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บทที ่1 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

มนุษยมี์คุณลกัษณะเหนือกว่าสัตวโ์ลกทั้งปวงตรงท่ีมีจิตใจและรู้เหตุผล สามารถเรียนรู้

สรรพส่ิงต่างๆ ได ้จึงมีความสามารถในการใชว้ิจารณญาณตดัสินว่า "อะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ” 

ทาํให้สามารถควบคุมความประพฤติของตนมิให้สร้างความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น สังคมมนุษยจึ์งอยู่

ร่วมกนัดว้ยความสันติสุข (0วีรวิท คงศกัด์ิ, 2555) แต่สภาพสังคมปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหน้าดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงระบบการส่ือสารต่างๆ เช่นโทรทศัน์ วิทยุ อินเทอร์เนต ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์โทรศพัทฯ์ลฯ ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนทาํให้สังคมกา้วสู่การเป็นสังคมวตัถุนิยมสังคมการบนัเทิง 

และสังคมการบริโภคมากข้ึนนอกจากน้ียงัเป็นสังคมท่ีเผชิญกบัวิกฤตปัญหาทางจริยธรรมใหม่ๆ ท่ี

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนเช่นการเปล่ียนถ่ายอวยัวะการทาํแทง้เสรี สภาพเสรีทางเพศ การการุณยฆาต 

(การใหผู้ป่้วยหรือผูสู้งอายแุสดงเจตจาํนงคใ์หแ้พทยห์ยดุการรักษาและทาํใหเ้สียชีวิตได)้ การโคลน

น่ิงในมนุษย ์การล่อลวงหรือการทาํอาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตน้  

สาํหรับประเดน็ทางธุรกิจนั้นส่ิงท่ีปรากฎชดัเจนคือเม่ือเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจข้ึน

ในปี 2540 สาธารณชนต่างมีความเห็นว่า ปัญหาดงักล่าวส่วนหน่ึง เกิดจากการกระทาํท่ีขาด

จริยธรรมของนกัธุรกิจ และไดมุ่้งความสนใจไปยงัสถาบนัการศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งผลิตบณัฑิตท่ีจะ

เป็นผูบ้ริหารธุรกิจในอนาคต ใหเ้ขา้มามีส่วนสาํคญัในการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่

บณัฑิตดงักล่าว และตอ้งการให้มีสถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัหลกัสูตรและดาํเนินการสอนให้มี

ความเป็นเลิศดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ จึงทาํให้การสอนจริยธรรมทางธุรกิจแก่นักศึกษาเป็น

ส่ิงจาํเป็นมากยิง่ข้ึน (พชัรา ตนัติประภา, 2549) กอรปกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

มีการกําหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาไวใ้นคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยเห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา

เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง

ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคม (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง ศูนย์กรุงเทพ เปิดสอนสองหลักสูตร คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวิชาไดแ้ก่สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ สาขาการตลาด 

และสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต นกัศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นผู ้

ทาํงานในสถานประกอบการ จากการสังเกตุพบว่าปัญหาจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีพบ
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ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนในเร่ืองของการสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลใ์นช่วง

พกักลางวนั รวมถึงการไม่มีความรับผดิชอบในการเรียน เช่น การเขา้ชั้นเรียนสาย การส่งงานไม่ทนั

ตามเวลา รวมถึงการลอกขอ้สอบเพื่อน 

จากประเด็นปัญหาและความสําคัญดังท่ีกล่าวมาจึงทําให้ผูว้ิจัยมีความสนใจใน

การศึกษาจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ ข้ึนเพ่ือวดัระดบัการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้

เสริมสร้างจริยธรรมของนกัศึกษาใหเ้พิ่มมากข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.  ศึกษาการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ 

2.  เปรียบเทียบการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนย์

กรุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ สาขาวิชา ชั้นปีท่ีศึกษา และอาชีพ  

 

1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

การใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ แตกต่างกนั

ตาม เพศ และอาย ุ  

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของนกัศึกษา 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนในการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม 

 

1.5  คาํนิยามศัพท์ 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การใชเ้หตุผลซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระทาํหรือไม่

กระทาํพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  โดยท่ีเหตุผลจูงใจน้ีจดัแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนตามทฤษฎีของ 

Kohlberg คือ  ความกลวัความเจบ็และทรมานกาย  ความหวงัรางวลัเป็นวตัถุส่ิงของตอบแทนการทาํ

ตามกลุ่มคนใกลชิ้ด  การทาํตามกฎเกณฑ ์วฒันธรรม  และศาสนา  การเคารพตนเองและผูอ่ื้นและยึด

หลักอุดมคติสากลเพื่อส่วนรวม  การวดัการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมน้ี  วดัโดยให้ตอบแบบวดั

ประกอบดว้ยเร่ืองราว / สถานการณ์ทั้งหมด 10 สถานการณ์ 



3 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัจริยธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัจริยธรรม 

2.1.1  ความหมายของจริยธรรม  

จริยธรรม (Morality) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งขวาง หมายถึง ลกัษณะทางสังคม

หลายลกัษณะของมนุษย ์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ ดว้ย ลกัษณะ

และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม อาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ ประเภทหน่ึงเป็นลกัษณะ

และพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ และให้การสนบัสนุนว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และอีก

ประการหน่ึงเป็นลกัษณะและพฤติกรรมท่ีสังคมไม่เห็นชอบ เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่

เหมาะสม  (ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน และเพญ็แข  ประจบปัจจนึก, 2520:3) นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้

ความหมายของจริยธรรมไวอี้กหลายท่านเช่น 

จริยธรรม หมายถึง แบบแผนของการกระทาํท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นเคร่ืองนาํทางไปสู่หลกั

ในการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกหลกัศีลธรรม หรือหมายถึง ส่ิงท่ีพึงประพฤติปฏิบติัเพื่อการอยูร่่วมกนั

อยา่งสงบสุขในสงัคม หรือเป็นธรรมะท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัเพื่อใหอ้ยูใ่นแนวทางของศีลธรรม 

หรือ เป็นหลกัความประพฤติท่ีดีงาม เหมาะสมมีคุณธรรมและถูกตอ้งตามศีลธรรม (คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยา เขตเฉลิมพระเ กียรติ

สกลนครhttp://fartmang.csc.ku.ac.th/kmmgnt/kmmgnt006_06.doc) 

จริยธรรมหมายถึง แบบแผน มาตรฐาน ของความประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม ท่ีสังคม

ยอมรับ (สาโรช บวัศรี, 2522; กรมวิชาการ, 2523) 

สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน (2522). และก่อ สวสัดิพานิช (2522) กล่าวว่าจริยธรรมหมายถึง

ความนึกคิดในส่ิงท่ีดีงามเหมาะสม ควรปฏิบติั  

โคลเบอร์ก (อา้งถึงใน จุรีรัตน์ นนัทยัทวีกุล, 2538) ใหค้วามหมายของจริยธรรมว่า

จริยธรรมเป็นกฎเกณฑท่ี์มีความเป็นสากลท่ีคนส่วนใหญ่รับไดทุ้กสถานการณ์ 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ ์(2535) กล่าววา่จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีควรประพฤติใหเ้กิดความ

ดี ความถูกตอ้ง ความเจริญรุ่งเรืองในสงัคม  

http://fartmang.csc.ku.ac.th/kmmgnt/kmmgnt006_06.doc
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Steiner และ Steiner (1994) ใหค้าํจาํกดัความของจริยธรรมว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกบั 

อะไรดี อะไรชัว่ อะไรผดิ อะไรถูก อะไรท่ีเป็นธรรม อะไรท่ีไม่เป็นธรรม  

Carroll (1993) กล่าววา่จริยธรรมเป็นสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีว่าอะไรดีกบัอะไร

เลว และเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางศีลธรรมและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ จริยธรรมสามารถถือไดว้่าเป็นชุด

ของหลกัการทางศีลธรรมหรือคุณค่าทางศีลธรรม ศีลธรรมเป็นลทัธิ หรือระบบของหลกัแห่ง

ความประพฤติทางศีลธรรมส่วนหลกัแห่งความประพฤติทางศีลธรรม หมายถึง หลกัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงถา้หากจะพิจารณาโดยรวมแลว้ศีลธรรมและจริยธรรมมี

ความหมายท่ีใกลเ้คียงกนัมากจนสามารถใชแ้ทนกนัได ้

เม่ือพิจารณาความสอดคล้องของความหมายของจริยธรรม สามารถสรุปได้ว่า 

จริยธรรม หมายถึง หลกัเกณฑข์องสังคมท่ีใชต้ดัสินพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็นพฤติกรรมท่ีดี

หรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก และควรหรือไม่ควรในการปฏิบติัต่อตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.1.2  คุณลกัษณะของจริยธรรม 

คุณลกัษณะท่ีมาประกอบเป็นจริยธรรมของมนุษย ์ มีสาเหตุและปัจจยัหลากหลาย

ประการ นักการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาหลายหน่วยงานได้กาํหนด

คุณลกัษณะดา้นจริยธรรมท่ีควรจะส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนหรือคนในชาติ ดงัน้ี  
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2523) กล่าวสรุป คุณลกัษณะของจริยธรรมไวด้งัน้ี 

- ความรับผดิชอบ คือความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความผกูพนัดว้ย

ความพากเพียรและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุ

ความสาํเร็จทั้งยงัพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน 

- ความซ่ือสตัย ์ หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและตรงต่อความเป็น

จริง ประพฤติอยา่งตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

- ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชปั้ญญาในการไตร่ตรองพิสูจน์ให้

ประจกัษไ์ม่หลงงมงาย มีความยบัย ั้งชัง่ใจโดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์และความยดึมัน่ของท่ีมีอยูเ่ดิม

ซ่ึงอาจผดิได ้

- ความกตญั�ูกตเวที หมายถึง ความรู้สึกสาํนึกในอุปการคุณท่ีผูอ่ื้นมีต่อบุคคลและ

ตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ ต่อผูอ่ื้น 

- การรักษาระเบียบวนิยั หมายถึงการควบคุมการประพฤติใหถู้กตอ้งและเหมาะสม

กบัจรรยา มารยาท ขอ้บงัคบั กฎหมาย และศีลธรรม 



5 

- ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การใหก้บัคนท่ีควรใหด้ว้ยกาํลงักาย 

กาํลงัทรัพย ์กาํลงัปัญญา รวมทั้งการรู้จกัสลดัท้ิงอารมณ์ร้ายในตนเอง 

- ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ร่วมมือกระทาํ

กิจการใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

- การประหยดั  หมายถึงการใชส่ิ้งของทั้งหลายพอเหมาะพอควรใหไ้ดป้ระโยชน์

มากท่ีสุดไม่ยอมใหมี้ส่วนเกินมากนกั 

- ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัดว้ยความเท่ียงตรง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง

และเหตุผล ไม่มีความลาํเอียง 

- ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข ความสงสารคิด

จะช่วยผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์
 

นอกจากน้ีแลว้จากการประชุมทางวิชาการเก่ียวกบัจริยธรรมไทยของกรมวิชาการ 

(กรมวิชาการ, 2523)  ขอ้สรุปจากผลการประชุม ไดก้าํหนดคุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของคนไทย 

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีพึงประสงค ์ไว ้10 ประการดงัน้ี 

- มีระเบียบวินยั 

- มีความซ่ือสตัย ์ สุจริต  และยติุธรรม 

- ขยนั  ประหยดั และยดึมัน่ในสมัมาชีพ 

- สาํนึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ 

- รู้จกัคิดริเร่ิม  วิจารณ์  และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

- กระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

- มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

- รู้จกัพึ่งตนเองและมีอุดมคติ 

- มีความภาคภูมิและรู้จกัทาํนุบาํรุงศิลปะ วฒันธรรม และทรัพยากรของชาติ 

- มีความเสียสละ เมตตาอารี กตญั�ูกตเวที กลา้หาญ และสามคัคีกนั 

ซ่ึงทั้ ง 10 ประการดังกล่าวควรปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น นักศึกษาและ

ประชาชน 

ธวชัชยั  ชยัจิรฉายากลุ (2529)  ไดศึ้กษาคุณสมบติัของค่านิยมพื้นฐานของคนไทย เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังการวัดจริยศึกษาให้แก่เยาวชนโดยเน้นให้เห็นการจัดลาํดับ

ความสาํคญัของค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรมของแต่ละคุณลกัษณะ ผลการศึกษาเม่ือไดน้าํค่านิยม

ทางจริยธรรมท่ีมีความสาํคญั 10 ลาํดบั มาจดัเรียงจากมากไปนอ้ย พบวา่มีลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี 
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- ความรับผดิชอบ 

- ความมีวินยัในตนเอง 

- ความซ่ือสตัย ์

- การยดึหลกัการ 

- ความกตญั�ู 

- ความเสียสละ 

- ความมีเมตตา 

- ความตรงต่อเวลา 

- การพึ่งพากนั 

- การยดึตวับุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543)  ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ไวใ้นมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดยกล่าวไวใ้นมาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐาน

ท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงมีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

- มีวินยั  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติัตนตามระเบียบและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละ

ศาสนา 

- ซ่ือสตัยสุ์จริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สาํหรับระดบัอาชีวศึกษา) 

- มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

- ประหยัด  (ใช้ส่ิงของและทรัพย์สินทั้ งของตนเองและส่วนรวม ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า) 

คุณลักษณะทางจริยธรรมท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้ นเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ความ

รับผิดชอบเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความสําคญั ดงัท่ีปรากฏในการศึกษาของ ธวชัชยั  ชยัจิรฉายากุล 

(2529)  และยงัปรากฏเสมอๆ ในการระบุคุณลกัษณะทางจริยธรรมของหน่วยงานทางการศึกษา

ต่างๆ แสดงใหเ้ห็นว่าความรับผิดชอบเป็นคุณลกัษณะหน่ึงของจริยธรรมท่ีมีความสาํคญัโดดเด่น

และไดรั้บการกล่าวถึงอยูเ่สมอ   

2.1.3  องค์ประกอบของจริยธรรม  

องคป์ระกอบของจริยธรรมของมนุษยน์ั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความรู้

เชิงจริยธรรม  2) ทัศนคติเชิงจริยธรรม  3)  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และ 4) การปฏิบัติ 

เชิงจริยธรรม ดงัรายละเอียดดงัน้ี 



7 

1)  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้วา่การปฏิบติัหรือพฤติกรรมประเภทใด

เหมาะสมหรือดี และการปฏิบติัหรือพฤติกรรมใดเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงความรู้

เชิงจริยธรรมน้ีจะข้ึนอยูก่บัสงัคมนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่ การพฒันาความรู้เชิงจริยธรรมน้ีจะเก่ียวขอ้ง

กบัตวัแปรดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญา บุคคลจะเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด 

โดยเฉพาะในช่วงอาย ุ2-10 ขวบ จะไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมทางสังคมเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ตาม

ความรู้เชิงจริยธรรมน้ีก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในหลายๆ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การปฏิบัติของบุคคล นอกจากน้ีการศึกษาเก่ียวกับความรู้เชิงจริยธรรมส่วนใหญ่จะเป็น

รายละเอียด ทาํใหย้ากต่อการทาํนายพฤติกรรม 
2)  ทศันคติเชิงจริยธรรม ตามความหมายของทศันคติ ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลมีความ

เช่ือ ความรู้สึก และความพร้อมท่ีจะทาํพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงต่อส่ิงหน่ึงนั้น ทศันคติเชิง

จริยธรรมกห็มายถึง ความเช่ือในลกัษณะท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ความรู้สึกในลกัษณะชอบ-ไม่

ชอบ หรือรู้สึกดี-หรือไม่ดี และความพร้อมท่ีจะปฏิบติั เก่ียวกบัพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัค่านิยมในสังคม นกัจิตวิทยาสังคมเช่ือว่า ทศันคติเชิงจริยธรรมน้ีสามารถใชเ้ป็นตวั

ทาํนายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลไดแ้ม่นยาํกวา่ความรู้เชิงจริยธรรมแต่เพียงตวัแปรเดียว 
3)  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระทาํ 

หรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง เหตุผลท่ีกล่าวน้ีจะแสดงถึงเหตุจูงใจหรือ

แรงจูงใจท่อยู่เบ้ืองหลงัการเลือกจะกระทาํพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิง

จริยธรรมจะทาํใหท้ราบวา่บุคคลท่ีมีจริยธรรมในระดบัแตกต่างกนัอาจมีการกระทาํท่ีคลา้ยคลึงกนั

ได ้และบุคคลท่ีมีการกระทาํเหมือนกนั อาจมีเหตุผลเบ้ืองหลงัการกระทาํและระดบัจริยธรรมท่ี

แตกต่างกนัได ้(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน และ เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก, 2520:5) นักทฤษฎี

พฒันาการทางจริยธรรม คือ เพียเจท ์และโคลเบอร์ก (Piaget, 1932 และ Kohlberg, 1969) ไดใ้ช้

การอา้งเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเป็นเคร่ืองแสดงถึงพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น 

ในการวิจยัน้ีไดศึ้กษาการพฒันาจริยธรรมโดยการใชร้ากฐานจากทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม

ของโคลเบอร์ก และไดใ้ชเ้คร่ืองมือวดัระดบัจริยธรรมของ ประภาเพญ็ สุวรรณ และคณะ (2535) 

สร้างโดยใชว้ิธีการเลือกยอมรับเหตุผลประเภทต่างๆ ของบุคคลเป็นเกณฑ ์ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดน้าํมา

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมยัปัจจุบนัมากข้ึน สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้น้นหนักใน

องคป์ระกอบของการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมเป็นหลกั 
4)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบติัในส่ิงท่ี

สังคมเห็นชอบ หรืองดเว้นไม่แสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือค่านิยมในสังคมนั้ น  

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ไดแ้ก่ การเสียสละ การช่วยเหลือบุคคลอ่ืน การโกงส่ิงของเงินทอง การ
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กล่าวเทจ็ เป็นตน้  ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ียากในการปฏิบติัท่ีจะให้ไดม้า

ซ่ึงขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เพราะตอ้งสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริง  
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้  จริยธรรมของบุคคล 

ดา้นต่างๆ แยกออกเป็นเอกเทศ และบุคคลสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการเลียนแบบ หรือจากการไดรั้บ

แรงเสริม ส่วนเหตุผลเชิงจริยธรรมตอ้งพ่ึงกระบวนการเรียนรู้ ดงันั้นการปลูกฝังจริยธรรมจึงเป็น

หน้าท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและทุกสถาบันในสังคมนับตั้ งแต่สถาบันครอบครัวท่ีมี

บทบาทท่ีสําคญัมากและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปลูกฝังจริยธรรมในเด็ก ครอบครัวเป็นผูเ้ตรียม

พื้นฐานความพร้อมทางจิตใจให้บุคคลรับอิทธิพลจากแหล่งอ่ืนๆ ไดใ้นปริมาณและคุณภาพท่ี

แตกต่างกนั นอกจากน้ีแลว้เม่ือเด็กโตข้ึน โรงเรียน กลุ่มเพ่ือน ส่ือมวลชน  ศาสนา เพื่อนร่วมงาน 

ฯลฯ ก็มีอิทธิพลในการปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคคล รวมทั้ งสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงก็มีหน้าท่ี

รับผดิชอบในการปลูกฝังจริยธรรมใหแ้ก่บุคคลดว้ย 

จริยธรรมเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือ ค่านิยม และคุณธรรม ค่านิยม คือ ส่ิงท่ีคน

ส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าสาํคญั เช่น การรักษาหนา้ ความมีอาวุโส ฯลฯ ส่วนคุณธรรม คือ ส่ิงท่ี

คนส่วนใหญ่ในสงัคมเห็นว่าดี เช่น ความซ่ือสัตย ์วินยั ประหยดั ฯลฯ  ลกัษณะบางอยา่งจึงเป็นได้

ทั้งคุณธรรมและค่านิยมไปพร้อมๆ กนั เช่น ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่เห็นว่า “ความกตญั�ู” เป็น

ส่ิงท่ีมีความสาํคญั และดีงาม 

จริยธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือคุณธรรมหรือค่านิยมตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป มีความขดัแยง้กนั ทาํ

ใหค้นตกอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งตดัสินใจ หรือตอ้งแกปั้ญหา การเลือกในการปฏิบติัน้ีจะบ่งช้ีถึงว่าเป็น

ผูมี้จริยธรรมเป็นอยา่งไร สูงหรือตํ่า ส่วนมากแลว้คนเรามกัพบเหตุการณ์ขดัแยง้ระหว่างความเห็น

แก่ตวักบัการเห็นแก่คนอ่ืน หรือเห็นแก่ส่วนรวม ถา้การตดัสินใจปฏิบติัเพราะความเห็นแก่ตวัก็

แสดงวา่เป็นคนมีจริยธรรมตํ่า (ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน, 2526: 2-3) 

2.1.3  ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรม 

2.1.3.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (ประภาศรี สีหอาํไพ, 2540) 

เพียเจต ์ เช่ือว่าพฒันาการทาง จริยธรรมเป็นกระบวนการพฒันาตามลาํดบัขั้น หรือการพฒันา

จริยธรรมจะไม่มีการขา้มขั้น เพียเจต ์แบ่งขั้นพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ขั้น ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ขั้นก่อนจริยธรรม (Permoral Stage) เป็นระดบัจริยธรรมของเดอ็าย ุ0 – 2 ปี 

ซ่ึงยงัไม่สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียด ทาํใหค้วามสามารถในการตดัสินความถูกผดิของ

การกระทาํหรือความคิดในการเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํเป็นไปตามความตอ้งการทางร่างกาย

หรือความคิดเห็นของคนใกลชิ้ด เช่น เด็กประพฤติตามคาํแนะนาํหรือการห้ามปรามของพ่อแม่ 

โดยคิดวา่ส่ิงท่ีพอ่แม่ใหป้ระพฤตินั้นเป็นส่ิงดี 
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(2)  ขั้นปฏิบติัตามคาํสั่งหรือแปลความตามเกณฑ ์(Heteronomous Stage) เป็น

ระดบัจริยธรรมของเด็กอาย ุ2 – 8 ปี ซ่ึงสามารถเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มและบทบาทท่ีเขาควรปฏิบติัต่อ

ผูอ่ื้นได ้ สามารถประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบได ้ ตดัสินใจว่าส่ิงใดควรกระทาํหรือไม่ควร

กระทาํดว้ยตนเองเร่ิมรับรู้และการทาํตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองมากข้ึน หรือ

ใกลเ้คียงกบัการกระทาํตามกฎระเบียบและกฎเกณฑข์องสงัคม  

(3)  ขั้นเหตุผลของตนเองหรือแปลความพฤติกรรม (Autonomous Stage) เป็น

ระดบัจริยธรรมของเด็กอาย ุ 8 ปีข้ึนไป ซ่ึงสามารถคิดและตดัสินใจไดด้ว้ยเหตุผลของตนเอง เร่ิม

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกตและเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นได้

ถูกตอ้งมากข้ึน ประพฤติปฏิบติัเพื่อตอบสนองพฒันาการทางดา้นจิตใจมากข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นการ

พฒันาการทางจริยธรรมขั้นสูง 

2.1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ทฤษฎพีฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ทฤษฎีพฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม (The cognitive theory of development of 

moral reasoning ability) ถูกเสนอโดยนกัจิตวิทยา ช่ือ Lawrence Kohlberg ซ่ึงเป็นศาสตราจารยใ์น 

Harvard University โดยเสนอทฤษฎีน้ีตามพื้นฐานจากทฤษฎีพฒันาการของการรู้การคิดของ Jean 

Piaget (Kohlberg, 1969; 1976; 1980, อา้งถึงใน ดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) โดย Kohlberg ได้

เสนอวา่พฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม มีลกัษณะดงัน้ี 

ประการแรก เหตุผลเชิงจริยธรรม มีการพฒันาตามระดบัความสามารถของการรู้การคิด

หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม มีพฒันาการตามระดบัสติปัญญาตามทฤษฎีของ Piaget 

บุคคลท่ีมีความสามารถทางการคิดในขั้นตน้ๆ โดยเฉพาะในวยัเด็ก มกัเป็นผูท่ี้คิดเก่ียวกบัตนเอง

และรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น โดยคิดว่า คนอ่ืนจะตอ้งรู้สึก คิด และกระทาํอยา่งท่ีตนคิด รู้สึก

และ อยากกระทาํเช่นเดียวกนั โดยมิไดม้องว่า บุคคลอ่ืนอาจคิด รู้สึก หรือ กระทาํ ต่างจากตน

เพราะเขาอยูใ่นกาลเทศะ หรือมีความจาํเป็นต่างจากตน บุคคลท่ีมีความคิดเช่นน้ี Piaget เรียกว่ามี

ความเป็น Egocentric สูงเม่ือบุคคลโตข้ึน เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน บุคคลจะมีพฒันาการ

ทางสติปัญญาเพิ่มข้ึน โดยเรียนรู้ว่า คนอ่ืนอาจมิไดมี้ความรู้สึก คิด หรือกระทาํอยา่งท่ีตนคิดหรือ

กระทาํ เพราะเขาอยูใ่นสถานการณ์ต่างๆ จากเรา บุคคลในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ซ่ึงมี

ความคิดในขั้นรูปธรรม มกัเป็นบุคคลประเภท “ตาเห็น มือจบัตอ้งได ้ จึงจะเช่ือหรือปฏิบติัตาม” 

ดงันั้นส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งคาดการณ์ ตอ้งคิดก่อนกระทาํว่า จะเกิดผลดีผลเสีย

อยา่งไรต่อตนเองและสังคมในอนาคต บุคคลท่ีมีสติปัญญาในขั้นรูปธรรมจึงไม่สามารถควบคุม
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ใหต้นทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพื่ออนาคตท่ีดีได ้ ส่วนบุคคลท่ีมีระดบัสติปัญญาสูง มกัเป็นบุคคลตั้งแต่

ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นตน้ไป คือบุคคลท่ีมีความสามารถทางการรู้การคิดในขั้นนามธรรม เป็นผู ้

ท่ีสามารถคิดและรับรู้ และคาดการณ์ในส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือยงัไม่เกิดข้ึนในปัจจุบนั มี

ความสามารถในการแยกแยะสาเหตุและผล มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์และวิเคราะห์ได ้

ดงันั้น บุคคลเหล่าน้ีจึงมกัเป็นผูท่ี้มีจริยธรรมสูง เพราะเป็นผูท่ี้คิดวิเคราะห์ไดว้า่ ส่ิงท่ีตนเองกระทาํ

นั้น เป็นส่ิงท่ีดีมากนอ้ยเพียงใดและจะส่งผลดีผลเสียกบัใคร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็นผู ้

ท่ีเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล ซ่ึงส่วนหน่ึงคือ เร่ืองของบาปบุญคุณโทษ การทาํดีไดดี้ 

การทาํชัว่ไดช้ัว่ ตลอดจนสามารถยอมรับเร่ือง นรกสวรรคแ์ละนิพพาน 

ประการทีส่อง จากประการแรกจะเห็นไดว้า่ ความสามารถทางสติปัญญาพฒันาไปตามวยั

หรืออาย ุโดยส่วนใหญ่ บุคคลท่ีอายนุอ้ย มีความสามารถทางการรู้การคิดนอ้ยกว่าหรือมีสติปัญญา

นอ้ยกว่า บุคคลท่ีมีอายมุาก ดงันั้น ความสามารถของการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ซ่ึงเก่ียวโยงกบั

ความสามารถทางสติปัญญา จึงแตกต่างกนัไปตามอายเุช่นกนั โดย Kohlberg เสนอว่า บุคคลในวยั

เด็ก จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตํ่ากว่า บุคคลในวยัผูใ้หญ่ Kohlberg ไดเ้สนอว่า พฒันาการของ

เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral stages) มี 3 ระดบั ในแต่ละระดบัยงัแบ่งเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ 
 

ตารางท่ี 2.1  พฒันาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ Kohlberg (1969) 

ระดบัจริยธรรมและอาย ุ ขั้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 

ระดบัท่ี 1 ก่อนกฎเกณฑ ์อาย ุ2-10 ขวบ ขั้นท่ี 1  หลกัการหลบหลีกการถูกลงโทษ 
ขั้นท่ี 2  หลกัการแสวงหารางวลั 

ระดบัท่ี 2 ตามกฎเกณฑ ์อาย ุ10-16 ปี ขั้นท่ี 3  หลกักการทาํตามความเห็นชอบของ

ผูอ่ื้น 
ขั้นท่ี 4  หลกัการทาํตามหนา้ท่ีและกฎขอ้บงัคบั

ในสงัคม 

ระดบัท่ี 3 เหนือกฎเกณฑ ์อาย ุ16 ปีข้ึนไป ขั้นท่ี 5  หลกัการทาํตามคาํมัน่สญัญา 
ขั้นท่ี 6  หลกัการยดึอุดมคติสากล 

 
ระดับที ่1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Preconventional level) 

เด็กอาย ุ2 ถึง 10 ขวบ จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัน้ี โดยเด็กจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีพ่อ

แม่บอกให้กระทาํ และเรียนรู้ว่าส่ิงใดดีหรือส่ิงใดไม่ดี จากผลท่ีเด็กกระทาํแลว้ โดนลงโทษทาง

กายหรือไดรั้บรางวลั Kohlberg ไดแ้บ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัน้ีออกเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ 
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ขั้นที ่1 หลกัการหลบหลกีการถูกลงโทษ (Punishment and obedience orientation) ขั้น

น้ีเป็นพฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นแรก เป็นจริยธรรมของเด็กอาย ุ2 ถึง 7 ขวบ เด็กจะ

ตดัสินใจหรือยอมกระทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง เพราะความกลวัความเจ็บปวดจากการถูก

ลงโทษทางกาย เช่น เด็กไม่ด้ือ เด็กยอมทาํตามส่ิงท่ีผูเ้ล้ียงบอกหรือสั่ง เพราะกลวัถูกตี กลวัถูก

ลงโทษ จริยธรรมในขั้นน้ีอาจปรากฏในผูใ้หญ่ท่ีเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่พฒันาตามวยั เช่น ไม่

กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพราะกลวัถูกลงโทษ หรือกลวัตกนรก เป็นตน้ 

ขั้นที ่ 2 หลกัการแสวงหารางวัล (Instrumental-relativist orientation) เป็นจริยธรรม

ของเดก็อาย ุ7 ถึง 10 ขวบ เดก็จะเรียนรู้วา่ การกระทาํท่ีถูกตอ้ง คือ การกระทาํท่ีไดรั้บผลตอบแทน

ท่ีน่าพอใจ เช่น ขนม อาหาร ของเล่น หรือ เงิน เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเขา้ทาํนองว่า “ยืน่

หมู ยืน่แมว” หรือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” หรือ “ผลดักนัเกาหลงั” มกัปรากฏการใหเ้หตุผลในการ

กระทาํในจริยธรรมขั้นน้ี เช่น เด็กจะทาํตามคาํสั่ง ก็ต่อเม่ือมีส่ิงของตอบแทน เช่น ขนม เงิน เป็น

ตน้ ผูใ้หญ่ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงกัในขั้นน้ีจะใหเ้หตุผลการกระทาํหรือไม่กระทาํเช่น ทาํแลว้

ไม่คุม้ค่ากบัท่ีลงทุนลงแรง หรือ ทาํแลว้สูญเปล่า หรือ จะทาํส่ิงใด ถึงแมจ้ะเป็นหนา้ท่ีก็จะขอหรือ

ตอ้งไดส่ิ้งตอบแทน มิฉะนั้นจะไม่ทาํ หรือทาํแบบขอไปที เป็นตน้ 

ระดับที ่2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) 

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัน้ี เป็นของเดก็ท่ีมีพฒันาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมมากข้ึน

กรอบแนวคิดในการวิจยัยดึทฤษฎีจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) ดงัน้ี 

ซ่ึงโดยส่วนมาก คือ เด็กในอายรุะหว่าง 10 ถึง 16 ปี ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีเด็กไดรั้บการ

ถ่ายทอดทางสังคมจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะครอบครัว เพ่ือนและสังคม อิทธิพลจากแหล่ง

เหล่าน้ีจึงมีผลต่อเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก และแสดงบทบาทของตนตามท่ีสังคมคาดหวงัได ้

ในระดบัน้ีแบ่งเป็นอีก 2 ขั้น คือ 

ขั้นที ่3 หลกัการทาํตามความเห็นชอบของผู้อืน่ (Interpersonal concordance) 

ในช่วงน้ี เหตุผลท่ีสาํคญัในการท่ีเด็กจะตดัสินใจกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรมเกิดจาก

การท่ีเดก็รู้สึกวา่ ส่ิงท่ีตดัสินใจกระทาํหรือไม่กระทาํนั้น ไดรั้บความเห็นชอบ ยนิยอม หรือเป็นไป

ตามท่ีบุคคลรอบขา้งคาดหวงัหรือยอมรับ ดงันั้นเด็กในช่วงอาย ุ10 ถึง 13 ปี มกัมีพฤติกรรมคลอ้ย

ตามพฤติกรรมเลียนแบบ หรือ พฤติกรรมท่ีทาํใหต้นเป็นจุดเด่น เพ่ือเรียกร้องความสนใจและการ

ยอมรับจากผูอ่ื้น โดยเฉพาะเพื่อน ในเด็กบางคน การท่ีจะเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือน ทาํใหต้นตอ้ง

แสดงพฤติกรรมท่ีเด่น รู้สึกว่าตนเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงอาจเป็นพฤติกรรมไม่น่าปรารถนาหรือเบ่ียงเบน

เช่น พฤติกรรมการขบัรถซ่ิง พฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็นตน้ ส่วนผูใ้หญ่ท่ีจริยธรรม

หยดุชะงกัอยูใ่นขั้นน้ี คือ บุคคลท่ีกระทาํการใดๆ โดยเห็นแก่พวกพอ้ง เครือญาติหรือเพื่อนฝงู
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มากกว่าท่ีจะตดัสินใจกระทาํส่ิงใด เพราะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลกั โดยจะเลือกยึดเอา

ผลประโยชน์ของตนหรือพวกพอ้งเป็นหลกัมากกวา่เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

ขั้นที ่ 4 หลกัการทําตามหน้าที่และกฎข้อบังคับในสังคม (Law and order) จริยธรรมใน

ขั้นน้ีเป็นจริยธรรมท่ีสูงกว่าขั้นท่ี 3 ในขั้นน้ีบุคคลกระทาํส่ิงต่างๆ ตามกฎระเบียบหรือหนา้ท่ีท่ี

สังคมกาํหนด โดยไม่คาํนึงถึงญาติหรือพวกพอ้งเพื่อนฝงู โดย Kohlberg เสนอว่า จริยธรรมในขั้น

น้ีเป็นจริยธรรมของเด็กอาย ุ 13 ถึง 16 ปี เช่น การปฏิบติัตามกฎระเบียบโรงเรียน การปฏิบติัตาม

กฎจราจร การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารหรือหน่วยงาน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามผูใ้หญ่

หลายคนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดชะงกัอยู่ในขั้นน้ี โดยการท่ีอา้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัมาเป็น

ประโยชน์ในการท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออีกนยัหน่ึง คือ การนาํระเบียบท่ี

มนุษยต์ั้งข้ึนมาอา้งโดยไม่ดูผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ระดับที ่3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Postconventional level) 

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัน้ีเป็นของบุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 16 ปี ข้ึนไป บุคคลจะตดัสินใจ

กระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดตามความคิดและเหตุผลของตน ซ่ึงเห็นว่าเหมาะสมแลว้ โดยมกั

ตดัสินใจบนพื้นฐานความถูกตอ้ง ยติุธรรม และ/หรือ ยดึประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคมเป็น

หลกัโดยแบ่งไดเ้ป็นอีก 2 ขั้น คือ 

ขั้นที ่5 หลกัการทําตามคําม่ันสัญญา (Social-contract legalistic orientation) บุคคลยดึ

ขอ้ตกลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความถูกตอ้งเป็นหลกั ซ่ึงขอ้ตกลงและความถูกตอ้งเป็นไป 

ขั้นที ่ 6 หลกัการยึดอุดมคติสากล (Universal-ethic principal orientation) บุคคลจะ

แสดงเหตุผลท่ีเป็นหลกัสากล ไม่ยดึติดต่อกฎเกณฑท์างสังคมของตน บุคคลมีความยดืหยุน่ทาง

จริยธรรม กระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดตามหลกัอุดมคติสากล เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

หลกัขั้นน้ีจะปรากฏในผูใ้หญ่ 

2.1.4  แบบวดัการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงมาเป็น

ลาํดบัในปัจจุบนัเคร่ืองมือแบบวดัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมท่ีนิยมใชมี้ 3 ชนิด (ดวงเดือน พนัธุม

นาวิน, 2524 และสุรพงษ ์ชูเดช, 2534 อา้งถึงใน ฤกษช์ยั คุณูปการ, 2539) ดงัน้ี 

(1) แบบวดัแบบอตันยัหรือเขียนตอบโดยอิสระเป็นแบบวดัซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม

ชนิดเขียนตอบจาํนวน 5-9 ขอ้ คาํถามแต่ละขอ้เป็นปัญหาจริยธรรมท่ีแสดงถึงความขดัแยง้ระหวา่ง

ความตอ้งการส่วนตวักบักฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม การเขียนตอบมกัจะเป็นการแสดงความ

คิดเห็นหรือการให้เหตุผลต่าง ๆ เก่ียวกบัการกระทาํของตวัละครในเน้ือเร่ืองสําหรับการตรวจ
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คาํตอบเพื่อแบ่งระดบัจริยธรรมของผูต้อบจะเนน้ท่ีตวัเหตุผลมากกวา่การถูกหรือผดิองคาํตอบและ

ควรตรวจอยา่งนอ้ย 2 คน 

(2) แบบวดัแบบปรนยัหรือแบบวดัชนิดมีตวัเลือกเป็นแบบวดัซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือ

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาขดัแยง้ทางจริยธรรมจาํนวน 10-15 เร่ือง แต่ละเร่ืองจะมีคาํตอบใหเ้ลือก 6 

ตวัเลือกจะจาํแนกระดบัเหตุผลเชิงจริยธรรมครบทั้ง 6 ขั้น ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ 

โคลเบอร์ก ผูต้อบจะเลือกตอบตวัเลือกท่ีคิดวา่ใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นและเหตุผลของตนเองมาก

ท่ีสุดไดเ้พียงเร่ืองละ 1 คาํตอบ แบบวดัชนิดมีตวัเลือกน้ี เป็นวิธีมาตรฐาน เพราะการตรวจคาํตอบ

และการใหค้ะแนนมีรูปแบบหลกัเกณฑม์าตรฐานเดียวกนัจึงไม่มีความลาํเอียงในการตรวจ 

(3)  แบบวดัจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นคาํตอบเป็นแบบวดัซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือ

เร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาขดัแยง้ทางจริยธรรม แต่ละเร่ืองหรือแต่ละปัญหามีคาํตอบแสดงเหตุผล

เชิงจริยธรรมไวใ้หจ้ดัลาํดบัจาํนวน 12 ประเดน็ ผูต้อบตอ้งประเมินความสาํคญัแต่ละประเด็ก และ

จดัลาํดบัความสาํคญัเรียงจากประเด็นท่ีสาํคญัมากท่ีสุดไปยงัประเด็นท่ีสาํคญันอ้ยท่ีสุด และเลือก

ประเดน็ท่ีสาํคญัในลาํดบัตน้ ๆ ตามจาํนวนท่ีตอ้งการมาเรียงลาํดบัความสาํคญัอีกคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัใชแ้บบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นแบบวดัแบบปรนยั 

มีคาํตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ซ่ึงจาํแนกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมครบทั้ ง 6 ขั้น ตามทฤษฎี

พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

 

2.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศพบงานวิจยัเก่ียวกบัการใหเ้หตุผล

ทางจริยธรรมดงัน้ี 

Kohlberg (1969) ไดศึ้กษาจริยธรรมตามแนวของ Piaget และพบความจริงว่า พฒันาการ

ทางจริยธรรมของมนุษยน์ั้น มิไดบ้รรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคลอายตุั้งแต่ 10 ปี เป็นส่วนมาก แต่

มนุษยใ์นสภาพปกติจะมีพฒันาการทางจริยธรรมอีกหลายขั้นตอน จากอาย ุ11 ปี ถึง 25 ปี  

Holstein (1976) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของวยัรุ่นและบิดา

มารดาของวยัรุ่นเหล่านั้นในช่วง 3 ปี ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบช่วงยาว (Longitudinal study) พบผล

สอดคลอ้งกบัผลของ Kohlberg คือ ผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นบิดามารดาของเด็กวยัรุ่นท่ีถูกศึกษา ผูซ่ึ้งกาํลงัอยู่

ในช่วงอาย ุ40 ปีเศษ ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่ มีจริยธรรมในขั้นท่ี 4 ผูใ้หญ่ชายมีพฒันาการทาง

จริยธรรมสูงกว่าผูใ้หญ่หญิง และในช่วง 3 ปี ท่ีมีการวดัสองคร้ังนั้น จริยธรรมของผูใ้หญ่กา้วหนา้

ข้ึนนอ้ยมาก ซ่ึงตรงขา้มกบัวยัรุ่นชายหญิงท่ีเป็นบุตร ในช่วงสามปีท่ีเวน้ไปนั้นเด็กมีพฒันาการ

ทางจริยธรรมเร็วมาก ในการวดัคร้ังแรก เด็กเหล่าน้ีอายพีุยง 13 ปี เด็กหญิงมีพฒันาการทาง
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จริยธรรมสูงกว่าเด็กชาย แต่พอมาวดัอีกคร้ังเม่ืออาย ุ 16 ปี ชายมีพฒันาการสูงกว่าหญิง จึงทาํให้

เขา้ใจบทบาทของเพศและอายท่ีุมีต่อพฒันาการทางจริยธรรมไดดี้ข้ึนดว้ย 

จุรีพร กาญจนการุณ (2552) ศึกษาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของนกัศึกษา มจธ. เก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั โดย

การวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษา มจธ. จาํนวน 383 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถามอยา่งมีโครงสร้าง 2 ชุด สร้างข้ึนโดยใชแ้นวคิดของ

โคลเบอร์ก และตามวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพื้นฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และเก็บ

ขอ้มูลภาคสนามโดยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั เป็นกลุ่มนกัศึกษา มจธ.ท่ีกาํลงั

ศึกษาวิชามนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตจาํนวน10 กลุ่ม (กลุ่มละ 8-10 คน) วิเคราะห์

และสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และการสรุปเชิงอุปนยั ผลการวิจยั

ปรากฏทั้งขอ้มูลเชิงสถิติ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ีคือ นกัศึกษา มจธ. มีการใชเ้หตุผลเชิง

จริยธรรม อยูใ่นระดบัเหนือกฎเกณฑส์ังคม (=4.56) และมีการรับรู้เก่ียวกบัสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขอยู่

ในระดบัค่อนขา้งสูง ( = 3.74) ตวัแปรการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม และการรับรู้เก่ียวกบัสังคมอยู่

เยน็เป็นสุข มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ.001 โดย r =.756 นัน่คือ 

นักศึกษาท่ีมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมสูง จะมีการรับรู้เก่ียวกบัสังคมอยู่เยน็เป็นสุขสูงดว้ย 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ นกัศึกษา มจธ.มีการใหค้วามหมายของคุณธรรม จริยธรรมทั้งส่วนท่ี

เป็นนามธรรม และส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ในแง่ประโยชน์ของคุณธรรมจริยธรรมนั้น กลุ่มนกัศึกษา

เห็นว่ามีประโยชน์เกิดข้ึนไดท้ั้งส่วนตน และส่วนรวมส่วนวิธีการสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรม

จริยธรรมนั้น นกัศึกษาเห็นวา่มีทั้งวิธีปฏิบติัตนดว้ยการแบ่งปัน และวิธีนาํหลกัคุณธรรมจริยธรรม

มาใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดักิจกรรมโครงงานทางสงัคม 

นํ้ าทิพย ์ ทบัทิมทอง (2554) ศึกษาเร่ืองการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทย ์

มหาวิทยาลยันเรศวรมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทย ์

มหาวิทยาลยันเรศวร กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนิสิตแพทยท์ั้ง 6 ชั้นปีของมหาวิทยาลยั นเรศวรในปี

การศึกษา 2551 จาํนวน 510 ราย ผลการศึกษา พบว่า นิสิตแพทยท์ั้งหมดจาํนวน 510 ราย ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 43.8 มีระดบัการใชเ้หตุผล เชิงจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 4 คือ หลกัการทาํตามหนา้ท่ีทาง

สงัคม รองลงมาร้อยละ 39.5 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบั การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยูข่ ั้นท่ี 3 คือ หลกัการ

ทาํตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรดา้น ชั้นปีพบว่า นิสิตแพทยช์ั้นปีท่ี 1 มีระดบัการ

ใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่านิสิตชั้นปีท่ีสูงกว่าทุกชั้นปีอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) และ



15 

พบว่านิสิตแพทยช์ั้นปรีคลินิกจะมีระดบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม สูงกว่านิสิตแพทยช์ั้นคลินิก

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) นอกจากนั้ยงัพบว่าระดบัชั้นปีกบัระดบั การใชเ้หตุผลเชิง

จริยธรรมของนิสิตแพทยมี์ความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัปานกลาง (r= -.474) อย่างมี 

นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า นิสิต

แพทยท่ี์มี ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั มีระดบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทาง สถิติ (p<0.01) โดยพบว่านิสิตแพทยท่ี์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีระดบัการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรม สูงกว่านิสิตแพทยท่ี์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า นอกจากนั้นยงัพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัระดบั การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทยมี์ความสัมพนัธ์กนั

ทางบวกในระดบัเลก็นอ้ย (r=0.127) อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) เม่ือเปรียบเทียบตวัแปร

ดา้นเพศและรายไดต้่อเดือนของครอบครัวพบว่า นิสิต แพทย ์ มีระดบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ไม่แตกต่างกนั 

พิชามญชุ ์ ปฐมศิริกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ

ทาํงานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือในบริษทักลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและ

อาหารสาเร็จรูป มีความมุ่งหมายคือ 1.เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะทางจิตและ 

ปัจจยัทางสังคม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ

ในบริษทักลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและอาหารสาเร็จรูป 2. เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการทางาน

จดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือในบริษทักลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและอาหาร

สาเร็จรูป ดว้ยปัจจยัลกัษณะทางจิตและปัจจยัทางสงัคม 3. เพื่อคน้หาตวัแปรท่ีสาคญัในการทานาย

พฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออย่างมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือในบริษทักลุ่มวิสาหกิจการ

ผลิตอาหารและอาหารสาเร็จรูปกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือในบริษทักลุ่มวิสาหกิจ

การผลิตอาหารและอาหารสาเร็จรูปจานวน 246 คน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรลกัษณะ

ทางจิต 4 ตวัแปร คือ เจตคติท่ีดีต่อการทางานจดัซ้ือ เหตุผลเชิงจริยธรรม บุคลิกภาพเชิงรุก และ

การรับรู้ความสามารถของตนในการทางานจดัซ้ือ และตวัแปรลกัษณะทางสังคม 2 ตวัแปร คือ 

การสนบัสนุนจากองคก์าร บรรยากาศการส่ือสารในองคก์าร ส่วนตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการ

ทางานจดัซ้ืออย่างมีประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพื้นฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบ Enter สรุป

ผลการวิจยั ดงัน้ี 1. เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการทางานจดัซ้ือสูง และรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์ารสูงเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมี

ลกัษณะอ่ืนๆ ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายมุาก กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่า และกลุ่มรายไดสู้ง 2. เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการทางานจดัซ้ือสูง และรับรู้
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บรรยากาศการส่ือสารในองคก์ารท่ีดีสูง เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมีลกัษณะอ่ืนๆ ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มระดบั

การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่มประสบการณ์ทางานจดัซ้ือนอ้ย กลุ่มประสบการณ์ทางาน

จดัซ้ือมาก และกลุ่มรายไดสู้ง 3. เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนในการทางาน

จดัซ้ือสูง และรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารสูง เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออย่างมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือท่ีมีลกัษณะอ่ืนๆ ในกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายมุาก และ

กลุ่มรายไดสู้ง 4. ตวัแปรลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคม 6 ตวั ร่วมกนัทานายพฤติกรรมการ

ทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือได ้ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย โดยในกลุ่ม

รวม สามารถทานายไดร้้อยละ 57 อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีตวัแปรท่ีเป็นตวัทานาย

สาคญั 4 ตวั คือ เจตคติท่ีดีต่อการทางานจดัซ้ือ (β= .28) บรรยากาศการส่ือสารในองคก์าร (β= 

.28) การรับรู้ความสามารถของตนในการทางานจดัซ้ือ (β= .24) และเหตุผลเชิงจริยธรรม (β= 

.19) ตามลาดบั ในกลุ่มยอ่ยลกัษณะทางจิตท่ีสาคญั ตวัแรก ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อการทางานจดัซ้ือ 

ทานายพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นลาดบัแรก ใน 4 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่ม

อายมุาก กลุ่มปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่มประสบการณ์นอ้ย และกลุ่มรายไดสู้ง ต่อมาคือ การรับรู้

ความสามารถของตนในการทางานจดัซ้ือ ทานายพฤติกรรมการทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ

ไดเ้ป็นลาดบัแรก ใน 3 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มอายนุอ้ย กลุ่มต่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มประสบการณ์

มาก ส่วนลกัษณะทางสังคมท่ีสาคญั ไดแ้ก่ บรรยากาศการส่ือสารในองคก์าร ทานายพฤติกรรม

การทางานจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นลาดบัแรก ใน 1 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่า 

แจ่มนิดา คณานนัท ์ และอรพินทร์ ชูชม (2555) ศึกษาปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงานของขา้ราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสังคม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงาน ปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสังคมท่ีสามารถทาํนาย

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงาน และคน้หาตวัแปรท่ีสําคญัในการทาํนาย

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงาน โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ

ขา้ราชการพลเรือนท่ีปฏิบติังานในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 3,516 คน กาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane (1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 359 

คน ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แบบ 

enter ผลการวิจยัพบว่า 1) ไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติท่ีดีต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและ

การเห็นแบบอยา่งการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใน

ท่ีทาํงานของขา้ราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ 2) พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัใน
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ปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าและการรับรู้ข่าวสารดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงานของขา้ราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสังคม สามารถร่วมกนั

ทํา น า ย พ ฤ ติก รร มก า รป ระ ห ยัด พ ลังง า น ไ ฟ ฟ้ า ใ น ท่ีทําง า น ข อง ข้าร าช ก า ร พ ล เ รื อ น

กระทรวงศึกษาธิการไดท้ั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มท่ีจาํแนกตามลกัษณะชีวสังคม โดยในกลุ่มรวม

สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีทาํงานของขา้ราชการพลเรือน

กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้้อยละ 53 โดยตวัแปร 4 ตวั ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า การรับรู้ความสามารถของตนในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การเห็นแบบอย่างการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า และการรับรู้ข่าวสารดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป็นตวัทาํนายท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวัทาํนายท่ีสาํคญัอนัดบัแรกไดแ้ก่ การเห็นแบบอยา่งการประหยดั

พลงังานไฟฟ้า (β = .29) และรองลงมา คือ เจตคติท่ีดีต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้า (β = .27) 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิศึกษา 

 

3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนย์

กรุงเทพ จาํนวน 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ สาขาการตลาด และสาขา

การจดัการระบบสารสนเทศ ทุกชั้นปี รวมจาํนวน 282 คน เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนไม่มาก

ดงันั้นจึงเลือกตวัอยา่งโดยการเลือกทั้งประชากร 

 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการสงัเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 

 

             ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
……………………… 

เพศ 
อาย ุ
เกรดเฉล่ีย 

อาชีพ 
รายได ้

การใชเ้หตุผลทางจริยธรรมตามทฤษฎีจริยธรรมของ โคล

เบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) 

……………………………………….. 

ขั้นท่ี 1  บุคคลใชเ้กณฑท์างจริยธรรม โดยยดึหลกัการหลบหลีก 

การลงโทษ การเช่ือฟังเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน    

ขั้นท่ี 2 บุคคลใชห้ลกัเกณฑเ์ป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์ของ

ตนหรือการแสวงหารางวลั เป็นระดบัจริยธรรมตาม

กฎเกณฑข์องสังคม   

ขั้นท่ี 3  บุคคลทาํตามความคาดหวงัและการยอมรับในสังคม ยดึ

หลกัการทาํตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ   

ขั้นท่ี 4 บุคคลยดึกฎและระเบียบ การทาํตามหนา้ท่ี เป็น

หลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสังคม  เป็นระดบัจริยธรรม

ตามวจิารณญาณ หรือระดบัเหนือกฎเกณฑข์องสังคม 

ขั้นท่ี 5 บุคคลยดึหลกัสัญญาประชาคม หรือหลกัการทาํตาม

คาํมัน่สัญญา   

ขั้นท่ี 6 บุคคลยดึหลกัการคุณธรรม อุดมคติสากล 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัระดบัจริยธรรมของนกัศึกษาสร้างข้ึนตามกรอบ

แนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1. เร่ืองทัว่ไป 

เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแลครอบครัว ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาของบิดามารดา เป็นตน้ 

ส่วนที ่2. การตัดสินใจในชีวติประจําวนั 

เป็นแบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรม ประกอบดว้ยเร่ืองราวหรือสถานการณ์จาํนวน 14 

สถานการณ์ ผูต้อบแบบสาํรวจตอ้งจินตนาการวา่ตนเองอยูใ่นสถานการณ์นั้น ๆ ในแต่ละ

สถานการณ์จะมี 6 ตวัเลือก โดยผูต้อบตอ้งตดัสินใจและตอ้งเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว 

สถานการณ์ทั้ง 14 อยา่งมีดงัน้ี 

1) เหตุผลท่ีเรียนต่อไปแมว้า่จะเบ่ือการเรียน 

2) สาเหตุท่ีเลิกคบกบัเพื่อนท่ีชอบลกัขโมยเงิน 

3) สาเหตุท่ีช่วยผูป้กครองทาํงานบา้นหรือดูแลนอ้ง 

4) สาเหตุท่ีมิไดดู้ภาพโป๊ 

5) การเลิกทะเลาะหรือหลีกเล่ียงไม่ทะเลาะกบัคนอ่ืนเท่าท่ีจะทาํได ้

6) สาเหตุท่ีหยดุรถตรงสญัญาณไฟแดง แมว้า่จะรีบนาํคนเจบ็หนกัส่งโรงพยาบาล 

7) สาเหตุท่ีไม่ยอมเป็นพยานใหต้าํรวจแมจ้ะเห็นตวัผูร้้าย 

8) สาเหตุท่ีเขา้คิวตามลาํดบัก่อนหลงั 

9) สาเหตุท่ีไม่คืนเงินทอนท่ีเกินใหพ้อ่คา้ หลงัจากถูกเรียกราคาสินคา้แพงกวา่ปกติ 

10) สาเหตุท่ีขา้มถนนตรงทางมา้ลายหรือสะพานลอย 

11) สาเหตุท่ีไม่รายงานความผดิอยา่งร้ายแรงของเพื่อนสนิท 

12) สาเหตุท่ีไม่ยอมรับกระดาษคาํตอบจากเพื่อนในหอ้งสอบ 

13) สาเหตุท่ีเก็บผลมะม่วงจากก่ิงท่ียื่นเขา้มาในเขตบา้นก่อนขออนุญาตเจา้ของตน้

มะม่วง 

14) สาเหตุท่ียืน่เงินค่าโดยสาร แมก้ระเป๋ารถจะลืมเกบ็เงิน 

ส่วนที ่3. ทศันคติต่อสถาบันการศึกษา 

แบบวดัน้ีใชม้าตราส่วนประมาณค่าของ Osgood โดยกาํหนดคู่คาํคุณศพัทจ์าํนวน 5 คู่ 

ในมาตรส่วนประมาณค่า 1 – 5 คู่คาํคุณศพัทน์ั้นจะเป็นคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ชอบ – 
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ไม่ชอบ  เคร่งครัด – ผอ่นปรน  ทนัสมยั – ลา้สมยั  มีเหตุผล – ไร้เหตุผล  และให้ความรัก – ขาด

ความรัก 

ส่วนที ่4. ทศันคติต่อวชิาชีพ 

แบบวดัน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัแบบวดัทศันคติต่อสถาบนัการศึกษา คู่คาํคุณศพัทใ์น

แบบวดัน้ี ไดแ้ก่  มีประโยชน์ – ไม่มีประโยชน์  พอใจ – ไม่พอใจ  มีอนาคต – ไม่มีอนาคต  เลือก

ถูกแลว้ – อยากเลือกใหม่  และทนัสมยั – ลา้สมยั 

ส่วนที ่5. พฤติกรรมการเรียน 

แบบวดัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือวิธีการท่ีนกัศึกษาไดใ้ช้

ในการคน้ควา้หาความรู้ทั้ งในและนอกห้องเรียนจาํนวน 10 ขอ้ความ  โดยได้ใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 1 - 5 และมีขอ้ใหเ้ลือกตอบดงัน้ี 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

 

3.4  การทดสอบเคร่ืองมือ 

แบบสาํรวจน้ีเป็นแบบทดสอบท่ีพฒันาโดย ประภาเพญ็ สุวรรณ และคณะ (2535) เพื่อ

ใชใ้นการศึกษาจริยธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล  ในการนาํแบบสาํรวจน้ีมาใชไ้ดมี้การ

ปรับแกค้าํศพัทเ์ลก็นอ้ยเพื่อใหท้นัต่อยคุสมยั และเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้

ภายในกรอบเวลาท่ีไม่สมบูรณ์ จึงไดมี้การตดัเน้ือหาบางอย่างออกเพื่อความกระชบัในการตอบ  

นอกจากน้ีก่อนการนาํไปใชจ้ริง ไดมี้การทดสอบเก่ียวกบัรูปแบบของแบบสาํรวจและคาํถามท่ีใช้

จากกลุ่มนกัศึกษาจาํนวน 30 คน ซ่ึงพบวา่ไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด 

 

3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบทดสอบ โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ย

ตนเอง 

 

3.6  วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและวิธีทางสถิติทีใ่ช้ 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล โดย

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน นอกจากน้ียงัใช้สถิติอา้งอิงคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว 

(One-way ANOVA) หรือ F-test และ t-test ในการเปรียบเทียบการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของ

นกัศึกษา 



บทที ่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ ในคร้ังน้ี มีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.  ศึกษาการใชเ้หตุผลทาง

จริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ 2.  เปรียบเทียบการใชเ้หตุผลทาง

จริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ สาขาวิชา ชั้นปี

ท่ีศึกษา และอาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์

เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ สาขา

การตลาด และสาขาการจดัการระบบสารสนเทศ ทุกชั้นปี รวมจาํนวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคือ แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน นอกจากน้ียงัใช้สถิติอา้งอิงคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว 

(One-way ANOVA) หรือ F-test และ t-test ในการเปรียบเทียบการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของ

นกัศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปดงัน้ี 
 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

ตารางท่ี 4.1 จาํนวน และร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 58 43.9 

หญิง 74 56.1 

รวม 132 100.0 

อาย ุ  
 

ตํ่ากวา่ 36 ปี 180 63.83 

36 – 45 ปี  88 31.21 

มากกวา่ 45 ปี 14 4.96 

รวม 282 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จาํนวน และร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา (ต่อ) 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

เกรดเฉล่ีย   

3.51-4.00 60 21.28 

2.51-3.50 132 46.81 

1.00-2.50 90 31.91 

รวม 282 100.00 

อาชีพ   

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ   12 4.26 

นกัศึกษา 60 21.28 

ธุรกิจส่วนตวั 88 31.21 

พนกังานบริษทั 122 43.26 

รวม 282 100.00 

รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือน   

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 20 7.09 

 10,000 – 20,000 บาท 200 70.92 

มากกวา่ 20,000 บาท 62 21.99 

รวม 282 100.0 

 

จากตารางท่ี 4 .1 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุต ํ่ากว่า 36 ปี 

เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2.51 – 3.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั รายไดส่้วนใหญ่อยู่

ระหวา่ง  10,000 – 20,000 บาท 
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4.2  การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  

 หัวขอ้น้ีจะนาํเสนอพฒันาการของนักศึกษาวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนย์

กรุงเทพ จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 282 คน ของคณะบริหารธุรกิจ  

 พฒันาการของนักศึกษาจําแนกตามสถานการณ์ 

 การตอบคาํถามในสถานการณ์ทั้ง 14 อย่าง ซ่ึงแต่ละสถานการณ์มีขอ้เลือก

จาํนวน 6 ขอ้ พิสัยของคะแนนรวมจะอยูร่ะหว่าง 14 – 84 ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 

จะสามารถแบ่งระดบัขั้นของพฒันาการไดด้งัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ไดค้ะแนน 14.0 – 25.67 

 ขั้นท่ี 2 ไดค้ะแนน 25.68 – 37.35 

 ขั้นท่ี 3 ไดค้ะแนน 37.36 – 49.03 

 ขั้นท่ี 4 ไดค้ะแนน 49.04 – 60.71 

 ขั้นท่ี 5 ไดค้ะแนน 60.72 – 72.39 

 ขั้นท่ี 6 ไดค้ะแนน 72.40 – 84.0 

 

ตารางท่ี 4.2  จาํนวนและร้อยละ ของนกัศึกษาจาํแนกตามขั้นของพฒันาการทางจริยธรรม 

ขั้นของพฒันาการจริยธรรม จาํนวน ร้อยละ 

ขั้นท่ี 1 คะแนน 14.00 – 25.67 - - 

ขั้นท่ี 2 คะแนน 25.68 – 37.35 - - 

ขั้นท่ี 3 คะแนน 37.36 – 49.03 23 8.16 

ขั้นท่ี 4 คะแนน 49.04 – 60.71 154 54.61 

ขั้นท่ี 5 คะแนน 60.72 – 72.39 105 37.23 

ขั้นท่ี 6 คะแนน 72.40 – 84.0 - - 

รวม 282 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนย์

กรุงเทพ ส่วนใหญ่มีจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 4 คือหลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสังคม จาํนวน 154 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.61  รองลงมาอยูใ่นขั้นท่ี 5 หลกัการทาํตามคาํมัน่สัญญา จาํนวน 105 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.23 และขั้นท่ี 3 หลกัการทาํตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 
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ตารางท่ี  4.3  รายละเอียดการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมจาํแนกตามสถานการณ์ในภาพรวม  

สถานการณ์ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 

1 
2 12 8 40 64 6 

4.29 
1.5 9.1 6.1 30.3 48.5 4.5 

2 
25 0.0 28 10 16 53 

4.14 
18.9 0 21.2 7.6 12.1 40.2 

3 
 - 9 2 71 19 31 

4.46 
 - 6.8 1.5 53.8 14.4 23.5 

4 
16 9 8 29 24 46 

4.32 
12.12 6.82 6.06 21.97 18.18 34.85 

5 
2 16 1 33 42 38 

4.60 
1.5 12.1 0.8 25.0 31.8 28.8 

6 
13 5 15 40 44 15 

4.08 
9.8 3.8 11.4 30.3 33.3 11.4 

7 
17 11 3 14 43 44 

4.42 
12.9 8.3 2.3 10.6 32.6 33.3 

8 
10 6 35 37 14 30 

3.98 
7.6 4.5 26.5 28.0 10.6 22.7 

9 
44 14 7 20 21 26 

3.29 
33.3 10.6 5.3 15.2 15.9 19.7 

10 
28 10 5 22 13 54 

4.09 
21.2 7.6 3.8 16.7 9.8 40.9 
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ตารางท่ี  4.3  รายละเอียดการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมจาํแนกตามสถานการณ์ในภาพรวม (ต่อ) 

 

สถานการณ์ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 

11 
6 6 3 14 10 93 

5.23 
4.5 4.5 2.3 10.6 7.6 70.5 

12 
41 2 15 32 22 20 

3.39 
31.1 1.5 11.4 24.2 16.7 15.2 

13 
11 41 6 26 18 30 

3.67 
8.3 31.1 4.5 19.7 13.6 22.7 

14 
4 11 15 51 26 25 

4.20 
3.0 8.3 11.4 38.6 19.7 18.9 

     คะแนนรวม 58.17 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าระดับคะแนนรวมอยู่ท่ี 58.17 แสดงว่าระดบัจริยธรรมของ

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ อยูใ่นขั้นท่ี 4 หลกัการทาํตาม

หนา้ท่ีทางสงัคม 

 

ทศันคติต่อคณะบริหารธุรกจิ วทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปางศูนย์กรุงเทพของนักศึกษา 

ทศันคติต่อคณะบริหารธุรกิจของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํ

ปาง ศูนยก์รุงเทพโดยระดบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษา ทศันคติท่ีสอบถาม

มีจาํนวน 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ชอบ เคร่งครัด ทนัสมยั มีเหตุผล และใหค้วามรัก ในแต่ละหวัขอ้มีระดบั

ทศันคติสูงสุดเท่ากบั 5 และระดบัทศันคติตํ่าสุดเท่ากบั 1  โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

1.00 – 1.49  นอ้ยท่ีสุด 

1.50 – 2.49  นอ้ย 

2.50 – 3.49  ปานกลาง 

3.50 – 4.49  มาก 

4.50 – 5.00  มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัทศันคติท่ีมีต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษา 

ทศันคติท่ีมีต่อ

สถาบนัการศึกษา 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลค่า ลาํดบั 

ชอบ 3.91 0.83 ชอบมาก 2 

เคร่งครัด 3.27 0.71 เคร่งครัดปานกลาง 5 

ทนัสมยั 3.36 0.94 ทนัสมยัปานกลาง 4 

มีเหตุผล 3.62 0.82 มีเหตุผลมาก 3 

ใหค้วามรัก 4.09 0.88 ใหค้วามรักมาก 1 

รวม 3.65 0.59 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าระดบัทศันคติของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์

เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ มีทศันคติต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ ให้

ความรักมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา ชอบมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 มีเหตุผลมาก ค่าเฉล่ีย 3.62  มีความ

ทนัสมยัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.36 และลาํดบัสุดทา้ยมีความเคร่งครัดปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27 

 

ทศันคติต่อวชิาชีพ 

ระดบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อวิชาชีพท่ีกาํลงัศึกษามี 5 เร่ือง ไดแ้ก่ มีประโยชน์ 

พอใจ มีอนาคต เลือกถูกแลว้ และทนัสมยั ในแต่ละเร่ืองมีระดบัคะแนนสูงสุด คือ 5  และตํ่าสุด 

คือ 1โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

1.00 – 1.49  นอ้ยท่ีสุด 

1.50 – 2.49  นอ้ย 

2.50 – 3.49  ปานกลาง 

3.50 – 4.49  มาก 

4.50 – 5.00  มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัทศันคติท่ีมีต่อวิชาชีพ 

 

ทศันคติท่ีมีต่อวิชาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลค่า ลาํดบั 

มีประโยชน์  3.95 0.63 มีประโยชน์มาก 3 

พอใจ 3.87 0.63 พอใจมาก 4 

มีอนาคต 3.96 0.65 มีอนาคตมาก 2 

เลือกถูกแลว้ 3.97 0.74 เลือกถูกแลว้มาก 1 

ทนัสมยั 3.80 0.78 ทนัสมยัมาก 5 

รวม 3.90 0.53 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระดบัทศันคติของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์

เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ มีทศันคติต่อวิชาชีพท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็นลาํดบัท่ี 1 เลือกถูก

แลว้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา มีอนาคตมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 มีประโยชน์มาก ค่าเฉล่ีย 

3.95 พอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 และลาํดบัสุดทา้ยทนัสมยัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 

พฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาจาํแนกออกเป็น 10 ประเภท ในแต่ละขอ้คาํถาม

ผูต้อบสามารถตอบได ้5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่จริงเลย จริงบา้งเลก็นอ้ย จริงแค่คร่ึงเดียว จริงเกินคร่ึง 

และจริง โดยแต่ละคาํตอบจะไดร้ะดบัคะแนน 1 – 5 ตามลาํดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1.00 – 1.49  ไม่จริงเลย 

1.50 – 2.49  จริงบา้งเลก็นอ้ย 

2.50 – 3.49  จริงแค่คร่ึงเดียว 

3.50 – 4.49  จริงเกินคร่ึง 

4.50 – 5.00  จริง 
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ตารางท่ี  4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

พฤติกรรมการเรียน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลค่า ลาํดบั 

1. ท่านเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง 3.08 1.25 จริงแค่คร่ึงเดียว 7 

2. ท่านเตรียมตวัก่อนเขา้

เรียนและทบทวนหลงัจาก

เรียน 

2.13 0.94 จริงบา้งเลก็นอ้ย 10 

3. ท่านศึกษาคน้ควา้จาก

หอ้งสมุดหรืออินเตอร์เน็ต 

2.74 1.12 จริงแค่คร่ึงเดียว 9 

4. การศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองช่วยใหเ้รียนรู้ไดม้าก

ข้ึน 

3.45 1.18 จริงแค่คร่ึงเดียว 3 

5. ท่านไปพบอาจารยเ์พื่อ

ซกัถาม 

3.09 1.21 จริงแค่คร่ึงเดียว 6 

6. ท่านกงัวลใจถา้เรียนไม่รู้

เร่ือง 

3.33 1.14 จริงแค่คร่ึงเดียว 4 

7. ท่านคุยกบัเพื่อนในเร่ือง

ท่ีไม่เก่ียวกบัวชิาการ* 

3.55 1.18 จริงเกินคร่ึง 2 

8. ท่านร่วมแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

2.94 1.03 จริงแค่คร่ึงเดียว 8 

9. ท่านอภิปรายหรือซกัถาม

อาจารยใ์นหอ้งเรียน 

3.19 1.28 จริงแค่คร่ึงเดียว 5 

10. ท่านร่วมทาํงานกลุ่ม

อยา่งเตม็ท่ี 

3.80 1.12 จริงเกินคร่ึง 1 

รวม 2.94 0.60 จริงแค่คร่ึงเดียว  

 

จากตารางท่ี 4.6  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาพบวา่นกัศึกษาร่วมทาํงานกลุ่มอยา่ง

เตม็ท่ีอยูใ่นระดบัจริงเกินคร่ึง ค่าเฉล่ีย 3.80 รองลงมา คุยกบัเพื่อนในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัวิชาการ อยู่

ในระดบัจริงเกินคร่ึง ค่าเฉล่ีย 3.55 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยให้เรียนรู้ไดม้ากข้ึนอยู่ใน

ระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ค่า1เฉล่ีย 3.45 1ท่านกงัวลใจถา้เรียนไม่รู้เร่ือง อยู่ในระดบั จริงแค่คร่ึงเดียว 
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ค่าเฉล่ีย 3.33 ท่านอภิปรายหรือซกัถามอาจารยใ์นห้องเรียน อยู่ในระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ค่าเฉล่ีย 

3.19 ท่านไปพบอาจารยเ์พื่อซกัถามอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ค่าเฉล่ีย 3.09  ท่านเขา้ชั้นเรียนทุก

คร้ัง อยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ค่าเฉล่ีย 3.08  ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอยูใ่นระดบั 

จริงแค่คร่ึงเดียว ค่าเฉล่ีย 2.94  ท่านศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบั จริง

แค่คร่ึงเดียว ค่าเฉล่ีย 2.74 และสุดทา้ยท่านเตรียมตวัก่อนเขา้เรียนและทบทวนหลงัจากเรียนอยูใ่น

ระดบัจริงบา้งเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ีย 2.13 

 

4.3  การทดสอบสมมติฐาน 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีสมมติฐานในการวิจัยคือการใช้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ แตกต่างกนัตาม เพศ และอาย ุ ผลการทดสอบสมมติฐาน

เป็นดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามเพศ 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เพศ t P 

ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 

การใชเ้หตุผลทางจริยธรรมตามทฤษฎี

จริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Lawrence  

Kohlberg) 

3.35 0.98 3.53 0.93 -0.824 0.412 

 

 จากตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของ

นกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามเพศ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของนกัศึกษา วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ

 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม อายุ F P 

ตํ่ากวา่ 36 

ปี 

36 – 45 ปี มากกวา่ 45 ปี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

การใชเ้หตุผลทางจริยธรรมตาม

ทฤษฎีจริยธรรมของ โคลเบิร์ก 

(Lawrence  Kohlberg) 

3.57 0.79 3.16 0.92 3.58 1.12 1.642 0.200 

  

 จากตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมของ

นกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามอาย ุพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 

 

 



บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.  ศึกษาการใชเ้หตุผลทางจริยธรรม

ของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ 2.  เปรียบเทียบการใชเ้หตุผลทางจริยธรรม

ของนกัศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ และอาชีพ  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สรุปผล อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  การศึกษาเชิงปริมาณ 

5.1.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 

พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายตุ ํ่ากว่า 36 ปี เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่

อยูท่ี่ 2.51 – 3.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหว่าง  10,000 – 

20,000 บาท 

5.1.1.2  การใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 

1)  พฒันาการของนกัศึกษาจาํแนกตามสถานการณ์นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพส่วนใหญ่มีจริยธรรมอยู่ในขั้นท่ี 4 คือหลกัการทาํตาม

หนา้ท่ีทางสงัคม  รองลงมาอยูใ่นขั้นท่ี 5 หลกัการทาํตามคาํมัน่สัญญา และขั้นท่ี 3 หลกัการทาํตามท่ี

ผูอ่ื้นเห็นชอบ  ซ่ึงระดับคะแนนรวมอยู่ท่ี 58.17 แสดงว่าระดับจริยธรรมของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางอยูใ่นขั้นท่ี 4 หลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสงัคม 

2)  ทศันคติต่อคณะบริหารธุรกิจของนกัศึกษา 

ระดบัทศันคติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางมี

ทศันคติต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ ใหค้วามรักมาก รองลงมา ชอบมาก 

มีเหตุผลมาก  มีความทนัสมยัปานกลาง และลาํดบัสุดทา้ยมีความเคร่งครัดปานกลาง  

3)  ทศันคติต่อวิชาชีพ 

ระดบัทศันคติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางมี

ทศันคติต่อวิชาชีพท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ เลือกถูกแลว้อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมา มีอนาคตมาก มีประโยชน์มาก พอใจมาก และลาํดบัสุดทา้ยทนัสมยัมาก  
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4)  พฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาพบว่านกัศึกษาร่วมทาํงานกลุ่มอยา่งเตม็ท่ีอยู่

ในระดบัจริงเกินคร่ึง รองลงมา คุยกบัเพื่อนในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัวิชาการ อยู่ในระดบัจริงเกินคร่ึง 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึนอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว กงัวลใจถา้เรียนไม่

รู้เร่ือง อยูใ่นระดบั จริงแค่คร่ึงเดียว อภิปรายหรือซกัถามอาจารยใ์นหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึง

เดียว ไปพบอาจารยเ์พื่อซกัถามอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว เขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง อยูใ่นระดบัจริงแค่

คร่ึงเดียวร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอยูใ่นระดบั จริงแค่คร่ึงเดียวศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุด

หรืออินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบั จริงแค่คร่ึงเดียว และสุดทา้ยท่านเตรียมตวัก่อนเขา้เรียนและทบทวน

หลงัจากเรียนอยูใ่นระดบัจริงบา้งเลก็นอ้ย  

 

5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพในคร้ังน้ีมีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1)  การใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมพบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํ

ปาง ศูนยก์รุงเทพมีจริยธรรมอยู่ในขั้นท่ี 4 หลกัการทาํตามหน้าท่ีทางสังคมซ่ึงตามพฒันาการทาง

จริยธรรมตามทฤษฎีของ Kohlberg (1969) จริยธรรมในขั้นน้ีบุคคลกระทาํส่ิงต่างๆตามกฎระเบียบ

หรือหนา้ท่ีท่ีสังคมกาํหนดโดยไม่คาํนึงถึงญาติหรือพวกพอ้งเพื่อนฝงูโดย Kohlberg เสนอว่า

จริยธรรมในขั้นน้ีเป็นจริยธรรมของเด็กอาย ุ13 ถึง 16 ปีเช่นการปฏิบติัตามกฎระเบียบโรงเรียนการ

ปฏิบติัตามกฎจราจรการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารหรือหน่วยงานเป็นตน้อย่างไรก็ตาม

ผูใ้หญ่หลายคนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหยดุชะงกัอยูใ่นขั้นน้ีโดยการท่ีอา้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัมาเป็น

ประโยชน์ในการท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออีกนยัหน่ึงคือการนาํระเบียบท่ีมนุษย์

ตั้ งข้ึนมาอ้างโดยไม่ดูผลประโยชน์ของส่วนรวม (ดุจเดือนพนัธุมนาวิน, 2550)สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ ทิพาพร ลิขิตกุล (2544)  ศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกบัการอบรมเล้ียงดูของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 420 คน พบว่าการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของ

นกัศึกษามีค่าเท่ากบั 40.00 อยูใ่นขั้นท่ี 4 ตามทฤษฎีของโคลเบิร์กสอดคลอ้งกบั นํ้ าทิพย ์ทบัทิมทอง 

(2551) ศึกษา0การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทยม์หาวิทยาลยันเรศวรผลการศึกษาพบว่า

นิสิตแพทยท์ั้งหมดจาํนวน 510 รายส่วนใหญ่ร้อยละ 43.8 มีระดบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ่น

ขั้นท่ี 4 คือหลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสงัคม 

แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยัในคร้ังน้ีเม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัของ ประภา

เพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2535) ท่ีศึกษาจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล โดยใชก้ลุ่ม
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ตวัอยา่งจาํนวน 415 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 107 คนและชั้นปี

สุดทา้ยจาํนวน 306 คน พบว่านกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 5 

ซ่ึงสูงกว่าผลท่ีไดข้องการวิจยัคร้ังน้ีเพียงเล็กน้อย ทั้งน้ีเหตุผลผลส่วนหน่ึงอาจมาจากการท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ของการศึกษาคร้ังนั้นประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีอยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซ่ึง

จาํเป็นจะตอ้งมีจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ีสูงและตํ่ากวา่ผลการวิจยัของ จุรีพร กาญจนการุณ (2552) ศึกษา

คุณธรรมจริยธรรมและการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบุรีผลการวิจยัปรากฏทั้งขอ้มูลเชิงสถิติและขอ้มูลเชิงคุณภาพดงัน้ีคือนกัศึกษา มจธ. มีการ

ใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัเหนือกฎเกณฑ์สังคมทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากความแตกต่างของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยการศึกษาของ จุรีพร กาญจนการุณ เป็นการศึกษากบักลุ่มนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวิชา

มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงกาํลงัมีความรู้ความเขา้ใจในประเดน็ท่ีกาํลงัทาํวิจยั 

2)  ทศันคติต่อคณะบริหารธุรกิจของนกัศึกษาพบว่าระดบัทศันคติของนกัศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพท่ีมีต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็น

ลาํดบัท่ี 1 คือ ให้ความรักมาก รองลงมา ชอบมาก มีเหตุผลมาก  มีความทนัสมยัปานกลาง และ

ลาํดบัสุดทา้ยมีความเคร่งครัดปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการอภิปรายกลุ่มแบบมีจุดสนใจร่วมท่ี

พบว่า 1)ทัศนคติต่อภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกรัก ชอบ และภูมิใจในคณะฯท่ีตนกาํลงัศึกษาเพราะชอบท่ีไดเ้รียนปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี

ทางคณะฯ และดว้ยเหตุผลท่ีว่าอาจารยใ์นคณะฯให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และเหตุผลอีก

ประการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อทศันคติท่ีดีต่อคณะฯก็คือ เพ่ือนๆ ท่ีเรียนร่วมคณะฯเดียวกนัและรุ่น

พี่รุ่นน้องมีความสามคัคีและดูแลเอาใจใส่กนัอย่างดี นักศึกษาส่วนใหญ่ยงัให้ทศันะอีกว่าคณะท่ี

ศึกษาอยู่ส่วนใหญ่แลว้เรียนสบายๆ ไม่เคร่งครัดเครียดมากเกินไปทาํให้มีความสุขกบัการเรียน 

นอกจากน้ียงัพบว่าทศันคติเชิงบวกในดา้นความทนัสมยัของคณะบริหารธุรกิจนกัศึกษาทุกคนส่วน

ใหญ่รู้สึกถึงความทนัสมยัและรู้สึกภูมิใจในคณะฯ และพร้อมท่ีจะแนะนาํใหญ้าติพ่ีนอ้งหรือคนรู้จกั

ใหม้าเรียนท่ีคณะบริหารธุรกิจ 2) ทศันคติต่ออาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ใน

ทศันะว่ามีความรักและผกูพนักบัอาจารยผ์ูส้อนเป็นอยา่งมากเน่ืองจากอาจารยใ์ห้ความรักและดูแล

เอาใจใส่ลูกศิษยเ์ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา ส่วน

ใหญ่ให้ทศันะว่าผูท่ี้ตนจะยึดเป็นตน้แบบนั้นคืออาจารยใ์นคณะท่ีตนเรียน โดยมีเหตุผลท่ีว่าภูมิใจ

ในอาจารยท่ี์สอนเป็นคนเก่ง ขยนั และมีความอดทนสูง 3) กิจกรรมการเรียนการสอน นกัศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัท่ีดีแลว้รู้สึกรักและชอบ

ในวิชาชีพท่ีเรียนอยู่ และมีการจดักิจกรรมเสริมต่างๆ ทาํให้เกิดประโยชน์กบันกัศึกษาให้สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป้นอย่างดี 4) การบริการของคณะบริหารธุรกิจ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ



34 

ให้ทศันะว่าคณะฯให้บริการบริการหลายๆดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียน 

การเตรียมเอกสาร  มีการ Update ข่าวความเคล่ือนไหวของคณะฯใหท้ราบอยา่งถึงทัว่ ไม่ว่าจะเป็น

ทางเวบ็ไซตข์องคณะฯ ทางเฟสบุ๊ค การติดประกาศต่างๆ ทั้งจากทางคณะฯและทางวิทยาลยั และ 

5)บรรยากาศภายในคณะบริหารธุรกิจ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีทศันะว่า คณะบริหารธุรกิจมีบรรยากาศ

ท่ีดีมาก มีคณาจารยท่ี์ดี ดูแลเอาใจใส่ และเพื่อนท่ีดี รวมทั้งรุ่นพี่รุ่นนอ้งมีรักความสามคัคี มีความ

สนิทสนมกนัเป็นอยา่งดี ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํใหอ้ยากมาเรียนและสอดคลอ้งกบัผอ่งใส ถาวร

จกัร์และคณะ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางต่ออาจารยผ์ูส้อน

ของวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางปีการศึกษา 2550 ผลการวิจยัพบว่า 1) จากการประเมินความพึง

พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนทั้ง 5 ดา้นตามรายคณะ / สาขาพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ใน

คณะ/สาขามีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนในภาพรวมทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัพอใจมาก 

3)  ทศันคติต่อวิชาชีพพบว่าระดับทศันคติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปางมีทศันคติต่อวิชาชีพท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติท่ีดีเป็นลาํดบัท่ี 1 คือ เลือกถูกแลว้

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา มีอนาคตมาก มีประโยชน์มาก พอใจมาก และลาํดบัสุดทา้ยทนัสมยัมาก 

สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบันกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ว่าวิชาชีพ

ท่ีตนศึกษาอยูน่ั้นมีประโยชน์มาก เพราะเลือกเรียนในส่ิงท่ีชอบ และอยากเรียน ทางดา้นการโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ์ เพราะคิดว่าทุกสถาบนัทุกองคก์ร ยอ่มตอ้งมีงานทางดา้นการโฆษณาและ

การประชาสัมพนัธ์ เม่ือจบออกไปแลว้มีงานทาํแน่นอน ส่วนความพึงพอใจต่อวิชาชีพนั้นคิดว่า

สามารถนาํพื้นฐานท่ีไดจ้ากการเรียนนาํไปใชป้ระโยชน์และประยุกตใ์ชไ้ดต่้อไปในภายภาคหน้า 

แต่อยากจะให้เนน้ในเร่ืองของภาคปฏิบติัให้มากยิ่งข้ึนมากกว่าทางทฤษฎี เช่น การปฏิบติัให้ลงลึก 

การทาํ VDO การตดัต่อ ภาพประกอบต่างๆผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นอกจากน้ีนกัศึกษาส่วน

ใหญ่ให้ความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่าวิชาชีพท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนันั้นมีอนาคตท่ีดีสามารถนาํไปปฏิบติั

ไดจ้ริงในเวลาทาํงาน มีทางเลือกและทางไปอีกเยอะมาสําหรับอาชีพของการส่ือสาร ทั้งดา้นงาน

ประชาสมัพนัธ์ และงานโฆษณา สามารถนาํไปต่อยยอดใหสู้งข้ึนไดอี้ก และคิดว่าเลือกเรียนในสาย

ท่ีตวัเองชอบ คิดว่าเลือกถูกตอ้งแลว้ในสายวิชาชีพน้ี ทั้งงานโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เพราะ

เป็นเร่ืองของการปฏิบติั ไดเ้รียนรู้เร่ืองของการตดัต่อ การถ่ายทาํนอกสถานท่ี หากเป็นไปไดอ้ยาก

เรียนเพิ่งเพิ่มดา้นวิทยโุทรทศัน์ เพราะมีความสนใจอยูเ่น่ืองจากอาจไดไ้ปฝึกงานทางดา้นโทรทศัน์ 

และคิดว่าในศาสตร์วิชาชีพท่ีศึกษานั้นมีความทนัสมยัมากกว่าวิชาชีพอ่ืนๆเพราะมีการพฒันาอยู่

ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นส่ือท่ีใหม่  ไม่หยดุน่ิง และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 

4)  พฤติกรรมการเรียนพบวา่ระดบัพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาพบว่านกัศึกษาร่วม

ทาํงานกลุ่มอย่างเต็มท่ีอยูใ่นระดบัจริงเกินคร่ึง รองลงมา คุยกบัเพื่อนในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัวิชาการ 
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อยูใ่นระดบัจริงเกินคร่ึง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึนอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึง

เดียว กังวลใจถ้าเรียนไม่รู้เร่ือง อยู่ในระดับ จริงแค่คร่ึงเดียว อภิปรายหรือซักถามอาจารย์ใน

หอ้งเรียน อยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ไปพบอาจารยเ์พื่อซกัถามอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว เขา้ชั้น

เรียนทุกคร้ัง อยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียวร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอยูใ่นระดบั จริงแค่คร่ึง

เดียวศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต อยู่ในระดบั จริงแค่คร่ึงเดียว และสุดทา้ยท่าน

เตรียมตวัก่อนเขา้เรียนและทบทวนหลงัจากเรียนอยู่ในระดบัจริงบา้งเล็กน้อย สอดคลอ้งกบัการ

สนทนากลุ่มกบันกัศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า “ยอมรับว่าไม่ไดเ้ตรียมตวัก่อนเขา้เรียนมากนกัส่วน

ใหญ่จะตั้งใจเรียนในหอ้งใหเ้ขา้ใจและจะไม่ค่อยทบทวนหลงัจากท่ีเรียนเสร็จ” อยา่งไรก็ดีนกัศึกษา

ส่วนใหญ่จะไม่นิยมขาดเรียนจะเขา้เรียนเกือบทุกชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน สําหรับแหล่งท่ี

นกัศึกษาส่วนใหญ่คน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือประกอบการเรียนมาท่ีสุดคือ Internet โดยเวบ็ไซตท่ี์นิยมใช้

มากท่ีสุดคือ www.google.com ดว้ยเหตุผลท่ีว่ามีความสะดวก รวกเร็ว ประหยดัเวลา หาอะไรก็เจอ 

และหากคน้หาไม่ไดจ้ริงๆนกัศึกษาจึงจะเขา้ห้องสมุดสาํหรับประเด็นเร่ืองถา้มีปัญหาในการเรียน

นกัศึกษาเลือกท่ีจะปรึกษากบัใครเป็นอนัดบัแรก นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้อนัดบั 1 คือ  เพื่อน หาก

เพื่อนไม่สามารถใหค้าํปรึกษาไม่ไดจ้ริงๆจึงจะไปหาอาจารยใ์นวิชาท่ีสอน ส่วนประเด็นการทาํงาน

นั้นนักศึกษาส่วนใหญ่นิยมทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะจะไปปรึกษาหารือกัน มีบา้ง

บางส่วนบอกวา่ทาํงานกลุ่มก็เหมือนทาํงานเด่ียว เพราะตนทาํอยูค่นเดียวแต่ก็ยอมทาํเพราะรักเพื่อน

อยากเรียนไปดว้ยกนั  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพอยู่ในขั้นท่ี 4 หลกัการทาํตามหนา้ท่ีทางสังคมซ่ึงถือว่ายงั

อยูใ่นขั้นท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัช่วงอายขุองนกัศึกษา ดงันั้นวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปางควรจดัการเรียน

การสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหม้ากข้ึนในทุกรายวิชา  

2.ทศันคติต่อคณะบริหารธุรกิจของนักศึกษาพบว่าระดับทศันคติของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพท่ีมีต่อคณะท่ีกาํลงัศึกษาโดยมีทศันคติต่อ

ความทันสมัยอยู่ในระดับปานกลาง และความเคร่งครัดอยู่ในระดับปานกลางดังนั้ นคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ควรมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของคณะทั้งระบบให้มี

ความทนัสมยั รวมทั้งมีความเขม้งวดหรือเคร่งครัดในทุกดา้นกบันักศึกษา ทั้งน้ีเพื่อจะไดพ้ฒันา

นกัศึกษาใหไ้ดรั้บความรู้อยา่งเตม็ท่ี 
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3.พฤติกรรมการเรียนพบว่าระดบัพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบว่านักศึกษาคุย

กบัเพื่อนในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัวิชาการอยู่ในระดบัจริงเกินคร่ึง การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยให้

เรียนรู้ไดม้ากข้ึนอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว กงัวลใจถา้เรียนไม่รู้เร่ือง อยูใ่นระดบั จริงแค่คร่ึงเดียว 

อภิปรายหรือซกัถามอาจารยใ์นหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว ไปพบอาจารยเ์พ่ือซกัถามอยู่

ในระดบัจริงแค่คร่ึงเดียว เขา้ชั้นเรียนทุกคร้ังอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียวร่วมแสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียนอยูใ่นระดบัจริงแค่คร่ึงเดียวศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัจริงแค่

คร่ึงเดียว และเตรียมตวัก่อนเขา้เรียนและทบทวนหลงัจากเรียนอยู่ในระดบัจริงบา้งเล็กน้อย ใน

ประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคด์งัวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง

ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการหรือการส่งเสริมการมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่

นกัศึกษา เช่นจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวิชาการมากข้ึน จดัใหมี้ชมรมทางวิชาการมากข้ึน จดัใหมี้

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีสามารถปรึกษาปัญหาดา้นการเรียนแก่นกัศึกษาใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาในประเด็นเดียวกนัน้ีแต่เพิ่มกลุ่มตวัอย่างเป็นคณะอ่ืนๆ ของวิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปางทุกคณะเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

พฒันานกัศึกษาในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2.  ควรศึกษาแนวทางการพฒันานกัศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมและคุณธรรมของวิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปางท่ีประสบความสาํเร็จ 
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แบบสอบถาม 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาบริหารธุรกจิ วทิยาลยัอนิเตอร์

เทคลาํปาง ศูนย์กรุงเทพ 

ส่วนที ่1 :  เร่ืองทัว่ไป 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย     หน้าข้อความทีเ่ป็นจริง 

 

1. เพศ                        

      □ 1.  ชาย 

      □ 2.  หญิง 

2.  ขณะน้ีท่านอาย ุ............... ปี 

 

ส่วนที ่2 :   การตัดสินใจในชีวติประจําวนั 

โปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริง 

 

1. ในขณะน้ีขา้พเจา้กาํลงัเป็นนกัศึกษาอยู่ ทั้งๆ ท่ีเพื่อนอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัขา้พเจา้ไดอ้อก

จากโรงเรียนแลว้ ขา้พเจา้เองนั้นในบางคร้ังก็รู้สึกเบ่ือการเรียน แต่ขา้พเจา้ก็ยงัตั้งหนา้ตั้งตา

เรียนต่อไป เพราะขา้พเจา้ใหเ้หตุผลกบัตนเองวา่ 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการให้ขา้พเจา้เรียน และขา้พเจา้เป็นเด็กท่ีตอ้งพ่ึงผูใ้หญ่อยูอี่กนานจึง

ตอ้งเช่ือฟังผูใ้หญ่ 

2. ขา้พเจา้ตอ้งแสวงหาความรู้ไวใ้หม้าก เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีพึ่งแก่ตนเอง 

3. เม่ือผูป้กครองมีเงินส่งเสียใหข้า้พเจา้เรียน ขา้พเจา้จึงรู้สึกเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ี

จะตอ้งตั้งใจเล่าเรียนต่อไป 

4. ขา้พเจา้ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือจะได้สามารถทาํตนให้เป็นประโยชน์แก่

สงัคมส่วนรวมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. ขา้พเจา้กลวัวา่ผูป้กครองจะลงโทษ ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียนหนงัสือ 

6. ขา้พเจา้พอใจจะทาํส่ิงท่ีผูใ้หญ่เห็นดีเห็นชอบ 
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2. ขา้พเจา้มีเพื่อนอยู่คนหน่ึงช่ือ “กลาง” เม่ือขา้พเจา้รู้จกักบักลางใหม่ๆ นั้น กลางมีนิสัยดี

พอสมควร แต่เม่ือคบกนันานเขา้ ขา้พเจา้ว่ากลางมีนิสัยไม่ดี คือ ชอบลกัขโมยเงินของผูอ่ื้น 

แมแ้ต่ขา้พเจา้เองก็ยงัเคยโดยกลางขโมยเงิน ขณะน้ีขา้พเจา้ไดเ้ลิกคบกบักลางแลว้ สาเหตุท่ี

ขา้พเจา้เลิกคบกบักลาง คือ 

1. ขา้พเจา้กลวัวา่จะถูกกลางขโมยเงินอีก ทาํใหข้า้พเจา้เดือดร้อน 

2. ขา้พเจา้กลวัว่าจะติดนิสัยข้ีขโมยจากกลาง ซ่ึงจะทาํให้ขา้พเจา้รู้สึกเกลียดตนเอง

ได ้

3. ขา้พเจา้เลือกคบเพื่อนไดม้ากมาย จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเลือกคบคนท่ีไม่ดี เพราะ

คนดีๆ ท่ีคบไดก้ย็งัมีอีกมาก 

4. ขา้พเจา้มัน่ใจวา่กลางทาํในส่ิงท่ีผดิกฎหมาย และสมควรท่ีจะโดนตาํรวจจบั 

5. ขา้พเจา้ตอ้งการไดรั้บคาํชมเชยจากผูใ้หญ่วา่รู้จกัเลือกคบเพื่อน 

6. ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการเป็นเพ่ือนกบัคนขโมย เพราะจะพลอยทาํใหข้า้พเจา้เสียช่ือไป

ดว้ย 

3. ในเวลาท่ีขา้พเจา้ว่างจากการเรียนและทาํรายงานท่ีอาจารยใ์ห้เสร็จแลว้ บางคร้ังขา้พเจา้ก็ข้ี

เกียจท่ีจะทาํงานบา้นหรือดูแลน้อง ขา้พเจา้ก็จะไปเท่ียวหรือไปหาเพื่อนเสีย แต่ในบางคร้ัง

ขา้พเจา้กช่็วยผูป้กครองทาํงานบา้นหรือดูแลนอ้ง สาเหตุท่ีขา้พเจา้ช่วยทาํงานบา้น คือ  

1. ขา้พเจา้รู้สึกว่าเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งช่วยงานบา้นและดูแลนอ้งๆ บา้ง

แมจ้ะไม่มีใครสัง่ใหท้าํกต็าม 

2. ขา้พเจา้ทาํเพราะผูใ้หญ่ขู่วา่ถา้ขา้พเจา้ไม่ทาํจะถูกทาํโทษ 

3. ขา้พเจา้ทาํงานในบา้นแลว้ ผูใ้หญ่กจ็ะรักเอน็ดูและใหใ้นส่ิงท่ีขา้พเจา้ขอ 

4. การรู้จกัช่วยเหลือผูใ้กลชิ้ด ย่อมเป็นลกัษณะของมนุษยท่ี์สลดัความเห็นแก่ตวั

ออกไปไดย้าก 

5. ขา้พเจา้ช่วยทาํงานบา้นเพราะขา้พเจา้อยากให้ใครๆ ชมขา้พเจา้ว่าเป็นคนดีขยนั

ขนัแขง็ 

6. เม่ือขา้พเจา้ทาํตนให้เป็นประโยชน์แลว้ ขา้พเจา้จะรู้สึกสบายใจและภูมิใจใน

ตนเอง 
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4. เพ่ือนบางคนของขา้พเจา้ชอบเปิดภาพโป๊ท่ีลามกอนาจารทางอินเตอร์เน็ต และส่งไฟลต่์อมา

ให้เพื่อนๆ ดูท่ีคณะฯ  ทาํให้เพื่อนคนอ่ืนๆ บางคนก็ไปรุมดูและบางคนขอ copy ไฟลไ์ปดูท่ี

บา้น แต่ขา้พเจา้มิไดดู้ภาพโป๊เหล่านั้นเลย สาเหตุท่ีขา้พเจา้มิไดดู้ภาพโป๊เหล่านั้น คือ  

1. ขา้พเจา้ตอ้งการทาํตามเพื่อนสนิทของขา้พเจา้ ซ่ึงไม่นิยมดูภาพประเภทน้ี 

2. ขา้พเจา้มีความเห็นว่าการดูภาพโป๊เป็นการกระทาํท่ีผดิศีลธรรม หรือขดักบัหลกั

ศาสนา 

3. ขา้พเจา้ทราบว่าการดูภาพลามก จะทาํให้จิตใจของบุคคลตํ่าชา้เลวทรามลงทุกที 

ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นเช่นนั้น  

4. ขา้พเจา้รู้สึกวา่ถา้ดูภาพโป๊แลว้จะทาํใหข้า้พเจา้ไม่มีสมาธิในการเรียน 

5. ขา้พเจา้กลวัอาจารยห์รือผูป้กครองจะทราบ แลว้ขา้พเจา้จะตอ้งถูกลงโทษ หรือ

ตาํหนิติเตียน 

6. ขา้พเจา้กลวัว่าเพื่อนจะไม่ให้ขา้พเจา้ขอยืมดูภาพโป๊หรือหนังสือลามก เพราะ

ขา้พเจา้ไม่สนิทสนมกบัเขา 

5. ในบางคร้ังขา้พเจา้ไดโ้ตเ้ถียง ทะเลาะวิวาทกบัพี่นอ้งหรือคนในบา้น แต่ต่อมาขา้พเจา้รู้สึกตวั 

จึงเลิกทะเลาะ หรือหลีกเล่ียงไม่ทะเลาะกบัคนอ่ืนเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีเพราะขา้พเจา้รู้สึกวา่ 

1. ถา้ขา้พเจา้ทาํดีกบัคนอ่ืน คนเหล่านั้นก็ย่อมจะรักใคร่และไม่ทะเลาะกบัขา้พเจา้

อีก  

2. การท่ีขา้พเจา้สามารถให้อภยัหรือยกโทษให้ผูอ่ื้น ทาํให้ขา้พเจา้รู้สึกว่าขา้พเจา้

เป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ีแลว้ 

3. การทะเลาะเบาะแวง้กบัผูอ่ื้นทาํให้จิตใจขุ่นมวัโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่

อยา่งใด การปรับความเขา้ใจกนัอยา่งสงบเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาได ้

4. ขา้พเจา้อยากใหใ้ครๆ เห็นวา่ขา้พเจา้เป็นคนดี น่าคบหาสมาคมดว้ย 

5. เม่ือขา้พเจา้ทะเลาะกบัใคร ในบางคร้ังก็มีการทุบตีต่อยเตะ ขวา้งปากนั ทาํให้

ขา้พเจา้เจบ็ตวั ขา้พเจา้จึงไม่อยากทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้น 

6. ขา้พเจา้ถือวา่ทุกคนในบา้นควรรักษาความสงบปรองดอง และตอ้งสามคัคี 
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6. ชายคนหน่ึงกาํลงัขบัรถดว้ยความเร็วสูง เพ่ือรีบนาํคนเจ็บหนกัไปส่งโรงพยาบาล แต่บงัเอิญ

รถติดไปแดง ถา้ขา้พเจา้เป็นชายคนนั้น ขา้พเจา้จะหยุดรถตามกฎจราจร เพราะ 

1. เป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งช่วยรักษากฎจราจร 

2. ขา้พเจา้กลวัจะถูกตาํรวจจราจรจบัไปลงโทษตามกฎหมาย 

3. การฝ่าไฟแดงเป็นการกระทาํของผูโ้ง่เขลาเบาปัญญา 

4. ขา้พเจา้ตอ้งการใหค้นอ่ืนๆ เห็นวา่ขา้พเจา้เป็นนกัขบัรถท่ีดี 

5. ชีวิตคนๆ เดียวมีค่านอ้ยกวา่ชีวิตคนอ่ืนๆ อีกหลายคนรวมกนั 

6. เป็นการป้องกนัมิใหข้า้พเจา้ไดรั้บบาดเจบ็เน่ืองจากอาจชนกบัรถคนอ่ืน 

7. ถา้ขา้พเจา้เห็นผูร้้ายกาํลงัลกัทรัพย ์และต่อมาถูกจบัได ้ตาํรวจขอร้องให้ขา้พเจา้เป็นพยาน 

ขา้พเจา้จะไม่เป็นพยานให้ เพราะ  

1. ถา้ขา้พเจา้ไม่ยอมเป็นพยานกไ็ม่เป็นการกระทาํท่ีขดักบักฎเกณฑใ์ดๆ  

2. ขา้พเจา้กลวัผูร้้ายจะแกแ้คน้ภายหลงั 

3. การปรักปรําผูอ่ื้นโดยขา้พเจา้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผูร้้ายจริง เป็นส่ิงท่ีน่าละอายใจ

เกินกวา่ท่ีขา้พเจา้จะทาํได ้

4. เป็นการฉลาดท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมเป็นพยานเพราะคนอ่ืนๆ ก็คงจะเห็นว่าขา้พเจา้

ทาํถูกตอ้งแลว้  

5. การเป็นพยานใหต้าํรวจจะทาํใหข้า้พเจา้มีแต่ทางเสียมากกวา่ทางได ้

6. ไม่เป็นการเห็นแก่ตวัท่ีขา้พเจา้จะปฏิเสธไม่ยอมเป็นพยาน ถา้ขา้พเจา้มีเหตุผลท่ี

สมควร 

8. ขา้พเจา้ตั้งใจจะไปชมภาพยนตร์เร่ืองหน่ึง ถึงแมมี้คนเขา้คิวคอยซ้ือตัว๋เป็นแถวยาวมาก และถา้

ไปต่อคิว ตัว๋อาจหมดเสียก่อน แต่ขา้พเจา้กจ็ะเขา้คิว ตามลาํดบัก่อนหลงั เพราะ 

1. ขา้พเจา้กลวัการแยง่ชิง ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทข้ึนได ้

2. เป็นการรักษาความยติุธรรมท่ีทุกคนตอ้งการ 

3. เป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งช่วยรักษาความเป็นระเบียบของสงัคม 

4. ขา้พเจา้คิดว่าไม่มีใครในแถวอยากใหข้า้พเจา้แซงคิว เพราะขา้พเจา้เองก็ไม่อยาก

ใหใ้ครมาแซงคิวขา้พเจา้เช่นกนั 

5. ขา้พเจา้มาทีหลงัคนอ่ืนๆ จึงตอ้งรับผดิชอบในผลของการมาทีหลงันั้น 

6. ขา้พเจา้อยากใหค้นอ่ืนเห็นวา่ขา้พเจา้มีมรรยาทดี 
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9. ถา้ขา้พเจา้จาํเป็นตอ้งซ้ือของอย่างหน่ึง แต่พ่อคา้เรียกราคาแพงกว่าปกติ เพราะรู้ว่าขา้พเจา้

จาํเป็นจะตอ้งใชข้องส่ิงนั้น ถา้เผอิญพ่อคา้คนนั้นทอนเงินเกินมาให้ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่คืน

เงินท่ีเกินให ้เพราะ 

1. คนท่ีไม่ดีควรไดรั้บการกระทาํตอบท่ีไม่ดีเช่นเดียวกนั 

2. พอ่คา้ทอนเงินใหข้า้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้จึงมีสิทธ์ิท่ีจะเกบ็เงินนั้นไว ้

3. การรับเงินท่ีทอนเกินมามิใช่การกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 

4. เงินนั้นแมจ้ะมีค่าเพียงเลก็นอ้ย แต่กไ็ม่ควรใหเ้สียไป 

5. การสอนให้พ่อคา้รู้จกัระมดัระวงัผลประโยชน์ของตน ช่วยลดความละอายใจ

ของขา้พเจา้ท่ีจะรับเงินเกิน  

6. ถา้ขา้พเจา้คืนเงินใหพ้อ่คา้ คนอ่ืนๆ จะหาวา่ขา้พเจา้โง่ 

10. ตามปกติเม่ือข้าพเจ้าจะต้องเดินข้ามถนน ข้าพเจ้าจะเดินไปข้ามตรงทางม้าลาย หรือ

สะพานลอย เพราะ 

1. เป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งช่วยไม่ใหก้ารจราจรติดขดั 

2. การเห็นแก่ความสะดวกของตนฝ่ายเดียว ไม่เหมาะสมกบักาลเทศะในท่ีน้ี 

3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมทาํให้เกิดความปลอดภยัและความสงบสุขใน

สงัคม 

4. ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืนๆ 

5. ถา้เกิดอุบติัเหตุขา้พเจา้จะไดเ้ป็นฝ่ายถูก และสามารถเรียนร้องค่าเสียหายได ้

6. โอกาสท่ีขา้พเจา้จะโดนรถชนบนทางมา้ลายมีนอ้ยกวา่การขา้มทางท่ีอ่ืนๆ 

11. ถ้าขา้พเจ้าได้รับมอบหมายจากทางคณะฯ ให้มีหน้าท่ีสอดส่องดูแลความประพฤติของ

นักศึกษา แต่มีเพื่อนสนิทของขา้พเจา้คนหน่ึงกระทาํความผิดอย่างร้ายแรงดว้ยการเล่นการ

พนนัและสูบกญัชา ขา้พเจา้จะไม่รายงานความผดิใหท้างคณะฯ ทราบ  เพราะ 

1. ขา้พเจา้จะไดมี้เพื่อนสนิทต่อไป 

2. การใหอ้ภยัและตกัเตือนผูท้าํผดิยอ่มจะเหมาะสมกวา่ 

3. ขา้พเจา้ไม่กลวัวา่จะถูกลงโทษจากทางคณะฯ 

4. การทาํความผิดเพียงคร้ังเดียว แต่ถึงกบัตอ้งถูกไล่ออกจากคณะฯ ไม่เป็นการ

ยติุธรรมเลย 

5. เพื่อนๆ จะไดช้มวา่ขา้พเจา้เป็นคนรักพวกพอ้ง 

6. การทาํตามหนา้ท่ีของขา้พเจา้อาจทาํใหเ้พื่อนเสียอนาคตในการเรียน 
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12. ในการสอบคราวหน่ึงขา้พเจา้ทาํขอ้สอบไม่ได ้เพราะไม่ไดเ้ตรียมตวัมาล่วงหน้า เพื่อนท่ีนั่ง

ขา้งๆ สงสารจึงแอบส่งกระดาษคาํตอบให้ขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็จะไม่ยอมรับกระดาษคําตอบ

ของเพื่อน เพราะ  

1. ขา้พเจา้กลวัจะถูกจบัไดแ้ละถูกลงโทษใหส้อบตก 

2. เป็นหนา้ท่ีของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมเสมอสาํหรับการสอบ 

3. อยากใหเ้พื่อนเห็นวา่ขา้พเจา้เป็นคนซ่ือตรง 

4. ขา้พเจา้กลวัจะเป็นหน้ีบุญคุณตอ้งตอบแทนเพื่อนคนนั้นในภายหลงั 

5. เป็นการไม่ยุติธรรมและขาดความรับผิดชอบอย่างมากท่ีขา้พเจา้จะลอกคาํตอบ

ของเพื่อน 

6. ขา้พเจา้ตอ้งการรักษาศกัด์ิศรีของตนเอง 

13. เพื่อนบา้นของขา้พเจา้ปลูกตน้มะม่วงไวริ้มร้ัวบา้น และก่ิงท่ียืน่เขา้มาในเขตบา้นขา้พเจา้มีลูก

มะม่วงกาํลงัสุกติดอยู ่ถา้เจา้ของไม่ทราบขา้พเจา้จะเก็บมะม่วงลูกนั้นก่อนขออนุญาตเจา้ของ 

เพราะ 

1. ขา้พเจา้คิดว่าขา้พเจา้จะขออนุญาตเขาทีหลงัและบา้นขา้พเจา้จะมีโอกาสให้ของ

ตอบแทนเขาได ้

2. การกระทาํดงักล่าวเหมาะสมกวา่การท่ีจะปล่อยใหม้ะม่วงนั้นเน่าเสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์ 

3. เป็นการน่าละอายใจอยา่งมากท่ีทาํเช่นนั้น แต่ขา้พเจา้ทาํไปเพ่ือตนเองจะไดรู้้รส

ของความไม่สบายใจ เพื่อเป็นบทเรียนให้ขา้พเจา้ละเวน้จากการกระทาํเช่นน้ี

ตลอดไป 

4. การเกบ็มะม่วงเพียงสองสามลูกของผูอ่ื้นมิใช่เป็นความผดิท่ีร้ายแรงอะไร 

5. ขา้พเจา้คิดวา่คนอ่ืนๆ กค็งทาํเช่นน้ีจึงคงไม่มีใครวา่ขา้พเจา้มากนกั 

6. ก่ิงมะม่วงลํ้าเขา้มาในเขตบา้นขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเกบ็มะม่วง

นั้น 
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14. ถา้ขา้พเจา้ข้ึนรถประจาํทางท่ีมีคนโดยสารแน่นมาก และกระเป๋ารถลืมเก็บเงินค่าโดยสาร

ขา้พเจา้จะยืน่เงินค่าโดยสารใหเ้ขา เพราะ 

1. ถา้ขา้พเจา้เป็นกระเป๋ารถก็คงตอ้งการใหผู้โ้ดยสารเสียเงินค่าโดยสารโดยไม่ตอ้ง

ตามทวง 

2. การช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีบกพร่องต่อหน้าท่ีโดยไม่เจตนาย่อมเป็นการกระทาํท่ี

เหมาะสม 

3. ขา้พเจา้ตอ้งการจะใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแกผู้พ้บเห็น 

4. เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะตอ้งเสียค่าบริการ 

5. ขา้พเจา้จะเกิดความละอายใจตนเองมากท่ีถือโอกาสไม่ใหเ้งินแก่เขา 

6. ขา้พเจา้ตอ้งการจะป้องกนัมิใหมี้เร่ืองบาดหมางกบักระเป๋ารถไม่วา่กรณีใดๆ 
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ส่วนที ่3 :   ทัศนคติต่อสถาบันการศึกษา 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ้ 

กรุณาตอบทุกข้อ 

 

ความคดิเห็นต่อคณะฯ ทีท่่านศึกษาอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่4 :   ทัศนคติต่อวชิาชีพ 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด เพียง 1 ขอ้ 

กรุณาตอบทุกข้อ 

 

ความคดิเห็นต่อวชิาชีพทีท่่านศึกษาอยู่ 

 

ระดบัความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1   

มีประโยชน ์        ไม่มีประโยชน์ 

พอใจ        ไม่พอใจ 

มีอนาคต        ไม่มีอนาคต 

เลือกถูกแลว้        อยากเลือกใหม่ 

ทนัสมยั        ลา้สมยั 

 

ระดบัความคิดเห็น 

  5 4 3 2 1   

ชอบ        ไม่ชอบ 

เคร่งครัด        ผอ่นปรน 

ทนัสมยั        ลา้สมยั 

มีเหตุผล        ไร้เหตุผล 

ใหค้วามรัก        ขาดความรัก 
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ส่วนที ่5 :   พฤติกรรมการเรียน 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตรงกบัขอ้เลือกของท่าน กรุณาตอบทุกข้อ 

 

1.  ในภาควิชา / คณะท่ีท่านศึกษาอยู ่มีวิชาเอก / โท ท่ีท่านตอ้งการเลือกหรือไม่ 

 □ 1.  มี □ 2.  ไม่มี 

2.  ถา้ มี ท่านเลือกโปรแกรมการศึกษาวิชาเอก / โท อยา่งไร 

 □ 1.  เพื่อนใหค้าํแนะนาํ 

 □ 2.  อาจารยใ์หค้าํแนะนาํ 

 □ 3.  ท่านเลือกดว้ยตนเอง 

 □ 4.  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... 

3.  ท่านเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

 

4.  ท่านไดเ้ตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน เช่น ดูหนงัสือล่วงหนา้  และหลงัจากเรียนในหอ้งเรียนแลว้ 

     ท่านทบทวนบทเรียน 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

 

5.  ท่านศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาท่ีเรียนในหอ้งสมุดหรือจาก Internet 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

 

6.  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยใหท่้านเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

   □ ไม่จริงเลย  □ จริงบา้งเลก็นอ้ย   □ จริงแค่คร่ึงเดียว    □ จริงเกินคร่ึง   □ จริง 

7.  ท่านไปพบอาจารยผ์ูส้อนเพื่อซกัถามในเร่ืองท่ีท่านยงัไม่เขา้ใจใหเ้ขา้ใจชดัเจนมากข้ึน 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

8.  ท่านกงัวลใจมากถา้ท่านเรียนในหอ้งเรียนไม่รู้เร่ือง 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 
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9.  ท่านคุยกบัเพื่อนฝงูนอกหอ้งเรียนในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัวิชาการ / ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเรียน 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

10.  ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวชิาการ / เน้ือหาท่ีเรียนในชั้นเรียนกบัเพื่อน 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

11.  ท่านไดอ้ภิปราย / ซกัถาม อาจารยเ์ก่ียวกบับทเรียนในหอ้งเรียนอยา่งเสรี 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

12.  ท่านร่วมทาํงานกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยอ์ยา่งเตม็ท่ี 

□ ไม่จริงเลย    □ จริงบา้งเลก็นอ้ย     □ จริงแค่คร่ึงเดียว     □ จริงเกินคร่ึง     □ จริง 

 

 

ขอขอบคุณ 

ประสิทธชยั  เดชขาํ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

1. ช่ือ (ภาษาไทย) นายประสิทธชยั  เดชขาํ 

          (ภาษาองักฤษ)  PRASITTACHAI  DECHKHAM 

2. ตาแหน่งปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํ 

3. หน่วยงานท่ีสงักดั  วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง  ศูนยก์รุงเทพฯ 

4. ประวติัการศึกษา    

ระดบัการศึกษา วฒิุการศึกษาท่ีไดรั้บ สาขาวิชา ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

สถานศึกษา 

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2549 มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

ปริญญาตรี คบ. บริหารการศึกษา 2545 มรภ. จนัทร์เกษม 

 

5. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบังานวิจยัและงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ประสิทธชยั เดชขาํ. (2556). เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ: วิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ศูนยก์รุงเทพ. 

ประสิทธชยั เดชขาํ. (2554). การสาํรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  ในเขตพืน้ท่ี

จังหวดัหนองบัวลาํภู. หนองบวัลาํภู : วิทยาลยัพิชญบณัฑิต. 

ประสิทธชยั  เดชขาํ. (2549). การจัดการเชิงกลยทุธ์ของห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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