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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
โลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนโลกที่ไรพรมแดน มีการสื่อสาร
ความรู ขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด การแขงขันกันพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมทั้งการแขงขันทางการคา มีคานิยมทางวัตถุสูงมาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน มุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวกมากกวาสวนรวม ขาดการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอยางจริงจังและตอเนื่องทําใหเกิดภาวะ ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุสงิ่ ตางๆ
ดังกลาวนี้ สงผลใหสังคมไทยมีปญหาสลับซับซอนมากขึ้น และเมื่อเกิดปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ํา
อยางรุนแรงตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา ทําใหเกิดปญหาเพิ่มพูนหลายดาน ทั้งปญหาเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันสงผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูข องประชาชนอยางมาก
กอใหเกิดปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม สังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิดปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่นกันในทุกวงการ ปญหาอาชญากรรมมากขึ้น ปญหาการแพรขยายโรคเอดส และ
การติด ยาเสพติดอยางรุนแรงในสังคม ที่เกิดกับเยาวชนของชาติเพิ่มขึ้น โดยลําดับ นอกจากนี้
ยังมีปญหานักเรียนเลนการพนัน นักเรียนยกพวกตีกันระหวางโรงเรียนรวมทั้งปญหาทางเพศอันเกิด
จากการแพรหลายของสื่อตางๆ เปนตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1)
ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวั ต ถุ รวมทั้ ง ด า นเทคโนโลยี ต า งๆด ว ย มี ค วามเจริ ญ
ไปอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามความเจริญดานจิตใจไดลดนอยถอยลง ในสังคมมีความวุนวาย
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ คดโกง การลวงละเมิดทางเพศ การเสพและการคายาเสพติด คดีความ
ในศาลมีมากมาย ทั้งนี้เปนเพราะสังคมมีคนดีลดนอยถอยลง คนดี คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติต นตามศีลธรรมคําสั่งสอนของศาสนา เปน ผูบริสุทธิ์ รูดี รูชั่ว มีใ จบริสุทธิ์
มีความรูสึกนึกคิดในทางที่ดี มีแรงดลใจที่จะกระทําความดี มีคุณคา คุณประโยชนตอตนเอง และ
สวนรวม พรอมทั้งเปนผูมีปญญามีความสามารถ มีศักยภาพที่จะกระทํา และสรางสิ่งที่มีคุณคาคุณประโยชน
นําไปสูความสุขความเจริญของสว นรวม ชุมชน ชาติบานเมืองพรอมดว ยความสุข ความเจริญ
ของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. 2547 : 42)
การพัฒนาจริยธรรมที่ยั่งยืนก็คือการพัฒนาคนดวยการศึกษาตามหลักการที่วา จริยธรรม
เปน ระบบการดําเนิน ชีวิ ต ดีงาม ที่เกิด จากการศึก ษา พัฒ นาคนแบบองคร วม เมื่อพัฒ นาคน
แบบองครวม โดยพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาอยางประสานเกื้อหนุนกันและสอดคลองกัน
เริ่มแตใหพฤติกรรมที่ดี กับจิตที่เปน สุขสอดคลองกัน เราก็สามารถฝก คนได แมแตใหมีคติวา
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สุขไดงายดวยสิ่งเสพนอยที่สุด ซึ่งมนุษยจํานวนมากไมนึกวาจะฝกได เคยแตนึกวาตองเสพมากทีส่ ดุ
จึงจะสุขมากที่สุด แตที่จริงฝกได และ สุขงายดวยวัตถุนอย โดยเขาถึงมิติใหมของความสุขนั้น
สุข ยิ่งกวา สุข มากที่สุด ดว ยการเสพมาก เวลานี้อารยธรรมไมยั่งยืน กําลังสลายสูค วามพิน าศ
เพราะวา การพัฒนาไมยั่งยืนแลวจะแกก็ติดที่จริยธรรมไมยั่งยืน ตอนนี้เราบอกวาคนนี้พัฒนาได
แมแตจะใหสุขงายดวยวัตถุเสพนอยที่สุด และสุขไดโดยไมตองขึ้นตอการเสพวัตถุ เมื่อเราทําได
มนุษยก็ยังมีความสุขโดยไมตองทําลายธรรมชาติ การพัฒนาคนก็มาประสานปจจัยดานเศรษฐกิจ
กับปจ จัยดานธรรมชาติแวดลอมใหลงตัว กลมกลืนกัน ได เพราะฉะนั้น หนทางในการพัฒ นา
ที่ถูกตองและยั่งยืนมีอยูมันไมไดติดขัดฝนใจ หรือทําลายความสุข เราจึงมี จริยธรรมที่ยั่งยืน ที่ทําให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและนําไปสูอารยธรรมที่ยั่งยืน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2543 : 52-53)
การจัดการศึกษานอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิด ความรูแลว จะตองมุงปลูกฝงคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมให กั บผู เ รีย นเพื่ อ ใหเ ป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ ดีอี ก ดว ย ดัง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงตรัสไววา นอกจากการศึกษาจะสอน
ใหคนเกงแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศเราจึงจะไดคนที่มีคุณภาพ คือ
ทั้งเกงทั้งดีมาเปนกําลังของบานเมือง ใหความเกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค และ
ใหความดีเปนปจจัยเพื่อประคับประคองนําความเกงใหเปนไปในทางที่ถูก ที่อํานวยผลประโยชน
อันพึงประสงค (สิปปนนท เกตุทัต และคณะ. 2540 : ข)
อนึ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองดีงามนั้น จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของบุคคลในสถาบันตาง ๆ ชวยกันแกไขและพัฒนา สถาบันตางๆ เหลานี้ ไดแก
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาจะมีผูบริหาร
โรงเรี ยนและคณะครู อ าจารย รว มกั น ทํา หน า ที่ อบรมสั่ งสอน ส งเสริ ม และพั ฒ นาผู เ รี ย น
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดีงาม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
2544 : 2) จากสาระกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวนํา ไปสูการจัดทํา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดลักษณะคนไทยที่พึงประสงคไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2543 : 18)
จากภาวการณดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาสังคมไทยปจจุบัน กําลังประสบปญหาในดานจริยธรรม
และคุณธรรม ทั้งนี้ เปนเพราะการปลอยปละละเลยในเรื่องระบบการควบคุมดูแลรวมไปถึงสถาบัน
ที่มีหนาที่ในการอบรมศีลธรรม จริยธรรมก็ยอหยอนในการอบรม บมนิสัยใหเยาวชนของชาติ
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
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มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ลดคานิยมทางวัตถุ มุงพัฒนาคนใหมีชีวิต
ที่พอเพียง โดยโรงเรียนสมควรไดจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนใหเกิดขึ้น
ในตั ว ผู เ รี ย น เพื่ อ ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น และเป น พลเมื อ งของสั ง คม ที่ มี คุ ณ ภาพต อ ไป
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1)
จากสภาพปญหาตาง ๆ ของเยาวชนไทยในปจจุบัน อาจกลาวไดวามีสาเหตุมาจาก
การพัฒนาที่ขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ เปนผลใหเด็ก และ
เยาวชนมี พ ฤติ ก รรมซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาของสั ง คม อั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเสื่ อ มโทรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในภาวะปจจุบัน
ที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง เปนโลกที่ไรพรมแดนมีก ารสื่อสาร
ความรูและขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด จึงอาจทําใหมีการแพรกระจายปญหาไปไดทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศทั้งในเมืองใหญและในชนบทไดตลอดเวลา จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัด
การศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ยังมีปญหาที่ทําใหไมสามารถ
พัฒ นาเยาวชนของชาติสว นหนึ่งใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของการจัด การศึกษา
ที่ตองการใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง คุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทราบแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรีย บเที ยบคุ ณ ลั ก ษณะทางจริ ยธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมะขาม
สรรเสริญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลของกาวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอมูล ระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งจะ
เป น ข อมู ล เพื่ อใชเ ป น แนวทางในการวางแผน และปรั บปรุ งแกไ ขพั ฒ นาการเรี ยนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ผลของการวิจัย สามารถนําไปใชเปนขอมูล สําหรับผูสอนในการพิจารณา
ปรับปรุงการสอนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคลองกับ
คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่กําลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึก ษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัด จันทบุรี มี จํานวน
หองเรียนทั้งหมด 14 หองเรียน จํานวนนักเรียน 291 คน (โรงเรียนมะขามสรรเสริญ. ปการศึกษา
2554)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ที่กําลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 165 คน
ซึ่งกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปตามแบบของ เครจซี่ 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 ความซื่อสัตย
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
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนขึ้น ผูศึกษาจึงใหความความหมายของศัพทที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้
คุณลักษณะทางจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่เปนความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนํา
ความสุข ความเจริญ ความมั่นคง ประกอบดวย
1. ความรับผิด ชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่อยางตั้งใจ มีค วามละเอียดรอบคอบ
มีความพากเพียรพยายามเพื่อใหงานหรือภาระที่รับผิดชอบอยูบรรลุผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย
2. ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน อยางตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง
ทั้งกาย วาจา ใจ
3. ความมีเหตุผล หมายถึง การรูจักใชสติปญญา ไตรตรองคิด ใครครวญ หรือพิสูจ น
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหประจักษโดยไมผูกพันกับอารมณและความยึดมั่นในความคิดของตนเอง
4. ความกตัญูก ตเวที หมายถึง ความรูสึก สํานึก ในบุญคุณ ของบุค ลผูมีอุปการคุณ
สิ่ ง อั น มี คุ ณ ต อ มนุ ษ ย เ รา และแสดงออกถึ ง ความสํ า นึ ก ในบุ ญ คุ ณ นั้ น ด ว ยการตอบแทนคุ ณ
อาจกระทําดวยสิ่งของหรือการกระทําอยางนอบนอม
5. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอยางยิ่งยวด เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในการงาน
หรือกิจ กรรมที่ทําดว ยขยัน ขัน แข็งกระตือรือรน อดทน ถึงแมจ ะประสบปญหา หรืออุปสรรค
ขัดขวางก็ไมยอมแพและไมยอทอ
6. ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียง เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การใหความรวมมือ
ในการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลวงดวยดีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว รวมทั้งมีความรักในหมูคณะของตน
7. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของตนเองใหปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายและศีลธรรม
8. ความเสียสละ หมายถึง การลดละความเห็นแกตัวการแบงปนแกค นที่ค วรใหดว ย
ทรัพยสิน กําลังกาย และกําลังปญญาของตน
9. ความประหยั ด หมายถึ ง การใช สิ่ ง ของ หรื อ การใช จ า ยอย า งระมั ด ระวั ง และ
พอเหมาะพอควรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอยจนเกินฐานะของตน
10. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนดวยความเที่ยงตรง การพิจารณาเรื่องราวตางๆ
จะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ไมมีความลําเอียงหรือเขากับฝายใดฝายหนึ่ง
11. ความเมตตากรุ ณ า หมายถึ ง ความรั ก ใคร ป รารถนาจะให ผู อื่ น เป น สุ ข และมี
ความสงสารอยากจะชวยใหผูอื่นพนจากทุกข
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สภาพแวดลอมดานครอบครัว หมายถึงความรัก ความอบอุนและความเขาใจจากพอแม
ผูปกครองทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวความสัมพันธในครอบครัวตอความรูสึกนึกคิด การมองโลก
การมองตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสมาชิกในครอบครัว
สภาพแวดลอ มดานสังคม หมายถึง ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ และ สื่อตางๆ
ที่อยูรอบตัวเรา ที่ยั่วยุอารมณไปในทางไมเหมาะสมทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ ง นี้มุ ง ศึก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทางจริ ยธรรมของนั ก เรี ยน โรงเรี ยนมะขาม
สรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
2. สภาพแวดลอมดานครอบครัว
3. สภาพแวดลอมดานสังคม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
คุ ณ ลั ก ษณะทางจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ประกอบดวย
1. ความรับผิดชอบ
2. ความซื่อสัตย
3. ความมีเหตุผล
4. ความกตัญูกตเวที
5. ความอุตสาหะ
6. ความสามัคคี
7. ความมีระเบียบวินัย
8. ความเสียสละ
9. ความประหยัด
10. ความยุติธรรม
11. ความเมตตากรุณา
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สมมติฐานในการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนีผ้ ูวจิ ัยไดตั้งสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1. นักเรียน ที่มี เพศ แตกตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน
2. นักเรียน ที่มี อายุ แตกตางกันมีคุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน
3. นักเรียนที่มี การศึกษา แตกตางกันมี คุณลักษณะทางจริยธรรม แตกตางกัน
4. นักเรียนที่มี สภาพแวดลอมดานครอบครัว แตกตางกันมี คุณลักษณะทางจริยธรรม
แตกตางกัน
5. นัก เรียน ที่มี สภาพแวดลอมดานสังคม แตกตางกัน มี คุณ ลัก ษณะทางจริยธรรม
แตกตางกัน

