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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            
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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 




