินัยตอสถานท่ี  ไดแก  การรักษาความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอยท้ังในสํานักงาน  วัดวาอาราม  สถานท่ีราชการ  และสาธารณสถานตาง ๆ เชน    
ถนน  แมน้ํา  ลําคลอง  โรงมหรสพ  รถโดยสาร  สวนสาธารณะ ฯลฯ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ
และขอบังคับของสถานท่ีนั้น ๆ 
      2.1.4  การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง ไดแก การสรางนิสัยเพ่ือถือเปน      
หลักปฏิบัติและมีการปกครองดี  มีจรรยา  มีวินัย  เอาใจใสกวดขัน  ปรับปรุงวินัยใหมีระเบียบ
มาตรฐานควรแกการนิยมนับถือ   และถือปฏิบัติใหเปนแบบอยาง 
  2.2 การรักษาระเบียบภายใน  ไดแก  การแตงและควบคุมทวงทีกิริยาวาจา และใจ         
ใหหมดจดงดงามดวยการเวนช่ัว  ประพฤติชอบท้ังตอหนาและลับหลัง  ไดแก  ระเบียบทวงที  
ระเบียบกิริยา   ระเบียบวาจา และระเบียบใจ 
  โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังตอไปนี้ 
  2.1 แตงกายเหมาะสมกับอาชีพคร ู
  2.2 วาจาสุภาพ 
  2.3 รักษาความลับของศิษย เพ่ือนรวมงาน และสถานศึกษา 
  2.4 ตรงตอเวลา 
  2.5 ดูแล จัดอุปกรณทางการศึกษา และสถานท่ีทํางานใหสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 
  2.6 ไมสูบบุหรี ่
  2.7 ไมดื่มสุรา 
  2.8 ไมเลนการพนัน 
  2.9 ไมประพฤติผิดทางเพศ 
  2.10 ใหความรวมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษาเปนอยางด ี
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 ความเสียสละ 
1. ความหมายความเสียสละ 

  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5) ความเสียสละ หมายถึง การลดละความเห็นแกตัว             
การแบงปนแกคนท่ีควรใหดวยทรัพยสิน กําลังกาย และกําลังปญญาของตนเอง 
  โกวิท ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว 
การใหปนแตคนท่ีควรใหดวยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมท้ังการรูจักสลัดท้ิงอารมณ
รายในตนเอง 
  แสง จันทรงาม (2550 : 10) ไดกลาววา ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแกตัว 
การใหปนแกบุคคลท่ีควรใหดวยกําลังกาย กําลังสติปญญา รวมท้ังการรูจักสลัดท้ิงอารมณราย           
ในตนเอง 

2. องคประกอบ และพฤติกรรมความเสียสละ 
  จักรพงษ นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบ และพฤติกรรมความเสียสละ 
  2.1 การใหทางกาย  เชน 
   2.1.1 ชวยผูอ่ืนทําธุรการงานท่ีไมมีโทษ 
   2.1.2 ไมนิ่งดูดาย 
   2.1.3 ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน 
  2.2 การใหทางวาจา เชน 
   2.2.1 ชวยเหลือใหคําแนะนําท้ังในทางโลกและทางธรรม 
   2.2.2 ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 
  2.3 การใหทางกําลังสติปญญา  เชน 
   2.3.1 การชวยแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา 
   2.3.2 ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนท่ีไมทําผิด 
   2.3.3 ชวยคิดแนวทางท่ีถูกท่ีชอบ 
   2.3.4 ชวยเพ่ิมพูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 
  2.4 การใหดวยกําลังทรัพย  เชน 
   2.4.1 แบงปนเครื่องอุปโภค  บริโภค  ใหแกผูท่ีขัดสนท่ีสมควรให 
   2.4.2 แบงปนเงินทองใหแกผูท่ีขัดสนสมควรให 
   2.4.3 สละทรัพยเพ่ือสาธารณกุศล 
  2.5 การใหทางใจ  เชน  
   2.5.1 ยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนมีความสุข 



28 
 

   2.5.2 ไมอาฆาตจองเวร 
   2.5.3 ใหอภัยในความผิดของผูอ่ืนท่ีสํานึกผิด 
   2.5.4 ไมนึกสมน้ําหนาผูอ่ืนเม่ือเพล่ียงพลํ้า 
   2.5.5 ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความเสียสละ ดวยแสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังตอไปนี ้
  2.1 รวมกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษากับศิษยท้ังในและนอกเวลา
ราชการอยูเสมอ 
  2.2 ใหคําปรึกษากับศิษยในปญหาตางๆ ท้ังในและนอกเวลาราชการอยูเสมอ 
  2.3 แบงปนทรัพยสินตามสมควร เพ่ือใหกิจการของศิษยหรือสถาบันประสบ
ความสําเร็จ 
  2.4 ชวยเจรจาเปนธุระในกิจการของศิษยและสถาบันใหสําเร็จประโยชน 
  2.5 ใหอภัยผูอ่ืน ไมแสดงอาการอาฆาตพยาบาท 
  2.6 ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  2.7 มีเหตุผล ไมงมงายในความเช่ือของตน 
 ความประหยัด 

1. ความหมายความประหยัด 
  รังสรรค หนองสองหอง (2542 : 2) ไดกลาววา ความหมายของการประหยัดไววา         
การประหยัดไมใชการตระหนี่ถ่ีเหนียว แตหมายถึงการรูจักใชเงินหรือทรัพยากรอยางมีคุณคา 
  พงศจิรา สินพยัคฆ (2542 : 60) ใหความหมาย “การประหยัด” โดยใชคําวา “การออม”         
วาหมายถึง การลดการบริโภคในปจจุบันเพ่ือสามารถบริโภคในอนาคตไดมากขึ้น อาจกลาวไดวา 
การประหยัดหรือการออมคือการบริโภคอยางฉลาด รูจักบริโภคเศรษฐทรัพยในปริมาณท่ีพอดีกับ
ความตองการหรือความจําเปนจริง ๆ จึงมีผลใหมีรายไดเหลือเก็บเปนเงินออมเพ่ือการใชจายใน
อนาคตได 
  พิภพ  วชังเงิน (2547 : 5) ไดกลาววา ความประหยัด หมายถึง การใชส่ิงของหรือใช
จายอยางระมัดระวังและพอเหมาะพอควร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอยจนเกิด
ฐานะของตน 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10).ไดกลาววา การประหยัด (Thrifty) คือ การใชส่ิงของ
พอเหมาะพอควรใหไดประโยชนมากท่ีสุด ไมใหมีสวนเกินมากนัก รวมท้ังการรูจักระมัดระวัง รูจัก
ยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบและขอบเขตท่ีพอเหมาะ 
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2. องคประกอบ และพฤติกรรมความประหยัด 
  จักรพงษ   นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบ และพฤติกรรมความ
ประหยัด 
  2.1 การประหยัดเวลา ไดแก การรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนใหเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  รูคุณคาของเวลา  มิยอมใหเวลาหมดเปลืองไปโดยเปลาประโยชน  แตนํามาใชใหเปน
ประโยชนยิ่งใหญ ในการแสวงหาความรูในการสรางความดี  ในการสรางสมรรถภาพ  ในการสราง
อํานาจ 
  2.2 การประหยัดทรัพย  ไดแก  การรูจักใชทรัพยใหถูกตองเหมาะสม  ไดแก 
   2.2.1 พยายามจายทรัพยเทาท่ีจําเปน  ใหสมควรแกอัตภาพ 
   2.2.2 การรูจักกําหนดรายจายใหพอเหมาะพอควรแกกําลังทรัพย 
 ความยุติธรรม 

1. ความหมายความยุติธรรม 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5)  ไดกลาววา ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนดวยความ
เท่ียงตรง การพิจารณาเรื่องราวตางๆ จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ไมมีความลําเอียงหรือ
เขากับฝายใดฝายหนึ่ง 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติ
ดวยความเท่ียงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติดวย
ความเท่ียงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง 

2. องคประกอบ และพฤติกรรมความยุติธรรม 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความยุติธรรม แสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังตอไปนี ้
  2.1 ใหความรูและการบริการตางๆ แกศิษยโดยไมแบงเช้ือชาติ ศาสนา เพศหรือ
ความสัมพันธสวนตัว 
  2.2 ตรวจผลงานและใหคะแนนตามความเปนจริงดวยความเท่ียงธรรม และมีเหตุผล 
  2.3 ใชหลักวิชาท่ีถูกตองในการประเมินผลการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
 ความเมตตา 

1. ความหมายความเมตตา 
  พิภพ วชังเงิน (2547 : 5)  ไดกลาววา ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร
ปรารถนาจะใหผูอ่ืนเปนสุข และมีความสงสารอยากจะชวยใหผูอ่ืนพนจากความทุกข 
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  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584)  ไดกลาววา ความเมตตา กรุณา เมตตา หมายถึง 
ความรักใคร ปรารถนาจะใหผูอ่ืนเปนสุข  กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข 
  แสง จันทรงาม  (2550 : 10) ไดกลาววา ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness 
and Compassion) คือ ความรักใครปรารถนาจะใหผูอ่ืนมีสุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะชวย
ใหผูอ่ืนพนทุกข 

2. องคประกอบ และพฤติกรรมความเมตตา 
  จักรพงษ   นิลพงษ  (2543 : 23) ไดกลาววา องคประกอบ และพฤติกรรมความเมตตา 
  2.1 ไมฆา  ทุบตี  ตัด  จําจอง  หรือทํารายดวยลักษณะตาง ๆ 
  2.2 ไมขมขู  ดูหม่ิน  เสียดสี  พูดจาดวยความเกรี้ยวโกรธเคียดแคน 
  2.3 ไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน 
  2.4 ชวยพูดปลอบใจเม่ือคนอ่ืนไดรับความลําบากเดือดรอน 
  2.5 ใหความอนุเคราะหเกื้อกูล 
  2.6 มีความสลดใจเม่ือเห็นผูอ่ืนทุกข 
  2.7 แผเมตตาให  แมจะมีผูทําใหเดือดรอน 
  2.8 มีกิริยาอาการทางกาย  วาจาท่ีแสดงตอผูอ่ืนดวยความสุภาพนุมนวล 
  โกวิท  ประวาลพฤกษ (2549 : 584) ไดกลาววา ความเมตตา กรุณา เมตตา แสดงออกเปน
พฤติกรรมไดดังนี ้
  2.1 สนใจ เอาใจใสศิษยท่ีมีปญหาอยางสมํ่าเสมอ 
  2.2 ชักนําใหศิษยประพฤติแตส่ิงท่ีดีงาม 
  2.3 ใหโอกาสกับศิษยไดแกตัวตอการกระทําท่ีผิดพลาด 
  2.4 ใหกําลังใจแกศิษยโดยเฉพาะศิษยท่ีมีปญหา 
  2.5 ใหความอนุเคราะหกับศิษยและบุคคลท่ัวไปตามสมควรกับฐานะ 
  2.6 ไมใชถอยคําหรือแสดงกิริยาขมขูศิษยและผูอ่ืน 
  2.7 ไมใชถอยคําหรือแสดงกริยาดูหม่ินเสียดสีศิษยและผูอ่ืน 
  2.8 ไมแสดงกริยาอาฆาตพยาบาทตอศิษยและผูอ่ืน 
  2.9 มีบุคลิกภาพยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ 
  2.10 ใหความเปนกันเองกับศิษยและผูอ่ืนอยูเสมอ  
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 สุลักษณ  ศิวรักษ (2550 : 212) ไดกลาววา คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย ซ่ึงเปน        
ท่ียอมรับจนกลายเปนวิ ถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยคนไทยมีพุทธศาสนา                 
เปนตัวกําหนดคุณคาทางจริยธรรม เนนการไมเอาเปรียบตนเองและไมเอาเปรียบผูอ่ืน ใหคุณคา 
ของการใหมากกวาการรับ การถือสัจจวาจามีคา รวมมือรวมใจมีคากวาการแกงแยงแขงขัน         
ควา มอ อนน อม ถอม ตน  กตั ญู กตเ วที  เค าร พผู สู งอ ายุแ ละ มี ศีลธร รม กา รหลี ก เ ล่ีย ง                       
การกระทบกระท่ัง การปดทองหลังพระ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะไดรับการยกยองสรรเสริญยิ่งกวาการ
เปนผูมียศ มีอํานาจและมีเงิน นอกจากนี้วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนายังเปน            
ตัวกําหนดใหทุกคนไดมีโอกาสรวมกันในการเจริญงอกงามในคุณความดีดวยกันอีกดวย ดังนั้น          
จึงกลาวไดวาคุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย ประกอบดวย 
 1.  มีวาจาสัตย 
 2.  มีความอดทน 
 3.  มีความซ่ือสัตย 
 4.  รูจักการใหเกียรติผูอ่ืน 
 5.  รักสันติ รักความสงบ 
 6.  มีน้ําใจ เอ้ืออาทร แบงปน 
 7.  ใหความเคารพผูอาวุโส 
 8.  มีความกตัญูกตเวที 
 9.  มีความออนนอมถอมตน 
 ดังนั้นเราจะเห็นไดวาสังคมไทย แมวาจะมีความแตกตางกันท้ังชาติพันธ ศาสนา ชนช้ัน
แตก็สามารถอยูรวมกันไดอยางปกติ ไมมีปญหาทางสังคม ซ่ึงทําใหประเทศไทยอยูรอดมาไดจนถึง
ปจจุบันท่ีนับวันสังคมจะมีปญหาและความซับซอนเพ่ิมมากขึ้น 
 จากคุณลักษณะทางจริยธรรมตาง ๆ แสดงใหเห็นวาจริยธรรมเปนส่ิงท่ีควรศึกษาวิจัยและ
เรงปลูกฝงใหกับเยาวชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโลกปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว        
การหล่ังไหลของวัฒนธรรม  อาจกอใหเกิดความเส่ือมทางจริยธรรมในสังคมเกิดขึ้นได  จําเปนท่ี 
ทุกสวนของสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงจริยธรรม  เพราะจริยธรรมนับเปนรากฐาน
ของความเจริญรุงเรืองของสังคม  
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยดานครอบครัว 
 นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว  ในทัศนะตางๆ 
เอาไวดังนี ้
  จิตตินันท เดชะคุปต (2547 : 49 – 50)  ไดกลาววาโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว   
 1. ความหมายของโครงสรางและหนาท่ีของครอบครัว นักวิชาการใหความหมายของ
โครงสรางครอบครัว (Family Structure) วา หมายถึง องคประกอบยอยของบุคคลท่ีมาอยูรวมกัน 
(ตั้งแต 2 คนขึ้นไป) ในลักษณะครัวเรือนและมีความเกี่ยวของสัมพันธกันโดยสายโลหิต                  
หรือกฎหมาย รวมท้ังมีการดําเนินชีวิตรวมกันและมีการพ่ึงพากันทางสังคมและเศรษฐกิจ  
  สวนหนาท่ีของครอบครัว (Family Function) หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีสมาชิก         
ในครอบครัวควรกระทําตามบทบาทหรือสถานภาพในครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวสามารถดําเนิน
ชีวิตครอบครัวไปไดอยางราบรื่น ท้ังนี้ ครอบครัวจะมีหนาท่ีตอสมาชิกในครอบครัวในการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในครอบครัว และยังมีหนาท่ีของครอบครัวตอสังคมในฐานะ 
ท่ีเปนสมาชิกของสังคมในการทําประโยชนเพ่ือสังคมดวย 
 2.   องคประกอบโครงสรางของครอบครัว ลักษณะความสัมพันธขององคประกอบยอย
ภายในครอบครัวท่ีมีผลตอโครงสรางของครอบครัว คือ  
   2.1  โครงสรางบทบาท (Role Structure) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีบงช้ี               
ถึงสภาพท่ีตนดํารงอยู บทบาทและสถานภาพจะเปนเหมือนตนแบบในการหลอหลอมพฤติกรรม
ของบุคคล โครงสรางบทบาทภายในครอบครัวท่ีสําคัญจําแนกเปนบทบาทเชิงเครื่ องมือ 
(Expressive Role) โดยบทบาทเชิงเครื่องมือเปนบทบาทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัว 
และความรับผิดชอบโดยตรงตอการแสวงหาส่ิงจําเปนหรือทรัพยากรสําหรับเล้ียงดูสมาชิก                
ในครอบครัว ซ่ึงสวนใหญจะเปนบทบาทของสามีหรือพอ และบทบาทเชิงอารมณเปนบทบาท
เกี่ยวกับการเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังการใหการสนับสนุนดานจิตใจ ครอบครัวท่ีดี
จําเปนตองมีโครงสรางบทบาทท่ีชัดเจน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก และสอดคลองกับ
ความตองการของครอบครัว มีผลทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับการตอบสนองความตองการไดดวย 
  2.2  ระบบคานิยม (Value System) ระบบคานิยมเปนระบบความคิด ความเช่ือ และ
เจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรูในครอบครัว และอาจมีอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอมภายนอกครอบครัว         
มีการถายทอดจากคนรุนเกาไปสูคนรุนหลัง โดยท่ัวไปบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากการปลูกฝง
คานิยมจากครอบครัวคอนขางมากกวาแหลงอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพล เชน โรงเรียน ศาสนา ชุมชน เปนตน 
โครงสรางของระบบคานิยม ช้ีใหเห็นหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัว ถาครอบครัวมีระบบคานยิม
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ท่ีคลายกับสังคมใหม ครอบครัวนั้นจะอยูในชุมชนไดอยางราบรื่น จะทําใหครอบครัวเขากับ
บุคคลภายนอกครอบครัวไดงาย 
  2.3  กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) การอยูรวมกันเปนกลุมท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด เชน ครอบครัวจําเปนตองมีการส่ือสารท่ีดี เพ่ือชวยใหครอบครัวสามารถ      
ทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางสมาชิก การส่ือสารเปน
กระบวนการรวมรับรูขาวสาร ความคิดเห็น คานิยม ตลอดจนอารมณ ความรูสึก ของบุคคลและผูอ่ืน 
และเปนวิถีทางท่ีจะทําใหรูจักตนเองและผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น การส่ือสารอาจเปนการใชถอยคําหรือไม
ใชถอยคําประกอบกันไปก็ได ครอบครัวท่ีมีการส่ือสารท่ีดีจะสามารถทําหนาท่ีตางๆไดดี เพราะการ
ส่ือสารท่ีดีจะทําใหสมาชิกมีความเขาใจ ยอมรับความคิด เห็นและเหตุผลท่ีแตกตางกัน                
ปรับพฤติกรรมเขาหากันไดอยางเหมาะสม ทําใหมีความราบรื่นในการดําเนินชีวิตครอบครัว แตถา
ครอบครัวมีการส่ือสารไมดี เกิดความไมเขาใจกัน ระแวง ไมม่ันใจ ไมสามารถปรับพฤติกรรมเขา
หากันได เพราะสมาชิกไมสามารถบอกใหฝายหนึ่งรูถึงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองได  
ซ่ึงหากเปนเชนนั้น ก็จะสงผลกระทบตอการทําหนาท่ีของครอบครัว และอาจทําใหเกิดความ
แตกแยกในครอบครัวขึ้นได  
  2.4  โครงสรางอํานาจ (Power System) หมายถึง การท่ีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง              
ในครอบครัวสามารถควบคุมหรือแสดงอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว         
โดยเปนผูท่ีใชอํานาจในการตัดสินใจของครอบครัว และยังมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิก
ในครอบครัว เชน ปฏิสัมพันธระหวางพอแมลูก ท่ีสวนใหญจะใชอํานาจในการลงโทษลูก เปนตน  
 3. องคประกอบหนาท่ีของครอบครัว  ครอบครัวมีหนาท่ีในการตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกในครอบครัว คือ  
  3.1 หนาท่ีของความรักความเอาใจใส (Affective Function) หมายถึง ในการ
ตอบสนองความตองการดานจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการใหความรัก ความอบอุน ความเอา
ใจใสแกสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกมีสุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพม่ันคง  
  3.2 หนาท่ีในการอบรมเล้ียงดู (Socialization Function) หมายถึง หนาท่ีในการพัฒนา
แบบแผนพฤติกรรมท่ีตอเนื่องตลอดชีวิตของสมาชิก เพ่ือเปนการปลูกฝงสงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงาม  
การวางตนตามบทบาทหนาท่ีเหมาะสม  การเรียนรูระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงจะทําให
เด็กพรอมท่ีจะเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต ถือไดวาเปนกระบวนการปรับพฤติกรรม         
อยางตอเนื่องท่ีทําใหบุคคลตอบสนองสถานการณในสังคมตามตองการ อันเปนผลมาจากการเรียนรู
บทบาทในสังคม และไดปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงกระบวนการทางสังคมนี้ไมไดหมายถึง          
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การอบรมเล้ียงดูเด็กเทานั้น  แตเปนกระบวนการท่ีเกิดกับคนทุกวัย  ตั้งแตเกิดจนถึงวัยสูงอายุ           
ในการปรับบรรทัดฐาน ความเช่ือ คานิยมของตนอยางตอเนื่อง  
  3.3  หนาท่ีในการผลิตสมาชิกใหม (Reproductive Function) หมายถึง หนาท่ีในการ
สรางหรือในการผลิตสมาชิกใหมใหกับครอบครัว ทําใหสังคมมีจํานวนสมาชิกในสังคมเพ่ิมขึ้น 
เปนหนาท่ีในการสืบเผาพันธุเช้ือสายของมนุษย สําหรับครอบครัวหนาท่ีนี้เปนการสืบสกุลให
ครอบครัวดํารงตอไป   
  3.4  หนาท่ีในการเผชิญปญหาของครอบครัว (Family Coping Function) หมายถึง 
หนาท่ีในการจัดการและคล่ีคลายวิกฤติตางๆ ในครอบครัวในทางสรางสรรค เพ่ือคงไวซ่ึงสมดุล
ภายในครอบครัว ท้ังนี้ เนื่องจากตลอดการดําเนินชีวิตครอบครัว  ครอบครัวจะถูกรบกวนจาก
ส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงอาจเปน บุคคล ส่ิงของ สถานการณ หรือ เหตุการณท่ีทําให
เกิดภาวะเครียดในครอบครัว ส่ิงท่ีอาจรบกวนความสงบสุขของครอบครัว เชน การเสียชีวิต           
ของคูครอง การหยาราง การตายของญาติสนิท การเจ็บปวยของสมาชิก การมีปญหาทางเศรษฐกิจ         
เปนตน ครอบครัวจึงทําหนาท่ีในการเผชิญปญหาเพ่ือใหครอบครัวสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต
ตอไปไดอยางตอเนื่องตามพัฒนาการของครอบครัว  
  3.5  หนาท่ีในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Economic Function) หมายถึง 
หนาท่ีในการแสวงหารายไดท่ีไดมาเพ่ือนํามาใชจายอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เชน การจัดหา
เส้ือผา อาหาร เครื่องนุมหม ท่ีอยูอาศัย เปนตน  
  3.6  หนาท่ีในการจัดหาส่ิงจําเปนพ้ืนฐานทางกายภาพสําหรับสมาชิก (Provision of 
Physical Necessities) หมายถึง หนาท่ีในการจัดหาส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิตสําหรับสมาชิก           
ในครอบครัว ไดแก ปจจัยส่ี (อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย) และบริการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย นันทนาการ และงานอดิเรก   
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว 

ระบบครอบครัวและการทําหนาที่ครอบครัว 
 นักวิชาการหลายทานไดใหระบบครอบครัวและการทําหนาท่ีครอบครัวในทัศนะตางๆ 
เอาไวดังนี ้
 อุมาพร  ตรังคสมบัติ (2544 : 1) ไดกลาววาครอบครัว จัดเปนสถาบันทางสังคมท่ีเกาแก
อันดับแรกของมนุษย เปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในบรรดาสถาบันทางสังคมท้ังหลาย โดยมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอมนุษยทุกคนนับตั้งแตเกิด เจริญเติบโต จนกระท่ังถึงวาระ
สุดทายของชีวิต ปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวมากขึ้น มีการมองบริบท 
(Individual in his context) นอกเหนือจากการเคยมองเฉพาะบุคคล จึงชวยใหเขาใจบุคคลได      
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อยางแทจริง เนื่องจากบริบทท่ีสําคัญของบุคคล คือครอบครัวนอกจากนี้สํานักงานสํามะโน
ประชากรของสหรัฐอเมริกา (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2544 : 45) ไดใหคํานิยามวาครอบครัว หมายถึง 
กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปท่ีเกี่ยวของกัน โดยการเกิด การแตงงาน หรือการรับเปนบุตรบุญ
ธรรมและอาศัยอยูรวมกันในครัวเรือนหนึ่งรวมถึงผูท่ีไมแตงงาน แตงงานแลวแตไมมีลูก แตงงาน
แลวหยารางหรือตายจากกันซ่ึงเปนครอบครัวท่ีมีลักษณะหลากหลาย สําหรับประเทศไทย 
คณะอนุกรรมการดานครอบครัวในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ ไดจัด
ประชุมสมัชชาแหงชาติเม่ือวันท่ี 8สิงหาคม พ.ศ. 2537 ใหคํานิยามของครอบครัวไววา หมายถึง 
กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพัน พ่ึงพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันทางกฎหมายและ
ทางโลหิต หรืออาจกลาวไดวาครอบครัว หมายถึง การท่ีชายและหญิงใชชีวิตอยูรวมกันกับฉันทสามี
ภรรยา มีความรับผิดชอบรวมกัน แบงงานและหนาท่ีกันตามความเหมาะสม มีการชวยเหลือเกื้อกูล
กันท้ังดานการเงินอาหาร ส่ิงของ เครื่องใชตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
ตาง ๆ รวมกันและเม่ือมีบุตรธิดามากกวาหนึ่งคน บิดามารดาก็ตองอบรมส่ังสอนใหลูกรูบทบาท
หนาท่ี การเปนพ่ีนอง ใหรูจักแบงปนดูแลชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน และบางครอบครัวอาจมีลักษณะ
เปนขอยกเวนบางประการจากท่ีกลาวมา ซ่ึงสะทอนถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัวท่ีตองมีฐานแหงความรัก ความเขาใจ ความผูกพัน พ่ึงพิงเปนสายใยในการ
ดําเนินชีวิตรวมกัน และรูปแบบของครอบครัวเปนครอบครัวในอนาคตจะมีความหลากหลายไมได
จํากัด อยูเฉพาะครอบครัวเดียว ครอบครัวขยาย ครอบครัวกลุมหรืออ่ืน ๆ ดังท่ีเปนมาในอดีต 
สมาชิกของครอบครัวปกติจะอยูรวมกัน มีภาระและพันธะ ตอกัน มีสิทธิและหนาท่ีท่ีตองกระทําตอ
กันชวยกันในเชิงรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิในการเปนพอแมก็คือ ไดรับความนับถือ
เช่ือฟง จากลูก มีสิทธิในตัวลูกก็คือ ไดรับการเล้ียงดู ปกปองใหเติบโต มีสิทธิในการสืบทอด
ทรัพยสิน ลูกมีหนาท่ีคือ ใหความรวมมือในทุก ๆ ดานกับพอแม เล้ียงดูตอบแทนเม่ือพอแมชราภาพ
และชวยตัวเองไมได ตอมาครอบครัวถูกกระทบดวยปจจัยหลายประการ ไดแก แนวโนมดาน
ประชากร การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ  สงคราม
สภาวการณวางงาน การอพยพยายถ่ินการคิดคนเทคโนโลยีใหมกระบวนการพัฒนาไปสู
อุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมือง การแสวงหาความเสมอภาคระหวางชายและหญิง
นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงดานคานิยมส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนแรงผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงแกครอบครัวระบบใหมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 
 จากระบบครอบครัวและการทําหนาท่ีครอบครัวท่ีกลาวมา สรุปไดวา ระบบครอบครัว
และการทําหนาท่ี  คือ ครอบครัวความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวท่ีตองมีฐานแหงความรัก 
ความเขาใจ ความผูกพัน พ่ึงพิงเปนสายใยในการดําเนินชีวิตรวมกัน 
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 ลักษณะครอบครัว 
 ลักษณะครอบครัวแบบตาง ๆ สรุปแยกประเภทโดยพิจารณาจากโครงสราง และ
องคประกอบ ดังตาราง 
 

ตาราง 2  ลักษณะครอบครัวแบบตาง ๆ สรุปแยกประเภทโดยพิจารณาจากโครงสราง 
 

ประเภทครอบครัว ลักษณะองคประกอบครอบครัว 
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ประกอบดวย สามี ภรรยาและลูก 
2.ครอบครัวขยาย (Extended Family) ประกอบดวยสามี ภรรยาและลูกรวมท้ังปูยา ตายาย ลุงปา นา

อา และอาจมีญาติฝายสามีและภรรยาอาศัยอยูรวมกนั 
3. ครอบครัวผสม (Blended Family) ประกอบดวยสามี ภรรยา และลูก ซ่ึงเกิดจากการแตงงานครั้ง

กอนของสามีหรือของภรรยาหรือของท้ังสองฝาย 
4. ครอบครัวไมผานพิธีสมรส

(Common Law Family) 
ประกอบดวยผูหญิงหรือผูชายท่ีอยูกับฉนัทสามีและภรรยา
ถึงแมวาท้ังสองไมไดผานพิธีแตงงานอยางเปนทางการและ
ไมไดจดทะเบียนรับรองลูกและปฏิบัติตอลูกตามกฎหมาย 

5. ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเพียงคน
เดียว (Single-Parent Family) 

ประกอบดวยพอหรือแมทําหนาท่ีเปนผูนําครอบครัวเพียงคน
เดียวอาจจะเกิดจากสามีหรือภรรยาตายจากไปหรือหยาราง
หรือถูกทอดท้ิงไป 

6. ครอบครัวแบบประชาคม
(Commune Family) 

ประกอบดวยครอบครัวหลายหลายครอบครัวอาศัยอยูดวยกัน 
แบงสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางสมาชิกสมาคม
รวมกนัเปนเจาของทรัพยสินและรายได ครอบครัว  

7. ครอบครัวตอเนื่อง (Serial Family) ประกอบดวยผูหญิงหรือผูชายแตงงานมาแลวหลายๆครั้ง
ตอเนื่องกันท้ังคูเคยมีสามีหรือภรรยามาแลวหลายคน และแต
ละชวงเวลาท่ีอยูกินกับสามีหรือภรรยาแตละคนในอดีตจนถึง
ปจจุบันจะอยูดวยกันแบบครอบครวัเดี่ยวทุกครั้ง 

8. ครอบครัวประกอบ (Composite 
Family) 

ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวตั้งแตสองครอบครัวมากกวาเปน
การอยูกนิแบบผูชายคนเดียวมีภรรยาหลายคน หรือผูหญิงคน
เดียวมีสามีหลายคนอาศัยอยูภายใตชายคาเดียวกัน 

9. ครอบครัวท่ีอยูกินดวยกันโดยไมมี
ความสัมพันธทางกฎหมาย                
(Co habilitation) 

ครอบครัวลักษณะนี้เกิดจากการท่ีผูหญิงและผูชายตกลงท่ีจะ
อยูกินใชชีวิตรวมกนัโดยไมแตงงานและแตละคนไมมีพันธะ
ผูกพันกันทางกฎหมาย 
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 ดังนั้น จะเห็นวาธรรมชาติท่ีแทจริงลักษณะความเปนอยูของครอบครัวนั้นจะมีการ
เปล่ียนแปลงไมอยูนิ่ง บางครั้งการเปล่ียนแปลงอาจจะเกิดขึ้นเพราะความกดดันทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ทัศนคติและคานิยม บางครั้งอาจถูกกําหนดโดยนโยบายรัฐบาล บางครั้งเปนผลกระทบ       
มาจากการยายถ่ินฐานการหางานทําหรือแมกระท่ังสงครามหรือภัยธรรมชาต ิ
 คุณสมบัติของระบบครอบครัว 
 นักวิชาการหลายทานไดใหคุณสมบัติของระบบครอบครัวในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 กรมสุขภาพจิต (2542 : 17) ไดกลาว เม่ือพิจารณาระบบครอบครัวจะพบวา ครอบครัว         
มีคุณสมบัติของระบบทางชีวภาพ ดังท่ีกลาวมาอยางครบถวนนั้น คือ 
 1.  ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม (Open Socio-Cultural System) 
ระบบครอบครัวท่ีปกติ จะมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและส่ือสารกับระบบภายนอกอยูเสมอ 
นอกจากนี้ ระบบครอบครัวยังไดรับแรงกระทบจากภายนอกตลอดเวลาเชน คานิยมจากโรงเรียน           
ท่ีทํางาน และระบบ เศรษฐกิจ ของประเทศ เปนตน 
 2.  ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง (Transformation) ตลอดเวลาและจะมีการพัฒนา           
ไปอยางตอเนื่อง ผานจากวงจรชีวิตตอนหนึ่งไปยังอีกตอนหนึ่ง เชน จากครอบครัวท่ีเพ่ิงแตงงาน
ไปสูครอบครัวท่ีมีลูกเล็ก ครอบครัวท่ีวัยรุน และครอบครัวท่ีลูกเติบโตเปนผูใหญควรแยกเรือน
ออกไปในท่ีสุด 
 3.  ครอบครัวมีการจัดระบบภายใน เพ่ือในครอบครัวสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล          
มีความตอเนื่อง (Continuity) 
 4. ครอบครัวมีการส่ือสาร ท้ังระหวางระบบยอยภายในครอบครัวเองและกับระบบ
ภายนอก 
 5.  ครอบครัวท่ีมีกฎท่ีสมาชิกตองถือปฏิบัต ิกฎจะควบคุมความสัมพันธระหวางสมาชิก
และการปฏิบัติหนาท่ีภายในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือความคงอยูดังขอท่ี 3 นอกจากนี้           
ในวงจรชีวิตแตละตอนครอบครัวจะตองมีการปรับเปล่ียนกฎเหลานี้ใหเหมาะสมอยูเสมอ 
 6.  ครอบครัวมีขอบเขต ท้ังระหวางบุคคลในครอบครัวดวยกันเองและระหวาง
ครอบครัวกับระบบภายนอกอ่ืนๆ ถาขอบเขตไมชัดเจนหรือสับสน ก็จะสงผลกระทบถึงเสถียรภาพ
และพัฒนาการครอบครัวได 
 จากคุณสมบัติของระบบครอบครัวท่ีกลาวมา สรุปไดวา  คุณสมบัติของระบบครอบครัว 
คือ ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม มีการเปล่ียนแปลง มีการจัดระบบภายใน           
มีการส่ือสาร  ท่ีมีกฎท่ีสมาชิกตองถือปฏิบัติครอบครัวมีขอบเขต 
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 สัมพันธภาพในครอบครัว 
 นักวิชาการหลายทานไดใหสัมพันธภาพในครอบครัวในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (2541 : 96-97) ไดกลาววา สัมพันธภาพอันดี           
ในครอบครัว จะเปนภูมิคุมกันใหสมาชิกทุกคนอยูอยางมีความสุขความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว
เปนพลังอันวิเศษชวยใหปญหาในครอบครัวลดนอยลง และสังคมท่ีม่ันคงยอมมาจากสถาบัน
ครอบครัวท่ีม่ันคง ปจจุบันสถาบันครอบครัวเริ่มเส่ือมลง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ประกอบกับประเทศไทยไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหวิถีชีวิตของ
สถาบันครอบครัว และตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของครอบครัวเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ความเปนอยูของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขยายท่ีประกอบดวย พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย 
อาศัยในครอบครวัเดียวกัน ภายในครอบครัวมีความสัมพันธเหนียวแนน มีความรักใครปรองดอง 
ซ่ึงกันและกัน ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีผูอาวุโสอยูในครอบครัวเปนท่ีใหความเคารพนับถือ 
และเปนบุคคลท่ีคอยดูแลเอาใจใสสมาชิกคอยประสานความสัมพันธกันในครอบครัว และคอยเล้ียง
ดูบุตรหลานเม่ือพอแมไปทํางาน โดยมากจะมีเวลาใหแกกันเม่ือเสร็จจากการทํางาน ก็จะมาทํา
กิจกรรมรวมกันภายในครอบครัวและเครือญาติในเวลาหลังเลิกงานตอนเย็น ทําใหเกิดสัมพันธภาพ
อันดีในครอบครัว วัยรุนมีความอบอุน ทามกลางคนจํานวนมากและทุกวัย ซ่ึงมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด และเปนสายเลือดเดียวกัน วัยรุนสมัยกอนจึงไมคอยมีโอกาสตัดสินใจเองไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน ถาหากมีความคับของใจก็ปรึกษาพอแม หรือปูยาตายาย แตสภาพครอบครัวขยายมีนอย
มากในปจจุบัน ครอบครัวกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวมีเฉพาะ พอ แม 
ลูก จึงสงผลใหครอบครัวมีขนาดเล็กลงจํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมท้ังจํานวนเครือญาติ 
ก็ลดลง ความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง แนวโนมครอบครัวเดี่ยวจะนํามาซ่ึงการสลายตัว        
ของวัฒนธรรม ประเพณ ีศีลธรรมท่ีครอบครัวเคยยึดถือมาแตกอน เนื่องจากผูอาวุโสซ่ึงเคยทําหนาท่ี
เปนผูขัดเกลาทางสังคม ไดแกการอบรมส่ังสอนทางสังคม ท้ังเรื่องกิริยามารยาท การขัดเกลา           
ทางจิตใจ รวมไปถึงการถายทอดความรู ความชํานาญอาชีพตาง ๆ และปลูกฝงใหลูกหลานรูจักและ
ซาบซ้ึงในคานิยม ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย มีแนวโนมจะลดความสําคัญลง และสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยูใน
วัยรุน ซ่ึงเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต หากครอบครัวไมมีเวลาพูดคุยพบปะกัน เกิดความเหินหาง 
ความสัมพันธยิ่งเจือจางลงไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหความอบอุน และเปนเพ่ือนท่ีดีสําหรับลูก 
ไมมีเวลาท่ีจะรวมทํากิจกรรมในครอบครัวได เชน การปลูกตนไมรวมกัน รับประทานอาหาร
รวมกัน การไปทําบุญรวมกัน ไมสะดวกพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระบายความทุกข
รอนไวได ในตอนเย็นเม่ือพอแมไมสามารถสรางความม่ันใจ หรือความไววางใจใหกับลูก                  
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ไดหรือไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัว จึงจําเปนท่ีวัยรุนตองไปหาคําตอบ            
จากคนอ่ืนในสังคมนอกครอบครัว โดยเฉพาะเพ่ือน 
 ประทุม แปนสุวรรณ (2545 : 71) ไดกลาววา บิดา มารดา ผูปกครอง นับเปนตัวแบบ         
ท่ีสําคัญยิ่งในการปรับตัว ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางยิ่ง ถาตัวแบบไดใหพฤติกรรม          
ท่ีกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับวัยรุน จะมีผลทําใหวัยรุนสามารถปรับตัวมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ของสังคม 
 อมรวิชช นาครทรรพ (2548 : 22) ไดกลาววา ครอบครัวเปนส่ิงแวดลอมแรกของบุคคล
ประสบการณและความสัมพันธในครอบครัวเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด การมองโลก 
การมองตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการกําหนดคุณภาพความสัมพันธท่ีบุคคลจะมี
กับผูอ่ืนในอนาคตอีกดวยนอกจากบุคคลจะอยูภายใตอิทธิพลของครอบครัวแลว ตัวบุคคลเองก็มี
อิทธิพลตอครอบครัวดวยในขณะ เดียวกันความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกในครอบครัว         
จึงเปนความสัมพันธสองทางท่ีมีการโตตอบกันไปมา (Reciprocal Relationship) 
 จากสัมพันธภาพในครอบครัวดังกลาว สรุปไดวา สัมพันธภาพในครอบครัว คือ
สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว จะเปนภูมิคุมกันบิดา มารดา ผูปกครอง นับเปนตัวแบบท่ีสําคัญยิ่ง
ในการปรับตัว 
 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว 
 นักวิชาการหลายทานไดใหรูปแบบการอบรมเล้ียงดูลูกของพอแมมีความเกี่ยวของกนัดาน
จิตวิทยา ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ หรือสัมพันธภาพระหวางพอ แม กับลูกทัศนะตางๆ เอาไว
ดังนี้  
 วันทนีย วะสิกะสินและคณะ (2540 : 20)ไดแบงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูลูก ออกเปน 3 
แบบ คือ 
 1.  บรรยากาศแบบอัตตาธิปไตย คือ ครอบครัวใหสิทธิขาดแกพอ พอมีอํานาจสิทธิขาด
ทุกอยางภายในบาน แมกระท่ังการตัดสินใจแทนสมาชิกในครอบครัว พอจะสรางกฎเกณฑ              
ใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัตติาม แมมีหนาท่ีเปนแมบาน แตอาจมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจคูกับ
พออยูบาง ลูกถูกปดกั้นความคิดเห็น พอแมเทานั้นท่ีมีสิทธิขาดทุกอยางในบานซ่ึงอยูในรูปแบบ
ผูปกครอง การแสดงออกจะปรากฏในลักษณะ การหามปราม การออกคําส่ังแบบเผด็จการ ไมช้ีแจง
เหตุผลสวนใหญพบในครอบครัวแถบเอเซียท่ีมีบรรยากาศเชนนี้ผลก็คือ เกิดชองวางระหวางลูกกับ
พอแม ลูกจะเกิดความรูสึกวาเหว เปนความออนแอทางความคิด ขาดความอบอุน ขาดความเช่ือม่ัน
ในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง บางคนถูกคานิยมของครอบครัวครอบงํา จนไมกลาทําส่ิงใดๆ ท่ีคิดวา
พอแมจะไมพอใจ ลูกจะใหความสําคัญกับกลุมเพ่ือน หรือส่ิงแวดลอมภายนอกมากกวา 
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 2.  บรรยากาศแบบใหเสรีภาพสุดขีด คือ พอแมตางก็มีภาระหนาท่ีจนไมมีเวลา                 
ใหครอบครัว ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกหางเหิน บางทีพอแมคิดวา เด็กมีเช้ือสายดีก็จะไดดีเอง 
ทําใหเด็กออนการอบรม เด็กประเภทนี้หากพอแมมีฐานะดี จะไดรับการปรนเปรอดวยเงินทอง         
โดยพอแมมีความคิดวาเงินทองทดแทนความรัก  ความเอาใจใสของตนทีมีท่ีมีตอลูกได                   
การแสดงออกจะปรากฏในลักษณะ ลูกจะมีความหางเหินกัน การพูดคุย การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นการรับฟงปญหาภายในครอบครัว มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมากผลก็คือ ลูกขาดความอบอุน 
ไมเขาใจวาส่ิงใดควร หรือไมควรกระทํา ขาดความเขาใจขาดการรูจักความรัก หรือการใหอภัยผูอ่ืน 
บางทีจะรักและหลงตัวเอง มีกลไกการปองกันตนเองสูง หากถูกส่ิงแวดลอมท่ีเลวรายชักจูง                  
ก็สามารถประพฤตินอกกรอบได เชนเดียวกับเด็กท่ีอยูในครอบครัวแบบอัตตาธิปไตย 
 3.  บรรยากาศแบบประชาธิปไตย คือ บรรยากาศของครอบครัวจะเปนบรรยากาศท่ีดี
สรางสรรคชีวิตแกเด็ก พอแมรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการอบรมเล้ียงดูลูก เปดโอกาสใหลูก
ไดแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจในการวางแผนชีวิตครอบครัวตามสมควร ซ่ึงพอแมยังตอง
แสดงบทบาทความเปนพอแมท่ีมีความปรองดองตอกัน รูจักผอนส้ันผอนยาว รวมกันรับผิดชอบ
ภารกิจตางๆในครอบครัว ไมเอารัดเอาเปรียบกัน การแสดงออกของพอแมเชนนี้ จะสรางความ
ประทับใจ และเปนแบบแมพิมพของลูกผลก็คือ ลูกจะรูสึกอบอุน ปลอดภัย เช่ือม่ันในตนเอง          
กลาแสดงออก กลาเผชิญความจริงกลารับผิดชอบ มีความเสียสละ รูจักการใหอภัยคนอ่ืน 
 บารมรินด (Baumrind. 1990 : 147-152) ไดแบงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูลูก ออกเปน 3 
แบบ คือ 
 1.  การอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบ        
ท่ีพอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมท้ังให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกได
พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอํานาจอยางอิสระ
พยายามใหลูกเช่ือฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฏิบัติกฎเกณฑนั้น          
โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ลูกจะตองเช่ือฟง และใหความเคารพนับถือพอแม 
 2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเล้ียงดู 
ในรูปแบบท่ีพอแมมีการควบคุมลูกและเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ เชนเดียวกับแบบแรกแตการ
ควบคุมจะมีความยุติธรรมมากกวา โดยท่ีพอแมจะมีการส่ือสารท่ีด ีและมีการส่ือสารท่ีชัดเจนกับลูก 
พอแมจะมีการกระตุนใหลูกไดพูดคุยอยางยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมท้ัง                
ใหเหตุผล ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง โดยพอแมพยายามตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาท่ี        
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จะเปนไปไดและอยางเหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทําใหลูกมีความม่ันคง          
ในความคิดของตนเอง 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเล้ียงดู        
ในรูปแบบท่ีพอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒภิาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะให
ความรัก ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมท้ังการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก 
ยอมใหลูกควบคุมตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของลูกอยางมาก 
และไมคอยลงโทษลูก 
 จากรูปแบบการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว ดังกลาว สรุปไดวา รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 
ในครอบครัว คือ การอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล         
การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยตามใจ 
 แนวคิดทฤษฎีระบบครอบครัว  
 ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลมากในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม  
โดยเฉพาะในหนวยสังคมอันสลับซับซอนอยางครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 12) 
สาระสําคัญของทฤษฎีระบบ มองครอบครัวเปนระบบยอยท่ีสําคัญของสังคมและมีอยูในสังคม     
มาเปนเวลานาน รวมท้ังเปนสถาบันทางสังคมท่ีเกิดขึ้นมานานแลวในอดีตในทุกมุมโลก และยังคงเปน
สถาบันท่ีเปนรากฐานในการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีถายทอดไปสูลูกหลานมากท่ีสุด
สถาบันหนึ่ง ระบบครอบครัวเปนระบบท่ีซับซอนและประกอบขึ้นดวยระบบยอยภายในครอบครัว
อีกหลายระบบ ซ่ึงตางปฏิสัมพันธ กันในการดํ าเนินชีวิตครอบครัว  การทําความเข าใจ                    
กับความสัมพันธของระบบตางๆของครอบครัวยอมขยายมุมมองการวิเคราะหครอบครัวไดอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น (จิตตินันท เดชะคุปต. 2547 : 50 - 52)   
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบครอบครัว  
 1. ความหมายของระบบครอบครัว ระบบครอบครัว (Family System) หมายถึง            
การรวมตัวของระบบยอยของบุคคลในครอบครัว เกิดเปนระบบใหญท่ีมีของเขตและการจัดระบบ
ภายในแตกตางไปจากลักษณะของแตละบุคคล   
  ระบบครอบครัวจะอยูรวมกันตามลักษณะของความสัมพันธทางสายโลหิต             
การแตงงานและความผูกพันอ่ืนๆซ่ึงสมาชิกมักอยูรวมกันเปนระยะเวลานาน ครอบครัวเปนตัวกลาง
ระหวางความตองการของสมาชิกในครอบครัวกับความตองการและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม
ภายนอก   
 2. ลักษณะของระบบครอบครัว  ระบบครอบครัวแตกตางจากระบบอ่ืนในสังคม ดังนี้  
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  2.1  สมาชิกครอบครัวท่ีมีสวนอยูในระบบครอบครัวจะมีความตองการพ่ึงพาซ่ึงกัน
และกันระดับใดระดับหนึ่ง  
  2.2  ครอบครัวมีขอบเขตของครอบครัวท่ีแยกครอบครัวออกมาเปนหนวยเฉพาะ
ขอบเขตนี้จะทําหนาท่ีในการกั้นหรือปลอยส่ิงท่ีอยูภายนอกครอบครัว ใหผานเขาไปสูสมาชิก         
ในครอบครัวไดหรือไม   
  2.3  ครอบครัวเปนกลุมสมาชิกท่ีมีภารกิจรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการ          
ของสมาชิกและสังคมภายนอก  
  2.4  ครอบครัวมีความสามารถท่ีจะ “เปล่ียนแปลง” ได   
   จะเห็นไดวา ระบบครอบครัวมีลักษณะสําคัญโดยสรุป ไดแก  มีโครงสราง            
มีหนาท่ี มีการดํารงไวซ่ึงขอบเขต และมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงครอบครัวจะสนองตอบความตองการ
ของสมาขิกแตละคนของครอบครัว และรวมท้ังของสังคมดวย   
 3. ระบบยอยของครอบครัว  ครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคมท่ีมีการปฏิสัมพันธ         
ซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิก โดยมีการกําหนดคานิยม บทบาทเฉพาะในครอบครัว ทําใหเกิด
องคกรยอยหรือระบบยอยขึ้นในครอบครัว ซ่ึงสามารถจําแนกตามบทบาทท่ีสังคมกําหนด และแตละ
ระบบยอยทําหนาท่ีเฉพาะ ไดแก 
  3.1 ระบบยอยคูสามีภรรยา (Spouse Subsystem) เปนระบบท่ีบุคคล 2 คน                  
มีความสัมพันธกันในลักษณะของคูสมรส และในลักษณะท่ีรวมกันเปนบิดามารดา  
  3.2 ระบบยอยบิดามารดาและบุตร (Parent – Child Subsystem) เปนระบบยอยท่ีมี
การแสดงบทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีพ่ึงแสดงตอบุตร และท่ีบุตรแสดงตอบิดามารดา 
  3.3  ระบบยอยพ่ีนอง (Sibling Subsystem) เปนระบบยอยท่ีลูกๆ สัมพันธกันเอง         
โดยการแสดงบทบาทหนาท่ีของพ่ีของนอง 
  3.4  ระบบยอยอ่ืนๆ (Other Subsystem) เปนระบบยอยท่ีมีลักษณะความสัมพันธ
เฉพาะ เชน ยายกับหลาน สะใภกับมารดาของสามี ลุงกับหลาน เปนตน  
 4. องคประกอบของระบบครอบครัว  ระบบครอบครัวมีองคประกอบของสวนตางๆ             
ท่ีเกี่ยวของ  
  4.1  ขอบเขตของครอบครัว (Family Boundaries) หมายถึง กรอบของระบบครอบครัว 
ท่ีแยกจากครอบครัวออกจากระบบอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอม ซ่ึงสามารถแบงเปนของเขตแบบปดและ
แบบเปดขึ้นอยูกับการยอมรับการเขา – ออกของขอมูลจากสภาพแวดลอมมากหรือนอย ครอบครัว 
มีขอบเขตระหวางบุคคลภายในครอบครัวและระหวางครอบครัวกับระบบภายนอกอ่ืนๆ  
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  4.2  ภาวะสมดุลของครอบครัว (Family Homeostasis) หมายถึง ความคงท่ีของสภาวะ
การเปล่ียนแปลงของระบบยอยตางๆภายในครอบครัว โดยท่ัวไปครอบครัวจะอยูใยระบบสมดุล 
(Homeostatic System) อันเกิดจากความยืดหยุนของการปรับตัวของสถานการณตางๆ   
  4.3 การปรับตัวของครอบครัว (Family Adjustment) หมายถึง ความสามารถของ
ครอบครัว ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานการณท่ีจําเปน เพ่ือใหครอบครัวอยูในสภาวะ
สมดุล 
 
แนวคิดทีเ่กีย่วของกบัปจจัยดานส่ิงแวดลอมในสังคม 
 ความหมายของการเลียนแบบ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการเลียนแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 มิลเลอร ( Miller. 1981 : 124) ไดใหความหมายของการเลียนแบบ วาหมายถึง การท่ี
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปแสดงพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน สามารถเขากันไดโดยใชส่ือหรือเครื่องมือ 
ท่ีเหมาะสม การเลียนแบบจะเกิดขึ้นจากการพอใจในการเรียนรู ผลจากการเรียนรูท่ีนาพอใจนี้เอง 
ทําใหเกิดแรงขับในการเลียนแบบขึ้นการเลียนแบบจะเห็นไดชัดเจนในเด็กวัยรุน บุคคลท่ีเด็ก
เลียนแบบอาจเปนบุคคลท่ีเด็กพบปะคุนเคยหรือไมรูจักเปนสวนตัวก็ได บุคคลท่ีเด็กเลียนแบบนี้         
ก็คือ ตัวแบบ (Models) ท่ีเด็กพอใจ การเลียนแบบเปนการลดความเครียดทางอารมณ ซ่ึงเกิดจาก
ความขัดแยงหรืออุปสรรคในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของเด็กก็ไดการเลียนแบบ เปนวิธีการ                
ขั้นพ้ืนฐานอันหนึ่งของการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และสังคมจากการเลียนแบบพอแม หรือ
บุคคลท่ีเด็กรักใคร เด็กจะรับเอาพฤติกรรมความนึกคิด ความรูสึก และความเช่ือบุคคลเหลานั้น     
มาเปนของตน เด็กท่ีเลียนแบบพอมักคอยสังเกตพิจารณาการกระทําตางๆ แลวทําตามบาง การปฏิบัติ
เชนนี้เด็กตองการทําเลียนแบบพฤติกรรมของคนท่ีเขารัก และดวยวิธีการเลียนแบบนี้เองท่ีจะทําให
เด็กไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรม ประเพณ ีความคิดเห็น คุณคา ขอหามและหลักศีลธรรมตาง ๆ 
จากบุคคลท่ีเขารักและใกลชิดดวย 
 วิธีการเรียนรูของมนุษย 
 นักวิชาการหลายทานไดใหวิธีการเรียนรูของมนษุยในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 แบนดูรา (Bandura. 1977 : 124) ไดกลาวถึงการเรียนรูของพฤติกรรมมนุษยไว 2 วิธี คือ 
 1.  การเรียนรูจากผลกรรม (Learning by Response Consequences) 
วิธีการเรียนรูท่ีถือวาเปนการเรียนรูเบ้ืองตนท่ีสุด และเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงก็คือ         
การเรียนรูจากผลกรรมท้ังผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซ่ึงไดแก การเรียนรูจากผลของ 
การกระทํา ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมถือวามนุษยมีความสามารถทางสมองในการท่ีจะใช
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ประโยชนจากประสบการณท่ีผานมา มนุษยมีความสามารถท่ีจะรับรูความสัมพันธระหวาง            
การกระทําและผลของการกระทํา กระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ผลกรรมจะทําหนาท่ี 3 ประการ
คือ 
  1.1  ทําหนาท่ีใหขอมูล (Informative Function) การเรียนรูของมนุษยนั้น ไมเพียงแต
เรียนรูเพ่ือการตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตของการกระทํานั้นดวย โดยการสังเกตความ
แตกตางของผลท่ีไดรับจากการกระทําของเขาวา การกระทําในสภาพการณใดกอใหเกิดผลกรรม
อยางไร ขอมูลดานนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต 
  1.2  ทําหนาท่ีจูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรูผลกรรมทําหนาท่ีจูงใจ 
หมายถึง ความคาดหวังในผลกรรมของบุคคล กลาวคือ ผลกรรมใดท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิด
การกระทํามาก ผลกรรมใดไมเปนท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอยลง และมนุษย         
ก็พยายามหลีกเล่ียงการกระทํานั้น 
  1.3  ทําหนาท่ีเสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถาไดรับการ
เสริมแรง การกระทํานั้นยอมมีแนวโนมเกิดขึ้นอีก แตส่ิงสําคัญก็คือ เง่ือนไขการเสริมแรง
(Reinforcing Contingency) ซ่ึงบุคคลจะเรียนรูไดจากขอมูลเดิม และการจูงใจ ตลอดจนการหา
ขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเง่ือนไขการเสริมมีไววาอยางไร 
การเสริมแรงในท่ีนี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม 
 2.  การเรียนรูจากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กลาววา          
การเรียนรูของมนุษยจากผลกรรมมีขอจํากัดอยูมาก ท้ังนี้เพราะส่ิงท่ีจะเรียนรูมีมากกวาท้ังเวลา และ
โอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหมนุษยสามารถเรียนรู
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางเกิดขึ้นมาโดยท่ีมนุษยไมเคยมี
ประสบการณตรงเลย แตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอ่ืนกระทํา เชน คนสวนมากงดเวนจากการ
เสพเฮโรอีน ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยประสบกับผลกรรมท่ีจะไดรับจากการเสพเฮโรอีน ท้ังนี้เพราะ คนเหลานี้
เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลกรรมทางลบ คือ ทําลายสุขภาพและถึงตายในท่ีสุด การเรียนรู
จากตัวแบบเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแลวคิดวาจะสราง
พฤติกรรมใหม 
 จากวิธีการเรียนรูของมนุษย ดังกลาว สรุปไดวา วิธีการเรียนรูของมนุษย คือ การเรียนรู
จากผลกรรม  การเรียนรูจากการเลียนแบบ 
 กระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหกระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
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 ประสาท อิศรปรีดา (2541 : 287 – 288) ไดกลาววา การเรียนรูและการเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบมี 4 กระบวนการ คือ 
 1.  กระบวนการใสใจ (Attention Process) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใสใจหรือ
สนใจท่ีจะรับรูพฤติกรรมของตัวแบบ ซ่ึงความใสใจของผูสังเกตตอตัวแบบขึ้นอยูกับองคประกอบ
ท่ีสําคัญ ลักษณะของตัวแบบ และลักษณะของผูสังเกต ลักษณะและเหตุการณของตัวแบบซ่ึงจะ
กอใหเกิดความใสใจกับผูสังเกตไดด ีไดแก 
  1.1  ความเดน ตัวแบบท่ีเดนยอมดึงดูดใหผูสังเกตใสใจมากกวาตัวแบบท่ีไมเดน 
  1.2  ความซับซอน ผูสังเกตจะมีความใสใจตอเหตุการณของตัวแบบท่ีมีความซับซอน
เกินไป สําหรับเด็กเล็ก ๆ จึงไมคอยใสใจ ถาหากลดความยาวของคําพูดลงเด็กก็จะมีความใสใจ       
มากขึ้น 
  1.3  จํานวนตัวแบบในพฤติกรรมท่ีเปนตัวแบบถามีตัวแบบหลาย ๆ ตัวยอมเรียกรอง
ความสนใจ และกอใหเกิดความใสใจมากกวาจํานวนตัวแบบนอย ๆ 
  1.4  ความเกี่ยวของและการมีคุณคา ปกติแลวทุกคนจะใสใจตัวแบบท่ีเกี่ยวของและ    
มีคุณคากับตนเองเสมอ เชน ผูท่ีกําลังมีรถยนตก็จะใสใจพฤติกรรมการขับรถยนตจากตัวแบบ             
หญิงสาวท่ีกําลังจะเปนเจาสาวก็จะใสใจพฤติกรรมของเจาสาวในวันวิวาห 
 2.  กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) กระบวนการเก็บรวบรวมแบบแผน        
ของพฤติกรรมของตัวแบบท่ีไดสังเกตเห็นทุกครั้ง แลวนํามาสรางรูปแบบของพฤติกรรมท่ีแนชัด           
การเก็บจําจะกระทําในรูปของกระบวนการลงรหัสซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ การเก็บจําในรูปของมโนภาพ 
และการเก็บจําในรูปของสัญลักษณทางภาษา ซ่ึงการจําในลักษณะสัญลักษณท้ังสองประการนี้         
จะชวยใหจําไดงายและคงทน สําหรับการฝกฝนและการทบทวนในใจ หรือการกระทําจะสงเสริม
ใหผูสังเกตจําพฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น 
 3.  กระบวนการกระทํา (Reproduction Process) เปนกระบวนการท่ีผูสังเกตแปลง
สัญลักษณท่ีเก็บจําไวนั้นมาเปนการกระทํา ซ่ึงจะกระทําไดดีหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับส่ิงท่ีจําได        
ในการสังเกตการณกระทําของตนเอง การไดขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเอง และการ
เทียบเคียงการกระทํากับภาพท่ีจําได นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับลักษณะของผูสังเกตอีกดวย ซ่ึงไดแก 
ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมยอยตาง ๆ ท่ีจะทําใหสามารถแสดงพฤติกรรม       
ไดตามตัวแบบ 
 4.  กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) บุคคลอาจจะเรียนรูทักษะใหม ๆ หรือ
พฤติกรรมใหม ๆ จากการสังเกต แตไมไดแสดงออกหรือกระทํา (Perform) พฤติกรรมท่ีเรียนรู       
จากตัวแบบนั้นโดยทันที บุคคลจะแสดงออกหรือกระทําก็ตอเม่ือมีแรงจูงใจบางอยางหรือมีส่ิงลอใจ
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(Incentive) เกิดขึ้น ซ่ึงอาจแสดงออกหลังจากท่ีเรียนรูมาแลวเปนเวลานานนักเรียนเรียนรูผานการ
เลียนแบบ โดยเฉพาะกับคนใกลชิดอยางพอแมนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของลูกมากท่ีสุด
รองลงมาก็จะเปนส่ือ และผูคนในสังคมแวดลอม ซ่ึงอยางหลังนี้เปนปจจัยภายนอกท่ีตามไปควบคุม
ยาก ดังนั้น คุณพอคุณแม และผูใหญในบานตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีกอนถาเราไดรับการ
เสริมแรงหลังจากเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ เราก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะใสใจ จดจํา และแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบนั้นมากขึ้น การเสริมแรงยังกอใหเกิดความคงทนของการเรียนรู ผูท่ีทดลอง
แสดงพฤติกรรมใหม ๆ จะแสดงพฤติกรรมนั้นตอไปถาหากไดรับการเสริมแรง 
 แบนดูรา ไดจําแนกการเสริมแรงออกเปน 3 ประเภท คือ การเสริมแรงโดยตรง (Direct 
Reinforcement) การเสริมแรงจากการเห็นตัวแบบ (Model) ไดรับผลกรรมท่ีดี (Vicarious 
Reinforcement) และการเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) 
 1. การเสริมแรงโดยตรง เปนผลกรรมท่ีผูสังเกตไดรับโดยตรงหลังจากเขาแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ เชน นักกีฬายิมนาสติกไดแสดงทาตีลังกาบนบารคูไดสําเร็จ แลวก็ไดรับ     
คําชมเชยจากผูฝกวา เยี่ยม 
 2. การเสริมแรงจากการเห็นตัวแบบไดรับผลกรรมท่ีดี เปนลักษณะท่ีผูสังเกตเห็น         
ตัวแบบไดรับการเสริมแรง แลวทําใหเขามีแนวโนมจะกระทําเหมือนตัวแบบ 
 3. การเสริมแรงตนเอง ท้ังการเสริมแรงท่ีผูกระทําไดรับโดยตรงและการเห็นผูอ่ืน           
(ตัวแบบ) ไดรับตัวเสริมแรง ลวนเปนผลกรรมท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอกตัวท้ังส้ิน                
การเสริมแรงตนเองจะตรงขาม เปนการเสริมแรงท่ีเปนอิสระจากสังคมหรือส่ิงแวดลอม ผูกระทํา     
จะเปนผูดําเนินการ และควบคุมการเสริมแรงดวยตนเอง การเสริมแรงตนเองประกอบดวยปจจัย 3 
ประการคือ 
  3.1  มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีจะไดรับการเสริมแรง ซ่ึงตนเองเปนผูกําหนดขึ้นเพ่ือ
ประเมินตนเอง 
  3.2  ลักษณะของตัวเสริมแรงท่ีจะไดรับ เม่ือกระทํา หรือแสดงพฤติกรรมไดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
  3.3  บุคคล  ในฐานะท่ีเปนผูดําเนินการใหและกําหนดการเสริมแรงแกตนเองท่ีกลาว
มาท้ังหมด จะแสดงกระบวนการเรียนรูจากการสังเกต 
 จากกระบวนการเลียนแบบจากตัวแบบ ดังกลาว สรุปไดวา  กระบวนการเลียนแบบจาก
ตัวแบบ คือ กระบวนการใสใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา. กระบวนการจูงใจ 
 ประเภทของตัวแบบ 

 นักวิชาการหลายทานไดใหประเภทของตัวแบบในทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
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 แบนดูราแบงตัวแบบออกเปน 3 ประเภท (ประสาท อิศรปรีดา. 2541 : 283) คือ 
 1.  ตัวแบบท่ีมีชีวิต (Live Model) ไดแก บุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือผูคนท่ัวไป        
ท่ีผูสังเกตสามารถติดตอสัมพันธได 
 2.  ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก ภาพตัวแบบในส่ือมวลชนท้ังหลายเชน 
ในภาพยนตร โทรทัศน วีดีทัศน (Videotape) หนังสือ คอมพิวเตอร เปนตน 
 3.  ตัวแบบในรูปคําสอน (Verbal Description or Instruction) เปนตัวแบบท่ีเปนการพูด
หรือการบอกทางวาจา หรือเปนคําสอนในภาษาเขียน เชน ชุดคําสอนในการปฏิบัติงานควบคุม
เครื่องจักร หรือคําอธิบายการประกอบช้ินสวนตาง ๆ เขาเปนอุปกรณอยางหนึ่ง ตัวแบบชนิดนี้          
หากใชประกอบตัวแบบทางพฤติกรรมท้ังหลายจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูมากขึ้น 
 สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2539 : 51) แบงตัวแบบออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ตัวแบบท่ีเปนบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตัวแบบท่ีบุคคลไดมีโอกาสสังเกตและ
ปฏิสัมพันธโดยตรง 
 2.  ตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบท่ีเสนอผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือหนังสือนวนิยาย 
 จากประเภทของตัวแบบ สรุปไดวา ประเภทของตัวแบบ คือ มีความสําคัญตอพฤติกรรม
ของบุคคล ทําใหบุคคลนั้น ๆ เกิดพฤติกรรรมตามตัวแบบ และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการเรียนรู
มากยิ่งขึ้น 
 อิทธิพลที่ทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลยีนแบบ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหอิทธิพลท่ีทําใหเดก็วัยรุนเกิดการเลียนแบบทัศนะตางๆ เอาไว
ดังนี ้
 ฟรานเซส และหลุยส (Frances and Louise. 1955 : 246 – 248) กลาววาการตูน ทีวี และ
ภาพยนตร สงผลตอการเรียนรู ประสบการณ และการเรียนรูทางสังคม 

ยุวดี เฑียรประสิทธ์ิ (2536 : 123) อธิบายอิทธิพลของส่ือมวลชนวา วัยรุนเปนวัยแหงการ
เรียนรู มีความพรอมท่ีจะรับขาวสารตาง ๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนส่ิงท่ีขาด
ไมไดในสภาพสังคมปจจุบัน และอิทธิพลของส่ือมวลชนจะครอบคลุมและเปล่ียนแปลงเจตคติ
คานิยม ประเพณ ีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตวัยรุน 

กอบกุล ถาวรานนท (2543 : 43 – 46) อิทธิพลของส่ือมวลชน หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้น หรือ
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องจากการรับสารจากส่ือมวลชน โดยการดู การฟง และการอาน 
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จากอิทธิพลท่ีทําใหเด็กวัยรุนเกิดการเลียนแบบ ดังกลาว สรุปไดวา อิทธิพลท่ีทําใหเด็ก
วัยรุนเกิดการเลียนแบบ คือ รับขาวสารตาง ๆ ทุกรูปแบบ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพคานิยม 
ประเพณ ีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตวัยรุน 
 การเลียนแบบผานส่ือมวลชน 
 นักวิชาการหลายทานไดใหการเลียนแบบผานส่ือมวลชนทัศนะตางๆ เอาไวดังนี ้
 แบนดูรา (Bandura) ไดรวบรวมวิธีการเรียนรูทางสังคมจะเกิดขึน้ไดโดยผานตวัแบบจาก
ส่ือมวลชนเอาไว 3 แบบ (กาญจนา แกวเทพ. 2543 : 188 -189) ดังนี ้
 1.  ท่ีการเลียนแบบผานส่ือมวลชนของการแสดงพฤติกรรมอยูตลอดเวลา จากการ
นําเสนอของส่ือ เรารูจักการยิงผืนตองทําอยางไร ท้ังท่ีชีวิตจริงเราอาจไมเคยเห็น หรือจับปนเลยก็ได 
เรารูจักกระท่ังวาถาจี้ตัวประกันบนเครื่องบินจะตองทําอยางไร 
 2. การท่ีไดเห็นตัวตนแบบถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําบางอยาง จะชวยลดแรงจูงใจ
ของผูเลียนแบบท่ีจะกระทําตามใหนอยลง เนื่องจากผูเรียนจะรูสึกคลายกับวาตัวเองถูกลงโทษ
เชนกัน มีผลการวิจัยเชิงทดลองแสดงใหเห็นวา เม่ือดูหนังท่ีมีการลงโทษโดยการใชความรุนแรงกับ
พฤติกรรมท่ีชอบสอดรูสอดเห็น หรือพฤติกรรมการตอตานท้ังหลาย ผูชมจะแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวในชีวิตจริงนอยลง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากบรรดาหนังตาง ๆ ท้ังหลายท่ีตองลงโทษตัวราย 
ในตอนจบ หรือละครโทรทัศนตองมีแกนเรื่องแบบ ทําดีไดด ีทําช่ัวไดช่ัว 
 3.  การท่ีส่ือมวลชนใหแบบอยางของตัวตนแบบท่ีไดรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดงออก
ในพฤติกรรมท่ีสังคมหามปราม มิใหฝาฝน ก็สามารถทําใหผูชมเลียนแบบพฤติกรรมสวนกระแส
สังคมใหมากขึ้นได ตัวอยาง พระเอกท่ีใชความรุนแรงแบบซาดิสมสามารถทําใหตัวละครหญิง     
มารุมรัก มีการวิจัยเชิงทดลองพบวา เม่ือนําเอาภาพยนตรท่ีมีเรื่องเกี่ยวกับความกลาบาบ่ิน ท่ีทํา
พฤติกรรมท่ีสังคมหามปรามมาใหกลุมตัวอยางชมแลว มีผลทําใหผูชมลดความกลัวหมอฟน        
ลดความกลัวสัตวเล้ือยคลาน และเพ่ิมความกาวราวมากขึ้น 
 จากการเลียนแบบผานส่ือมวลชนดังกลาว สรุปไดวา การเลียนแบบผานส่ือมวลชน คือ 
การเลียนแบบผานส่ือมวลชนของการแสดงพฤติกรรม การท่ีไดเห็นตัวตนแบบถูกลงโทษ การท่ี
ส่ือมวลชนใหแบบอยางของตัวตนแบบ 

ความรับผิดชอบที่พึงกระทําของส่ือมวลชน 
นักวิชาการหลายทานไดใหความรับผิดชอบท่ีพึงกระทําของส่ือมวลชนทัศนะตางๆ เอาไว

ดังนี้ 
กาญจนา แกวเทพ  (2543 : 103) ไดระบุลักษณะสําคัญของส่ือมวลชนท่ีมีตอสังคม ดังนี้ 

 1.  ส่ือสารมวลชนตองมีพันธกิจท่ีตองพึงปฏิบัติตอสังคม เจาของส่ือควรเปนมหาชน 
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 2.  ขาวสารของส่ือจะตองเปนเรื่องจริง ถูกตอง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และสอดคลอง
ตองกัน 
 3.  ส่ือจะตองทําหนาท่ีเปนเวทีแลกเปล่ียนทัศนะอันหลากหลาย 
 4.  ส่ือควรมีเสรีภาพ ภายใตความควบคุมตัวเอง 
 5.  ส่ือตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ 
 6. ในบางสถานการณสังคมจําเปนตองเขามาแทรกแซงการทํางานของส่ือ เพ่ือ
ผลประโยชนของสวนรวม 
 จากความรับผิดชอบท่ีพึงกระทําของส่ือมวลชน ดังกลาว สรุปไดวา ความรับผิดชอบท่ี 
พึงกระทําของส่ือมวลชน คือ ส่ือสารมวลชนตองมีพันธกิจท่ีตองพึงปฏิบัติตอสังคม ขาวสารของส่ือ
จะตองเปนเรื่องจริง ส่ือจะตองทําหนาท่ีเปนเวทีแลกเปล่ียนทัศนะ ส่ือตองปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณ  สังคมจําเปนตองเขามาแทรกแซง 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ไคลน (Kline. 1966 : 18 – 195) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพเก็บตัว 
แสดงตัว ลักษณะทางอารมณ และอาการทางประสาทกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช            
กลุมตัวอยาง จากเด็กโรงเรียนมัธยมประสมในเมือง 138 คน และเด็กในโรงเรียนชุมชน 40 คน            
ผลปรากฏวา บุคลิกภาพเก็บตัว – แสดงตัว ไมมีความสัมพันธกับระดับสติปญญา และพบวา
บุคลิกภาพเก็บตัว – แสดงตัว มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 นอแมนน (Naumann. 1983 : 354 – A) ไดวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของระเบียบวินัย          
ในโรงเรียนมัธยมท่ีมีตอบรรยากาศในโรงเรียน ซ่ึงผลวิจัย สรุปวา 
 1. วิธีการใชระเบียบวินัยไมใชเปนหัวขอกําหนดบรรยากาศของโรงเรียน 
 2. บุคลิกภาพและความแตกตางในวิธีการของผูรักษาวินัยเปนตัวกําหนดแบบอยางท่ีดี
ของโรงเรียน 
 งานวิจัยภายในประเทศ  
 ชนาธิป ชินะนาวิน (2545 : 109) ศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคานิยมดานการ
ประหยัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหเชิงเสน            
โดยกลุมตัวเอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของกรมสามัญศึกษา ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันจํานวน 443 คน ผลการวิจัยพบวา น้ําหนัก
ความสําคัญของผลท่ีไดจากเพ่ือน และผลท่ีไดจากครูสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย
สัมพันธภาพในครอบครัว และผลท่ีไดจากส่ือสงผลตอคานิยมดานการประหยัดอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรม
เล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน และรายไดผูปกครองสงผลตอคานิยมดานการประหยัดอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 สุธี  สุพร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมศูนยพัฒนาคุณธรรม  มหาวชิราลงกรณวิทยาเขต             
วังนอย  ซ่ึงผลการศึกษาท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยของผูวิจัย  คือในสวนท่ีเปนความคิดเห็นตอ
วิธีการฝกอบรม ผลปรากฏวา  นักเรียนและครูอาจารยเห็นดวยกับเนื้อหาของหลักสูตรวามีความ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  และสงเสริมใหนักเรียนปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม               
ไปในทางท่ีดีขึ้นเปนอันดับหนึ่ง  ดานปญหาอุปสรรคในการจัดการฝกอบรม  ผลปรากฏวาใชเวลา
ฝกอบรมนานเกินไป  ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย  วิธีการ / เทคนิคฝกอบรมและวิทยากร/แนวทางในการ
แกปญหาอุปสรรค  ท้ังนักเรียนและครูเสนอแนะวา  ควรปรับปรุงในเรื่องสถานท่ีเปนอันดับหนึ่ง  
รองลงมาก็คือ  วิธีการนําเสนอเนื้อหา  ระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการ/ เทคนิคการฝกอบรมและ
วิธีการฝกอบรมตามลําดับ  จะเห็นไดวา  นักเรียนและครูอาจารยจะใหความสําคัญกับหลักสูตร           
ในการฝกอบรม วามีผลตอความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น  โดยอาศัยเทคนิคการ
อบรมและวิธีฝก การอบรมเปนตัวชวยในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี อันจะเปนประโยชน           
ตอการมองประเด็นในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรในการฝกอบรมคายคุณธรรม 
 กมลวัทน วันวิชัย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบ
ดานการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคกรุงเทพมหานคร 
พบวา บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน ครูมีวิธีการสอน
ท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ จะชวยสงเสริม                
ใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ตั้งใจและเอาใจใสในการเรียน มีความกระตือรือรน และมี
ความรับผิดชอบดานการเรียน 
 กิ่งกาญจน ปานทอง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม           
การเรียนของนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ คณะวิทยาการจัดการ 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาท่ีมีสัมพันธภาพกับอาจารยท่ีดี
จะสงผลใหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พฤฒิพล นิ่มพราว (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของ 
นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
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สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางลบกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3ไดแก เพศชาย ปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก รายไดท่ีไดรับจากผูปกครองตอวัน  
ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา และ ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะ          
มุงอนาคต พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 พรสิริ ม่ันคง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความมีวินัย          
ในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความมีวินัย       
ในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  นิสัยในการเรียน ความเช่ืออํานาจในตน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือน  
 พระครูประภัศรวรกิจ ปดภัย  (2550 : บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง ไดศึกษาความคิดเห็นตอ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรม : กรณีศึกษาการอบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม        
(คายพุทธบุตร)วัดปาดอนธาตุ ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบวา            
1) การดําเนินการความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรม:กรณีศึกษาการอบรม
เขาคายคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) วัดปาดอนธาตุ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร            
กอนการอบรมนักเรียนไมแนใจเรื่องของการนํากฎกติกามาใชในการฝกอบรมโดยเฉพาะเรื่องของ
การมีระเบียบวินัยตอการกระทําของตนเอง โดยเฉพาะคนรุนใหมมักจะขาดระเบียบ ขาดความ
อดทน มักจะตามใจตัวเอง 2) การดําเนินการความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
จริยธรรม:กรณีศึกษาการ อบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) วัดปาดอนธาตุ อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร หลังการอบรมนักเรียนเขาใจจริง โดยเฉพาะเรื่องการมีความเคารพนพนอบ
รูจักท่ีต่ําท่ีสูง โดยลําดับ 
 สิริยา พรมรัตน  (2551 : บทคัดยอ).  ไดทําวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน    
ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม และทุกดาน มีคุณธรรมจริยธรรม         
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ความกตัญูกตเวที ดานการปฏิบัติตน                
เปนประโยชนตอสวนรวม ดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานความเมตตากรุณา ดานวินัยความรับผิดชอบ 
และดานความประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 2) ผูปกครองท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
ตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
อุบลราชธาน ีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็น
ตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
อุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 เม่ือพิจารณา           
รายดาน พบวา ความเมตตากรุณา และดานความประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05สวนดานวินัย ความรับผิดชอบ ดานความซ่ือสัตยสุจริต   
ดานความกตัญูกตเวที และดานการปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม ไมแตกตางกัน 4) ผูปกครอง 
มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ.05 
 แสงจันทร มโนสรอย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพการเรียนการสอนจริยธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓โรงเรียนในอําเภอเวียงหนองลองง  ผลการศึกษาพบวา 
 ดานการจัดกิจกรรมเสริม ไมมีปญหาเพราะสภาพแวดลอมของท่ีตั้งอยูใกลกับวัดและ
สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยประกอบการกับผูปกครอง สวนใหญมีพ้ืนฐานทางจริยธรรมดี จึงไม
ประสบปญหาแตท่ีครูและนักเรียนตองการคือ ใหมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเสริมใหมาก
ครั้งขึ้น และเชิงลึก และมีคุณภาพมากขึ้นดวย 
 นักเรียนมีปญหาพฤติกรรม ดานจริยธรรมในเรื่อง ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 
ความอดทน การประหยัด การตรงตอเวลา ความขยันและความสามัคคี ผูปกครองตองการใหจัด
กิจกรรมอบรมธรรมะในโรงเรียน และใหนักเรียนเขารวมพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนาใหมาก และ
เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขั้น เพ่ือปลูกฝงพฤติกรรม คานิยมท่ีดีใหกับนักเรียน 
 เกียรติสุดา นาดูน (2551 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีพึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 – 4 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบวัดคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 – 4 ท่ีสรางขึ้น มี 6 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 
1 แบบวัดความมีวินัย จํานวน 38 ขอ ฉบับท่ี 2 แบบวัดความรับผิดชอบ ฉบับท่ี 3 แบบวัดความ
กตัญูกตเวที จํานวน 19 ขอ ฉบับท่ี 4 แบบวัดความมีเมตตากรุณา จํานวน 22 ขอ ฉบับท่ี 5 แบบวัด
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ จํานวน 17 ขอ และแบบวัดความเสียสละ จํานวน 20 ขอ 2) คุณภาพของแบบวัด 
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ประกอบดวย (1) คาอํานาจจําแนกของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (2)          
คาความเช่ือถือไดของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงช้ัน
ท่ี 3 - 4 มีคาเทากับ .969 (3) คาความแมนตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3-4 มีคาตั้งแต .474 ถึง .936 3) คะแนนเกณฑปกติ
ของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 - 4 มีชวง
คะแนนตั้งแต T19 ถึง T81 
 โอภาส อินโสม  (2552 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน        
ในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัย
พบวา1) ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน             
ในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมและ
รายดาน 6 ดาน คือ ดานการพ่ึงตนเอง ดานความเสียสละ ดานความรับผิดชอบ ดานความมีวินัย          
ในตนเอง ดานความซ่ือสัตย และดานความขยันหม่ันเพียร อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการ
เรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามตําแหนง และระดับ
ชวงช้ัน พบวา (1) ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน (2) ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนท่ีมีชวงช้ันตางกัน มีความ
คิดเห็นตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกนั 
 พระบุญทัน จารุวณฺโณ (กณาลักษณ)  (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิคมลําโดมนอยอําเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา  1) การศึกษาพฤติกรรม              
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการละเวนอบายมุข ดานความมีสัมมาคารวะอยูในระดับมาก สวนดานความมีวินัย         
ในตนเอง และดานความเมตตากรุณา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม           
เชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบล
นิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉล่ีย และ
อาชีพผูปกครองตางกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมท้ัง 4 ดาน              
ไมแตกตางกัน แตดานอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหความ
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แตกตางเปนรายคู 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ เทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธาน ีท่ีสําคัญไดแก นักเรียน ควรสุภาพเรียบรอยไมนําอาหารมารับประทานขณะครูสอน
เวลาผูใหญเดินผานโนมตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตวไมทํารายสัตว และไมเสพส่ิงเสพติด
ของมึนเมา 
 จากการศึกษาความเปนมา  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของคุณลักษณะทางจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ตามกรอบคุณลักษณะ              
ทางจริยธรรม หลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยูบนหลักคําสอนของศาสนา 
ปรัชญาแลขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีระบบศีลธรรม คุณลักษณะของจริยธรรมเปนส่ิงท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะของจริยธรรมเพ่ือใหเห็นเดนชัดในดานหนึ่งและมีความแตกตางจากจริยธรรม          
ดานอ่ืน ๆ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในสังคมจากสภาพปญหาตาง ๆ ของเยาวชน
ไทยในปจจุบัน ท่ีมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง เปนโลกท่ีไรพรมแดน          
มีการส่ือสารความรูและขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด จึงอาจทํา ใหมีการแพรกระจายปญหาไปได
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศท้ังในเมืองใหญและในชนบทไดตลอดเวลา  จากปญหาดังกลาว                
แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ยังมีปญหา 
ท่ีทําใหไมสามารถพัฒนาเยาวชนของชาติสวนหนึ่งใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาท่ีตองการใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา          
ถึงคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผล         
ตอคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทราบแนวทางท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตอไป 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ       
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ดําเนินงานดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน (สถิติ
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ปการศึกษา.  2554 : 9) 
 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ  เครจซ่ี  และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan.1970 : 608)  จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1  นํากลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดมาจําแนกตามสัดสวนตามหองเรียน รายละเอียด     
ดังตาราง 1 
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ตาราง 3 จํานวนประชากร และกลุมตวัอยาง จําแนก  
 

                                                                            จํานวนประชากร         กลุมตัวอยาง 
                                                                                       (N)                           (n) 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                        99                             56 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                        97                             55 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                                        95                             54                                    

                                       รวม                                       291                           165                                                  

 
         2.2 เม่ือไดสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละกลุมแลว ผูวิจัยไดนําช่ือแตละกลุม
กําหนดของแตละบุคคลโดยใหเรียงตามลําดับ  ตั้งแตหมายเลขหนึ่งไปเรื่อยๆ จนถึงหมายเลข
สุดทายของแตละหอง จากนั้นผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จนได
จํานวนกลุมตัวอยางครบ  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ไดแก 
 เคร่ืองมือชิ้นที่ 1 

1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยได
ดัดแปลงมาจากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุม
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงลักษณะแบบสอบถามเปน 4 สวน 
ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก อายุ  เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) และเติมขอความ (Open - ended) จํานวน 3 ขอ   
  สวนท่ี 2 ปจจัยสวนครอบครัว ซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ เปนคําถามเชิงลบ
ท้ังหมด 

 โดยมีคําถามเปนลักษณะปลายปด   ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ  ใชและไมใช  
ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  แลวเกณฑการประเมินระดับปจจัยสวนครอบครัว 

นักเรียน 
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พิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนครอบครัว ดังนี้ 
  1.1 มีปจจัยสวนครอบครัว ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉล่ียของ
กลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  0.87- 1.00 
  1.2 มีปจจัยสวนครอบครัว ระดับนอย คือ ไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียของกลุม  
ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย 0.00 -  0.86 
  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนสังคม ซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ 

 โดยมีคําถามเปนลักษณะปลายปด   ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ  ใชและไมใช  
ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  แลวเกณฑการประเมินระดับปจจัยสวนสังคม 
พิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนสังคม ดังนี้ 
  1.1 มีปจจัยสวนสังคม ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉล่ียของ
กลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  0.76 - 1.00 
  1.2 มีปจจัยสวนสังคม ระดับนอย คือ ไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียของกลุม  ไดแก        
คาคะแนนเฉล่ีย 0.00 -  0.75 
  สวนท่ี 4 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 55 ขอ 
แบงเปน 11 ดาน คือ ความรับผิดชอบ จํานวน 5 ขอ ความซ่ือสัตย จํานวน 5 ขอ ความมีเหตุผล 
จํานวน 5 ขอ ความกตัญูกตเวที จํานวน 5 ขอ ความอุสาหะ จํานวน 5 ขอ ความสามัคคีจํานวน 5 ขอ 
ความมีระเบียบวินัย จํานวน 5 ขอ ความเสียสละจํานวน 5 ขอ ความประหยัด จํานวน 5 ขอ         
ความยุติธรรม จํานวน 5 ขอ ความเมตตากรุณา จํานวน 5 ขอ   

 กําหนดคะแนนในแตละขอดังนี ้
 5 หมายถึง   ใชมาก อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง   ใชนอย อยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง  ไมแนใจ อยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  ไมใชมาก อยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง        ไมใชนอย อยูในระดับนอยท่ีสุด 

  การแปลความหมายของคะแนนและวิเคราะห เพ่ือทราบระดับคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียน โดยใชเกณฑการพิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
ของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมดังนี้ 
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  1.1 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับมาก คือไดคะแนนมากกวาคาเฉล่ียบวกกับ       
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 
  1.2 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับปานกลางคือ ไดคะแนนอยูระหวางคาเฉล่ีย
บวกลบกับคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย 3.75 - 4.50 
  1.3 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับนอย คือไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียลบกับ        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม  ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 3.74 
 2. วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 การหาความตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปปรึกษา
ผูเช่ียวชาญในดานงานวิจัย จํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ก) ตรวจแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
แบบสอบถามท่ีประยุกตขึ้นมานี้ สามารถนําไปใชวัดไดตรงตามจุดมุงหมาย คือ มีความตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) 
  2.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากท่ีสุด 
ไดแก นักเรียนโรงเรียนบางกะจะ  แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธี      
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204) 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดังนี้   แบบสอบถาม         
ท้ังฉบับไดคาคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9319 
  ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7420 
  ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7312 
  ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9323 
 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดประชุมช้ีแจงใหกลุมตัวอยางตามรายช่ือท่ีสุมไดจํานวน 165 คน เพ่ือทราบถึง
ความหมายของขอคําถามแตละขอ หลังจากนั้นจึงแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเพ่ือตอบ
แบบสอบถาม แลวผูวิจัยเปนผูไปรับแบบสอบถามคืน พรอมท้ังทําการตรวจสอบความสมบรูณ
ครบถวนของแบบสอบถามทุกชุดในวันเดียวกัน หากแบบสอบถามชุดใดตอบไมสมบรูณครบถวน
ผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามชุดดังกลาวตอบเพ่ิมเติมใหครบถวนทุกขอคําถาม  แลวจึงนํา
แบบสอบถามทุกชุดไปลงรหัสและบันทึกในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชวิธีการ 
ทางสถิติ ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลในแบบสอบถามสวนท่ี 1 โดยการหาคา
แจกแจงความถ่ี และรอยละ  
 2.  วิเคราะหขอมูลความรู 
  ในใบสอบถามสวนท่ี 2  สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 โดยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต (  ) 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑวัดระดับตัวแปรตามหลักของเบสท  (Best) 
 3.  ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยท่ีมีผล
ตอคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนสถิติเชิงอนุมาน t – test (Independent Samples Test) หรือ 
F – test  และในกรณีท่ีพบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05      
จะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ ) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. คาแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 
 2. คาเฉล่ียเลขคณติ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  คือ สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช
(Cronbach ’s Coefficient Alpha) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. คา   t-test (Independent Simple Test) ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
 2. คา  F-test ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 ในกรณีท่ีตวัแปรอิสระมีคามากกวา 2 คาขึน้ไป 
 3. หาคาความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ ) ในกรณีท่ีหาคา F-test แลว 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนผลการศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ี โดยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ  ดังนี ้
 1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณตางๆ แทนความหมายของการแปลขอมูล  ดังนี้ 
    แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
 N  แทน จํานวนประชากร 
 p  แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ
 t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที  (t-test) 
 F  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ  (F-test) 
 MS  แทน คา  Mean   Squares 
 SS  แทน คา  Sum   of   Squares 
 df  แทน คา  Degree   of   Freedom   
 *  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี ้
 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 ตอนที่ 3 ระดับสภาพแวดลอมดานสังคม 
  ตอนที่ 4 ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 

 ตอนที่  5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1 ปจจัยสวนบุคคล  
 
ตาราง  4  จํานวนและคารอยละปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 

มะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีขอมูลปจจัยสวนบุคลจําแนกรายดาน 
             

ปจจัยสวนบุคล จํานวน รอยละ 
(n = 165) (100.00) 

1  เพศ   
         ชาย 80 48.48 
         หญิง 85   51.52 
2  อาย ุ(ป)   
         12 ป        41 24.85 
         13 ป 53 32.12 
         14  ป 39 23.64 
         15  ป 32 19.39 
3  การศึกษา   
         มัธยมศึกษาปท่ี 1 89 53.94 
         มัธยมศึกษาปท่ี 2 27 16.36 
         มัธยมศึกษาปท่ี 3 49 29.70 
 

จากตาราง  4  แสดงวา ปจจัยสวนบุคลจําแนกเปนรายดาน   ปรากฏผลดังนี ้
ดานเพศ กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.52 และเพศชาย  คิดเปน 

รอยละ 48.48 
ดานอายุ  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 13 ป คิดเปนรอยละ 32.12 รองลงมามี อายุ 12 ป

คิดเปนรอยละ  24.85  และอายุ 14  ป คิดเปนรอยละ 23.64  อันดับสุดทาย  มีอายุ 15  ป คิดเปน    
รอยละ 19.39 

ดานการศึกษา  กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่ง เปนนักเรียน มัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ
53.94  รองลงมาเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 คิดเปนรอยละ  29.70 และเปนนักเรียนมัธยมศึกษา        
ปท่ี 2 คิดเปนรอยละ  16.36 
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ตอนที่ 2 ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
ตาราง  5 จํานวน และคารอยละ ของคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม 

สรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีจําแนกตาม สภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 

สภาพแวดลอมดานครอบครัว จํานวน   รอยละ  
     ระดับนอย   56 33.94 
     ระดับมาก 109 66.06 

รวม                  165             100.00 
 
 จากตาราง  5  แสดงวา สภาพแวดลอมดานครอบครัวตวัอยางสวนใหญ มีสภาพแวดลอม
ดานครอบครัวระดับมาก คิดเปนรอยละ  66.10  มีสภาพแวดลอมดานครอบครัวระดับนอย  คดิเปน
รอยละ  33.90  
 
ตาราง 6  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัวจําแนกเปน รายขอ 
 

สภาพแวดลอมดานครอบครัว   S.D. ระดับ          ลําดับ 
1. นักเรียนรูสึกวาขาดความรกั ความอบอุนและความเขาใจ 
     จากพอแม ผูปกครอง 

0.77 .422 นอย 10 

2. พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคยุ หรือทํากิจกรรมรวมกนัใน 
     ครอบครัว 

0.78 .414 นอย 9 

3. พอแม ผูปกครอง มักใชอารมณดุดา ลงโทษนักเรยีนอยาง 
    ไมมีเหตุผล 

0.87 .334 มาก 5 

4. สภาพแวดลอมทางบานของนกัเรียนขัดแยงกับคํา อบรม 
   ส่ังสอน ของคร ูเชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนัน 
    หรือม่ัวสุม อบายมุข 

0.91 .288 มาก 3 

5. นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกข 
    ปรึกษาหารือ 

0.83 .377 มาก 8 

6. สภาพเศรษฐกจิหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขดัสนทํา 
    ใหนักเรยีนมีพฤตกิรรมท่ีไมสุจรติ 

0.93 .260 มาก 2 
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ตาราง 6  (ตอ) 
   

สภาพแวดลอมดานครอบครัว   S.D. ระดับ          ลําดับ 
7. พอแม ผูปกครองของนกัเรียนไมใหความรวมมือกับ 
    ทางโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม ตาง ๆ เชนการปฐมนิเทศ  
     การประชุม ผูปกครอง งานวันแม 

0.87 .341 - 5 

8. ท่ีอยูอาศัยของนักเรียนอยูในแหลงท่ีมีสถาน  เริงรมย ชุมชน 
     แออัด แหลงมิจฉาชีพ หรือการม่ัวสุมอบายมุข ซ่ึงเปนการ 
     ยั่วยุทําใหนักเรียนประพฤตใินทางเส่ือมเสีย 

0.95 .228 มาก 1 

9. พอแม ผูปกครอง มักปกปองลูกเม่ือทําความผิดเพ่ือไมใหลูก 
     ถูก ลงโทษ 

0.86 .347 นอย 7 

10. นักเรียนไดรับการตามใจจากพอแม หรือผูปกครองมาก 
       เกินไปจนสรางนิสัยท่ีไมดใีหแกนกัเรียน เชน  
       ความฟุมเฟอย  

0.90 .297 มาก 4 

รวม 0.87 .186 มาก  
 
 จากตาราง 6 แสดงวา สภาพแวดลอมดานครอบครัวโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 0.87)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน มีระดับสภาพแวดลอมดานครอบครัวในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ ท่ีอยูอาศัยของนักเรียนอยูในแหลงท่ีมีสถาน  เริงรมย ชุมชน
แออัด แหลงมิจฉาชีพ หรือการม่ัวสุมอบายมุข ซ่ึงเปนการยั่วยุทําใหนักเรียนประพฤติในทางเส่ือมเสีย 
( = 0.95) สภาพเศรษฐกิจหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขัดสนทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม         
ท่ีไมสุจริต ( = 0.93) และสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียนขัดแยงกับคํา อบรม ส่ังสอนของครู 
เชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนัน หรือม่ัวสุม อบายมุข ( = 0.91)    
 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีสภาพแวดลอมดานครอบครัวในระดับนอย เรียงลําดับจากนอยไปมาก 
3 ลําดับคือ นักเรียนรูสึกวาขาดความรัก ความอบอุนและความเขาใจจากพอแม ผูปกครอง ( = 0.77) 
พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกันใน ครอบครัว ( = 0.78) นักเรียนมิได
อาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกข ปรึกษาหารือ ( = 0.83) ตามลําดับ   
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  ตอนที่  3   สภาพแวดลอมดานสังคม   
ตาราง 7 จํานวน และคารอยละ ของคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  

อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีจําแนกตาม สภาพแวดลอมดานสังคม   
 

สภาพแวดลอมดานสังคม   จํานวน   รอยละ  
     ระดับนอย 73 44.24 
     ระดับมาก 92 55.76 

รวม                  165 100.00 
  
 จากตาราง  7 แสดงวา  สภาพแวดลอมดานสังคม  ตัวอยางเกินกวาครึ่ง มีสภาพแวดลอม
ดานสังคม  ระดับมาก คิดเปนรอยละ  55.76 มีสภาพแวดลอมดานสังคม  ระดับนอย  คิดเปนรอยละ  
44.24   
 
ตาราง 8  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพแวดลอมดานสังคม  จําแนกเปน รายขอ 
 

สภาพแวดลอมดานสังคม     S.D. ระดับ          ลําดับ 
1. นักเรียนมีการแบงกลุมในการคบหากัน  เชนแบงกลุมฐานะ 
     ดี ฐานะไมด ีกลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน เปนตน 

0.88 .320 มาก 3 

2. นักเรียนมักจะถูกเพ่ือนชักชวนไปในทางเส่ือมเสียเชน  
    อบายมุข การพนัน ยาเสพติด สูบบุหรี่  ดื่มเหลา 

0.85 .360 มาก 4 

3. นักเรียนมักมีการลอเลียนเพ่ือนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทาง 
     รางกาย ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา ใหนกัเรียนท่ีถูก 
     ลอเลียนมีพฤติกรรมชดเชยในทางท่ีไมเหมาะสม 

0.89 .314 มาก 2 

4. นักเรียนมักสงเสริม เพ่ือนใหกระทํา ในส่ิงท่ีผิด 0.95 .215 มาก 1 
5. นักเรียนมักจะชวยกันปกปดความลับของเพ่ือนในทางท่ีไม 
    ดีทําใหครูและ ผูปกครองไมรูสาเหตุ ปญหาดานความ 
     ประพฤต ิ

0.79 .410 มาก 5 

6. ส่ือมวลชนบางอยางสรางนิสัยความฟุงเฟอฟุมเฟอยใหแก 
    นักเรียน 
 

0.70 .461 นอย 6 
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ตาราง 8  (ตอ)   
 

สภาพแวดลอมดานสังคม     S.D. ระดับ          ลําดับ 
7. ภาพยนตรท่ีมีฉากยั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําให 
    เยาวชน มีพฤติกรรมเลียนแบบ 

0.67 .473 นอย 7 

8. รายการโทรทัศนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
     ยังมีนอย 

0.66 .475 นอย 8 

9. การปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรมโดยการ 
   นิมนตพระสงฆมาเทศนทางวิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะ 
   ไมมีความ สนใจรายการดังกลาว 

0.52 .501 นอย 10 

10. หนังสือพิมพรายวันบางฉบับเสนอภาพ และขาวเกีย่วกบั 
     เรื่องท่ี ผิดศีลธรรมดวยถอยคํา ท่ีไมเหมาะสม และเปน 
      การยั่วย ุ

0.55 .499 นอย 9 

รวม 0.75  .179 มาก  
 
 จากตาราง  8  แสดงวา มาตรฐาน สภาพแวดลอมดานสังคม  โดยรวมอยูในระดับมาก       
( = 0.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   นักเรียนมีระดับสภาพแวดลอมดานสังคม ในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ นักเรียนมักสงเสริม เพ่ือนใหกระทํา ในส่ิงท่ีผิด ( = 0.95)   
นักเรียนมักมีการลอเลียนเพ่ือนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทางรางกาย ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา 
ใหนักเรียนท่ีถูกลอเลียนมีพฤติกรรมชดเชยในทางท่ีไมเหมาะสม ( = 0.89) และนักเรียนมีการ
แบงกลุมในการคบหากัน  เชนแบงกลุมฐานะดี ฐานะไมด ีกลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน  เปนตน        
 สวนนักเรียน ท่ีมีสภาพแวดลอมดานสังคม ในระดับนอย เรียงลําดับจากนอยไปมาก 3 
ลําดับคือ การปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนิมนตพระสงฆมาเทศนทาง
วิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะไมมีความ สนใจรายการดังกลาว ( = 0.52) หนังสือพิมพรายวันบาง
ฉบับเสนอภาพ และขาวเกี่ยวกับเรื่องท่ี ผิดศีลธรรมดวยถอยคํา ท่ีไมเหมาะสม และเปนการยั่วยุ         
( = 0.55) รายการโทรทัศนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ( = 0.66) ตามลําดับ        
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  4  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
 
ตาราง 9 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวม 

และรายดาน 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม     S.D. ระดับ ลําดับ 
ความรับผิดชอบ 4.30 .514 ปานกลาง 5 
ความซ่ือสัตย 3.54 .654 ปานกลาง 11 
ความมีเหตุผล 3.82 .675 ปานกลาง 10 
ความกตัญูกตเวที 4.31 .594 ปานกลาง 4 
ความอุตสาหะ 4.43 .506 ปานกลาง 2 
ความสามัคค ี 4.44 .569 ปานกลาง 1 
ความมีระเบียบวินัย 4.07 .469 ปานกลาง 8 
ความเสียสละ 3.89 .756 ปานกลาง 9 
ความประหยดั 4.15 .590 ปานกลาง 7 
ความยุติธรรม 4.16 .504 ปานกลาง 6 
ความเมตตากรุณา 4.36 .560 ปานกลาง 3 

รวม    4.13 .388 ปานกลาง  
 

จากตาราง 9 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โดยรวมในระดับปานกลาง 
( = 4.13)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียน มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( = 3.54 – 4.44) ทุกดาน  เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก 
ความสามัคคี ( = 4.44) ความอุตสาหะ ( = 4.43) และความเมตตากรุณา ( = 4.36) ตามลําดับ  
เม่ือเรียงลําดับจากนอยท่ีสุด  3  ลําดับคอื ความซ่ือสัตย ( = 3.54)  ความมีเหตุผล ( = 3.82)  และ 
ความเสียสละ ( = 3.89)  
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ตาราง 10 คาเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
ดานความรับผิดชอบ จําแนกเปนรายขอ   

 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความรับผิดชอบ     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เม่ือครูมอบหมายใหทําอะไร นกัเรียนจะตั้งใจทํา 
     อยางตั้งใจ 

4.28 .747 ปานกลาง 2 

2. นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชาเพ่ือเขา เรียนใหทันเวลา 4.69 .770 ปานกลาง 1 
3. ทุกครั้งท่ีนักเรียนประสบปญหาจะไมละความพยายาม 4.21 .887 ปานกลาง 4 
4.นักเรียนทํางานแตละครั้งท่ีไดรับ มอบหมายจนสําเร็จ 4.26 .803 ปานกลาง 3 
5.นักเรียนตรวจสอบผลงานของตัวเองอยูเสมอ 
    เพ่ือนําขอเสียไปปรับปรุงแกไข 

4.05 1.078 ปานกลาง 5 

                                                  รวม 4.30 .514 ปานกลาง  
 

จากตาราง  10  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความรับผิดชอบโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมี
ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.26 –  4.69) ทุกขอ  เรียงลําดับจากมาก
ไปนอย 3 ลําดับ คือ  นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชาเพ่ือเขา เรียนใหทันเวลา (  = 4.69) เม่ือครู
มอบหมายใหทําอะไรนักเรียนจะตั้งใจทําอยางตั้งใจ ( = 4.28) นักเรียนทํางานแตละครั้งท่ีไดรับ 
มอบหมายจนสําเร็จ ( = 4.26)  
 
ตาราง  11 คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน           

ดานความซ่ือสัตย  จําแนกเปนรายขอ   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความซ่ือสัตย     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เม่ือเพ่ือนชวนใหทําในส่ิงไมดีนกัเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง 3.93 1.461 ปานกลาง 3 
2. นักเรียนทําส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับวาดี ถึงแม คนอ่ืนจะมองวา 
     เชยก็ตาม 

4.18 .926 ปานกลาง 2 

3. นักเรียนไมชอบเลียนแบบคนอ่ืนๆ เพราะส่ิงท่ีนกัเรียนทํา 
    นับวาเปนส่ิงท่ีดีแลว 

4.25 .998 ปานกลาง 1 

4. นักเรียนผิดนัดเพ่ือนเปนประจํา 2.68 1.315 นอย 4 
5. เม่ือนักเรียนขาดเรียนมักบอกเพ่ือนวาไมสบาย 2.67 1.499 นอย 5 
                                                  รวม 3.54 .654 ปานกลาง  
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จากตาราง  11  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความซ่ือสัตย โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนไมชอบเลียนแบบคนอ่ืนๆ เพราะส่ิงท่ีนักเรียนทํานับวาเปนส่ิงท่ีดีแลว ( = 4.25) นักเรียน
ทําส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับวาดี ถึงแม คนอ่ืนจะมองวา เชยก็ตาม  ( = 4.18) เม่ือเพ่ือนชวนใหทําในส่ิงไมดี
นักเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง ( = 3.93)  
 
ตาราง  12  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความมีเหตุผล  จําแนกเปนรายขอ   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความมีเหตุผล     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเองกําลัง ทําอะไรเพ่ือใคร 4.40 .889 ปานกลาง 1 
2. เม่ือเกิดความสงสัยนกัเรียนจะทดสอบหาส่ิงท่ีเปนจริง 3.90 1.180 ปานกลาง 3 
3. เม่ือนักเรียนเจอปญหาท่ีแกไมไดนกัเรียนจะคนควา 
    เพ่ือเติมในส่ิงนั้น 

3.97 1.067 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนคนควาหาความรูใหมเสมอ 4.04 1.064 ปานกลาง 4 
5. การทํานายของหมอดูเปนเรื่องท่ีบอกอนาคตได 2.78 1.385 นอย 5 
                                                  รวม 3.82 .675 ปานกลาง  
 

จากตาราง  12 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความซ่ือสัตย โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ        
นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเองกําลังทําอะไรเพ่ือใคร ( = 4.40) เม่ือนักเรียนเจอปญหาท่ีแกไมได
นักเรียนจะคนควาเพ่ือเติมในส่ิงนั้น ( = 3.97) เม่ือเกิดความสงสัยนักเรียนจะทดสอบหาส่ิงท่ีเปนจริง 
( = 3.90)  
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ตาราง  13  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน       
ดานความกตัญูกตเวที  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความกตัญูกตเวที     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม คร ูอาจารย เสมอ 4.42 .870 ปานกลาง 3 
2. นักเรียนไมเคยโตเถียงพอแม 3.56 1.196 นอย 5 
3. นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีท่ีสุดเพ่ือใหพอแมสบายใจ 4.56 .683 ปานกลาง 2 
4. นักเรียนไมเคยประพฤตตินใหเส่ือมเสียตอวงศตระกูล 4.18 1.133 ปานกลาง  4 
5. นักเรียนตั้งใจวาจะเล้ียงพอแมยามแกเฒา 4.80 .617 ปานกลาง 1 
                                                  รวม 4.31 .594 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 13 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความกตัญูกตเวทีโดยรวมมี
ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.31) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
นักเรียน มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ 
คือ นักเรียนตั้งใจวาจะเล้ียงพอแมยามแกเฒา ( = 4.80) นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีท่ีสุดเพ่ือใหพอแม
สบายใจ ( = 4.56) นักเรียนเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม คร ูอาจารย เสมอ ( = 4.42)  
 
ตาราง 14  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความอุตสาหะ  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความอุตสาหะ     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียนใหสูงสุด เม่ือโตขึ้นจะได 
    ทํางานดีๆ 

4.73 .675 ปานกลาง 1 

2. นักเรียนมีความมานะพยายามในการเรียนสมํ่าเสมอ 4.48 .640 ปานกลาง 2 
3. นักเรียนทํางานท่ีครูส่ังใหเสร็จตรงเวลาเสมอ 4.04 .865 ปานกลาง 5 
4. นักเรียนชวยพอแมทํางานบานเสมอ 4.44 .851 ปานกลาง  3 
5. เม่ือพอแมใชใหทํางานอะไร นกัเรียนจะพยายามทําจน 
    เสร็จเสมอ แมจะไมเปนงานท่ีชอบก็ตาม 

4.44 .759 ปานกลาง 3 

                                                  รวม 4.43 .506 ปานกลาง  
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 จากตาราง 14 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความอุตสาหะ โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียนใหสูงสุด เม่ือโตขึ้นจะไดทํางานดีๆ ( = 4.73) นักเรียนมีความมานะ
พยายามในการเรียนสมํ่าเสมอ ( = 4.48) นักเรียนชวยพอแมทํางานบานเสมอ และเม่ือพอแมใช ให
ทํางานอะไร นักเรียนจะพยายามทําจนเสร็จเสมอ แมจะไมเปนงานท่ีชอบก็ตาม ( = 4.44)              
 
ตาราง  15  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความสามัคคี จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความสามัคค ี     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของ 
     โรงเรียนเสมอ 

4.59 .756 ปานกลาง 1 

2. นักเรียนจะไมกระทําหรือพูดจาใสรายผูอ่ืนใหไดรับ 
     ความเดือดรอนหรือเสียหาย 

4.22 1.205 ปานกลาง 5 

3. นักเรียนมีใจรักในหมูคณะและมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกัน 
     และกัน 

4.58 .708 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดกีับเพ่ือนๆ หรือคนอ่ืนอยาง 
     สมํ่าเสมอ 

4.57 .637 ปานกลาง  3 

5. นักเรียนไมเอาความลับหรือส่ิงท่ีเปนปมดอยของผูอ่ืน 
     ไปเลาใหเพ่ือนหรือคนอ่ืนฟง 

4.26 1.047 ปานกลาง 4 

                                                  รวม 4.44 .569 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 15 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ดานความสามัคคี โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คือ 
นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียนเสมอ ( = 4.59) นักเรียนมีใจรัก            
ในหมูคณะและมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ( = 4.58) นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนๆ หรือ
คนอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ ( = 4.57)  
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ตาราง  16 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         
ดานความมีระเบียบวินัย  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความมีระเบียบวนิัย     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนชอบแตงกายสะอาดเรียบรอยมาเรียนเสมอ 4.58 .690 ปานกลาง 1 
2. นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ 4.56 .806 ปานกลาง 2 
3. นักเรียนเขาควิตามลําดบักอนและหลังทุกครั้งเม่ือไปรับ 
    บริการในท่ีตางๆ 

4.56 .656 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนบวนน้ําลายบนทางเทาประจํา 2.33 1.471 ต่ํา 5 
5. นักเรียนเดินคอมตวัเม่ือผานผูใหญ 4.31 .954 ปานกลาง 4 
                                                  รวม 4.07 .469 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 16 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย  3 ลําดับ คือ 
นักเรียนชอบแตงกายสะอาดเรียบรอยมาเรียนเสมอ ( = 4.58) นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ 
และนักเรียนเขาคิวตามลําดับกอนและหลังทุกครั้งเม่ือไปรับบริการในท่ีตางๆ ( = 4.56) นักเรียน
เดินคอมตัวเม่ือผานผูใหญ ( = 4.31)  
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ตาราง 17 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน         

ดานความเสียสละ  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความเสียสละ       S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนจะทําเวรรักษาความสะอาดหองเรียนทุกครั้ง 
     เม่ือมีเวร หรือไมใชเวรของตน 

3.94 1.034 ปานกลาง 3 

2. นักเรียนอาสาชวยครูลบกระดานหลังหมดช่ัวโมงเรียน 3.56 1.256 ปานกลาง 5 
3. นักเรียนชวยเพ่ือนทํางานตางๆ แมวา ไมใชงานของ 
     ตนเอง 

3.95 1.047 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนชวยพอแมทําความสะอาดบานเปนประจํา เชน 
     เก็บท่ีนอน รดน้ํา ตนไม เปนตน 

4.41 .847 ปานกลาง  1 

5. นักเรียนจะเก็บขยะไปท้ิงถังขยะ เม่ือ เห็นคนอ่ืนท้ิงขยะ 
    ไมถูกท่ี 

3.59 1.287 ปานกลาง 4 

                                                  รวม 3.89 .756 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 17 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความความเสียสละ โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ นักเรียน
ชวยพอแมทําความสะอาดบานเปนประจํา เชน เก็บท่ีนอน รดน้ํา ตนไม เปนตน ( = 4.41) นักเรียน
ชวยเพ่ือนทํางานตางๆ แมวา ไมใชงานของตนเอง ( = 3.95) นักเรียนจะทําเวรรักษาความสะอาด
หองเรียนทุกครั้งเม่ือมีเวร หรือไมใชเวรของตน ( = 3.94)  
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ตาราง 18 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน        

ดานความประหยัด จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความประหยัด     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนจะปดกอกน้ําหรือไฟฟาเม่ือใชเสร็จแลว 4.62 .776 ปานกลาง 1 
2. นักเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการประหยดัคาใชจายตาง  ๆ 4.19 .979 ปานกลาง 4 
3. นักเรียนชอบรับประทานอาหารท่ีปรุงขึ้นในบาน 
    เพ่ือชวยประหยัดเงิน 

4.44 .836 ปานกลาง 2 

4. นักเรียนมักจะเปดโทรทัศนท้ิงไวในขณะทํางานบาน 
    โดยไมสนใจในรายการ แลวจะเลือกดูเฉพาะรายการท่ี 
     ชอบเทานั้น 

3.27 1.531 ต่ํา  5 

5. นักเรียนรับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมีอาหาร 
     เหลือท้ิง 

4.22 .911 ปานกลาง 3 

                                                  รวม 4.15 .590 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 18 แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความประหยัดโดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ นักเรียน
จะปดกอกน้ําหรือไฟฟาเม่ือใชเสร็จแลว (  = 4.62) นักเรียนชอบรับประทานอาหารท่ีปรุงขึ้น      
ในบานเพ่ือชวยประหยัดเงิน ( = 4.44) นักเรียนรับประทานอาหารจนหมดจาน ไมใหมีอาหาร
เหลือท้ิง ( = 4.22)  
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ตาราง 19 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน          

ดานความยุติธรรม  จําแนกเปนรายขอ   
 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความยุติธรรม     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนาหองนกัเรียนจะแบงงาน 
    ใหเพ่ือนทุกคนทําเทาๆกัน 

4.49 .860 ปานกลาง 2 

2. เม่ือเพ่ือนทําความผิดนกัเรียนจะตัดสินไปตามความจริง 4.61 .704 ปานกลาง 1 
3. เม่ือเห็นเพ่ือนรักทําความผิดระเบียบของโรงเรยีน  
    นักเรียนจะทําเฉยๆ 

3.04 1.481 ต่ํา 5 

4. นักเรียนมาเขาควิเปนคนสุดทายจึงควรไดรับขนมเปน 
     คนสุดทาย 

4.40 1.023 ปานกลาง 3 

5. นักเรียนรับผิดชอบคําพูดของตัวเองท่ีพูดออกไป 4.26 .883 ปานกลาง 4 
                                                  รวม 4.16 .504 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 19 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ความ
ยุติธรรมโดยรวมมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง  ( = 4.16) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปนอย 3 ลําดับ  เม่ือเพ่ือนทําความผิดนักเรียนจะตัดสินไปตามความจริง (  = 4.61)          
ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนาหองนักเรียนจะแบงงานใหเพ่ือนทุกคนทําเทาๆ กัน (  = 4.49)  
นักเรียนมาเขาคิวเปนคนสุดทายจึงควรไดรับขนมเปนคนสุดทาย ( = 4.40)  
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ตาราง 20 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน          
ดานความเมตตากรุณา  จําแนกเปนรายขอ   

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดาน ความเมตตากรุณา     S.D. ระดับ ลําดับ 
1. นักเรียนรูสึกไมสบายใจเม่ือเห็นสัตวบาดเจ็บ 4.45 .887 ปานกลาง 2 
2. นักเรียนชวยบรจิาคเงินใหโรงเรียนในโอกาสตางๆเสมอ 4.18 .962 ปานกลาง 5 
3. นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน 4.37 .945 ปานกลาง 3 
4.  เม่ือเพ่ือนจะจับลูกนกไปเล้ียงท่ีบานนกัเรียนจะหาม 
     เพ่ือนไมใหทํา 

4.30 .953 ปานกลาง 4 

5. นักเรียนจะใหกําลังใจแกเพ่ือนเม่ือ เพ่ือน เจอปญหา 
     และอุปสรรค 

4.58 .758 ปานกลาง 1 

                                                  รวม 4.36 .560 ปานกลาง  
 
 จากตาราง  20  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรม ความเมตตากรุณา โดยรวมมีระดับ
คุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง ( = 4.36) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียน 
มีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดบันักเรียน
จะใหกําลังใจแกเพ่ือนเม่ือ เพ่ือน เจอปญหาและอุปสรรค ( = 4.58) นักเรียนรูสึกไมสบายใจ             
เม่ือเห็นสัตวบาดเจ็บ ( = 4.45) นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน ( = 4.37)  
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การทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

ตอนที่  5  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   

 
ตาราง 21 คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางจรยิธรรม

ของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดาน  จําแนกตามเพศ 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
เพศชาย                    เพศหญิง 

 
t 

 
p ( N = 85) ( N = 80) 

   S.D.         S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.14 0.55 4.45 0.42 -3.944 0.000* 
           ความซ่ือสัตย 3.55 0.71 3.54 0.60 0.157 0.875 
          ความมีเหตุผล 3.75 0.73 3.88 0.61 -1.332 0.185 
          ความกตัญูกตเวที 4.14 0.65 4.46 0.49 -3.656 0.000* 
          ความอุตสาหะ 4.32 0.56 4.53 0.43 -2.740 0.007* 
          ความสามัคค ี 4.30 0.64 4.58 0.46 -3.205 0.002* 
          ความมีระเบียบวินัย 4.09 0.52 4.05 0.42 0.588 0.557 
           ความเสียสละ 3.85 0.79 3.93 0.73 -0.674 0.502 
           ความประหยดั 4.15 0.61 4.15 0.58 -0.003 0.998 
           ความยุติธรรม 4.12 0.56 4.20 0.45 -1.044 0.298 
           ความเมตตากรุณา 4.25 0.61 4.46 0.49 -2.391 0.018* 
                     รวม                                                        4.06 0.43 4.20 0.34 -2.407 0.017* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

    
 จากตาราง  21 แสดงวา  ผลวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตาง ของคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่ีมีเพศตางกัน  พบวา  นักเรียนในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ            
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ท่ีมี เพศตางกัน โดยรวมคุณลักษณะทางจริยธรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความมีระเบียบวินัย  
ความเสียสละ ความประหยัด ความยุติธรรม นักเรียน มีเพศตางกันจะมีคุณลักษณะทางจริยธรรม            
ไมแตกตางกัน  สวน ความรับผิดชอบ  ความกตัญูกตเวที  ความอุตสาหะ  ความสามัคคี           
ความเมตตากรุณา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
ตาราง  22 แสดงความแปรปรวนของคาเฉล่ีย คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวม 

และรายดาน จําแนก อาย ุ
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 2.053 3 .684 2.674 .049* 
 ภายในกลุม 41.197 161 .256   
 รวม 43.250 164    
ความซ่ือสัตย ระหวางกลุม .404 3 .135 .311 .817 
 ภายในกลุม 69.643 161 .433   
 รวม 70.047 164    
ความมีเหตุผล ระหวางกลุม .209 3 .070 .151 .929 
   ภายในกลุม 74.463 161 .463   
 รวม 74.672 164    
  ความกตญัูกตเวที ระหวางกลุม .569 3 .190 .533 .660 
   ภายในกลุม 57.236 161 .356   
 รวม 57.805 164    
ความอุตสาหะ ระหวางกลุม .055 3 .018 .070 .976 
 ภายในกลุม 41.988 161 .261   
 รวม 42.043 164    
ความสามัคค ี ระหวางกลุม .528 3 .176 .540 .656 
 ภายในกลุม 52.518 161 .326   
 รวม 53.046 164    
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม .997 3 .332 1.522 .211 
 ภายในกลุม 35.148 161 .218   
 รวม 36.144 164    
ความเสียสละ ระหวางกลุม 2.781 3 .927 1.642 .182 
 ภายในกลุม 90.856 161 .564   
 รวม 93.636 164    
ความประหยดั ระหวางกลุม 2.037 3 .679 1.983 .119 
 ภายในกลุม 55.120 161 .342   
 รวม 57.157 164    
ความยุติธรรม ระหวางกลุม 1.209 3 .403 1.602 .191 
 ภายในกลุม 40.487 161 .251   
 รวม 41.696 164    
ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม .929 3 .310 .989 .400 
 ภายในกลุม 50.454 161 .313   
 รวม 51.383 164    

รวม ระหวางกลุม .416 3 .139 .920 .433 
 ภายในกลุม 24.278 161 .151   

 รวม 24.694 164    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      
 

จากตาราง  22  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ท่ีมีอายุ ตางกัน                
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี อายุ ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนในดาน              
ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย  
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ความเสียสละ ความประหยัด  ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา มีคุณลักษณะทางจริยธรรม           
ไมแตกตางกัน สวนความรับผิดชอบ  มีความแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดังนั้น  จึงตองทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’)   
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบเปนรายคูของการคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน

มะขามสรรเสริญ  จําแนกตามอาย ุ
 

คุณลักษณะทาง  12 ป    13 ป 14 ป 15 ป  
จริยธรรม   4.39 4.39 4.12 4.25 

12 ป 4.39 - .00* .27 .14 

13 ป 4.39 - - .27 .14 
14 ป 4.12 - - - -.13 
15 ป 4.25 - - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
เปนรายคู  จําแนกตามอายุ  พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน   
1 คู คือ อาย ุ12 ป กับ อายุ 13 ป  
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ตาราง  24 แสดงความแปรปรวนของคาเฉล่ีย คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวม 
และรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความรับผิดชอบ ระหวางกลุม .873 2 .436 1.668 .192 
 ภายในกลุม 42.377 162 .262   
 รวม 43.250 164    
ความซ่ือสัตย ระหวางกลุม .389 2 .194 .452 .637 
 ภายในกลุม 69.658 162 .430   
 รวม 70.047 164    
ความมีเหตุผล ระหวางกลุม .530 2 .265 .579 .562 
   ภายในกลุม 74.143 162 .458   
 รวม 74.672 164    
  ความกตัญูกตเวที ระหวางกลุม .034 2 .017 .048 .953 
   ภายในกลุม 57.771 162 .357   
 รวม 57.805 164    
ความอุตสาหะ ระหวางกลุม .191 2 .095 .369 .692 
 ภายในกลุม 41.852 162 .258   
 รวม 42.043 164    
ความสามัคค ี ระหวางกลุม .752 2 .376 1.164 .315 
 ภายในกลุม 52.294 162 .323   
 รวม 53.046 164    
ความมีระเบียบวินัย ระหวางกลุม .370 2 .185 .839 .434 
 ภายในกลุม 35.774 162 .221   
 รวม 36.144 164    
ความเสียสละ ระหวางกลุม .094 2 .047 .081 .922 
 ภายในกลุม 93.543 162 .577   
 รวม 93.636 164    
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ตาราง  24 (ตอ) 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ความประหยดั ระหวางกลุม .686 2 .343 .984 .376 
 ภายในกลุม 56.471 162 .349   
 รวม 57.157 164    
ความยุติธรรม ระหวางกลุม 1.503 2 .751 3.028 .051 
 ภายในกลุม 40.193 162 .248   
 รวม 41.696 164    
ความเมตตากรุณา ระหวางกลุม 1.164 2 .582 1.878 .156 
 ภายในกลุม 50.219 162 .310   
 รวม 51.383 164    

รวม ระหวางกลุม .189 2 .094 .623 .537 
 ภายในกลุม 24.505 162 .151   

 รวม 24.694 164    
 

จากตาราง  24  แสดงวา  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี การศึกษาตางกัน             
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะ          
ทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีการศึกษา ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนในดาน            
ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความอุตสาหะ ความสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ ความประหยัด  ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  
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ตาราง 25 คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทาง

จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดาน  จําแนกตามสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
นอย                    มาก 

 
t 

 
p ( n = 56) ( n = 109) 

  S.D.   S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.20 .638 4.35 .430 -1.647 .103 
           ความซ่ือสัตย 3.48 .727 3.58 .613 -.874 .383 
          ความมีเหตุผล 3.76 .697 3.85 .664 -.815 .416 
          ความกตัญูกตเวที 4.14 .741 4.39 .484 -2.250 .027* 
          ความอุตสาหะ 4.30 .639 4.49 .411 -1.981 .051 
          ความสามัคค ี 4.32 .678 4.51 .496 -1.809 .074 
          ความมีระเบียบวินัย 4.00 .548 4.11 .421 -1.454 .148 
           ความเสียสละ 3.76 .846 3.96 .699 -1.594 .113 
           ความประหยดั 4.11 .721 4.17 .513 -.587 .558 
           ความยุติธรรม 4.12 .603 4.18 .447 -.699 .486 
           ความเมตตากรุณา 4.27 .583 4.40 .544 -1.464 .145 
                     รวม                                                        4.05 .466 4.18 .335 -2.129 .035* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

   
 จากตาราง  25  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอม       
ดานครอบครัวตางกันมี  คุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวานักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดานครอบครัวตางกันมี คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมดาน  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความประหยัด  ความยุติธรรม  ความเมตตากรุณา สวน ความ
กตัญูกตเวที  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตาราง 26  คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทาง

จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวม และรายดาน  จําแนกตามสภาพแวดลอมดานสังคม   
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
นอย                    มาก 

 
t 

 
p ( n = 73) ( n = 92) 

   S.D.         S.D. 
          ความรับผิดชอบ 4.13 .569 4.43 .424 -3.706 .000* 
           ความซ่ือสัตย 3.58 .692 3.52 .624 .591 .555 
          ความมีเหตุผล 3.74 .697 3.88 .654 -1.313 .191 
          ความกตัญูกตเวที 4.16 .689 4.42 .481 -2.665 .009 
          ความอุตสาหะ 4.25 .553 4.57 .420 -4.135 .000* 
          ความสามัคค ี 4.27 .632 4.58 .474 -3.477 .001* 
          ความมีระเบียบวินัย 4.04 .505 4.10 .440 -.778 .438 
           ความเสียสละ 3.70 .818 4.04 .670 -2.891 .004* 
           ความประหยดั 4.07 .624 4.21 .558 -1.557 .121 
           ความยุติธรรม 4.12 .528 4.19 .485 -.957 .340 
           ความเมตตากรุณา 4.26 .591 4.43 .525 -1.890 .061 
                     รวม                                                        4.03 .431 4.22 .331 -3.074 .002* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05      

 
 จากตาราง  26  แสดงวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดาน
สังคม  ตางกัน พบวา  คุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวม มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา นักเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมดานสังคม  ตางกันมี 
คุณลักษณะทางจริยธรรมดาน ความซ่ือสัตย  ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบ
วินัย  ความประหยัด  ความยุติธรรม  ความเมตตากรุณา  ไมแตกตางกัน  สวนความรับผิดชอบ   
ความอุตสาหะ ความสามัคค ีความเสียสละ มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       



บทที่ 5 
สรุปผล   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3             
ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน  
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ เครจซ่ี และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน 
 2. การสรางเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการวิจัย   โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  
ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือจากเอกสารงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน และตําราท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
  2.2 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียด                  
ใหครอบคลุมท้ังวัตถุประสงคและลักษณะของการวิจัย 
  2.3 ขอคําแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจทานและนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ  5 ทาน (รายนามปรากฏอยูในภาคผนวก ข) ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเท่ียงตรง           
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เชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพ่ือท่ีปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใช     
  2.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 
  2.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงความเท่ียงตรงแลวนําไปทดลองใช (Trt Out)             
กับกลุมประชากรท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากท่ีสุดไดแก นักเรียนโรงเรียน
บางกะจะ  แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามท้ังฉบับไดคาคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ  0.9319 
   ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7420 
   ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7312 
   ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9323 
  2.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือม่ัน และมีความสมบูรณ ไปใชใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือขอความ
รวมมือจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ท่ีเกี่ยวของในการตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงผูวิจัยไดจัดสง
แบบสอบถามจํานวน175 ฉบับ และไดเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรับคืนและเปน
แบบสอบถามท่ีสมบูรณทุกฉบับ จํานวน 165 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ใชสถิติคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหขอมูลปจจัย            
สวนบุคคล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม  
ของผูตอบแบบสอบถามและใชคา t-test (Independent Simple Test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คา F-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระมีคามากกวา 2 คาขึ้นไป หาคาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ในกรณีท่ีหาคา F-test แลวพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพ่ือวิเคราะห เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
  จากการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
โดยรวม พบวา คุณลักษณะทางจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.13  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจาก
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก ความสามัคคี คาเฉล่ีย 4.44  ความอุตสาหะคาเฉล่ีย 4.43 และ
ความเมตตากรุณา คาเฉล่ีย 4.36  ตามลําดับ  เม่ือเรียงลําดับจากนอยท่ีสุด  3  ลําดับคือ ความซ่ือสัตย
คาเฉล่ีย 3.54  ความมีเหตุผล  คาเฉล่ีย 3.82  และ ความเสียสละคาเฉล่ีย 3.89 ตามลําดับ   
 2.  เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน พบวา  กลุมตัวอยาง
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยภาพรวม และรายดานท่ีมี อายุ  การศึกษา ตางกัน  มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  สวนกลุมตัวอยางโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพศ สภาพแวดลอม        
ดานครอบครัว สภาพแวดลอมดานสังคม ตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสําคัญ สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน  จากผลการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการอบรมเล้ียงดู
ของผูปกครองซ่ึงจะเขมงวดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบารมรินด    
(Baumrind Cited inMussen. 1990 : 147-152) ไดแบงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูลูก ออกเปน 3 แบบ 
คือ 
 1.  การอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบ        
ท่ีพอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมท้ังให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกได
พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอํานาจอยางอิสระ
พยายามใหลูกเช่ือฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฏิบัติกฎเกณฑนั้น                
โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ลูกจะตองเช่ือฟง และใหความเคารพนับถือพอแม 
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 2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเล้ียงดู  
ในรูปแบบท่ีพอแมมีการควบคุมลูกและเรียกรองใหลูกมีวฒุิภาวะ เชนเดียวกับแบบแรกแตการควบคุม
จะมีความยุติธรรมมากกวา โดยท่ีพอแมจะมีการส่ือสารท่ีด ีและมีการส่ือสารท่ีชัดเจนกับลูก พอแม
จะมีการกระตุนใหลูกไดพูดคุยอยางยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมท้ังใหเหตุผล           
ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
โดยพอแมพยายามตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาท่ีจะเปนไปไดและอยาง
เหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทําใหลูกมีความม่ันคงในความคิดของตนเอง 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเล้ียงดู   
ในรูปแบบท่ีพอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะให
ความรัก ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมท้ังการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก 
ยอมใหลูกควบคุมตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของลูก     
อยางมาก และไมคอยลงโทษลูก 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียน ท่ีมี อาย ุ ตางกัน มี  คุณลักษณะทาง
จริยธรรม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ีเปนเชนนี้     
อาจเปนเพราะวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุท่ีใกลเคียงกันมีความคิดเห็นท่ีใกลเคียงกันซ่ึงสอดคลองกับ  
ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของโคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 35) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม 
ตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต แตไดปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะหผลรวมและไดทําการวิจัยอยาง
กวางขวางในประเทศอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา  โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล 
โดยมีระบบการใหคะแนนอยางมีระเบียบ แบบแผน ผูท่ีจะใชวิธีการใหคะแนนระดับพัฒนาการ 
ทางจริยธรรม จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรม              
ท่ีผูตอบยากท่ีจะตัดสินใจไดวา ถูก ผิด ควรทํา หรือ ไมควรทํา อยางเด็ดขาด เพราะขึ้นกับ
องคประกอบหลายอยาง การตอบจะขึ้นกับวัยของผูตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผูตอบ
พฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือ
หลักการท่ีตนยึด จากการวิเคราะหคําตอบของผูตอบวัยตาง ๆ โคลเบิรกไดแบงพัฒนาการ           
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรกในระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) 
พัฒนาการจริยธรรมระดับนี้  ผูทําถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดา
มารดา กลุมท่ีตนเปนสมาชิกหรือของชาติ เปนส่ิงท่ีควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมท่ีตนเองอยู  ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม  โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น
ขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืน จะพบใน
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วัยรุนอายุ  10 -16 ป โคลเบิรก  แบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้ เปน 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 3                   
ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ เด็กดขีั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ  
 สมมติฐานขอท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนท่ีมี การศึกษา แตกตางกัน                    
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมจากผลการศึกษา พบวา ไมมีความแตกตาง พระบุญทัน       
จารุวณฺโณ (กณาลักษณ) (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมี
วินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอยอําเภอสิริธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการละเวน
อบายมุข ดานความมีสัมมาคารวะอยูในระดับมาก สวนดานความมีวินัยในตนเอง และดานความ
เมตตากรุณา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉล่ีย และอาชีพผูปกครองตางกัน                  
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตดานอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู                 
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน          
สิรินธรวิทยานุสรณ เทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสําคัญ
ไดแก นักเรียน ควรสุภาพเรียบรอยไมนําอาหารมารับประทานขณะครูสอนเวลาผูใหญเดินผาน         
โนมตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตวไมทํารายสัตว และไมเสพส่ิงเสพติดของมึนเมา 
 สมมติฐานขอท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
ตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชนาธิป ชินะนาวิน 
(2545 : 109) ไดศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคานิยมดานการประหยัดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหเชิงเสน โดยกลุมตัวเอยางเปนนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมสามัญศึกษา ซ่ึงไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันจํานวน 443 คน ผลการวิจัยพบวา น้ําหนักความสําคัญของผลท่ีไดจาก
เพ่ือน และผลท่ีไดจากครูสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยสัมพันธภาพในครอบครัว และ
ผลท่ีไดจากส่ือสงผลตอคานิยมดานการประหยัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยัง
สอดคลองกับ พฤฒิพล นิ่มพราว (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของ 
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นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางลบกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3ไดแก เพศชาย ปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก รายไดท่ีไดรับจากผูปกครองตอวัน  
ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา และ ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะ          
มุงอนาคต พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       
อีกท้ังยังสอดคลองกับพรสิริ ม่ันคง (2549 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความ      
มีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางบวก          
กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นิสัยในการเรียน ความเช่ืออํานาจในตน สัมพันธภาพระหวางนักเรียน         
กับผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  
 สมมติฐานขอท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานสังคม  ตางกัน  
มี คุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977 : 
205) ไดกลาวถึงการเรียนรูของพฤติกรรมมนุษยไว 2 วิธี คือ 
 1.  การเรียนรูจากผลกรรม (Learning by Response Consequences) วิธีการเรียนรูท่ีถือวา
เปนการเรียนรูเบ้ืองตนท่ีสุด และเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงก็คือ การเรียนรูจากผลกรรม
ท้ังผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซ่ึงไดแก การเรียนรูจากผลของการกระทํา ทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมถือวามนุษยมีความสามารถทางสมองในการท่ีจะใชประโยชนจากประสบการณ         
ท่ีผานมา มนุษยมีความสามารถท่ีจะรับรูความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํา 
กระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ผลกรรมจะทําหนาท่ี 3 ประการคือ 
  1.1  ทําหนาท่ีใหขอมูล (Informative Function) การเรียนรูของมนุษยนั้น ไมเพียงแต
เรียนรูเพ่ือการตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตของการกระทํานั้นดวย โดยการสังเกตความ
แตกตางของผลท่ีไดรับจากการกระทําของเขาวา การกระทําในสภาพการณใดกอใหเกิดผลกรรม
อยางไร ขอมูลดานนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต 
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  1.2  ทําหนาท่ีจูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรูผลกรรมทําหนาท่ีจูง
ใจ หมายถึง ความคาดหวังในผลกรรมของบุคคล กลาวคือ ผลกรรมใดท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจ           
ใหเกิดการกระทํามาก ผลกรรมใดไมเปนท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอยลง และ
มนุษยก็พยายามหลีกเล่ียงการกระทํานั้น 
  1.3  ทําหนาท่ีเสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถาไดรับการ
เสริมแรง การกระทํานั้นยอมมีแนวโนมเกิดขึ้นอีก แตส่ิงสําคัญก็คือ เง่ือนไขการเสริมแรง
(Reinforcing Contingency) ซ่ึงบุคคลจะเรียนรูไดจากขอมูลเดิม และการจูงใจ ตลอดจนการหา
ขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเง่ือนไขการเสริมมีไววาอยางไร 
การเสริมแรงในท่ีนี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม 
 2.  การเรียนรูจากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กลาววา            
การเรียนรูของมนุษยจากผลกรรมมีขอจํากัดอยูมาก ท้ังนี้เพราะส่ิงท่ีจะเรียนรูมีมากกวาท้ังเวลา และ
โอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหมนุษยสามารถเรียนรู
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางเกิดขึ้นมาโดยท่ีมนุษยไมเคยมี
ประสบการณตรงเลย แตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอ่ืนกระทํา เชน คนสวนมากงดเวนจากการ
เสพเฮโรอีน ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยประสบกับผลกรรมท่ีจะไดรับจากการเสพเฮโรอีน ท้ังนี้เพราะ คนเหลานี้
เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลกรรมทางลบ คือ ทําลายสุขภาพและถึงตายในท่ีสุด การเรียนรู
จากตัวแบบเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแลวคิดวาจะสราง
พฤติกรรมใหม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้   
 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีดังตอไปนี ้
 1.  การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม ควรเนนเรื่อง ความซ่ือสัตย         
ความมีเหตุผล และความเสียสละ  
 2.  สภาพแวดลอมดานครอบครัว ควรจัดกิจกรรมท่ีใหผูปกครองและนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันในวันหยุดและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 3.  สภาพแวดลอมดานสังคม ควรจัดทําโครงการใหนักเรียนไดชวยเหลือชุมชน สังคม   
และการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยเนนจิตสาธารณะ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  และเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้ง
ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางจริยธรรม เจาะลึกในเรื่อง ความซ่ือสัตย          
ความมีเหตุผล ความเสียสละ และดาน อ่ืนๆ  
 2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณลักษณะทางจริยธรรม และตัวแปรดานอ่ืน ๆ  
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
              อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

          ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรือ่ง   ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

เรียน   ผูชวยศาสตราจารยอรวรวีย เฉลิมพงษ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและเคาโครงวิจยัโดยยอ จํานวน  ๑  ชุด    

 เนื่องดวย พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี” โดยมี        
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน เปนประธานท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต     
ประดิษฐศิลป เปนกรรมการท่ีปรึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี       
ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี   จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีนักศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
   
 

                    (วาท่ีรอยตรีชูวงศ  อุบาลี ) 
                   ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖      มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
       อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

         ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง   ขอความรวมมือในการทําวจิัย 

เรียน   ผูชวยศาสตราจารยบุษยา ประทุมยศ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและเคาโครงวิจยัโดยยอ จํานวน  ๑  ชุด    

 เนื่องดวย พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร  
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี” โดยมี        
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน เปนประธานท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  
ประดิษฐศิลป เปนกรรมการท่ีปรึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี        
ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี   จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีนักศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
   
 

                    (วาท่ีรอยตรีชูวงศ  อุบาลี ) 
                   ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖        มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
         อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

          ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง   ขอความรวมมือในการทําวจิัย 

เรียน   นางจารณุี  ตฤณมัยทิพย 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและเคาโครงวิจยัโดยยอ จํานวน  ๑  ชุด    

 เนื่องดวย พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” โดยมี        
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน เปนประธานท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  
ประดิษฐศิลป เปนกรรมการท่ีปรึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี       
ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี   จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีนักศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
   
 

                    (วาท่ีรอยตรีชูวงศ  อุบาลี ) 
                   ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖        มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
         อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

     ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   

เรือ่ง   ขอความรวมมือในการทําวจิัย 

เรียน   นายวิลิต สกุลรัตน                                       

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและเคาโครงวิจยัโดยยอ จํานวน  ๑  ชุด    

 เนื่องดวย พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี” โดยมี        
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน เปนประธานท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  
ประดิษฐศิลป เปนกรรมการท่ีปรึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี        
ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี   จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีนักศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย 
 

 จึงเรยีนมาเพ่ือ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
   
 

                    (วาท่ีรอยตรีชูวงศ  อุบาลี ) 
                   ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

 



 108

ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๖            มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
             อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

       ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    

เรื่อง   ขอความรวมมือในการทําวจิัย 

เรียน   นายนคร  สมานสินธุ                                   

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัและเคาโครงวิจยัโดยยอ จํานวน  ๑  ชุด    

 เนื่องดวย พระไพศาล  รกฺขิตธมฺโม (อ่ิมผอง) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณทิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง คุณลักษณะ     
ทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี” โดยมี        
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน เปนประธานท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  
ประดิษฐศิลป เปนกรรมการท่ีปรึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี       
ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี   จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีนักศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใชในการวิจัย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ขอพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
   
 

                    (วาท่ีรอยตรีชูวงศ  อุบาลี ) 
                   ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ตอ ๑๑๓๘ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม เร่ือง คุณลกัษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี 

 
คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนีสํ้าหรับ  นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
 ตอนที่ 1  สถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง       โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน   ท่ีอยูหนาขอความและเติมขอความในชองวาง 
                    ใหสมบูรณตามความเปนจริง 
1.  เพศ  
       1) ชาย                                2) หญิง 
2.  อาย.ุ...............ป 
3.ระดับการศึกษา 
      1) มัธยมศึกษาปท่ี 1            2)มัธยมศึกษาปท่ี 2           3) มัธยมศึกษาปท่ี 3                               
 
ตอนที่  2  สภาพแวดลอมดานครอบครวั 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวางท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ 
 

 
สภาพแวดลอมดานครอบครัว 

ใช ไมใช 
(1) (0) 

1. นักเรียนรูสึกวาขาดความรกั ความอบอุนและความเขาใจ 
     จากพอแม ผูปกครอง 

  

2. พอแม ผูปกครองไมมีเวลาพูดคยุ หรือทํากิจกรรมรวมกนัใน 
     ครอบครัว  

  

3. พอแม ผูปกครอง มักใชอารมณดุดา ลงโทษนักเรยีนอยางไมมี 
    เหตุผล 

  

4. สภาพแวดลอมทางบานของนกัเรียนขัดแยงกับการอบรมส่ังสอน 
     ของคร ูเชนพอแม หรือผูปกครองหมกมุนการพนันหรือม่ัวสุม 
     อบายมุข 

  

5. นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับพอแม จึงขาดผูปรับทุกขปรึกษาหารือ   
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สภาพแวดลอมดานครอบครัว 

ใช ไมใช 
(1) (0) 

6. สภาพเศรษฐกจิหรือรายไดของพอแม ผูปกครองขดัสนทําให 
    นักเรียนมีพฤตกิรรมท่ีไมสุจริต 

  

7. พอแม ผูปกครองของนกัเรียนไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียน 
     ในการจัดกิจกรรม ตาง ๆ เชนการปฐมนิเทศ การประชุม 
     ผูปกครอง งานวันแม 

 
 
 

 

8. ท่ีอยูอาศัยของนักเรียนอยูในแหลงท่ีมีสถาน  เริงรมย ชุมชนแออัด  
     แหลงมิจฉาชีพ หรือการม่ัวสุมอบายมุข ซ่ึงเปนการยัว่ยทํุาให 
    นักเรียนประพฤติในทางเส่ือมเสีย 

  

9. พอแม ผูปกครอง มักปกปองลูกเม่ือทําความผิดเพ่ือไมใหลูก 
     ถูก ลงโทษ 

  

10. นักเรียนไดรับการตามใจจากพอแม หรือผูปกครองมากเกินไป 
       จนสรางนิสัยท่ีไมดใีหแกนกัเรียน เชน ความฟุมเฟอย  

  

 
ตอนที่  3   สภาพแวดลอมดานสังคม   
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวางท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ 
 

 
สภาพแวดลอมดานสังคม   

ใช ไมใช 
(1) (0) 

1. นักเรียนมีการแบงกลุมในการคบหากัน  เชนแบงกลุมฐานะด ี 
     ฐานะไมด ีกลุมเรียนเกงกลุมเรียนออน เปนตน 

  

2. นักเรียนมักจะถูกเพ่ือนชักชวนไปในทางเส่ือมเสียเชน อบายมุข การ
พนัน ยาเสพติด สูบบุหรี่  ดื่มเหลา 

  

3. นักเรียนมักมีการลอเลียนเพ่ือนเรื่องตางๆ เชนปมดอยทางรางกาย 
ทางฐานะ หรือดานการเรียนทํา ใหนกัเรียนท่ีถูก ลอเลียนมีพฤติกรรม
ชดเชยในทางท่ีไมเหมาะสม 

  

4. นักเรียนมักสงเสริม เพ่ือนใหกระทํา ในส่ิงท่ีผิด   
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สภาพแวดลอมดานสังคม   
ใช ไมใช 
(1) (0) 

5. นักเรียนมักจะชวยกันปกปดความลับของเพ่ือนในทางท่ีไมด ีทํา ให
ครูและ ผูปกครองไมรูสาเหตุ ปญหาดานความประพฤต ิ

  

6. ส่ือมวลชนบางอยางสรางนิสัยความฟุงเฟอฟุมเฟอยใหแกนกัเรียน   
7. ภาพยนตรท่ีมีฉากยั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําใหเยาวชน 
    มีพฤติกรรมเลียนแบบ  

  

8. รายการโทรทัศนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย   
9. กรปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรมโดยการนิมนต 
    พระสงฆมาเทศนทางวิทยุโทรทัศนนักเรียนมักจะไมมี 
     ความ สนใจรายการดังกลาว 

  

10. หนังสือพิมพรายวันบางฉบับเสนอภาพ และขาวเกีย่วกบัเรื่องท่ี 
     ผิดศีลธรรม ดวยถอยคํา ท่ีไมเหมาะสม และเปนการยั่วย ุ

  

 
ตอนที่   4   คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรยีน 
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวางท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 
เพียงคําตอบเดียว และทุกขอ 

 
คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
ความรับผิดชอบ 
1. เม่ือครูมอบหมายใหทําอะไร  
    นักเรียนจะตั้งใจทําอยางตั้งใจ 

     

2. นักเรียนเดินทางมาเรียนแตเชา 
    เพ่ือเขาเรียนใหทันเวลา 

     

3. ทุกครั้งท่ีนักเรียนประสบปญหา 
    จะไมละความพยายาม 

     
 

4. นักเรียนทํางานแตละครั้งท่ีไดรับ 
    มอบหมายจนสําเร็จ 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
5.นักเรียนตรวจสอบผลงานของ 
    ตัวเองอยูเสมอเพ่ือนําขอเสียไป 
    ปรับปรุงแกไข 

     

ความซ่ือสัตย 
6. เม่ือเพ่ือนชวนใหทําในส่ิงไมด ี
   นักเรียนจะปฏิเสธทุกครั้ง 

     

7. นักเรียนทําส่ิงท่ีเปนท่ียอมรับวาด ี
    ถึงแมคนอ่ืนจะมองวาเชยก็ตาม 

     

8. นักเรียนไมชอบเลียนแบบคน 
    อ่ืนๆ เพราะส่ิงท่ีนักเรียนทํานับวา 
    เปนส่ิงท่ีดีแลว 

     

9. นักเรียนผิดนัดเพ่ือนเปนประจํา      
10. เม่ือนักเรียนขาดเรียนมักบอก 
      เพ่ือนวาไมสบาย 

     

ความมีเหตุผล 
11. นักเรียนรูเหตุผลเสมอวาตนเอง 
       กําลังทําอะไรเพ่ือใคร 

     

12. เม่ือเกิดความสงสัยนกัเรียนจะ 
       ทดสอบหาส่ิงท่ีเปนจริง 

     

13. เม่ือนักเรียนเจอปญหาท่ีแกไมได 
     นักเรียนจะคนควาเพ่ือเติมในส่ิงนัน้ 

     

14. นักเรียนคนควาหาความรูใหม 
      เสมอ 

     

15. การทํานายของหมอดูเปนเรื่องท่ี 
      บอกอนาคตได 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
ความกตัญูกตเวท ี
16. นักเรียนเช่ือฟงคําส่ังสอนของ 
       พอแม คร ูอาจารย เสมอ 

     

17. นักเรียนไมเคยโตเถียงพอแม      
18. นักเรียนตั้งใจจะเรียนใหดีท่ีสุด 
       เพ่ือใหพอแมสบายใจ 

     

19. นักเรียนไมเคยประพฤตตินให 
       เส่ือมเสียตอวงศตระกูล 

     

20. นักเรียนตั้งใจวาจะเล้ียงพอแม 
       ยามแกเฒา 

     

ความอตุสาหะ 
21. นักเรียนตองการศึกษาเลาเรียน 
       ใหสูงสุด เม่ือโตขึ้นจะได 
        ทํางานดีๆ  

     

22. นักเรียนมีความมานะพยายามใน 
        การเรียนสมํ่าเสมอ 

     

23. นักเรียนทํางานท่ีครูส่ังใหเสร็จ 
       ตรงเวลาเสมอ 

     

24. นักเรียนชวยพอแมทํางานบาน 
       เสมอ 

     

25. เม่ือพอแมใชใหทํางานอะไร 
      นักเรียนจะพยายามทําจนเสร็จ 
      เสมอ แมจะไมเปนงานท่ีชอบก็ตาม 

     
 
 
 

ความสามัคค ี
26. นักเรียนใหความรวมมือในการ 
    ทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียนเสมอ 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
27. นักเรียนจะไมกระทําหรือพูดจาใส 
       รายผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน 
        หรือเสียหาย 

     

28. นักเรียนมีใจรักในหมูคณะและมี 
       น้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

     

29. นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดกีับ 
       เพ่ือนๆ หรือคนอ่ืนอยาง 
       สมํ่าเสมอ 

     

30. นักเรียนไมเอาความลับหรือส่ิงท่ี 
       เปนปมดอยของผูอ่ืนไปเลาให 
       เพ่ือนหรือคนอ่ืนฟง 

     

ความมีระเบียบวินัย 
31. นักเรียนชอบแตงกายสะอาด 
       เรียบรอยมาเรียนเสมอ 

     

32. นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ      
33. นักเรียนเขาควิตามลําดับกอนและ 
       หลังทุกครั้งเม่ือไปรับบริการในท่ี 
       ตางๆ 

     

34. นักเรียนบวนน้ําลายบนทางเทา 
       ประจํา 

     

35. นักเรียนเดินคอมตวัเม่ือผาน 
       ผูใหญ 

     

ความเสียสละ 
36. นักเรียนจะทําเวรรักษาความ 
       สะอาดหองเรียนทุกครั้งเม่ือมีเวร  
       หรือไมใชเวรของตน 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
37. นักเรียนอาสาชวยครูลบกระดาน 
       หลังหมดช่ัวโมงเรียน 

     

38. นักเรียนชวยเพ่ือนทํางานตางๆ  
      แมวาไมใชงานของตนเอง 

     

39. นักเรียนชวยพอแมทําความ 
       สะอาดบาน เปนประจํา เชน เก็บ 
       ท่ีนอน รดน้ํา ตนไม เปนตน 

     

40. นักเรียนจะเก็บขยะไปท้ิงถังขยะ 
      เม่ือเห็นคนอ่ืนท้ิงขยะไมถูกท่ี 

     

ความประหยัด 
41. นักเรียนจะปดกอกน้ําหรือไฟฟา 
       เม่ือใชเสร็จแลว 

     

42. นักเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการ 
       ประหยัดคาใชจายตางๆ 

     

43. นักเรียนชอบรับประทานอาหารท่ี 
      ปรุงขึ้นในบานเพ่ือชวยประหยัด 
      เงิน 

     
 

44. นักเรียนมักจะเปดโทรทัศนท้ิงไว 
       ในขณะทํางานบานโดยไมสนใจ 
       ในรายการ แลวจะเลือกดูเฉพาะ 
        รายการท่ีชอบเทานั้น 

     

45. นักเรียนรับประทานอาหารจน 
       หมดจานไมใหมีอาหารเหลือท้ิง 

     

ความยุติธรรม 
46. ถานักเรียนมีโอกาสเปนหัวหนา 
      หองนักเรียนจะแบงงานใหเพ่ือน 
       ทุกคนทําเทาๆกัน 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 

เห็นดวยมาก
ท่ีสุด 
(5) 

เห็นดวย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวยท่ีสุด 

(1) 
47. เม่ือเพ่ือนทําความผิดนกัเรียนจะ 
      ตัดสินไปตามความจริง 

     

48. เม่ือเห็นเพ่ือนรักทําความผิด 
      ระเบียบของโรงเรียน นักเรียนจะ 
      ทําเฉยๆ 

     

49. นักเรียนมาเขาควิเปนคนสุดทาย 
       จึงควรไดรับขนมเปนคนสุดทาย 

     

50. นักเรียนรับผิดชอบคําพูดของ 
       ตัวเองท่ีพูดออกไป 

     

ความเมตตากรุณา 
51. นักเรียนรูสึกไมสบายใจเม่ือเห็น 
       สัตวบาดเจ็บ 

     

52. นักเรียนชวยบรจิาคเงินให 
      โรงเรียนในโอกาสตางๆเสมอ 

     

53. นักเรียนเคยบริจาคเงินใหขอทาน      
54.  เม่ือเพ่ือนจะจับลูกนกไปเล้ียงท่ี 
     บานนักเรียนจะหามเพ่ือนไมใหทํา 

     

55. นักเรียนจะใหกําลังใจแกเพ่ือนเม่ือ 
      เพ่ือน เจอปญหาและอุปสรรค 

     

 
ขอขอบคุณ เปนอยางสูงที่ชวยตอบแบบสอบถามนี ้

และขอใหทานประสบความสําเร็จสมความมุงหวังทกุประการ 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล  พระครูโกศลสาธุการ (ไพศาล  รกฺขิตธมฺโม)  (อ่ิมผอง) 
วัน เดอืน ป เกดิ  18 มีนาคม 2507  
ที่อยูปจจุบนั  130 หมู  9 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวดัจันทบุร ี
ตําแหนง  เจาอาวาสวัดหนองออ 
สถานที่ทํางาน  วัดหนองออ ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจนัทบุร ี
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2542 
พ.ศ. 2549 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษานอกโรงเรยีน จังหวดัจนัทบุร ี
อนุปริญญาศิลปศาสตร อ.ศศ. (พัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวดัจันทบุร ี

พ.ศ. 2550 
 
พ.ศ. 2551 

รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนคิทางรัฐศาสตร)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวดัจันทบุร ี

พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.  (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวดัจันทบุร ี

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 


