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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย  และเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการอบรมจริยธรรม 
พร้อมกับน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณาวิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับการ
ละเมิดศีล ๕ โดยมีระดับความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมทั้งก่อนและ
หลังการอบรม ดังนี้ (๑) ปาณาติปาตา พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรงมากที่สุด ก่อนการอบรมเห็นว่า
เป็นการทรมานท าร้ายสัตว์ ร้อยละ ๔๙.๔ ส่วนหลังการอบรมเห็นว่าเป็นการฆ่าผู้อ่ืน ร้อยละ ๖๒.๖ 
(๒) อทินนาทานา พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตมากที่สุด ซึ่งเห็นเหมือนกันทั้งก่อนและหลังการอบรม
ว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน แต่มีระดับความคิดเห็นไม่เท่ากัน คือ ก่อนการอบรมร้อยละ ๖๒.๔ 
และหลังจากการอบรม ร้อยละ ๖๑.๖ (๓) กาเมสุมิจฉาจารา พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรม
ทางเพศมากที่สุดเหมือนกัน คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ก่อนการอบรม ร้อยละ ๘๐.๔ และหลัง
การอบรม ร้อยละ ๘๓.๑ (๔) มุสาวาทา พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสารมากที่สุด
เหมือนกัน คือ การพูดค าหยาบ มีค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม ร้อยละ ๕๙.๖ ส่วนหลังจากอบรม ร้อยละ 
๕๙.๘ และ (๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุดก่อน
การอบรมเห็นว่าเป็นการเล่นการพนัน ร้อยละ ๗๑.๒ และหลังการอบรมเห็นว่าเป็นการขาด
สติสัมปชัญญะ ร้อยละ ๗๒.๒ ส่วนสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุดก่อนการ
อบรม คือ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ร้อยละ ๗๘.๘ และหลังการอบรม คือ ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน ร้อย
ละ ๗๓.๔ โดยปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุดเป็นปัญหาทางครอบครัว โดย
ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม ร้อยละ ๙๓.๖ และหลังการอบรมลดลงเหลือร้อยละ ๗๖.๓ ส่วนผลจากการ
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ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุดก่อนการอบรม คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
ร้อยละ ๖๙.๖ และหลังการอบรมเห็นว่าจะท าให้ผลการเรียนตกต่ า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘  
 ในขณะที่ผลการวิจัยในประเด็นที่ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด
โดยเห็นว่าท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้นทั้งก่อนและหลังการอบรม ซึ่งก่อนการอบรม
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๖ และหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๓.๒ ส่วนเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ก่อนการอบรมเห็นว่าสามารถค้นคว้า
ธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔ และหลังการอบรมเห็นว่าท าให้มีเครื่องมือใน
การเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น ร้อยละ ๖๘.๐ 
 ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนพบว่า เยาวชนมี
ความต้องการให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุด ร้อยละ 
๖๘.๒ โดยการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนควรตระหนักถึงความเหมาะสมของวัยและ
การรับรู้ และจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน สาเหตุ
ของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อมีฐานข้อมูลแล้ว
จึ งก าหนดกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิ งจริยธรรม ได้ตรงกับสภาพและปัญหา  โดย
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมภาวนา ๔ ซึ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) กายภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้าน
ร่างกาย ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย (๒) สีลภาวนา การ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิด
การปรับตัวและเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม (๓) 
จิตตภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้าน
จิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงพฤติกรรมดีงาม โดยจิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อไป และ (๔) ปัญญาภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ และทัศนคติดีงาม ส่งผลให้เยาวชนมีความสุขทางด้าน
ปัญญา เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมี การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึ้น   
 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงมีความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลักษณะ
ของปัญหาการละเมิดจริยธรรม ระดับอายุ ระดับการรับรู้ และจัดกระบวนการพัฒนาจริยธรรมให้
เหมาะสมกับบริบททางสังคม โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจริยธรรม ซึ่ง
สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย ซึ่งควรจัดฐาน
การพัฒนาจริยธรรมท่ามกลางสังคมแห่งเทคโนโลยีให้ครอบคลุม ๔ ฐาน ได้แก่ การควบคุมและพัฒนา
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พฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดเข้าในการพัฒนาฐานกายภาวนา การใช้เทคโนโลยีโดยไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่ละเมิดสิทธิ์คนอ่ืน ไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ขัดกับ
หลักศีลธรรม จัดเข้าในการพัฒนาฐานศีลภาวนา ส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันโดยไม่ตกเป็น
เครื่องมือของสื่อประเภทยั่วยุและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ จัดเข้าในการพัฒนาฐานจิตตภาวนา 
และการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า การตระหนักถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและสร้างสรรค์ รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิต และเพ่ือความ
เกื้อกูลต่อสังคมและโลก จัดเข้าในการพัฒนาฐานปัญญาภาวนา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนให้ครอบคลุมทั้ ง ๔ ฐาน ซึ่งจะท าให้มี
กระบวนการพัฒนาสุขภาวะเชิงจริยธรรม และจะส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีไปพร้อมกับการมีความสุข
ในการด าเนินชีวิตด้วย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study Thai youths' ethical behavior, 
to study technological changes affecting Thai youths' ethical behavior, and to study 
Thai youths' ethical behavior development in Khon Kaen province. This was the 
mixed research method. The data collection was done with methods of interviews 
and questionnaires before and after ethical training and with presenting the 
Analytical Description results.   
 A result of this research was found that the Thai youths' ethical behavior 
violations were consistent with the transgression of the five precepts, with the level 
of Thai youths' opinions about ethical transgression before and after the ethical 
training as follows. (1) Pànàtipàtà The most violent behavior Before training was 49.4 
of torturing animals and after the ethical training 62.6 of killing animals. (2) 
Adinnàdànà the most corrupt behavior was taking advantages from the others before 
the ethical training about 62.4 and after the ethical training about 61.6. (3) 
Kàmesumicchàcàrà the behavior related to sexual ethics violations in the school age 
was 80.4 before the ethical training and 83.1 after the training. (4)Musàvàdà the most 
ethical behavior violation of communication was rough words with an average of 59.6 
before the ethical training and 59.8 after the ethical training. (5) 
Suràmerayamajjapamàdaññhànà the most ethical violation of intoxicating behavior 
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was a gamble with average of 71.2 before the ethical training and 72.2 after the 
ethical training. However, 78.8 percent for the cause of Thai youths' ethical violation 
before the ethical training was that there was more provocation and 73.4 percent for 
such a cause after the ethical training was the personal problem. The most factors of 
the Thai youths' ethical violation was 93.6 of the family problems before the ethical 
training and 76.3 after the ethical training. The most result of Thai youths' ethical 
violations affected  was 69.6 of drug addictions before the ethical training and 74.8 of 
poor academic performance after the ethical training.  
 The additional result of this research was found that the technology had 
the greatest impact on Thai youths' ethical behavior violation with an average of 63.6 
before the ethical training and 73.2 after the ethical training. However, the 
technology that had the most effect on promoting the Thai youths' moral behavior  
was 47.4 of the easier Dhamma study before the ethical training and 68.0 of a new 
Dharma learning tool after the ethical training. 
 The research result of the Thai youths' ethical behavior development was 
found that the Thai youths wanted the most use of technology as a tool to develop 
ethical behavior with an average of 68.2 To develop the Thai youths' moral behavior 
should be aware of the appropriateness of age and perception, and study 
information about behaviors of violating the youths' ethics, causes of ethics 
violations, factors affecting ethics violations, factors affecting ethical behavior 
development, and assessment of the impact of ethics violations.  When there was a 
database, the ethical behavior development process could be determined to match 
the conditions and problems. The process of developing ethical behavior was 
consistent with 4 Bhavana principles. They were 4 aspects of life development, 
namely (1) the ethical behavior development in the body that was the development 
of physical health and physical ethics, (2) Development of ethical behavior in society 
and environment by means of society and environment to cause adaptation and the 
control system of the youths' ethical behavior directly and indirectly, (3) 
development of moral behavior in spirit that had effect on the youths' a 
psychological condition to represent further good action determined by mind, and 
(4) the development of ethical behavior in intelligence that was the development of 
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knowledge, understanding, right view and good attitude, making the youths full of 
intellectual happiness, understanding life and the world as they really were, living 
with creative intelligence, and more ethical reasons.  
 The development of ethical behavior had a relationship with the target 
youths, relating to the problem of ethics violation, age levels, knowledge levels and 
the process of developing ethics to suit the social context. To adopt technology as a 
tool for ethical development could be developed along with the development of 
ethical behavior. The ethical development base in the technological society should 
cover 4 bases, namely (1) controlling and developing the appropriate use organized 
into the boldly development base, (2) using technology without troubling oneself 
and the others, violating the other people's rights, transgressing the law, and 
transgressing morality organized into the moral development base, (3) using 
technology knowingly and consciously without using it as provocative media 
organized into the spiritual development base, and (4) using technology with value 
realization, creative benefits, life development and social development organized 
into the intelligent development base. Therefore, it was necessary to design activities 
in accordance with the ethical development covering all 4 bases, which would cause 
the process of ethical health development and which would make the youths good 
and happy through all live.  
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
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ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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องฺ.ติก. (ไทย) = อังคุตรนิกาย ติกนิบาต ภาษาไทย 

 
 
 
 



บทท่ี ๑  
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากใน
วิถีชีวิตของคนทุกยุคสมัย ปัจจุบันคนในสังคมใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีด้าน
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีด้านสาธารณสุข
หรือการแพทย์ เพ่ือให้กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสังคมเกษตรกรรมก็
ยังมีการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน รวมทั้งเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ส่วนการคมนาคมก็มีการใช้เทคโนโลยีด้านคมนาคม เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่ งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพ่ือให้การ
ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีด้านการบริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ สิ่งส าคัญคือการใช้เทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว 
เป็นต้น และยังมีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการด้านต่างๆ เมื่อพิจารณา
เฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารเพียงด้านเดียว มีแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ พบว่า “ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ ๓๒.๐ (จ านวน ๑๙.๙ ล้านคน) เป็นร้อยละ 
๓๔.๙ (จ านวน ๒๑.๘ ล้านคน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๓.๗ (จ านวน ๑๔.๘ ล้านคน) 
เป็นร้อยละ ๓๖.๓ (จ านวน ๒๔.๖ ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๖๖.๔ (จ านวน 
๔๑.๔ ล้านคน) เป็นร้อยละ ๗๙.๓ (จ านวน ๔๙.๖ ล้านคน)”๑ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยียังถูกน ามาใช้ “เปลี่ยนแปลงเป็นระบบอุตสาหกรรม 
(industrialization) การขยายตัวของเมือง (urbanization) และการแผ่กระจายของวัฒนธรรม
มวลชน (mass culture) เช่น การสื่อสารมวลชน การใช้ชีวิตแบบคนยุคใหม่ที่อาศัยวัตถุเครื่องทุ่นแรง 
และสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ มากขึ้น สภาพชีวิตเหล่านี้เป็นผลของความก้าวหน้าทาง

                                                           
 ๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, สรุปผลที่ส าคัญส ารวจมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ..ศ. ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : ส านักสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๒ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพ่ือสนองความ
ต้องการ เพ่ือส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการผลิต และส่งเสริมการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยความเจริญทางเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจึง
เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมด้วย  
 นอกจากเทคโนโลยีจะมีผลกระทบในด้านบวกแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสังคมในด้านลบด้วย 
โดยความเจริญทางเทคโนโลยีจะท าให้เกิดปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น “ปัญหาสังคมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี (Social Problems Technological Changes)”๓ ท าให้
คนพ่ึงพาตัวเองน้อยลง หันไปพ่ึงพาสิ่ งอ านวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้คนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง เพราะจะให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีมากกว่า ก่อให้เกิดการหลงใหลใน
บริโภคนิยมหรือการเสพติดเทคโนโลยี ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมตามมา เทคโนโลยี
บางอย่างเป็นสิ่งยั่วยุความต้องการและค่านิยมฟุุมเฟือย ทันสมัย และมีราคาแพง เมื่อมีความต้องการ
เทคโนโลยีก็ต้องใช้เงินจ านวนมากไปซื้อมาครอบครอง ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว 
เมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็จะพยายามหาเงินเพ่ิมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทุจริตคอรัปชั่น 
การประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การกระท าที่ผิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรม การค้าสิ่งเสพติดและ
อบายมุข รวมทั้งการก่ออาชญากรรม เป็นต้น และยังมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเอารัดเอาเปรียบ การ
ใช้เทคโนโลยีท าลายฝุายตรงข้ามหรือคู่แข่ง เช่น การโพสต์ข้อความหรือคลิปเพ่ือท าลายชื่อเสียงหรือ
ความน่าเชื่อถือของผู้อ่ืน การโจรกรรมข้อมูล การข่มขู่คุกคาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี
ประเภทมอมเมาเยาวชน เช่น เกมส์ หนัง เพลง สื่อลามกอนาจาร สื่อยั่วยุความรุนแรง ก่อให้เกิดการ
เลียนแบบที่ไม่ดี หรือการปลูกฝังทัศนคติเชิงลบแก่เยาวชน ท าให้เยาวชนมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง 
และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมอันดีงาม   
 เยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ และการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ย่อมมีความเร็วและง่ายกว่าวัยอ่ืน เพราะเป็นวัยที่
อยากรู้อยากเห็น และชอบเลียนแบบ ถ้าขาดการชี้แนะที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้  
โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม วัยรุ่นจะเป็นเปูาหมายหลักของสื่อเทคโนโลยี

                                                           
 ๒ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคนอื่นๆ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗๕. 
 ๓ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๘. 
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ต่างๆ  เช่น สื่อโฆษณาที่ทันสมัยที่เน้นบริโภคนิยม๔ สอดคล้องกับ น.พ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล 
จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า ความเสื่อมโทรมของสังคมและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
ของวัยรุ่นในปัจจุบันนั้น หากใช้ผิดประเภทและไม่ถูกวิธีก็อาจจะได้รับผลเสียหรือตกเป็นเหยื่อจากภัย
สังคมได้ เพราะในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนมากใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนมากกว่าการค้นคว้าหา
ข้อมูล ส่วนมากจะใช้เล่น เฟชบุ๊ค ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น ที่นอกจากจะมีการ
โพสต์รูปของตัวเองแล้ว ยังมีการขายบริการทางเพศแอบแฝงอีกด้วย  นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมแชท 
ออนไลน์ที่วัยรุ่นส่วนมากใช้สนทนากัน เช่น เอ็มเอสเอ็น และแคมฟร็อก รวมถึง เกมออนไลน์ ด้วย สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น เนื่องจากเกิดการติดงอมแงม เลิกไม่ได้ เพราะหาก
ไม่ได้เล่นก็จะเหงา เศร้า แทบจะขาดใจ บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวและชอบใช้ก าลังอีกด้วย๕  ท าให้
มีลักษณะเสพติดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ 
และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จะเป็นสังคมท่ีเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอีสาน เพราะมีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพหลาย
แห่ง เช่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่นราม เป็นต้น และ
ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพราะมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน เป็นต้น และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัด
กาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม ส่วนทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ และทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็น
จังหวัดที่มีการขยายตัวทางด้านการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีท่าอากาศยาน
พาณิชย์ที่ ได้ มาตรฐาน ๑ แห่ ง  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการติดต่อสื่ อสารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ท าให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาคธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนในจังหวัดขอนแก่นมี
ค่านิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ จนเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน   

                                                           
 ๔ ว ร าก รณ์  ง า มศ รี น ว สกุ ล ,  วั ย รุ่ น กั บ เ ทค โน โลยี ,  [ออน ไ ลน์ ] แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://www.gotoknow.org/posts/420574 [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๕ Unknown, พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอันไม่พ่ึงประสงค์ของวัยรุ่นไทย , [ออนไลน์] แหล่งที่มา: 
http://pfaiis.exteen.com/20130225/entry [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

https://www.gotoknow.org/posts/420574
http://pfaiis.exteen.com/20130225/entry
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 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ท าสถิติการใช้เทคโนโลยีของคนขอนแก่น ในปี ๒๕๕๘ 
พบว่า คนจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๕๗ จากเดิมใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ ๓๖.๑๑ ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 
๓๔.๖๕ และใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ ๘๐.๒๗ เพ่ิมเป็นใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ ๓๘.๑๓ ใช้อินเทอร์เน็ต
ร้อยละ ๓๙.๑๙ และใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ ๘๓.๓๒ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ 
พบว่า ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์สูงขึ้น จากร้อยละ 
๓๐.๒๔ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๓๘.๑๓ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็
พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ เมื่อพิจารณาถึงการใช้อินเทอร์เน็ต 
พบว่า จังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น จากร้อยละ ๒๓.๕๓ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อย
ละ ๓๙.๑๙ ในปี ๒๕๕๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมี
สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ ส าหรับการมีโทรศัพท์มือถือ พบว่า 
จังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการมีโทรศัพท์มือถือสูงขึ้น จากร้อยละ ๕๗.๔๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ 
๘๓.๓๒ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วน
การมีโทรศัพท์มือถือสูงกว่าทั้งระดับภาคและระดับประเทศ๖  
 ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีความยากจนและความแตกต่างกันอย่างมาก
ของฐานะความเป็นอยู่ ถูกห่อหุ้มอยู่ภายใน ปัญหาความอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต ไม่น่าจะขึ้นอยู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากนัก หากแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะทางด้าน
จิตใจมากกว่า กล่าวคือ มนุษย์จะต้องเอาชนะจิตใจที่มีความโลภสะสมทรัพย์ไว้เพ่ือตนและกลุ่มของ
ตนมากเกินกว่าเหตุ๗ เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหลายลักษณะ มี
ค่านิยมฟุุมเฟือยในการใช้เทคโนโลยี การหมกมุ่นในเทคโนโลยี มีเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เช่น การปล้นหรือชิงทรัพย์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเสพสื่อจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ การไม่รู้จักแยกแยะคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของ
เทคโนโลยี การไม่รู้จักเลือกสรรและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการล่อลวงทางเพศ การมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงาม สะท้อนให้เห็นปัญหาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มี
ผลมาจากเทคโนโลยีของเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น และได้สะท้อนปัญหาพฤติกรรมการขาด

                                                           
 ๖ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, การใช้เทคโนโลยีของคนจังหวัดขอนแก่น, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล 
http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-
29-39&catid=105&Itemid=510 [๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๗ สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ, สังคมศาสตร์กับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙),      
หน้า ๒๐๗. 

http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-29-39&catid=105&Itemid=510%20%5b๒๓%20สิงหาคม
http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-29-39&catid=105&Itemid=510%20%5b๒๓%20สิงหาคม
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จริยธรรมของเยาวชน ซึ่งจ าเป็นที่ทุกฝุายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน “พระพุทธศาสนา
เห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ฝึกแล้วประเสริฐ ดังพุทธพจน์ว่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ 
แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ ต้องฝึกจึงประเสริฐ๘ พระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพในการพัฒนาได้ ถ้าหากได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี เช่นเดียวกับเยาวชนที่มีปัญหาทางจริยธรรม
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและการบริโภคนิยมเทคโนโลยี “พระพุทธศาสนาเห็นว่า 
จริยธรรมมีส่วนโดยอ้อมในการชักน าให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย”๙ โดยจริยธรรมจะช่วยให้สามารถ
ปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพการบีบคั้นทางสังคมและเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองในเชิงจริยธรรมได้ 
ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางสิ่งยั่วยุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไร  
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ท าให้คณะผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของค่านิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้
ก าหนดหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” เพ่ือน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป    
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
          ของเยาวชนไทย 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 

 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑ สภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร ? 
 ๑.๓.๒ เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยอย่างไรบ้าง ? 
 ๑.๓.๓ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบันควรเป็นอย่างไร ? 

 

                                                           
 ๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔. 
 ๙ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ท าแท้ง และการุณยฆาต, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙. 
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๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้  
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) 
ออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้  

๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

๒) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาที่ศึกษา เช่น วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ต ารา เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, เป็นต้น รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์, บทความ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย  และศึกษาการ
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเยาวชนไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเขตจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประเด็นหลักในการวิจัย ส่วนประเด็นที่นอกเหนือจากนี้ถือเป็นประเด็นเสริมเท่านั้น     

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนที่วจิัย  
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัยออกเป็น ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองและ

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการคัดเลือกโรงเรียนอ าเภอละ ๒ แห่ง  ดังนี้ 
๑) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ แห่ง   
  (๑) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  
             จังหวัดขอนแก่น  
  (๒) โรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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๒) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 
(๑) โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

 (๒) โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
รวมโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่วิจัย จ านวน ๔ แห่ง 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรที่ให้ข้อมูลส าคัญ โดยจ าแนกออกเป็น
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  
 ๑. ประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพ้ืนที่วิจัย
ทั้ง ๔ แห่ง จ านวน ๕๐๐ คน  
 ๒. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ ๑) ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๔ แห่ง แห่งละ ๑ คน รวม ๔ 
คน และ ๒) ครทูี่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจริยธรรม แห่งละ ๒ คน รวม ๘ คน รวมจ านวน ๑๒ คน 
   

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  
 พัฒนา หมายถึง การท าให้เจริญขึ้น การท าให้ดียิ่งขึ้น การกระท าให้ดียิ่งขึ้นในทาง
สร้างสรรค์ การกระท าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในงานวิจัยนี้หมายถึงการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  
 พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะอาการที่แสดงออก ความประพฤติ ลักษณะการแสดงออกที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ ลักษณะความเป็นไปที่มาจากการกระท า โดยมีความรู ความ
เขา้ใจ ทัศนคต ิความตระหนัก ความส านึก ค่านิยม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายภาพ โดยพฤติกรรมจะแสดงให้เห็นลักษณะของการด าเนินชีวิต 
 การพัฒนาพฤติกรรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความประพฤติทางด้านจริยธรรมแก่
เยาวชนเพื่อให้มีพัฒนาการในทางที่ดียิ่งข้ึน   
 จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ข้อปฏิบัติที่ว่าด้วยการ
ควบคุมพฤติกรรมให้ดีงาม ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอุปนิสัยและพฤติกรรมให้ดีงาม จริยธรรมเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของคนดี โดยจริยธรรมในงานวิจัยนี้หมายถึงข้อปฏิบัติตามหลักศีล ๕  
 เยาวชน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง คือ ๑) 
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) โรงเรียนบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๓) โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ๔) โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  



๘ 
 

 เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการสมัยใหม่ที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งในรูปของการพัฒนาทางวัตถุ อุตสาหกรรม การผลิตคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ อาชีพ 
กีฬา บันเทิง และสิ่งสนองความต้องการของมนุษย์ด้านอ่ืนๆ ซึ่งเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ก าหนดลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หมายถึง ยุคสมัยปัจจุบันที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต รวมทั้งเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะทาง
พฤติกรรมของคนในสังคม   
   

๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเขตจังหวัดขอนแก่น 

   

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชน  

 แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรม 
     ๑. แนวคิดเอกนิยม  
     ๒. แนวคิดทวินิยม  
     ๓. แนวคิด ๓ มุมมองเชิงพฤติกรรม  
แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม 
     ๑. แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของสภาการศึกษา  
     ๒. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก  
     ๓. การเสริมสร้างมโนธรรมและคุณธรรมของเอสเตบัน   
     ๔. แนวคิดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรม 
     ๑. ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา  
     ๒. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  
ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
     ๑. ทฤษฎีการพัฒนาเชิงจริยธรรม 
     ๒. ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท  
     ๓. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
     ๔. ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก   
     ๕. ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกรมการศาสนา  

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยในเขตจังหวัดขอนแก่น 



๙ 
 

๑.๗ ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน และการเก็บข้อมูลวิจัยในเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ท าให้มีข้อจ ากัดในการวิจัย โดย
จ าแนกออกเป็น ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา เพราะงานวิจัยนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีพ้ืนที่ในการวิจัยจ านวน ๔ แห่ง และมีประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวนมาก ท าให้จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการตามกรอบระยะเวลา  
 ๒) ข้อจ ากัดในเชิงกระบวนการ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและปริมาณ จึงมีกระบวนการด าเนินการหลายขั้นตอน ใช้ทั้งการแจกแบบสอบถามความ
คิดเห็นจากนักเรียนก่อนการอบรม มีการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งมี
กระบวนการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นหลัง
การอบรม ซึ่งข้อจ ากัดเชิงกระบวนการอยู่ที่การปรับแผนการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่
ละโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการศึกษาประจ าปีไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งกิจกรรมทางการ
ศึกษาแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกัน ท าให้การด าเนินการวิจัยมีข้อจ ากัดด้านกระบวนการที่ไม่เป็นไป
ตามแผนการวิจัยทั้งหมด 
  ๓) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการติดตามผลการอบรมจริยธรรม เนื่องจากระยะเวลาและ
กระบวนการมีอยู่อย่างจ ากัด หลังจากผ่านการอบรมจริยธรรมแล้วจึงวัดผลด้วยการแจกแบบสอบถาม
นักเรียนเพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติต่อจริยธรรม ซึ่งไม่สามารถติดตามผลการอบรม
ในเชิงพฤติกรรมได้ทั้งหมด เนื่องจากประชากรกลุ่มเปูาหมายมีมากถึง ๕๐๐ คน  
 ๔) ข้อจ ากัดด้านความร่วมมือ เนื่องจากโรงเรียนในพ้ืนที่วิจัยบางแห่งมุ่งเน้นกิจกรรม
การศึกษาทางด้านวิชาการเป็นหลัก จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการด าเนินการวิจัยพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมมากเท่าที่ควร ท าให้คณะวิจัยจ าเป็นต้องเลื่อนการเก็บข้อมูลและเลื่อนการอบรมจริยธรรม
หลายครั้ง ส่งผลให้การด าเนินการวิจัยล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้    
 

๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย   
  ๑.๘.๑ ท าให้รู้สภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  ๑.๘.๒ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย 
  ๑.๘.๓ ท าให้มีแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเขตจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ในบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยจะได้กล่าวถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรม แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดการวิจัย ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
  

 ในหัวข้อนี้จะมุ่งกล่าวถึงประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยจ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๖ ส่วน ประกอบด้วย ความหมายของ
พฤติกรรม ที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบของพฤติกรรม
มนุษย ์ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ และกระบวนการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

 ๒.๑.๑ ความหมายของพฤติกรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า 
หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพ่ือตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า๑ 
 จิราพร เพชรด า, ไพบูลย์ แย้มกสิกรและคณะ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม ว่า  
หมายถึง การกระท าทุกอย่างของมนุษย์ ทั้งที่สังเกตได้โดยตรงและสังเกตไม่ได้ ผู้กระท ารู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม๒ 
 ฮิลการ์ด เออร์เนสและโบเวอร์ (Hilgard and Bower) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า  
หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้โดยบุคคลอ่ืนและการแสดงออกของพฤติกรรม นั้น 

                                                           

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖๘. 
 ๒ จิราพร เพชรด า และคณะ, “ปัจจัยเสี่ยงทีมีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นกรณีศึกษา จังหวัดนครนายก”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๙.    



๑๐ 
 

จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลักษณะที่ส่งผลไปยัง การ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน๓   
 วิลาวัณย์ ประทีปแก้วและคณะ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า พฤติกรรม หมายถึง  
การกระท าหรือการตอบสนองต่อสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ โดยการกระท า
นั้นเป็นไปโดยมีจุดมุ่งหมายและเป็นไปอย่างใครครวญหรือเป็นไปอย่างไมใครครวญ โดยมีความรู
ความเข้าใจ ทัศนคติ ความตระหนัก สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนๆ เป็นตัวก่อให้แสดงออกมา ซึ่งบุคคล
อ่ืนที่อยู่รอบๆ สามารถสังเกตการณก์ระท านั้นไดหรือไมก็ตาม๔ 
 ดังนั้น โดยสรุปแล้ว ค าว่า “พฤติกรรม” หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทาง
กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ความคิด และความรู้สึก ประกอบด้วยการกระท าทางจิตของแต่ละบุคคล
และการปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก มีทั้งส่วนที่เป็นการกระท าหรือ
อาการท่ีเป็นไปตามสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยทันที และการกระท าหรืออาการ
ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ซึ่งผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนก่อนแล้วจึงแสดงออก โดยพฤติกรรมที่
แสดงออกทางกายภาพเป็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมทางจิตใจ เมื่อจิตใจมีลักษณะอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางทางกายภาพอย่างนั้น แต่หากสามารถควบคุมจิตใจได้ก็จะท าให้สามารถควบคุม
พฤติกรรมทางกายภาพได้ 
 

 ๒.๑.๒ ที่มาของพฤติกรรมมนุษย์  
 พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีที่มาแตกต่างกัน พฤติกรรมเป็นสื่อที่ระบุถึงการกระท าอัน
เนื่องมาจากการกระตุ้นหรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งเมื่อศึกษาให้ละเอียดแล้วการกระท าหรือ
พฤติกรรมที่เราได้เห็นหรือได้สัมผัสรับรู้นั้น ส่วนหนึ่งของการกระท าเป็นการกลั่นกรองตกแต่งและ
ตั้งใจที่จะท าให้เกิดขึ้น มีพฤติกรรมอยู่มากทีเดียวที่แม้จะท าด้วยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่
ลักษณะท่าทีกิริยาอาจจะแตกต่างกันไป เมื่อเปลี่ยนบุคคล เปลี่ยนเวลา หรือเปลี่ยนสถานที่และ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะการกระท าในแต่ละครั้งแต่ละครา (เมื่ออยู่
ในสภาพร่างกายที่เป็นปกติ) จะต้องผ่านกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบด้วยอารมณ์

                                                           

 ๓ Hilgard, E.R., Introduction to psychology, (3 rd. ed.), (New York : Harcourt Brace and  
Word, 1966), p 68. 
 ๔ วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว และคณะ, “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี”, รายงาน
การวิจัย, (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), 
หน้า ๕. 



๑๑ 
 

และความรู้สึกของผู้กระท าพฤติกรรมนั้นๆ จึงท าให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรม แต่ละ
คราวเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เก่ียวข้องเสมอ๕  
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมตามลักษณะวิถีแล้วพบว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีที่มาจาก ๕ ส่วน 
คือ ๑) พฤติกรรมที่มาจากจิตใจหรือพฤติกรรมภายใน คือ เจตนารมณ์ ความตั้งใจมุ่งหมายที่จะท าสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมออกมา ๒) พฤติกรรมที่มาจากปัจจัยภายนอก คือ 
พฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมภายนอก เมื่อมีการกระทบสัมผัสแล้วท าให้มี
พฤติกรรมตอบสนอง โดยพฤติกรรมตอบสนองจากปัจจัยภายนอกบางอย่างเป็นไปตามสัญชาตญาณ 
แต่บางอย่างถูกรับรู้แล้วน าเข้าสู่กระบวนการทางความคิด เมื่อผ่านกระบวนการทางความคิดแล้วก็จะ
ส่งต่อไปสู่การตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจอย่างไรก็จะมีพฤติกรรมอย่างนั้น ๓) พฤติกรรมที่มาจาก
ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มาจากการสั่งสมทักษะ ความรู้ การฝึกอบรม การเรียนรู้ การ
เลียนแบบ และการถ่ายทอดจากผู้อ่ืน ๔) พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด (innate behavior) เป็น
พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวตอบสนองสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แสง เสียง สารเคมี และแรง
ดึงดูดของโลก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสม่ าเสมอ เช่น กลางวัน กลางคืน และการเปลี่ยน
ฤดูกาลด้วยการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับต าแหน่งให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หรือหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่
เหมาะสม ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมพ้ืนฐาน โดยพฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิดบางอย่าง
แสดงออกทันที บางอย่างจะแสดงออกเมื่อภายหลัง ๕) พฤติกรรมที่เกิดมาจากการเรียนรู้ (learning 
behavior) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมซึ่งเกิดข้ึนได้โดยประสบการณ์ชีวิตในอดีต เมื่อท า
บ่อยๆ ก็จะท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน (Habituation behavior) เป็นพฤติกรรมเกิดเป็นประจ าจนไม่
รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้น   
 

 ๒.๑.๓ ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์  
 นักวิชาการได้กล่าวถึงพฤติกรรมหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะจ าแนกประเภทของ
พฤติกรรมตามความมุ่งหมายใด โดยจ าแนกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ๖  
  ๑. พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้เป็น
การแสดงออกของการกระท าต่างๆ ไดแ้ก่ การพูดการยิ้ม การกิน การนอน ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์
ที่สังเกตเหน็ได้เป็นพฤติกรรมภายนอก  

                                                           

 ๕ ไหมไทย ไชยพันธ์ุ, “จิตวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน”, Princess 
of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social sciences, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๒๓. 
 ๖ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือเสริม
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 



๑๒ 
 

  ๒. พฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถจะสังเกตได้ 
จึงเป็นความคดิ อารมณ์ ความจ า ความฝันเป็นพฤติกรรมภายใน  
 บลูม (Bloom)  ได้กล่าวถึง พฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท า อาจ
เป็นสิ่งสังเกตได้หรือไม่ได้ และพฤติกรรมดังกล่าวนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน๗ คือ พฤติกรรมด้าน
ความรู้ (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ 
(Psychomotor domain)   
  ๑. พฤติกรรมด้านความรู้ คือ พฤติกรรมด้านความรู้เป็นกระบวนการทางด้านสมอง
เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ การจ าข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
ความสามารถ และทักษะทางสติปัญญา การใช้ความคิด วิจารณญาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
จ าแนกได้ตามล าดับขั้นจากง่ายหาไปยาก ดังนี้  
   ๑) ความรู้และความจ า (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นต้นเกี่ยวกับ
ความจ าได้ หรือระลึกได้  
   ๒) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาจากความรู้ 
คือ จะต้องมีความรู้มาก่อนถึงจะเข้าใจได้ ความเข้าใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ 
ตีความ และคาดคะเน  
   ๓) การน าไปใช้ (Application) เป็นการน าเอาวิชาการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์
และแนวคิดต่างๆ ไปใช้  
   ๔) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นที่บุคคลมีความสามารถและมีทักษะใน 
การจ าแนกเรื่องราวที่สมบูรณ์ใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดระหว่าง 
ส่วนประกอบที่รวมเป็นปัญหา หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
   ๕) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
รวบรวม ส่วนย่อยต่างๆ เข้าเป็นส่วนรวมที่มีโครงสร้างใหม่ มีความชัดเจน และมีคุณภาพสูงขึ้น  
   ๖) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
วินิจฉัย ตีราคาของสิ่งของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ช่วยประเมินค่านี้อาจเป็นกฎเกณฑ์ที่บุคคลสร้าง
ขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วก็ตาม  
  ๒. พฤติกรรมด้านเจตคติ คือ เจตคติเป็นกระบวนการทางด้านจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ การให้คุณค่า การปรับปรุงค่านิยม การแสดงคุณลักษณะตามค่านิยมที่
ยึดถือ รวมไปถึงความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ กันจะบอกแนวโน้มของบุคคลในการ

                                                           

 ๗ อ้างใน จิราพร เพชรด า และคณะ, “ปัจจัยเสี่ยงทีมีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษา จังหวัดนครนายก”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 
๒๕๕๔), หน้า ๘-๙. 
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กระท าพฤติกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมด้านเจต
คติ ได้ดังนี้  
   ๑) การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นที่
บุคคล ถูกกระตุ้นให้ทราบว่าเหตุการณ์ หรือสิ่งเร้าบางอย่างเกิดขึ้น และบุคคลนั้นมีความยินดี หรือมี
ภาวะจิตใจพรอ้มที่จะรับ หรือให้ความพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ในการยอมรับนี้ประกอบด้วย ความตระหนัก 
ความยินดีที่ควรรับ และการเลือกรับ  
   ๒) การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นที่บุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึก 
ผูกมัดต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้นนี้ ประกอบด้วย  
ความยินยอม  ความเต็มใจ  และความพอใจที่จะตอบสนอง  
   ๓) การให้ค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
บุคคลนั้นยอมรับว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับตนเอง และได้น าไปพัฒนาเป็นของตนอย่างแท้จริง  
พฤติกรรมขั้นนี้ส่วนมากใช้ค าว่า “ค่านิยม” ซ่ึงการเกิดค่านิยมนี้ประกอบด้วย การยอมรับ ความชอบ 
และการผูกมัดค่านิยมเข้ากับตนเอง  
   ๔) การจัดกลุ่มค่า (Organization) เป็นขั้นที่บุคคลจัดระบบของค่านิยม
ต่างๆ ให้เข้ากลุ่มโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมนั้น ในการจัดกลุ่มนี้ประกอบด้วย การ
สร้างแนวความคิดเก่ียวกับค่านิยม และการจัดระบบของค่านิยม  
   ๕) การแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือ (Characterization by a Value  
or Complex) พฤติกรรมขั้นนี้ถือว่า บุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจัดอันดับของค่านิยมเหล่านั้นจาก
ดีที่สุดไปถึงน้อยที่สุด พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในขั้นนี้ 
ประกอบด้วย การวางแนวทางของการปฏิบัติ และการแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เขา 
ก าหนด  
  ๓. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ  คือ พฤติกรรมด้านการปฏิบัตินี้  เป็นการใช้
ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ เป็นพฤติกรรม
ขั้นสุดท้ายที่บุคคลปฏิบัติออกมาโดยมีด้านความรู้ และด้านเจตคติ เป็นตัวช่วยให้เกิดพฤติกรรมด้าน
การปฏิบัติที่ถูกต้อง  แต่กระบวนการในการจะก่อให้เกิด พฤติกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและการ
ตัดสินใจหลายขั้นตอน แต่นักวิชาการก็เชื่อว่ากระบวนการ ทางการศึกษาจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติได ้
 สรุป ในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) พฤติกรรมภายนอก 
(Overt) คือ พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมหรือพฤติกรรมทางกายภาพ (Physiological Activities) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้อวัยวะของร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายด้วย
แขนหรือขา การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกาย การพยักหน้า การโคลงตัว เป็นต้น ซึ่งเป็น
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พฤติกรรมที่ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน ๒) พฤติกรรมภายใน (Covert) คือ พฤติกรรมทางจิตใจ 
(Psychological Activities) เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือเกิด
อารมณ์การเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting) เป็นต้น ส่วนใหญ่พฤติกรรมประเภทนี้จะถูกปกปิด ไม่
ปรากฏให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่จึงเป็นพฤติกรรมแฝง แต่เมื่อผ่านการฝึกจิตอยู่
เสมอก็จะสามารถรู้เท่าทันพฤติกรรมทางจิตได้ และสามารถควบคุมพฤติกรรมทางจิตได้ ทั้งยัง
สามารถควบคุมพฤติกรรมทางกายภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้ด้วย ๓) พฤติกรรมเชิงสัมพันธ์ คือ 
การกระท าที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกผสมกลมกลืนกัน บางครั้งเป็นพฤติกรรมที่กระท าโดย
รู้ตัว (Conscious) เพราะเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับจิตส านึก แต่บางครั้งก็มีพฤติกรรมที่กระท าโดย
ไม่รู้ตัว (Unconscious) เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับจิตไร้ส านึกหรือจิตใต้ส านึก หรือเรียกอีกอย่างว่า 
พฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ และยังมีพฤติกรรมชั่วขณะ พฤติกรรมในวิถีชีวิต (พฤติกรรมถาวร) 
พฤติกรรมเปิดเผย พฤติกรรมเลียนแบบ พฤติกรรมที่ควบคุมได้และแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
พฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์   
 

 ๒.๑.๔ องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ 
 การเกิดพฤติกรรมมีองค์ประกอบหลายอย่าง พฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นไม่ซับซ้อน แต่มี
พฤติกรรมหลายอย่างที่มีความซับซ้อน จึงท าให้มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนและแตกต่างกัน ครอนบาค 
(Cronbach) จึงได้ประมวลองค์ประกอบของพฤติกรรม โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ประการ๘  
   ๑. ความมุ่งหมาย (Goal)   
  ความมุ่งหมายเป็นความต้องการที่ท าให้เกิดกิจกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการที่
เกิดข้ึน ความต้องการบางอย่างสามารถตอบสนองได้ทันท ีแต่บางอย่างต้องใช้เวลานานจึง บรรลุความ
ต้องการได้   
  ๒. ความพร้อม (Readiness) 
  ความพร้อม คือ ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพ่ือ
สนองความต้องการ   
  ๓. สถานการณ์ (Situation)   
  สถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ  
  ๔. การแปลความหมาย (Interpretation)   
  ก่อนที่จะท ากิจกรรมหนึ่งลงไป  มนุษย์จะพิจารณาสถานการณ์ก่อนแล้วจึงตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ   

                                                           

 ๘ อ้างใน จิราพร เพชรด า และคณะ, “ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก”, หน้า ๑๕. 
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  ๕. การตอบสนอง (Response)   
  การตอบสนองเป็นการกระท ากิจกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการ โดยวิธีการที่ได้
เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย   
  ๖. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) 
  เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลการกระท านั้น  ผลที่ได้รับอาจเป็นไปตามที่คาดคิด
หรืออาจตรงข้ามก็ได้   
  ๗. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting )  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้  มนุษย์ก็อาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานการณ์และเลือก
วิธีการใหม่ 
 

 ๒.๑.๕ ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ 
 พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกล้วนมีปัจจัยที่เอ้ือให้แสดงพฤติกรรมออกมา โดยปัจจัยที่มี
ลักษณะก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ จ าแนกออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้๙ 
  ๑. ปัจจัยด้านความเชื่อ  
  ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นเกิดจากความเชื่อ (Behavioral Beliefs) ของแต่ ละ
บุคคล เมื่อท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะเกิดผลบางอย่างตามมา ผลที่ตามมาอาจเป็นไปได้ทั้งด้านบวก และ
ด้านลบขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้แสดงพฤติกรรม เช่น ผู้เดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะจะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ยและเวลาได้มาก ย่อมส่งผลให้ผู้เดินทางเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในทางกลับกัน ถ้าผู้เดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ปลอดภัย
ไม่ทั่วถึง ย่อมส่งผลให้ผู้เดินทางเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ 
  ๒. ปัจจัยด้านบรรทัดฐาน  
  บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective Norm) คือ การรับรู้ของ 
บุคคลเกี่ยวกับความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้นในการที่จะให้กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม
ใดๆ บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกิดจากความเชื่อของบุคคลต่อความต้องการของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้น ซึ่งความคล้อยตามที่ต้องการจะให้บุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (Normative Beliefs) เช่น พ่อแม่เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนบุคคลเป็น
ประจ า ลูกจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย หรือกรณีเพ่ือนในกลุ่มส่วนใหญ่นิยม

                                                           

 ๙ อ้างใน กาญจน์กรอง สุอังคะ, “การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์”, รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๙), หน้า ๑๙-๒๐. 



๑๖ 
 

เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะก็อาจส่งผลให้ผู้เดินทางนั้นมีแนวโน้มที่ จะเดินทางโดยรถโดยสาร
สาธารณะด้วยเหมือนกัน เป็นต้น 
  ๓. ปัจจัยด้านการรับรู้  
  การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใดๆ (Perceived Behavioral Control) คือ 
ความรู้สึกยากหรือง่ายที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลที่อาจส่งเสริม
หรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) ปัจจัยที่มีต่อความเชื่อมั่นที่จะท าให้บุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ ส่วนการรับรู้ถึงความยากง่ายในการแสดงพฤติกรรมนั้นจะสะท้อน
ถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นที่เกิดขึ้นจริง (Actual Behavioral Control) 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ รวมกันกับเจตนาหรือความตั้งใจที่จะ
กระท าพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมอีกด้วย 
 

 ๒.๑.๖ กระบวนการเกิดพฤติกรรมมนุษย์  
 เมื่อบุคคลกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การแสดงออกเช่นนั้นได้ย่อมต้องอาศัยขั้นตอนของ
การเกิดอย่างเป็น กระบวนการมาก่อนทั้งสิ้น  และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้แยกออกเป็น
กระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย ๓ กระบวนการ๑๐ คือ  
  ๑. กระบวนการรับรู้ (perception process)  
  กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับ
ข่าวสารสัมผัสจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผัสซึ่งรวมถึงการที่รู้สึก (sensation) กับสิ่ง
เร้าที่รับสัมผัสนั้นๆ ด้วย  
  ๒. กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process)  
  กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่ากระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบ
ไปด้วยการเรียนรู้ การคิดและการจ า ตลอดจนการน าไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้นั้นๆ ด้วย
การรับสัมผัส การรู้สึกที่น ามาสู่การคิดและเข้าใจนี้เป็นระบบการท างานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก 
และเป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ  
  ๓. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process)  
  หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจแล้วบุคคลจะมีอารมณ์
ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้นๆ แต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน 
(covert behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบ สนองให้บุคคลอ่ืนสังเกตได้ เราจะ
เรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

                                                           

 ๑๐ สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๑.  



๑๗ 
 

พฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดง
ออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นนี้จึงเรียกว่า (spatial behavior)  
 ดังนั้น กระบวนการย่อยทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ ไม่สามารถแยก เป็นขั้นตอนต่างหากหรือเป็น
อิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้น จะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมาก โดย
กระบวนการรับรู (Perception Process)  เป็นกระบวนการรับสัมผัสหรือรับรูข่าวสารจากสิ่งเร้าต่างๆ 
โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส เมื่อรับสัมผัสแล้วก็จะท าให้เกิดความรู สึก (Sensation) ส่วน
กระบวนการคิดและเข้าใจ (Cognition Process) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ความคิด วิเคราะห์ การจดจ า ในขณะที่กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) เป็น
กระบวนการน าสิ่งที่รับรู้ไปสู่การกระท าบวนการทางความคิดแล้วจึงแสดงออกหรือตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่มากระทบ อาจเป็นการตอบสนองแบบทันทีหรือตอบสนองแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือตอบสนอง
อย่างเป็นระบบ เมื่อมีสิ่งเร้า (stimulus) เข้ามากระทบก็จะส่งผลกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เมื่อรับรู้แล้วก็
น าเข้าสู่กระบวนการทางปัญญา แล้วจึงแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีเหตุจูงใจ (motivation) ซึ่งเป็น
กลไกการปลดปล่อยพฤติกรรม (releasing mechanism) ออกมาทางกายภาพ โดยการแสดง
พฤติกรรมของแต่ละคนก็จะมีข้อจ ากัดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอวัยวะรับรู้ทางประสาทสัมผัส  
วิวัฒนาการความสามารถของระบบรับความรู้สึก (sensory system) ความเข้าใจต่อสิ่งเร้า และระบบ
ควบคุม (control system) การท างานของพฤติกรรม คือ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อและ
หน่วยปฏิบัติงาน (effector) รวมทั้งทักษะในการแสดงออกด้วย  

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม 

 ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีนักวิชาการจ านวนมากที่เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาพฤติกรรม เพ่ือให้เข้าใจการพัฒนาพฤติกรรมจึงจะได้น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม 
 การเกิดพฤติกรรมการที่มนุษย์มีพฤติกรรมต่างเกิดจากการท างานของร่างกายและจิตใจ 
ซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐาน ๓ แนวคิด๑๑ ดังต่อไปนี้  
  
                                                           

 ๑๑ อ้างใน ธิดารัตน์ อภิญญา, หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเร้ือรัง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕-๑๖. 



๑๘ 
 

 ๑. แนวคิดเอกนิยม (Monism) 
 แนวคิดนี้เชื่อว่ากายและจิตเป็นสิ่งเดียวกันนักปรัชญาที่มีความคิดนี้ได้แก่เจซี สมาร์ท 
(J.C.Smart) เฮอร์เบิร์ต ไฟเกิล (Herbert Feigl) แนวคิดนี้เชื่อว่าจิตและกายเป็นสิ่งเดียวกันคือกาย
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ เป็นกระบวนการทางสมองและระบบประสาทต่างๆ อันเป็นกระบวนการทาง
กายเป็นความพยายาม ที่จะศึกษาความรู้สึกต่างๆ ออกมาในรูปของการท างานของเซลล์สมอง 
Thomas Hobbes (๑๕๘๘-๑๖๗๙) เชื่อว่า กิจกรรมทางจิตทั้งปวง อาทิ ความรู้สึก การรับรู้การคิด
และอารมณ์สามารถอธิบายในรูปของกิจกรรมทาง สมองได้ทั้งหมด ถ้าหากวิทยาการและเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคมี ชีวะ การค้นคว้าและการค้นพบ
ปรากฏการณ์ทางจิต โดยอธิบายว่าเป็นการท างานของระบบกลไกอวัยวะของมนุษย์ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวะเคมีและแน่นอนว่าปัจจุบันแนวคิดนี้จะได้รับการยอมรับมากข้ึน  
 ๒. แนวคิดทวินิยม (Dualism)  
 เดสการ์ต (Descartes, ๑๕๙๕-๑๖๕๐) ผู้ซึ่งเป็นนักปรัชญาและ นักคณิตศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศส มีความเชื่อว่าร่างกายเป็นเพียงเครื่องจักรมีจิตท าหน้าที่รับรู้และสั่งการกาย (Body) และจิต
(Mind) แยกออกจากกันส่วนลักษณะของความสัมพันธ์ได้แยกออกเป็น ๓ แนวคิดย่อย ประกอบด้วย   
  ๑) ลัทธิปฏิสัมพันธ์ (Interactionism)  
  ลักทธินี้ เชื่ อว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต เป็นของ สองสิ่ งและต่างมี
ความสัมพันธ์กัน จิตมีอิทธิพลต่อกายและกายก็มีอิทธิพลต่อจิตดังนั้นตามแนวคิดนี้จะมีเหตุการณ์ สอง
อย่างคือสภาพทางกายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การเดิน การวาดรูป 
อีกสิ่งหนึ่งคือสภาพทางจิตไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนและรู้ ได้โดยทั่วไปนอกจากเจ้าตัวเท่านั้น เช่น 
รู้สึกว่าสวย ไพเราะ ร้อน หนาว เจ็บ ความจ าความคิด เรารู้สึกหิว (สภาพทางจิต) จึงไปหาร้านค้า
(สภาพทางกาย)รับประทานอาหาร (สภาพทางกาย) รู้สึกอ่ิม(สภาพทางจิต) อันเป็นลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์กัน เพลโตถือว่าจิตเป็นผู้ใช้กายให้ด าเนิน ไปตามเจตจ านงของจิต ร่างกายเป็นผู้ถูกใช้ 
จิตเป็นผู้ใช้ ดังนั้น จิตและกายจึงเป็นสิ่งสองสิ่ง อย่างไรก็ตามมีปัญหาในการอธิบายว่าจิตกับกาย
ท างานสัมพันธ์กันอย่างไรไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหน เพราะไม่มีตัวตนจุดที่มากระทบกันอยู่ที่ไหน เด
สการ์ต ได้อธิบายตามแนวคิดนี้ว่า จุดที่กายกับจิตกระทบกันนั้น น่าจะอยู่ที่ต่อมไพเนียล (Pineal 
gland) ในสมอง แต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้   
  ๒) ลัทธิคู่ขนาน (Psycho-physical parallelism)  
  แนวคิดนี้เชื่อว่าจิตกับกายเป็นสิ่งสองสิ่ง และไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นอิสระต่อกัน
แต่จะเป็นปรากฏการณ์ร่วมกันไป เช่น เมื่อมือถูกมีดบาดอาการเลือดไหล และการเกิดกระแส
ประสาทส่งต่อไปตามระบบประสาทจนถึงสมอง เป็นปรากฏการณ์ทางกาย ในขณะเดียวกัน



๑๙ 
 

ปรากฏการณ์ทางจิตก็เกิดขึ้นคู่ขนานไปด้วย คือ รู้สึกเจ็บปวดการอธิบายนี้อาจไม่สอดคล้องกับสามัญ
ส านึกแต่ เป็นไปได้ตามหลักเหตุผล   
  ๓) ลัทธิผลพลอยได้ (Epiphenomenalism)  
  แนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต จิตไม่มีอิทธิพลต่อกาย ในขณะที่กาย
ก็มีอิทธิพลต่อจิต จิตเป็นผลกระทบจากระบบการท างานของร่างกายโดยเฉพาะสมอง จิตไม่ใช่ตัวบง
การร่างกาย ลัทธิผลพลอยได้เชื่อว่าจิตเกิดจากความสลับซับซ้อนของระบบร่างกายโดยเฉพาะ สมอง
เป็นผลพลอยได้จากการท างานของกาย เมื่อสสารรวมตัวกันในสภาพที่เหมาะสมจะเกิดชีวิต ซึ่งชีวิตที่
ง่ายสุด คือ สัตว์เซลล์เดียว ในชีวิตที่มีหลายเซลล์สัมพันธ์กันซับซ้อนอย่างเหมาะสม จะท าให้เกิดความ
รู้สึกตัวหรือจิต จิตจึงเป็นผลที่เกิดจากกาย โดยเฉพาะเกิดจากสมอง เปรียบเสมือนเงาของกายถ้ากาย
สลายลงจิตก็สลายตามไปด้วย 
 ๓. แนวคิด ๓ มุมมองเชิงพฤติกรรม (Three explanation views of human 
behavior) 
 แนวคิดนี้จะแยกการเกิดพฤติกรรมตามลักษณะทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา 
(McConnell, ๑๙๙๑) โดยมีมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมในเชิงชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา ว่ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังต่อไปนี้   
  ๑) มุมมองทางชีววิทยา (Biological viewpoint) ซึ่งอธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์
เกีย่วข้องกับ กระบวนการทางชีววิทยา หมายถึง การที่บุคคลจะมีความคิด หรือความรู้สึกใดๆ ก็ตาม
เป็นผลจากการหลั่งสารเคมี และการส่งกระแสประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
  ๒) มุมมองทางจิตวิทยา หรือ มุมมองภายในจิต ( Intra-psychic viewpoint) ซึ่ง
อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางจิต เพราะภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อม
เดียวกัน ความคิดหรือความรู้สึกของแต่ละบุคคลอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะมีความ
แตกต่างของความคิดหรือความรู้สึก ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลที่เป็นกระบวนการทางจิต (Mental 
process) นั่นเอง     
  ๓) มุมมองทางสังคมวิทยา หรือ มุมมองพฤติกรรมทางสังคม (Social/Behavioral  
viewpoint) ซึ่งอธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมจะมีพฤติกรรมแบบกลุ่ม ภายใต้แนวคิดพฤติกรรม
 โดยทั้ง ๓ แนวคิดนี้ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จะศึกษาจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งเพียง
อย่างเดียวอาจท าให้เข้าใจไม่รอบด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมแบบองค์รวม จึงจะท าให้
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ และศึกษาพฤติกรรมในเชิงสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เพราะ
ปัจจัยที่อยู่รอบตัวมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม   
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 ๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม 
 ในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมทั่วไป และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  ๒.๒.๒.๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมทั่วไป 
  Ajzen (๑๙๙๑) ได้กล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ว่า เป็นการศึกษาทัศนคติและ
อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ส าหรับ TPB เป็นทฤษฎีที่เป็นผลจากการพัฒนาเพ่ิมเติมมาจาก The theory of reasoned action 
(Fishbein and Ajzen ๑๙๗๕, Ajzen and Fishbein ๑๙๘๐) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 
(Social psychology) ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท า ด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action) ของ Ajzen และ Fishbein (๑๙๗๕) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะ
เกิดจากการชี้น าโดยความเชื่อ ๓ ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุม (Control beliefs) ซ่ึงความเชื่อแต่ละอย่างจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ๑๒ โดยทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนนี้จะน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ไม่เน้นพัฒนาเฉพาะ
พฤติกรรมของคนเท่านั้น แต่จะให้ความส าคัญกับการจัดปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมด้วย  
นอกจากนี้ยังพบว่า ธิดารัตน์ อภิญญา ได้กล่าวถึงทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมไว้ดังต่อไปนี้๑๓  
  ๑) ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา  
  ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาจะมีมุมมองมนุษย์ในฐานะบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ มีการสร้างองค์ความรู้ของตนเองและสืบทอดความรู้นั้น 
คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ (Karl Heinrich Marx) กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลจ าเป็นต้องอยู่ ใน
สังคม เพ่ือที่จะต้องรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้  นอกจากนี้ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert 
Spencer) ยังอธิบาย ว่า มนุษย์ยังเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นเป็นภาพสะท้อนมาจากผลของประวัติศาสตร์และสภาพทางสังคมมนุษย์แต่ละกลุ่มแต่ละ
สังคมจะมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของกลุ่มเอง กลุ่มที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันจะมี
พฤติกรรมการปฏิบัติที่คล้ายกัน แตก่ลุ่มท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างด้วย 
                                                           

 ๑๒ Bamberg, S., Ajzen, I., and Schmidt, P., Choice of Travel Mode in the Theory of   
Planned Behavior: The Roles of Past Behavior, Habit, and Reasoned Action, (Basic  and  
Applied  Social  Psychology, 2003), 175-187. 
 ๑๓  อ้างใน ธิดารัตน์ อภิญญา, หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับพยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีโรคเร้ือรัง, หน้า ๑๗-๑๘. 
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   ๒) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  
  นักสังคมวิทยาเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์คือสัตว์สังคม ต้องอาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่มมี
การติดต่อ สัมพันธ์กัน โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) กล่าวว่า “มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว การที่
มนุษย์รวมกลุ่มกันก็เพ่ือความอยู่รอด โดยมีผลประโยชน์ของตนเองเป็นแรงจูงใจ เหมือนกับน้ าที่ต้อง
ไหลลงสู่ที่ต่ าหรือก้อนหินย่อมกลิ้งลงสู่ข้างล่างเสมอ เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก” “ดี” เป็นเพียงค าที่
ใช้เรียกสิ่งที่ตนชอบและปรารถนา “ชั่ว” เป็นเพียงค าที่ใช้เรียกสิ่งที่ตนหลีกเลี่ยงและไม่ต้องการ 
ความคิดนี้แตกต่างจาก จอห์น ล็อค (John Lock) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิด มาบริสุทธิ์ การที่มนุษย์มี
ความคิดเช่นไรเป็นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับ โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี ไม่ได้มีความเห็นแก่
ตัว การที่มีความไม่ดีนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมของเขาและในสภาวะตามธรรมชาติ การอยู่รวมกัน
จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาทางสังคมเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม กฎเกณฑ์ดังกล่าวเรียกว่าปทัสถานทางสังคม (Norms) ซึ่งจ าแนกปทัสถานทางสังคม
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) วิถีประชา (Folkways) คือ ระเบียบแบบแผนที่บุคคลควรปฏิบัติ เช่น 
การบวชก่อนการแต่งงาน (๒) จารีตประเพณี (Mores) คือ ระเบียบแบบแผนที่บุคคลต้องปฏิบัติหาก
ฝุาฝืนถือเป็นการกระท าผิดทางศีลธรรม เช่น การเลี้ยงดูพ่อแม่ยามเฒ่า (๓) กฎหมาย (Laws) คือ 
ระเบียบแบบแผนที่บุคคลต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าฝุาฝืนต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ถ้าบุคคล
ปฏิบัติตามปทัสถานของสังคมก็จะได้รับการยกย่องชมเชย สังคมยอมรับและท าให้คนในสังคมอยู่กัน
อย่างสันติ กลุ่มสังคมจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพความเป็นอยู่ทางธรรมชาติ  
 โดยแบบอย่างของพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ดังนี้ ๑) กลุ่มญาติพ่ีน้อง
เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดจะพบปะกันเสมอ มีความสนใจ ความเชื่อ 
ทัศนคติ  ค่านิยมคล้ายกันมาก มีความผูกพันกันมาก จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับสูง ๒) กลุ่มเพ่ือน
บ้านในชนบทมีความส าคัญมาก จะมีความสัมพันธ์กันฉันญาติมิตรคอยให้ความช่วยเหลือกันโดยมิได้
หวังผลตอบแทน ส่วนกลุ่มเพ่ือนบ้านในเมืองใหญ่จะไม่ค่อยมีลักษณะแบบนี้ ๓) กลุ่มเพ่ือนร่วมงานจะ
เป็นกลุ่มมารวมกันในเวลาท างานเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การนั้น ๆ ๔) กลุ่มความสนใจเกิดจากการความสนใจคล้ายๆ กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มทางการเมือง กลุ่มทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพ่ือสนองความต้องการและมีความ
สนใจในสิ่งเดียวกัน   
 นอกจากนี้ยังพบว่ามี กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) โดยผู้น ากลุ่มนี้ ได้แก่ JohnB. 
Watson ซึ่งเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลางคือ ไม่ดี ไม่เลว การกระท าต่างๆ ของ
มนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก มนุษย์จึงเป็นผลผลิตของสิ่งแวดล้อม มนุษย์จะดีเลว
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ถ้ามนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นคนดี ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวก็จะเป็น 
คนเลว พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus response) การเรียนรู้เกิด
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จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด สามารถวัดและ
ทดสอบได้ ซึ่งมีทฤษฎีที่ส าคัญ ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้๑๔ 
  ๑) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรน์ไดค  ์(Thorndike’s Classical Connectionism) 
  ธอรน์ไดค์ (ค.ศ. 1814-1949) เชื่อว่า พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งมีหลาย รูปแบบบุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (Trial anderror) 
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่ สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิด
การเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช้
รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ   
  ๒) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory)  
  ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้เกิดจากการวางเงื่อนไข ได้แก่ การวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิก (Classical conditioning) พาฟลอฟ (Pavlov) ได้ท าการทดลองให้สุนัขน้ าลายไหล
ด้วยเสียงกระดิ่ง การเรียนรู้ของสุนัขเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระดิ่งผงเนื้อบด และ
พฤติกรรมน้ าลายไหล การวางเงื่อนไขที่ท าให้เกิดอารมณ์ (Conditioned emotion) วัตสัน 
(Watson) ท าการทดลองโดยให้เด็กคนหนึ่งเล่นกับหนูขาวก็ท าเสียงดังจนเด็กตกใจร้องไห้หลังจากนั้น
เด็กก็จะกลัวและร้องไห้เมื่อเห็นหนูขาว ต่อมาทดลองให้น าหนูขาวมาให้เด็กดูโดยแม่จะกอดเด็กไว้ 
จากนั้นเด็กก็จะค่อยๆ หายกลัวหนูขาว การวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง (Continuous conditioning) 
กัทธรี (Guthrie) ได้ท าการทดลองโดยปล่อยแมวที่หิวจัดเข้าไปในกล่องปัญหา มีเสาเล็กๆ ตรงกลาง มี
กระจกที่ประตูทางออก มีปลาแซลมอนวางไว้นอกกล่องเสา ในกล่องเป็นกลไกเปิดประตู แมวบางตัว
ใช้แบบแผนการกระท าหลายแบบเพื่อจะออกจากกล่อง แมวบางตัวใช้วิธีเดียว การวางเงื่อนไขแบบโอ
เปอร์แรนต์ (Operant Conditioning) สกินเนอร์ (Skinner) ได้ท าการทดลองโดยน าหนูที่หิวจัดใส่
กล่องภายในมีคานบังคับให้อาหารตกลงไปในกล่องได้ ตอนแรกหนูจะวิ่งชนโน่นชนนี่ เมื่อชนคานจะมี
อาหารตกมาให้กิน หากท าหลายๆ ครั้ง พบว่าหนูจะกดคานท าให้อาหารตกลงไปได้เร็วขึ้น   
  ๓) ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s Systematic Behavior Theory)  
  คลาร์ก ฮัลล์ (Clark L. Hull, 1884-1952) ได้ท าการทดลองโดยฝึกหนูให้กดคาน
โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มอดอาหาร ๒๔ ชั่วโมงและแต่ละกลุ่มมีแบบแผนในการเสริมแรงแบบ
ตายตัวต่างกัน บางกลุ่มกดคาน ๕ ครั้งจึงได้อาหารไปจนถึง กลุ่มที่กด ๙๐ ครั้ง จึงได้อาหาร และอีก
พวกหนึ่งทดลองแบบเดียวกันแต่อดอาหารเพียง ๓ ชั่วโมง ผลปรากฏว่า ยิ่งอดอาหารมากคือมีแรงขับ
มากจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มของนิสัย ซึ่งจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะรับ

                                                           

 ๑๔ ธิดารัตน์ อภิญญา, หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
โรคเร้ือรัง, หน้า ๑๙. 
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สัมผัส (Receptor) กับอวัยวะแสดงออก (Effector) เข้มแข็งขึ้น ดังนั้น เมื่อหนูหิวมากจึงมีพฤติกรรม
กดคานเร็วขึ้น 
 

  ๒.๒.๒.๒ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ 
  ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการพัฒนาไว้หลายด้าน โดยเรียกการพัฒนาว่า 
“ภาวนา” ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงภาวนาไว้ ๓ ด้าน คือ “กายภาวนา คือ การอบรมกาย จิตต
ภาวนา คือ การอบรมจิต และปัญญาภาวนา คือ การอบรมปัญญา”๑๕ ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ 
กล่าวว่า ภาวนาเป็นกระบวนการฝึกหัดพัฒนาให้มีความเจริญขึ้น “การเจริญ การท าให้มีขึ้น การ
ฝึกอบรม และการพัฒนา โดยจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน คือ กายภาวนา สีลภาวนา  จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา”๑๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) กายภาวนา  
กายภาวนา คือ การอบรมกาย การเจริญกาย การพัฒนาทางกาย การฝึกอบรมกาย 

โดยการพัฒนาทางด้ายร่างกายมีวิธีการดังต่อไปนี้ ๑) การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง คือ 
การรักษาความสะอาดของร่างกาย การบ ารุงร่างกาย การออกก าลังกายอยู่เสมอ ๒) การรักษา
ร่างกาย จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ การรักษาสมรรถภาพทางร่างกาย และการรักษาตามอาการที่
เจ็บปุวย ๓) การพัฒนาทางร่างกายให้มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคม คือ การพัฒนา
กิริยามารยาทให้เหมาะสมตามค่านิยมทางสังคม ๓) การมีสุขภาพดี คือ การไม่เจ็บปุวย และไม่ทุพล
ภาพ ๔) การมีชีวิตเกื้อกูลกับปัจจัยภายนอก คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การจัดความสัมพันธ์
เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตกับปัจจัยภายนอก ๕) การใช้ศักยภาพทางร่างกายท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สามารถใช้ร่างกายท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ดี เช่น การท างาน 
การประกอบอาชีพ การเดินทาง การศึกษา เป็นต้น ๖) การบริหารชีวิตให้สัมพันธ์กับปัจจัยการด ารง
ชีพขั้นพ้ืนฐานอย่างรู้คุณค่าแท้ คือ การบริโภคอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มี
เครื่องนุ่งห่มเพียงพอต่อการปกปิดและให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย การมีที่อยู่อาศัยที่เกื้อกูลต่อชีวิต มี
สถานบริการ มีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคอยู่ใกล้ชุมชน 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ๗) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ๘) การใช้ศักยภาพทางกายไปเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างกุศลธรรม ๙) การส ารวมกาย คือ การระมัดระวังไม่ให้ร่างกายได้รับ
ผลกระทบในทางร้าย เช่น ระมัดระวังไม่ให้ประสบอุบัติเหตุ การรู้จักควบคุมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก 

                                                           

  ๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 
  ๑๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่  
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 



๒๔ 
 

ลิ้น และกาย ไม่ให้เคยชินและผูกพันกับกามคุณ ๑๐) การใช้กายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม 
คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาทางกาย ในแง่ทางจริยธรรมเป็นการควบคุมการ
กระท าทางร่างกายไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๒) สีลภาวนา  
สีลภาวนา คือ การเจริญศีล การพัฒนาความประพฤติ ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่

เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี และมีความเกื้อกูลต่อกันและกัน 
แล้ว  “ผู้มีศีลย่อมเป็นบุญทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อ่ืน”๑๗ ในปัญจสิกขาปทสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
การปฏิบัติตามศีล ๕ เป็นเครื่องมือในการก าหนดคุณลักษณะทางสังคมว่า “ผู้ที่เว้นขาดจากฆ่าสัตว์ 
คบค้าสมาคมกับผู้ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ ผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ คบค้าสมาคมกับผู้ที่เว้นขาดจาก
การลักทรัพย์ ผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คบค้าสมาคมกับผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดใน
กาม ผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ คบค้าสมาคมกับผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ผู้เว้นขาดจากการเสพของ
มึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท คบค้าสมาคมกับผู้เว้นขาดจากการเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท”๑๘ ซึ่งศีล ๕ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและเป็น
กฎเกณฑ์ท่ีมีเจตนารมณ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันทางสังคม นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาทางจริยธรรมที่มาจาก
อบายมุข ซึ่งพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรข้องแวะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรม ๖ ประการ๑๙ ดังนี้ (๑) การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็น
เหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย (๒) การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอก
ซอยในเวลากลางคืน เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย (๓) การเที่ยวดูมหรสพ เป็นอบายมุขแห่งโภคะ
ทั้งหลาย (๔) การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะ
ทั้งหลาย (๕) การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย (๖) การหมกมุ่น
ในความเกียจคร้าน เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ในการพัฒนาจริยธรรมทางสังคมจึงควรมีการ
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการละเมิดจริยธรรมด้วย 

สีลภาวนามีส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลกันหลาย
ลักษณะ คือ (๑) เป็นเครื่องมือในการจัดการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ (๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ท าให้มีระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ และแบบแผนการด าเนินชีวิตร่วมกัน (๓) 
ไม่เป็นภัยคุกคามต่อกัน คือ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย หรือเบียดเบียนกัน ปูองกันปัญหา
อาชญากรรมและอบายมุขท้ังปวง (๔) ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ๕) เสริมสร้างความ

                                                           

  ๑๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๖/๒๐๘. 
  ๑๘ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๑๐๙/๒๐๒. 
  ๑๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒. 



๒๕ 
 

มั่นคงทางสังคม (๖) ท าให้เกิดความเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดย
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นผลมาจากการพัฒนาทางศีล 

๓) จิตตภาวนา  
จิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิตและใช้จิตให้เป็นประโยชน์๒๐ การอบรมจิต การเจริญ

จิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งมั่นคง พระพุทธเจ้าตรัสถึงจิตตภาวนาในสติปัฏฐาน ๔ 
ว่า “พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ได้ ๑ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและ โทมนัสใน
โลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้ ๑”๒๑ การฝึกจิตภาวนาจะท าให้จิตใจงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มี
เมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน ผ่องใส จิตตภาวนาสามารถ
พัฒนาจิตให้มั่นคง แข็งแรง มีพลัง ไม่ฟูุงซ่าน ผ่องใส จิตนุ่มนวลควรแก่การงาน สงบและปลอดโปร่ง  
โดยจิตตภาวนามีคุณลักษณะ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการปูองกันปัญหาทางจิต คือ ปูองกันไม่ให้เกิด
ปัญหาที่จะมากระทบต่อจิตใจ คือ ไม่เครียด ไม่ฟูุงซ่าน ไม่เร่าร้อน ไม่ขุ่นมัว ไม่กระวนกระวาย ไม่ตื่น
ตระหนก ไม่หวาดหวั่น ๒) ด้านคุณภาพจิต คือ ท าให้จิตมีคุณธรรม มีจิตใจดีงาม จิตเป็นกุศล มีความ
กตัญญู มีความศรัทธาในชีวิต มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมี
พรหมวิหารธรรม  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ๓) ด้านสมรรถภาพทางจิต คือ จิตสามารถ
ขยายขีดความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ได้มากขึ้น เช่น มีความเพียร มีสภาพคล่อง
ทางจิต  อดทน มีความมุ่งม่ัน มีความกล้าหาญ และมีปณิธานที่มั่นคง เป็นรากฐานของปัญญา ๔) ด้าน
สุขภาพจิต คือ มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสดชื่นเบิกบาน มีความสงบ ผ่องใส ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย มี
ปีติและปราโมทย์ และมีความบันเทิงใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเชิงจริยธรรม   

๔) ปัญญาภาวนา  
ปัญญาภาวนาหรือภาวนามยปัญญา  หมายถึง การอบรมปัญญา๒๒ คือ การอบรม

ปัญญา การเจริญปัญญา การพัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ บริสุทธิ์จากกิเลสและ
ปลอดพ้นจากความทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา โดยปัญญาภาวนา จ าแนก
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ปัญญาในระดับโลกิยะ ได้แก่  มีปัญญาสัมมาทิฐิ เข้าใจตนเอง พัฒนาองค์

                                                           

 ๒๐ พุทธทาสภิกขุ, จิตภาวนา สมาธิเพ่ือการพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า 
๓๑. 
 

๒๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๑๖. 
  ๒๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 



๒๖ 
 

ความรู้ใหม่ มีวิจารณญาณในการใช้ปัญญาเพ่ือประโยชน์สร้างสรรค์ เป็นคุณต่อสรรพสิ่ง และปัญญา
ในระดับโลกุตระ ซึ่งเป็นปัญญาในระดับที่เข้าใจเหตุปัจจัยได้อย่างแท้จริง รู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพ
สิ่งว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ จนเกิดความเบื่อหน่าย  และถอนรากเหง้าของอวิชชาและอกุศลมูลทั้ง
ปวงได้ จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง จึงมีสภาพที่ ไม่มีอารมณ์ใดมาปรุงแต่งได้ ดังนั้น 
พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกสภาวะนั้นว่าวิมุตติสุข ซึ่งเป็นเปูาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ในระดับ
จริยธรรมคือการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 ดังนั้น ภาวนา ๔ จึงจัดเป็นทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์แบบองค์รวม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กัน คือ กายภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกาย สีลภาวนาเป็นการพัฒนา
พฤติกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตตภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ ส่วนปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา ซึ่งควรมีการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมควบคู่กันไปทั้ง ๔ ด้าน   
 

๒.๓ แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์  
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของมนุษย์ในงานวิจัยนี้จ าแนกเนื้อหาหลักออกเป็น ๓ 
ประเด็น คือ แนวคิดพ้ืนฐานทางจริยธรรม แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม และแนวคิดจริยธรรมทาง
เทคโนโลยี ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 
  

 ๒.๓.๑ แนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้มี ๗ ประเด็น คือ ความหมายของ
จริยธรรม หลักการทางจริยธรรม ลักษณะของจริยธรรม ประเภทของจริยธรรม องค์ประกอบของ
จริยธรรม ความส าคัญของจริยธรรม และพ้ืนฐานทางจริยธรรมของเยาวชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

  ๒.๓.๑.๑ ความหมายของจริยธรรม 
  ค าว่าจริยธรรมประกอบด้วยค า ๒ ค า คือ ค าว่า “จริย” และค าว่า “ธรรม” จริย 
หมายถึง ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ๒๓ ธรรม หมายถึง คุณความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ 
เป็นคนมีศีลมีธรรม, ค าสั่งสอนในศาสนา, หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา, ความจริง, ความถูกต้อง๒๔ 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า ธรรมคือ
ความประพฤติ, ธรรมคือการด าเนินชีวิต, หลักความประพฤติ, หลักการด าเนินชีวิต, มีความหมาย ๒ 
นัย คือ ๑) ธรรมที่ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมหรือกฎศีลธรรม (ความหมายตามบัญญัติสมัยปัจจุบัน 
ซึ่งก าหนดให้จริยธรรมเป็นค าแปลภาษาอังกฤษว่า Ethics) ๒) จริยะ (จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกว่า

                                                           

 ๒๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖, หน้า ๒๙๑. 
 ๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๓.  



๒๗ 
 

พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรมหรือพรหมจรรย์) แปลว่าความประพฤติอันประเสริฐ หรือการด าเนิน
ชีวิตอย่างประเสริฐ หมายถึงมรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา๒๕ 
  บราวน์ (Brown. 1968) ให้ความหมายของ จริยธรรมว่า หมายถึง กฎระเบียบต่างๆ 
ที่บุคคลใช้ในการ แยกแยะการกระท าท่ีถูกต้องออกจากการกระท าที่ผิด๒๖ 
  รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ถูกต้อง ที่เป็นผลมาจาก
ความคิดที่สังคมหรือบุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่ง
ก าหนดไว้ส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรัก
สามัคคี ความอบอุ่น และความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิต๒๗   
  โคลเบอร์ก (Kohberg, ๑๙๗๖) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง พ้ืนฐานของความ
ยุติธรรม ถือเอาการกระจายสิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียม โดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ท่ีบังคับทั่วไป แต่เป็น
กฎเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ ดังนั้น
พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน๒๘  
  รศ.ดร.ประยูร แสงใส ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง 
จริยธรรม (ETHics) หมายถึงหลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัย ให้อยู่ใน
ครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าทางจริยธรรมชี้ให้เห็นความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิต
อย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม สภาพแวดล้อมที่โน้ม
น าให้บุคคลมุ่งกระท าความดีละเว้นความชั่ว มีแนวทางประพฤติอยู่ในเรื่องของความดี ความถูกต้อง 
เหมาะควรในการปฏิบัติ เพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีคุณธรรม

                                                           

 ๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗. 
 ๒๖ Brown, R., Social Psychology, New York : The Free Press, 1968. อ้างใน อ้อมเดือน สด
มณี และฐาศุกร์ จันประเสริฐ, “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ”, วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๒๑.  
 ๒๗ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๖. 
 ๒๘ Kohlberg, L.,Moral Stage and Moralization : The Cognitive Development 
Approach  Moral Development and Behavior, (New York : Holt Rinehart and Winston, 1976).  
อ้างใน อ้อมเดือน สดมณี และคณะ, “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ”, วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๒๑. 



๒๘ 
 

และมโนธรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยส านึกที่จะใช้สิทธิและหน้าที่ของตนตามค่านิยมที่พึง
ประสงค์๒๙ 
  อ้อมเดือน สดมณีและคณะ ได้ให้ความหมายของ จริยธรรมว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติ
หรือหลักความประพฤติที่ดีงามและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม อันส่งผลให้
ชีวิตมีระเบียบแบบแผน๓๐ 
  วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ได้ให้ความหมายคุณธรรมและจริยธรรมว่าเป็นสิ่งไปด้วยกันว่า 
เป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระท าหรือ แก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรม
ที่สูงกว่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น๓๑   
  ดังนั้น จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ หลักแห่งความ
ประพฤติหรือหลักแห่งการประพฤติดีงาม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ศีลธรรมและคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นคนดี เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จริยธรรมจึงมีความสัมพันธ์กับจริยศาสตร์ ซ่ึงเป็นเรื่องของการฝึก
อุปนิสัยให้ดีงาม เมื่อฝึกจนเป็นนิสัยแล้ว ก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกดีงามไปด้วย พฤติกรรมที่ดีงามก็
จะกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากภายนอกเข้าไปสู่ภายใน ฝึกพฤติกรรมให้เป็น
ลักษณะนิสัย เมื่อเป็นลักษณะนิสัยก็จะให้เป็นคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ อีกแบบหนึ่งเริ่มต้นจากการฝึกจิต
ให้มีคุณธรรมแล้วจิตที่มีคุณธรรมก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามไปด้วย ซึ่งการกระท าอย่างใด
บ่อยๆ ก็จะเป็นพฤติกรรม เมื่อพฤติกรรมดีก็เรียกว่าคนมีจริยธรรม ซึ่งจะท าให้เป็นคนที่มีวิถีชีวิตดีงาม 
ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 

  ๒.๓.๑.๒ หลักการทางพุทธจริยธรรม 
  จริยธรรม หรือ จริยศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาหลักของวิชาปรัชญา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความดีงามทางสังคมมนุษย์ จ าแนกแยกแยะว่าสิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด หากจะอธิบายอย่างง่ายๆ 
แล้ว จริยธรรม หมายถึง การแยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากค า ๒ ค า คือ จริย กับ ธรรม ซึ่งแปล
ตามศัพท์ คือ จริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ค าว่า ธรรม แปลว่า คุณความดี 
ค าสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อ
เอาค า จริยะ มาต่อกับค าว่า ธรรม เป็นจริยธรรม แปลเอาความหมายว่า กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ 
                                                           

 ๒๙ ประยูร แสงใส,ผ.ศ.ดร., จากสาเกตนครดินแดนถิ่นทุ่งกุลาร่วมพัฒนามหาจุฬาฯ ขอนแก่น , 
(ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๖๐), หน้า ๗๔-๗๕.  
 ๓๐ อ้อมเดือน สดมณี และคณะ, “การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม :  จากแนวคิดสู่แนวทางการ
ปฏิบัติ”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๒๒. 
 ๓๑ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, “จริยธรรมในเด็กและเยาวชน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 
๑ (กันยายน ๒๕๕๒) : ๑๖-๑๗. 



๒๙ 
 

หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ๓๒ จริยธรรมจึงมีหลายระดับ โดยหลักพุทธ
จริยธรรมจ าแนกออกเป็น ๓ ระดับ๓๓ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. หลักพุทธจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน   
  หลักธรรมขั้นนี้มีอยู่ ๒ ขั้น คือ ขั้นหยาบ เป็นลักษณะที่ต้องงดเว้นด้วยการไม
ประพฤติผิดทางกายและ วาจา เรียกว่า เบญจศีลหรือศีล ๕ อีกขั้นหนึ่ง คือ ขั้นละเอียดประณีตมาก
ขึ้นกว่าเดิม เป็นลักษณะทางใจ ๕ อย่าง เรียกว่า เบญจธรรม โดยทั้งสองส่วนควรปฏิบัติควบคูกัน โดย
ศีล ๕ จะมีลักษณะเป็นจริยธรรมส่วนเบญจธรรมมีลักษณะเป็นคุณธรรม     
  ๒. หลักพุทธจริยธรรมขั้นกลาง   
  หลักจริยธรรมขั้นกลางเป็นหลักปฏิบัติที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ไดแก กุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ หมายถึง ทางแห่งการกระท าความดีหรือทางไปสูความเจริญและสันติสุข หรือสุคติ โดย
จริยธรรมระดับนี้จะช่วยยกฐานะความดีของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้นตามล าดับ แบงออกเป็น ๓ 
ทาง ตามโครงสรางพฤติกรรมของมนุษย์ ไดแก ๑) กายสุจริต คือ ความประพฤติทางกาย ๓ ประการ 
ไดแก เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เว้นจากการละเมิดกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน และเว้นจากการประพฤติผิดทางกาม ๒) วจีสุจริต คือ ความประพฤติดีทางวาจา ๔ 
ประการ ไดแก เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดยุยงให้แตกสามัคคี เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้น
จากการพูดเรื่องไรสาระ ไมมีประโยชน ๓) มโนสุจริต คือ ความประพฤติดีทางใจ ๓ ประการ ไดแก
การไมคิดโลภ อยากไดสิ่งของๆ คนอ่ืน การไมคิดพยาบาทปองร้ายคนอ่ืน การมีทัศนคติที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม ดังนั้น คุณธรรม ๑๐ ประการนี้ โดยจริยธรรมระดับกลางนี้เป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
คนทุกคนเพ่ือให้เกิดท้ังความดี ความงาม ความสงบสุขของตนและสังคม   
  ๓. หลักพุทธจริยธรรมขั้นสูง   
  หลักจริยธรรมขั้นสูงเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์หรือปัญหาของชีวิต
อย่างแท้จริง เป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยปัญญาบารมี และความมุงมั่น
พยายามอย่างแรงกล้าจึงจะส าเร็จ เรียกว่า อริยมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางด าเนินชีวิต
อันประเสริฐ ๘ ประการ ดังต่อไปนี้   
   ๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ หมายถึง การมีความรูที่ถูกตอ้ง คือ ความ
รจูริงของชีวิตอันประเสริฐ ๔ อย่าง ไดแก (๑) รวูาชีวิตนี้มีความทุกข์เท่านั้น ความสุขเป็นเพียงสภาพที่
ทุกขเ์จือจาง (๒) รวูาทุกขน์ั้นเกิดจากสาเหตุ คือ ตัณหา (๓) รวูาทุกข์นั้นสามารถดับไดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
(๔) รจูักวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข ์  

                                                           

 ๓๒ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, จริยธรรม, https://th.wikipedia.org/wiki [๒๑ เมษายน ๒๕๖๑]. 
 ๓๓ พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์) และคณะ, “การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยธรรม”, 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังท่ี ๑, ๒๕๖๐ : ๑๘๘-๑๙๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki%20%5b๒๑%20เมษายน


๓๐ 
 

   ๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ หมายถึง การมีความนึกคิดไปในทาง
ที่ถูกต้อง ดีงาม ไดแก (๑) คิดท่ีจะปลีกออกจากกาม (๒) คิดไมพยาบาทปองร้าย (๓) คิดไมเบียดเบียน
คนอ่ืนๆ   
   ๓) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดที่ถูกต้องดีงาม จ าแนกเป็น 
๔ ประการ คือ (๑) ไมพูดเท็จบิดเบือนความจริงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด (๒) ไมพูดส่อเสียด ยุยงให้แตกความ
สามัคคีในหมูคณะ (๓) ไมพูดค าหยาบ ไมสุภาพ ไมไพเราะ (๔) ไมพูดเพ้อเจอ ไรสาระ ไมมีหลักฐาน
อ้างอิง ไมมีประโยชน  
   ๔) สัมมากัมมันตะ คือ การกระท าชอบ หมายถึง การประพฤติถูกต้องทาง
กาย ๓ ประการ ไดแก (๑) ไมฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด (๒) ไมละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
คนอ่ืน (๓) ไมประพฤติผิดประเวณี   
   ๕) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การด าเนินชีวิตให้ถูกต้องดี
งาม ประกอบอาชีพสุจริตไมผิดศีล ไมผิดธรรม ไมผิดกฎหมาย พุทธศาสนิกชนไมควรประกอบอาชีพ
ค้าขาย ต่อไปนี้ คือ (๑) คาขายมนุษย์ (๒) คาขายศัตราวุธ (๓) เลี้ยงสัตว์ไวฆา (๔) ขายน้ าเมา และสิ่ง
เสพติด (๕) คาขายยาพิษ   
   ๖) สัมมาวายามะ คือ ความพยายามชอบ หมายถึง เพียรพยายามในทางที่
ถูกต้องดีงาม ไดแก (๑) เพียรระวังไมให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจ (๒) เพียรพยายามละเว้นความชั่วที่
เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป (๓) เพียรพยายามท าความดีที่ยังไมไดท า (๔) เพียรพยายามรักษาความดีที่
ตนเองมีอยู่ไว  
   ๗) สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ หมายถึง การตั้งสติไวถูกต้องด้วยการ
พิจารณาใน ๔ อย่าง เรียกว่า สติปฏฐาน ไดแก (๑) พิจารณากาย และรูเท่าทันกาย (๒) พิจารณา
เวทนา และรูเท่าทันเวทนา (๓) พิจารณาจิต และรูเท่าทันจิต (๔)  พิจารณาธรรม และรูเท่าทันธรรม
ตามความเป็นจริง  
     ๘) สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ หมายถึง การท าจิตใจให้สงบไดอย่าง
ถูกต้อง ให้มีจิตใจที่มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ 
 หลักพุทธจริยธรรม ๓ ระดับ ไดแก ข้อปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน คือ เบญจศีลและเบญจธรรม ข้อ
ปฏิบัติในขั้นกลาง คือ การรักษากาย วาจา ใจ ให้สุจริต ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และข้อ
ปฏิบัติในขั้นสูง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ พุทธจริยธรรมส าหรับพัฒนาชีวิต เป็นหลักธรรมที่ 
พัฒนาบุคคล เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม คือ เมื่อบุคคลด าเนินตามหลักจริยธรรม สังคมก็จะมีการ
พัฒนาตาม ท าให้ชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและมีแต่ความเจริญงอกงาม การ
น าหลักเอาศีล สมาธิ และปัญญา ไปใช้ในชีวิตประจ าวันนั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพในชีวิตของตนเองให้ 



๓๑ 
 

เกิดความผาสุกในชีวิต คือ ประโยชนปัจจุบัน ไดแก การแสวงหายศ ทรัพย์ เกียรติ ชีวิตคูครองที่เป็น
สุข และประโยชนในภพหนา คือ หลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดี 
 

  ๒.๓.๑.๓ ลักษณะของจริยธรรม 
  จริยธรรมมีคุณลักษณะส าคัญอยู่หลายลักษณะ เมื่อพิจารณาโดยองค์รวมแล้ว
สามารถจ าแนกลักษณะส าคัญได้ดังต่อไปนี้๓๔ 
       ๑) ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ 
มีความพากเพียรพยายามเพ่ือให้งานหรือภาระที่รับผิดชอบอยู่บรรลุผลส าเร็จตรงตามเปูาหมาย 
       ๒) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ตรงต่อความ
เป็นจริง  ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
       ๓) ความมีเหตุผล หมายถึง การรู้จักใช้สติปัญญา ไตร่ตรอง คิดใคร่ครวญ หรือพิสูจน์ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประจักษ์ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์ และความยึดมั่นในความคิดของตนเอง 
      ๔) ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความรู้สึกส านึกในบุญคุณของบุคคลผู้มีอุปการคุณ 
หรือ สิ่งอันมีคุณต่อมนุษย์เรา และแสดงออกถึงความส านึกในบุญคุณนั้นด้วยการตอบแทนคุณ อาจ
กระท าด้วยสิ่งของหรือการกระท าอย่างนอบน้อม 
       ๕) ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างยิ่งยวด เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการ
งานหรือกิจกรรมที่ท าด้วยขยันขันแข็งกระตือรือร้น อดทน ถึงแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรค
ขัดขวางก็ไม่ยอมแพ้และไม่ย่อท้อ 
       ๖) ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การให้ความ
ร่วมมือในการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีความรักในหมู่คณะของตน 
       ๗) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของตนเองให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาททางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและศีลธรรม 
        ๘) ความเสียสละ หมายถึง การลดละความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันแก่คนที่ควรให้
ด้วยทรัพย์สิน ก าลังกาย และก าลังปัญญาของตนเอง 
       ๙) ความประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งของหรือใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและพอเหมาะ
พอควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือยจนเกิดฐานะของตน 
       ๑๐) ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนด้วยความเที่ยงตรง การพิจารณา
เรื่องราวต่างๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่มีความล าเอียงหรือเข้ากับฝุายใดฝุายหนึ่ง 

                                                           

 ๓๔ Nuchnapha, โครงสร้างในด้านคุณลักษณะของจริยธรรม ,  [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://plosanga.blogspot.com/ 2011/05/blog-post_6528.html [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

http://plosanga.blogspot.com/%202011/05/blog-post_6528.html


๓๒ 
 

       ๑๑) ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข และมี
ความสงสารอยากจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
 

  ๒.๓.๑.๔ ประเภทของจริยธรรม 
  โคลเบอร์ก แบ่งคุณลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลออกเป็น ๔ ล าดับขั้น๓๕ คือ    
  ๑. ความรู้เชิงจริยธรรม  หามายถึง การมีความรู้เกี่ยวกับสังคมและสามารถ บอกได้
ว่าการกระท าชนิดใดดีและควรกระท า การกระท าชนิดใดเลวและไม่ควรกระท าพฤติกรรมลักษณะใด 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม 
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับอายุ ระดับการศึกษา พัฒนาการทางสติปัญญาและความรู้เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ทางสังคมและศาสนา    
  ๒. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมเชิง 
จริยธรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบมากน้อยเพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมักจะ 
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมและการท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น ควรท านายตาม
เจตคติเชิงจริยธรรม ซึ่งสามารถท านายได้เท่ียงตรงมากกว่าการท านายตามความรู้เชิงจริยธรรม    
  ๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลที่บุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือก หรือไม่
เลือกกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเหตุจูงใจซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระท า
ของบุคคล อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกต่างกัน อาจมีการกระท าที่
คล้ายคลึงกันหรือมีการกระท าที่แตกต่างกันก็ได้ และเหตุผลเชิงจริยธรรมยังมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการทางสติปัญญาและทางอารมณ์ด้วย    
  ๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม
และปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความส าคัญต่อ
ความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมอย่างยิ่ง  จึงเป็นหน้าที่สมาชิกในสังคมที่จะต้องอบรมและ
ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอย่างม่ันคง 
 ดังนั้น จริยธรรมทุกประเภทจึงเป็นกรอบความประพฤติ ความคิดที่สังคม หรือบุคคลมี
ความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ การปฏิบัติดี การท าดีละเว้นความชั่วอันเป็นผล
มาจากการคิดดี๓๖ การปฏิบัติตนและประพฤติตนตามศีลธรรมอันดี และยึดหลักจริยธรรมความ
ถูกต้องและดีงาม เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม มีความประพฤติที่ดีของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
                                                           

 ๓๕ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 
 ๓๖ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, รายงานการประชุมเสวนา เร่ือง การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย, วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  ณ โรงแรมสวนดุสิต พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 



๓๓ 
 

ของมนุษย์เอง ได้แก่ ความเป็นผู้มีปัญญา และรู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดีความชั่ว ถูก-ผิด ควร-ไม่
ควร เป็นการควบคุมตนเอง และเป็นการควบคุมกันเองในกลุ่มหรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุ่ม๓๗  
 สรุป เมื่อพิจารณาจริยธรรมตามแบบทวิภาวะพบว่า จริยธรรมทุกประเภทมีความสัมพันธ์
และเก้ือกูลต่อกัน โดยจ าแนกจริยธรรมออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) จริยธรรมภายใน คือ จริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น ความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ เจตนารมณ์ และคุณธรรม เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ๒) จริยธรรมภายนอก 
คือ จริยธรรมที่บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น 
บุคลิกภาพ กิริยา อาการ การกระท า ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงสภาวะทางจิตใจด้วย และยังมีผลต่อ
สังคมหลายรูปแบบ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การไม่ก่อความเดือดร้อน การเคารพ
กฎเกณฑ์ทางสังคม รวมทั้งการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เป็นต้น จริยธรรมจึงเป็นเครื่องมือในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลและสังคมในเชิงกุศลธรรมด้วย  
 

  ๒.๓.๑.๕ องค์ประกอบของจริยธรรม 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
น่าสนใจ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนได้นั้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้อง มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในปลูกฝังคุณธรรมขึ้นในจิตใจของผู้เรียน ซึ่งจาก
การศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ องค์ประกอบดังนี้๓๘ 
           ๑. องค์ประกอบทางปัญญา คือ การพัฒนาขั้นความรู้ ขั้นความจ า ขั้นความเข้าใจ 
ขั้นน าไปใช้ ขั้นวิเคราะห์ และขั้นประเมินค่า 
          ๒. องค์ประกอบทางอารมณ์ คือ การพัฒนาขั้นรับรู้ ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็นคุณค่า 
ขั้นจัดระบบ และขั้นกิจนิสัย 
         ๓. องค์ประกอบทางพฤติกรรม คือ การพัฒนาพฤติกรรม ๒ แบบ คือ ๑) การพัฒนา
พฤติกรรมภายใน เช่น ความรู้ ความคิด สติปัญญา ๒) การพัฒนาพฤติกรรมภายนอก เช่น การอบรม
บ่มนิสัย สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 

   

                                                           

 ๓๗ กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถาบันดีเด่นทางวัฒนธรรมของ 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http//www.m-culture.go.th [๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
 ๓๘ มยุรฉัตร ธรรมวิ เศษ, องค์ประกอบทางจริยธรรม ,  [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
https://www.gotoknow.org/posts/198176 [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

https://www.gotoknow.org/posts/198176


๓๔ 
 

  ๒.๓.๑.๖ ความส าคัญของจริยธรรม 
  การศึกษาด้านจริยธรรมมีความส าคัญยิ่งในการสร้างสันติสุข เพราะความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นมีลักษณะที่เป็นอัตรกิริยา กล่าวคือ มีการปฏิบัติต่อกันทั้งทางสร้างคนให้
เป็นคนมีจิตใจประเสริฐสมบูรณ์ ขยายขอบเขตคุณงามความดี โอบเอ้ือไปถึงการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พบ
กับสิ่งที่ดีงาม มีความสุขโดยทั่วกันด้วยความรักและเมตตาธรรม จริยธรรมจึงเป็นเครื่องคุ้มครองโลก 
เป็นฝุายธรรมที่จะชนะอธรรม ถ้าปราศจากจริยธรรมเสียแล้วก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะคุ้มครอง
พฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์ การศึกษาเรื่องจริยธรรมเป็นวิชาที่วิเคราะห์
พฤติกรรมของมนุษย์ ตีความคุณค่าของความดี ความถูกต้อง ความประพฤติ มีเกณฑ์การตัดสินคุณค่า
ทางจริยธรรม การศึกษาเรื่องนี้ว่าจริยศาสตร์มีจุดประสงค์ของการศึกษา คือ การมีความสุข พ้นจาก
ความทุกข์ โดยเกณฑ์การตัดสินที่ยอมรับในสังคม๓๙ 
 จริยธรรมถือว่ามีคุณค่าต่อมนุษย์ เพราะช่วยให้มนุษย์ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และ
ยังสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม คือ ความดี ซึ่ง
คุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมที่มีต่อชีวิตมนุษย์ สามารถจ าแนกได้ ๙ ประการ ดังนี้๔๐ 
  ๑. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย
และมีชีวิตที่สมบูรณ์  
  ๒. ช่วยให้มนุษย์รู้จักตนเอง มีความส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
  ๓. เป็นวิถีทางแห่งปัญญา ท าให้มนุษย์มีเหตุผล รู้จักใช้สติแก้ปัญหาชีวิตโดยน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิต มีความเชื่อว่าการกระท าความดีเป็นสิ่งที่ดี ไม่หลง
งมงายในสิ่งที่ปราศจากเหตุผล  
  ๔. ช่วยสร้างสันติภาพในสังคมและสร้างสันติภาพโลก  
  ๕. ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระเบียบ เป็นระบบ รู้สึกมีความอบอุ่น  
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีสันติภาพ  
  ๖. ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้าได้กับบุคคลอ่ืนๆ และสังคมอย่างมีระบบ เป็นระเบียบ 
สามารถครองตน ครองคน ครองงานและครองเรือน  
  ๗. ช่วยให้มนุษย์มีเครื่องยึดเหนี่ยว และเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือปูองกันการเบียดเบียน
การเอารัดเอาเปรียบในทางส่วนตัว และสังคม  

                                                           

 ๓๙ ประยูร แสงใส,ผ.ศ.ดร., จากสาเกตนครดินแดนถิ่นทุ่งกุลา ร่วมพัฒนามหาจุฬาฯ ขอนแก่น , 
(ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๖๐), หน้า ๗๕. 
 ๔๐ กรมพลศึกษา, กจิกรรมนนัทนาการเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดไีซน์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๙-๒๐. 



๓๕ 
 

  ๘. ช่วยให้มนุษย์เป็นคนหนักแน่น อดทน ขยัน ต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นที่พ่ึงของตนเองโดยไม่รอโชคชะตา  
  ๙. ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาชีวิต และสามารถท าให้ความทุกข์หมดไปได ้
 คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ มีอิทธิพล
มาจากองค์ประกอบหลายประการ ทั้งองค์ประกอบภายในคือจากตัวบุคคล เช่น ความรู้ ความเข้าใจ
หรือสติปัญญา และองค์ประกอบภายนอก เช่น การอบรมเลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัวการอบรมบ่ม
นิสัยจากสถาบันการศึกษาและส่วนอ่ืนๆ จากสังคม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้หล่อหลอมให้บุคคลมี
พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณลักษณะทางพฤติกรรมที่ดีงามและพึงประสงค์ของสังคม 
 สภาพจิตใจที่ถูกฝังแน่นด้วยคุณงามความดีทั้งหลายที่ควรปลูกฝังในตัว บุคคล จริยธรรม 
เป็นธรรมที่แสดงออกด้านความประพฤติ กิริยา ท่วงทีวาจา ที่เกิดจากการสะสม คุณธรรม ดังนั้น
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นธรรมอันควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหวงแหน
และรักษาไว้กับความเป็นชาติ 
 จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สังคมเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งดีงามและควรท า โดยจริยธรรมตาม
ความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง ระบบการท าความดีละเว้นความชั่ว นอกจากนี้ ค าว่า จริยธรรม ยัง
ใช้ครอบคลุม ค าว่า คุณธรรม ค่านิยม กฎหมาย กฎระเบียบ หลักศาสนา กฎจราจร บรรทัดฐานของ
สังคม คุณธรรมและจริยธรรมจึงมีความสัมพันธ์กัน โดยภาพรวมเป็นเรื่องของความดี ความงาม ความ
ถูกต้อง ถ้าคุณธรรมเป็นตัวความคิด คิดดี คิดถูก จริยธรรมจะเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติ ค าว่า
คุณธรรมจึงเน้นความคิดดีงาม คิดถูก ส่วนจริยธรรมเน้นการปฏิบัติดี ความประพฤติถูกต้องดีงาม จึง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและพัฒนาทางสังคม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล สร้างสรรค์ และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

  ๒.๓.๑.๗ พื้นฐานทางจริยธรรมของเยาวชน 
  ทฤษฎีที่ว่าด้วยมาตรฐานของการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกใน
คุณคา่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย การพัฒนาคนโดยใช้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 



๓๖ 
 

สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข โดย
จริยธรรมพ้ืนฐานของเยาวชนมี ๘ ประการ๔๑ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่
อย่างจริงจัง    
  ๒. ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะ การเงินของ
ตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือยฟูุงเฟูอ รู้จักท า
บัญชีรายรับ–รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ    
  ๓. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความ
จริงใจปราศจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคต ิไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มที่และถูกต้อง    
  ๔. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขตกฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร 
และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและ
ข้อปฏิบัติรวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม    
  ๕. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็น
ผู้มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย    
  ๖. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น    
  ๗. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามที่ด ีมีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท ์ 
  ๘. มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน 
เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์และผู้ที่มีความ
เดือดร้อน มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญาลงมือ 
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

                                                           

 ๔๑ อ้างใน สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า 
๒๕-๒๖. 



๓๗ 
 

 สรุป คุณลักษณะพ้ืนฐานทางจริยธรรมส าหรับเยาวชนจึงมีความเกี่ยวข้องกับ ๒ ส่วน คือ 
จริยธรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ความขยัน การประหยัด ความสะอาด และจริยธรรมส่วนรวม ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี และการมีน้ าใจต่อผู้อื่น 
     

 ๒.๓.๒ แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม 
 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีหลายแนวคิด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของกลุ่มเปูาหมายระดับใด ซึ่งสามารถก าหนดคุณลักษณะทางจริยธรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้พัฒนาว่าประสงค์จะให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในลักษณะใด  
  ๒.๓.๒.๑ แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของสภาการศึกษา  
  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน ๔ รูปแบบ ดังนี้๔๒    
   ๑) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยครอบครัว  
   รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยครอบครัว มีเนื้อหาส าคัญ คือ 
(๑) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้เรื่องความดีและความชั่ว ความตระหนักรู้ถึงความกตัญญูกตเวที การ
รู้จักหน้าที่ การมีระเบียบวินัย รู้จักกติกาสังคม กฎเกณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม ความรู้เหล่านี้ฝึก
พฤติกรรมทางกายได้ โดยปลูกฝังความสุภาพ การมีน้ าใจ มีความกตัญญู มีระเบียบ ท าตามหน้าที่ 
การพ่ึงพาตนเอง และการอดออม (๒) ด้านการสร้างทัศนคติให้ตระหนัก ได้แก่ ความรัก ความเคารพ 
ความเชื่อมั่น ความอดทน การมีส านึกขณะจะกระท า ส าหรับวิธีการอบรมปลูกฝังท าได้โดยวิธีอบรม
ด้วยวาจา ด้วยการปฏิบัติเอง ด้วยการปฏิบัติให้เห็นและกระตุ้นให้คิด ทั้งนี้ ต้องอาศัยความใกล้ชิด
และท าตัวเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ ในกรณีที่เด็กท าดีควรชมเชย ย้ าผลการกระท าความดีที่เด็กท า ให้
เด็กฟัง และควรยกย่องต่อหน้าผู้อ่ืน เมื่อเด็กกระท าผิดควรพูดคุยอธิบาย ย้ าผลการกระท าผิดให้เด็ก
ฟัง และพยายามลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (๓) ด้านการวัดประเมินผล จะวัดจากพฤติกรรมและ
ทัศนคติของเด็ก ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กสุภาพ มีน้ าใจ กตัญญู มีระเบียบวินัย ท าหน้าที่ 
พ่ึงตนเอง อดออม ตระหนัก และเคารพ เชื่อมั่น อดทนและมีส านึก      
   ๒) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยโรงเรียน (สถานศึกษา)  
   รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยโรงเรียน (สถานศึกษา) มีเนื้อหา
ที่ส าคัญ คือ (๑) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ในเรื่องความดี/ความชั่ว พระคุณ หน้าที่ ระเบียบวินัย การ
พัฒนาตน ความเป็นไทย สิ่งแวดล้อม และศาสนาวัฒนธรรม ความรู้เหล่านี้ฝึกพฤติกรรมทางกายได้ 
โดยปลูกฝัง ความมีสัจจะ มีน้ าใจ กตัญญู ท าหน้าที่ มีระเบียบวินัย ฝึกฝนสม่ าเสมอ เรียนรู้จาก

                                                           

 ๔๒ อ้างใน สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, หน้า ๔๒-๔๓. 



๓๘ 
 

ความคิด พ่ึงตนเอง ปฏิบัติตามค าสอน รักษาวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม และท าตนให้เป็นประโยชน์ (๒) 
ด้านการสร้างทัศนคติ ให้ตระหนัก รัก/ภาคภูมิ มุ่งมั่น เชื่อฟัง มีเหตุผล มีส านึกขณะจะกระท าอย่าง
รอบคอบ ส าหรับวิธีการอบรมปลูกฝังและการประเมินผลท าเช่นเดียวกับรูปแบบของครอบครัว แต่
รูปแบบนี้ ผู้ที่ต้องท าตัวเป็นแบบอย่างคือ ครู อาจารย์ผู้สอน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กมีสัจจะ มี
น้ าใจ มีความกตัญญู รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย เรียนรู้ผิดถูก รักษาวัฒนธรรม สร้างประโยชน์ มีความ
ภาคภูมิ มีความมุ่งม่ัน มีเหตุผล และมีส านึกดีงาม   
   ๓) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยสถาบันศาสนา   
   รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยสถาบันศาสนา มีเนื้อหาที่ส าคัญ 
คือ ด้านความรู้และวิธีการอบรมเช่นเดียวกับรูปแบบครอบครัว แต่ผู้ที่ท าหน้าที่ขัดเกลา คือ พระ 
นักบวช และบุคลากรทางศาสนา ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กเป็นคนสุภาพ มีน้ าใจ มีความ
กตัญญู มีความเอ้ือเฟ้ือ มีระเบียบวินัย มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตระหนักในความดี 
เคารพตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีความรักและเมตตา รวมทั้งมีส านึกในการท าความดี  
   ๔) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยชุมชน   
   รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยชุมชน มีเนื้อหาที่ส าคัญ คือ ด้าน
ความรู้ ได้แก่ ความรู้วิธีการอบรมปลูกฝัง เช่นเดียวกับรูปแบบที่ ๑ แต่ผู้ที่ท าหน้าที่อบรม คือ 
กระบวนการภายในชุมชน ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ รักษา
สิ่งแวดล้อม บ าเพ็ญประโยชน์ และเคารพกติกา พฤติกรรมและพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก  
  ๒.๓.๒.๒ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก  
  โคลเบอร์ก ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินจริยธรรม ของบุคคลโดยการแบ่งเป็นขั้น
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ๖ ขั้น ตามแนวคิดของเพียเจต์ ในการแบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา
และจริยธรรมของเพียเจต์ ดังนี้ (๑) การลงโทษ และการเชื่อฟัง อายุ ๒-๗ ปี (๒) การแสวงหารางวัล 
หรือการสนองความต้องการ อายุ ๗-๑๐ ปี (๓) การท าตามสิ่งที่ผู้อ่ืนเห็นชอบหรือการคาดหวังทาง
สังคม อายุ ๑๐-๑๓ (๔) การท าหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม อายุ ๑๓-๑๕ ปี (๕) 
การท าตามค ามั่นสัญญาหรือสัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคล อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป (๖) การยึดถืออุดมคติ
สากลหรือจริยธรรมสากล (วัยผู้ใหญ่)๔๓ ซึ่งเป็นการก าหนดลักษณะทางจริยธรรมตามระดับอายุของ
เยาวชนอย่างเหมาะสม 
 
   
 
                                                           

 ๔๓ อ้างใน สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, หน้า ๑๓. 



๓๙ 
 

  ๒.๓.๒.๓ การเสริมสร้างมโนธรรมและคุณธรรมของเอสเตบัน   
  เอสเตบัน (Esteban, 1990) ๔๔ กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรม 
โดยมีความเชื่อว่าความแตกต่างทางอายุจะมีผลท าให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ เนื่องจากพัฒนาการทางสมอง ประสบการณ์และความสามารถในการตัดสินใจที่แตกต่างกันจะ
ส่งผลให้ตัวคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันไปด้วย จึงได้เสนอตัวคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับเด็กแต่
ละวัย พร้อมกับแนวทางในการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการ 
ของการศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยม (Values Education) เนื่องจากตัวมโนธรรมเป็นเรื่องของ
ความสามารถในการตัดสินประเด็นทางจริยธรรม และการรู้จักน าหลักศีลธรรมมาใช้อย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ตัวคุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจ ซึ่ งจัดเป็นหลักพ้ืนฐานของ
การเลือกและการตัดสินใจ เอสเตบัน มีความเห็นว่า คุณธรรมเป็นลักษณะที่สามารถพัฒนาได้ตาม
พัฒนาการของแต่ละวัย เนื่องจากเยาวชนในแต่ละวัยมีเงื่อนไข มีปัจจัยของชีวิตแตกต่างกัน จุดเน้น
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจึงแตกต่างกัน 
  ๒.๓.๒.๔ แนวคิดเชิงรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  อ้อมเดือน สดมณีและคณะ ได้ศึกษาสภาพการจัดฝึกอบรมและการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในเชิงลึกจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒๐ แห่ง โดยได้รับทุนการวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม พบว่า สภาพการจัดฝึกอบรมและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบ่ง
ได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยผ่านการปฏิบัติธรรม และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต 
มีรายละเอียดดังนี้  
  ๑) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้  จะเน้นทั้งความรู้  การปฏิบัติ  และ
ความตระหนักในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยกิจกรรมจะหนักหรือเบาตามกลุ่มอายุผู้เข้าอบรม  
และใช้สื่อต่าง ๆ  เข้ามาประกอบในการท ากิจกรรมอยู่เสมอ การจัดค่ายไม่ได้จัดแบบเน้นการฝึก
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และใช้เทคนิคการสอนของครูเข้าไป ประยุกต์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
ด้วย รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัยทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการ  เช่น  ใช้
นิทานส าหรับเด็กเล็ก  มีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ได้ใช้ปัจจัย
ต่าง ๆ  มาช่วยให้การจัดฝึกอบรม  เช่น  บรรยากาศที่เน้นธรรมชาติและเงียบสงบ  มีกระบวนการ
กลุ่มช่วยผลักดันร่วมกับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันศาสนา  การจัดการฝึกอบรมจะ
                                                           

 ๔๔ Esteban,M. (1990), Environmental Influences on the Skeletochronological 
Record among  Recent and Fossil Frogs. Ann. Sci. Nat. Zool., 11 : 201-204. 



๔๐ 
 

ใช้วิธีการจัดแบ่งคนเป็นกลุ่ม  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากกว่า
ฝึกอบรมเป็นรายบุคคล  เพ่ือนในกลุ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  การ
เป็นกัลยาณมิตร  การเป็นแบบอย่าง  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ส่วนวิทยากรส่วนใหญ่เป็น
พระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของสถาบันศาสนาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีอิทธิพลสูงต่อการด าเนินชีวิต 
ได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้เข้ารับการอบรม    
  ๒) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการปฏิบัติธรรม  คือ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน  ๔ เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนา
จิตของบุคคลให้เกิดความสงบ มีสมาธิก่อให้เกิดปัญญา และสามารถน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้ง
ทางกาย วาจาและใจ แนวทางการปฏิบัติธรรมมีอยู่หลายแนวทาง เน้นทั้งในภาคปริยัติ (ทฤษฎี) และ
ภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถหรือความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดที่เชื่อว่าการ
พัฒนาทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาและวัยของบุคคล    
  ๓) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต คือ การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ที่ส าคัญ ตามแนวคิดทางสังคมวิทยา โดยผ่านตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ ครูอาจารย์ พ่อ แม่ เพ่ือน เป็นต้น ในการปลูกฝัง ความคิด ความ
เชื่อ ค่านิยมและหลักการปฏิบัติที่ดีงาม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่าน กระบวนการทักษะ
ชีวิตขององค์กรต่างๆ เป็นรูปแบบที่เป็นการผสมผสานการพัฒนาเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต โดยเน้น
การใช้ธรรมควบคู่กับการออมเงิน 
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม๔๕ (๒๕๕๐) ซึ่งได้จัดท ารายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ จ านวน ๑๐ ประเทศ โดยรายงานดังกล่าว
สามารถสังเคราะห์และสรุปเป็นปัจจัยและเงื่อนไขต่อการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้ดังนี้   
  ๑) ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน องค์กรชุมชน มูลนิธิและเครือข่ายประชาสังคม และองค์กร
ภาครัฐ   
  ๒) ปัจจัยจากบุคคลในสังคม ได้แก่ ผู้น าประเทศ ผู้น าทางศาสนา นักคิด  
นักปราชญ์ของแต่ละประเทศ   

                                                           

 ๔๕ อ้างใน สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, หน้า ๑๘-๒๐. 



๔๑ 
 

  ๓) ปัจจัยจากบริบทและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของประเทศและสภาพ
ภูมิศาสตร์   
  ๔) ปัจจัยด้านกระบวนการในการปลูกฝังคุณธรรม ได้แก่     
   (๑) การออกกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายสาธารณะในการส่งเสริม
คุณธรรมที่มีเปูาหมายเดียวกัน    
   (๒) การใช้ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งหล่อหลอมคุณธรรมให้คนในชาติ  
   (๓) สืบทอดหลักคิดและค าสอนของบุคคลที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของ
ประเทศ  ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้น าทางศาสนาสู่การปฏิบัติ โดยการวางกลไก
ถ่ายทอดผ่านสถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  สื่อ  สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสังคม    
   ๔) การใช้ค าสอนของผู้น าเป็นรากฐานในการกระตุ้นคุณธรรม    
   ๕) การสนับสนุนให้องค์กรหรือมูลนิธิให้มีส่วนร่วมในการหล่อหลอม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์    
   ๖) การปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต    
   ๗) การให้ภาครัฐมีบทบาทในการด าเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ   
ของสังคมในการพัฒนาคุณธรรม  เช่น    
    (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
มูลนิธิ อาสาสมัคร  หรือการรวมตัวในชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ 
เด็กและประชาชนทั่วไป ด้วยกลไกของรัฐที่มีอยู่หรือสร้างเพ่ิมข้ึน    
    (๒) มีมาตรการก ากับดูแลสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมแทนการปล่อย
เสรีจนเกินไป อีกทั้งควรจัดสรรเวลาผ่านสื่อมวลชนของรัฐเพ่ือการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามของไทยมากขึ้นและในเวลาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย โดยรัฐควรสนับสนุนให้มีช่องการศึกษาและศาสนาโดยตรง ๑ ช่องเป็น
อย่างน้อย     
   ๘) การเร่งฟ้ืนฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวให้มีบทบาท
ส าคัญ ในการกล่อมเกลาเลี้ยงดูบุตรหลานด้านคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับ 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ    
   ๙) ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านสถาบันสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานของศาสนสถาน บุคลากรทางศาสนา  องค์กร  มูลนิธิ  ชุมชน  หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนอ่ืน ๆ และ สืบค้นแบบอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เผยแพร่ต่อสาธารณะและขยายผลในวง
กว้าง    



๔๒ 
 

   ๑๐) การปรับการเรียนการสอนในการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของผู้เรียน โดยเน้นการสอนคิดวิเคราะห์ รู้เหตุรู้ผล รู้แยกแยะผิดถูก และให้การเรียน
การ สอนถ่ายทอดแนวคิดค าสอนของศูนย์รวมความศรัทธาของประเทศสู่การปฏิบัติ    
   ๑๑) การสนับสนุนสถาบันศาสนาและพัฒนาศาสนบุคคลรวมทั้งอาจารย์ที่
เป็นหลักในสถานศึกษาให้เป็นหลักในการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมจากฐานศาสนาสู่สังคม เช่น การ
เร่งพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีมาตรฐานและภาพลักษณ์เพ่ือดึงดูดเด็กและเยาวชนใช้
เวลาวันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้จัดการเรียนการ 
สอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งด้านศาสนาและวิชาการทั่วไป  รวมทั้งการปรับปรุงการสอน 
ของโรงเรียนสอนศาสนาต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพเช่นกัน    
   ๑๒) การเชื่อมโยงพลังทางสังคม พลังวิชาการความรู้ พลังทางคุณธรรมและ
พลังทางการเมืองเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม    
   ๑๓) การมีระบบการก ากับติดตามที่ดีเกี่ยวกับการด า เนินการด้านการ
พัฒนาคุณธรรม    
   ๑๔) ให้ศูนย์คุณธรรมเป็นหลักในการจัดเวทีอภิปรายระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
และภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
 ทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมจะให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้สอน
และฝึกอบรมให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์  โดยเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท าหน้าที่
เป็นเหตุจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ บุคคลจึงสามารถประเมินคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้อ่ืนได้ โดยการสังเกตและซักถามเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของเขา๔๖ โดยเหตุผล
เชิงจริยธรรมเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะท าให้มีทัศนคติและการคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์ และมีแนวความคิดที่จะใช้จริยธรรมเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

 ๒.๓.๓ แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีการน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
การสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน การประกอบธุรกิจ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กัน
มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การพัฒนาความรู้
ทางด้านวิทยาการ ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ผู้ใช้จะต้องศึกษาและให้

                                                           

 ๔๖ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, หน้า ๔๓. 



๔๓ 
 

ความส าคัญต่อกฎหมายและประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพ่ือให้ปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และระมัดระวัง การละเมิดประเด็นจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหน่วยงาน 
 แนวทางในการเสริมสร้างปลูกฝังจริยธรรมในยุคสังคมเทคโนโลยี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม จ าแนกออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ (๑) วิธีการกระจ่าง
ค่านิยม (Value Clarification หรือ VC)  (๒) วิธีการให้เหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning 
หรือ MR)  (๓)  วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification หรือ B M) และ (๔) วิธีการเรียนรู
ทางสังคม (Social Learning หรือ SL) จริยธรรมในสังคมยุคใหม่จึงเป็นเรื่องของการตีความ
ประกอบด้วย จริยธรรมเป็นเรื่องของรูปแบบของการตีความว่า พฤติกรรมใดผิดและพฤติกรรมใดถูก 
การพิจารณาสิ่งที่ควรท าและไมผิดจริยธรรมนั้นสามารถพิจารณาไดใน ๓ ประเด็น๔๗ คือ (๑) เรื่อง
ต้นทุนและผลประโยชน (๒) ตองไมขัดกับสิทธิมนุษยชน และ (๓) ความเสมอภาคและยุติธรรม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจมีความหมายครอบคลุมถึงหลักการ กฎเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าพฤติกรรมหรือการ
กระท าใดที่จัดว่าเป็นพฤติกรรมที่ดี เลว ผิด ถูก ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจควรปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ไม
เบียดเบียนลูกค้า (๒) ไมเบียดเบียนผู้จัดส่งวัตถุดิบ (๓) ไมเบียดเบียนพนักงาน (๔) ไมเบียดเบียนผู้ถือ
หุ้น (๕) ไมเบียดเบียนผู้รว่มงาน (๖) ไมเบียดเบียนผู้ให้กูยืม (๗) ไมเบียดเบียนคูแขง (๘) ไมเบียดเบียน
ราชการ (๙) การไมเบียดเบียนสังคม และ (๑๐) ไมเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดความเสียหายใน
ธุรกิจ สิ่งที่สังคมแสวงหาคือความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
 โดยสรุปจริยธรรมในสังคมเทคโนโลยีคือหลักความประพฤติ แนวทาง แบบแผน หรือ
หลักการที่ว่าด้วยความดีงาม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักการของศาสนา ยึดประโยชนสวนรวมหรือหลัก
ของการพัฒนาประเทศเพ่ือความสามารถในการอยู ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การปลูกฝัง
จริยธรรมเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการควบคุมพฤติกรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างส ารวมด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีว่าจะต้องมีความเกื้อกูลต่อจริยธรรมพ้ืนฐาน
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้๔๘  

                                                           

 ๔๗ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, “จริยธรรมทางธุรกิจ  : การพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติ
ของมนุษย์ในสังคม”, วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๕๑ มิถุนายน ๒๕๔๙, : 
๑๕๔-๑๖๐.   
 ๔๘ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), 
สาระส าคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ๒๕๕๕), หน้า ๒๔. 
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  ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสุขภาพและการแพทย์ คือ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการปูองกัน การคัดกรอง การตรวจจับ และการรักษาโรคต่างๆ โดยการใช้อนุภาคขนาด
นาโนเพ่ือช่วยวิเคราะห์ระดับโมเลกุลการ ช่วยให้การถ่ายภาพอวัยวะต่างๆ มีรายละเอียดของข้อมูล
มากขึ้นรวมถึงการรักษา ซ่ึงสามารถกระท าในระดับเซลล์ โดยมีทิศทางการวิจัยใน ๓ สาขาหลัก คือ 
การตรวจวิเคราะห์ระดับนาโน (Nano diagnostics and Imaging) การน าส่งยาและการควบคุม การ
ปล่อยยา (Targeted Drug Delivery and Controlled Release) และการแพทย์ โดยการซ่อมแซม
หรือทดแทนอวัยวะหรือเซลล์ทีท่ างานผิดปกติ (Regenerative Medicine)     
  ๒. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจด้านนาโนเทค
โนโลยี การสร้างความตระหนักด้านความสคัญและการสร้างความเข้าใจ คือ นาโนเทคโนโลยีให้
สาธารณชนตระหนักรู้ถึงความส าคัญมีกระบวนการสื่อสารกับ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพถ่ายทอด
ความรู้นาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ได้รับข้อมูล
ความรู้และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  ๓. ให้ความรู้และสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยจริยธรรมและมาตรฐานด้านนาโน
เทคโนโลยี คือ ความก้าวหน้าทางด้านโนเทคโนยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะวัสดุนาโนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมยังมีข้อโต้แย้ง เนื่องจากผลของการศึกษาของแต่ละประเทศมี
มาตรฐานที่ไม่เท่ากัน ประเทศไทยจึงต้องมีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระเบียบมาตรฐานจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยีและการสร้างกลไกในการก ากับดูแลเพ่ือ 
ปูองกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้น  
 เทคโนโลยีจึงก่อให้เกิดทางเลือกที่ยากในลักษณะหนีเสือปะจระเข้ (dilemma) ซึ่งยากต่อ
การตัดสินใจเลือกและไม่มีสูตรส าเร็จ ไม่มีทฤษฎีที่จะบอกว่าต้องท าเช่นนั้น ต้องท าเช่นนี้ จริยธรรม
ทางศาสนาก็ไม่เคยพบเทคโนโลยีมากมายเช่นนี้ ฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นทางออกหรือเป็นค าตอบก็
คือ ในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในแต่ละสถานการณ์  จะต้องมาพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเป็น
องค์ประกอบ เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา มิใช่ให้เทคโนโลยีมาท าลายมนุษย์ แต่เทคโนโลยีควร
จะรับใช้มนุษย์ เพ่ือท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีอยู่ต่อไป๔๙ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เห็นว่ามนุษย์มี
ศักดิ์ศรีในตัวเอง ทุกคนมีศักดิ์ศรีที่จะได้รับการคุ้มครอบโดยชอบธรรมและไม่ควรถูกละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยการใช้เทคโนโลยี นอกจากการใช้เทคโนโลยีจะค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

                                                           

 ๔๙ ผศ. ดร. อรรถจินดา ดีผดุง, จริยธรรมกับเทคโนโลยี , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
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แล้ว มนุษย์ยังควรเคารพสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติด้วย โดยไม่น ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์  
 ปัจจุบันจึงควรตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับเทคโนโลยี การประยุกต์
แนวคิดทางจริยศาสตร์ต่อเทคโนโลยี จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมกับนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลกระทบ
ของการใช้เทคโนโลยีต่อจริยธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ท่าน
ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในสังคมไว้ว่า สิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างมาก คือ พลังทาง
จริยธรรมที่ยึดเหนี่ยวผู้คนให้สัมพันธ์ต่อกันด้วยความเกื้อกูลและร่วมมือกันแก้ปัญหาของโลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งสรุปได้ว่า “จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตและสังคม ในสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมทางจิตใจ
จ าเป็นต้องเร่งรัดการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจเป็นพิเศษ รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมที่ต้อง
เตรียมให้พร้อมกับการพัฒนายุคใหม่ที่ก าลังจะมาถึงพร้อมกับความเจริญทางวัตถุต่างๆ ในอนาคต”๕๐  
 สรุป แนวคิดนี้ไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยี แต่จะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับ
การพัฒนาจริยธรรม การใช้จริยธรรมควบคุมทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพ่ือให้การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีคุณค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงกุศลธรรม  ในส่วนของผู้ใช้เทคโนโลยีก็
ไม่ใช้เพ่ือสนองตัณหา แต่ใช้เพ่ือให้เกิดคุณค่าแท้โดยผ่านกระบวนการควบคุมทางจริยธรรม ซึ่ง
ค านึงถึงความเหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมและจริยธรรมทางศาสนา โดยทั้งการ
พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีจะต้องมีท่าทีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิ่งมีชีวิตอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีในเชิงมนุษยธรรม 
 

๒.๔ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งทฤษฎีการพัฒนา
จริยธรรมทั่วไปและการพัฒนาจริยธรรมเฉพาะกลุ่ม โดยในหัวข้อนี้มุ่งกล่าวถึงเนื้อหาส าคัญ ๒ 
ประเด็น คือ สภาพปัญหาทางจริยธรรมเชิงเยาวชนและทฤษฎีการพัฒนาเชิงจริยธรรม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ สภาพปัญหาทางจริยธรรมเชิงเยาวชน 
 โลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารในยุคไร้พรมแดนท าให้
โลกที่ ดูเหมือนอยู่ไกลคนละซีกโลกใกล้กันเพียงปลายนิ้ว สังคมในยุคใหม่ต่างโหยหาความอิสระในการ
ติดต่อ สัมพันธ์และสื่อสารกันแบบไม่ต้องเห็นหน้า การสื่อสารในยุคเก่าที่เน้นการพบเจอกันตัวต่อตัว 
กลายเป็นสิ่งแปลกแยกในสังคม โลกยุคดิจิทัลคือโลกใบใหม่ที่ เทคโนโลยีการสื่อสารไปไกล                      
                                                           

 ๕๐ กรมพลศึกษา, กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์ เอส. ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 
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ไว และสร้างสังคมแบบใหม่ที่ยังหาค าตอบไม่ได้ว่าแล้วอนาคตของเด็กที่ต้องเติบโตท่ามกลางความ 
เปลี่ยนแปลงด้วยสื่อยุคใหม่๕๑ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ก่อให้เกิดคุณค่าในด้านการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน โดยกลุ่มที่
อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือเด็กและเยาวชน ท าให้สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อเยาวชน ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์หลายรูปแบบ    
 ปัญหาที่ส าคัญและน่าเป็นห่วง คือ ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไทย ไม่ว่าจะ
เป็นความผิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เมื่อดู
จ านวนคดีที่เด็กถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศ พบว่า มีเด็กที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี จ านวนไม่ 
น้อยที่กระท าผิด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คดีต่อปี จาก
ข้อมูลคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า เมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมส่งสถานพินิจฯ จะเห็นว่า
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จ านวนคดีที่เป็นการกระท าผิดซ้ า เพ่ิมขึ้นมาตลอด โดยเฉพาะในปี  ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔ เกือบ ๑๐% แสดงว่า กระบวนการในการดูแลเด็กที่กระท าผิดยังไม่สามารถ ท า
ให้เด็กกลับมาเป็นคนดีได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคครอบครัว และสังคม จากข้อมูลคดีที่เด็กและเยาวชนถูก
จับกุมส่งสถานพินิจฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก
ที่สุด รองลงมาคือ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามล าดับ 
แทนที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะได้เรียนหนังสือ กลับต้องมาอยู่ในสถานพินิจฯ อย่างไรก็ตามทางสิ่งที่
ดีที่สุดคือ ควรหาทางปูองกันเหตุมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ๕๒  
 จ านวนเด็กและเยาวชนที่ท าความผิดและถูกด าเนินคดี โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ จ าแนกตามอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พบว่า เป็นสถิติที่น่าวิตกกังวลถึง
สถานการณ์ของสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดกฎหมายที่มีแนวโน้มที่เพ่ิมจ านวนและมี
ลักษณะการกระท าผิดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุอยู่
ระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี มีแนวโน้มก่อคดีอาชญากรรมสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
ดังนั้น จากสถานการณ์ด้านอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงเกิดค าถามหลายค าถาม
กับสังคมถึงต้นตอสาเหตุของปัญหา จะมีทางออกในการแก้ปัญหาอย่างไร อนาคตของประเทศจะเป็น

                                                           

 ๕๑ อัปสร เสถียรทิพย์ และคณะ, “การศึกษาความรุนแรงทางโซเชียลมีเดียและการรับรู้ของวัยรุ่น”, 
รายงานการวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐), หน้า ๑. 
 ๕๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, วิเคราะห์เด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บางกอกบล็อก, ๒๕๕๘), หน้า ๔๙-๕๑. 



๔๗ 
 

อย่างไรเมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองของประเทศ๕๓ ถ้าหากเด็กเหล่านี้
ไม่มีใครคอยอบรม สั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ ท าให้พวกเขาอาจกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต เพราะ
นอกจากไม่ได้รับการศึกษาและมีปัญหาสุขภาพร่างกายแล้ว ยังเสี่ยงต่อปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การ
ฉกชิงวิ่งราว ปัญหายาเสพติด การขอทาน การท างานอ่ืนๆ ที่เสี่ยงอันตราย๕๔ 
 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านไอซีทีหรือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว บางคนอาจถึงขนาดจะขาดเทคโนโลยีไม่ได้ แม้ไอซีทีจะมีประโยชน์มากแต่ก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กติดเกมและติดอินเทอร์เน็ต หรือติดห้อง
สนทนา (Chat) ซึ่งผลจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชนมีโทรศัพท์มือถือ
ใช้จนแทบจะเป็นปัจจัยที่ ๕ โดยเฉพาะเด็ก (อายุ ๖-๑๔ ปี) ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนถึง ๔.๕ เท่า จาก
ปี ๒๕๕๐ ที่มีเพียงร้อยละ ๗ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ในปี ๒๕๕๗ ส่วนเยาวชน (อายุ ๑๕-๒๔ ปี) 
เกือบทุกคนทีใ่ช้โทรศัพท์มือถือ๕๕ โดยมีปัญหาที่มาจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งจะท า
ให้เยาวชนมีพฤติกรรมละเมิดต่อจริยธรรมอันดีงามของสังคมไทย   
 ปัญหาทางด้านจริยธรรมของเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาของผู้ใหญ่ ปัญหา
สังคมไทยที่สะสมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ได้ ๔ 
ประเด็นปัญหา คือ ๑) ปัจจัยด้านสถาบันครอบครัว ๒) ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน ๓) ปัจจัยด้านระบบ
การศึกษาไทย ๔) ฐานคิดในการแก้ปัญหาด้านจริยธรรม ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนมีความส าคัญและทุก
ภาคส่วนในสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพ่ือให้สังคมไทยอยู่อย่างสงบสุข๕๖ โดยปัญหา
ทางจริยธรรมในปัจจุบันมักจะพ่วงมากับเทคโนโลยีด้วย  
 สรุป สภาพปัญหาการขาดจริยธรรมของเยาวชนมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่ส าคัญอีก
ปัจจัยหนึ่ง คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ท าให้ค่านิยมของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งเร้าทางสังคม อบายมุข สิ่งเสพติด 
และปัญหาอาชญากรรม โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เยาวชนมีพฤติกรรม
เลียนแบบในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมอันดีงาม โดยปัญหาของ
การละเมิดจริยธรรมของเยาวชนสะท้อนปัญหาสังคมเชิงกลไกด้วย โดยงานวิจัยนี้จ าแนกออกเป็น ๑๑ 

                                                           

 ๕๓ อธิคุณ สินธนาปัญญา, “จริยธรรมเด็กและเยาวชนเหยื่อของปัญหาสังคม”, วารสารบริหาร
การศึกษาบัวบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๘-๑๙. 
 ๕๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, วิเคราะห์เด็กและเยาวชน, หน้า ๒๒.  
 ๕๕ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, วิเคราะห์เด็กและเยาวชน, หน้า ๓๙-๔๐. 
 ๕๖ อธิคุณ สินธนาปัญญา, “จริยธรรมเด็กและเยาวชนเหยื่อของปัญหาสังคม”, : ๒๔. 



๔๘ 
 

ประการ คือ ๑) ขาดการควบคุมทิศทางในการพัฒนาทางวัตถุอย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ๒) กลไกการท าหน้าที่ของสถาบันทางสังคมบกพร่อง เช่น สถาบันครอบครัวไม่
เข้มแข็ง สถาบันการศึกษากลายเป็นแหล่งมั่วสุมและเอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะทางด้านอบายมุขและ
อาชญากรรม ๓) นโยบายการบริหารประเทศที่เน้นวัตถุและเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษย์ ๔) การศึกษาที่เน้นการแข่งขันให้เด่นด้านความรู้แต่ด้อยด้านจริยธรรม ๕) กลไกการปลูกฝัง
ค่านิยมเชิงจริยธรรมในสังคมบกพร่อง ๖) สังคมขาดธรรมาภิบาล ปัจจัยทางสังคมที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ชีวิตที่ไม่สุจริตหรือมิจฉาอาชีวะ ๗) สังคมขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบทางจริยธรรม ๘) ลักษณะทางสังคม
แห่งการเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่เสียสละเพ่ือส่วนรวม ๙) คนในสังคมขาดคุณลักษณะของจิต
สาธารณะ ๑๐) คนในสังคมขาดการตระหนักถึงคุณค่าของจริยธรรม ๑๑) คนในสังคมมีปัญหาด้าน
การขาดสุขภาวะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นทั้งแรงบีบคั้น แรงเร้า และก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อ
การละเมิดจริยธรรมของเยาวชน   
       

 ๒.๔.๒ ทฤษฎีการพัฒนาเชิงจริยธรรม 
 การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชนมีหลายแนวคิดทฤษฎี 
ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและลักษณะทางสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น โดยไม่ควร
มุ่งแก้เฉพาะตัวปัญหาเชิงจริยธรรมเพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ควรแก้ปัญหาแบบองค์รวมให้ครบทุก
ด้าน และสัมพันธ์กับบริบททางสังคมแต่ละท้องถิ่นด้วย สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ที่ได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
และต่างประเทศ โดยได้อธิบายถึงการก าหนดนโยบายทางด้านจริยธรรมว่าจะต้องมีการกระท าอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมในเชิงรุก กล่าวคือ เน้นทางด้านการเสริมสร้าง
และปูองกัน๕๗ โดยงานวิจัยนี้ได้เสนอทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนที่ส าคัญและ
สามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกสังคม มีดังต่อไปนี้  
 

  ๒.๔.๒.๑ ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท  
  พีอาเจทเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นกับพัฒนาการทางสังคมและการรูคิด และ
จะคลี่ขยายตามขั้นพัฒนาการ นักทฤษฎีกลุ่มนี้สนใจว่าบุคคลตัดสินใจอย่างไรมากกว่าสิ่งที่บุคคล
ตัดสินใจหรือกระท า เพราะคนสองคนอาจตัดสินใจเหมือนกัน แต่เหตุผลของการตัดสินใจอาจแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิงก็ได พีอาเจทได้ศึกษาค าตอบของเด็กชาวสวิส โดยเสนอสถานการณทางจริยธรรมที่ต้อง
เลือก ให้เด็กคิด ตัวอย่างเช่น เรื่องของเด็กสองคน เด็กคนหนึ่งท าถ้วยแตก ๑๕ ใบ ในงานเลี้ยงที่เขาได
รบัเชิญ สวนเด็กอีกคนหนึ่งท าถ้วยแตก ๑ ใบ ในขณะที่แอบหยิบขวดแยมในตูมา และจากค าตอบของ
                                                           

 ๕๗ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๓. 



๔๙ 
 

เด็กๆ พีอาเจทน ามาสรางเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้๕๘ ๑) เด็กก่อนวัยเรียน
ยังอยู่ในช่วงก่อนจริยธรรม (Premoral) และมีความเข้าใจเล็กน้อยมากเกี่ยวกับกฎต่างๆ ๒) เด็ก
ในช่วง ๖-๑๐ ป ยึดกฎเป็นเรื่องจริงจัง เชื่อว่ากฎเป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ที่มีอ านาจก าหนดมา เป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติด้วยความเคารพ เปลี่ยนแปลงไมได เด็กๆ เชื่อว่าการละเมิดกฎเป็นความผิดในขนาดที่ท า
ให้เกิดความเสียหาย แม้ว่าผู้ละเมิดไมไดตั้งใจก็ตาม (ดังเช่นเด็กที่ท าถ้วยแตก ๑๕ ใบ) ๓) เด็กอายุ ๑๐ 
หรือ ๑๑ ป สวนมากเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งเห็นว่ากฎคือข้อตกลงระหว่าง
บุคคล ขอ้ตกลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยความเห็นเป็นเอกฉันท์ของบุคคลเหล่านั้น เด็กๆ จะ
มองที่เจตนาของผู้กระท าว่าดีหรือไมดี จากตัวอย่างค าถามข้างต้น เด็กที่ท าถ้วยแตก ๑ ใบ ซน
มากกว่า  
 จากทฤษฎีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปตามระดับของ
อายุและความรู้ความเข้าใจ คือ ๑) การพัฒนาขั้นก่อนจริยธรรม อยู่ในระดับความรู้สึกทางจริยธรรม 
จากวัยเด็กแรกเกิดจนถึง ๕ ปี กลุ่มนี้จะเรียนรู้ทางจริยธรรมด้วยการท าให้ดูเป็นแบบอย่าง การพัฒนา
จริยธรรมของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการพาปฏิบัติ เมื่อได้ปฏิบัติ
อย่างไรก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะนั้น ซึ่งอาจยังไม่เข้าใจความหมาย ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าถ้าท าอย่างนั้น
เป็นบาปเด็กก็จะหวาดกลัวและไม่กล้าท า ๒) การพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในจริยธรรม ในวัยที่มี
อายุตั้งแต่ ๖-๑๐ ปี วัยนี้จะเน้นปลูกฝังความเชื่อและทักษะในการปฏิบัติทางจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นวัยที่เรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมได้เร็ว ๓) การพัฒนาทางความคิดและเหตุผลทางจริยธรรม 
ซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่ต้องใช้เหตุผลและความเข้าใจ จึงควรพัฒนาด้วยการส่งเสริม
ทัศนคติและเหตุผลเชิงจริยธรรม มีการอธิบายทั้งคุณประโยชน์ของจริยธรรม และชี้ให้เห็นโทษของ
การละเมิดจริยธรรม  
  

  ๒.๔.๒.๒ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมอธิบายว่าพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั้นมีลักษณะทาง
จิตใจที่ส าคัญ ๕ ประการ โดยทฤษฎีนี้ เปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนดีและคนเก่งเหมือนผลไม้
บนต้น เช่น ผลมะม่วง จะได้ผลมะม่วงดกผลใหญ่ หวานอร่อยนั้น ล าต้นและรากต้องสมบูรณ์ โดย
เปรียบเทียบลักษณะทางจิตใจ ๕ ประการว่า เปรียบเหมือนส่วนล าต้นของจริยธรรมซึ่งเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรม ดังนี้๕๙       

                                                           

 ๕๘ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, “จริยธรรมในเด็กและเยาวชน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 
๑ (กันยายน ๒๕๕๒) : ๑๘-๑๙. 
 ๕๙ อ้างใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทยเร่งไขปัญหาร่วมพัฒนาเยาวชน, 
(ชลบุรี : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘). 



๕๐ 
 

  ๑) ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง คือ มีความ 
พอใจและเห็นความส าคัญของความดีงาม เห็นโทษของความชั่วร้ ายต่าง ๆ พร้อมที่จะกระท า
พฤติกรรมที่ยึดคุณธรรมเป็นหลัก     
  ๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแก่ผู้อ่ืน ส่วนรวมประเทศชาติ และหลักสากล
มากกว่าตนเอง     
  ๓) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน  สามารถคาดการณ์ไกล และสามารถควบคุม
ตนให้อดทนรอได้อย่างเหมาะสม     
  ๔) ความเชื่ออ านาจในตน เชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นกับตนเป็นเพราะการกระท าของตนเอง
มากกว่าการเกิดจากการบังเอิญ โชคเคราะห์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ เชื่อว่าท าดีได้ดี ท าชั่วจะต้องได้รับ
โทษ     
  ๕) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบั่น ฝุาฝันอุปสรรค ประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง โดย
ไดท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ ๖-๖๐ ป วา พฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และไดน ามา
ประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไมจริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งตน้ไมจริยธรรมออกเป็น ๓ สวน ดังนี้๖๐ 
   ๑. สวนที่หนึ่ง ไดแก ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่ว
และพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
  ๒. สวนที่สอง ไดแก สวนล าต้นของต้นไม แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่าง
ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้าน คือ ๑) เหตุผลเชิงจริยธรรม ๒) มุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง ๓) ความเชื่ออ านาจในตน ๔) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ๕) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม  
  ๓. สวนที่สาม ไดแก รากของต้นไมที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะจิต ๓ ด้าน คือ ๑) สติปัญญา ๒) ประสบการณทางสังคม และ  
๓) สุขภาพจิต จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ที่ล าต้น
ของต้นไมก็ได คือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุ 
จึงจะเป็นผู้ที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง ๕ ประการ ที่ล าต้นของต้นไม โดยที่จิตลักษณะ
ทั้ง ๕ นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลที่มีความพรอมทางจิตใจ ๓ ด้านดังกล่าวและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและสังคมท่ีเหมาะสม  
                                                           

 ๖๐ อ้างใน ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, “พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยราชพฤกษ์”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗.  



๕๑ 
 

 นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้ 
โดยวิธีการอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและ
ของคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้ จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการที่รากนี้อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 
๕ ประการที่ล าต้น โดยทฤษฎีต้นไมจริยธรรมนี้เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคน
ไทย โดยเมื่อสร้างขึ้นแลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือหาหลักฐานใหม่ ๆ มา
เพ่ือเติมในทฤษฎีนี้อีก เช่น การวิจัยที่เก่ียวกับจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ ที่สามารถจ าแนกคนเป็น 
๔ ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่ากับความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่
เป็นบัวเหนือน้ าเท่านั้น (มีจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ด้านนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป็นผู้ที่จะ 
สามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอย่างเหมาะสมกับอายุ 
 

 ๒.๔.๒.๓ ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก   
 โคลเบอรก ไดรับแรงบันดาลใจจากพีอาเจท์ ผู้บุกเบิกเรื่องพัฒนาการทางจริยธรรม และ
ไดตั้งทฤษฎีพัฒนาการและการรู คิดทางจริยธรรม (Kohlberg’s cognitive-developmental 
theory)  โคลเบอรกเริ่มงานของเขาโดยการถามเด็กวัย ๑๐-๑๓ และ ๑๖ ป หลายค าถามที่เป็นสถาน
การณขัดแย้งทางจริยธรรม (Moral dilemmas) ตัวอย่างเช่น เรื่องของผู้ปุวยหญิงที่เป็นมะเร็งขั้น
ร้ายแรงที่มีความเจ็บปวดทรมาน และเธอไดขอให้แพทย์ให้ยาเพ่ือกระท าการุณยฆาตแกเธอ ซึ่งเป็น 
เรื่องผิดกฎหมาย แต่แพทย์ก็คิดจะท าตามค าขอของเธอ เปูาหมายของโคลเบอร์ก คือ ตองการทราบ
ว่าแต่ละคนคิดอย่างไร ไมใช่ว่าให้คนตอบว่าเห็นด้วยหรือไมในเรื่องการให้ยา ผู้ตอบแต่ละขั้น 
พัฒนาการทางจริยธรรมจะสนับสนุนการกระท าที่เป็นทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งด้วยเหตุผลที่ต่างกัน 
ออกไป ระดับของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ โคลเบอรกมี ๓ ระดับ แตล่ะระดับมี ๒ ขั้น ดังนี้๖๑   
  ๑. ระดับก่อนกฎเกณฑ์  (Preconventional  morality) (อายุ ๒-๑๐ ป) ระดับนี้
เด็กยังไมรับ (Internalize) เอากฎเกณฑ์ภายนอกมาเป็นของตน เด็กยอมตามกฎที่ผู้มีอ านาจก าหนด
มาก็เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือเพ่ือที่ตนจะไดรับรางวัล ระดับนี้แบง่เป็น ๒ ขั้นย่อย    
   ๑) ยึดหลักหลบหลีกการถูกลงโทษทางกาย (๒-๗ ป) ความดีหรือความเลว
ของการกระท าอยู่ที่ผลของการกระท า เด็กอาจไม่เห็นว่าการกระท านั้นผิด ถ้าท าแล้วไมถูกลงโทษ  
การกระท าไหนที่ถกูลงโทษรุนแรงมาก เด็กจะคิดว่าการกระท านั้นยิ่งผิดมาก   
   ๒) ยึดหลักการแสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ (๗-๑๐ ป) เด็กในขั้นนี้ยอม
ท าตามกฎเกณฑเ์พ่ือไดรับรางวัลหรือเพ่ือบรรลุความพึงพอใจส่วนตน     

                                                           

 ๖๑ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, “จริยธรรมในเด็กและเยาวชน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 
๑ (กันยายน ๒๕๕๒) : ๑๙-๒๐. 



๕๒ 
 

  ๒. ระดับตามกฎเกณฑ์  (Conventional morality) (อายุ ๑๐-๑๖ ป) ระดับนี้ 
บุคคลรับเอาค่านิยมหลายอย่างทางจริยธรรมมาเป็นของตน บุคคลพยายามเชื่อฟังกฎที่คนอ่ืนก าหนด
มาให้ (เช่น พอ แม่ เพ่ือน รัฐบาล) เพ่ือให้เขายอมรับตน และเห็นความดีของตน หรือเพ่ือรักษา
ระเบียบของสังคม บุคคลเขาใจความคิดเห็นของผู้อ่ืนและน ามาพิจารณาอย่างจริงจัง ระดับนี้แบ่งเป็น 
๒ ขั้นย่อย ดังนี้   
   ๑) ยึดหลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (๑๐-๑๓ ป) สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ท าให้คน
อ่ืนพอใจหรือยอมรับ บุคคลจะตัดสินโดยดูที่เจตนา และเห็นว่าการเปน็คนดีเป็นสิ่งส าคัญ   
   ๒) ยึดหลักการท าตามหน้าที่ (๑๓-๑๖ ป) เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของศาสนา เหตุผลของการท าตามกฎเกณฑ์ คือ เชื่อว่ากฎและกฎหมายจะรักษาระเบียบ
ของสังคมท่ีควรคงไวได การท าหนา้ที่ของตนและการเคารพกฎหมายและระเบยีบเป็นสิ่งที่มีคา่  
  ๓. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post conventional morality) (อายุ ๑๖-ผู้ใหญ่) ระดับ
นี้บุคคลให้ความหมายของความถูกต้องในระดับที่เหนือไปกว่ากฎเกณฑ์ของกลุ่มทางสังคม หรือของผู้
มีอ านาจ และเริ่มให้ความสนใจแกมุมมองของบุคคลทุกคน ระดับนี้มีข้ันย่อย ๒ ขั้น ดังนี้   
   ๑) ยึดหลักการควบคุมตนเอง (๑๖ ปถึงผู้ใหญ่ตอนต้น) บุคคลเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่ามีเจตนาให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี   
   ๒) ยึดหลักอุดมคติสากล ในขั้นนี้บุคคลให้ความหมายของความถูกผิดบน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่ตนสร้างขึ้น (Self-formulated principles) ซึ่งกว้างและเป็นสากลในเชิง
ปฏิบัติ ไมใช่เพียงกฎเกณฑท์ี่ตนชอบ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่เคารพบุคคลทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน ทุก
ศาสนาหรือผู้น าทางจริยธรรม  
 โคลเบอร์กเห็นว่าเหตุผลทางจริยธรรม ๓ ระดับ และขั้นย่อย ๖ ขั้น เป็นการพัฒนาเชิง
จริยธรรม โดยใช้ระดับของเหตุผลเป็นตัวน าตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับที่ ๓ ซึ่งจะเน้นความเข้าใจ
เจตนารมณ์ของกฎกติกาสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมอันเป็นอุดมคติของมนุษย์สูงสุดตามทฤษฎี
ของโคลเบอร์ก โดยการพัฒนาคุณธรรมจึงควรค านึงถึงช่วงอายุและระดับคุณธรรมที่จะน ามาพัฒนาที่
เหมาะสมกับแต่ละคนด้วย 
 

 ๒.๔.๒.๔ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกรมการศาสนา  
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงขอบข่ายของจริยธรรมไว้ในหนังสือ 
“จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” ว่า ขอบข่ายจริยธรรมมี ๕ ประการ ดังต่อไปนี้๖๒  

                                                           

 ๖๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑-๒. 



๕๓ 
 

 ๑) การพัฒนาจรรยา คือ ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เช่น 
จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณต ารวจ ฯลฯ  
 ๒) การพัฒนาจรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ
อย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก  
 ๓) การพัฒนาคุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความ
เป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ส่วนตน       
 ๔) การพัฒนามโนธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควร
ท า เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม  
 ๕) การพัฒนามารยาท คือ กิริยา วาจา ที่สังคมก าหนดไว้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มแต่ละ
ท้องถิ่นแตกต่างกันไป  
 ดังนั้น จากทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกรมการศาสนาจะเห็นว่า จ าแนก
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรม คือ การพัฒนาจรรยา การพัฒนา
จรรยาบรรณ และการพัฒนามารยาท ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาจิตใจ คือ การพัฒนาคุณธรรมและการ
พัฒนามโนธรรม โดยการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมควรท าควบคู่กันไปทั้ง ๕ ส่วน เพ่ือให้
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน  
 

 ๒.๔.๒.๕ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแนวพุทธ 
 พระพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาจริยธรรมหลายรูปแบบ ซึ่งมีหลักธรรมที่สามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละเพศและวัย โดยพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกล่าวไววาการพัฒนาจะต้องให้ครบกระบวนการทั้ง ๔ ด้าน ตามหลักภาวนา ๔ 
หมายถึงการเจริญ, การท าให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา (cultivation; training; 
development) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม ๔ ด้าน ดังนี้๖๓  
  ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกายให้รูจักติดต่อ 
เกี่ยวขอ้งกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิ
ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (physical development)  
  ๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ใน 
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดด้วยดี และมีความเกื้อกูล
แกกัน (moral development)   

                                                           

 ๖๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หนา ๗๐. 



๕๔ 
 

  ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น (cultivation of the heart; emotional development)  
  ๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญาให้รู
และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รูเท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็น 
อิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แกไขปญัหาที่เกิดข้ึนไดด้วยปัญญา 
 เมื่อพัฒนาตามกระบวนการของภาวนา ๔ แล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดภาวิต ๔ ด้าน ซึ่งเป็นผล
พวงมาจากการพัฒนาที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา ๔ ด้าน ดังนี้๖๔ 
  ๑) ภาวิตกาย คือ มีกายที่พัฒนาแลว (มีกายภาวนา) ท าให้มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและไดผลดี เริ่มแต่รูจักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟง เป็นต้น 
อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ให้ไดปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีอย่าง
ฉลาด ไดผลตรงเต็มตามคุณค่า  
  ๒) ภาวิตศีล คือ มีศีลที่พัฒนาแลว (มีศีลภาวนา) ท าให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่
พัฒนา แลว ไมเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัย ตั้งอยู่ในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ 
ทางสังคมในลักษณะที่เก้ือกูล สร้างสรรค ์และส่งเสริมสันติสุข  
  ๓) ภาวิตจิต คือ มีจิตที่พัฒนาแลว (มีจิตภาวนา) ท าให้มีจิตในที่ฝึกอบรมดีแลว สม
บูรณด้วยคุณภาพจิต คือ ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตา มีความเคารพ 
อ่อนโยน ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต้น สมบูรณด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียร
พยายาม กล้าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่
รา่เริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผองใส และสงบ เป็นสุข  
  ๔) ภาวิตปัญญา คือ มีปัญญาที่พัฒนาแลว (มีปัญญาภาวนา) ท าให้รูจักคิดรูจัก 
พิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปัญหา และรูจักจัดท าด าเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู
เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบ
แฝง เป็นผู้ที่กิเลสครอบง าบัญชาไมได เป็นอยู่ด้วยปัญญารูเท่าทันโลกและชีวิต เป็นอิสระไรทุกข์ ผู้มี
ภาวนาครบทั้ง ๔ อย่าง เป็นภาวิต ทั้ง ๔ ด้านนี้แลว โดยสมบูรณเรียกว่า “ภาวิตัตตะ” แปลว่าผู้ได
พัฒนาตนแลว ไดแกพระอรหันต์ 
 สรุป ทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ คือ เป็นไปตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วยการ
พัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธที่
ครอบคลุมหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยผลจากกระบวนการพัฒนาจะท าให้เกิดภาวิต ๔ ซึ่ง
                                                           

 ๖๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้ง ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 



๕๕ 
 

จะท าให้ผู้ที่น าหลักภาวนา ๔ ไปพัฒนาแล้ว มีผลท าให้มีสุขภาวะ ๔ ด้าน คือ มีสุขภาวะทางกาย สุข
ภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์ และสุขภาวะทางปัญญา ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาและผลจากการพัฒนาจะมีความสัมพันธ์กัน จึงเหมาะสมกับการน ามาใช้พัฒนา
ศักยภาพชีวิตมนุษย์ได้ทุกเพศทุกวัย    

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น คือ การวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือสุขภาวะของชีวิต งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรม และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมเพื่อสุขภาวะของชีวิต 
 พระครูสิริสุตาภรณ์, ดร.และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของ
พระภิกษุสูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”๖๕ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนามนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางด้านกายภาวนา มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านร่างกาย มีหลักปฏิบัติที่
สนับสนุน ประกอบด้วย กายบริหาร (การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น การตัดเล็บ โกน
หนวด เป็นต้น) และอายุสสธรรม ๒) กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านสีลภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีหลักปฏิบัติส าคัญที่สนับสนุน
และเอ้ือต่อการพัฒนาสีลภาวนา ดังต่อไปนี้ (๑) กัลยาณมิตรธรรม (๒) ปาริสุทธิศีล และ (๓) สัปปายะ 
๗ ประการ ๓) กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ มีหลักปฏิบัติส าคัญท่ีสนับสนุน ดังต่อไปนี้ (๑) การละนิวรณ์ ๕ (๒) 
ปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน คือ วิธีปฏิบัติเพ่ือให้จิตสงบและมีคุณธรรม ประกอบด้วย หมวดกสิณ ๑๐ 
หมวดอสุภะ ๑๐ หมวดอนุสสติ ๑๐ หมวดอาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ หมวดจตุธาตุววัฏฐาน ๑ หมวด
พรหมวิหาร ๔ และหมวดอรูปฌาน ๔ และ ๔) กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านปัญญาภาวนา 
มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านปัญญา มีหลักปฏิบัติส าคัญที่สนับสนุน คือ การ
ปฏิบัติปัญญา ๓ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔  

                                                           

 ๖๕ พระครูสิริสุตาภรณ์ และคณะ, “แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุในอ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า ๑๗๖-๑๗๗. 



๕๖ 
 

 พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิง
พุทธของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น”๖๖ โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงการพัฒนาชีวิตโดย
การพัฒนาสุขภาวะเชิงพุทธที่เป็นผลมาจากการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน คือ “กายภาวนา” มีความ
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  การพัฒนาทางร่างกาย  การมีสุขภาพดี  การ
จัดความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  รวมทั้งการบริหารชีวิตให้สัมพันธ์กับการบริโภค
ปัจจัยพ้ืนฐานอย่างรู้คุณค่าแท้ บริโภคอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพให้สอดคล้องกับสุขภาวะ  รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพให้พึง
ประสงค์ด้วย  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ศักยภาพทางกายไปเป็นเครื่องมือในการสร้างกุศลธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไป ส่วน “สีลภาวนา” เป็นเครื่องมือในการจัดการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมท าให้มีระเบียบ  กติกา  และแบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนกันไม่เป็นภัยคุกคามต่อกัน  ท าให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและศีลยังเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  โดยเป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้ “จิตตภาวนา” พัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น  ท าให้มีจิตมั่นคงแข็งแรง  มีพลัง  ไม่ฟูุงซ่าน  ผ่องใส  
จิตนุ่มนวลควรแก่การงาน  สงบและปลอดโปร่ง  ไม่เครียด  ไม่เร่าร้อน  ไม่ขุ่นมัว  ไม่กระวนกระวาย  
ไม่ตื่นตระหนก  ไม่หวาดหวั่น  เป็นต้น  มีสมาธิกับการกระท า  ค าพูด  และความรู้สึกนึกคิด  รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ  โดยจิตตภาวนามีคุณลักษณะ  ๓  ด้าน  ได้แก่  ๑) ด้านคุณภาพจิต  ท าให้จิตมี
คุณธรรม  มีจิตใจดีงาม  จิตเป็นกุศล  มีความกตัญญู  มีความศรัทธาในชีวิต  มีจิตอาสา  มีจิต
สาธารณะ  ไม่เห็นแก่ตัว  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และมีพรหมวิหารธรรม  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  
และอุเบกขา  ๒) ด้านสมรรถภาพทางจิต  จิตสามารถขยายขีดความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สร้างสรรค์ได้มากขึ้น  เช่น  มีความเพียร  มีสภาพคล่องทางจิต  อดทน  มีความมุ่งมั่น  มีความกล้า
หาญ  และมีปณิธานที่มั่นคง  เป็นรากฐานของปัญญา  ๓) ด้านสุขภาพจิต  คือ  มีสุขภาพจิตที่ดี  มี
ความสดชื่นเบิกบาน  มีความสงบ  ผ่องใส  ปลอดโปร่ง  ผ่อนคลาย  มีปีติและปราโมทย์  มีความ
บันเทิงใจ  เป็นต้น  ส่วน “ปัญญาภาวนา” เป็นปัญญา  ๒  ระดับ  คือ  ปัญญาในระดับโลกิยะ  ได้แก่  
มีปัญญาสัมมาทิฐิ  เข้าใจตนเอง  พัฒนาองค์ความรู้ใหม่  มีวิจารณญาณในการใช้ปัญญาเพ่ือประโยชน์
สร้างสรรค์  เป็นคุณต่อสรรพสิ่ง  และปัญญาในระดับโลกุตระ  ซึ่งเป็นปัญญาในระดับที่เข้าใจเหตุ
ปัจจัยได้อย่างแท้จริง  รู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพสิ่งว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์  จนเกิดความเบื่อ
หน่าย  และถอนรากเหง้าของอวิชชาและอกุศลมูลทั้งปวงได้  จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง  จึงมี
สภาพไม่มีอารมณ์ใดมาปรุงแต่งได้  ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกสภาวะนั้นว่าวิมุตติสุข  
  
                                                           

 ๖๖ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๐. 



๕๗ 
 

 ๒. งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 กาญจน์กรอง สุอังคะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อ
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์”๖๗ จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเป็น
ปฏิกิริยาหรือการกระท าของบุคคลที่แสดงออกมาทั้งภายในจิตใจตนเองหรือแสดงออกมาให้ผู้อ่ืนเห็น 
ทั้งนี้ เราจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมจ านวนมากที่แม้กระท าด้วยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายอ่ืน โดยลักษณะ
ท่าทางกิริยาอาการอาจแตกต่างกันไป ล้วนแต่จะต้องผ่านกระบวนการคิดและการตัดสินใจ
ประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผู้กระท าพฤติกรรมนั้นๆ จึงท าให้พฤติกรรมของแต่ละคราว
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เก่ียวข้องเสมอ 
 ๓. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย ได้ท าวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้าง
จริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการสื่อสารและสารสนเทศ” ๖๘  พบว่า เมื่อวิเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว เราจะได้หลักการเพ่ือน าไปสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่บุคคล ได้ดัง
ต่อนี้ ๑) การปลูกฝังจริยธรรมท าได้โดยการให้ซึมซับ และสะสมไปทีละน้อย ใช้ระยะเวลานาน ๒) ต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ๓) ควรมีการให้รางวัลและลงโทษเป็นเครื่องจูงใจ 
และ ๔) ต้องให้เข้าใจจริยธรรมอย่างแจ่มแจ้งและมีเหตุผล  
 ๔. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
 นางสาวจิราพร เพชรด า, นายไพบูลย์ แย้มกสิกร และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษา จังหวัดนครนายก”๖๙ 
พบว่า สื่อมวลชนเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างมีระบบ จากศูนย์ไปยังมวลชนได้ทั่วประเทศ ได้แก่ 
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อมวลชนให้ทั้งความรู้และบันเทิง หากสื่อมวลชนมี 
รายการที่ดี สร้างสรรค์ จะท าให้มวลชนหรือเยาวชนได้ค่านิยม มีพฤติกรรมที่ดีงาม หากสื่อมี
ความหมายไปในทางลบ หรือจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิตรายการ ก็จะเป็นผลเสียต่อเยาวชนทั้ง
ทางกายและจิตใจ มีผลต่อพฤติกรรม เช่น เลียนแบบ ผูกพยาบาท เกเร หนีเรียน ลักและปล้นทรัพย์ 

                                                           

 ๖๗ กาญจน์กรอง สุอังคะ, “การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด 
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์”, รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒.  
 ๖๘ รสสุคนธ์ ศุนาลัย, “แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘. 

๖๙ จิราพร เพชรด า และคณะ, “ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นกรณีศึกษา จังหวัดนครนายก”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, ๒๕๕๔),      
หน้า ๔๖. 



๕๘ 
 

และอาจท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวหวาดระแวงกันไปด้วย ส่วนอิทธิพลจะมีมากน้อยอย่างไรก็
ขึ้นอยู่กับวัย พ้ืนฐานการอบรม ครอบครัว และประเภทของภาพยนตร์ 
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม ได้ท าวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์”๗๐ พบว่ามีผลการวิจัย ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สวนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ และปีที่ ๔ มาก
ที่สุด และผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด พบว่าไมมีความแตกต่างในพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชราภรณ์ มานิมนต์ ที่ศึกษาจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ าทิพย์ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ไมมีความ
แตกต่างในระดับจริยธรรม ๒) การส ารวจพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อย
ไดดังนี้ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ ทั้งนี้ วิทยาลัยไดส่งเสริม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมครบทุกด้าน โดยการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมตามพันธกิจของสถาบัน แต่เนื่องจากนักศึกษาปัจจุบันยังไม
เห็นความส าคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร ซึ่งพฤติกรรมผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมด้าน
นันทนาการมากกว่าด้านเชิงวิชาการ ดังนั้น ทางวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการโดยสอดแทรกด้านคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับด้านความเสียสละอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท างานร่วมกันและแบ่งงานกันท า ท าให้นักศึกษาเกิด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละต่อส่วนรวม ๓) การส ารวจพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของณรงค์ ศิลารัตน์ ที่ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน ไมท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน  
 วีณา ประชากูล “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”๗๑ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคม
นิยมชมชอบหรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมอันฝุาฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเป็นสิ่งทีส่ังคมใหค้วามส าคัญมากกว่าด้านอ่ืนๆ ของจริยธรรม ทั้งนี้ เพราะการกระท าในทาง
ที่ดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของคนในสังคม  

                                                           

 ๗๐ ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, “พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๒-๕๓. 
 ๗๑ วีณา ประชากูล, “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”, รายงานการวิจัย, (ศูนย์วิจัยและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 



๕๙ 
 

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วย
แบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฏิบัติจริง”๗๒ ผลการวิจัยพบว่า วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๘ ปี 
เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
บุคลิกภาพ  เป็นวัยที่เรียกว่า ช่วงแห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงามส าหรับชีวิต แนวความคิดเหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการมองเด็กในทัศนะของการที่เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวัย
อ่ืนๆ  ในช่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น  หลักการปลูกฝังเด็กวัยนี้ให้เรียนรู้ เกิดความรัก
สิ่งแวดล้อม ควรค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) หลักการเรียนรู้ การเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยอาศัยสภาพการณ์กับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการเรียนรู้ จะท าให้มนุษย์ปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ๒) กระบวนการปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้
รักสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้าน คือ การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างกรอบ
แนวคิด การเสริมสร้างทักษะ และการเสริมสร้างเจตคติ จากกระบวนการดังกล่าว จะต้องเริ่มจากการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยในลักษณะของรูปธรรม แล้วสร้างความเข้าใจและความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมต่อตนเองและมนุษย์ จากนั้นจึงสร้างกรอบแนวคิดให้เด็กรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นบริบท  
และเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ การเสริมสร้างทักษะในการรักสิ่งแวดล้อม ต้องเกิด
จากการจัดประสบการณ์ต้องให้เด็กได้ปฏิบัติจริง และควบคู่กับการเสริมสร้างเจตคติที่ดี รู้จักการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าประโยชน์สิ่งแวดล้อมต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม เช่น การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ท าเป็นตัวแบบที่ดีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์,รศ.ดร.และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ,รศ.ดร. ได้ท าวิจัยเรื่อง 
“การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”๗๓ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนผู้บริหารครูโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๑) ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามความคิดเห็น ของ
ทั้ง ๓ กลุ่ม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านภาครัฐ เอกชน ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยด้านองค์กรทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๒) ปัจจัยด้านครอบครัวตามความคิดเห็นของทั้ง ๓ 

                                                           

 
๗๒

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, “การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้าน

และการปฏิบัติจริง”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗-๓๐. 

 
๗๓

 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์,รศ.ดร.และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ,รศ.ดร., “การส่งเสริมคุณธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒๘. 



๖๐ 
 

กลุ่ม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสมาชิกในครอบครัวมี
การแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันด้วยความเต็มใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และครอบครัวมีการจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๓) ปัจจัยด้านภาครัฐและเอกชนตามความคิดเห็นของทั้ง ๓ กลุ่มโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รัฐสร้างสื่อคุณธรรมเป็นต้นแบบในการ
ส่งเสริมคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรัฐใช้มาตรการลดภาษีแก่บุคคล/ภาคเอกชนที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๔) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความคิดเห็นของทั้ง ๓ 
กลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนสะอาด 
สงบ ปลอดภัยจากโจร/ผู้ร้าย/ยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และชุมชนครอบครัวมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ๒.๕ 
ปัจจัยด้านองค์กรทางศาสนาตามความคิดเห็นของทั้ง ๓ กลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาเป็นหนทางสู่ความสงบสุขสงบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และกลยุทธ์ในการอบรมหรือเผยแพร่ศาสนาสอดคล้องกับสังคมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการท าวิจัยเกี่ยวกับประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
งานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือสุขภาวะของชีวิต งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกิดจากการสั่งสมมาตั้งแต่เด็ก และมีหลาย
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการละเมิดจริยธรรม จึงท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม โดยการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝุายและสถาบันทางสังคมจะต้องเข้ามามี
บทบาทมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือการยังไม่ตกผลึกร่วมกันว่าเกณฑ์ทางจริยธรรมสากลคืออะไร 
จริยธรรมภายรวมส าหรับแต่ละวัยควรมีกรอบอย่างไร พฤติกรรมอย่างไรเรียกว่าปัญหาทางจริยธรรม 
โดยควรแยกจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับวัยและกลุ่มต่างๆ จากนั้นจึงแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมาะกับกลุ่มและวัยต่างๆ ทั้งยังไม่พบว่ามีนักวิจัยท่านใดได้ศึกษาการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นการวิจัยที่งานวิจัย
ชิ้นนี้จะได้กล่าวถึงต่อไป   
 

๒.๖ สรุป 
 เนื้อหาในบทนี้จ าแนกออกเป็น ๔ ประเด็นหลัก คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรม แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ และทฤษฎีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน ดังเนื้อหาโดยสรุปต่อไปนี้ 
  



๖๑ 
 

 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 พฤติกรรมหมายถึงการกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส 
ความคิด และความรู้สึก ประกอบด้วยการกระท าทางจิตของแต่ละบุคคลและการปฏิสัมพันธ์ในการ
ตอบสนองสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก โดยพฤติกรรมมนุษย์มีที่มาจาก ๕ ส่วน คือ พฤติกรรมที่มา
จากจิตใจหรือพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมที่มาจากปัจจัยภายนอก พฤติกรรมที่มาจากประสบการณ์
ตรงของชีวิต พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด และพฤติกรรมที่เกิดมาจากการเรียนรู้ โดยจ าแนกพฤติกรรม
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) และพฤติกรรมปกปิด (Covert 
Behavior) ส่วนองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์มี ๗ ประการ คือ ความมุ่งหมาย (Goal)  ความ
พร้อม (Readiness) สถานการณ์ (Situation) การแปลความหมาย (Interpretation) การตอบสนอง 
(Response) ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) และปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction 
to Thwarting ) โดยปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์มาจากปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัยด้านบรรทัด
ฐาน และปัจจัยด้านการรับรู้ ซึ่งการเกิดพฤติกรรมมนุษย์มาจาก ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการรับรู้ 
(perception process) กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process) และกระบวนการ
แสดงออก (spatial behavior process)  
 ๒. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรม 
  ๒.๑ แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรม จ าแนกออกเป็น ๓ แนวคิด คือ (๑) แนวคิดเอก
นิยม (Monism) ที่มีทัศนะว่าพฤติกรรมมาจากการรวมกันเป็นหนึ่งของกายและใจ (๒) แนวคิดทวิ
นิยม (Dualism) โดยเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันแต่มีการกระท าร่วมกัน แนวคิดนี้มี ๓ ลัทธิ 
คือ ลัทธิปฏิสัมพันธ์ (Interactionism) ลัทธิคู่ขนาน (Psycho-physical parallelism) และลัทธิผล
พลอยได้ (Epiphenomenalism) และ (๓) แนวคิด ๓ มุมมองเชิงพฤติกรรม (Three explanation 
views of human behavior) ได้แก่ มุมมองทางชีววิทยา (Biological viewpoint) มุมมองทาง
จิตวิทยา หรือ มุมมองภายในจิต (Intra-psychic viewpoint) และมุมมองทางสังคมวิทยาหรือมุมมอง
พฤติกรรมทางสังคม (Social/Behavioral  viewpoint) 
  ๒.๒ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรม 
  ๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมทั่วไป ประกอบด้วย ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะบุคคล และทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงสังคม ประกอบด้วย ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรน์ไดค  ์(Thorndike’s Classical 
Connectionism) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ 
(Hull’s Systematic Behavior Theory)  
  ๒) ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ คือ การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 
ซึ่งจัดเป็นทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์แบบองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กัน ๔ ด้าน คือ กาย
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ภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกาย สีลภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม จิตตภาวนาเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจและอารมณ์ ส่วนปัญญาภาวนา
เป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา ซึ่งควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมควบคู่กันไป
ทั้ง ๔ ด้าน จึงจะท าให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ๓. แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์  
 หลักพุทธจริยธรรมจ าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ หลักพุทธจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน คือ เบญจ
ศีลหรือศีล ๕ หลักพุทธจริยธรรมขั้นกลาง คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ และหลักพุทธจริยธรรมขั้นสูง คือ 
มรรค ๘ โดยจ าแนกจริยธรรมออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) จริยธรรมภายใน คือ จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจ ๒) จริยธรรมภายนอก คือ จริยธรรมที่บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก ซึ่ง
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และจริยธรรมมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบทาง
ปัญญา องค์ประกอบทางอารมณ์ และองค์ประกอบทางพฤติกรรม โดยความส าคัญของจริยธรรม คือ 
เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไปในเชิงกุศลธรรมและไม่ก่อปัญหาหรือความเดือดร้อนต่อตนเอง
และสังคม ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความดี ความงาม ประโยชน์ และ
ความสุข ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานทางจริยธรรมส าหรับเยาวชนจึงมีความเกี่ยวข้องกับ ๒ ส่วน คือ 
จริยธรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ความขยัน การประหยัด ความสะอาด การพัฒนาตนเอง การท าความดี 
และจริยธรรมส่วนรวม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี และการมีน้ าใจต่อ
ผู้อื่น เป็นต้น  
 แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม ๔ แนวคิด ได้แก่ ๑) แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของสภา
การศึกษา คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยครอบครัว โรงเรียน (สถานศึกษา) สถาบันศาสนา 
และชุมชน ๒) แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก โดยแบ่งการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม ๖ ขั้น (๑) การลงโทษ และการเชื่อฟัง ซึ่งมีอายุ ๒-๗ ปี (๒) การแสวงหารางวัล 
หรือการสนองความต้องการ ซึ่งมีอายุ ๗-๑๐ ปี (๓) การท าตามสิ่งที่ผู้อ่ืนเห็นชอบหรือการคาดหวัง
ทางสังคม ซึ่งมีอายุ ๑๐-๑๓ ปี (๔) การท าหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม ซึ่งมีอายุ 
๑๓-๑๕ ปี (๕) การท าตามค ามั่นสัญญาหรือสัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งมีอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป 
(๖) การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ ๓) แนวคิดการเสริมสร้างมโนธรรม
และคุณธรรมของเอสเตบัน ซึ่งเป็นทฤษฎีการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรม โดยมีความเชื่อว่า
ความแตกต่างทางอายุจะมีผลท าให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันไป  ๔) แนวคิดรูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓ รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการปฏิบัติธรรม และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดย
ผ่านกระบวนการทักษะชีวิต ส่วนแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยี คือ การไม่ได้ต่อต้าน
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เทคโนโลยี แต่ควรมีการควบคุมพฤติกรรมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างส ารวม สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนาจริยธรรม การใช้จริยธรรมควบคุมทิศทางการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เพ่ือให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีคุณค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงกุศล
ธรรม ค านึงถึงความเหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมและจริยธรรมทางศาสนา 
 ๔. ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
  ๑) ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท โดยพีอาเจทเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นกับ
พัฒนาการทางสังคมและการรูคิด และจะคลี่ขยายตามขั้นพัฒนาการของมนุษย์ โดยจริยธรรมขึ้นอยู่
กับเจตนารมณ์ของการกระท าและผลจากการกระท า 
  ๒) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนดีและคน
เก่งเหมือนผลไม้บนต้น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้น
ชั่วและพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ (๒) สวนล าต้นของต้นไม แสดงถึงพฤติกรรมการท างาน
อาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้าน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและ
การควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และทัศนคติเชิงคุณธรรมและค่านิยม 
(๓) รากของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ
จิต ๓ ด้าน คือ สติปัญญา ประสบการณทางสังคม และสุขภาพจิต จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็น
สาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ที่ล าต้นของต้นไมก็ได คือ บุคคลจะต้องมีลักษณะ
พ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุ จึงจะเป็นผู้ที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิต
ลักษณะทั้ง ๕ ประการ ที่ล าต้นของต้นไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง ๕ นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถา
บุคคลที่มีความพรอมทางจิตใจ ๓ ด้านดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและ
สังคมท่ีเหมาะสม  
  ๓) ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก เนื่องจากบางกลุ่มเห็นว่าเหตุผลเชิง
จริยธรรมของโคลเบร์อกเห็นว่าเป็นแนวคิด แต่บางกลุ่มเห็นว่าเป็นทฤษฎี จึงจะกล่าวถึงในส่วนที่เห็น
เป็นทฤษฎีด้วย เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยแบ่งการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมออกเป็น 
๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์  (Preconventional  morality) (อายุ ๒-๑๐ ป) ระดับ
นี้เด็กยังไมรับ (Internalize) เอากฎเกณฑ์ภายนอกมาเป็นของตน เด็กยอมตามกฎที่ผู้มีอ านาจก าหนด
มาก็เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือเพ่ือที่ตนจะไดรับรางวัล ยึดหลักหลบหลีกการถูกลงโทษทางกาย 
(๒-๗ ป) และยึดหลักการแสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ (๗-๑๐ ป) ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ์ 
(Conventional morality) (อายุ ๑๐-๑๖ ป) คือ บุคคลรับเอาค่านิยมหลายอย่างทางจริยธรรมมา
เป็นของตน บุคคลพยายามเชื่อฟังกฎที่คนอ่ืนก าหนดมาให้ เพ่ือให้เขายอมรับตนและเห็นความดีของ
ตน โดยยึดหลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (๑๐-๑๓ ป) และยึดหลักการท าตามหน้าที่ (๑๓-๑๖ ป) 



๖๔ 
 

ระดับท่ี ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post conventional morality) (อายุ ๑๖-ผู้ใหญ่) ระดับนี้บุคคลให้
ความหมายของความถูกต้องในระดับที่เหนือไปกว่ากฎเกณฑ์ของกลุ่มทางสังคม หรือของผู้อ านาจ 
โดยยึดหลักการควบคุมตนเอง (๑๖ ปถึงผู้ใหญ่ตอนต้น) และยึดหลักอุดมคติสากล ในขั้นนี้บุคคลให้
ความหมายของความถูกผิดบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่กว้างและเป็นสากลในเชิงปฏิบั ติ ไมใช่เพียง
กฎเกณฑ์ที่ตนชอบ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่เคารพบุคคลทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน เคารพทุกศาสนา
หรือเคารพผู้น าทางจริยธรรมด้วย  
  ๔) ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกรมการศาสนา โดยได้ก าหนด
ขอบข่ายการพัฒนาจริยธรรมแบบองค์รวม ๕ ประการ ได้แก่ การพัฒนาจรรยาหรือความประพฤติ 
การพัฒนาจรรยาบรรณตามอาชีพและหน้าที่ การพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้น การพัฒนามโนธรรม และ
การพัฒนามารยาททางสังคม 
 ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจ าเป็นต้องพัฒนาร่วมกันทั้ง ๔ ด้าน คือ การ
พัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิตใจ และการพัฒนาทางปัญญา โดยการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งครอบครัว เพ่ือน สถานศึกษา ชุมชน และสถาบันทางศาสนา โดยแบ่งการ
พัฒนาจริยธรรมตามระดับอายุ เพราะมนุษย์มีเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกัน ส่วนส าคัญในการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมก็คือโครงสร้างทางสังคมจะต้องเอ้ือต่อการพัฒนาจริ ยธรรมด้วย โดย
แก้ปัญหาทางโครงสร้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรม และส่งเสริมปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา
ทางจริยธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาจริยธรรมทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหัพภาค เพ่ือให้คนในชาติ
มีทิศทางเชิงจริยธรรมร่วมกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางความเชื่อทางศาสนา แต่ก็ควรมีหลัก
จริยธรรมสากลร่วมกัน โดยยึดหลักการไม่เบียดเบียนกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   
 

 
 

 



๕๘ 
 

บทท่ี ๓  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย และเพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยในจังหวัดขอนแก่น  

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary) และการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ดังนี้  

  ๑. การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)   
การวิจัยนี้ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแหล่งต่างๆ โดย

จ าแนกเอกสารออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และ ๒) เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Source) คือ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษา เช่น วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ต ารา เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์ เน็ตที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้ งที่ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, เป็นต้น 
รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์, บทความ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการศึกษาความคิดเห็นจากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่

วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือให้ทราบสภาพ



๕๙ 

 

ปัญหาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการละเมิด
จริยธรรม ผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรม และการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

๓. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน

พ้ืนที่วิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Inter view) คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง   
๔. การจัดอบรมจริยธรรม 
การวิจัยนี้ได้แบ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นการ

เก็บข้อมูลตามโรงเรียน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และออกแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแก่เยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการออกแบบกิจกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย เมื่อสิ้นสุดการ
อบรมแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามอีกครั้ง ซึ่งจะท าให้ทราบความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 
 

๓.๒ พื้นที่ศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑. พื้นที่ศึกษา 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ระบุพ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ และเป็น
ศูนย์กลางของภาคอีสาน ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการท าวิจัย จึงได้ก าหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกพ้ืนที่วิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอ าเภอเป็นพ้ืนที่วิจัย มีดังนี้ 
 (๑) เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น 
 (๒) เป็นอ าเภอท่ีมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 (๓) เป็นอ าเภอท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 (๔) เป็นอ าเภอท่ีเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดจริยธรรมบ่อยครั้ง 
 (๕) เป็นอ าเภอท่ีมีนโยบายในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
 ๒) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเป็นพ้ืนที่วิจัย 

(๑) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น  
(๒) เป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอนและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
(๓) เป็นโรงเรียนที่ เยาวชนส่วนใหญ่มีค่านิยมการใช้ เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเยาวชนมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางจริยธรรม 



๖๐ 

 

(๔) เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอัน
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี  

(๕) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่นักเรียน 

(๖) เป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเคยท าวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในพื้นท่ีมาก่อน  

(๗) เมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปต่อยอดใน
การแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะวิจัยจึงได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในเขต
จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย ๒ อ าเภอ โดยคัดเลือกเอาอ าเภอละ ๒ โรงเรียน ดังนี้   

๑) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ แห่ง   
  (๑) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  
             จังหวัดขอนแก่น  
  (๒) โรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๒) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ แห่ง  

(๑) โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  
  (๒) โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ๒. ประชากรกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง จ านวน ๕๐๐ คน โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างเดียวกันทั้งก่อนและหลังการอบรม เพ่ือให้ทราบความ
เปลี่ยนแปลงของระดับความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
 ๓. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้  
  ๑) ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๔ แห่ง แห่งละ ๑ คน รวม ๔ คน 
  ๒) ครูประจ าโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง แห่งละ ๒ คน รวม ๘ คน 
    รวม ๑๒ คน 
 

 
 



๖๑ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยจ าแนก
เนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน เช่น เพศ อายุ การศึกษา โรงเรียน ภูมิล าเนา 
เป็นต้น โดยเป็นลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิดที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ (Check list)  
  ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติของนักเรียน เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
เชิงจริยธรรมของนักเรียน โดยตั้งค าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของ
นักเรียน ส่วนที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่พบบ่อย สาเหตุที่ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม และปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของนักเรียน เป็นต้น โดย
ก าหนดออกเป็น ๕ ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด    
    ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในระดับนักเรียน โดยจ าแนกเป็นการพัฒนาทางกาย การพัฒนาทางศีล การ
พัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปัญญา เพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยก าหนดออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เมื่อน าตัวเลขที่เกี่ยวกับความคิดเห็นไปหาค่าคิดเป็นร้อยละตาม
ประเด็นที่ตั้งค าถาม ท าให้เข้าใจระดับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และน าไปเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป    
  ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมาะสม โดยเป็นตอนที่ออกแบบสอบถามแบบปลายเปิดไว้ เพ่ือให้สามารถ
เสนอแนะได้อย่างอิสระ 
 ๒. แบบสัมภาษณ์ (Interview) คือ เครื่องมือการวิจัยที่ออกแบบมาเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นที่วิจัย ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร 
ก าหนดแผนและนโยบายเพื่อการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ๒) กลุ่มครูที่
มีบทบาทในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ในฐานะที่ท่านเหล่านี้ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งจะท า
ให้เข้าใจสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมขาดจริยธรรม รวมทั้งเข้าใจแนวทางใน
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จ าแนกออกเป็น 
๔ ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อายุ ที่อยู่ 
และช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
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  ตอนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน เช่น บริบทของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน 
ขนาดของโรงเรียน บริบททางสังคมรอบข้าง ระดับการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติของโรงเรียน จุดเด่นของโรงเรียน และปัญหาของ
นักเรียน เป็นต้น   
  ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของนักเรียน 
โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการขาดจริยธรรมของนักเรียน สาเหตุของปัญหาจริยธรรมของ
นักเรียน ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดปัญหาจริยธรรมของนักเรียน และผลกระทบจากพฤติกรรมการขาด
จริยธรรมของนักเรียน เป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โดยตั้ง
ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบองค์รวม คือ การพัฒนาทางกาย 
การพัฒนาทางศีล การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปัญญา เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
สังเคราะหห์าแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนต่อไป  
  ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์มาแล้ว     
 ๓. แบบบันทึกการสังเกต เป็นการเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์ของคณะวิจัย เกี่ยวกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน สังเกตการณ์ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการณ์การจัดการศึกษา 
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น โดยตั้งประเด็นที่จะใช้ในแบบบันทึกการสังเกตการณ์ให้
สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย 
 ๔. กล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ในงานวิจัยนี้ได้มีการน าเทคนิคการถ่ายภาพมาใช้  
ทั้งการถ่ายภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ภาพบริบทพื้นที่วิจัย ภาพการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของ
คณะวิจัย และภาพกิจกรรมเกี่ยวกับอบรมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น รวมทั้งมีการใช้
เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ด้วย 
 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 ๑. ก าหนดประเด็นของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสัมพันธ์กับการศึกษาข้อมูลเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดตัวแปรของการวิจัยและประเด็นเนื้อหาในการ
ออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์    
 ๒. การจัดท าร่างเครื่องมือวิจัย โดยการจัดท าร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้
สอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
 ๓. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยการน าร่างเครื่องมือวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
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ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓ ท่าน 
คือ ๑) รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์ ๒) ผศ.ดร. พระครูสุธีคัมภีรญาณ และ ๓) ผศ.ดร. ประยูร แสงใส 
 ๔. แก้ไขเครื่องมือวิจัย โดยหลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้น า
ข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ให้สมบูรณ์เพ่ือให้พร้อมส าหรับการน าไปใช้ต่อไป  
   

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้านตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยแต่ละแห่งมี
ขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งหนังสือน าเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย คือ น าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ส่งไปยังโรงเรียนที่ก าหนดเป็น
พ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยวิธีการน าส่งด้วยตัวเอง เพื่อจะได้อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและวิธีการเก็บ
ข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ  
 ๒. ก าหนดวันเวลานัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 
 ๓. ประชุมคณะท างานวิจัยเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการเก็บข้อมูล  
 ๔. เตรียมเครื่องมือวิจัย คือ การเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
และปากกา พร้อมทั้งตรวจสอบเพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
 ๕. การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย 
  ๑) แจกแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คณะวิจัยได้แจก
แบบสอบถามให้กับนักเรียนโรงเรียนก่อนการอบรม ๕๐๐ ชุด โดยการขออนุญาตจากผู้บริหาร
โรงเรียนและครูประจ าชั้น และใช้วิธีการแจกแบบสอบถามในห้องเรียน เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูล ก่อนที่นักเรียนจะกรอกข้อมูลได้มีการอธิบายท าความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลให้กับนักเรียน
ได้รับทราบ และคอยแนะน าข้อสงสัยในขณะนักเรียนกรอกแบบสอบถาม แต่จะไม่พูดชี้น า เพราะต้อง
ให้อิสระในการตอบแบบสอบถาม ส่วนหลังการอบรมก็มีการแจกแบบสอบถามอีก ๕๐๐ ชุด  
  ๒) การสัมภาษณ์ นอกจากการแจกแบบสอบถามแล้วยังมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนในพ้ืนที่วิจัย แห่งละ ๑ ท่าน และสัมภาษณ์ครู แห่งละ ๒ ท่าน โดยใช้วิธีการส่งแบบสัมภาษณ์
ให้กลุ่มเป้าหมายก่อนล่วงหน้า เพ่ือจะได้ศึกษาและมีเวลาคิดหาค าตอบล่วงหน้า เมื่อถึงวันนัดหมาย
คณะวิจัยจึงได้สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interviews) พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพและบันทึกเสียงด้วย  
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   ๓) บันทึกการสังเกต การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตจะมอบหมายหน้าที่ให้
คณะวิจัย ๑ ท่าน ได้ส ารวจพ้ืนที่วิจัยเพ่ือสังเกตบริบทพ้ืนที่ สังเกตการณ์ลักษณะพฤติกรรมของ
นักเรียน สังเกตการณ์การจัดการศึกษา สังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในการวิจัย การสังเกตพฤติกรรม
ทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม รวมทั้งขณะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น โดยในขณะสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามก็มีการสังเกตไปด้วย หลังจากนั้นคณะวิจัย
ก็ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันประมวลผลและบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกต  
  ๔) ตรวจสอบข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือวิจัย หลังจากที่
ได้ใช้เครื่องมือวิจัยเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าเครื่องมือเหล่านั้นมาตรวจสอบให้ได้ครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ จากนั้นจึงแยกข้อมูลออกเป็น ๕ ส่วน คือ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลจากการสังเกต ข้อมูลจากไฟล์ภาพถ่าย และข้อมูลจากไฟล์เสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ข้อมูลเป็นระบบและง่ายต่อการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
  ๕) สรุปและประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทุกกระบวนการ   
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการพรรณนา
วิเคราะห์  (Analytical Description) ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๑) วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์ทางจริยธรรมของเยาวชนไทย ปัญหา
พฤติกรรมการขาดจริยธรรมของนักเรียน สาเหตุของปัญหาจริยธรรมของนักเรียน ปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
เกิดปัญหาจริยธรรมของนักเรียน และผลกระทบจากพฤติกรรมการขาดจริยธรรมของนักเรียน เป็น
ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ 
  ๒) วิเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยตั้งประเด็นการ
วิเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบองค์รวม คือ การพัฒนาทางกาย การพัฒนาทางศีล 
การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปัญญา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนต่อไป  
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บ
รวบรวมมาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนก่อนการอบรมจ านวน ๕๐๐ ชุด และหลังการ



๖๕ 

 

อบรม ๕๐๐ ชุด โดยค านวณผลเพ่ือหาค่าร้อยละ และอธิบายค่าของตัวเลขในแต่ละประเด็นว่าแสดง
ให้เห็นนัยยะส าคัญอะไรบ้าง โดยมีการจัดท าเป็นตารางการวิเคราะห์ผล และน าเสนอผลการวิจัยใน
เชิงพรรณาวิเคราะห์   
  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือให้ได้ชุดความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
   ในการวิ จั ยนี้ ไ ด้ น า เ สนอข้ อมู ล ในลั กษณะการพรรณนาความ  ( Descriptive 
Presentation) ประกอบกับการบรรยายประกอบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม พรรณนาความแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน และการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณในรูปของตารางข้อมูล และมีการน าเสนอแผนภาพประกอบผลการวิจัย การ
อธิบายความประกอบกับภาพถ่าย เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของเนื้อหา   
  ในการน าเสนอมุ่งตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสร้างชุดความรู้ใน
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป   
  

๓.๗ สรุปผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจ าแนกออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) เก็บข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมและจริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ สภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชน แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี  แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม ทฤษฎีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน เป็นต้น ๒) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interviews) กับผู้เกี่ยวข้อง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครู  ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียนเชิงจริยธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน และ
ข้อเสนอแนะ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการแจกแบบสอบถามนักเรียน ๔ 



๖๖ 

 

โรงเรียนก่อนการอบรม ๕๐๐ ชุด และหลังการอบรม ๕๐๐ ชุด โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พ้ืนฐานจากการหาค่าร้อยละ นอกจากนี้ยังใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมี การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยน าเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางข้อมูล 
อธิบายค่าของตัวเลขในแต่ละประเด็นว่าแสดงให้เห็นนัยยะส าคัญอะไรบ้าง ซึ่งจัดท าเป็นตารางการ
วิเคราะห์ผลและน าเสนอผลในเชิงพรรณาวิเคราะห์ เนื้อหาบางส่วนได้มี การน าเสนอแผนภาพ
ประกอบผลการวิจัย และการอธิบายความประกอบกับภาพถ่าย เพ่ือให้เห็นความสัม พันธ์และ
เชื่อมโยงกันของเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือให้ได้ชุดความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 

  



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 เนื้อหาการวิจัยในบทนี้จะได้กล่าวถึงผลการวิจัย โดยจ าแนกผลการวิจัยออกเป็น ๔ ส่วน 
คือ ผลการวิจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น และสรุปการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังจะได้กล่าวถึงตามล าดับต่อไป 
 

๔.๑ ผลการวิจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น มีกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยภาคสนาม ๑๐ 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส่งหนังสือน าเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย โดยการน าหนังสือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ส่งไปยังโรงเรียนที่
ก าหนดเป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยวิธีการน าส่งด้วยตัวเอง เพ่ือจะได้อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย
และวิธีการเก็บข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ โดยการขอความร่วมมือกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ๓ ส่วน คือ ๑) ขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ๒) ขอให้นักเรียนเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการส่งพระ
วิทยากรเข้าไปจัดกิจกรรมการอบรมในโรงเรียน ๓) ขอครูเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้วย สถานศึกษา
ละ ๒ คน ๔) สนทนากลุ่มกับนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาวิธีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ๕) การแจกแบบสอบถามหลังการอบรม เพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นหลังจากผ่านการ
อบรม   
 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดวันเวลานัดหมายกับกลุ่มเปูาหมายในการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมคณะท างานวิจัยเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการเก็บข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมเครื่องมือวิจัย คือ การเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
และปากกา พร้อมทั้งตรวจสอบเพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
 ขั้นตอนที่ ๕ การเก็บข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๖ แจกแบบสอบถามเยาวชนก่อนการอบรม 



๖๗ 
 

 ขั้นตอนที่ ๗ การด าเนินการอบรมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับเทคโนโลยีฯ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีแก่เยาวชนกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ใน
จังหวัดขอนแก่นมาเข้าค่ายอบรม ได้มีการออกแบบกิจกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกับประเด็นการ
วิจัย เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามอีกครั้ง ซึ่งจะท า
ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๘ แจกแบบสอบถามเยาวชนหลังผ่านการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๙ สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนและครู 
 ขั้นตอนที่ ๑๐ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ๔.๑.๑ ผลการวิจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนเข้ารับการอบรม     
 ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง กับเยาวชน โดยมีการเก็บข้อมูลด้วย
การแจกแบบสอบถามกับเยาวชน จากนั้นจึงน ามาหาค่าความคิดเห็น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
๑) ท าหนังสือประสานงานถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม พร้อมกับ
การประสานงานเกี่ยวกับวันเวลาที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล ตามแต่ละสถานศึกษาก าหนดให้ ๒) ประชุม
คณะวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจและล าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจวิธีการและเปูาหมายของ
การเก็บข้อมูลในกรณีที่ครูหรือนักเรียนเกิดความสงสัยบางประเด็น เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะวิจัย
ปฏิบัติร่วมกัน ๓) เตรียมเครื่องมือวิจัย คือ เตรียมเอกสารแบบสอบถามที่จะใช้กับกลุ่มเปูาหมายในแต่
ละสถานศึกษา พร้อมทั้งปากกา กล้องถ่ายรูป และสมุดบันทึกการสังเกต เพ่ือบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของเยาวชนในแต่ละสถานศึกษา ๔) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามที่วันเวลาที่นัดหมาย โดย
แบ่งคณะวิจัยท าหน้าที่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ท าหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารและคณะครู ซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณะวิจัย ส่วนที่ ๒ ท าหน้าที่แจกแบบสอบถาม โดยมีการอธิบายท าความเข้าใจวิธีการ
กรอกข้อมูลให้ได้รับทราบ และคอยแนะน าหรือตอบข้อสงสัยในขณะนักเรียนกรอกแบบสอบถาม แต่
จะไม่พูดในลักษณะชี้น า เพราะต้องการให้อิสระในการตอบแบบสอบถาม แล้วรวบรวมและตรวจสอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยวิจัย ๕) การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลมาครบตามที่
ก าหนดแล้วก็น าข้อมูลมาประเมินผลระดับความคิดเห็น  
 ผลการวิจัยก่อนการอบรมโดยได้จ าแนกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) ผลการวิจัยพฤติกรรมที่
เป็นป๎ญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) ผลการวิจัยสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ไทย ๓) ผลการวิจัยป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย และ ๔) ผลจากการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  



๖๘ 
 

 ๑. ผลการวิจัยพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 
 การศึกษาป๎ญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยได้จ าแนกผลการวิจัย
ออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต พฤติกรรมที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรมที่มีลักษณะมึน
เมา ดังตารางต่อไปนี้ 

๑. พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การฆ่าผู้อื่น ๔๖.๒ ๒๒.๔ ๑๗.๘ ๘.๔ ๕.๒ 
๒) การท าร้ายร่างกาย  ๔๓.๖ ๒๑.๖ ๑๓.๔ ๑๑.๒ ๑๐.๒ 
๓) การกลั่นแกล้งคนอื่น/รังแกคนอ่ืน ๔๑.๒ ๒๕.๔ ๑๒.๔ ๑๙.๖ ๑.๔ 
๔) พฤติกรรมไร้ระเบียบ ๓๘.๔ ๒๘.๔ ๑๔.๔ ๑๔.๐ ๔.๘ 
๕) การก่อป๎ญหาและมลภาวะในสังคม ๓๗.๘ ๒๔.๒ ๑๖.๔ ๑๒.๖ ๙.๐ 
๖) พฤติกรรมขัดแย้ง ๔๐.๒ ๑๖.๔ ๑๗.๘ ๑๗.๒ ๘.๔ 
๗) การทะเลาะวิวาท ๔๐.๘ ๑๖.๘ ๑๘.๔ ๒๑.๔ ๒.๖ 
๘) การบังคับขู่เข็ญ ๒๔.๖ ๒๘.๔ ๑๓.๖ ๑๙.๔ ๑๔.๐ 
๙) การทรมานท าร้ายสัตว์ ๔๙.๔ ๒๔.๔ ๑๔.๒ ๘.๔ ๓.๖ 

ตารางที ่๑ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะรุนแรง 
 

 จากตารางที่ ๑ พบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ละเมิดจริยธรรม โดย
ลักษณะของพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะรุนแรงมากที่สุด คือ การทรมานท าร้ายสัตว์ คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๔ รองลงมาเป็นการฆ่าผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ และการท าร้ายร่างกายมาเป็น
อันดับสาม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖ ส่วนการบังคับขู่เข็ญมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖  
 

๒. พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การลักขโมย ๔๗.๒ ๑๒.๖ ๑๔.๒ ๙.๘ ๑๖.๒ 
๒) การฉกเอาทรัพย์ของผู้อื่น ๕๒.๔ ๑๓.๔ ๑๕.๔ ๙.๖ ๙.๒ 
๓) การปล้น  ๔๐.๔ ๑๘.๔ ๒๒.๔ ๑๐.๘ ๘.๐ 
๔) การโกง ๕๕.๔ ๑๓.๒ ๑๔.๔ ๙.๘ ๗.๒ 
๕) การหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อื่น ๓๒.๔ ๑๗.๔ ๑๒.๘ ๑๗.๖ ๑๙.๘ 
๖) การปลอมแปลง ๑๙.๒ ๑๑.๔ ๓๙.๔ ๑๗.๘ ๑๒.๒ 
๗) การยืมของแล้วไม่ส่งคืนหรือไม่รับผิดชอบเมื่อของเสียหาย ๒๐.๒ ๒.๒ ๒๑.๘ ๒๐.๔ ๓๕.๔ 



๖๙ 
 

๘) การทุจริตข้อสอบ ๕๘.๘ ๓๐.๔ ๔.๘ ๔.๐ ๒.๐ 
๙) การทุจริตต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน ๔๒.๘ ๒๒.๔ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๗.๖ 
๑๐) การท าให้สมบัติส่วนรวมเสียหาย ๓๒.๒ ๑๖.๔ ๑๕.๘ ๒๑.๔ ๑๔.๒ 
๑๑) การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ๖๒.๔ ๑๔.๒ ๑๓.๒ ๙.๐ ๑.๒ 

ตารางที่ ๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะทุจริต 
 

 จากตารางที่ ๒ พบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มี
ลักษณะทุจริต โดยพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะทุจริตมากที่สุด คือ การเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ รองลงมาเป็นการทุจริตข้อสอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘ และพฤติกรรมการ
โกงมาเป็นอันดับ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔ ในขณะที่พฤติกรรมการปลอมแปลงมาเป็นอันดับสุดท้าย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒  
 

๓. พฤติกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การแต่งกายยั่วยุทางเพศ ๒๔.๔ ๓๐.๔ ๑๙.๖ ๑๗.๐ ๘.๖ 
๒) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ๘๐.๔ ๖.๒ ๕.๐ ๖.๖ ๑.๘ 
๓) การค้าประเวณี (ขายตัว)  ๖๔.๘ ๒๓.๐ ๕.๖ ๔.๘ ๑.๘ 
๔) ตั้งท้องในวัยเรียน ๕๙.๔ ๒๓.๖ ๙.๖ ๖.๔ ๑.๐ 
๕) การท าอนาจาร ๓๘.๔ ๒๓.๐ ๑๓.๐ ๑๐.๘ ๑๔.๘ 
๖) ล่วงละเมิดทางเพศ ๕๙.๒ ๒๑.๖ ๑๖.๔ ๑.๔ ๑.๔ 
๗) การดูหมิ่นเหยียดหยามทางเพศ ๔๒.๒ ๒๒.๖ ๑๑.๖ ๑๑.๒ ๑๒.๔ 
๘) การพรากคนรักของผู้อื่น ๓๘.๔ ๓๔.๘ ๑๗.๖ ๕.๘ ๔.๐ 
๘) ท าลายความสัมพันธ์ในครอบครัว    ๔๓.๖ ๒๔.๘ ๑๕.๔ ๑๐.๔ ๕.๘ 

ตารางที่ ๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ 
 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่เกี่ยวกับทางเพศมากที่สุด ๓ อันดับ
แรก ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔ รองลงมาเป็นการค้าประเวณี (ขายตัว) 
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘ และการตั้งท้องในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔ ซึ่งใกล้เคียงกับพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดทางเพศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๒ ส่วนพฤติกรรมการแต่งกายยั่วยุทางเพศมาเป็นอันดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔  
 
 
 
 



๗๐ 
 

๔. พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการ 
    สื่อสาร  

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การพูดเท็จ ๔๓.๘ ๒๒.๘ ๑๕.๐ ๑๒.๘ ๕.๖ 
๒) การพูดส่อเสียดผู้อื่น ๕๕.๖ ๑๙.๒ ๑๖.๘ ๖.๖ ๑.๘ 
๓) การพูดค าหยาบ ๕๙.๖ ๑๔.๔ ๑๗.๘ ๔.๔ ๓.๘ 
๔) การพูดเพ้อเจ้อ ๓๙.๔ ๒๔.๘ ๑๙.๒ ๑๑.๔ ๕.๒ 
๕) การผิดสัญญา ๒๘.๔ ๒๙.๔ ๒๐.๔ ๑๕.๒ ๖.๖ 
๖) การหลอกลวง ๓๙.๘ ๒๕.๐ ๑๓.๖ ๑๒.๔ ๙.๒ 
๗) การไม่รักษาค าพูด ๔๓.๔ ๑๘.๕ ๑๗.๐ ๑๓.๔ ๗.๖ 
๘) การไม่ตรงต่อเวลา ๔๕.๔ ๑๙.๖ ๑๗.๐ ๑๐.๔ ๗.๖ 
๙) การนินทาว่าร้าย ๕๒.๒ ๒๒.๘ ๑๓.๐ ๙.๔ ๒.๖ 
๑๐) การเสริมความเกินจริง ๓๙.๖ ๑๘.๘ ๑๗.๘ ๑๓.๘ ๑๐.๐ 

ตารางที่ ๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสาร 
 

 จากตารางที่ ๔ พบว่า เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดจริยธรรมการสื่อสารมาก
ที่สุด ๓ อันดับแรก คือ การพูดค าหยาบมาเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ รองลงมาเป็นการพูด
ส่อเสียดผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ และการนินทาว่าร้ายเป็นอันดับต่อมา คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒ ส่วน
การผิดสัญญามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ 
  

๕. พฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมา 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การเสพสิ่งมึนเมา ๕๘.๔ ๒๑.๙ ๑๓.๑ ๔.๔ ๑.๖ 
๒) การเสพสิ่งเสพติด ๕๔.๕ ๑๕.๗ ๑๗.๑ ๙.๗ ๒.๔ 
๓) การค้าสิ่งเสพติด ๕๘.๘ ๑๙.๕ ๗.๐ ๖.๖ ๗.๖ 
๔) การติดอบายมุข ๕๗.๕ ๓๐.๖ ๘.๒ ๒.๖ ๐.๖ 
๕) การเล่นการพนัน ๗๑.๒ ๑๙.๓ ๖.๔ ๑.๘ ๐.๘ 
๖) การเที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ๔๒.๓ ๒๔.๕ ๙.๑ ๑๗.๕ ๖.๐ 
๗) การขาดสติสัมปชัญญะ ๕๙.๒ ๓๐.๘ ๖.๒ ๒.๒ ๑.๐ 

ตารางที่ ๕ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา 
 

  จากตารางความคิดเห็นดังกล่าวพบว่า ก่อนการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ได้แก่ การเล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒ ลองลงมา
เป็นการขาดสติสัมปชัญญะ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ และการค้าสิ่งเสพติดเป็นล าดับต่อมา คิดเป็นร้อย
ละ ๕๘.๘ ส่วนการเที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์เป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒  



๗๑ 
 

 

  ๒. ผลการวิจัยสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ๕๗.๖ ๑๑.๒ ๑๗.๘ ๘.๘ ๔.๖ 
๒) ป๎ญหาทางการเมืองที่บีบค้ัน  ๔๒.๖ ๑๗.๔ ๑๓.๖ ๑๓.๔ ๑๓.๐ 
๓) ความเจริญทางเทคโนโลยี ๖๘.๔ ๑๑.๐ ๙.๒ ๘.๒ ๓.๒ 
๔) ป๎ญหาส่วนตัวของเยาวชน ๖๓.๘ ๑๐.๔ ๙.๘ ๘.๔ ๗.๖ 
๕) การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ๗๘.๘ ๑๗.๒ ๒.๒ ๑.๔ ๐.๔ 
๖) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ๖๗.๐ ๑๕.๐ ๘.๔ ๓.๒ ๖.๔ 
๗) ค่านิยมสมัยใหม่ ๕๖.๒ ๑๑.๐ ๖.๒ ๑๘.๔ ๘.๒ 
๘) การใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ๕๓.๖ ๑๗.๔ ๑๓.๔ ๙.๐ ๖.๖ 
๙) กระบวนการอบรมสั่งสอนขาดประสิทธิภาพ ๕๓.๔ ๒๔.๘ ๑๑.๐ ๘.๔ ๒.๔ 
๑๐) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ๖๖.๖ ๑๑.๖ ๙.๒ ๑๑.๒ ๑.๔ 
ตารางที่ ๖ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการละเมิดจริยธรรม
ของเยาวชนไทยมากที่สุด ได้แก่ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้นมาเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘ ลองลง
มาเป็นความเจริญทางเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔ ล าดับที่ ๓ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐ โดยใกล้เคียงกับการไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรมซึ่งเป็นล าดับต่อมา คิดเป็นร้อย
ละ๖๖.๖ ส่วนป๎ญหาการบีบคั้นทางการเมืองมาเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖ 
 
 ๓. ผลการวิจัยปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

ปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ป๎จจัยด้านการบีบคั้นทางสังคม ๔๓.๒ ๑๔.๘ ๑๙.๒ ๑๗.๘ ๕.๐ 
๒) ป๎จจัยด้านป๎ญหาครอบครัว    ๙๓.๖ ๒.๔ ๒.๘ ๐.๘ ๐.๔ 
๓) ป๎จจัยด้านการศึกษาท่ีไม่เน้นการพัฒนาจริยธรรม ๖๔.๒ ๑๕.๒ ๙.๐ ๑๐.๒ ๑.๔ 
๔) ป๎จจัยด้านทัศนคติเยาวชนไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ๔๘.๔ ๒๐.๘ ๙.๘ ๑๖.๘ ๔.๒ 
๕) ป๎จจัยด้านบทบาทของสถาบันศาสนาท่ีมีต่อสังคมลดลง ๔๘.๔ ๑๙.๒ ๑๕.๖ ๑๖.๐ ๐.๘ 
๖) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด ๗๓.๘ ๑๖.๔ ๖.๔ ๒.๔ ๑.๐ 
๗) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ ๖๕.๖ ๒๒.๒ ๖.๘ ๓.๒ ๒.๒ 



๗๒ 
 

๘) ป๎จจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ ๗๓.๐ ๙.๐ ๕.๒ ๓.๖ ๙.๒ 
๙) ป๎จจัยด้านการหลงใหลค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๖๔.๒ ๑๕.๖ ๙.๒ ๔.๘ ๖.๒ 
๑๐) ป๎จจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น ๒๓.๖ ๒๒.๔ ๓๖.๖ ๑๑.๖ ๕.๘ 
๑๑) ป๎จจัยด้านเครื่องมือการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายมากขึ้น ๒๓.๘ ๒๒.๘ ๓๒.๘ ๑๑.๒ ๙.๔ 
๑๒) ป๎จจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการละเมิดจริยธรรม ๕๗.๔ ๓๓.๖ ๖.๔ ๑.๐ ๑.๖ 
ตารางที่ ๗ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ไทยก่อนที่จะเข้ารับการอบรม โดยป๎จจัยที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรม ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ป๎จจัยด้าน
ป๎ญหาครอบครัวมาเป็นอันดังแรก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖ รองลงมาเป็นป๎จจัยด้านการแพร่หลายของ
อบายมุขและสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘ อันดับต่อมาเป็นป๎จจัยด้านการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖  
 

 ๔. ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ๔๓.๒ ๒๒.๔ ๒๓.๐ ๕.๐ ๖.๔ 
๒) การก่ออาชญากรรม ๓๙.๔ ๑๙.๒ ๓๙.๘ ๑.๒ ๐.๔ 
๓) ท าให้มีพฤติกรรมทุจริต ๒๒.๒ ๒๕.๐ ๓๓.๖ ๑๑.๐ ๘.๒ 
๔) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน ๖๒.๔ ๑๘.๘ ๙.๒ ๘.๘ ๐.๘ 
๕) การก่อป๎ญหาแก่สังคม ๕๕.๖ ๑๑.๒ ๑๓.๘ ๑๘.๘ ๐.๖ 
๖) ท าให้มีบุคลิกภาพท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๓๐.๘ ๑๓.๒ ๓๗.๔ ๒.๖ ๑๖.๐ 
๗) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข ๖๙.๖ ๑๕.๔ ๑๓.๔ ๑.๒ ๐.๔ 
๘) ท าให้ผลการเรียนตกต่ า ๒๙.๒ ๓๐.๔ ๓๕.๖ ๒.๘ ๒.๐ 
๙) ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะในการยับยั้งช่ังใจ ๔๔.๒ ๓๑.๐ ๑๗.๐ ๕.๒ ๒.๖ 
๑๐) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๕๖.๒ ๒๔.๘ ๑๓.๘ ๓.๒ ๒.๐ 

ตารางที่ ๘ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 
 

  จากตารางดังกล่าวพบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการละเมิดจริยธรรมของ
เยาวชนไทย ซึ่งเป็นความคิดเห็นก่อนเข้ารับการอบรม โดยเห็นว่าการละเมิดจริยธรรมมีผลท าให้ติดสิ่ง
เสพติดและอบายมุขมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖ รองลงมาเป็นการท าให้ครอบครัวเดือดร้อน คิด
เป็นร้อยละ ๖๒.๔ และล าดับต่อมาเป็นการท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ 
ส่วนการมีผลท าให้มีพฤติกรรมทุจริตมาเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ 



๗๓ 
 

 

 ๔.๑.๒ กระบวนการอบรมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยใน
จังหวัดขอนแก่น 
  ๑. ประเด็นและเนื้อหาในการอบรม 
  ประเด็นที่ใช้ในการอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเยาวชน โดยเน้นเนื้อหา
หลักในการอบรมจ าแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ เบญจศีล เบญจธรรม และสติป๎ฏฐาน ๔ และเนื้อหาร
เกี่ยวกับหลักธรรมที่เก่ียวข้องเป็นประเด็นเสริม 
  ๑.๑ การอบรมเบญจศีล 
   ๑) ไม่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง (ศีลข้อ ๑) ไม่การฆ่าผู้อ่ืน การไม่ท า
ร้ายร่างกาย การไม่กลั่นแกล้งคนอ่ืน/รังแกคนอ่ืน เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย ไม่การก่อป๎ญหาและ
มลภาวะในสังคม ไม่มีพฤติกรรมขัดแย้ง ไม่การทะเลาะวิวาท ไม่การบังคับขู่เข็ญ ไม่ทรมานท าร้าย
สัตว์/มนุษย์ 
   ๒) ไม่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต (ศีลข้อ ๒) ไม่การลักขโมย ไม่การฉก
เอาทรัพย์ของผู้อื่น ไม่การปล้น ไม่การโกง ไม่การหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อ่ืน ไม่การปลอมแปลง ยืมของ
แล้วส่งคืนหรือรับผิดชอบเมื่อของเสียหาย ไม่ทุจริตข้อสอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
โรงเรียน รักษาสมบัติส่วนรวม ท าให้สมบัติส่วนรวมเสียหาย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
   ๓) ปูองกันภัยเกี่ยวกับทางเพศ (ศีลข้อ ๓) ไม่แต่งกายยั่วยุทางเพศ ไม่มี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ไม่ค้าประเวณี (ขายตัว)  ไม่ตั้งท้องในวัยเรียน ไม่ท าอนาจาร ไม่ล่วงละเมิดทาง
เพศ ไม่ดูหมิน่เหยียดหยามทางเพศ ไม่พรากคนรักของผู้อื่น ไม่ท าลายความสัมพันธ์ในครอบครัว  
   ๔) พฤติกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (ศีลข้อ ๔) ไม่พูดเท็จ ไม่
พูดส่อเสียดผู้อ่ืน ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่ผิดสัญญา ไม่หลอกลวง รักษาค าพูด ตรงต่อเวลา ไม่
นินทาว่าร้าย ไม่เสริมความเกินจริง   
   ๕) เว้นพฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมา (ศีลข้อ ๕) ไม่เสพสิ่งมึนเมา ไม่เสพสิ่ง
เสพติด ไม่ค้าสิ่งเสพติด ไม่ติดอบายมุข ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์ มี
สติสัมปชัญญะ 
  ๑.๒ การอบรมเบญจธรรม 
  อบรมแนวทางการปฏิบัติตามเบญจธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) เมตตากรุณา คือ 
ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ๒) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบสัมมาชีพ ๓) กามสังวร คือ การ
ส ารวมในกาม ๔) สัจจะ คือ การพูดความจริง ๕) สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว โดย
ใช้กระบวนการฝึกอบรมจิตใจ    
 
 



๗๔ 
 

  ๑.๓ การอบรมสติป๎ฏฐาน ๔ 
  การอบรมภาคปฏิบัติจะเน้นการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ ได้แก่ 
๑) กายานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การมีสติรู้เท่าทันและควบคุมพฤติกรรมทางกาย ๒) เวทนานุป๎สสนา
สติป๎ฏฐาน คือ การมีสติรู้เท่าทันและควบคุมเวทนา ๓) จิตตานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การมีสติรู้เท่า
ทันและควบคุมจิต และ ๔) ธรรมานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การฝึกสติพิจารณาธรรม โดยการประยุกต์
ให้เหมาะสมกับวัยของเยาวชน ใช้ภาษาในการอบรมง่ายๆ มุ่งเน้นการใช้สติป๎ฏฐาน ๔ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  เนื้อหาการอบรมมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเบญจศีลและเบญจธรรม ความสัมพันธ์
ของเบญจศีลและเบญจธรรม โดยเบญจศีลท าให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ส่วนเบญจธรรมท าให้มี
เจตนาส่งเสริมจริยธรรม ซ่ึงเบญจธรรมเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมของคนให้มีศีล ๕ รวมทั้งการ
อบรมเกี่ยวกับไตรสิกขา ภาวนา ๔ สติป๎ฏฐาน ๔ และมรรค ๘ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาทางจริยธรรมของเยาวชนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิต จึงมีการอบรมท้ังส่วนที่เป็นคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป 
  ๒. รูปแบบในการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
  การอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจ าแนกออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) 
รูปแบบการอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งใช้การอบรมในห้องเรียน โดยส่งพระวิทยากรไปอบรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ในลักษณะของการสอนจริยธรรมในภาคทฤษฎี คือ การสอนธรรมะ
ส าหรับการด าเนินชีวิต และแนวทางปฏิบัติเชิงจริยธรรม ทั้งศีล ๕ ไตรสิกขา ภาวนา ๔ มรรค ๘ และ
หลักธรรมอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของเยาวชนในสังคมแห่งเทคโนโลยี เป็นประเด็นหลักใน
การอบรม ๒) รูปแบบการอบรมแบบผสมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้การอบรมนอกห้องเรียน 
ทั้งการจัดกิจกรรมอบรมในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมในวัด โดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติสติป๎ฏฐาน ๔ คือ มีทั้งการฟ๎งบรรยายธรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติ
ธรรมตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีสติ สัมปชัญญะ และโยนิโสมนสิการในการ
ด าเนินชีวิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
  ๓. การประเมินผลการอบรม 
  การประเมินผลการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนจ าแนกออกเป็น 
๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การประเมินโดยคณะพระวิทยากร คือ การประเมินความรู้ความเข้าใจโดยการ
สนทนาธรรมกับเยาวชน และการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน ๒) การประเมินโดย
การสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ๓) การประเมินโดยการแจกแบบสอบถามนักเรียนแล้ว
น ามาประเมินหาค่าร้อยละเพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ     
 



๗๕ 
 

 ๔.๑.๓ ผลการวิจัยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 
 ผลการวิจัยหลังจากเข้ารับการอบรมจ าแนกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) ผลการวิจัย
พฤติกรรมที่เป็นป๎ญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) ผลการวิจัยสาเหตุของการละเมิดจริยธรรม
ของเยาวชนไทย ๓) ผลการวิจัยป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย และ ๔) ผลจากการ
ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 

 ๑. ผลการวิจัยพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 
 การศึกษาป๎ญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยได้จ าแนกผลการวิจัยหลัง
การอบรมออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต 
พฤติกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมด้านการสื่อสาร พฤติกรรม
ที่มีลักษณะมึนเมา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

๑. พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การฆ่าผู้อื่น ๖๒.๖ ๒๘.๒ ๕.๖ ๓.๐ - 
๒) การท าร้ายร่างกาย  ๔๘.๕ ๒๕.๔ ๑๘.๕ ๕.๔ ๑.๖ 
๓) การกลั่นแกล้งคนอื่น/รังแกคนอ่ืน ๔๓.๕ ๒๘.๘ ๑๗.๕ ๔.๒ ๕.๔ 
๔) พฤติกรรมไร้ระเบียบ ๔๓.๗ ๑๐.๗ ๑๘.๑ ๑๐.๕ ๑๖.๓ 
๕) การก่อป๎ญหาและมลภาวะในสังคม ๓๘.๖ ๑๐.๓ ๑๒.๕ ๓๐.๖ ๗.๔ 
๖) พฤติกรรมขัดแย้ง ๔๙.๗ ๒๒.๔ ๒๕.๔ ๑.๖ - 
๗) การทะเลาะวิวาท ๕๗.๙ ๒๔.๓ ๑๐.๓ ๖.๖ ๐.๔ 
๘) การบังคับขู่เข็ญ ๔๕.๙ ๓๐.๐ ๑๖.๙ ๔.๖ ๒.๐ 
๙) การทรมานท าร้ายสัตว์ ๕๑.๓ ๓๑.๒ ๑๐.๙ ๒.๖ ๓.๔ 

ตารางที่ ๙ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะรุนแรง 
 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังการอบรมระดับความคิดเห็นของเยาวชนต่อพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ การฆ่าผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖ รองลงมาเป็น
การทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ และการทรมานท าร้ายสัตว์เป็นล าดับต่อมา คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๓ ส่วนการก่อป๎ญหาและมลภาวะในสังคมเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖ 
 
 
 
 



๗๖ 
 

๒. พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การลักขโมย ๕๘.๘ ๒๓.๕ ๙.๕ ๗.๖ - 
๒) การฉกเอาทรัพย์ของผู้อื่น ๕๔.๕ ๒๐.๕ ๑๒.๓ ๑๐.๕ ๑.๖ 
๓) การปล้น  ๔๕.๑ ๒๑.๕ ๑๑.๓ ๑๙.๗ ๑.๘ 
๔) การโกง ๕๗.๕ ๒๒.๙ ๑๑.๕ ๕.๔ ๒.๒ 
๕) การหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อื่น ๓๓.๒ ๓๐.๖ ๑๔.๙ ๖.๔ ๑๔.๓ 
๖) การปลอมแปลง ๑๙.๙ ๓๖.๘ ๑๗.๗ ๑๕.๑ ๙.๙ 
๗) การยืมของแล้วไม่ส่งคืนหรือไม่รับผิดชอบเมื่อของเสียหาย ๓๙.๔ ๒๓.๓ ๑๕.๕ ๑๙.๓ ๒.๐ 
๘) การทุจริตข้อสอบ ๖๐.๒ ๒๐.๙ ๑๐.๗ ๗.๐ ๐.๖ 
๙) การทุจริตต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน ๔๗.๙ ๓๖.๒ ๑๐.๔ ๔.๐ ๑.๐ 
๑๐) การท าให้สมบัติส่วนรวมเสียหาย ๕๐.๕ ๒๔.๗ ๑๕.๓ ๘.๒ ๐.๘ 
๑๑) การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ๖๑.๖ ๑๒.๗ ๑๖.๙ ๖.๔ ๑.๘ 

ตารางที่ ๑๐ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะทุจริต 
 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังการอบรมระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม
ที่มีลักษณะทุจริตมากที่สุด คือ พฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖ รองลงมาเป็น
การทุจริตข้อสอบ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒ ล าดับต่อมาเป็นการลักขโมย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘ ส่วนการ
ปลอมแปลงเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙  
 

๓. พฤติกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การแต่งกายยั่วยุทางเพศ ๔๗.๕ ๓๐.๖ ๑๗.๗ ๓.๐ ๐.๖ 
๒) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ๘๓.๑ ๑๐.๙ ๔.๘ ๐.๔ ๐.๒ 
๓) การค้าประเวณี (ขายตัว)  ๗๘.๗ ๑๖.๓ ๓.๒ ๐.๔ ๐.๘ 
๔) ตั้งท้องในวัยเรียน ๗๙.๓ ๑๒.๗ ๖.๒ ๐.๔ ๐.๘ 
๕) การท าอนาจาร ๕๘.๘ ๒๐.๙ ๖.๔ ๑๐.๑ ๓.๒ 
๖) ล่วงละเมิดทางเพศ ๖๓.๐ ๑๒.๓ ๑๐.๗ ๙.๑ ๓.๒ 
๗) การดูหมิ่นเหยียดหยามทางเพศ ๔๐.๐ ๓๐.๖ ๑๐.๓ ๑๕.๑ ๓.๔ 
๘) การพรากคนรักของผู้อื่น ๓๖.๒ ๒๓.๕ ๒๔.๙ ๑๐.๙ ๔.๐ 
๘) ท าลายความสัมพันธ์ในครอบครัว    ๔๒.๕ ๒๓.๙ ๒๔.๕ ๗.๒ ๑.๔ 

ตารางที่ ๑๑ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะ         
เกี่ยวกับทางเพศ 

 



๗๗ 
 

 จากตารางพบว่า หลังการอบรมระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับทางเพศมากที่สุด ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑ รองลงมา
เป็นตั้งท้องในวัยเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ และการค้าประเวณี (ขายตัว) เป็นล าดับต่อมา คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๗ ส่วนการพรากคนรักของผู้อื่นเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ 
 

๔. พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรม 
    การสื่อสาร  

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การพูดเท็จ ๔๗.๕ ๒๔.๑ ๑๖.๙ ๔.๔ ๖.๖ 
๒) การพูดส่อเสียดผู้อื่น ๕๕.๙ ๒๔.๙ ๑๑.๑ ๔.๒ ๓.๔ 
๓) การพูดค าหยาบ ๕๙.๘ ๑๐.๗ ๑๖.๓ ๗.๒ ๕.๔ 
๔) การพูดเพ้อเจ้อ ๔๐.๖ ๒๒.๓ ๑๑.๗ ๑๖.๗ ๘.๒ 
๕) การผิดสัญญา ๓๙.๒ ๓๑.๔ ๑๖.๕ ๙.๗ ๒.๖ 
๖) การหลอกลวง ๔๘.๗ ๒๓.๓ ๑๔.๗ ๑๐.๓ ๒.๔ 
๗) การไม่รักษาค าพูด ๔๙.๓ ๒๐.๙ ๒๖.๒ ๒.๔ ๐.๖ 
๘) การไม่ตรงต่อเวลา ๔๖.๙ ๑๗.๗ ๑๘.๑ ๑๔.๓ ๒.๔ 
๙) การนินทาว่าร้าย ๕๙.๐ ๒๖.๖ ๘.๙ ๔.๐ ๐.๘ 
๑๐) การเสริมความเกินจริง ๔๐.๐ ๑๑.๑ ๑๓.๕ ๑๗.๓ ๑๗.๕ 

ตารางที่ ๑๒ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมการสื่อสาร 
 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมการสื่อสารมากที่สุด ได้แก่ การพูดค าหยาบ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ รองลงมาเป็นการนินทา
ว่าร้าย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ และล าดับต่อมาเป็นการพูดส่อเสียดผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙ ส่วน
ล าดับสุดท้ายเป็นการผิดสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒  
 

๕. พฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมา 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑) การเสพสิ่งมึนเมา ๕๖.๒ ๓๘.๘ ๓.๐ ๑.๘ ๐.๒ 
๒) การเสพสิ่งเสพติด ๔๙.๐ ๑๗.๒ ๑๑.๔ ๑๐.๒ ๑๒.๒ 
๓) การค้าสิ่งเสพติด ๕๗.๖ ๑๓.๖ ๑๒.๔ ๑๐.๒ ๖.๒ 
๔) การติดอบายมุข ๖๙.๔ ๘.๘ ๑๑.๖ ๕.๖ ๔.๖ 
๕) การเล่นการพนัน ๔๓.๒ ๒๑.๐ ๙.๐ ๑๒.๒ ๑๔.๖ 
๖) การเที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ๔๔.๔ ๒๙.๐ ๑๑.๒ ๗.๖ ๗.๘ 
๗) การขาดสติสัมปชัญญะ ๗๒.๒ ๘.๘ ๑๐.๔ ๗.๐ ๑.๖ 

ตารางที่ ๑๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา 
 



๗๘ 
 

  จากตารางความคิดเห็นดังกล่าว พบว่า ความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การขาดสติสัมปชัญญะมาเป็นอันดับ
แรก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ รองลงมาเป็นการติดอบายมุข คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔ และการค้าสิ่งเสพติด
มาเป็นล าดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖ ซึ่งใกล้เคียงกับการเสพสิ่งมึนเมาที่เป็นอันดับต่อมา คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๒ ส่วนการเล่นการพนันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒  
 

  ๒. ผลการวิจัยสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ๖๓.๐ ๑๒.๓ ๑๑.๑ ๗.๐ ๖.๐ 
๒) ป๎ญหาทางการเมืองที่บีบค้ัน  ๓๘.๐ ๑๔.๙ ๑๙.๑ ๑๙.๗ ๗.๘ 
๓) ความเจริญทางเทคโนโลยี ๔๑.๙ ๑๙.๕ ๑๖.๙ ๑๗.๓ ๓.๘ 
๔) ป๎ญหาส่วนตัวของเยาวชน ๗๓.๔ ๒๒.๕ ๓.๐ ๐.๔ ๐.๒ 
๕) การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ๗๒.๘ ๑๕.๕ ๕.๐ ๓.๖ ๒.๖ 
๖) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ๖๗.๔ ๔.๒ ๗.๔ ๑๒.๙ ๗.๖ 
๗) ค่านิยมสมัยใหม่ ๕๔.๕ ๑๓.๗ ๒๓.๙ ๔.๘ ๒.๖ 
๘) การใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ๓๑.๔ ๒๕.๔ ๑๘.๓ ๑๘.๗ ๕.๖ 
๙) กระบวนการอบรมสั่งสอนขาดประสิทธิภาพ ๕๔.๗ ๑๗.๕ ๑๖.๗ ๕.๒ ๕.๔ 
๑๐) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ๖๗.๘ ๑๖.๑ ๗.๐ ๖.๔ ๒.๒ 

ตารางที่ ๑๔ ระดับความเห็นหลังการอบรมเกี่ยวกับสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังจากการอบรมแล้วเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ได้แก่ ป๎ญหาส่วนตัวของเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๔ รองลงมาเป็นสิ่งยั่วยุมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘ ล าดับต่อมาเป็นการไม่เห็นคุณค่าของ
จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘ ส่วนการใช้กฎหมายไม่เข้มงวดมาเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๔ แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนเห็นว่ากฎหมายหรือข้อบังคับไม่เข้มงวดไม่ใช่สาเหตุหลัก
ของการละเมิดจริยธรรม ป๎ญหาหลักอยู่ที่พฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคน 
 

 ๓. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

ปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ป๎จจัยด้านการบีบคั้นทางสังคม ๔๘.๕ ๒๔.๗ ๑๔.๙ ๙.๑ ๒.๒ 
๒) ป๎จจัยด้านป๎ญหาครอบครัว    ๗๖.๓ ๑๘.๓ ๒.๐ ๑.๘ ๑.๐ 



๗๙ 
 

๓) ป๎จจัยด้านการศึกษาท่ีไม่เน้นการพัฒนาจริยธรรม ๖๕.๒ ๙.๕ ๑๖.๑ ๖.๘ ๑.๘ 
๔) ป๎จจัยด้านทัศนคติเยาวชนไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ๖๐.๔ ๑๘.๓ ๑๖.๗ ๒.๔ ๑.๖ 
๕) ป๎จจัยด้านบทบาทของสถาบันศาสนาท่ีมีต่อสังคมลดลง ๔๓.๙ ๑๔.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๕ ๗.๖ 
๖) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด ๗๕.๗ ๒๑.๗ ๑.๒ ๐.๔ ๐.๔ 
๗) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ ๖๘.๐ ๙.๕ ๑๓.๗ ๖.๒ ๒.๐ 
๘) ป๎จจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ ๖๓.๒ ๑๑.๗ ๕.๐ ๑๓.๕ ๖.๐ 
๙) ป๎จจัยด้านการหลงใหลค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒๑.๕ ๓๘.๖ ๑๑.๗ ๒๒.๑ ๕.๖ 
๑๐) ป๎จจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น ๒๒.๙ ๒๐.๕ ๓๖.๘ ๑๓.๓ ๖.๐ 
๑๑) ป๎จจัยด้านเครื่องมือการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายมากขึ้น ๓๔.๒ ๓๕.๒ ๑๖.๓ ๗.๒ ๖.๖ 
๑๒) ป๎จจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการละเมิดจริยธรรม ๖๓.๒ ๑๕.๓ ๑๑.๑ ๖.๔ ๓.๔ 

   ตารางที่ ๑๕ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมเก่ียวกับป๎จจัยท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังการอบรมแล้วเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎จจัยท าให้
ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด คือ ป๎จจัยด้านป๎ญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ 
รองลงมาเป็นป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗ ต่อมาเป็น
ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ส่วนป๎จจัยด้านการหลงใหล
ค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕  
 

 ๔. ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ๕๓.๕ ๒๒.๗ ๑๒.๓ ๖.๒ ๔.๘ 
๒) การก่ออาชญากรรม ๖๒.๔ ๑๐.๓ ๑๑.๗ ๑๒.๗ ๒.๒ 
๓) ท าให้มีพฤติกรรมทุจริต ๖๓.๘ ๘.๗ ๑๐.๑ ๑๓.๕ ๓.๒ 
๔) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน ๖๖.๖ ๑๑.๑ ๘.๓ ๘.๗ ๔.๖ 
๕) การก่อป๎ญหาแก่สังคม ๕๙.๔ ๒๖.๒ ๙.๓ ๓.๖ ๐.๘ 
๖) ท าให้มีบุคลิกภาพท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔๓.๓ ๒๐.๓ ๑๔.๓ ๑๗.๗ ๓.๘ 
๗) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข ๗๑.๐ ๒๑.๓ ๔.๔ ๒.๐ ๐.๘ 
๘) ท าให้ผลการเรียนตกต่ า ๗๔.๘ ๑๖.๗ ๔.๐ ๒.๒ ๑.๘ 
๙) ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะในการยับยั้งช่ังใจ ๕๖.๕ ๒๑.๙ ๑๖.๑ ๒.๘ ๒.๒ 
๑๐) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๕๖.๓ ๑๖.๕ ๒๒.๙ ๒.๒ ๑.๖ 

   ตารางที่ ๑๖ ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมเก่ียวกับผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 
  จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังจากการอบรมแล้วเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจาก
การละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด คือ ท าให้ผลการเรียนตกต่ า คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘ 



๘๐ 
 

รองลงมาเป็นการท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐ และล าดับต่อมาเป็นการท า
ให้ครอบครัวเดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖ ส่วนการท าให้มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ 
 

  ๔.๑.๔ ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย 
  ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แล้วจับประเด็นส าคัญ ซึ่งได้จ าแนกประเด็นความคิดเห็นออกเป็น ๔ ส่วน 
คือ พฤติกรรมที่เป็นป๎ญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ไทย ป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   

   ๔.๑.๔.๑ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   การวิจัยพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยผลการวิจัยมาจาก
การสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า พฤติกรรมของเยาวชนไทยป๎จจุบันที่มีลักษณะผิด
จริยธรรมประมวลได้ ๑๓ พฤติกรรม ดังนี้  
   ๑) ขาดระเบียบวินัย ป๎ญหาจริยธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน 
คือ การขาดระเบียบวินัย ทั้งขาดระเบียบวินัยกับตัวเองและระเบียบวินัยของโรงเรียนและนักเรียน๑ 
การไม่เคารพระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม๒  
   ๒) ขาดความรับผิดชอบ คือ การขาดส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม๓ ไม่
รับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ผลักภาระความรับผิดชอบให้กับคนอ่ืน ไม่รับผิดชอบในผลการ
กระท าท่ีมีผลกระทบต่อคนอ่ืนและสังคม การท าตัวให้เป็นภาระสังคม๔  
   ๓) ป๎ญหาด้านการศึกษา คือ ไม่สนใจเรียน ไม่สนใจในการศึกษา ขาดความ
กระตือรือร้นในการหาความรู้ ขาดเรียนบ่อย๕ ขาดวินัยและความรับผิดชอบในการศึกษา มีความ
สนใจในเรื่องเล่นและหนีเที่ยว เยาวชนติดอบายมุขและสิ่งเสพติด ส่งผลให้มีป๎ญหาทางการศึกษา๖  
                                                           

 ๑ สัมภาษณ์ นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, ครูโรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 

 ๒ สัมภาษณ์ นางนารี ชโยภาส, ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓ สัมภาษณ์ นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, ครูโรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔ สัมภาษณ์ นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, ครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมอืง จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๑ 
 

   ๔) เกียจคร้าน คือ ท าให้เป็นคนขี้เกียจในการท างาน ไม่มีความขยันหมั่นเพียร๗ 
นอนตื่นสาย๘ ขาดแรงจูงใจในการท างาน๙ ทั้งเกียจคร้านในการเรียน เกียจคร้านในการดูแลตนเอง 
เกียจคร้านในการช่วยงานโรงเรียนและเกียจคร้านในการช่วยงานผู้ปกครอง รวมทั้งขาดความพยายาม
ในการควบคุมตนเอง ซึ่งท าให้ขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาชีวิต๑๐  
   ๕) ติดเกมส์ ในยุคข้อมูลข่าวสารและความเจริญทางเทคโนโลยี ท าให้มีการผลิต
คิดค้นเกมส์ต่างๆ มากขึ้น ท าให้เกมส์มีความแพร่หลาย ท าให้สังคมมีป๎ญหาเด็กติดเกมส์ ซึ่ง เกมส์เป็น
อบายมุขอย่างหนึ่ง การเล่นเกมส์จนติดท าให้มีความหมกมุ่นอยู่กับเกมส์  ท าให้เสียสุขภาพและขาด
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและการเรียน๑๑ โดยเด็กติดเกมส์จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง ซึ่งเป็นป๎ญหา
ทางอารมณ์ด้วย๑๒  
   ๖) ขาดเมตตากรุณา ขาดความเมตตาต่อผู้อ่ืน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การมุ่ง
ร้ายและท าร้ายคนอ่ืน๑๓ ท าให้มีความขัดแย้ง ขาดความปรองดองสามัคคีกันในสังคม และมัพฤติกรรม
ก่อความรุนแรงต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม๑๔  
   ๗) พฤติกรรมเชิงชู้สาว๑๕ รักแบบชู้สาวในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์ในวันเรียน 
หมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมเชิงชู้สาวมากเกินไป ท าให้มีพฤติกรรมทะเลาะกันเพราะความหึงหวง๑๖  

                                                                                                                                                                      

 ๕ สัมภาษณ์ นายป๎ญญา รอดแพง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖ สัมภาษณ์ ดร.เพ็ญแข บัวภา, ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗ อ้างแล้ว, นวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘ อ้างแล้ว, ป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙ สัมภาษณ์ นายเจนณรงค์ วิธีดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นางสมหวัง แขโส, ครูโรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑.  
 ๑๓ สัมภาษณ์ ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองศึกษา, ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔ สัมภาษณ์ นายช านาญ ไผครบุรี, ครูโรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖ อ้างแล้ว, ช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๒ 
 

   ๘) ความเห็นแก่ตัว๑๗ มีความคิดเห็นแก่ตัวและแสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัว การเอารัด
เอาเปรียบคนอ่ืน ขาดจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม๑๘ แสวงหาและกอบโกยเอาผลประโยชน์
เพ่ือตัวเองและพวกพ้อง ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งจะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น  
   ๙) พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น ป๎ญหาจริยธรรมที่ส่งผลให้เกิดป๎ญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรัปชั่น๑๙ ป๎ญหาหลอกลวงต้มตุ๋นกัน บิดเบือนข้อมูล เผยแผ่ข้อมูลเท็จลงในสื่อออนไลน์ ท าให้
ผู้เสพสื่อเกิดความเข้าใจผิด และบ่อยครั้งท าให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจเพราะได้รับข้อมูลผิด หรือ
ข้อมูลที่ปลุกเร้ากระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงต่อกัน๒๐  
   ๑๐) ขาดความกตัญํูและความเคารพ พฤติกรรมที่มีลักษณะอกตัญํู ไม่ส านึกใน
บุญคุณของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ ขาดการแสดงออกถึงความกตัญํูรู้คุณ๒๑ การไม่ตอบแทนบุญคุณ 
การไม่เคารพรักและเชื่อฟ๎งค าตักเตือนหรือค าสั่งสอน เนื่องจากความกตัญํูเป็นสมบัติของคนดี ท าให้
มีพฤติกรรมขาดสัมมาคารวะต่อผู้อื่น๒๒  
   ๑๑) อบายมุขและสิ่งเสพติด การขาดจริยธรรมส่งผลให้มีอบายมุขเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งก่อให้เกิดป๎ญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติดพ่วงเข้ามาด้วย เมื่อทั้งอบายมุขและสิ่งเสพติดมีมากขึ้นย่อม
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน๒๓ 
   ๑๒) ความไม่เป็นธรรมทางสังคม การขาดจริยธรรมท าให้มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความไม่เป็นธรรมทางสังคม เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมสูงขึ้น ผู้มีอ านาจใช้อ านาจกดขี่ข่มเหงคนจน 
มีสวัสดิการไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีนโยบายสาธารณะไม่เป็นธรรม๒๔    
   ๑๓) ป๎ญหาอาชญากรรม การขาดจริยธรรมส่งผลให้เกิดอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น ยิ่ง
ในสังคมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยียิ่งท าให้คนในสังคมใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมได้

                                                           

 ๑๗ อ้างแล้ว, ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, ครูโรงเรียนน้ าพองศึกษา, ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙ อ้างแล้ว, สมหวัง แขโส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ นางสมประสงค์ พึ่งสุข, ครูโรงเรียนบ้านดอนบม, ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น,เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ นายโกเมน โชติศิริ, ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๓ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๔ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๓ 
 

มากยิ่ งขึ้น และเป็นอาชญากรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งส่งผลกระทบต่อสังคมกว้างขึ้น เช่น 
อาชญากรรมท่ีกระท าต่อชีวิต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมทางข้อมูล เป็นต้น๒๕  
 

   ๔.๑.๔.๒ สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   การละเมิดจริยธรรมของเยาวชนมีหลายสาเหตุ ซึ่งมีท้ังสาเหตุที่ก่อให้เกิดป๎ญหา
จริยธรรมทางตรงและทางอ้อม โดยจ าแนกออกเป็น ๕ สาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานหรือไม่ให้ความส าคัญกับการอบรม
สั่งสอนและเอาใจใส่ลูกหลาน ขาดการดูแลและควบคุมพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อป๎ญหา
จริยธรรม๒๖ ผู้ปกครองออกไปท างานหาเลี้ยงชีพหรือมุ่งหาเงินให้ลูก๒๗ เวลาอยู่บ้านก็ต่างคนต่างอยู่ 
ใช้โทรศัพท์คนละเครื่อง มีโลกส่วนตัวเองกับการใช้สื่อ ท าให้ไม่สนใจดูแลลูก 
   ๒) ป๎ญหาครอบครัว สาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนมา
จากป๎ญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก๒๘ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความสัมพันธ์กัน
ในครอบครัว พ่อแม่ไม่ได้อยู่ดูแลลูก หรือการเอาลูกไปให้ปูุย่าตายายเลี้ยง ท าให้ลูกขาดความอบอุ่น
จากพ่อแม่ ท าให้ติดเพื่อนและหนีเที่ยว ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการติดอบายมุขและสิ่งเสพติดได้ง่าย รวมทั้งการ
ขาดความเข้มงวดกวดขันจากครอบครัว๒๙ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูโดยไม่เอาใจใส่ การ
ไม่สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูก และการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดี รวมทั้งผู้ปกครองท าตัว
เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี๓๐  
   ๓) ขาดการเสริมสร้างจริยธรรม ครอบครัวกับโรงเรียนสังคมขาดกระบวนปลูกฝ๎ง
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง การละเลยปลูกฝ๎งทางจริยธรรม๓๑ ขาดการขัดเกลาจิตใจในด้านศีลธรรม๓๒ 
มุ่งเน้นวิชาการและวิชาชีพเป็นหลัก ในการเสริมสร้างจริยธรรมก็ท าเพียงบางช่วงเวลา ไม่มี
กระบวนการต่อเนื่องและขาดการสอดแทรกการเสริมสร้างจริยธรรมในการเรียนและในกิจกรรม
อ่ืนๆ๓๓ 

                                                           

 ๒๕ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๖ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 

 ๒๗ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๘ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๙ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๐ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๒ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๓ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๔ 
 

   ๔) ขาดแบบอย่างที่ดี เยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ปรากฏตามสื่อและใน
สังคม ขาดแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต การขาดบุคคลต้นแบบที่ดี๓๔  
   ๕) การคบเพ่ือนที่ไม่ดี ท าตามเพ่ือนในทางที่ผิด คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสพสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข คบคนที่มีอุปนิสัยไม่ดี ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วย๓๕ 
 

   ๔.๑.๔.๓ ปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   ป๎จจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย พบว่า สามารถจ าแนก
ออกเป็น ๕ กลุ่มป๎จจัย ดังนี้ 
   ๑) ป๎จจัยทางด้านครอบครัว ได้แก่ ป๎ญหาครอบครัว๓๖ ผู้ปกครองไม่ปลูกฝ๎งบุตร
หลานให้มีจริยธรรม๓๗ ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่นในครอบครัว๓๘  
   ๒) ป๎จจัยทางด้านเพ่ือน การคบเพื่อนที่ขาดจริยธรรม คบเพ่ือนที่มีครอบครัวขาด
จริยธรรม คบเพ่ือนที่ติดอบายมุขและสิ่งเสพติด การติดเพื่อนที่ไม่ดี๓๙ 
   ๓) ป๎จจัยทางด้านสถานศึกษา ขาดการเอาใจใส่ของสถานศึกษา๔๐ การไม่เข้มงวด
ระเบียบวินัยของนักเรียน สถานศึกษามีสภาพสุ่มเสี่ยงต่อการเสพสิ่งเสพติดและอบายมุขหรือเป็นที่มั่ว
สุมของนักเรียน ครูเอาใจใส่ดูแลไม่ทั่วถึง๔๑ 
   ๔) ป๎จจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เยาวชนติดโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี๔๒ การถูก
เทคโนโลยีครอบง าจิตใจ๔๓ การใช้เทคโนโลยีไม่เป็นไปตามคุณค่าแท้และหลงใหลในคุณค่าเทียมของ
เทคโนโลยี๔๔ เทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนส าคัญที่กระตุ้นให้คนขาดจริยธรรมได้ง่ายขึ้น เพราะเป็น
ช่องทางที่ก่อให้เกิดป๎ญหาจริยธรรมได้กว้างและเผยแผ่ได้อย่างรวดเร็ว๔๕ การเลียนแบบพฤติกรรม
สื่อ๔๖ การไม่รู้จักแยกแยะพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อ ท าให้มีพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง๔๗ 

                                                           

 ๓๔ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๕ อ้างแล้ว, ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๖ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๗ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๘ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๓๙ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๐ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๑ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส. เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๒ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๓ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๔ อ้างแล้ว, ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๕ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๖ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๕ 
 

   ๕) ป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการมีจริยธรรม๔๘ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมจริยธรรม๔๙ การอยู่ใน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างไม่เป็นธรรม๕๐ อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ส่งเสริมคนดีมี
จริยธรรมให้มีอ านาจ และไม่ปกปูองคนดี๕๑ เป็นต้น 
 

   ๔.๑.๔.๔ ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   การละเมิดจริยธรรมของเยาวชนพบว่ามีผลกระทบหลายส่วน ทั้งมีผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ๕ ส่วน ดังนี้    
   ๑) ผลกระทบต่อการศึกษา ได้แก่ การหลงใหลในเทคโนโลยีมากเกินไปท าให้
นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน๕๒ การไม่ท าการบ้านหรืองานมอบหมายส่งครู การหนีเรียนไปเที่ยวหรือไปเสพ
สิ่งเสพติดกับเพ่ือน ท าให้เสียการเรียน๕๓ 
   ๒) ผลกระทบต่อครอบครัว การที่เยาวชนมีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมีผลกระทบ
ต่อครัวครัวในรูปของการท าให้เสียชื่อเสียง๕๔ คนในครอบครัวรู้สึกอับอายต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี๕๕ มี
ป๎ญหาในครอบครัว ครอบครัวขาดความอบอุ่น๕๖  
   ๓) ผลกระทบต่อชีวิต การที่เยาวชนมีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของเยาวชนเอง๕๗ ท าให้สูญเสียความเชื่อมั่นจากสังคม และการมีป๎ญหาทางจริยธรรมบางอย่าง
เป็นการละเมิดกฎหมายด้วย ซึ่งอาจท าให้ถูกจับกุมด าเนินคดีทางกฎหมาย ท าให้เสียโอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียน๕๘ ซึ่งส่งผลให้เสียอนาคตไปด้วย๕๙ 
   ๔) ผลกระทบต่อสังคม การละเมิดจริยธรรมมีผลกระทบต่อผู้ละเมิดและครอบครัว
แล้วยังส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย เพราะสังคมใดที่มีป๎ญหาทางจริยธรรมมากก็จะท าให้คนในสังคมอยู่

                                                                                                                                                                      

 ๔๗ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๘ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๔๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๐ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๑ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๒ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๓ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๔ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๕ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๖ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๗ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๘ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๕๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๖ 
 

อย่างไม่เป็นสุข มีความหวาดระแวงต่อกัน มีความขัดแย้งและความรุนแรงภายในสังคม๖๐ มีป๎ญหา
อบายมุขและป๎ญหายาเสพติด๖๑ เป็นต้น ซึ่งป๎ญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสังคมด้วย 
   ๕) ผลกระทบต่อประเทศชาติ พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมเป็นพฤติกรรมในทางลบ
ต่อประเทศชาติ ท าให้ชาวต่างชาติขาดความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวหรือการลงทุนในประเทศ๖๒ การ
ละเมิดจริยธรรมท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์๖๓ ส่งผลให้ขัดขวางการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ๖๔ ขาดความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ๖๕ เยาวชนที่ละเมิดจริยธรรมก็
จะมีผลพวงต่อการสูญเสียทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติในอนาคตด้วย๖๖ โดยจะมีผลกระทบต่อ
สังคมระดับประเทศ๖๗ 
 
 

  ๔.๑.๕ สรุปพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยสรุปได้ ๕ ส่วน คือ พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ป๎จจัยที่ท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม ผลกระทบจากการละเมิด
จริยธรรม และสรุปความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนมีเนื้อหาสรุป
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สรุปพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
  จากการศึกษาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กับการละเมิดศีล ๕ ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรมพบว่ามี
นัยส าคัญหลายประการ โดยจ าแนกออกเป็นรายประเด็นดังนี้ 
   ๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง ก่อนการอบรมพบว่าพฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง 
๓ ล าดับแรก คือ การทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๔๙.๔) การฆ่าผู้อื่น (ร้อยละ ๔๖.๒) และการท าร้าย
ร่างกาย (ร้อยละ ๔๓.๖) และล าดับสุดท้ายเป็นการขู่เข็ญ (ร้อยละ ๒๔.๖) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ 
ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด คือ การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๖) การทะเลาะวิวาท (ร้อยละ ๕๗.๙) 
และการทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๕๑.๓) และล าดับสุดท้ายเป็นการก่อป๎ญหาและมลภาวะในสังคม 
(ร้อยละ ๓๘.๖) แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนเห็นว่าการกระท าความรุนแรงที่มีผลต่อชีวิตผิด
                                                           

 ๖๐ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๒ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๓ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๕ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๖ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๗ อ้างแล้ว, ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๗ 
 

จริยธรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นการกระท าต่อร่างกายมนุษย์และร่างกายสัตว์ตามล าดับ และให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมที่กระทบต่อสังคมน้อยที่สุด 
   ๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต ก่อนการอบรมพบว่าระดับความคิดเห็น ๓ ล าดับ
แรก คือ การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๔) การทุจริตข้อสอบ (ร้อยละ ๕๘.๘) และการโกง 
(ร้อยละ ๕๕.๔) ล าดับสุดท้ายเป็นการปลอมแปลง (ร้อยละ ๑๙.๒) ส่วนหลังจากการอบรมพบว่า 
ความคิดเห็น ๒ ล าดับแรกและล าดับสุดท้ายมีประเด็นเดียวกันกับก่อนการอบรม แต่ระดับความ
คิดเห็นไม่เท่ากัน คือ การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ระดับความคิดเห็นลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ ๖๑.๖) 
ในขณะที่การทุจริตข้อสอบกลับเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๖๐.๒) ส่วนล าดับที่ ๓ ประเด็นเปลี่ยนจากการโกงมา
เป็นการลักขโมย (ร้อยละ ๕๘.๘) และล าดับสุดท้ายเป็นการปลอมแปลง มีระดับความคิดเห็นเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย (ร้อยละ ๑๙.๙) แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตทั้งก่อนและ
หลังการอบรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
   ๓) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางเพศ ความคิดเห็นก่อนการอบรม
พบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ ๘๐.๔) 
การข้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๖๔.๘) และตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ ๕๙.๔) ล าดับสุดท้ายเป็น
การแต่งกายยั่วยุทางเพศ (ร้อยละ ๒๔.๔) หลังการอบรมล าดับแรกเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
เหมือนกัน แต่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๘๓.๑) ส่วนล าดับที่ ๒ และ ๓ สลับกัน คือ การตั้งท้องในวัย
เรียน (ร้อยละ ๗๙.๓) และการค้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๗๘.๗) ส่วนล าดับสุดท้ายไม่เหมือนกัน 
คือ เป็นการพรากคนรักของคนอ่ืน (ร้อยละ ๓๖.๒) แสดให้เห็นว่าป๎ญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
เป็นป๎ญหามากที่สุด หลังการอบรมก็ท าให้เยาวชนตระหนักถึงป๎ญหามากยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญกับ
การแทรกแซงระหว่างคนรักเป็นล าดับสุดท้าย  
   ๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสาร ความคิดเห็นก่อนการอบรมพบว่า 
การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๖) การพูดส่อเสียดผู้อ่ืน 
(ร้อยละ ๕๕.๖) การนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๒.๒) และการผิดสัญญาเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ 
๒๘.๔) ส่วนหลังจากอบรมแล้วพบว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุดเหมือนกับก่อนการอบรม 
คือ การพูดค าหยาบ มีความเห็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ ๕๙.๘) รองลงมาเป็นการนินทาว่าร้าย (ร้อย
ละ ๕๙.๐) และการพูดส่อเสียดผู้อ่ืน (ร้อยละ ๕๕.๙) ในขณะที่ล าดับสุดท้ายเหมือนกัน คือ การผิด
สัญญา ซึ่งมีน้ าหนักเพ่ิมมากขึ้น (ร้อยละ ๓๙.๒) แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนมีความเข้าใจ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารดีขึ้น  
   ๕) พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา ความคิดเห็นของเยาวชนก่อนการ
อบรมพบว่า พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การเล่นการพนัน 
(ร้อยละ ๗๑.๒) การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๕๙.๒) การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๘.๘) และการ



๘๘ 
 

เที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์เป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๔๒.๓) ในขณะที่ระดับความคิดเห็น
หลังการอบรมพบว่า พฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๒ ล าดับแรกไม่เหมือนกัน คือ การขาด
สติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๗๒.๒) รองลงมาเป็นการติดอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๔) ส่วนล าดับที่ ๓ 
เหมือนกัน คือ การค้าสิ่งเสพติด มีค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ ๕๗.๖) และล าดับสุดท้ายเป็นการ
เล่นการพนัน (ร้อยละ ๔๓.๒) แสดงให้เห็นว่า หลังการอบรมแล้วเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ป๎ญหาของการขาดสติสัมปชัญญะเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ส่วนที่เป็น
อบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นป๎ญหารองลงมา 
  ๒. สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม  
  การเก็บข้อมูลและการประเมินความคิดเห็นของเยาวชน จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ก่อนและหลังจากการอบรม จากนั้นจึงน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ด้าน โดยสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย การประเมินความเห็นจากแบบสอบถาม
ก่อนการอบรม พบว่า สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การ
มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๘.๘) ความเจริญทางเทคโนโลยี (ร้อยละ ๖๘.๔) การเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่ดี (ร้อยละ ๖๗.๐) และป๎ญหาทางการเมืองที่บีบคั้นเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๔๒.๖) ส่วน
ความคิดเห็นหลังการอบรม พบว่า มีระดับความเห็นเปลี่ยนไปทุกด้าน โดยสาเหตุของการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ป๎ญหาส่วนตัวของเยาวชน (ร้อยละ ๗๓.๔) การ
มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๒.๘) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม (ร้อยละ ๖๗.๘) และการใช้กฎหมาย
ไม่เข้มงวดมาเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๓๑.๔) แสดงให้เห็นนัยส าคัญหลังการอบรม คือ เยาวชน
ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมว่ามาจากพฤติกรรมส่วนตัวของเยาวชนเป็น
สาเหตุหลัก ส่วนสิ่งยั่วยุและการไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรมเป็นสาเหตุรองลงมา ถ้าหากรู้จักการ
ควบคุมตัวเองดีแล้วย่อมไม่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
  ๓. ปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรม  
  ก่อนการอบรมพบว่า ป๎จจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก 
คือ ป๎จจัยทางด้านป๎ญหาครอบครัว (ร้อยละ ๙๓.๖) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด (ร้อยละ ๗๓.๘) ป๎จจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ (ร้อยละ ๗๓.๐) และ
ป๎จจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๓.๖) ส่วนหลังการอบรม
พบว่า ป๎จจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๒ ล าดับแรกเหมือนกันกับก่อนการอบรม 
คือ ป๎จจัยด้านป๎ญหาครอบครัว (ร้อยละ ๗๖.๓) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ร้อยละ ๗๕.๗) และล าดับที่ ๓ เป็นป๎จจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ (ร้อยละ ๖๘.๐) 
ส่วนล าดับสุดท้ายเป็นป๎จจัยด้านการหลงใหลค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ (ร้อยละ ๒๑.๕) แสดงให้
เห็นนัยยะส าคัญ คือ ทั้งก่อนและหลังการอบรมเยาวชนยังมีความเห็นว่าป๎จจัยที่มีผลต่อการละเมิด



๘๙ 
 

จริยธรรมมากที่สุด คือ ป๎จจัยทางด้านครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าป๎ญหาครอบครัวเป็นป๎จจัยหลักที่
เยาวชนมักประสบอยู่เสมอและมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของเยาวชน แม้ว่าจะเป็นประเด็น
เดียวกันแต่ค่าเฉลี่ยหลังการอบรมจะลดลงค่อนข้างมาก โดยต่างกันมากถึง ๑๗.๓ รองลงมาก็เห็น
เหมือนกันว่าเป็นป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑.๙ แม้ว่าจะ
ประเด็นเหมือนกันแต่ระดับความเห็นไม่เท่ากัน 
  ๔. ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  
  ก่อนการอบรมพบว่า ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก 
คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๖) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ ๖๒.๔) 
ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ๕๖.๒) ล าดับสุดท้าย คือ ท าให้มีพฤติกรรมทุจริต (ร้อยละ 
๒๒.๒) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงจากก่อนการอบรม คือ ท าให้ผลการเรียน
ตกต่ า (ร้อยละ ๗๔.๘) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๗๑.๐) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน 
(ร้อยละ ๖๖.๖) และล าดับสุดท้ายเป็นการท าให้มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ (ร้อยละ ๔๓.๓) แสดงให้
เห็นนัยยะส าคัญ คือ เยาวชนเห็นว่าการละเมิดจริยธรรมมีผลต่อการเรียนมากถึงร้อยละ ๗๔.๘ 
เพ่ิมขึ้นจากประเด็นเดียวกันจากก่อนการอบรมร้อยละ ๒๙.๒ มากถึง ๔๕.๖ แสดงให้เห็นว่าเยาวชน
เห็นคุณค่าของการศึกษามากยิ่งขึ้น      
  ๕. สรุปความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย 
  จากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง พบว่า 
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนมีหลายลักษณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่ประสบพบเจอ
อยู่ในชีวิตประจ าวันของเยาวชน ได้แก่ พฤติกรรมการขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ป๎ญหา
ด้านการศึกษา (การไม่ตั้งใจศึกษา) ความเกียจคร้าน การติดเกมส์ การขาดความเมตตากรุณา มี
พฤติกรรมเชิงชู้สาว ความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตคอรัปชั่น ขาดความกตัญํูและความ
เคารพ เสพติดอบายมุขและสิ่งเสพติด ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และป๎ญหาอาชญากรรม โดย
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ได้แก่ การเลียนแบบพฤติกรรมจากผู้ปกครอง ป๎ญหา
ครอบครัว ขาดการเสริมสร้างจริยธรรม การขาดแบบอย่างที่ดี การคบเพ่ือนที่ไม่ดีหรือเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม ป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมาจาก ๕ ป๎จจัย ได้แก่ 
ป๎จจัยทางด้านครอบครัว ป๎จจัยทางด้านเพื่อน ป๎จจัยทางด้านสถานศึกษา ป๎จจัยด้านเทคโนโลยี ป๎จจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีผลกระทบต่อหลายส่วน ได้แก่ มี
ผลกระทบต่อการศึกษาโดยตรงของเยาวชน มีผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของเยาวชน มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประเทศชาติทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 



๙๐ 
 

  ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
   

 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย จ าแนกผลการวิจัยออกเป็น ๓ ส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม และความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 

  ๔.๒.๑ เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 
  ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
   

 ๑. เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 
 จากการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของ
เยาวชนไทยก่อนการอบรม เพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นก่อนที่จะเข้ารับการอบรม โดยได้จ าแนก
ประเด็นความคิดเห็นออกเป็น ๑๐ ประเด็น และจ าแนกความคิดเห็นออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

  

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือก่ออาชญากรรมมากขึ้น ๓๒.๔ ๓๒.๒ ๓๓.๘ ๐.๘ ๐.๘ 
๒) ท าให้มีช่องทางในการท าผิดกฎหมายมากข้ึน ๒๕.๒ ๒๒.๒ ๓๐.๖ ๙.๐ ๑๓.๐ 
๓) ท าให้มีโอกาสละเมิดจริยธรรมรุนแรงมากข้ึน ๒๔.๘ ๒๕.๖ ๒๐.๔ ๒๗.๒ ๒.๐ 
๔) ท าให้การท าผิดจริยธรรมมีผลกระทบกว้างมากขึ้น ๒๓.๖ ๒๓.๐ ๒๔.๘ ๑๑.๖ ๑๗.๐ 
๕) ท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากข้ึน ๖๓.๖ ๑๕.๒ ๑๕.๖ ๔.๐ ๑.๖ 
๖) ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากข้ึน ๓๗.๐ ๓๗.๔ ๑๒.๖ ๓.๒ ๙.๘ 
๗) ท าให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น  ๕๑.๐ ๑๑.๒ ๑๘.๔ ๙.๒ ๑๐.๒ 
๘) ท าให้รวมกลุ่มก่ออาชญากรรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๔๘.๔ ๒๘.๘ ๑๐.๒ ๘.๖ ๔.๐ 
๙) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม ๕๘.๒ ๒๒.๖ ๘.๔ ๕.๘ ๕.๐ 
๑๐) ท าให้มีความสนใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
น้อยลง 

๔๓.๔ ๒๓.๘ ๑๖.๔ ๘.๘ ๗.๖ 



๙๑ 
 

ตารางที่ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  
ก่อนการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยได้ประเมินผลก่อนการอบรม 
พบว่า เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุด อันดับแรก คือ ท าให้มีสื่อกระตุ้นการ
ละเมิดจริยธรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมา คือ ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/
ประเพณีอันดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ และท าให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น 
เป็นล าดับต่อมา โดนคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ ส่วนที่มีผลท าให้การท าผิดจริยธรรมมีผลกระทบกว้างมาก
ขึ้น มาเป็นอันดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖  
  

 ๒. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการ
อบรม 
  ในหัวข้อนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมก่อนที่จะมีการอบรม โดยได้จ าแนกออกเป็น ๕ ประเด็น ดังตารางต่อไปนี้ 
  

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย

ก่อนการอบรม 

ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น ๒๔.๒ ๒๔.๖ ๒๗.๐ ๒๓.๔ ๐.๘ 
๒) สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๕๗.๔ ๓๓.๔ ๕.๔ ๒.๒ ๑.๖ 
๓) สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม ๒๘.๒ ๑๓.๘ ๓๖.๖ ๑๑.๐ ๑๐.๔ 
๔) สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากข้ึน ๓๐.๒ ๓๑.๔ ๓๒.๘ ๓.๒ ๒.๔ 
๕) สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง ๑๓.๖ ๑๙.๐ ๓๑.๖ ๓๐.๔ ๕.๔ 

ตารางที่ ๑๘ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม 

 

  จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยก่อนการอบรม โดยเห็นว่าสามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดีจากสื่อได้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และล าดับต่อมา คือ สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการ
ละเมิดจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้
อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖  
 



๙๒ 
 

  ๔.๒.๒ เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 
  ในหัวข้อนี้จ าแนกผลการวิจัยออกเป็น ๓ ส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม และความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย  
 

 ๑. เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม  
  หลังการอบรมได้มีการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ๑๐ ประเด็น โดยมีระดับความคิดเห็นดังตารางต่อไปนี้ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือก่ออาชญากรรมมากขึ้น ๓๔.๐ ๒๓.๑ ๒๒.๓ ๑๘.๑ ๒.๐ 
๒) ท าให้มีช่องทางในการท าผิดกฎหมายมากข้ึน ๔๒.๗ ๒๓.๕ ๑๕.๑ ๑๒.๗ ๕.๔ 
๓) ท าให้มีโอกาสละเมิดจริยธรรมรุนแรงมากข้ึน ๔๖.๓ ๒๔.๑ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒.๒ 
๔) ท าให้การท าผิดจริยธรรมมีผลกระทบกว้างมากขึ้น ๔๑.๔ ๒๒.๑ ๒๒.๗ ๗.๐ ๖.๔ 
๕) ท าให้มีสื่อท่ีกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากข้ึน ๗๓.๒ ๑๖.๙ ๖.๐ ๑.๘ ๑.๖ 
๖) ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากข้ึน ๖๑.๒ ๒๑.๙ ๑๒.๑ ๒.๖ ๑.๖ 
๗) ท าให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น  ๕๘.๔ ๒๓.๑ ๙.๓ ๔.๖ ๔.๐ 
๘) ท าให้รวมกลุ่มก่ออาชญากรรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๕๐.๕ ๒๓.๕ ๑๐.๓ ๑๑.๙ ๓.๒ 
๙) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม ๕๘.๘ ๑๘.๗ ๑๐.๙ ๘.๙ ๒.๐ 
๑๐) ท าให้มีความสนใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
น้อยลง 

๕๕.๙ ๑๒.๗ ๑๓.๕ ๑๔.๑ ๓.๒ 

ตารางที่ ๑๙ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรม        
ของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังจากการอบแล้วเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด คือ 
ท าให้มีสื่อที่กระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒ รองลงมาเป็นการท าให้มี
เทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ และล าดับต่อมาเป็นการท าให้
เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘ ส่วนท าให้มีเครื่องมือก่อ
อาชญากรรมมากข้ึน มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ 
 



๙๓ 
 

 ๒. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการ
อบรม 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น ๖๘.๐ ๕.๐ ๑๒.๗ ๗.๔ ๖.๔ 
๒) สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๖๒.๔ ๗.๒ ๑๒.๑ ๑๓.๗ ๔.๐ 
๓) สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม ๒๒.๑ ๓๖.๔ ๒๒.๗ ๑๕.๓ ๓.๐ 
๔) สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากข้ึน ๓๓.๖ ๓๖.๖ ๑๖.๑ ๑๑.๕ ๑.๖ 
๕) สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง ๔๖.๕ ๒๓.๙ ๑๕.๑ ๑๐.๙ ๓.๐ 

ตารางที่ ๒๐ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม      
ของเยาวชนไทยหลังการอบรม 

 

  จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังจากการอบรมแล้ว เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด คือ ท าให้มีเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมาท าให้สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ ล าดับต่อมาท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ ต่อมาเป็นการท าให้สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ ส่วนการท าให้สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม เป็นล าดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ 
 

  ๔.๒.๓ ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  จากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม โดยได้จ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมของเยาวชน และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ซึ่งได้
สังเคราะห์เนื้อหาตามรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 

   ๔.๒.๓.๑ เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน   
   เนื้อหาส่วนนี้ได้จ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน คือ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
จิตใจและอารมณ์ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านป๎ญญา โดยใน
แต่ละด้านก็จะมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันหลายประเด็น ดังนี้ 



๙๔ 
 

 

   ๑. เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย 
   เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย  ๓ ส่วน 
คือ ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย มีผลกระทบต่อพฤติกรร และมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ   
    ๑) ผลกระทบต่อร่างกาย คือ การใช้เทคโนโลยีมีผลเสียต่อสุขภาพหลาย
ส่วน๖๘ ติดเทคโนโลยีจนพักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม๖๙ การเพลิดเพลินกับการใช้
เทคโนโลยีในอิริยาบถเดียวนานเกินไป ท าให้อิริยาบถไม่สมดุล ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพ๗๐ การติด
เทคโนโลยีจนนอนไม่หลับ พักผ่อนน้อย๗๑  
    ๒) ผลกระทบต่อพฤติกรรม คือ การใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป จน
เทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์๗๒ ท าให้ขาดเทคโนโลยีไม่ได้ มีผลเสียต่อพฤติกรรมการ
พ่ึงพาตนเอง๗๓ ติดเทคโนโลยีจนเกียจคร้านในการเรียนและการท างาน๗๔ เทคโนโลยีเป็นสื่อกระตุ้นให้
เกิดความต้องการทางเพศ ท าให้อยากรู้อยากทดลอง ท าให้มีพฤติกรรมยั่วยวน การไม่รักนวลสงวน
ตัว๗๕ น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยเรียน๗๖ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ขาดการยั้งคิดและ
ขาดวิจารณญาณท าให้เกิดความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทกัน๗๗ 
    ๓) ผลกระทบต่อบุคลิกภาพ คือ ท าให้มีพฤติกรรมติดเทคโนโลยี บางคน
เคร่งเครียดกับการใช้เทคโนโลยี๗๘ ท าให้มีโลกส่วนตัวสูง๗๙ ไม่อยากสนทนากับคนในครอบครัวและคน
รอบข้าง แต่ใช้สื่อตลอดเวลา ท าให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเกลี้ยวกราดรุนแรง
เมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ ซึ่งท าให้สูญเสียบุคลิกภาพอันพึงประสงค์๘๐  
  

                                                           

 ๖๘ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๖๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๐ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๒ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๓ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๕ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๖ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๗ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๘ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๗๙ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๐ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๕ 
 

   ๒. เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    ๑) ผลกระทบต่อสังคม คือ ท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น๘๑ 
ก่อให้เกิดการเลียนแบบสิ่งที่ผิด เช่น สิ่งเสพติดและอาชญากรรม๘๒ ขาดระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบในหน้าที่๘๓ ขาดวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสาธารณะ๘๔ กระตุ้น
พฤติกรรมความเห็นแก่ตัวมากขึ้น๘๕ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือละเมิดสิทธิ์ของผู้ อ่ืน๘๖ ก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางด้านข้อมูลข่าวสาร การใส่ร้ายปูายสีและการบิดเบือนข้อมูล๘๗  
    ๒) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ เทคโนโลยีสร้างมาจากการสังเคราะห์ เมื่อ
นิยมใช้มากๆ จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เทคโนโลยีที่ตกรุ่นไม่ได้รับความนิยม
หรือเมื่อช ารุดก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ซึ่งการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม๘๘ เทคโนโลยีจึงเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม๘๙ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ท าให้มี
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม๙๐ 
 

   ๓. เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ 
    ๑) ผลกระทบต่อจิตส านึก ขาดจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยี การไม่รู้สึกนึก
ผิดชอบชั่วดี๙๑ ขาดจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสถานศึกษา๙๒ ขาดส านึกความกตัญํู๙๓ ไม่
เคารพผู้ใหญ่ ไม่เคารพครู อาจารย์ พ่อแม่๙๔ 

                                                           

 ๘๑ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๒ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๓ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๔ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๕ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๖ อ้างแล้ว, ดร.สวัสดิ์ แก้วนะ, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๗ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๘ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๘๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๐ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๑ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๒ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๓ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๔ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๖ 
 

    ๒) ผลกระทบต่ออุปนิสัย ท าให้เยาวชนมีอุปนิสัยมักง่าย๙๕ การเสพ
เทคโนโลยีมากเกินไปท าให้มีอุปนิสัยติดความสะดวกสบาย พ่ึงพาตัวเองน้อยลง มีนิสัยมักง่าย๙๖ ไม่
ค่อยใส่ใจในวิถีชีวิตของตนเอง  
    ๓) ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เสพติดเทคโนโลยี จิตใจหมกมุ่นกับเทคโนโลยี
มากเกินไป ท าให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี๙๗ เครียดกับการใช้เทคโนโลยี๙๘  
    ๔) ผลกระทบต่อคุณธรรม ท าให้สิ่งเร้าทางจิตใจ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อมีสิ่ง
กระตุ้นความอยากรู้อยากลองในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง๙๙ ท าให้มีอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งเร้าทางเพศ และสิ่ง
กระตุ้นอารมณ์อ่ืนๆ๑๐๐ จิตใจแข็งกระด้าง๑๐๑ มีป๎ญหาเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ ขาดการควบคุม
อารมณ์๑๐๒ เมื่อไม่ได้ใช้สื่อหรือใช้สื่อล่าช้าก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวรุนแรง๑๐๓  
    ๕) ผลกระทบต่อสมาธิ การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นตัวกระตุ้นให้จิตใจฟูุงซ่าน 
ไม่เป็นสมาธิ๑๐๔ ท าให้กิเลสครอบง าจิตใจให้รัก โลภ โกรธ หลง๑๐๕ เมื่อเทคโนโลยีไม่สามารถสนอง
ความต้องการได้ก็จะท าให้มีอารมณ์รุนแรง  
 

   ๔. เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา 
    ๑) ผลกระทบต่อความคิด การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
ก่ออาชญากรรม เช่น อาชญากรรมทางข้อมูลข่าวสาร อาชญากรรมอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีหาช่องทาง
เอารัดเอาเปรียบ๑๐๖ การใช้เทคโนโลยีขาดวิจารณญาณท าให้ขาดการคิดอย่างมีเหตุผล๑๐๗ มิจฉาทิฏฐิ 

                                                           

 ๙๕ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๖ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๗ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๘ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๙๙ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๐ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๑ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๒ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๓ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๔ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๕ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๖ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๗ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๗ 
 

คือ เห็นผิดเป็นชอบ๑๐๘ ขาดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ หลงใหลในกระแสนิยม หลงเชื่องม
งาย ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าผิดด้วย๑๐๙ 
    ๒) ผลกระทบต่อทัศนคติ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีโดยไม่รับผิดชอบ ขาด
ความคิดในการรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยี๑๑๐ 
    ๓) ผลกระทบต่อการเรียน ได้แก่ การไม่ตั้งใจเรียน ใช้เทคโนโลยีมากเกินไป
จนไม่ตั้งใจเรียน การหนีเรียนไปเล่นเกมส์ ท าให้ผลการเรียนไม่ดี๑๑๑  
    ๔) ผลกระทบต่อสมอง ได้แก่ มีป๎ญหาทางสมอง การติดเทคโนโลยีท าให้
นอนดึก สมองเบลอ๑๑๒ มีอาการเซื่องซึม ส่งผลให้การคิดวิเคราะห์ได้ไม่ดี๑๑๓  
    ๕) ผลกระทบต่อการรับรู้ ท าให้เกิดความสูญเสียประสิทธิภาพการรับรู้๑๑๔ 
ท าให้มีผลการเรียนรู้ไม่ทันเพ่ือน๑๑๕     
 

  ๔.๒.๓.๒. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
  ส่วนเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ และด้านป๎ญญา ดังต่อไปนี้ 
  

   ๑. เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
ร่างกาย 
   เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย 
มีทั้งส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและการเพิ่มพูนศักยภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
    ๑) ท าให้มีเครื่องมือและองค์ความรู้เพ่ือสุขภาพ ท าให้มีสื่อและเครื่องมือใน
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย๑๑๖ ท าให้มีนวัตกรรมดูเพ่ือสุขภาพ เช่น นาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจ
ในขณะวิ่ง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ๑๑๗ 

                                                           

 ๑๐๘ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๐๙ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๐ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๑ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๒ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๓ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๕ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๖ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๗ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๘ 
 

    ๒) ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการออกก าลังกาย เช่น เพลงประกอบเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย๑๑๘ เทคโนโลยีเป็นสิ่งดี แต่เยาวชนมีป๎ญหาเกี่ยวกับการใช้ในทางที่
ไม่ดี ไม่รู้จักกลั่นกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือ๑๑๙ 
 

   ๒. เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเยาวชนสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้ สามารถศึกษาและเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมได้๑๒๐ 
    ๒) เทคโนโลยีมามีผลต่อการถ่ายทอดบุคคลอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
เช่น วิถีชีวิตของคนมีชื่อเสียงหรือคนที่สังคมยอมรับ๑๒๑ 
    ๓) เทคโนโลยีเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมจรรยามารยาทดีงาม สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมดีงาม ความสุภาพ และความอ่อนน้อมถ่อมตน๑๒๒ 
    ๔) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคม๑๒๓ ท าให้โลกไร้
พรมแดน สามารถติดต่อกันสื่อสารกันอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น๑๒๔     
    ๕) การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสภาพสังคมได้ง่าย
ยิ่งขึ้น๑๒๕ ท าให้เข้าใจสภาพสังคมและป๎ญหาทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น๑๒๖ 
    ๖) การแก้ป๎ญหามลภาวะ ใช้สื่อเพ่ือปลูกฝ๎งและให้ความรู้ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ป๎ญหาสภาวะโลกร้อน๑๒๗ ใช้สื่อค้นหาวิธีการแก้ป๎ญหาขยะในชุมชน รักษา
แหล่งน้ าชุมชน๑๒๘ การแก้ป๎ญหามลภาวะ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม๑๒๙ 
 

                                                           

 ๑๑๘ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๑๙ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๐ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๑ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๒ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๓ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๔ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๕ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๖ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๗ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๘ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๒๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๙ 
 

   ๓. เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
จิตใจและอารมณ์ 
    ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการปลุกจิตส านึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ธรรมะผ่านละครสั้น๑๓๐ ละครแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง๑๓๑ เห็นป๎ญหาการขาดจริยธรรมจากเหตุการณ์
และสื่อต่างๆ๑๓๒  
    ๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการฝึกจิตให้มีคุณธรรมสูง โดยการศึกษาธรรมะหรือ
ฟ๎งธรรมะและแนวทางปฏิบัติจากสื่อ๑๓๓ 
    ๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาจิตใจให้ผ่อนคลายความตึงเครียด โดย
ค้นหาแนวทางการปฏิบัติธรรมตามสื่อต่างๆ ท าให้อารมณ์มั่นคง อารมณ์ดีและหายเครียด๑๓๔  
    ๔) เทคโนโลยีมีผลต่อการผ่อนคลายความเครียด บางสถานการณ์ที่มีความ
เคร่งเครียดสูงก็สามารถใช้สื่อเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดได้ เช่น การฟ๎งธรรมะ การฟ๎งเพลง หรือดู
หนัง เป็นต้น ท าให้จิตใจเพลิดเพลินและมีความบันเทิงใจในการใช้สื่อไปพร้อมกับการผ่อนคลาย
อารมณ์ไปด้วย๑๓๕ 
    ๕) เทคโนโลยีมีผลต่อสื่อเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีพลังบวกเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งดีงามแก่สังคม ดูสาระข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เช่น น าเสนอข่าวการท างานของกลุ่มจิตอาสา กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มส านึกรักบ้านเกิดหรือองค์กรเพ่ือสังคม๑๓๖ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การท าความดีเพ่ือสังคม๑๓๗ 
 

   ๔. เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
ปัญญา 
    ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส่งเสริมความรู้และความจ า๑๓๘ ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา๑๓๙ สืบค้นข้อมูลได้ง่าย

                                                           

 ๑๓๐ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๒ อ้างแล้ว, สุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๓ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๔ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๕ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๖ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๗ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๘ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๓๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
 

ยิ่งขึ้น๑๔๐ เรียนรู้อย่างมีความสุข๑๔๑ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น หาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น๑๔๒ เรียนรู้ได้
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกรวดเร็ว๑๔๓ 
    ๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการท าให้ เข้าใจประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาท าให้มีความเข้าใจลึกซึ้งกับประเด็นที่สนใจ เพราะสามารถค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้๑๔๔ 
    ๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาโลกทัศน์ เทคโนโลยีเป็นผลพวงมาจาก
การศึกษาเรียนรู้แล้วสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพ่ือสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีจึงเป็น
การพัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ท าให้รู้และเข้าใจชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมได้กว้างขึ้น๑๔๕ ท าให้มี
โลกทัศน์ต่อโลกตามสภาพความเป็นจริง๑๔๖  
    ๔) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม ท าให้มีแหล่งศึกษา
ธรรมะได้สะดวกรวดเร็ว๑๔๗ มีช่องทางในการถามธรรมะได้ มีกระดานสนทนาธรรมโดยที่ไม่ต้องเข้าวัด 
เมื่อศึกษาจนเข้าใจธรรมะแล้วท าให้ท าให้จิตใจมีคุณธรรม ซึ่งจะควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่อไป๑๔๘ 
 

  ๔.๒.๔ สรุปเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยก่อนและหลังการอบรม โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สรุปตามระดับความคิดเห็นของเยาวชน  
   ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ ท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๖๓.๖) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่า
วัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ ๕๘.๒) ท าให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น 
(ร้อยละ ๕๑.๐) ส่วนที่มีผลท าให้การท าผิดจริยธรรมมีผลกระทบกว้างมากขึ้น มาเป็นล าดับสุดท้าย 

                                                           

 ๑๔๐ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๑ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๒ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๓ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๕ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๖ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๗ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔๘ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
 

(ร้อยละ ๒๓.๖) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด คือ ท าให้มีสื่อที่กระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมาก
ขึ้น (ร้อยละ ๗๓.๒) เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมถึง ๙.๖ ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิด
จริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๖๑.๒) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ 
๕๘.๘) ส่วนท าให้มีเครื่องมือก่ออาชญากรรมมากขึ้น มาเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๓๔.๐)แสดงให้
เห็นนัยยะส าคัญคือ เยาวชนเห็นว่าเทคโนโลยีประเภทสื่อที่กระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น โดย
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๙.๖ ล าดับต่อมาก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น โดยใน
ประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิม ๓๗.๐ มาเป็น ๖๑.๒ ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๒๔.๒  
   ๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย  
   ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการอบรมเห็นว่าสามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ร้อยละ ๕๗.๔) สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น (ร้อยละ 
๓๐.๒) สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม (ร้อยละ ๒๘.๒) ส่วนอันดับสุดท้าย คือ 
สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๑๓.๖) ส่วนความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรมมากที่สุด คือ ท าให้มี
เครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น (ร้อยละ ๖๘.๐) ท าให้สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น (ร้อยละ ๖๒.๔) ท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๔๖.๕) ต่อมา
เป็นการท าให้สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น (ร้อยละ ๓๓.๖) ส่วนการท าให้
สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม เป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๒๒.๑) แสดงให้เห็น
ว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของทั้งก่อนและหลังการอบรมจะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าธรรมะจากสื่อได้ดี
และสะดวกยิ่งขึ้น แต่หลังการอบรมจะท าให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒๔.๒ มาเป็น
ร้อยละ ๖๘.๐ ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๔๓.๘ 
 ๒. สรุปความคิดเห็นของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
  จากการศึกษาเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน พบว่า 
สามารถจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ทางด้านร่างกาย มี ๓ ส่วน คือ ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบต่อพฤติกรรม ผลกระทบต่อ
บุคลิกภาพ ๒) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มี ๒ ส่วน คือ ผลกระทบต่อสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓) เทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ มี ๕ ส่วน คือ ผลกระทบต่อจิตส านึก 



๑๐๒ 
 

ผลกระทบต่ออุปนิสัย ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผลกระทบต่อคุณธรรม และผลกระทบต่อสมาธิ และ 
๔) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านป๎ญญา  มี ๕ ส่วน คือ 
ผลกระทบต่อความคิด ผลกระทบต่อทัศนคติ ผลกระทบต่อการเรียน ผลกระทบต่อสมอง และ
ผลกระทบต่อการรับรู้  
   ๒) เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
  ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน คือ (๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านร่างกาย คือ ท าให้มีเครื่องมือและองค์ความรู้เพ่ือสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเป็น
สื่อประกอบการออกก าลังกาย (๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม การน ามาใช้เพ่ือ
ถ่ายทอดบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมจรรยามารยาทดีงาม การใช้เป็น
เครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคม การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสภาพสังคมและ
น ามาใช้ในการแก้ป๎ญหามลภาวะ (๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์ คือ การน ามาปลุกจิตส านึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมะ
ผ่านละครสั้น ฝึกจิตให้มีคุณธรรมสูง การพัฒนาจิตใจให้ผ่อนคลายความตึงเครียด คลายเครียด และใช้
ในการพัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ (๔) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ทางด้านป๎ญญา คือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านการศึกษา ท าให้เข้าใจประเด็นได้อย่าง
ลึกซึ้ง น ามาใช้ในการพัฒนาโลกทัศน์และส่งเสริมทางด้านคุณธรรมด้วย  

 
๔.๓ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น โดยได้มีการศึกษาความคิดเห็นก่อนการอบรม จากนั้นจึงได้จัดการอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง และได้ศึกษาความคิดเห็นหลังการอบรม โดยได้จัดท าผลการวิจัยจาก
ระดับความคิดเห็นของเยาวชน ซึ่งได้จัดท าผลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท้ังก่อนและหลังการอบรม 
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยใน
จังหวัดขอนแก่นก่อนการอบรม 
 

การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย
ในจังหวัดขอนแก่นก่อนการอบรม  

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) ส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ ๒๒.๘ ๓๑.๖ ๓๗.๔ ๔.๔ ๓.๘ 



๑๐๓ 
 

๒) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ ๓๖.๒ ๓๗.๐ ๑๗.๐ ๖.๒ ๓.๖ 
๓) ควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ๓๗.๒ ๓๗.๘ ๑๓.๖ ๕.๐ ๖.๔ 
๔) ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี ๕๐.๒ ๒๔.๐ ๑๒.๒ ๖.๖ ๗.๐ 
๕) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๒๘.๔ ๑๙.๖ ๑๘.๘ ๑๖.๘ ๑๖.๔ 

 

ตารางที่ ๒๑ ระดับความคิดเห็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น
ก่อนการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีการอบรม เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด พบว่า ผู้ปกครอง/ครู
คอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒ รองลงมาเป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒ ตามด้วยการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๒ และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นล าดับต่อมา  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ ส่วนการส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘  
 

  ๔.๓.๒ ระดับความคิดเห็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยใน
จังหวัดขอนแก่นหลังการอบรม 
 

การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นหลังการอบรม  

ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ ๖๖.๘ ๒๑.๙ ๖.๔ ๒.๒ ๒.๒ 
๒) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ ๕๗.๙ ๓๐.๒ ๘.๗ ๑.๖ ๑.๐ 
๓) ควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ๕๘.๘ ๑๖.๓ ๑๗.๗ ๔.๒ ๒.๔ 
๔) ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี ๕๓.๓ ๒๒.๑ ๑๑.๕ ๘.๗ ๓.๘ 
๕) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๖๘.๒ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒.๔ ๒.๐ 

ตารางที่ ๒๒ ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่นหลังการอบรม 

 

 จากตารางดังกล่าวพบว่า หลังจากผ่านการอบรมแล้ว เยาวชนมีระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด คือ การใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ รองลงมาเป็นการส่งเสริมการรับรู้สื่อ
อย่างมีสติ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘ ล าดับต่อมาเป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๘ ต่อด้วยฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์  คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ ส่วน
ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓  



๑๐๔ 
 

 

  ๔.๓.๓ ความเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
  ผลการวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น โดยการ
สัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถสังเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ออกเป็น ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

   ๑. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย 
   การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านร่างกาย คือ การพัฒนาทางร่างกายให้มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงจริยธรรม ๔ ส่วน คือ การพัฒนาร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรม การพัฒนางาน 
และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
    ๑) การพัฒนาทางด้านร่างกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การกินอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ การดูแลรักษาสุขภาพ การออกก าลังกายให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกาย เพราะเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย๑๔๙ 
    ๒) การพัฒนาพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ฝึกให้
เยาวชนรู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวัย๑๕๐ การรู้จักเวลาในการ
ใช้โทรศัพท์๑๕๑ พักผ่อนอย่างเพียงพอ การส ารวมพฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้ก่อป๎ญหา
หรือความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม๑๕๒  
    ๓) การพัฒนางาน การรับผิดชอบในการท างาน การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ใช้เวลาว่างเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การช่วยงานผู้ปกครอง ช่วยงานโรงเรียน การหา
ความรู้เพิ่มเติม การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนางานมอบหมายให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน๑๕๓ 
    ๔) พัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกลักษณะให้พึงประสงค์ เช่น การยืน 
การเดิน การไหว้ การแสดงความเคารพ การเข้าสังคม ความสะอาด ความเรียบร้อย๑๕๔  
 

   ๒. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้เยาวชน
สร้างกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความเห็นแก่ตัวและส่งเสริมการแสดงออกในรูปของ

                                                           

 ๑๔๙ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๐ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๑ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๒ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๓ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

การเสียสละเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ท าสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนด้วย เพ่ือให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของเยาวชน
อีกชั้นหนึ่ง โดยควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๖ ส่วน ดังนี้   
    ๑) การพัฒนากิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม๑๕๕ เช่น กิจกรรมจิตสาธารณะ การเสียสละช่วยเหลืองานทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา เช่น 
การเข้าวัด ท ากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา๑๕๖ ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกปุาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม๑๕๗ ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม๑๕๘ ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมทางประเพณีของชุมชน๑๕๙ 
    ๒) การพัฒนาทางศีลธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ทั้ง
ส่วนที่เป็นระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติทางสังคม กฎเกณฑ์ทางสังคม๑๖๐ เรียนรู้กฎเกณฑ์และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ทางสังคม๑๖๑ ปลูกฝ๎งให้เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม ปฏิบัติตามศีลธรรมและจริยธรรมทาง
ศาสนา๑๖๒ การพัฒนาระเบียบวินัยทางสังคมและวินัยในการใช้เทคโนโลยี๑๖๓ 
    ๓) การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม การปลูกฝ๎งให้เยาวชนมีมารยาททาง
สังคม อันเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคม การวางตัวอย่างเหมาะสม การมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง
จะท าให้มารยาทเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วย๑๖๔  
    ๔) การพัฒนาจริยธรรมสังคม การพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เป็น
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางสังคม๑๖๕ ส่งเสริมป๎จจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาจริยธรรม 
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาจริยธรรม ท าให้เป็นสังคมแห่ง

                                                           

 ๑๕๕ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๖ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๗ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๘ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๕๙ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๐ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๒ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๓ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๔ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๕ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 

จริยธรรม และสังคมก็จะหล่อหลอมและก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน๑๖๖ โดยคนใน
สังคมร่วมกันส่งเสริมและควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม๑๖๗ 
    ๕) พัฒนาการปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาในรูปของการ
เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกไร้พรมแดนอย่างสร้างสรรค์ สามัคคี และเกิดความปรองดอง๑๖๘ 
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม๑๖๙ 
    ๖) การพัฒนาพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกฝ๎งให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของระบบนิเวศ ปลูกฝ๎งให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๑๗๐ สร้าง
เครือข่ายการรับรู้และรักษาสิ่งแวดล้อม๑๗๑ 
 

   ๓. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
   จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่
ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ๖ ส่วน ดังนี้ 
    ๑) การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การปลูกฝ๎งให้เยาวชนมีจิตส านึกเชิง
จริยธรรมให้มากขึ้น ปลูกฝ๎งค่านิยมทางจริยธรรม๑๗๒ พัฒนาจิตส านึก การพัฒนาความส านึกรัก เช่น 
ส านึกรักครอบครัว โรงเรียน วัฒนธรรม และสังคม๑๗๓ พัฒนาจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม๑๗๔ 
    ๒) การพัฒนาจิตสาธารณะ ปลูกฝ๎งให้มีจิตอาสา๑๗๕ ปลูกฝ๎งให้มีความ
เสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่ออุทิศตนสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม๑๗๖  
    ๓) การพัฒนาแนวทางการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ ทั้งผู้ปกครองและโรงเรียน
ควบคุมการใช้สื่อให้อยู่ในการอบของจริยธรรม มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้สื่อของเยาวชน และ
ส่งเสริมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์๑๗๗ ส่งเสริมการใช้สื่อเพ่ือแสวงหาความรู้ การมอบหมายงาน
                                                           

 ๑๖๖ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๗ อ้างแล้ว, นางสมหวัง แขโส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๘ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๖๙ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๐ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๒ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๓ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๔ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๕ อ้างแล้ว, สาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๖ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๗ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 
 

สร้างสรรค์ให้ค้นคว้า การแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อและเว็ปไซด์ที่มีคุณค่าเชิงจริยธรรม ๑๗๘ การ
มอบหมายงานค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกจิตจากสื่อออนไลน์๑๗๙ ฝึกเยาวชนให้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรม
จากโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ เพ่ือให้สื่อเชิงสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาจิตใจ๑๘๐ 
    ๔) การพัฒนาคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ ความเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่น โดยการฝึกจิตตภาวนาทุกวันในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการแผ่เมตตาจิตด้วย๑๘๑ เมื่อกลับมาบ้าน
ผู้ปกครองก็ปลูกฝ๎งให้ไหว้พระก่อนนอน ฝึกจิตตภาวนา และแผ่เมตตาจิต ซึ่งจะท าให้จิตใจหยาบ
กระด้างลง๑๘๒ งดการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเจริญสติ๑๘๓ เพ่ือส่งเสริมสติและความรู้เท่าทัน
ตนเองโดยไม่มีสิ่งเร้ามาท าให้จิตฟูุงซ่าน๑๘๔ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม๑๘๕

    ๕) พัฒนากิจกรรมเสริมจริยธรรม การจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริม
คุณภาพทางจิตใจเพ่ือเตรียมจิตให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่๑๘๖  
    ๖) การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
และโรงเรียน เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการด าเนินชีวิดีงาม๑๘๗  
 

   ๔. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา 
   ป๎ญญาเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ นอกจากการพัฒนาพฤติกรรรมเชิง
จริยธรรมแล้วยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาป๎ญญาเชิงจริยธรรม ๙ ส่วน ดังนี้ 
    ๑) การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต เพ่ือให้เข้าใจชีวิต๑๘๘ พัฒนาจิตส านึกการ
รู้จักคุณค่าของชีวิต และการส่งเสริมความเชื่อแบบสัมมาทิฏฐิ๑๘๙ ส่งเสริมแนวทางการวางแผนชีวิต 
เพ่ือให้รู้จักการก าหนดอนาคตตัวเองล่วงหน้า๑๙๐  

                                                           

 ๑๗๘ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๗๙ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๐ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๑ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๒ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๓ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๔ อ้างแล้ว, นางสาวนัตติยา มีโพนทอง, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๕ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๖ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๗ อ้างแล้ว, นายช านาญ ไผครบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๘ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๘๙ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๐ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

    ๒) พัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยโรงเรียนก าหนด
ชั่วโมงเกี่ยวกับการอ่านเพ่ือจับใจความและการคิดวิเคราะห์๑๙๑ ผู้ปกครองใช้สื่อเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เพ่ือจะได้รู้ว่าลูกสนใจเรื่องอะไร ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างวัย๑๙๒ 
    ๓) พัฒนาการใช้ป๎ญญาทางเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีส่งเสริม
ป๎ญญาทางจริยธรรม๑๙๓ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนาสติและสัมปชัญญะรู้เท่าทันการใช้สื่อ และมีโยนิโสมนสิการเข้ามาควบคุมการใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยี๑๙๔  
    ๔) การให้รางวัลจูงใจ การให้รางวัลเยาวชนผ่านสื่อ เช่น การยกย่อง ชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณผู้ตั้งใจเรียนหรือผู้ที่ท าความดีให้เป็นที่ประจักษ์๑๙๕ 
    ๕) พัฒนาความตระหนักรู้ การมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์ ฝึกใช้ป๎ญญาใน
การแก้ป๎ญหาอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ๑๙๖ การสอนให้รู้จักสถานะของตน สังคม ชุมชน๑๙๗ รู้จัก
คุณค่าและความส าคัญของชีวิต และรู้จักปกปูองคุ้มครองชีวิตให้ปราศจากโทษภัยต่างๆ๑๙๘   
    ๖) พัฒนาความคิดในทางสังคม ท าให้เข้าใจความแตกต่างและความ
หลากหลาย ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกัน๑๙๙ 
    ๗) พัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้เพ่ือการผลิตสื่อน้ าดีมากขึ้น 
การเผยแพร่สื่อดีๆ ให้มากยิ่งขึ้น  แนะน าเว็ปไซด์และสื่อดีๆ ให้นักเรียน๒๐๐ เปิดช่องทางให้เยาวชนได้
มีโอกาสผลิตสื่อและมีเวทีในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์๒๐๑    
    ๘) พัฒนากระบวนการแนะแนวจริยธรรม บางครั้งไม่จ าเป็นต้องสอน
จริยธรรม แต่สามารถเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาในรูปของการแนะแนว ซึ่งจะท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย

                                                           

 ๑๙๑ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๒ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๓ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๔ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๕ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๖ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๗ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๘ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๑๙๙ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๐ อ้างแล้ว, นางนารี ชโยภาส, เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๑ อ้างแล้ว, นางนวลศรี ธาตุบุรมย์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 
 

มากกว่าการมุ่งอบรมจริยธรรมเพียงอย่างเดียว จึงจ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมความรู้ในรูปของการ
แนะแนว๒๐๒  
    ๙) พัฒนาการศึกษาแบบสัมมาทิฏฐิ พยายามท าให้เยาวชนมีความรู้คู่กับ
คุณธรรม สอนให้มีทัศนคติในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี และเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง 
ส่งเสริมความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม และเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ๒๐๓

ส่งเสริมการศึกษาแบบสัมมาทิฏฐิ๒๐๔ 
 

  ๔.๓.๔ ความเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน 
  คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมแก่เยาวชน ๕ แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   ๑) พัฒนาเยาวชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนา
พฤติกรรมของเยาวชน ใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาประยุกต์ใช้พัฒนาพฤติกรรม เช่น ถ้าสนใจหนังหรือ
ละครก็ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหนังหรือละคร ถ้าสนใจเกมส์ก็ออกแบบเป็นเกมส์คุณธรรม 
เป็นต้น โดยการให้เยาวชนสรุปกิจกรรมในเชิงคุณธรรม๒๐๕ ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ธรรมะหรือเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ เช่น พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง พระมหากษัตริย์ 
ดารา นักร้องหรือบุคคลสาธารณะที่สังคมยอมรับ๒๐๖ 
   ๒) พัฒนาการอบรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดกระบวนการอบรมจริยธรรม
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์๒๐๗ ใช้สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและข้อคิดต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิต๒๐๘ สร้างบทเรียนออนไลน์สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน๒๐๙ 
   ๓) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด๒๑๐ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
คุณค่า๒๑๑ 

                                                           

 ๒๐๒ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๓ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๔ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๕ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๖ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๗ อ้างแล้ว, นายป๎ญญา รอดแพง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๘ อ้างแล้ว, นางสาวหัติยา เคราะห์ดี, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐๙ อ้างแล้ว, นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑๐ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 
 

   ๔) พัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันในครอบครัว โดยให้ครอบครัวร่วมกัน
พัฒนาจริยธรรมไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างฐานทางจริยธรรมให้เข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากครอบครัว๒๑๒ ให้
ครอบครัวมีบทบาทในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นการร่วมมือสอดรับกันกับสถานศึกษา 
โดยการรายงานพฤติกรรมระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์๒๑๓  
   ๕) พัฒนาสื่อเชิงจริยธรรม โดยพัฒนาการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับเยาวชน ควบคุม
การผลิตสื่อไม่ให้กระตุ้นหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี๒๑๔ ส่งเสริมงบประมาณหรือช่องทางในการผลิตสื่อ
เชิงสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากการผลิตแล้วยังต้องควบคุมกระบวนการใช้ด้วย  เพราะผู้ใช้เป็น
ลูกค้าด้วย ด ารงฐานะเป็นผู้เสพเทคโนโลยี จึงควรมีกระบวนการคัดสรรค์ การเลือกสรรสื่อที่มีคุณค่า 
และการพัฒนาต่อยอดสื่อเชิงจริยธรรมให้เป็นสื่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเติมสื่อน้ าดีเข้าไปใน
สังคมมากยิ่งขึ้น ท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อน้ าดีได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังผลักดันให้เยาวชนมีทุน
และเวทีในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีการแข่งขันและพัฒนาสื่อเชิงจริยธรรมมากขึ้น๒๑๕ 
 

 ๔.๓.๕ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัยระดับความเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นก่อนและหลังการอบรม พบว่ามีนัยยะส าคัญดังนี้ 
 ก่อนที่จะมีการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี 
(ร้อยละ ๕๐.๒) รองลงมาเป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ ๓๗.๒) ตามด้วยการฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ (ร้อยละ ๓๖.๒) และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นล าดับต่อมา (ร้อยละ ๒๘.๔) ส่วนการส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ 
เป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๒๒.๘) โดยเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมควรให้น้ าหนักไปที่ผู้ปกครองและครู
เป็นผู้คอยอบรมสั่งสอน  
 หลังจากผ่านการอบรมแล้ว เยาวชนมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนแปลงไป โดยเรียงจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด
ตามล าดับ ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (ร้อยละ ๖๘.๒) การ
ส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ (ร้อยละ ๖๖.๘) ล าดับต่อมาเป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
(ร้อยละ ๕๘.๘) ต่อด้วยฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ (ร้อยละ ๕๗.๙) ส่วน
                                                                                                                                                                      

 ๒๑๑ อ้างแล้ว, นายโกเมน โชติศิริ, เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑๒ อ้างแล้ว, นางสมประสงค์ พ่ึงสุข, เมื่อวันท่ี ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑๓ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑๔ อ้างแล้ว, นายเจนณรงค์ วิธีดี, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 
 ๒๑๕ อ้างแล้ว, ดร.เพ็ญแข บัวภา, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 

ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๕๓.๓) แสดงให้เห็นนัยยะ
ส าคัญ คือ ความเห็นหลังการอบรมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยให้น้ าหนักการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมไปที่การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต่อวิถีชีวิต 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีได้ จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไป
พร้อมกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ส่วนการพัฒนาจริยธรรมโดยผู้ปกครองและครูคอย
แนะน าสั่งสอนเป็นล าดับสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้าการอบรมมาเป็นล าดับแรก สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชน
ต้องการให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ผลความคิดเห็นของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น จ าแนกการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมออกเป็น ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย ๔ ส่วน คือ การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรม การพัฒนางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ ๒) การพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๖ ส่วน คือ การพัฒนากิจกรรมทาง
สังคม พัฒนาทางศีลธรรม พัฒนากิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมสังคม พัฒนาการ
ปรับตัวเขา้กับสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ๓) การพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์ ๕ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม 
การพัฒนาจิตสาธารณะ การพัฒนาแนวทางการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาคุณธรรม และพัฒนา
กิจกรรมเสริมจริยธรรม ๔) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านป๎ญญา ๙ ส่วน คือ 
การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา พัฒนาการใช้ป๎ญญาทางเทคโนโลยีเชิง
จริยธรรม การให้รางวัลจูงใจ พัฒนาความตระหนักรู้ พัฒนาความคิดในทางสังคม พัฒนาสื่อเชิง
สร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการแนะแนวจริยธรรม และพัฒนาการศึกษาแบบสัมมาทิฏฐิ  
  ส่วนการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน ผลความคิดเห็นของ
คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชน คือ การหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ และสามารถ
พัฒนาการอบรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี พัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันในครอบครัวเพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการพัฒนาสื่อเชิงจริยธรรมด้วย  
 

๔.๔ สรุปการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
      ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น
ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จ าแนกออกเป็น ๓ ขั้นตอน 



๑๑๒ 
 

 

  ๔.๔.๑ ขั้นการส ารวจพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
  เริ่มต้นจากการส ารวจหรือท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนว่ามี
อะไรบ้าง สาเหตุที่ท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม ป๎จจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม เพ่ือให้
เข้าใจสภาพป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา ป๎จจัยที่ท าให้เกิดป๎ญหา เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ป๎ญหาและ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งสอดคล้องกับป๎ญหาที่
แท้จริง  
  จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของเยาวชนที่เป็นป๎ญหาทางจริยธรรมจ าแนกออกเป็น ๕ 
ส่วน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการขาดละเมิดศีล ๕ โดยการวัดผลหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ซึ่งจะ
กล่าวถึงเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหามากที่สุดในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ (๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะ
รุนแรงมากที่สุด คือ การฆ่าผู้อื่น ร้อยละ ๖๒.๖ (๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตมากที่สุด คือ การเอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ร้อยละ ๖๑.๖ (๓) พฤติกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศมากที่สุด คือ การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ร้อยละ ๘๓.๑ (๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสารมากที่สุด คือ 
การพูดค าหยาบ ร้อยละ ๕๙.๘ และ (๕) พฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด คือ การขาด
สติสัมปชัญญะ ร้อยละ ๗๒.๒ เมื่อรู้จักพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมแล้วจึงน าไปสู่การสืบสาวหา
สาเหตุของป๎ญหา 
  ส่วนสาเหตุของป๎ญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังการอบรม พบว่า มี ๑๐ สาเหตุ โดย
เรียงล าดับจากสาเหตุของป๎ญหาละเมิดจริยธรรมจากล าดับที่มากที่สุดในแต่ละประเด็นตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ป๎ญหาส่วนตัวของเยาวชน ร้อยละ ๗๓.๔ (๒) การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ร้อยละ ๗๒.๘      
(๓) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ร้อยละ ๖๗.๘ (๔) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ร้อยละ ๖๗.๔ 
(๕) การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๖๓.๐ (๖) กระบวนการอบรมสั่งสอนขาดประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๕๔.๗ (๗) ค่านิยมสมัยใหม่ ร้อยละ ๕๔.๕ (๘) ความเจริญทางเทคโนโลยี ร้อยละ ๔๑.๙ (๙) ป๎ญหา
การบีบคั้นทางการเมือง ร้อยละ ๓๘.๐ และ (๑๐) การใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ร้อยละ ๓๑.๔ 
  ป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนหลังการอบรม พบว่า มีจ านวน ๑๒ ป๎จจัย โดย
เรียงล าดับป๎จจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมจากล าดับที่มากที่สุดในแต่ละประเด็นตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ป๎จจัยด้านป๎ญหาครอบครัว ร้อยละ ๗๖.๓ (๒) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพ
ติดร้อยละ ๗๕.๗ (๓) ป๎จจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ ร้อยละ ๖๘.๐ (๔) ป๎จจัยด้าน
การศึกษาที่ไม่เน้นการพัฒนาจริยธรรม ร้อยละ ๖๕.๒ (๕) ป๎จจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่
ไม่ดีจากสื่อต่างๆ และป๎จจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการละเมิดจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ร้อยละ 
๖๓.๒ (๖) ป๎จจัยด้านทัศนคติเยาวชนไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม ร้อยละ ๖๐.๔ (๗) ป๎จจัยด้านการบีบ
คั้นทางสังคม ร้อยละ ๔๘.๕ (๘) ป๎จจัยด้านบทบาทของสถาบันศาสนามีต่อสังคมลดลง ร้อยละ ๔๓.๙ 
(๙) ป๎จจัยด้านเครื่องมือการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายมากขึ้น ร้อยละ ๓๔.๒ (๑๐) ป๎จจัยด้าน
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ช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น ร้อยละ ๒๒.๙ (๑๑) ป๎จจัยด้านการหลงใหลค่านิยม
และวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒๑.๕ 
  ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรม พบว่า มีจ านวน ๑๐ ส่วน โดย
เรียงล าดับผลกระทบของการละเมิดจริยธรรมจากล าดับที่มากที่สุดในแต่ละส่วนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าให้ผลการเรียนตกต่ า ร้อยละ ๗๔.๘ (๒) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข ร้อยละ ๗๑.๐ (๓) ท า
ให้ครอบครัวเดือดร้อน ร้อยละ ๖๖.๖ (๔) ท าให้มีพฤติกรรมทุจริต ร้อยละ ๖๓.๘ (๕) การก่อ
อาชญากรรม ร้อยละ ๖๒.๔ (๖) การก่อป๎ญหาแก่สังคม ร้อยละ ๕๙.๔ (๗) ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ
ในการยับยั้งชั่งใจ ร้อยละ ๕๖.๕ (๘) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ ๕๖.๓ (๙) ท าให้มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ร้อยละ ๕๓.๕ (๑๐) ท าให้มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย ร้อย
ละ ๔๓.๓ 
  การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับป๎ญหาการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ป๎ญหาตามลักษณะของพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม รวมทั้งการส ารวจสาเหตุการละเมิดจริยธรรมของ
เยาวชน ป๎จจัยที่มีส่วนท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม และพิจารณาว่าการละเมิดจริยธรรมมีผลกระทบ
ต่อส่วนใดบ้าง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดวิธีการและเครื่องมือ ตลอดถึงกระบวนการปูองกัน
และแก้ป๎ญหาพร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนอย่างเหมาะสมต่อไป  
 

  ๔.๔.๒. ขั้นกระบวนการแก้ปัญหาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
  จากการศึกษาพบว่า การแก้ป๎ญหาควรให้ความส าคัญกับประเด็นของพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรม ประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ป๎จจัยที่ส่งเสริมการละเมิดจริยธรรม 
และผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรม จากนั้นจึงหาแนวทางในการแก้ป๎ญหา ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๕ 
ส่วน ดังต่อไปนี้  
   ๑) การแก้ป๎ญหาโดยครอบครัว โดยสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว 
โดยให้ผู้ปกครองเอาใจใส่บุตรหลาน เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น ปรับบทบาทให้เป็นที่ปรึกษาบุตรหลาน รู้จัก
รับฟ๎งความคิดเห็นและรับฟ๎งการระบายความรู้สึกต่อป๎ญหาของบุตรหลาน ลดทอนการการลงโทษ
หรือการใช้อ านาจในครอบครัวลง ลดช่องว่างระหว่างวัย เอาใจใส่พฤติกรรมและการศึกษาของบุตร
หลาน ไม่มุ่งจับผิดมากเกินไป หาโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือปูองกันการมีโลกส่วนตัวมากเกินไป
เพราะจะท าให้ไม่รู้ว่าบุตรหลานมีป๎ญหาอะไร เช่น งดใช้สื่อเพ่ือท างานร่วมกัน กินข้าวด้วยกันเพ่ือจะ
ได้พูดคุยเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ดูโทรทัศน์ด้วยกัน ท ากิจกรรมทางศาสนาด้วยกัน เป็น
ต้น โดยผู้ปกครองจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ไม่แสดงความคาดหวังกับบุตรหลาน
มากเกินไปจนกลายเป็นความกดดัน โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่นและความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 
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   ๒) แก้ป๎ญหาโดยสถานศึกษา โดยสถานศึกษาและครอบครัวจะต้องรับช่วงภารกิจต่อ
กัน นอกจากโรงเรียนจะมุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชนแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีกระบวนการแก้ป๎ญหาและ
พัฒนาทางจริยธรรมด้วย โดยการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีการ
ตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เมื่อกระท าความผิดควรมีการแนะน าสั่งสอนเป็นเบื้องต้น ถ้าไม่ผิด
มากก็ไม่ควรให้เรื่องถึงผู้ปกครอง เพ่ือไม่ให้รู้สึกอับอายเพ่ือน โดยไปเพ่ิมกิจกรรมหรือชั่วโมงจริยธรรม
ให้กับผู้กระท าผิด เพราะบางครั้งเยาวชนอาจไม่ได้ละอายหรือหวาดกลัวต่อการท าผิดจริยธรรม (หิริ 
โอตตัปปะ) แต่ที่ไม่ท าผิดจริยธรรมเพราะว่าไม่อยากถูกเพ่ิมกิจกรรมหรือชั่วโมงจริยธรรม ซึ่งเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และอย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์ควรมีการจัดชั่วโมงเข้าพบครูที่ปรึกษา 
เพ่ือช่วยรับฟ๎งและแก้ป๎ญหา ซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมด้วย โดยทางโรงเรียนจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเชิดชูและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้มีพฤติกรรมดีงามและสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณะ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการในเชิงจริยธรรม 
   ๓) การแก้ป๎ญหาโดยเพ่ือน โดยเพ่ือนเป็นป๎จจัยส าคัญต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
เนื่องจากมีวัยเดียวกัน จึงมักมีพฤติกรรมคล้ายกัน จึงควรอบรมความเป็นกัลยาณมิตรให้เยาวชน เพ่ือ
จะได้รู้ความเป็นเพ่ือนที่ดี คือ เพ่ือนแท้ เพ่ือนตาย เพ่ือนที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนอย่างจริงใจโดยไม่หวัง
สิ่งใดตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี หาสิ่งดี ๆ ให้กันด้วยความจริงใจ โดยเพื่อนที่ดีมีคุณสมบัติ ๗ ประการ 
คือ (๑) ปิโย คือ ความน่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม มี
ความสุภาพเรียบร้อย (๒) ครุ คือ ความน่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ ปลอดภัย รู้จักการแยกแยะถูกผิด มีความสุจริต และมีพฤติกรรมน่าเคารพ (๓) 
ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ มีความรู้และภูมิป๎ญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอามาเป็นแบบอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย มีแต่พฤติกรรมที่มีคุณค่า (๔) วตฺตา จ คือ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ 
รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี  เป็นผู้มีเหตุผล
ประกอบการกระท า การพูดหรือแสดงความคิดเห็น (๕) วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่
จะรับฟ๎งค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟ๎งได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว  ยอมรับฟ๎ง
ความคิดเห็นและความทุกยากล าบากของเพ่ือน (๖) คมฺภีรํฺจ กถ  กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ าลึกได้ 
สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป มีสติป๎ญญาดีรู้ลึก
ซึ่งในแต่ละประเด็น แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง มีเหตุผลรองรับ ไม่มุ่งเอาชนะหรือฟาดฟ๎น
คนอ่ืนด้วยการใช้ป๎ญญาที่เหนือกว่า (๗) โน จฏฐาเน นิโยชเย คือ ไม่แนะน าหรือชักชวนไปในเรื่อง
เหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ชักจูงเพ่ือนไปสู่อบายมุขหรือการกระท าผิดกฎหมายและ
กฎทางจริยธรรม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างกัลยาณมิตร 
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   ๔) การแก้โดยชุมชนหรือสังคม โดยในสังคมหรือชุมชนจะมีสถาบันต่างๆ และองค์กร
ทางสังคมจ านวนมาก ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ป๎ญหาและพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชน โดยการปรับโครงสร้างสังคมไม่ให้เอ้ือต่อการละเมิด
จริยธรรม เช่น ไม่ให้มีแหล่งบันเทิงเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุขในชุมชน ร่วมกันสอดส่องป๎ญหาหรือภัย
คุกคามต่อเยาวชน มีระเบียบกฎเกณฑ์และวัฒนธรรมอันดีงาม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่มีความขัดแย้ง
หรือรุนแรงในชุมชน มีความสามัคคีปรองดองกัน มีบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มีแรงจูงใจในการท า
ความดี และมีความเป็นธรรมทางสังคม เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เยาวชนมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์  
   ๕) แก้โดยสถาบันศาสนา โดยสถาบันทางศาสนามีบทบาทโดยตรงในการพัฒนา
จริยธรรมแก่คนในสังคม ในอดีตคนในสังคมจะมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เล็ก จึงได้มีการซึมซับ
ทัศนคติและแนวทางด าเนินชีวิตที่ดีงาม แต่ป๎จจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ช่องว่างกับ
ศาสนาห่างเหินขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องหาแนวทางให้กระชับช่องว่างให้ใกล้มากขึ้น ซึ่งท าได้หลาย
แนวทาง คือ (๑) น าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้และพัฒนาจริยธรรมภายในวัด ทั้งในรูปของห้องเรียน
สัญจร และเข้าค่ายคุณธรรม (๒) น าพระสงฆ์ไปสอนจริยธรรมหรือจัดค่ายคุณธรรมที่โรงเรียน (๓) งาน
มอบหมายให้เยาวชนไปค้นคว้าหลักธรรมหรือสัมภาษณ์พระสงฆ์ (๔) การเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาจริยธรรมโดยผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ป๎ญหาและพัฒนาจริยธรรมโดยใช้
สถาบันทางศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 

    ๔.๔.๓ ขั้นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
   กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบองค์รวม สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย สมอง เชาวน์ป๎ญญา อารมณ์ และมีการพัฒนาทางพฤติกรรมต่อสังคมอย่าง
ประสมประสานกัน โดยการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแต่ละด้านมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 

   ๔.๔.๓.๑ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานกายภาวนา 
    การพัฒนาจริยธรรมเยาวชนฐานการภาวนาจะมุ่งเน้นจริยธรรมทางกายเป็นหลัก 
โดยตระหนักถึงคุณและโทษของเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ ๖ ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ แสดงการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนฐานกายภาวนา 
 

   ๑. การพัฒนาร่างกาย 
   การเจริญเติบโตอย่างสมวัย การพัฒนาร่างกายจะมีการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละ
คนอยู่ภายใต้อิทธิพลของป๎จจัยต่างๆ เช่น การถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ สภาพโภชนาการ การ
เจ็บปุวย การศึกษาของตัวเด็กเอง คุณภาพทางอารมณ์ของบุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
และสภาพของ สังคม ภูมิประเทศที่เด็กอาศัยอยู่ โดยเฉพาะโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยที่
ก าลังเจริญเติบโต ได้รับความเก้ือกูลจากป๎จจัย ๔ เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย   
   ๒. การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  
   นอกจากความเจริญเติบโตแล้ว สมรรถภาพร่างกายก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยจะต้องจัดกิ
กรรมหรือหมั่นดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ มีการออกก าลังกาย การรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขอนามัย และพักผ่อนให้เพียงพอ เพ่ือให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  
   ๓. การพัฒนาทักษะทางอิริยาบถ  
   การฝึกให้ความรู้แก่เยาวชนให้รู้จักการพัฒนาทางด้านอิริยาบถ ไม่ใช่แค่การรู้จักใช้
อิริยาบถที่สมดุลเท่านั้น แต่ควรฝึกใช้อิริยาบถหลักและอิริยาบถย่อยอย่างมีสติ มีสติรู้เท่าทันการยืน 
เดิน นั่ง และนอน รู้เท่าทันการกิน การดื่ม การกระท าต่างๆ รวมทั้งอากัปกิริยาต่างๆ เมื่อมีสติรู้เท่า
ทันอิริยาบถต่างๆ แล้วย่อมท าให้มีอาการส ารวมทางกาย วาจา และใจไปพร้อมกัน เมื่ออยู่ในอาการ
ส ารวมย่อมไม่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม และไม่ท าให้ตนเองหรือสังคมเกิดความเดือดร้อน 
   ๔. การพัฒนาพฤติกรรม 
   พฤติกรรมเป็นการแสดงออกที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จึงควรพัฒนาพฤติกรรมทางกาย ๓ รูปแบบ คือ (๑) การพัฒนาในรูปของการควบคุม
พฤติกรรม โดยการควบคุมไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือควบคุมอกุศลกรรม (๒) การพัฒนา
ในรูปของการส่งเสริมพฤติกรรมดีงาม คือ ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงกุศลกรรมที่มีผลท าให้ยกระดับชีวิตให้

ฐาน
กาย 

บุคลิกภาพ 

พฤติกรรม 

ศักยภาพทางกาย 

ทักษะทางอิริยาบถ 

ร่างกาย สมรรถภาพทางกาย 

ฐาน
กาย 



๑๑๗ 
 

สูงขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ (๓) พัฒนาในรูปของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ 
   ๕. การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย 
   การพัฒนาศักยภาพทางกายเพ่ือให้สามารถใช้ร่างกายได้ โดยจ าแนกออกเป็น ๔ 
ส่วน ดังนี้ (๑) ใช้ความสามารถของร่างกายตามหน้าที่ คือ ใช้อวัยวะและส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่าง
เต็มศักยภาพ (๒) พัฒนาศักยภาพทางร่างกายตามบทบาท คือ การพัฒนาความสามารถทางกายใน
การท าภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น ใช้ร่างกายในการท างาน ใช้ร่างกายในการศึกษา เป็น
ต้น (๓) พัฒนาศักยภาพทางกายด้วยความรับผิดชอบ คือ รู้จักรับผิดชอบในผลของการกระท าทางกาย 
(๔) การพัฒนาศักยภาพทางการในการด าเนินชีวิต คือ การใช้ร่างกายเพ่ือภารกิจในวิถีชีวิตประจ าวัน
อย่างเกื้อกูล โดยการพัฒนาศักยภาพทางร่างกายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   ๖. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
   การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม โดยบุคลิกภาพเป็น
หน้าต่างของจิตใจ โดยอุปนิสัยของคนมักแสดงออกทางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชน
จะท าให้มีพฤติกรรมดีงามไปด้วย เพราะบุคลิกอันพึงประสงค์ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมเชิง
จริยธรรม ท าให้มีมารยาทดีงาม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลิกภาพก็
จะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย  
 

   ๔.๔.๓.๒ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนา 
   ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนามีความสอดคล้องกับการพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม 

การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกจิกรรมทางศาสนา 

การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม 

การพัฒนาจริยธรรมทางสังคม 

พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาทางศีลธรรม 

พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ฐาน

ศีล 



๑๑๘ 
 

แผนภาพที่ ๒ แสดงการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนฐานศีลภาวนา 
 

   ๑. พัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม 
   การน าพาเยาวชนท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม วันส าคัญของชาติ กิจกรรมในรูปของโครงการ
หรือการรณรงค์ต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจบริบททางสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่และรู้คุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งการปลูกฝ๎งการเสียสละเพ่ือสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  โดย
กิจกรรมทางสังคมจะท าให้เยาวชนมีบทบาทและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อสังคม ท าให้ระวังพฤติกรรม
ของตัวเองเพราะเกรงว่าจะท าให้เสื่อมเสียต่อตนเองและครอบครัว     
   ๒. การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา 
   การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยๆ เพ่ือปลูกฝ๎งให้มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับศาสนา
โดยไม่รู้ตัว ซึ่งจ าแนกกิจกรรมทางศาสนาออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ (๑) กิจกรรมทางศาสนาประจ าวัน 
เช่น การท าบุญตักบาตร การไหว้พระ การท าสมาธิ เป็นต้น (๒) กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันพระ วันส าคัญทางศาสนา การเข้าร่วมงานบุญประเพณีของท้องถิ่น (๓) กิจกรรมเฉพาะกิจ เช่น 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม การอบรมธรรมะ และการพัฒนาศาสนสถาน เป็นต้น (๔) กิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนาที่สถานศึกษาก าหนดให้ท าสม่ าเสมอ เช่น การไหว้พระและท าสมาธิก่อนเข้าเรียน การนิเทศ
เกี่ยวกับจริยธรรมก่อนเข้าเรียน การเรียนวิชาศาสนาและศีลธรรมในโรงเรียน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าจะ
ออกแบบกิจกรรมทางศาสนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และวิถีชีวิตของเยาวชนในแต่ละพ้ืนที่ โดย
กิจกรรมทางศาสนาจะเป็นส่วนส าคัญที่ขัดเกลาจิตใจและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
   ๓. การพัฒนาทางศีลธรรม  
   การมุ่งเน้นพัฒนาศีลธรรมทางศาสนา โดยการก าหนดหลักสูตรหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาทางด้านศีลธรรมโดยตรง ซึ่งมุ่งพัฒนาเพ่ือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นพัฒนา
พฤติกรรมให้เป็นไปตามเบญจศีลและเบญจธรรมควบคู่กันไป ซึ่งประเมินพฤติกรรมโดยใช้ศีล ๕ เป็น
ตัวชี้วัด โดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ ทัศนคติต่อศีล ๕ เจตนารมณ์ของศีล ๕ การปฏิบัติตาม
ศีล ๕ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสมาทานศีลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจ าเป็นต้องจัดโครงการหรือ 
คอร์สการอบรมศีลธรรมโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยในทางศีลธรรม และ
สามารถขยายขอบเขตทางศีลธรรมไปสู่ศีลธรรมด้านอื่นๆ เช่น ศีลธรรมในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
   ๔. การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม 
   การพัฒนากิริยามารยาททางสังคมเป็นการมุ่งพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 
ตลอดถึงกิริยามารยาททางสังคม เพ่ือให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มีมารยาท
เรียบร้อยดีงาม รู้จักการวางตัวเหมาะสม รู้จักกาลที่เหมาะสม รู้จักบุคคล รู้จักบริบทชุมชน เป็นต้น 
โดยกิริยามารยาทสังคมจะเป็นตัวก าหนดลักษณะการด าเนินชีวิตและควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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   ๕. การพัฒนาจริยธรรมทางสังคม 
   ในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนา นอกจากจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแล้วยังควรฝึกหัดพัฒนาจริยธรรมทางสังคมด้วย ซึ่งเป็นจริยธรรมพ้ืนฐานที่ปฏิบัติ
ร่วมกันในสังคม แม้จะนับถือศาสนาแตกต่างกันก็ตาม เช่น การไม่ก่อป๎ญหาหรือความเดือดร้อนแก่
สังคม การไม่ทุจริต การไม่ท าร้ายกัน ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ไม่หลงมัวเมาในอบายมุข การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการด ารงชีพอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น ซึ่งจริยธรรมพ้ืนฐานเหล่านี้มีสอน
อยู่ทุกศาสนาและควรน ามาพัฒนาเยาวชนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมทางสังคม โดยขึ้นอยู่กับครอบครัว 
สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างสังคม และระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นสิ่งควบคุมและหล่อหลอม
พฤติกรรมให้เคารพกฎเกณฑ์เดียวกัน รวมทั้งจริยธรรมในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
   ๖. พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   การเกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมส่วนหนึ่งมาจากความแตกต่างในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ท าให้มีความเชื่อ วิถีชีวิต กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน เมื่อความแตกต่างถูกยกมา
เป็นเงื่อนไขและไม่ยอมรับกันจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม จึงควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเข้าใจกัน ยอมรับกัน ปรับตัวเข้าหากัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมด้วยความ
สามัคคี ปรองดอง และร่วมมือกันสรรสร้างคุณประโยชน์ร่วมกัน 
   ๗. พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
   การปลูกฝ๎งให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับสภาพ
ป๎ญหาของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงความส าคัญของระบบนิเวศ 
โดยมุ่งพัฒนาพฤติกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ๒ ส่วน คือ (๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็น
กระบวนการให้ความรู้เพ่ือเข้าใจสภาพและป๎ญหาตลอดถึงกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (๒) การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกื้อกูล
ต่อชีวิต เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เช่น น้ าสะอาดไม่
เพียงพอ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลไม่ดี ที่อยู่ไม่สะอาด และมีมลภาวะต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดป๎ญหา
สุขภาพหรือโรคระบาดตามมา เพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต จึงควรมีการพัฒนา
พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วย  
 

   ๔.๔.๓.๓ การพัฒนาจริยธรรมฐานจิตตภาวนา  
   การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนฐานจิตตภาวนา มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจและอารมณ์ โดยจ าแนกการพัฒนาจิตตภาวนาออกเป็น ๗ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๓ แสดงการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนฐานจิตตภาวนา 
 

   ๑. การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม 
   การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เน้นการเสริมสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม 
จ าแนกออกเป็น ๔ ส่วน คือ (๑) ปลูกฝ๎งจิตส านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของจริยธรรม  
(๒) การปลูกฝ๎งค่านิยมเชิงจริยธรรมตั้งแต่เยาวชน (๓) การปลูกฝ๎งอุดมคติชีวิตเชิงจริยธรรม (๔) การ
พัฒนาจิตส านึกเชิงจริยธรรมฐานราก คือ จิตส านึกรักชีวิตตนเอง ส านึกรักครอบครัว ส านึกรัก
โรงเรียน ส านึกรักท้องถิ่น และส านึกรักธรรมชาติ โดยจิตส านึกจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ตระหนังถึงคุณค่า
ของจริยธรรม เมื่อรู้จักคุณค่าแล้วก็จะปฏิบัติตามจริยธรรมโดยไม่ต้องใช้การบีบบังคับ 
   ๒. การพัฒนาจิตสาธารณะ 
   ป๎ญหาส าคัญของการละเมิดจริยธรรมหรือขัดขวางการพัฒนาจริยธรรมก็คือการยึด
มั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ส่งผลให้จะท าอะไรก็ต้องคิดถึงตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อไม่ได้
ดั่งใจตัวเองก็จะพร้อมจะท าลายหรือสร้างป๎ญหาความเดือดร้อน การพัฒนาเชิงจริยธรรมจึงควรพัฒนา
ที่จิตใจด้วย โดยการลดความถือมั่นในตนเอง ท าให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย เปิดใจรับรู้ความรู้สึกนึกคิด
ของคนอ่ืน มองชีวิตได้รอบด้าน มองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เปลี่ยนมุมมองเชิงอัตตประโยชน์
เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะท าให้จิตมีวิถีสาธารณะมากขึ้น ส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือผู้อ่ืนและสั งคม โดย
จะท าให้มีพฤติกรรมเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นจริยธรรมในเชิงคุณค่า 
    

การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม 

การพัฒนาจิตสาธารณะ 

พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสือ่เชิงสร้างสรรค ์

การพัฒนาสุขภาพจติ 

การพัฒนาคุณภาพจิต 

การพัฒนาสมรรถภาพจิต 

การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพจิต 

ฐานจิต 



๑๒๑ 
 

   ๓. พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิงสร้างสรรค์ 
   ป๎จจุบันสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชน
เป็นวัยที่ไวต่อการตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี เช่น การใช้จ่ายฟุุมเฟือยไปกับเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยีโดยไม่รู้คุณค่า ไม่รู้จักบ ารุงรักษา และการหลงใหลในเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มี
พฤติกรรมขัดจริยธรรมหลายรูปแบบ เช่น เมื่อหลงใหลในเทคโนโลยีแต่ไม่มีเงินซื้อ ท าให้ต้องลักขโมย
หรอืปล้น จี้ ค้าสิ่งเสพติดเพ่ือจะได้เงินมาซื้อเทคโนโลยีใหม่ บางกรณีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีโดยขาด
วิจารณญาณ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเริ่มจากการเสริมสร้างความตระหนัก
รู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆ โดยพิจารณาถึงคุณค่าเกื้อกูลแล้วจึงผลิต พิจารณาถึงคุณค่ าในการใช้
ประโยชน์แล้วจึงซื้อ พิจารณาอย่างรู้เท่าทันสื่อแล้วจึงใช้ และใช้อย่างมีสติ ซึ่งจะท าให้มีกระบวนการ
ควบคุม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และส่งเสริมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์อย่างรู้เท่าทันสื่อ 
   ๔. การพัฒนาสุขภาพจิต  
   สุขภาพจิต (Mental Health) เป็นภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ป๎ญหา 
สร้างสรรค์ท างานได้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ สุขภาพจิตเป็นระดับความ
เป็นอยูท่ีด่ีทางจิตใจหรือการปลอดโรคทางจิต ปราศจากความบีบคั้นหรือความเครียดทางจิต โดยส่วน
ใหญ่คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเป็นผลพวงมาจากการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี ดังนั้น ในการพัฒนาพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงควรมีการพัฒนาสุขภาพจิตด้วย โดยการเจริญจิตตภาวนาเพ่ือให้มี
สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะท าให้มีสมาธิ ปีติ ผ่อนคลายและมีสุขภาวะทางจิตแล้วยังท าให้รู้เท่าทันอารมณ์ซึ่ง
จะส่งผลต่อสามารถในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี     
   ๕. การพัฒนาคุณภาพจิต  
   การพัฒนาคุณภาพจิตของเยาวชนตามแนวสมถกรรมฐาน โดยเน้นไปที่การฝึกจิตให้
รู้เท่าทัน สภาวะของจิตหรือฝึกจิตให้นิ่งสงบอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้
เกิดสมาธิ ความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกุศลจิตตามมา โดยกุศลจิตที่เด่นชัด ได้แก่ ความ
สงบ ความระงับจากกิเลสตัณหา ความผ่อนคลาย ปีติ สุข และมีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมในกลุ่มของ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นคุณธรรมประจ าจิต และแสดงให้เห็นคุณภาพทางจิต เมื่อจิต
มีคุณภาพดีก็จะไม่มีวิถีไปในทางก่ออกุศลกรรม ทั้งยังมีวิถีเพ่ิมพูนกุศลกรรมมากยิ่งขึ้น  โดยวิถีจิตที่มี
คุณภาพจะส่งต่อไปสู่พฤติกรรมดีงามด้วย 
     ๖. การพัฒนาสมรรถภาพจิต  
   สมรรถภาพทางจิต (Mental Fitness) เป็นการท าหน้าที่ของจิตได้ดีในระดับสูง โดย
มีลักษณะของจิตรับรู้สิ่งต่างๆ ที่มากระทบสัมผัสได้เร็ว การตระหนักรู้ได้ชัด การรู้เท่าทันอย่างแจ่ม
แจ้ง การจดจ่อไม่ฟูุงซ่าน ไม่หวั่นไหว เป็นต้น การพัฒนาสมรรถภาพจิตโดยเยาวชนฝึกสมถกรรมฐาน
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เพ่ือให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพจิตที่ดีแล้ว ยกระดับไปสู่การสร้างสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็งมั่นคง 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งานทางจิตต่อไป  
   ๗. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพจิต 
   ศักยภาพเป็นความสามารถของจิตที่ผลักดันไปสู่การกระท าเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 
ศักยภาพจิตเป็นพลังเชื่อมต่อไปสู่การกระท า โดยการมีเจตจ านง อุดมคติและเปูาหมายชัดเจนมั่นคง
ในเชิงการพัฒนาชีวิตหรือท าภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จ โดยสัมพันธ์กับการ พัฒนา
ประสิทธิภาพจิตด้วย คือ สิ่งที่แสดงให้รู้ประสิทธิภาพของจิตจะมีคุณลักษณะของก าลังใจ แรงจูงใจ 
และความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการกระท าสิ่งดีงามเพ่ือให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ศักยภาพจิตและประสิทธิภาพจิตจะส่งผลให้มีการพัฒนาพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์อย่างมุ่งมั่นทุ่มเท 
และจะท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิต  
  
 

  ๔.๔.๓.๔ การพัฒนาจริยธรรมฐานปัญญาภาวนา 
  การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนฐานป๎ญญาภาวนา มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาพฤติกรรมทางด้านป๎ญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ าแนกการพัฒนาป๎ญญาภาวนา
ส าหรับเยาวชนออกเป็น ๙ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔ แสดงการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนฐานป๎ญญาภาวนา 
 

   ๑. การพัฒนาการตระหนักรู้ 
   การพัฒนาป๎ญญาในระดับตระหนักรู้ คือ มีสติพิจารณารู้เท่าทันการกระทบสัมผัส
ทางกาย พิจารณาการรู้เท่าทันทางเวทนา พิจารณารู้เท่าทันจิตใจและอารมณ์ และพิจารณารู้เท่าทัน
ต่อธรรมชาติของชีวิต โดยฝึกการตระหนักรู้ตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ เพ่ือให้มีสติรู้เท่าทันในการ
ด าเนินชีวิตและรู้เท่าทันสถานการณต์่างๆ โดยการตระหนักรู้จะท าให้ใช้ชีวิตอย่างส ารวม  
   ๒. การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต 

ฐาน

ปัญญา 

การพัฒนาการตระหนักรู ้

การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต 

การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม 

การพัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา 

การพัฒนาวิจารณญาณ การพัฒนาการประเมินค่า 

การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 

การพัฒนาป๎ญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 

การพัฒนาเหตผุลเชิงจริยธรรม   



๑๒๓ 
 

   การพัฒนามุมมองต่อชีวิตตามความเป็นจริง การเข้าใจองค์ประกอบของชีวิตตาม
หลักขันธ์ ๕ การใคร่ครวญคุณและโทษของการใช้ชีวิตที่ผ่านมา เพ่ือส่งเสริมการเข้าใจพฤติกรรมของ
ตัวเอง เข้าใจความคิดของตัวเอง ส่งเสริมการตระหนักรู้ค่าของชีวิต สอนให้รู้จักวางแผนชีวิตระยะยาว
ในแต่ละช่วงอายุ และวางแผนชีวิตระยะสั้น และก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม 
   ๓. การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม 
   การขยายมุมมองให้กว้างออกไปจากชีวิตตนเอง เพ่ือปลูกฝ๎งทัศนคติทางคุณค่าเชิง
สังคม เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย แล้วพัฒนาทัศนคติเพ่ือให้เห็น
คุณค่าของความหลากหลายที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม จึงควรปลูกฝ๎งให้เยาวชนยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้
มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิทธิเสรีภาพของเพ่ือนมนุษย์ โดยการแสดงความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของคน
ในสังคม ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
เกื้อกูล ซึ่งเป็นจริยธรรมเชิงสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง 
   ๔. การพัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา 
   พัฒนาเพ่ือให้เห็นคุณค่าของการศึกษา สอนให้เห็นข้อดีของการศึกษาและข้อเสีย
ของการไม่ศึกษา โดยส่งเสริมการศึกษา ๓ แนวทางควบคู่กันไป คือ การศึกษาแบบสุตมยป๎ญญา 
การศึกษาแบบจินตามยป๎ญญา และการศึกษาแบบภาวนามยป๎ญญา เพ่ือกระตุ้นให้รู้จักการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
   ๕. การพัฒนาวิจารณญาณ  
   การฝึกให้เยาวชนมีป๎ญญาโดยใช้วิจารณญาณ รู้จักการใช้เหตุผล การคิดใคร่ครวญ
อย่างรอบคอบ โดยใช้กระบวนการโยนิโสมนสิการ คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือหาความรู้ คิด
สืบสาวหาเหตุและผล คิดหาข้อดีและข้อด้อย คิดเพ่ือหาต้นเหตุและกระบวนวิธีการแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ คิดโดยมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง การคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านก่อนการตัดสินใจ เพ่ือ
ปูองกันการกระท าท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดป๎ญหาแก่ตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 
   ๖. การพัฒนาการประเมินค่า 
   พัฒนาป๎ญญาส าหรับการประเมินค่าอย่างเฉลียวฉลาดตามหลักโกศล ๓ แบบ ได้แก่ 
(๑) อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ ความฉลาดรอบรู้ทางเจริญ และเหตุที่ท าให้เกิดความ
เจริญ (๒) อปายโกศล คือ ความฉลาดรอบรู้ในทางเสื่อม รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม รู้จักละอายต่อความ
ชั่ว เกรงกลัวต่อบาป และ (๓) อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่
จะท าให้ส าเร็จ โดยจะท าให้มีป๎ญญารอบรู้ในการเพ่ิมพูนจริยธรรม ป๎ญญารู้เหตุแห่งการละเมิด
จริยธรรม และป๎ญญาในการประเมินค่าเพ่ือแก้ไขป๎ญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ๗. การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 



๑๒๔ 
 

   การผลิตเทคโนโลยีมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดทั้งคุณและโทษต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม จึงควรให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม ที่ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นพิษภัยต่อผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลในการผลิต 
เนื่องจากในอนาคตเยาวชนจะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ผลิต จึงควรพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตในเชิง
สร้างสรรค์และเก้ือกูล เพื่อไม่ให้ก่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อม
กับการส่งเสริมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมช่องทางในการผลิตสื่อและเว็ปไซด์สร้างสรรค์ เกื้อกูล
ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี 
   ๘. การพัฒนาป๎ญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 
   เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ จึงควรมีการพัฒนาป๎ญญาในการใช้
เทคโนโลยี โดยการมุ่งพัฒนาสติและสัมปชัญญะเพ่ือให้รู้เท่าทัน ต่อยอดไปสู่โยนิโสมนสิการเพ่ือให้รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจในการใช้เทคโนโลยี พิจารณาให้เห็นคุณและโทษของเทคโนโลยี พิจารณาเพ่ือให้เห็นคุณค่า
แท้และคุณค่าเทียมของเทคโนโลยี ก่อนตัดสินใจเลือกใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิต โดยทั้ง
สติสัมปชัญญะและโยนิโสมนสิการจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม   
   ๙. การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม   
   กระบวนการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นส่วนของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีทั้งมูลเหตุและแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังของการ
ตัดสินใจ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน โดยจ าแนกออกเป็นระดับ
๑) การสอนให้ตระหนักถึงการหลีกหนีการถูกลงโทษ โดยถือเอาเหตุและผลของการกระท าที่ต้องมี
บทลงโทษ ซึ่งระดับความรุนแรงของการลงโทษแสดงให้เห็นระดับของความผิด การถูกลงโทษท าให้รู้
ว่าการกระท านั้นไม่ดี ๒) การให้รางวัลเพ่ือส่งเสริมการท าความดีหรือให้รางวัลผู้ที่ไม่มีพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้อยากท าความดี ๓) การท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบหรือท าเพ่ือให้
สังคมพึงพอใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคม โดยการเลียนแบบอย่างที่ดีในสังคม ๔) การ
ท าตามหน้าที่ทางสังคม โดยการตั้งระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ทั้งส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม
และกฎเกณฑ์ทางศาสนาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๕) การท าตามข้อตกลงและค ามั่น
สัญญาหรือค าปฏิญาณ โดยการสมาทานศีลก็เป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ๖) การท า
ตามอุดมคติสากล โดยอุดมคติสากลก็คือจริยธรรมเชิงพุทธตามแนวศีล ๕ และ ๖) การพัฒนา
กระบวนการควบคุมตนเอง โดยการปฏิบัติตามหลักสติป๎ฏฐาน ๔ และ ๗) การพัฒนาความเห็นและ
ความด าริ โดยเหตุผลทางจริยธรรมสอดคล้องกับการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ การมีความ
รูที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔ และการพัฒนาสัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ การมีความนึกคิดไป
ในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ไดแก คิดที่จะปลีกออกจากกาม คิดไมพยาบาทปองร้าย และการคิดไม
เบียดเบียนคนอ่ืนๆ  
 



๑๒๕ 
 

  ๔.๔.๔ สรุปภาพรวมในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางยุคสมัยของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาที่สัมพันธ์กันทั้ง ๔ ด้าน ดังแผนภาพสรุปต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
แผนภาพที่ ๕ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 
 

เยาว 
ชน 

กาย 

ปัญญา 

จิต 

ศีล 

ตระหนักรู้ 
ทัศนคติต่อชีวิต 

ทัศนคติเชิงสังคม 
อุปนิสัยการศึกษา 

วิจารณญาณ 
การประเมินค่า 

ป๎ญญาผลิตเทคโนฯ เชิงจริยธรรม 
ป๎ญญาในการใช้เทคโนโลยี 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

พัฒนาร่างกาย 
สมรรถภาพร่างกาย 
ทักษะของอิริยาบถ 

พฤติกรรม 
ศักยภาพทางร่างกาย 

บุคลิกภาพ 

จิตส านกึทางจริยธรรม 
จิตสาธารณะ 

รู้เท่าทนัสื่อเชิงสร้างสรรค ์
สุขภาพจิต 
คุณภาพจิต 

สมรรถภาพ/ประสิทธิภาพจิต 

กิจกรรมทางสังคม 
กิจกรรมทางศาสนา 

ศีลธรรม 
กิริยามารยาททางสังคม 

จริยธรรมทางสังคม/กฎเกณฑ์ 
ปรับตัวในพหุวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม 

เยาวชน
กายด ี

เยาวชน
ป๎ญญาดี 

เยาวชน
พฤติกรรมดี 

เยาวชน
จิตดีดี 

Good Mind/ 

Mental 

Good Knowledge 

/ Wisdom 

Good Health/ 
Body 

Good Moral/ 
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๑๒๖ 
 

  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย
เชิงวิเคราะห์จากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม โดยพบว่าเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบ
สัมพันธ์กัน ๔ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีการ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ และการพัฒนาทางด้านป๎ญญา ซึ่งจ าเป็นต้องมี
พัฒนาการพัฒนาไปด้วยกันทุกด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานกายภาวนา 
  การพัฒนาฐานกายภาวนาเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกาย 
โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๖ ส่วน คือ การพัฒนาร่างกาย การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การ
พัฒนาทักษะในการใช้อิริยาบถอย่างเหมาะสม การพัฒนาพฤติกรรม การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย
และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านร่างกาย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนกายดี 
(Good Health/Body) 
  ๒) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนา 
  การพัฒนาฐานศีลภาวนาเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๗ ส่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทาง
สังคม การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาทางศีลธรรม การพัฒนากิริยามารยาท
ทางสังคม การพัฒนาจริยธรรมทางสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม พัฒนาการปรับตัวในสังคม
พหุวัฒนธรรม และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อไป  โดยจะท าให้มี
คุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมดี (Good Moral/Behaviors) 
  ๓) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานจิตตภาวนา 
  การพัฒนาฐานจิตตภาวนาเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ 
โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ ๗ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การ
พัฒนาจิตสาธารณะ พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต การ
พัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาสมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพจิต ซึ่งจะ
ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อ
มีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่
มีจิตใจดีงาม (Good Mind/Mental) 
   



๑๒๗ 
 

  ๔) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานป๎ญญาภาวนา 
  การพัฒนาฐานป๎ญญาภาวนาเปูนกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้าน
ป๎ญญา โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาป๎ญญา ๙ ส่วน คือ การพัฒนาการตระหนักรู้  การพัฒนา
ทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม การพัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา การพัฒนาวิจารณญาณ  
การพัฒนาการประเมินค่า การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม การพัฒนา
ป๎ญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม และการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านป๎ญญา ส่งผลให้เยาวชนมีความสุขทางด้านป๎ญญา ท าให้ความรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติดีงาม (Good Knowledge/Wisdom) 
  ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนจึงควรตระหนักถึงความเหมาะสมใน
การพัฒนา โดยจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
ค้นหาสาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ป๎จจัยที่มีผลต่อการละเมิดและพัฒนาจริยธรรม รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบของการละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงน ามาสู่การพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ 
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ และการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านป๎ญญา โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ทั้งลักษณะของป๎ญหา
การละเมิดจริยธรรม ระดับของอายุ และกระบวนการพัฒนาจริยธรรมเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย เช่น ควบคุมพฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม (กายภาวนา) การใช้
เทคโนโลยีโดยไม่ก่อให้คนอ่ืนเดือดร้อน/ตนเองไม่เดือดร้อน/ไม่ละเมิดสิทธิ์คนอ่ืน/ไม่ผิดกฎหมาย/ไม่
ผิดศีลธรรม (ศีลภาวนา) การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน/ไม่ตกเป็นเครื่องมือสื่อยั่วยุ/ การใช้เทคโนโลยี
อย่างมีสติ (จิตตภาวนา) และการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า/การตระหนักถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี/
การใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลและสร้างสรรค์/รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(ป๎ญญาภาวนา)  
  
 
 
 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

  
  งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” โดยเป็นงานวิจัยแบบผสม 
มีทั้งส่วนที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทย เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย และเพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้สรุปผลการวิจัยออกเป็น ๔ ส่วน คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น และสรุปกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย
ในจังหวัดขอนแก่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  
 

  ๕.๑.๑ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยสรุปได้ ๕ ส่วน คือ พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม ผลกระทบจากการละเมิด
จริยธรรม และความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้ 
   ๑. พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   จากการศึกษาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กับการละเมิดศีล ๕ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรม โดย
จ าแนกออกเป็นรายประเด็นดังนี้ 
    ๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง ก่อนการอบรมพบว่าพฤติกรรมที่มี
ลักษณะรุนแรง ๓ ล าดับแรก คือ การทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๔๙.๔) การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๔๖.๒) 
และการท าร้ายร่างกาย (ร้อยละ ๔๓.๖) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งหมด คือ การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๖) การทะเลาะวิวาท (ร้อยละ ๕๗.๙) และการทรมานท าร้าย
สัตว์ (ร้อยละ ๕๑.๓) แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนเห็นว่าการกระท าความรุนแรงที่มีผลต่อ
ชีวิตผิดจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นการกระท าต่อร่างกายมนุษย์และร่างกายสัตว์ตามล าดับ 



๑๒๒ 
 

    ๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต ก่อนการอบรมพบว่าระดับความคิดเห็น ๓ 
ล าดับแรก คือ การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๔) การทุจริตข้อสอบ (ร้อยละ ๕๘.๘) และการ
โกง (ร้อยละ ๕๕.๔) ส่วนหลังจากการอบรมพบว่า การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ระดับความคิดเห็นลดลง
เล็กน้อย (ร้อยละ ๖๑.๖) ในขณะที่การทุจริตข้อสอบกลับเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๖๐.๒) ล าดับที่ ๓ ประเด็น
เปลี่ยนจากการโกงมาเป็นการลักขโมย (ร้อยละ ๕๘.๘) แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตทั้งก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
    ๓) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางเพศ ความคิดเห็นก่อนการ
อบรมพบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ 
๘๐.๔) การข้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๖๔.๘) และตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ ๕๙.๔) หลังการ
อบรมล าดับแรกเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ ๘๓.๑) การตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ 
๗๙.๓) และการค้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๗๘.๗) แสดงให้เห็นว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนเป็นปัญหามากที่สุด หลังการอบรมก็ท าให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้น 
    ๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสาร ความคิดเห็นก่อนการ
อบรมพบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๖) การพูด
ส่อเสียดผู้อ่ืน (ร้อยละ ๕๕.๖) การนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๒.๒) ส่วนหลังจากอบรมแล้วพบว่า 
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุดเหมือนกับก่อนการอบรม คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๘) 
รองลงมาเป็นการนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๙.๐) และการพูดส่อเสียดผู้อื่น (ร้อยละ ๕๕.๙) แสดงให้เห็น
ว่าหลังการอบรมเยาวชนมีความเข้าใจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารได้ดีขึ้น  
    ๕) พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา ความคิดเห็นของเยาวชนก่อน
การอบรมพบว่า พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การเล่นการ
พนัน (ร้อยละ ๗๑.๒) การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๕๙.๒) การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๘.๘) 
ในขณะที่ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมพบว่า การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๗๒.๒) รองลงมา
เป็นการติดอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๔) ส่วนล าดับที่ ๓ คือ การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๗.๖) แสดงให้
เห็นว่า หลังการอบรมแล้วเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของการขาดสติสัมปชัญญะว่า
เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ส่วนที่เป็นอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นพฤติกรรม
รองลงมา 
   ๒. สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรม พบว่า สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ 
ล าดับแรก คือ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๘.๘) ความเจริญทางเทคโนโลยี (ร้อยละ ๖๘.๔) การ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี (ร้อยละ ๖๗.๐) ส่วนความคิดเห็นหลังการอบรม พบว่า มีระดับความเห็น
เปลี่ยนไปทุกด้าน โดย ๓ ล าดับแรก คือ ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน (ร้อยละ ๗๓.๔) การมีสิ่งยั่วยุมาก
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ขึ้น (ร้อยละ ๗๒.๘) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม (ร้อยละ ๖๗.๘) แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญหลังการ
อบรม คือ เยาวชนปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมว่ามาจากพฤติกรรมส่วนตัว
ของเยาวชนเป็นสาเหตุหลัก ส่วนสิ่งยั่วยุและการไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรมเป็นสาเหตุรองลงมา 
   ๓. ปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรมพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ ปัจจัยทางด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๙๓.๖) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและ
สิ่งเสพติด (ร้อยละ ๗๓.๘) ปัจจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ (ร้อยละ ๗๓.๐) 
และปัจจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๓.๖) ส่วนหลังการอบรม
พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๒ ล าดับแรกเหมือนกันกับก่อนการอบรม 
คือ ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๗๖.๓) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ร้อยละ ๗๕.๗) และล าดับที่ ๓ เป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ (ร้อยละ ๖๘.๐)  
แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ ทั้งก่อนและหลังการอบรมเยาวชนยังมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละเมิดจริยธรรมมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัย
หลักท่ีเยาวชนมักประสบอยู่เสมอและมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของเยาวชน แม้ว่าจะเป็นประเด็น
เดียวกันแต่ค่าเฉลี่ยหลังการอบรมจะลดลงค่อนข้างมาก โดยต่างกันมากถึง ๑๗.๓ รองลงมาก็เห็น
เหมือนกันว่าเป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑.๙ แม้ว่าจะ
ประเด็นเหมือนกันแต่ระดับความเห็นไม่เท่ากัน 
   ๔. ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  
   ก่อนการอบรมพบว่า ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๖) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ 
๖๒.๔) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ๕๖.๒) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรก
เปลี่ยนแปลงจากก่อนการอบรม คือ ท าให้ผลการเรียนตกต่ า (ร้อยละ ๗๔.๘) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและ
อบายมุข (ร้อยละ ๗๑.๐) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ ๖๖.๖) แสดงให้เห็นว่าการละเมิด
จริยธรรมมีผลต่อการเรียนมากถึงร้อยละ ๗๔.๘ ซึ่งเพ่ิมขึ้นในประเด็นเดียวกันจากก่อนการอบรม 
(ร้อยละ ๒๙.๒) โดยเพ่ิมขึ้น ๔๕.๖ แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมแล้วเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น      
   ๕. ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย 
   จากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า ๑) พฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมของเยาวชน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาด้านการศึกษา เกียจคร้าน ติด
เกมส์ ขาดเมตตากรุณา พฤติกรรมเชิงชู้สาว ความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น ขาดความ
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กตัญญูและความเคารพ อบายมุขและสิ่งเสพติด ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และปัญหาอาชญากรรม 
๒) สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ขาดการเสริมสร้าง
จริยธรรม ขาดแบบอย่างที่ดี การคบเพ่ือนที่ไม่ดี ๓) ปัจจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย
ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้านเพ่ือน ปัจจัยทางด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ผลกระทบต่อการศึกษา 
ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อชีวิต ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ
ประเทศชาติ ซ่ึงคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมีอยู่ทั่วไป จนบาง
พฤติกรรมถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และเห็นว่าปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควร
ได้รับการแก้ไข  
 

  ๕.๑.๒ เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยก่อนและหลังการอบรม โดยสรุปผลการวิจัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑.๒.๑ ระดับความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อจริยธรรมของเยาวชน 
    ๑. เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
    ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นก่อนการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรม
มากขึ้น (ร้อยละ ๖๓.๖) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ ๕๘.๒) ท า
ให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น (ร้อยละ ๕๑.๐) ส่วนความคิดเห็นในประเด็น
เดียวกันหลังการอบรม พบว่า มีความเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อที่กระตุ้นการละเมิด
จริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๗๓.๒) เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมถึง ๙.๖ ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการ
ประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๖๑.๒) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดี
งาม (ร้อยละ ๕๘.๘) ซึ่งแสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ เยาวชนเห็นว่าเทคโนโลยีประเภทสื่อที่มีผลต่อ
การกระตุ้นพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๙.๖ ล าดับต่อมาก็ยังคงเป็น
เทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น โดยในประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๓๗.๐ มา
เป็น ๖๑.๒ ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๒๔.๒ ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
    ๒. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทย  
    ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ร้อยละ ๕๗.๔) สามารถ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น (ร้อยละ ๓๐.๒) และสามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการ
ละเมิดจริยธรรม (ร้อยละ ๒๘.๒) ส่วนความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิง
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จริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้
ธรรมะได้ดีขึ้น (ร้อยละ ๖๘.๐) ท าให้สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (ร้อยละ ๖๒.๔) 
ท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๔๖.๕) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุดของทั้งก่อนและหลังการอบรมจะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าธรรมะจากสื่อได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น 
แต่หลังการอบรมจะท าให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒๔.๒ มาเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน ๔๓.๘ โดยเยาวชนมีทัศนคติต่อการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน  
  ๕.๑.๒.๒ ความเห็นคณะครูและผู้บริหารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อจริยธรรม
ของเยาวชน 
  ผลการวิจัยส่วนนี้ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ความเห็นของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมของ
เยาวชน และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ดังนี้ 
   ๑. เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   จากการศึกษาเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
พบว่า สามารถจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านร่างกาย ๓ ส่วน คือ ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบต่อพฤติกรรม ผลกระทบต่อ
บุคลิกภาพ ๒) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสังคมและส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ๓) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ ๕ 
ส่วน คือ ผลกระทบต่อจิตส านึก ผลกระทบต่ออุปนิสัย ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผลกระทบต่อ
คุณธรรม และผลกระทบต่อสมาธิ และ ๔) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน
ทางด้านปัญญา ๕ ส่วน คือ ผลกระทบต่อความคิด ผลกระทบต่อทัศนคติ ผลกระทบต่อการเรียน 
ผลกระทบต่อสมอง และผลกระทบต่อการรับรู้    
    ๒. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
   ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนทางด้านร่างกาย ได้แก่ ท าให้มีเครื่องมือและองค์ความรู้เพ่ือสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อประกอบการออกก าลังกาย ๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม การน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือถ่ายทอดวิถีชีวิตบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริม
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จรรยามารยาทดีงาม การใช้เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคม การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาสภาพสังคมและน ามาใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการ
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาปลุก
จิตส านึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมผ่านละครสั้น ฝึกจิตให้มีคุณธรรมสูง การพัฒนาจิตใจให้
ผ่อนคลายความตึงเครียด คลายเครียด และใช้ในการพัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ ๔) เทคโนโลยีมีผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ได้แก่ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริม
ทางด้านการศึกษา ท าให้เข้าใจประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง น ามาใช้ในการพัฒนาโลกทัศน์และส่งเสริม
ทางด้านคุณธรรมด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาเชิงกุศลธรรม  
 

  ๕.๑.๓ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 จากการวิจัยระดับความเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น ทั้งก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ 
 ก่อนที่จะมีการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี (ร้อยละ ๕๐.๒) รองลงมา
เป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ ๓๗.๒) ตามด้วยการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีสติและสร้างสรรค์ (ร้อยละ ๓๖.๒) และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
เป็นล าดับต่อมา (ร้อยละ ๒๘.๔) ส่วนการส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ เป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ 
๒๒.๘) โดยเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมควรให้น้ าหนักไปที่ผู้ปกครองและครูเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอน
เป็นหลัก     
 หลังจากผ่านการอบรมเยาวชนมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นว่าควรมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (ร้อยละ ๖๘.๒) รองลงมาเป็นการส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ (ร้อย
ละ ๖๖.๘) ล าดับต่อมาเป็นการควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ ๕๘.๘) ต่อด้วยฝึกทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์ (ร้อยละ ๕๗.๙) ส่วนผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้
เทคโนโลยีเป็นล าดับสุดท้าย (ร้อยละ ๕๓.๓)  
 เมื่อพิจารณาความเห็นหลังการอบรมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยให้น้ าหนักการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปที่การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่
จ าเป็นต่อวิถีชีวิต จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ส่วนการพัฒนาจริยธรรมโดยผู้ปกครองและครูคอยแนะน าสั่งสอนเป็นล าดับ
สุดท้าย ซึ่งก่อนหน้าการอบรมมาเป็นล าดับแรก สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนต้องการให้ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุด 
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 ส่วนความคิดเห็นของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นเดียวกันสรุปว่า การ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนทางด้านร่างกาย ๔ ส่วน คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรม การ
พัฒนางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ ๒) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ๖ ส่วน คือ การพัฒนากิจกรรมทางสังคม พัฒนาทางศีลธรรม พัฒนา
กิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมสังคม พัฒนาการปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพัฒนาพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ๓) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ
และอารมณ์ ๕ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การพัฒนาจิตสาธารณะ การพัฒนาแนว
ทางการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาคุณธรรม และพัฒนากิจกรรมเสริมจริยธรรม ๔) การพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ๙ ส่วน คือ การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนา
อุปนิสัยรักการศึกษา พัฒนาการใช้ปัญญาทางเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม การให้รางวัลจูงใจ พัฒนาความ
ตระหนักรู้ พัฒนาความคิดในทางสังคม พัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการแนะแนว
จริยธรรม และพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนแบบสัมมาทิฏฐิ ส่วนการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน ควรมีการหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมา
เป็นเครื่องมือ และสามารถพัฒนาการอบรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย การ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี พัฒนาจริยธรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันในครอบครัวเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และการพัฒนาสื่อเชิงจริยธรรมให้กับเยาวชนด้วย   
 

  ๕.๑.๔ สรุปกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนมีความสัมพันธ์กันแบบองค์รวม 
สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย โดยพบว่าเป็นการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบสัมพันธ์กัน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานกายภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกาย โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๖ ส่วน คือ การพัฒนาร่างกาย 
การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การพัฒนาทักษะในการใช้อิริยาบถอย่างเหมาะสม การพัฒนา
พฤติกรรม การพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย ซึ่งจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีกายดี (Good Health/Body) โดยพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย 
  ๒) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนา ซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๗ ส่วน คือ การพัฒนา
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พฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาทาง
ศีลธรรม การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมทางสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สังคม พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะ
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ต่อไป โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมดี (Good Moral/Behaviors) โดย
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ๓) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานจิตตภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ ๗ ส่วน คือ การ
พัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การพัฒนาจิตสาธารณะ พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาสมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพจิต ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้
เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดย
จะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม (Good Mind/Mental) เมื่อมีการพัฒนาทางด้าน
จิตใจแล้ว จิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป 
  ๔) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานปัญญาภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาปัญญา ๙ ส่วน คือ การ
พัฒนาการตระหนักรู้ การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม การพัฒนาอุปนิสัยรัก
การศึกษา การพัฒนาวิจารณญาณ การพัฒนาการประเมินค่า การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้น
เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม การพัฒนาปัญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม และการพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ส่งผลให้เยาวชนมีความสุข
ทางด้านปัญญา ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติดีงาม (Good Knowledge/Wisdom) เข้าใจ
ชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  สรุป การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนจึงควรตระหนักถึงความเหมาะสมใน
การพัฒนา โดยจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
ค้นหาสาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดและพัฒนาจริยธรรม รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบของการละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงน ามาสู่การพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ 
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านร่างกายโดยพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับ
จรยิธรรมทางร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและ
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สิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจ
แล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม ซึ่ง
จิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป และการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้าน
ปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ และทัศนคติดีงาม ส่งผลให้เยาวชนมี
ความสุขทางด้านปัญญา เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ 
และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลักษณะของ
ปัญหาการละเมิดจริยธรรม ระดับของอายุ และกระบวนการพัฒนาจริยธรรมเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย เช่น ควบคุมพฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดเข้าในฐาน
กายภาวนา การใช้เทคโนโลยีโดยไม่ก่อให้คนอ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์คน
อ่ืน ไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศีลธรรม จัดเข้าในฐานศีลภาวนา ส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ไม่
ตกเป็นเครื่องมือสื่อยั่วยุ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ จัดเข้าในฐานจิตตภาวนา และการใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า การตระหนักถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี การใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์เกื้อกูล
และสร้างสรรค์ รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิต และมีความเกื้อกูลต่อสังคมและโลก 
จัดเข้าในฐานปัญญาภาวนา โดยการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมแก่
เยาวชนทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้มีกระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางด้านจริยธรรมไปด้วย 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลจากการวิจัยพบว่ามีทั้งส่วนที่เห็นด้วยกับนักวิจัยที่ได้ด าเนินการวิจัยมาก่อนหน้านี้ และ
ยังมทีั้งส่วนที่เห็นสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ด าเนินการมาแล้วและประเด็นที่เห็นแตกต่างกัน โดยจะได้
อภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้    
 ผลจากการวิจัยพบว่ามีประเด็นที่เห็นด้วยกับจิราพร เพชรด า, ไพบูลย์ แย้มกสิกร และ
คณะ ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก” โดยกล่าวว่า สื่อมวลชนเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างมีระบบ จากศูนย์
ไปยังมวลชนได้ท่ัวประเทศ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อมวลชนให้ทั้งความรู้
และบันเทิง หากสื่อมวลชนมี รายการที่ดี สร้างสรรค์ จะท าให้มวลชนหรือเยาวชนได้ค่านิยม มี
พฤติกรรมที่ดีงาม หากสื่อมีความหมายไปในทางลบ หรือจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิตรายการ ก็จะ
เป็นผลเสียต่อเยาวชนทั้งทางกาย จิตใจ และมีผลต่อพฤติกรรมด้วย โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับ
เนื้อหาดังกล่าว ซึ่งพบว่า เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุดเป็น 
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๒ ล าดับแรก คือ สื่อมีผลต่อการกระตุ้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒ 
รองลงมาเป็นเทคโนโลยีมีส่งเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ ในขณะที่
เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก โดย
พบว่าเทคโนโลยีท าให้มีเครื่องมือเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมาเป็นการค้นคว้า
ธรรมะได้สะดวกรวดเร็วขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้
อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ แสดงให้เห็นว่าสื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ทั้งการละเมิดและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม          
 นอกจากนี้แล้วยังมีความเห็นสอดคล้องกับ รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ รศ.
ดร.ศศิกาญจน ์ทวิสุวรรณ ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ” โดยกล่าวว่า ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียน ผู้บริหาร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ าแนกออกเป็น ๔ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัย
และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม ๒) ปัจจัยด้านครอบครัว ๓) ปัจจัยด้านภาครัฐและเอกชน 
๔) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเห็นด้วยในประเด็นที่ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม
ทั้ง ๔ ส่วนดังกล่าว แต่มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรมีการจัดล าดับปัจจัยที่มีผลมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด 
เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมาก
ที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๗๖.๓) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของ
อบายมุขและสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๗๕.๗) และล าดับที่ ๓ เป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิง
เริงรมย์ (ร้อยละ ๖๘.๐) นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยด้านการศึกษาที่ไม่เน้นการ
พัฒนาจริยธรรมควบคู่กันไป ปัจจัยด้านค่านิยมปัจจัยทางศาสนา ปัจจัยด้านสื่อเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น    
 เห็นต่างจาก ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย ได้ท าวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม
ของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการสื่อสารและสารสนเทศ” ซึ่งพบว่า เมื่อวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ แล้ว ท าให้ได้หลักการเพ่ือน าไปสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่บุคคล ๔ ส่วน คือ ๑) การปลูกฝัง
จริยธรรมท าได้โดยการให้ซึมซับ และสะสมไปทีละน้อย ใช้ระยะเวลานาน ๒) ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้
เรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ๓) ควรมีการให้รางวัลและลงโทษเป็นเครื่องจูงใจ และ ๔) ต้องให้
เข้าใจจริยธรรมอย่างแจ่มแจ้งและมีเหตุผล โดยเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการเสริมสร้างจริยธรรมควรมี
กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมระดับบุคคล ระดับกลุ่ม จนถึงจริยธรรมระดับโลก โดยต้องใช้
กระบวนการส ารวจสภาพพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางจริยธรรมของบุคคล หรือปัญหาของแต่ละกลุ่ม 
เมื่อพบปัญหาแล้วจึงค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาจริยธรรม จากนั้นจึงก าหนดวิธีการ
แก้ปัญหา ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนา พร้อมทั้งหาแนวทางรักษาจริยธรรมดีงามให้คงอยู่  โดยการ
เสริมสร้างคุณธรรมควรท าไปพร้อมกัน ๔ ด้านคือ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านร่างกาย 
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การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทางด้านจิตใจและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา โดยการเสริมสร้างจริยธรรมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม     
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยนี้ได้พบว่ามีประเด็นส าคัญหลายส่วนที่ควรน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงได้จัดท า
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย โดยจ าแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ (การน าไปปฏิบัติ) และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. กระทรวงศึกษาธิการควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นนโยบายผลักดันเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยก าหนดให้การพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินคุณภาพของการศึกษาด้วย  
  ๒. พรรคการเมืองควรน าผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนไปใช้ใน
การหาเสียงเพ่ือเป็นนโยบายบริหารประเทศ 
  ๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรน าผลการวิจัย ใน
ประเด็นการพัฒนาจริยธรรม ๔ ด้าน คือ การพัฒนาจริยธรรมทางด้านร่างกาย การพัฒนาจริยธรรม
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรมทางด้านจิตใจ และการพัฒนาจริยธรรมทางด้าน
ปัญญา เพ่ือใช้เป็นนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
  ๔. กรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยสร้างนโยบายการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทยท่ามกลางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  ๕. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นนโยบาย
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อย่างมีจริยธรรม และเพ่ือป้องกันไม่ให้การพัฒนาเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อจริยธรรม 
 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (การน าไปปฏิบัติ) 
  ๑. สถาบันครอบครัวควรน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้
เอ้ือต่อการพัฒนาจริยธรรมแก่คนในครอบครัว เนื่องจากครอบครับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมละเมิด
จรยิธรรม และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในครอบครัว    
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  ๒. เยาวชนน าผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า
ทันไปใช้ เพ่ือให้มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี 
และการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรม 
  ๓. ประชาชนควรน าผลการวิจัยไปใช้ในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมทางเทคโนโลยี และละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน และน า
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์
รวมทั้ง ๔ ด้าน คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้านปัญญา 
  ๔. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาควรน าผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรม
ทางเทคโนโลยีส าหรับเยาวชนไปใช้ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ การอบรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าจริยธรรมและหลักธรรมค าสอนโดยการใช้ เทคโนโลยี เพ่ือ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
  ๕. สังคมควรน าผลการวิจัยในประเด็นกระบวนการพัฒนาจริยธรรมทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปใช้ ๗ ส่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม การพัฒนาพฤติกรรม
ผ่านกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาทางศีลธรรม การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม การพัฒนา
จริยธรรมทางสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจริยธรรมแบบเกื้อกูลในสังคม 
  ๖. สถาบันพระพุทธศาสนาควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาจิตใจ
แก่ประชาชนทั้ง ๗ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การพัฒนาจิตสาธารณะ พัฒนาการ
ตระหนักรู้ เท่าทันสื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนา
สมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพทางจิตใจ   

                                      

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. ควรมีการท าวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธส าหรับเด็กใน
ระดับปฐมวัย  

๒. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการเสริมสร้างจริยธรรมเชิงพุทธส าหรับ
เยาวชนในพ้ืนที่ระดับต าบล อ าเภอหรือจังหวัด 

๓. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

๔. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับพุทธวิธีในวิถีเทคโนโลยีของสังคมไทยในปัจจุบัน 
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๕. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างปัญญาเชิงพุทธในสื่อสังคม
ออนไลน์ 

๖. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะเชิงจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๗. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
ในสังคมไทย 
  ๘. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางเลือกในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 
 
 
 
 

 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
 ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ๑.๑.๑ พระไตรปิฎก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

 ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑.๒.๑ หนังสือทั่วไป 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๓. 
กรมพลศึกษา. กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก. กรุงเทพมหานคร  
 : โรงพิมพ์เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์, ๒๕๕๗. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคนอ่ืนๆ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
ธิดารัตน์ อภิญญา. หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
 โรคเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่าน 
 ศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๙. 
ประยูร แสงใส,ผ.ศ.ดร..จากสาเกตนครดินแดนถิ่นทุ่งกุลา ร่วมพัฒนามหาจุฬาฯ ขอนแก่น.  
 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๖๐. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือเสริม 
 กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร :  
 ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๑๑. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้ง ๑๐. กรุงเทพมหานคร :  
 บริษัท เอส. อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกขุ. จิตภาวนา สมาธิเพื่อการพัฒนาจิต. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  
 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ 
 คุณธรรมจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม,  
 ๒๕๕๑. 

. รายงานการประชุมเสวนา เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย.  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  ณ โรงแรมสวนดุสิต พาเลซ กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๔๘. (อัดส าเนา). 

สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ. สังคมศาสตร์กับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙. 
สมภาร พรมทา. พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ท าแท้ง และการุณยฆาต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย  และเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการอบรมจริยธรรม 
พร้อมกับน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณาวิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับการ
ละเมิดศีล ๕ โดยมีระดับความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมทั้งก่อนและ
หลังการอบรม ดังนี้ (๑) ปาณาติปาตา พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรงมากที่สุด ก่อนการอบรมเห็นว่า
เป็นการทรมานท าร้ายสัตว์ ร้อยละ ๔๙.๔ ส่วนหลังการอบรมเห็นว่าเป็นการฆ่าผู้อ่ืน ร้อยละ ๖๒.๖ 
(๒) อทินนาทานา พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตมากที่สุด ซึ่งเห็นเหมือนกันทั้งก่อนและหลังการอบรม
ว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน แต่มีระดับความคิดเห็นไม่เท่ากัน คือ ก่อนการอบรมร้อยละ ๖๒.๔ 
และหลังจากการอบรม ร้อยละ ๖๑.๖ (๓) กาเมสุมิจฉาจารา พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรม
ทางเพศมากที่สุดเหมือนกัน คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ก่อนการอบรม ร้อยละ ๘๐.๔ และหลัง
การอบรม ร้อยละ ๘๓.๑ (๔) มุสาวาทา พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสารมากที่สุด
เหมือนกัน คือ การพูดค าหยาบ มีค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม ร้อยละ ๕๙.๖ ส่วนหลังจากอบรม ร้อยละ 
๕๙.๘ และ (๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุดก่อน
การอบรมเห็นว่าเป็นการเล่นการพนัน ร้อยละ ๗๑.๒ และหลังการอบรมเห็นว่าเป็นการขาด
สติสัมปชัญญะ ร้อยละ ๗๒.๒ ส่วนสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุดก่อนการ
อบรม คือ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ร้อยละ ๗๘.๘ และหลังการอบรม คือ ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน ร้อย
ละ ๗๓.๔ โดยปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุดเป็นปัญหาทางครอบครัว โดย
ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม ร้อยละ ๙๓.๖ และหลังการอบรมลดลงเหลือร้อยละ ๗๖.๓ ส่วนผลจากการ
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ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุดก่อนการอบรม คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
ร้อยละ ๖๙.๖ และหลังการอบรมเห็นว่าจะท าให้ผลการเรียนตกต่ า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘  
 ในขณะที่ผลการวิจัยในประเด็นที่ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด
โดยเห็นว่าท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้นทั้งก่อนและหลังการอบรม ซึ่งก่อนการอบรม
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๖ และหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๓.๒ ส่วนเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ก่อนการอบรมเห็นว่าสามารถค้นคว้า
ธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๔ และหลังการอบรมเห็นว่าท าให้มีเครื่องมือใน
การเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น ร้อยละ ๖๘.๐ 
 ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนพบว่า เยาวชนมี
ความต้องการให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากที่สุด ร้อยละ 
๖๘.๒ โดยการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนควรตระหนักถึงความเหมาะสมของวัยและ
การรับรู้ และจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน สาเหตุ
ของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อมีฐานข้อมูลแล้ว
จึ งก าหนดกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิ งจริยธรรมได้ตรงกับสภาพและปัญหา โดย
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมภาวนา ๔ ซึ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) กายภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้าน
ร่างกาย ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย (๒) สีลภาวนา การ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิด
การปรับตัวและเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม (๓) 
จิตตภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้าน
จิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงพฤติกรรมดีงาม โดยจิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อไป และ (๔) ปัญญาภาวนา การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ และทัศนคติดีงาม ส่งผลให้เยาวชนมีความสุขทางด้าน
ปัญญา เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมีการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึ้น   
 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงมีความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ทั้งลักษณะ
ของปัญหาการละเมิดจริยธรรม ระดับอายุ ระดับการรับรู้ และจัดกระบวนการพัฒนาจริยธรรมให้
เหมาะสมกับบริบททางสังคม โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจริยธรรม ซึ่ง
สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย ซึ่งควรจัดฐาน
การพัฒนาจริยธรรมท่ามกลางสังคมแห่งเทคโนโลยีให้ครอบคลุม ๔ ฐาน ได้แก่ การควบคุมและพัฒนา
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พฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดเข้าในการพัฒนาฐานกายภาวนา การใช้เทคโนโลยีโดยไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่ละเมิดสิทธิ์คนอ่ืน ไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ขัดกับ
หลักศีลธรรม จัดเข้าในการพัฒนาฐานศีลภาวนา ส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันโดยไม่ตกเป็น
เครื่องมือของสื่อประเภทยั่วยุและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ จัดเข้าในการพัฒนาฐานจิตตภาวนา 
และการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า การตระหนักถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและสร้างสรรค์ รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิต และเพ่ือความ
เกื้อกูลต่อสังคมและโลก จัดเข้าในการพัฒนาฐานปัญญาภาวนา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนให้ครอบคลุมทั้ ง ๔ ฐาน ซึ่งจะท าให้มี
กระบวนการพัฒนาสุขภาวะเชิงจริยธรรม และจะส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีไปพร้อมกับการมีความสุข
ในการด าเนินชีวิตด้วย 

ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study Thai youths' ethical behavior, 
to study technological changes affecting Thai youths' ethical behavior, and to study 
Thai youths' ethical behavior development in Khon Kaen province. This was the 
mixed research method. The data collection was done with methods of interviews 
and questionnaires before and after ethical training and with presenting the 
Analytical Description results.   
 A result of this research was found that the Thai youths' ethical behavior 
violations were consistent with the transgression of the five precepts, with the level 
of Thai youths' opinions about ethical transgression before and after the ethical 
training as follows. (1) Pànàtipàtà The most violent behavior Before training was 49.4 
of torturing animals and after the ethical training 62.6 of killing animals. (2) 
Adinnàdànà the most corrupt behavior was taking advantages from the others before 
the ethical training about 62.4 and after the ethical training about 61.6. (3) 
Kàmesumicchàcàrà the behavior related to sexual ethics violations in the school age 
was 80.4 before the ethical training and 83.1 after the training. (4)Musàvàdà the most 
ethical behavior violation of communication was rough words with an average of 59.6 
before the ethical training and 59.8 after the ethical training. (5) 
Suràmerayamajjapamàdaññhànà the most ethical violation of intoxicating behavior 
was a gamble with average of 71.2 before the ethical training and 72.2 after the 
ethical training. However, 78.8 percent for the cause of Thai youths' ethical violation 
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before the ethical training was that there was more provocation and 73.4 percent for 
such a cause after the ethical training was the personal problem. The most factors of 
the Thai youths' ethical violation was 93.6 of the family problems before the ethical 
training and 76.3 after the ethical training. The most result of Thai youths' ethical 
violations affected  was 69.6 of drug addictions before the ethical training and 74.8 of 
poor academic performance after the ethical training.  
 The additional result of this research was found that the technology had 
the greatest impact on Thai youths' ethical behavior violation with an average of 63.6 
before the ethical training and 73.2 after the ethical training. However, the 
technology that had the most effect on promoting the Thai youths' moral behavior  
was 47.4 of the easier Dhamma study before the ethical training and 68.0 of a new 
Dharma learning tool after the ethical training. 
 The research result of the Thai youths' ethical behavior development was 
found that the Thai youths wanted the most use of technology as a tool to develop 
ethical behavior with an average of 68.2 To develop the Thai youths' moral behavior 
should be aware of the appropriateness of age and perception, and study 
information about behaviors of violating the youths' ethics, causes of ethics 
violations, factors affecting ethics violations, factors affecting ethical behavior 
development, and assessment of the impact of ethics violations.  When there was a 
database, the ethical behavior development process could be determined to match 
the conditions and problems. The process of developing ethical behavior was 
consistent with 4 Bhavana principles. They were 4 aspects of life development, 
namely (1) the ethical behavior development in the body that was the development 
of physical health and physical ethics, (2) Development of ethical behavior in society 
and environment by means of society and environment to cause adaptation and the 
control system of the youths' ethical behavior directly and indirectly, (3) 
development of moral behavior in spirit that had effect on the youths' a 
psychological condition to represent further good action determined by mind, and 
(4) the development of ethical behavior in intelligence that was the development of 
knowledge, understanding, right view and good attitude, making the youths full of 
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intellectual happiness, understanding life and the world as they really were, living 
with creative intelligence, and more ethical reasons.  
 The development of ethical behavior had a relationship with the target 
youths, relating to the problem of ethics violation, age levels, knowledge levels and 
the process of developing ethics to suit the social context. To adopt technology as a 
tool for ethical development could be developed along with the development of 
ethical behavior. The ethical development base in the technological society should 
cover 4 bases, namely (1) controlling and developing the appropriate use organized 
into the boldly development base, (2) using technology without troubling oneself 
and the others, violating the other people's rights, transgressing the law, and 
transgressing morality organized into the moral development base, (3) using 
technology knowingly and consciously without using it as provocative media 
organized into the spiritual development base, and (4) using technology with value 
realization, creative benefits, life development and social development organized 
into the intelligent development base. Therefore, it was necessary to design activities 
in accordance with the ethical development covering all 4 bases, which would cause 
the process of ethical health development and which would make the youths good 
and happy through all live.  
 

๑. บทน า 
 ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เทคโนโลยีมี

อิทธิพลต่อคนในสังคมมากยิ่งขึ้น “ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๘ พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ ๓๒.๐ (จ านวน ๑๙.๙ ล้านคน) เป็นร้อย
ละ ๓๔.๙ (จ านวน ๒๑.๘ ล้านคน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๓.๗ (จ านวน ๑๔.๘ ล้าน
คน) เป็นร้อยละ ๓๖.๓ (จ านวน ๒๔.๖ ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๖๖.๔ (จ านวน 
๔๑.๔ ล้านคน) เป็นร้อยละ ๗๙.๓ (จ านวน ๔๙.๖ ล้านคน)”๑ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ชีวิตแบบคนยุคใหม่ที่อาศัยวัตถุเครื่องทุ่นแรง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสภาพชีวิตเหล่านี้เป็นผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
                                                           

 ๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, สรุปผลที่ส าคัญส ารวจมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : ส านักสถิติเศรษฐกิจและ
สังคม, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 



๑๔๓ 

 

เทคโนโลยี”๒ สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม และยัง
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมด้วย นอกจากเทคโนโลยีจะมีผลกระทบในด้านบวกแล้ว ยังมี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านลบด้วย โดยความเจริญทางเทคโนโลยีจะท าให้ เกิดปัญหาสังคมที่ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น “ปัญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี”๓ และยังมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเอารัดเอาเปรียบและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมอันดีงาม “เยาวชนเป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และการรับรู้
ข่าวสารข้อมูล เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น และชอบเลียนแบบ ถ้าขาดการชี้แนะที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาได้  โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม วัยรุ่นจะเป็นเปูาหมายหลัก
ของสื่อเทคโนโลยีต่างๆ”๔ สอดคล้องกับ น.พ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ 
กล่าวว่า “ความเสื่อมโทรมของสังคมและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของวัยรุ่นในปัจจุบันนั้น หากใช้
ผิดประเภทและไม่ถูกวิธีก็อาจจะได้รับผลเสียหรือตกเป็นเหยื่อจากภัยสังคมได้”๕ ท าให้มีลักษณะเสพ
ติดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ และเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค จะเป็นสังคมท่ีเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ท าสถิติการใช้เทคโนโลยีของคนขอนแก่น ในปี ๒๕๕๘ 
พบว่า คนจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๕๗ จากเดิมใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ ๓๖.๑๑ ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 
๓๔.๖๕ และใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ ๘๐.๒๗ เพ่ิมเป็นใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ ๓๘.๑๓ ใช้อินเทอร์เน็ต
ร้อยละ ๓๙.๑๙ และใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ ๘๓.๓๒ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ 
พบว่า ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์สูงขึ้น จากร้อยละ 
๓๐.๒๔ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๓๘.๑๓ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็
พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ เมื่อพิจารณาถึงการใช้อินเทอร์เน็ต 
พบว่า จังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น จากร้อยละ ๒๓.๕๓ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อย
ละ ๓๙.๑๙ ในปี ๒๕๕๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมี

                                                           

 ๒ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคนอื่นๆ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗๕. 
 ๓ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๘. 
 ๔ ว ร าก รณ์  ง า มศ รี น ว สกุ ล ,  วั ย รุ่ น กั บ เ ทค โน โลยี ,  [ออน ไ ลน์ ] แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://www.gotoknow.org/posts/420574 [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๕ Unknown, พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอันไม่พ่ึงประสงค์ของวัยรุ่นไทย , [ออนไลน์] แหล่งที่มา: 
http://pfaiis.exteen.com/20130225/entry [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

https://www.gotoknow.org/posts/420574
http://pfaiis.exteen.com/20130225/entry


๑๔๔ 

 

สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ ส าหรับการมีโทรศัพท์มือถือ พบว่า 
จังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือสูงขึ้น จากร้อยละ ๕๗.๔๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ 
๘๓.๓๒ ในปี ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วน
การมีโทรศัพท์มือถือสูงกว่าทั้งระดับภาคและระดับประเทศ๖  
 ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีหลายลักษณะ มีค่านิยมฟุุมเฟือยในการใช้เทคโนโลยี การหมกมุ่นในเทคโนโลยี มีเยาวชนที่
ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น สะท้อนให้เห็นปัญหาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีกับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลมาจากเทคโนโลยีของเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น และได้สะท้อนปัญหา
พฤติกรรมการขาดจริยธรรมของเยาวชน ซึ่งจ าเป็นที่ทุกฝุายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
“พระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ดังพุทธพจน์ทีว่่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ 
แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ ต้องฝึกจึงจะประเสริฐ”๗ พระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ทุก
คนมีศักยภาพในการพัฒนาได้ ถ้าหากได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี เช่นเดียวกับเยาวชนที่มีปัญหาทาง
จริยธรรมท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและการบริโภคนิยมเทคโนโลยี “พระพุทธศาสนาเห็นว่า
จริยธรรมมีส่วนโดยอ้อมในการชักน าให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย”๘ โดยจริยธรรมจะช่วยให้สามารถ
ปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพการบีบคั้นทางสังคมและเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองในเชิงจริยธรรมได้ 
ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะพัฒนาพฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไร 
จึงท าให้มีความสนใจศึกษาสภาพปัญหาของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน สาเหตุของปัญหา 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรม อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางสิ่งยั่วยุภายใต้เงื่อนไขของ
ค่านิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 

                                                           

 ๖ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, การใช้เทคโนโลยีของคนจังหวัดขอนแก่น, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล 
http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-
29-39&catid=105&Itemid=510 [๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔. 
 ๘ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ท าแท้ง และการุณยฆาต, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙. 

http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-29-39&catid=105&Itemid=510%20%5b๒๓%20สิงหาคม
http://khonkaen.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=137:2015-02-17-10-29-39&catid=105&Itemid=510%20%5b๒๓%20สิงหาคม


๑๔๕ 

 

 ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
     ของเยาวชนไทย 
 ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary) และการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน  
 ๓.๒ พื้นที่ศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๑. พื้นที่ศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัยออกเป็น ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
และอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการคัดเลือกโรงเรียนอ าเภอละ ๒ แห่ง  ดังนี้ 

๑) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จ านวน ๒ แห่ง คือ (๑) โรงเรียนบ้านกุด
กว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒) โรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๒) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าพอง จ านวน ๒ แห่ง คือ (๑) โรงเรียนน้ าพอง
ภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (๒) โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

๒. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๑) ประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
พ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง จ านวน ๕๐๐ คน โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม 
  ๒) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) ได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ (๑) ผู้บริหารโรงเรียนในพ้ืนที่วิจัย ๔ แห่ง แห่ง
ละ ๑ คน รวม ๔ คน และ (๒) ครูที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลทางจริยธรรม แห่งละ ๒ คน รวม ๘ คน รวม
จ านวน ๑๒ คน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์  
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้  ๑) แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ส าหรับสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ๒) แบบสัมภาษณ์ 
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(Interview) คือ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพ้ืนที่วิจัย ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ก าหนดแผนและนโยบายเพ่ือการควบคุมและพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน (๒) กลุ่มครูที่มีบทบาทในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ในฐานะที่
ท่านเหล่านี้ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งจะท าให้เข้าใจสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมขาดจริยธรรม รวมทั้งเข้าใจแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนอย่าง
เหมาะสมต่อไป  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) แจกแบบสอบถาม โดยแจก
แบบสอบถามให้กับนักเรียนในพ้ืนที่วิจัย ๔ แห่ง ก่อนการอบรม ๕๐๐ ชุด โดยการขออนุญาตจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจ าชั้น และใช้วิธีการแจกแบบสอบถามในห้องเรียน เพ่ือความสะดวกใน
การเก็บข้อมูล (๒) การจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน (๓) หลังการอบรมได้มีการแจก
แบบสอบถามอีก ๕๐๐ ชุด เพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรม 
  ๒) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในพ้ืนที่วิจัย แห่ง
ละ ๑ ท่าน และสัมภาษณ์ครู แห่งละ ๒ ท่าน โดยใช้วิธีการส่งแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาต
บันทึกภาพและบันทึกเสียงด้วย  
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการพรรณนา
วิเคราะห์  (Analytical Description)  
   ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่
ได้เก็บรวบรวมมาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนก่อนการอบรมจ านวน ๕๐๐ ชุด และหลัง
การอบรม ๕๐๐ ชุด โดยค านวณผลเพ่ือหาค่าร้อยละ และอธิบายค่าของตัวเลขในแต่ละประเด็นว่า
แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญอะไรบ้าง โดยการจัดท าเป็นตารางการวิเคราะห์ผล 
  ๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
   ในการวิ จั ยนี้ ไ ด้ น า เ สนอข้ อมู ล ในลั กษณะการพรรณนาความ  ( Descriptive 
Presentation) ประกอบกับการบรรยายประกอบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม พรรณนาความแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน และการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณในรูปของตารางข้อมูล และมีการน าเสนอแผนภาพประกอบผลการวิจัย การ
อธิบายความประกอบกับภาพถ่าย และน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณาวิเคราะห์ โดยมุ่งสรุปผลใน
ขอบเขตประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสร้างชุดความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
จัดท าอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป 
 

๔. ผลการวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้สรุปผลการวิจัยออกเป็น ๓ ส่วน คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยสรุปได้ ๕ ส่วน คือ พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม ผลกระทบจากการละเมิด
จริยธรรม และความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้ 
   ๑) พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   จากการศึกษาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กับการละเมิดศีล ๕ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรม โดย
จ าแนกออกเป็นรายประเด็นดังนี้ 
    (๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง ก่อนการอบรมพบว่าพฤติกรรมที่มี
ลักษณะรุนแรง ๓ ล าดับแรก คือ การทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๔๙.๔) การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๔๖.๒) 
และการท าร้ายร่างกาย (ร้อยละ ๔๓.๖) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งหมด คือ การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๖) การทะเลาะวิวาท (ร้อยละ ๕๗.๙) และการทรมานท าร้าย
สัตว์ (ร้อยละ ๕๑.๓) แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนเห็นว่าการกระท าความรุนแรงที่มีผลต่อ
ชีวิตผิดจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นการกระท าต่อร่างกายมนุษย์และร่างกายสัตว์ตามล าดับ 
    (๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต ก่อนการอบรมพบว่าระดับความคิดเห็น ๓ 
ล าดับแรก คือ การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๔) การทุจริตข้อสอบ (ร้อยละ ๕๘.๘) และการ
โกง (ร้อยละ ๕๕.๔) ส่วนหลังจากการอบรมพบว่า การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ระดับความคิดเห็นลดลง
เล็กน้อย (ร้อยละ ๖๑.๖) ในขณะที่การทุจริตข้อสอบกลับเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๖๐.๒) ล าดับที่ ๓ ประเด็น
เปลี่ยนจากการโกงมาเป็นการลักขโมย (ร้อยละ ๕๘.๘) แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตทั้งก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
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    (๓) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางเพศ ความคิดเห็นก่อน
การอบรมพบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ 
๘๐.๔) การข้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๖๔.๘) และตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ ๕๙.๔) หลังการ
อบรมล าดับแรกเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ ๘๓.๑) การตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ 
๗๙.๓) และการค้าประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๗๘.๗) แสดงให้เห็นว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนเป็นปัญหามากที่สุด หลังการอบรมก็ท าให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้น 
    (๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสาร ความคิดเห็นก่อนการ
อบรมพบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๖) การพูด
ส่อเสียดผู้อ่ืน (ร้อยละ ๕๕.๖) การนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๒.๒) ส่วนหลังจากอบรมแล้วพบว่า 
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุดเหมือนกับก่อนการอบรม คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๘) 
รองลงมาเป็นการนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๙.๐) และการพูดส่อเสียดผู้อื่น (ร้อยละ ๕๕.๙) แสดงให้เห็น
ว่าหลังการอบรมเยาวชนมีความเข้าใจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารได้ดีขึ้น  
    (๕) พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา ความคิดเห็นของเยาวชน
ก่อนการอบรมพบว่า พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การเล่น
การพนัน (ร้อยละ ๗๑.๒) การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๕๙.๒) การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๘.๘) 
ในขณะที่ระดับความคิดเห็นหลังการอบรมพบว่า การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๗๒.๒) รองลงมา
เป็นการติดอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๔) ส่วนล าดับที่ ๓ คือ การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๗.๖) แสดงให้
เห็นว่า หลังการอบรมแล้วเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของการขาดสติสัมปชัญญะว่า
เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ส่วนที่เป็นอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นพฤติกรรม
รองลงมา 
   ๒) สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรม พบว่า สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ 
ล าดับแรก คือ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๘.๘) ความเจริญทางเทคโนโลยี (ร้อยละ ๖๘.๔) การ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี (ร้อยละ ๖๗.๐) ส่วนความคิดเห็นหลังการอบรม พบว่า มีระดับความเห็น
เปลี่ยนไปทุกด้าน โดย ๓ ล าดับแรก คือ ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน (ร้อยละ ๗๓.๔) การมีสิ่งยั่วยุมาก
ขึ้น (ร้อยละ ๗๒.๘) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม (ร้อยละ ๖๗.๘) แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญหลังการ
อบรม คือ เยาวชนปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมว่ามาจากพฤติกรรมส่วนตัว
ของเยาวชนเป็นสาเหตุหลัก ส่วนสิ่งยั่วยุและการไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรมเป็นสาเหตุรองลงมา  
                    ๓) ปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรมพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ ปัจจัยทางด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๙๓.๖) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและ
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สิ่งเสพติด (ร้อยละ ๗๓.๘) ปัจจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ (ร้อยละ ๗๓.๐) 
และปัจจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๓.๖) ส่วนหลังการอบรม
พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๒ ล าดับแรกเหมือนกันกับก่อนการอบรม 
คือ ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๗๖.๓) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ร้อยละ ๗๕.๗) และล าดับที่ ๓ เป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ (ร้อยละ ๖๘.๐)  
แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ ทั้งก่อนและหลังการอบรมเยาวชนยังมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละเมิดจริยธรรมมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัย
หลักท่ีเยาวชนมักประสบอยู่เสมอและมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของเยาวชน แม้ว่าจะเป็นประเด็น
เดียวกันแต่ค่าเฉลี่ยหลังการอบรมจะลดลงค่อนข้างมาก โดยต่างกันมากถึง ๑๗.๓ รองลงมาก็เห็น
เหมือนกันว่าเป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑.๙ แม้ว่าจะ
ประเด็นเหมือนกันแต่ระดับความเห็นไม่เท่ากัน 
   ๔) ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  
   ก่อนการอบรมพบว่า ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๖) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ 
๖๒.๔) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ๕๖.๒) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรก
เปลี่ยนแปลงจากก่อนการอบรม คือ ท าให้ผลการเรียนตกต่ า (ร้อยละ ๗๔.๘) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและ
อบายมุข (ร้อยละ ๗๑.๐) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ ๖๖.๖) แสดงให้เห็นว่าการละเมิด
จริยธรรมมีผลต่อการเรียนมากถึงร้อยละ ๗๔.๘ ซึ่งเพ่ิมขึ้นในประเด็นเดียวกันจากก่อนการอบรม 
(ร้อยละ ๒๙.๒) โดยเพ่ิมขึ้น ๔๕.๖ แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมแล้วเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน      
   ๕) ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย 
   จากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า ๑) พฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมของเยาวชน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาด้านการศึกษา เกียจคร้าน ติด
เกมส์ ขาดเมตตากรุณา พฤติกรรมเชิงชู้สาว ความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น ขาดความ
กตัญญูและความเคารพ อบายมุขและสิ่งเสพติด ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และปัญหาอาชญากรรม 
๒) สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ขาดการเสริมสร้าง
จริยธรรม ขาดแบบอย่างที่ดี การคบเพ่ือนที่ไม่ดี ๓) ปัจจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย
ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้านเพ่ือน ปัจจัยทางด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ผลกระทบต่อการศึกษา 
ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อชีวิต ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ



๑๕๐ 

 

ประเทศชาติ ซึ่งคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมีอยู่ทั่วไป จนบาง
พฤติกรรมถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และเห็นว่าปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควร
ได้รับการแก้ไข  
  ๔.๒ เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยก่อนและหลังการอบรม โดยสรุปผลการวิจัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้   
   ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นก่อนการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีผลต่อ
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น 
(ร้อยละ ๖๓.๖) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ ๕๘.๒) ท าให้มีการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น (ร้อยละ ๕๑.๐) ส่วนความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันหลัง
การอบรม พบว่า มีความเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อที่กระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมาก
ขึ้น (ร้อยละ ๗๓.๒) เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมถึง ๙.๖ ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิด
จริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๖๑.๒) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ 
๕๘.๘) ซึ่งแสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ เยาวชนเห็นว่าเทคโนโลยีประเภทสื่อที่มีผลต่อการกระตุ้น
พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๙.๖ ล าดับต่อมาก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีเสริม
การประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น โดยในประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๓๗.๐ มาเป็น ๖๑.๒ ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน ๒๔.๒ ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
   ๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทย  
   ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 
สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ร้อยละ ๕๗.๔) สามารถปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น (ร้อยละ ๓๐.๒) และสามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิด
จริยธรรม (ร้อยละ ๒๘.๒) ส่วนความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยหลังการอบรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้
ธรรมะได้ดีขึ้น (ร้อยละ ๖๘.๐) ท าให้สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (ร้อยละ ๖๒.๔) 
ท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๔๖.๕) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุดของทั้งก่อนและหลังการอบรมจะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าธรรมะจากสื่อได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น 
แต่หลังการอบรมจะท าให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒๔.๒ มาเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน ๔๓.๘ โดยเยาวชนมีทัศนคติต่อการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน  



๑๕๑ 

 

 ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจ าแนก
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน และเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ดังนี้ 
  ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
  เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน สามารถจ าแนกออกเป็น 
๔ ด้าน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย ๓ ส่วน 
คือ ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบต่อพฤติกรรม ผลกระทบต่อบุคลิกภาพ (๒) เทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อสังคมและส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม (๓) เทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ ๕ ส่วน คือ ผลกระทบต่อจิตส านึก 
ผลกระทบต่ออุปนิสัย ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผลกระทบต่อคุณธรรม และผลกระทบต่อสมาธิ และ 
(๔) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ๕ ส่วน คือ ผลกระทบ
ต่อความคิด ผลกระทบต่อทัศนคติ ผลกระทบต่อการเรียน ผลกระทบต่อสมอง และผลกระทบต่อการ
รับรู้    
   ๒) เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
  เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนจ าแนกออกเป็น 
๔ ด้าน ดังนี้ ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ ท าให้มีเครื่องมือและองค์ความรู้เพ่ือสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการออก
ก าลังกาย ๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม การน า เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมจรรยามารยาทดีงาม 
การใช้เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคม การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสภาพ
สังคมและน ามาใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์  ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาปลุกจิตส านึกให้
เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมผ่านละครสั้น ฝึกจิตให้มีคุณธรรมสูง การพัฒนาจิตใจให้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด คลายเครียด และใช้ในการพัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ ๔) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ได้แก่ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้าน
การศึกษา ท าให้เข้าใจประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง น ามาใช้ในการพัฒนาโลกทัศน์และส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรมด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาเชิงกุศลธรรม  
   
 



๑๕๒ 

 

  ๔.๓ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
              กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันแบบองค์รวม สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ใน
พระพุทธศาสนา โดยพบว่าเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบสัมพันธ์กัน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานกายภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกาย โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๖ ส่วน คือ การพัฒนาร่างกาย 
การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การพัฒนาทักษะในการใช้อิริยาบถอย่างเหมาะสม การพัฒนา
พฤติกรรม การพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย ซึ่งจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีกายดี  (Good Health/Body) โดยพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย 
   ๒) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๗ ส่วน คือ 
การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนา
ทางศีลธรรม การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมทางสังคมและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์สังคม พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อไป โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมดี (Good 
Moral/Behaviors) โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบควบคุม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   ๓) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานจิตตภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ ๗ ส่วน คือ การ
พัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การพัฒนาจิตสาธารณะ พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาสมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพจิต ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้
เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดย
จะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม (Good Mind/Mental) เมื่อมีการพัฒนาทางด้าน
จิตใจแล้ว จิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป 
   ๔) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานปัญญาภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาปัญญา ๙ ส่วน คือ การ
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พัฒนาการตระหนักรู้ การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม การพัฒนาอุปนิสัยรัก
การศึกษา การพัฒนาวิจารณญาณ การพัฒนาการประเมินค่า การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้น
เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม การพัฒนาปัญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม และการพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ส่งผลให้เยาวชนมีความสุข
ทางด้านปัญญา ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติดีงาม (Good Knowledge/Wisdom) เข้าใจ
ชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

๕. สรุป 
  การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนจึงควรตระหนักถึงความเหมาะสมในการ
พัฒนา โดยจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน ค้นหา
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดและพัฒนาจริยธรรม รวมทั้งประเมินผล
กระทบของการละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงน ามาสู่การพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านร่างกายโดยพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทาง
ร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อม
จะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อม
แสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม ซึ่งจิตใจก็จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป และการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา 
ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ และทัศนคติดีงาม ส่งผลให้เยาวชนมีความสุข
ทางด้านปัญญา เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมี
เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ทั้งลักษณะของปัญหาการ
ละเมิดจริยธรรม ระดับของอายุ และกระบวนการพัฒนาจริยธรรมเหมาะสมกับบริบททางสังคม โดย
การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปด้วย เช่น ควบคุมพฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดเข้าในฐานกาย
ภาวนา การใช้เทคโนโลยีโดยไม่ก่อให้คนอ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์คนอ่ืน 
ไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศลีธรรม จัดเข้าในฐานศีลภาวนา ส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ไม่ตก
เป็นเครื่องมือสื่อยั่วยุ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ จัดเข้าในฐานจิตตภาวนา และการใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้คุณค่า การตระหนักถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี การใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลและ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการพัฒนาชีวิต และมีความเกื้อกูลต่อสังคมและโลก จัด



๑๕๔ 

 

เข้าในฐานปัญญาภาวนา โดยการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมแก่
เยาวชนทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้มีกระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางด้านจริยธรรมไปด้วย 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
***** 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ในเชิงวิชาการ 
  ๑) น าผลการวิจัยไปใช้สอนในโรงเรียนพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ผลที่ได้รับท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาทางจริยธรรมและเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติเชิงจริยธรรม 
  ๒) จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี ในโรงเรียนพ้ืนที่
วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ผลที่ได้รับท าให้นักเรียนมีทัศนคติต่อจริยธรรมทางเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น และรู้จัก
แนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
  ๓) การส่งพระวิทยากรไปสอนในโรงเรียนพ้ืนที่วิจัย โดยเน้นสอนในประเด็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ ผลที่ได้รับท าให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการพัฒนาจริยธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ในเชิงสาธารณะและเชิงสังคม 
  ๑) น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่มาเข้าค่ายคุณธรรม
ที่ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเออเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ผลที่ได้รับท าให้ได้แนวทางในการอบรมจริยธรรมที่เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
  ๒) การอบรมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนโนนทัน ๑-๙ ใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทัน ผลที่ได้รับท าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 ๓. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ในเชิงศาสนา 
  ๑) จัดอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่พระวิทยากรค่าย
คุณธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ เพ่ือน าไปปรับใช้กับการอบรมค่าย
คุณธรรมต่อไป ผลที่ได้รับท าให้พระวิทยากรมีแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมส าหรับค่ายคุณธรรมที่
เป็นต้นแบบของส านักปฏิบัติธรรมแห่งอื่น 



๑๕๕ 

 

  ๒) ท าเอกสารเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมแก่
ประชาชน โดยส่งไปตามวัดต่างๆ ในอ าเออเมืองขอนแก่น ผลที่ได้รับท าให้วัดต่างๆ มีเอกสารเผยแผ่
การใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 
  ๓) จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาจริยธรรมแก่พระอิกษุและสามเณรในโครงการ
บรรพชา-อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผลที่ได้รับท าให้สามารถ
ยกระดับการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนมาสู่การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่พระอิกษุและสามเณร 
 ๔. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย 
  ๑) ได้มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนพ้ืนที่วิจัยทั้ง 
๔ แห่ง เพื่อพิจารณาจัดท าเป็นนโยบายป้องกันปัญหาเชิงจริยธรรมในโรงเรียน ส่วนผลที่ได้รับยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาจัดท านโยบาย 
  ๒) เสนอผลการวิจัยแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาอ าเออเมืองขอนแก่น และอ าเออน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นนโยบายส่งเสริมและป้องกันปัญหาเชิงจริยธรรมแก่
นักเรียน ส่วนผลที่ได้รับอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
  ๓) น าผลการวิจัยไปใช้เป็นนโยบายการอบรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมในหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต ๑ อ าเออเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสอาพปัญหา
ทางจริยธรรมและบริบททางสังคมเทคโนโลยี ผลที่ได้รับท าให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
เมืองเขต ๑ ได้นโยบายในการอบรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
 ๕. การน าผลจากโครงการวิจัยไปปฏิบัติในพื้นที่วิจัย 
  ๑) ได้น าเสนอสอาพปัญหาทางจริยธรรมของเยาวชน สาเหตุของปัญหา ปัจจัยที่มี
ต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง แก่ผู้บริหารโรงเรียน ผล
ที่ได้รับผู้บริหารเข้าใจสอาพปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมและอยู่ในระหว่างหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขต่อไป 
  ๒) ได้มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง เพ่ือให้ทราบ
ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการละเมิดจริยธรรมและมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ผลที่ได้รับท าให้ผู้บริหาร
เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการละเมิดจริยธรรมและสามารถน ามาใช้เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมได้ด้วย  

  ๓) ได้น าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ส่งผลท าให้ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
แก่นักเรียน 

  ๔) จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนในพ้ืนที่วิจัย ผลที่
ได้ท าให้นักเรียนรู้จักพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม สามารถพัฒนา
จริยธรรมแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิอาพมากยิ่งขึ้น 



๑๕๖ 

 

 ๖. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ในต่อยอดท าวิทยานิพนธ์และการวิจัย 
 ได้มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อนิสิตระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อท าวิทยานิพนธ์และวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ที่มีต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 
ประเด็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สื่อเชิงจริยธรรมในโรงเรียน และประเด็นพุทธวิธีในการพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรมแก่นักเรียนในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง โดยผลที่ได้ท าให้นิสิตและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประเด็นการวิจัยและประเด็นต่อ
ยอดท าวิทยานิพนธ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค. 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์   
กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาแล้ว และผลที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์   
กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาแล้ว และผลที่ได้รับ 

***** 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น โดยมีตารางการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ผลที่ได้รับ 
กิจกรรมที่
วางแผนไว้ 

เชิง
วิชาการ 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

น าผลการวิจัยไปใช้สอนในโรงเรียน
พื้นที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชน 

ท าให้นักเรียนเข้าใจ
ปัญหาทางจริยธรรม
และเข้ า ใจแนวทาง
ปฏิบัติเชิงจริยธรรม 

น าผลการวิจัยไปเผย
แผ่ในโรงเรียนอื่นๆ
ต่อไป 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี ในโรงเรียนพื้นที่วิจัย
ทั้ง ๔ แห่ง  

ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
ทัศนคติต่อจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี เพิ่ ม
มากขึ้น 

จัดท าเอกสารเผยแผ่
การใช้เทคโนโลยีเชิง
จริยธรรม 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น 

ส่งพระวิทยากรไปสอนในโรงเรียน
พื้นที่วิจัย โดยเน้นสอนในประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธ 

ท าให้นักเรียนเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนา
จริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  

จัดสัมมนาเกี่ยวกับ
ประ เด็ นก า รก า ร
พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเยาวชน
ไทยในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ 

เชิง
สาธารณะ
และเชิง
สังคม 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

น าผลการวิจัยไปใช้ เป็นแนวทาง
อบรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่มาเข้า
ค่ายคุณธรรมที่วัดโพธิ์  ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ท าให้ ได้แนวทางใน
การอบรมจริยธรรมที่
เป็นรูปแบบและปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มี แ ผน ที่ จ ะ จั ดท า
ห นั ง สื อ วิ ช า ก า ร
เกี่ยวกับจริยธรรมใน
วิ ถี ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม
ปัจจุบัน 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

การอบรมให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน    

ท า ให้ เ ย า วช นแ ละ
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป มี
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า
ทัน 

เผยแผ่แนวทางการ
ใช้ เทคโนโ ลยี เ ชิ ง
สันติกับชุมชนในเขต
เ ท ศ บ า ล น ค ร
ขอนแก่น 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด

ศึกษาการพัฒนาพฤติ ก รรม เชิ ง
จริยธรรมแก่เยาวชนใน ๔ โรงเรียน 
โดยแจกแบบสอบถามทั้งก่อนและ

ท า ใ ห้ ท ร าบว่ า ก า ร
พัฒนาจริยธรรมควร
ปฏิบัติควบคู่กันไปทั้ง 

การจัดท าเอกสาร
แนะน าแนวทางการ
พั ฒน า จ ริ ย ธ ร ร ม



๑๕๘ 

 
ขอนแก่น หลังการอบรม รวมทั้งการสัมภาษณ์

ครูและผู้บริหารโรงเรียน 
๔  ด้ า น  คื อ  ด้ า น
ร่า งกาย ด้ านสั งคม
และสิ่งแวดล้อม ด้าน
จิตใจ และด้านปัญญา 
ซ่ึงทุกด้านจะเกื้อกูล
และสัมพันธ์กัน 

ให้ แก่ นั ก เ รี ยน ใน
โ ร ง เ รี ย น ที่ อ ยู่
นอกเหนือจากพื้นที่
วิจัยทั้ง ๔ แห่ง 

 
 
 
 
 
 

เชิง
ศาสนา 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

จั ด อ บ ร ม แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
พฤติกรรมเชิ งจริย ธรรมแก่พระ
วิทยากรค่ายคุณธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น
แห่งที่ ๑ เพื่อน าไปปรับใช้กับการ
อบรมค่ายคุณธรรมต่อไป 

ท าให้มีแนวทางในการ
พั ฒ น า จ ริ ย ธ ร ร ม
ส าหรับค่ายคุณธรรมที่
เป็นต้นแบบของส านัก
ปฏิบัติธรรมแห่งอื่น 

จัดท าเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับจริยธรรม
เ ชิ ง พุ ท ธ ฉ บั บ
ภาษาต่างประเทศ 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

ท าเอกสารเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โน โ ล ยี เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรมแก่ประชาชน โดยส่งไปตาม
วัดต่างๆ ในอ าเภอเมืองขอนแก่น 

ท าให้ได้เอกสารเผยแผ่
การใช้เทคโนโลยีเชิง
จริยธรรม 

จัดท าต าราคู่มือการ
ปฏิบัติจริยธรรมเชิง
เทคโนโลยี 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น 

สร้างเครือข่ายโรงเรียนจริยธรรมเชิง
พุทธในพื้นที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง 

ท าให้โรงเรียนในพื้นที่
วิจัยทั้ ง ๔ แห่ง เป็น
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร
แลก เปลี่ ย น เลี ย นรู้
ในทางจริยธรรม 

คัดเลือกโรงเรียนใน
เ ข ต พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ขอนแก่นให้ ได้ รับ
รางวัลการพัฒนา
จริยธรรมดีเด่น 

เชิง
นโยบาย 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

เสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนพื้นที่วิจัยทั้ง 
๔ แห่ ง  เพื่ อพิจารณาจัดท า เป็ น
นโยบายป้องกันปัญหาเชิงจริยธรรม 

ก าลังอยู่ในระหว่างรอ
ผลตอบรับ 

จัดท าแผนพัฒนา
จ ริ ย ธ ร ร ม ชุ ม ช น
ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ก่ เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาอ าเภอเมืองขอนแก่น และ
อ า เภอน้ าพอง จั งหวัดขอนแก่น 
เพื่ อ ให้ น า ผลกา รวิ จั ย ไป ใช้ เป็ น
นโยบายส่งเสริมและป้องกันปัญหา
เชิงจริยธรรมแก่นักเรียน 

ก าลั งอยู่ ในระหว่ า ง
ด าเนินการ 

เสนอนโยบายการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จ ริ ย ธ ร รม ใน เ ข ต
พื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
ในจังหวัดขอนแก่น 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น 

น าผลการวิจัยไปใช้เป็นนโยบายการ
อบรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในเมือง
เขต ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาทางจริยธรรมและบริบททาง
สังคมเทคโนโลยี 

ท า ใ ห้ ห น่ ว ย อ บ ร ม
ป ร ะ ช า ช น ป ร ะ จ า
ต าบลในเมืองเขต ๑ 
ไ ด้ น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
จริยธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

จัดท า เอกสารเชิ ง
นโยบายด้ านการ
พัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนแก่ส านั ก
การศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น 

ปฏิบัตใิน
พ้ืนที่วิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

น าเสนอสภาพปัญหาทางจริยธรรม
ของเยาวชน สาเหตุของปัญหา ปัจจัย
ที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่วิจัยทั้ง 

ผู้บริหารเข้าใจสภาพ
ปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่
มีผลต่อจริยธรรมและ
อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ห า

จัดท าแผนพัฒนา
จริ ยธ รรมร่ วมกับ
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ 



๑๕๙ 

 
๔ แห่ง แก่ผู้บริหารโรงเรียน มาตรการป้องกันและ

แก้ไขต่อไป 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

น าเสนอผลการวิจัยต่อโรงเรียนที่เป็น
พื้นที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง เพื่อให้ทราบว่า
เ ท ค โ น โ ล ยี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ล ะ เ มิ ด
จริยธรรมและมีผลต่อการส่งเสริม
จริยธรรม 

ท าให้ผู้บริหารเข้าใจว่า
เทคโนโลยีมีผลต่อการ
ละเมิดจริยธรรมและมี
ผลต่ อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรมด้วย  

จั ด ท า เ ว็ ป ไ ซ ด์
ส า ห รั บ เ ผ ย แ ผ่
ผลการวิจัย 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น 

๑) น าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ชิ ง
จริยธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่วิจัยทั้ง 
๔ แห่ง  
๒) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนใน
พื้นที่วิจัย 

๑) ท าให้ผู้บริหารได้
แนวทางในการพัฒนา
พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ชิ ง
จริยธรรมแก่นักเรียน 
๒)  ส ามา รถพัฒนา
จริยธรรมแก่เยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ต่อยอดการน าเสนอ
ผลการวิจัยและการ
จัดอบรมจริยธรรม
ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น
โ ร ง เ รี ย น แ ห่ ง อื่ น
ต่อไป 

ต่อยอด
การวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทย 
 

น าเสนอผลการวิจัยต่อนิสิตระดับ
ม ห า บั ณฑิ ต  ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต  แ ล ะ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา เขต
ขอนแก่น เพื่อท าวิทยานิพนธ์และ
วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทของ
โรงเรียนในพื้นที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง ที่มี
ต่อการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 

นิสิตและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ได้
ประเด็นการวิจัยและ
ประ เด็นต่อยอดท า
วิทยานิพนธ์ 

เสนอโครงการวิจัย
ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
ต่ อ ไ ป  ใ น หั ว ข้ อ 
บทบาทของชุมชน
ใ น ก า ร พั ฒ น า
พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ชิ ง
จริยธรรมแก่เยาวชน 

๒ )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

น าเสนอผลการวิจัยต่อนิสิตระดับ
ม ห า บั ณฑิ ต  ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต  แ ล ะ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา เขต
ขอนแก่น เพื่อท าวิทยานิพนธ์และ
วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทของ
สถาน ศึกษาที่ มี ต่ อ กา รส่ ง เ ส ริ ม
พฤติกรรมการใช้สื่อเชิงจริยธรรมใน
โรงเรียน กรณีศึกษาพื้นที่วิจัยทั้ง ๔ 
แห่ง  

นิสิตและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้
ประเด็นการวิจัยและ
ประ เด็นต่อยอดท า
วิทยานิพนธ์ 

น าเสนอประเด็นการ
วิ จั ย เกี่ ย วกับกา ร
พั ฒน า จ ริ ย ธ ร ร ม
นั ก เ รี ย น ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช
วิทยาลัย วิทยาเขต
อื่นๆ ต่อไป 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น 

น าเสนอผลการวิจัยต่อนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับพุทธวิธีในการพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรมแก่นักเรียนในพื้นที่วิจัย
ทั้ง ๔ แห่ง 

นิสิตและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้
ประเด็นการวิจัยและ
ประ เด็นต่อยอดท า
วิทยานิพนธ์ 

พัฒนาอาจารย์ให้มี
องค์ความรู้ด้านการ
พั ฒน า จ ริ ย ธ ร ร ม
เพื่อให้เป็นที่ปรึกษา
ง า น วิ ท ย า นิ พ น ธ์
ต่อไป 



๑๖๐ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
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   การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” เกิดจากความสนใจเกี่ยวกับการปัญหา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนไทยมี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหลายลักษณะ ทั้งมีค่านิยมฟุุมเฟือยในการใช้เทคโนโลยี การหมกมุ่นอยู่
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จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยี และความบีบคั้นทางสังคมแห่ง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน จึงท าให้มีความสนใจศึกษาสภาพปัญหาของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน สาเหตุของปัญหา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ผลกระทบจากการละเมิด
จริยธรรม อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน
ท่ามกลางสิ่งยั่วยุภายใต้เงื่อนไขของค่านิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป    
วัตถุประสงค์โครงการ 
              ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
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 ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัย 
              ในงานวิจัยนี้สรุปผลการวิจัยออกเป็น ๔ ส่วน คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยในจังหวัดขอนแก่น และสรุปกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  
  ๑. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยสรุปได้ ๕ ส่วน คือ พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม สาเหตุ
ของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนละเมิดจริยธรรม ผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรม และ
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยแต่ละส่วนมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้ 
   ๑) พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   จากการศึกษาพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กับการละเมิดศีล ๕ ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการอบรม โดยจ าแนกออกเป็น
รายประเด็นดังนี้ 
    (๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง ก่อนการอบรมพบว่าพฤติกรรมที่มีลักษณะ
รุนแรง ๓ ล าดับแรก คือ การทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๔๙.๔) การฆ่าผู้อ่ืน (ร้อยละ ๔๖.๒) และการท า
ร้ายร่างกาย (ร้อยละ ๔๓.๖) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด คือ การฆ่าผู้อ่ืน 
(ร้อยละ ๖๒.๖) การทะเลาะวิวาท (ร้อยละ ๕๗.๙) และการทรมานท าร้ายสัตว์ (ร้อยละ ๕๑.๓) แสดงให้เห็น
ว่าหลังการอบรมเยาวชนเห็นว่าการกระท าความรุนแรงที่มีผลต่อชีวิตผิดจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาเป็น
การกระท าต่อร่างกายมนุษย์และร่างกายสัตว์ตามล าดับ 
    (๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต ก่อนการอบรมพบว่าระดับความคิดเห็น ๓ ล าดับ
แรก คือ การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน (ร้อยละ ๖๒.๔) การทุจริตข้อสอบ (ร้อยละ ๕๘.๘) และการโกง (ร้อยละ 
๕๕.๔) ส่วนหลังจากการอบรมพบว่า การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ระดับความคิดเห็นลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ 
๖๑.๖) ในขณะที่การทุจริตข้อสอบกลับเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๖๐.๒) ล าดับที่ ๓ ประเด็นเปลี่ยนจากการโกงมาเป็น
การลักขโมย (ร้อยละ ๕๘.๘) แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริตทั้งก่อนและ
หลังการอบรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
    (๓) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางเพศ ความคิดเห็นก่อนการอบรม
พบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ ๘๐.๔) การข้า
ประเวณี (ขายตัว) (ร้อยละ ๖๔.๘) และตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ ๕๙.๔) หลังการอบรมล าดับแรกเป็นการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ร้อยละ ๘๓.๑) การตั้งท้องในวัยเรียน (ร้อยละ ๗๙.๓) และการค้าประเวณี (ขายตัว) 
(ร้อยละ ๗๘.๗) แสดงให้เห็นว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นปัญหามากที่สุด หลังการอบรมก็ท าให้
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เยาวชนตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้น 
    (๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมการสื่อสาร ความคิดเห็นก่อนการอบรม
พบว่า การละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๖) การพูดส่อเสียดผู้อ่ืน 
(ร้อยละ ๕๕.๖) การนินทาว่าร้าย (ร้อยละ ๕๒.๒) ส่วนหลังจากอบรมแล้วพบว่า พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม
มากที่สุดเหมือนกับก่อนการอบรม คือ การพูดค าหยาบ (ร้อยละ ๕๙.๘) รองลงมาเป็นการนินทาว่าร้าย (ร้อย
ละ ๕๙.๐) และการพูดส่อเสียดผู้อ่ืน (ร้อยละ ๕๕.๙) แสดงให้เห็นว่าหลังการอบรมเยาวชนมีความเข้าใจ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารได้ดีขึ้น  
    (๕) พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมา ความคิดเห็นของเยาวชนก่อนการ
อบรมพบว่า พฤติกรรมผิดจริยธรรมที่มีลักษณะมึนเมามากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ การเล่นการพนัน (ร้อยละ 
๗๑.๒) การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๕๙.๒) การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๘.๘) ในขณะที่ระดับความ
คิดเห็นหลังการอบรมพบว่า การขาดสติสัมปชัญญะ (ร้อยละ ๗๒.๒) รองลงมาเป็นการติดอบายมุข (ร้อยละ 
๖๙.๔) ส่วนล าดับที่ ๓ คือ การค้าสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๕๗.๖) แสดงให้เห็นว่า หลังการอบรมแล้วเยาวชนมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของการขาดสติสัมปชัญญะว่าเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมาก
ที่สุด ส่วนที่เป็นอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นพฤติกรรมรองลงมา 
   ๒) สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรม พบว่า สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับ
แรก คือ การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๘.๘) ความเจริญทางเทคโนโลยี (ร้อยละ ๖๘.๔) การเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่ดี (ร้อยละ ๖๗.๐) ส่วนความคิดเห็นหลังการอบรม พบว่า มีระดับความเห็นเปลี่ยนไปทุกด้าน 
โดย ๓ ล าดับแรก คือ ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน (ร้อยละ ๗๓.๔) การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น (ร้อยละ ๗๒.๘) การ
ไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม (ร้อยละ ๖๗.๘) แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญหลังการอบรม คือ เยาวชนปรับเปลี่ยน
มุมมองต่อสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมว่ามาจากพฤติกรรมส่วนตัวของเยาวชนเป็นสาเหตุหลัก ส่วนสิ่งยั่ว
ยุและการไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรมเป็นสาเหตุรองลงมา     
                    ๓) ปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรม  
   ก่อนการอบรมพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 
ปัจจัยทางด้านปัญหาครอบครัว (ร้อยละ ๙๓.๖) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด (ร้อย
ละ ๗๓.๘) ปัจจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ ไม่ดีจากสื่อต่างๆ (ร้อยละ ๗๓.๐) และปัจจัยด้าน
ช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๓.๖) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ปัจจัยที่ท าให้
เยาวชนไทยละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๒ ล าดับแรกเหมือนกันกับก่อนการอบรม คือ ปัจจัยด้านปัญหา
ครอบครัว (ร้อยละ ๗๖.๓) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด (ร้อยละ ๗๕.๗) และล าดับที่ 
๓ เป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์ (ร้อยละ ๖๘.๐)  แสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ ทั้ง
ก่อนและหลังการอบรมเยาวชนยังมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมมากที่สุด คือ ปัจจัย
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ทางด้านครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัยหลักที่เยาวชนมักประสบอยู่เสมอและมีผลต่อ
การก าหนดพฤติกรรมของเยาวชน แม้ว่าจะเป็นประเด็นเดียวกันแต่ค่าเฉลี่ยหลังการอบรมจะลดลง
ค่อนข้างมาก โดยต่างกันมากถึง ๑๗.๓ รองลงมาก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นปัจจัยด้านการแพร่หลายของ
อบายมุขและสิ่งเสพติด เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๑.๙ แม้ว่าจะประเด็นเหมือนกันแต่ระดับความเห็นไม่เท่ากัน 
   ๔) ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย  
   ก่อนการอบรมพบว่า ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก 
คือ มีผลท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๖๙.๖) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ ๖๒.๔) ท าให้
ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ๕๖.๒) ส่วนหลังการอบรมพบว่า ๓ ล าดับแรกเปลี่ยนแปลงจากก่อน
การอบรม คือ ท าให้ผลการเรียนตกต่ า (ร้อยละ ๗๔.๘) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข (ร้อยละ ๗๑.๐) ท า
ให้ครอบครัวเดือดร้อน (ร้อยละ ๖๖.๖) แสดงให้เห็นว่าการละเมิดจริยธรรมมีผลต่อการเรียนมากถึงร้อยละ 
๗๔.๘ ซึ่งเพ่ิมขึ้นในประเด็นเดียวกันจากก่อนการอบรม (ร้อยละ ๒๙.๒) โดยเพ่ิมขึ้น ๔๕.๖ แสดงให้เห็นว่า
หลังการอบรมแล้วเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาเพิ่มมากข้ึน      
   ๕) ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย 
   จากการสัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า ๑) พฤติกรรมละเมิดจริยธรรม
ของเยาวชน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาด้านการศึกษา เกียจคร้าน ติดเกมส์ ขาดเมตตา
กรุณา พฤติกรรมเชิงชู้สาว ความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น ขาดความกตัญญูและความเคารพ 
อบายมุขและสิ่งเสพติด ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และปัญหาอาชญากรรม ๒) สาเหตุของการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนไทย ผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ขาดการเสริมสร้างจริยธรรม ขาดแบบอย่างที่ดี การ
คบเพ่ือนที่ไม่ดี ๓) ปัจจัยที่ท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทยปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้าน
เพ่ือน ปัจจัยทางด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ผลจากการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนไทย ผลกระทบต่อการศึกษา ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อชีวิต ผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อประเทศชาติ ซึ่งคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าพฤติกรรม
ละเมิดจริยธรรมมีอยู่ทั่วไป จนบางพฤติกรรมถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และเห็นว่าปัญหา
จริยธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข  
 

  ๒. เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย
ก่อนและหลังการอบรม โดยสรุปผลการวิจัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้   
    ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
    ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีความคิดเห็นก่อนการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีผลต่อ



๑๖๕ 

 

พฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ 
๖๓.๖) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ ๕๘.๒) ท าให้มีการเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมง่ายขึ้น (ร้อยละ ๕๑.๐) ส่วนความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันหลังการอบรม พบว่า 
มีความเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีสื่อที่กระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๗๓.๒) 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการอบรมถึง ๙.๖ ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๖๑.๒) 
ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม (ร้อยละ ๕๘.๘) ซึ่งแสดงให้เห็นนัยยะส าคัญ คือ 
เยาวชนเห็นว่าเทคโนโลยีประเภทสื่อทีม่ีผลต่อการกระตุ้นพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมมากขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม ๙.๖ ล าดับต่อมาก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น โดยในประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๓๗.๐ มาเป็น ๖๑.๒ ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๒๔.๒ ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
    ๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติก รรมเชิง
จริยธรรมของเยาวชนไทย  
    ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการอบรมเยาวชนมีความคิดเห็นมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 
สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ร้อยละ ๕๗.๔) สามารถปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากขึ้น (ร้อยละ ๓๐.๒) และสามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม 
(ร้อยละ ๒๘.๒) ส่วนความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ไทยหลังการอบรมมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น (ร้อยละ ๖๘.๐) 
ท าให้สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (ร้อยละ ๖๒.๔) ท าให้สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๔๖.๕) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของทั้งก่อนและหลังการอบรมจะเกี่ยวกับ
การศึกษาค้นคว้าธรรมะจากสื่อได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น แต่หลังการอบรมจะท าให้เยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมร้อยละ ๒๔.๒ มาเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ซึ่งเพ่ิมขึ้น ๔๓.๘ โดยเยาวชนมีทัศนคติต่อการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น  
  ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจ าแนก
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน ดังนี้ 
   ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรม 
   เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน สามารถจ าแนก
ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย ๓ 
ส่วน คือ ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบต่อพฤติกรรม ผลกระทบต่อบุคลิกภาพ (๒) เทคโนโลยีมีผลกระทบ
ต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒ ส่วน คือ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
สังคมและส่วนที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม (๓) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิด



๑๖๖ 

 

จริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจ ๕ ส่วน คือ ผลกระทบต่อจิตส านึก ผลกระทบต่ออุปนิสัย ผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต ผลกระทบต่อคุณธรรม และผลกระทบต่อสมาธิ และ (๔) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ๕ ส่วน คือ ผลกระทบต่อความคิด ผลกระทบต่อทัศนคติ ผลกระทบ
ต่อการเรียน ผลกระทบต่อสมอง และผลกระทบต่อการรับรู้    
    ๒) เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
   เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนจ าแนก
ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ ท าให้มีเครื่องมือและองค์ความรู้เพ่ือสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการออกก าลังกาย 
๒) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม การน า เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือถ่ายทอดวิถีชีวิตบุคคลที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมจรรยามารยาทดีงาม การใช้เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทาง
สังคม การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสภาพสังคมและน ามาใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ๓) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์  
ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาปลุกจิตส านึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมผ่านละครสั้น  ฝึกจิตให้มี
คุณธรรมสูง การพัฒนาจิตใจให้ผ่อนคลายความตึงเครียด คลายเครียด และใช้ในการพัฒนาสื่อเชิงสร้างสรรค์ 
๔) เทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญา ได้แก่ เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือส่งเสริมทางด้านการศึกษา ท าให้เข้าใจประเด็นได้อย่างลึกซึ้ง น ามาใช้ในการพัฒนาโลกทัศน์และ
ส่งเสริมทางดา้นคุณธรรมด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาเชิงกุศลธรรม  
 

  ๓. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
              กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันแบบองค์รวม สอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา 
โดยพบว่าเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแบบสัมพันธ์กัน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานกายภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางร่างกาย โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๖ ส่วน คือ การพัฒนาร่างกาย การพัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกาย การพัฒนาทักษะในการใช้อิริยาบถอย่างเหมาะสม การพัฒนาพฤติกรรม การพัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางร่างกายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยจะส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ซึ่งจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีกายดี  
(Good Health/Body) โดยพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย 
  ๒) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานศีลภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนา ๗ ส่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรม



๑๖๗ 

 

ผ่านกิจกรรมทางสังคม การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาทางศีลธรรม การพัฒนา
กิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมทางสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม พัฒนาการปรับตัวใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคม
และสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อไป โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่
มีพฤติกรรมดี (Good Moral/Behaviors) โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบ
ควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ๓) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานจิตตภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านจิตใจ โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ ๗ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทาง
จริยธรรม การพัฒนาจิตสาธารณะ พัฒนาการการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต 
การพัฒนาคุณภาพจิต การพัฒนาสมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพจิต ซึ่งจะท า
ให้มีการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุข
ทางใจแล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม 
(Good Mind/Mental) เมื่อมีการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้ว จิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่อไป 
  ๔) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฐานปัญญาภาวนา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา โดยมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาปัญญา ๙ ส่วน คือ การพัฒนาการตระหนักรู้ 
การพัฒนาทัศนคติต่อชีวิต การพัฒนาทัศนคติเชิงสังคม การพัฒนาอุปนิสัยรักการศึกษา การพัฒนา
วิจารณญาณ การพัฒนาการประเมินค่า การพัฒนาทัศนคติต่อการผลิตคิดค้นเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม การ
พัฒนาปัญญาในการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม และการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ส่งผลให้เยาวชนมีความสุขทางด้านปัญญา ท าให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติดีงาม (Good Knowledge/Wisdom) เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิต
โดยใช้ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนจึงควรตระหนักถึงความเหมาะสมในการ
พัฒนา โดยจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรมของเยาวชน ค้นหาสาเหตุ
ของการละเมิดจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิดและพัฒนาจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลกระทบของการ
ละเมิดจริยธรรมด้วย เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงน ามาสู่การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทางด้านร่างกายโดยพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายไปพร้อมกับจริยธรรมทางร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดการปรับตัวและเป็นระบบ
ควบคุมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
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ทางด้านจิตใจ ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะ
ทางด้านจิตใจ เมื่อมีความสุขทางใจแล้วย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมดีงามด้วย โดยจะท าให้มีคุณลักษณะ
เป็นเยาวชนที่มีจิตใจดีงาม ซึ่งจิตใจก็จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อไป และการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางด้านปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ และทัศนคติดีงาม 
ส่งผลให้เยาวชนมีความสุขทางด้านปัญญา เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ทั้งลักษณะของ
ปัญหาการละเมิดจริยธรรม ระดับของอายุ และกระบวนการพัฒนาจริยธรรมเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมไปด้วย เช่น ควบคุมพฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดเข้าในฐานกายภาวนา การใช้
เทคโนโลยีโดยไมก่่อให้คนอ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์คนอ่ืน ไม่ผิดกฎหมาย และไม่
ผิดศีลธรรม จัดเข้าในฐานศีลภาวนา ส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือสื่อยั่วยุ และการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ จัดเข้าในฐานจิตตภาวนา และการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า การตระหนักถึงคุณค่า
แท้ของเทคโนโลยี การใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลและสร้างสรรค์ รวมทั้งการพิจารณาแล้วจึงใช้เพ่ือการ
พัฒนาชีวิต และมีความเกื้อกูลต่อสังคมและโลก จัดเข้าในฐานปัญญาภาวนา โดยการออกแบบกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้มีกระบวนการพัฒนาสุขภาวะ
ทางด้านจริยธรรมไปด้วย 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
              ๑. การน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย 
  ๑) กระทรวงศึกษาธิการควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นนโยบายผลักดันเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยก าหนดให้การพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินคุณภาพของการศึกษา และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดท าแผนพัฒนาจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนการจัดการศึกษา  
  ๒) พรรคการเมืองควรน าผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนไปใช้ เป็น
นโยบายหาเสียง เพ่ือจัดท านโยบายในการปูองกันและแก้ปัญหาจริยธรรมแก่เยาวชน รวมทั้งแนวทางในการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชนและการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย 
  ๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรน าผลการวิจัยในประเด็นการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๔ ด้าน คือ การพัฒนาจริยธรรมทางด้านร่างกาย การพัฒนาจริยธรรม
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรมทางด้านจิตใจ และการพัฒนาจริยธรรมทางด้านปัญญา 
เพ่ือใช้เป็นนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
  ๔) กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรน า
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ผลการวิจัยไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยสร้างนโยบายการพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชนไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  เ พ่ือปรับยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
  ๕) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นนโยบายการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม และการจัดท าบรรทัดฐานของจริยธรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี เชิงจริยธรรม และเพ่ือปูองกันไม่ให้การพัฒนาเทคโนโลยีมี
ผลกระทบตอ่จริยธรรม 
 ๒. การน าผลงานวิจัยไปใช้เชิงปฏิบัติการ 
  ๑) สถาบันครอบครัวควรน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาจริยธรรมแก่คนในครอบครัว เพ่ือสร้างความสงบสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งจะ
เป็นภูมิต้านทานเชิงจริยธรรมต่อไป  
  ๒) เยาวชนน าผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันไป
ใช้ เพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณค่าแท้ของเทคโนโลยี และการ
ใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรม 
  ๓) ประชาชนควรน าผลการวิจัยไปใช้ในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมทางเทคโนโลยี และละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน และน าผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมทั้ง ๔ ด้าน คือ 
การพัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการ
พัฒนาทางด้านปัญญา ซึ่งจะมีผลท าให้การด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะต่อไป 
  ๔) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาควรน าผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีส าหรับเยาวชนไปใช้ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือ การอบรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง
การศึกษาค้นคว้าจริยธรรมและหลักธรรมค าสอนโดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนมีทักษะในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์         
  ๕) สังคมควรน าผลการวิจัยในประเด็นกระบวนการพัฒนาจริยธรรมทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ ๗ ส่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรมทางสังคม การพัฒนาพฤติกรรมผ่านกิจกรรม
ทางศาสนา การพัฒนาทางศีลธรรม การพัฒนากิริยามารยาททางสังคม การพัฒนาจริยธรรมทางสังคมและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม พัฒนาการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจริยธรรมแบบเกื้อกูลในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ๖) สถาบันพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาจิตใจแก่ประชาชนทั้ง ๗ ส่วน คือ การพัฒนาจิตส านึกทางจริยธรรม การพัฒนาจิต
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สาธารณะ พัฒนาการตระหนักรู้เท่าทันสื่อเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต การ
พัฒนาสมรรถภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพทางจิต                            
 ๓. การน าผลงานวิจัยไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการท าวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธส าหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัย และจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส าหรับเยาวชน  

๒) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการเสริมสร้างจริยธรรมเชิงพุทธส าหรับเยาวชนใน
พ้ืนที่ระดับต าบล อ าเภอหรือจังหวัด  

๓) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๔) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับพุทธวิธีในวิถีเทคโนโลยีของสังคมไทยในปัจจุบัน 
๕) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างปัญญาเชิงพุทธในสื่อสังคมออนไลน์ 
๖) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะเชิงจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

  ๗) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมใน
สังคมไทย 
  ๘) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางเลือกในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
         ๙) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของคณะสงฆ์ในการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนในระดับ
จังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
การประชาสัมพันธ์ 
               หลังจากด าเนินการวิจัยเสร็จแล้วได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยทางอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน FM ๙๑.๐ MHz ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยกับองค์กรคณะสงฆ์ การ
จัดท าแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแผ่ผลการวิจัย การเผยแผ่ในรูปของบทความการวิจัย  การจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยในพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๔ แห่ง คือ ๑) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) โรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น        
๓) โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ๔) โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบล
วังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ์
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
***** 

 ค าชี้แจง งานวิจัยนี้มีหัวหน้าโครงการ คือ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. โดยมีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย และ ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 ขอให้ท่านได้ให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยตามความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านให้จะ
น าไปใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกกรณี ซึ่งแบบสอบถามนี้แบ่ง
ออกเป็น  ๔  ส่วน ประกอบด้วย   
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กรอกแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย 
 ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัด
ขอนแก่น  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กรอกแบบสอบถาม 
 กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงหน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับท่าน 
๑. เพศ 
 .......... ชาย .......... หญิง  
๒. ระดับอายุ 
 .......... ๑๐-๑๑ ปี .......... ๑๒-๑๓ ปี .......... ๑๔-๑๕ ปี 
 .......... ๑๖-๑๗ ปี .......... ๑๘ ปี  
๓. ระดับการศึกษา 
 .......... ประถมศึกษาปีที่ ๔ .......... ประถมศึกษาปท่ีี ๕ ......... ประถมศึกษาปท่ีี ๖ 
 .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๑ .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๒ .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๓ 
 .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๔ .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๕ .......... มัธยมศึกษาปท่ีี ๖ 
๔. ภูมิล าเนาระดับเขตอ าเภอ 
 .......... อ าเภอเมืองขอนแก่น .......... อ าเภอน้ าพอง  
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๕. สถานศึกษา 
      .......... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
      .......... โรงเรียนบ้านดอนบม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      .......... โรงเรียนน้ าพองศึกษา ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
      .......... โรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 ส าหรับส่วนที่ ๒-๔ กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน    
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 

ปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 

๑) พฤติกรรมที่มีลักษณะรุนแรง มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    การฆ่าผู้อื่น      
    การท าร้ายร่างกาย       
    การกลั่นแกล้งคนอ่ืน/รังแกคนอื่น      
    พฤติกรรมไร้ระเบียบ      
    การก่อปัญหาและมลภาวะในสังคม      
    พฤติกรรมขัดแย้ง      
    การทะเลาะวิวาท      
    การบังคับขู่เข็ญ      
    การทรมานท าร้ายสัตว์      

๒) พฤติกรรมที่มีลักษณะทุจริต มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    การลักขโมย      
    การฉกเอาทรัพย์ของผู้อื่น      
    การปล้น       
    การโกง      
    การหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อ่ืน      
    การปลอมแปลง      
    การยืมของแล้วไม่ส่งคืนหรือไม่รับผิดชอบเมื่อของเสียหาย      
    การทุจริตข้อสอบ      
    การทุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน      
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    การท าให้สมบัติส่วนรวมเสียหาย      
    การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน      

๓) พฤติกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับทางเพศ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    การแต่งกายยั่วยุทางเพศ      
    การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน      
    การค้าประเวณี (ขายตัว)       
    ต้ังท้องในวัยเรียน      
    การท าอนาจาร      
    ล่วงละเมิดทางเพศ      
    การดูหมิ่นเหยียดหยามทางเพศ      
    การพรากคนรักของผู้อื่น      
    ท าลายความสัมพันธ์ในครอบครัว         

๔) พฤติกรรมที่มีลักษณะผิดจริยธรรมด้านการสื่อสาร  มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    การพูดเท็จ      
    การพูดส่อเสียดผู้อื่น      
    การพูดค าหยาบ      
    การพูดเพ้อเจ้อ      
    การผิดสัญญา      
    การหลอกลวง      
    การไม่รักษาค าพูด      
    การไม่ตรงต่อเวลา      
    การนินทาว่าร้าย      
    การเสริมความเกินจริง      

๕) พฤติกรรมที่มีลักษณะมึนเมา มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    การเสพสิ่งมึนเมา      

    การเสพสิ่งเสพติด      
    การค้าสิ่งเสพติด      
    การติดอบายมุข      
    การเล่นการพนัน      
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    การเที่ยวมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย ์      
    การขาดสติสัมปชัญญะ      
 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 

สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย ระดับความเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑) ปัญหาทางสังคม      
๒) การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ      
๓) ปัญหาทางการเมืองที่บีบคั้น       
๔) ความเจริญทางเทคโนโลยี      
๕) ปัญหาส่วนตัวของเยาวชน      
๖) การมีสิ่งยั่วยุมากขึ้น      
๗) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี      
๘) ค่านิยมสมัยใหม่      
๙) การใช้กฎหมายไม่เข้มงวด      
๑๐) กระบวนการอบรมสั่งสอนขาดประสิทธิภาพ      
๑๑) การไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม      
 
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 

ปัจจัยท่ีท าให้ละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑) ปัจจัยด้านการบีบคั้นทางสังคม      
๒) ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว         
๓) ปัจจัยด้านการศึกษาที่ไม่เน้นการพัฒนาจริยธรรม      
๔) ปัจจัยด้านทัศนคติเยาวชนไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม      
๕) ปัจจัยด้านบทบาทของสถาบันศาสนาที่มตี่อสังคมลดลง      
๖) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของอบายมุขและสิ่งเสพติด      
๗) ปัจจัยด้านการแพร่หลายของสถานบันเทิงเริงรมย์      
๘) ปัจจัยด้านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากสื่อต่างๆ      
๙) ปัจจัยด้านการหลงใหลค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่      
๑๐) ปัจจัยด้านช่องทางและโอกาสในการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น      
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๑๑) ปัจจัยด้านเครื่องมือการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายมากข้ึน      
๑๒) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการละเมิดจริยธรรม      
    

๔. ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 

ผลจากการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 
ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

๑) ท าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง      
๒) การก่ออาชญากรรม      
๓) ท าให้มีพฤติกรรมทุจริต      
๔) ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน      
๕) การก่อปัญหาแก่สังคม      
๖) ท าให้มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย      
๗) ท าให้ติดสิ่งเสพติดและอบายมุข      
๘) ท าให้ผลการเรียนตกต่ า      
๙) ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะในการยับยั้งชั่งใจ      
๑๐) ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์         
 

 
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
            ของเยาวชนไทย 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชนไทย 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิด
จริยธรรมของเยาวชนไทย 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือก่ออาชญากรรมมากขึ้น      
๒) ท าให้มีช่องทางในการท าผิดกฎหมายมากขึ้น      
๓) ท าให้มีโอกาสละเมิดจริยธรรมรุนแรงมากขึ้น      
๔) ท าให้การท าผิดจริยธรรมมีผลกระทบกว้างมากขึ้น      
๕) ท าให้มีสื่อท่ีกระตุ้นการละเมิดจริยธรรมมากขึ้น      
๖) ท าให้มีเทคโนโลยีเสริมการประพฤติผิดจริยธรรมมากขึ้น      
๗) ท าให้มีการเลียนแบบพฤติกรรมทีผ่ิดจริยธรรมง่ายขึ้น       
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๘) ท าให้รวมกลุ่มก่ออาชญากรรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น      
๙) ท าให้เยาวชนไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรม/ประเพณีอันดีงาม      
๑๐) ท าให้มีความสนใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้อยลง      
  

 ๒. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ท าให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมะได้ดีขึ้น      
๒) สามารถค้นคว้าธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น      
๓) สามารถเข้าใจละเห็นโทษภัยของการละเมิดจริยธรรม      
๔) สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากสื่อได้มากข้ึน      
๕) สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง      
 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
           ในจังหวัดขอนแก่น 

การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยใน
จังหวัดขอนแก่นในสังคมเทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ส่งเสริมการรับรู้สื่ออย่างมีสติ      
๒) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและสร้างสรรค์      
๓) ควบคุมเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม      
๔) ผู้ปกครอง/ครูคอยให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยี      
๕) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม      
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

กรอกแบบสอบถามเมื่อวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. ....................... 
 ขอขอบคุณท่ีท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

คณะวิจัย 
 



๑๗๗ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
***** 

 ค าชี้แจง งานวิจัยนี้มีหัวหน้าโครงการ คือ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. โดยมีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย ๒) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย และ ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 ขอให้ท่านได้ให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยตามความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านให้จะ
น าไปใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกกรณี ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้แบ่ง
ออกเป็น  ๔  ส่วน ประกอบด้วย   
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย  
 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนไทย 
 ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจั งหวัด
ขอนแก่น  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ชื่อ................................................ นามสกุล............................................... อายุ.......... ปี  
ระดับการศึกษาสูงสุดทางโลก........................................................... ...................................................... 
ระดับการศึกษาสูงสุดทางธรรม (ถ้ามี) .................................................... ...............................................  
ต าแหน่ง..................................................................................................................................................  
หน่วยงาน........................................................................... ..................................................................... 
ที่ตั้งสถานศึกษาเลขท่ี............ หมู่ที่........... หมู่บ้าน............................................................ .................... 
ถนน.......................................................... ต าบล............................... อ าเภอ..................... .................... 
จังหวัด.............................. รหสัไปรษณีย์..................... โทรศัพท์ส านักงาน......................... ................... 
โทรศัพท์มือถือ............................ Facebook.................................. จ านวนนักทั้งหมดเรียน............คน 
 

 
 
 



๑๗๘ 
 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทย 
 ๑. ท่านคิดว่าพฤติกรรมการขาดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. ท่านคิดว่าการขาดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีสาเหตุมาจากอะไร 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 ๓. ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เยาวชนไทยขาดจริยธรรม 
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ...................................................... 
 ๔. ท่านคิดว่าการขาดจริยธรรมของเยาวชนไทยมีผลกระทบอย่างไรบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
  ของเยาวชนไทย 
 ๑. เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 
   ๑) ท่านคิดว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
ร่างกายอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



๑๗๙ 
 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
   ๒) ท่านคิดว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
   ๓) ท่านคิดว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
จิตใจอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................ 
   ๔) ท่านคิดว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมของเยาวชนทางด้าน
ปัญญาอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. เทคโนโลยีที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 
   ๑) ท่านคิดว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านร่างกายอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
   ๒) ท่านคิดว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................



๑๘๐ 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
   ๓) ท่านคิดว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์อย่างไร 
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
   ๔) ท่านคิดว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
เยาวชนทางด้านปัญญาอย่างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น 
 ๑. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านร่างกายอย่างไร 
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 ๒. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 ๓. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านจิตใจและอารมณ์
อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



๑๘๑ 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๔. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนทางด้านปัญญาอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๕. ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนได้
อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).......................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ................................... 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. ....................... 
ขอขอบคุณท่ีท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

คณะผู้วิจัย 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

 
ที ่ศธ ๖๑๓๒.๑/ว ๔๒  
 

 
      

                  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลท าวิจัย 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
การด าเนินการวิจัยขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลวิจัยกับประชากรกลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษา ๔ 
แห่ง โดยได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกให้
เป็นพื้นที่วิจัยดังกล่าว 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ ๑) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ๒) สัมภาษณ์ตัวแทนครู ๒ ท่าน ๓) แจก
แบบสอบถามกับนักเรียน และ ๔) จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชนในโรงเรียนของท่าน โดยใช้งบประมาณจากโครงการวิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
วิจัย ส่วนก าหนดการด าเนินการขอให้ท่านได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอเจริญพรขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

เจริญพร 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

  
ผู้ประสานงาน : พระวิมาน คัมภีรปัญโญ, ดร.  
โทร ๐๘๗๒๓๘๔๓๒๒, ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓ 
Facebook : เพียงเพื่อประลองใจ, Email :  arsomman1653@gmail.com 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐ 

mailto:arsomman1653@gmail.com


๑๘๓ 

 

 
ที ่ศธ ๖๑๓๒.๑/ว ๔๒  
 

 
      

                  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลท าวิจัย 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
การด าเนินการวิจัยขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลวิจัยกับประชากรกลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษา ๔ 
แห่ง โดยได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกให้
เป็นพื้นที่วิจัยดังกล่าว 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ ๑) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ๒) สัมภาษณ์ตัวแทนครู ๒ ท่าน ๓) แจก
แบบสอบถามกับนักเรียน และ ๔) จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชนในโรงเรียนของท่าน โดยใช้งบประมาณจากโครงการวิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
วิจัย ส่วนก าหนดการด าเนินการขอให้ท่านได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอเจริญพรขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

เจริญพร 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

  
ผู้ประสานงาน : พระวิมาน คัมภีรปัญโญ, ดร.  
โทร ๐๘๗๒๓๘๔๓๒๒, ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓ 
Facebook : เพียงเพื่อประลองใจ, Email :  arsomman1653@gmail.com 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น  
๔๐๐๐๐ 

mailto:arsomman1653@gmail.com


๑๘๔ 

 

 
ที ่ศธ ๖๑๓๒.๑/ว ๔๒  
 

 
      

                  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลท าวิจัย 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองภูริพัฒน์ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
การด าเนินการวิจัยขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลวิจัยกับประชากรกลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษา ๔ 
แห่ง โดยได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกให้
เป็นพื้นที่วิจัยดังกล่าว 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ ๑) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ๒) สัมภาษณ์ตัวแทนครู ๒ ท่าน ๓) แจก
แบบสอบถามกับนักเรียน และ ๔) จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชนในโรงเรียนของท่าน โดยใช้งบประมาณจากโครงการวิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
วิจัย ส่วนก าหนดการด าเนินการขอให้ท่านได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอเจริญพรขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

เจริญพร 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

  
ผู้ประสานงาน : พระวิมาน คัมภีรปัญโญ, ดร.  
โทร ๐๘๗๒๓๘๔๓๒๒, ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓ 
Facebook : เพียงเพื่อประลองใจ, Email :  arsomman1653@gmail.com 
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เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองศึกษา 
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วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” 
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แห่ง โดยได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกให้
เป็นพื้นที่วิจัยดังกล่าว 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ ๑) สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ๒) สัมภาษณ์ตัวแทนครู ๒ ท่าน ๓) แจก
แบบสอบถามกับนักเรียน และ ๔) จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่
เยาวชนในโรงเรียนของท่าน โดยใช้งบประมาณจากโครงการวิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
วิจัย ส่วนก าหนดการด าเนินการขอให้ท่านได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอเจริญพรขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

เจริญพร 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ภาคผนวก ช. 
ภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมและเก็บข้อมูลวิจัยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 

 
วิทยากรอบรมจริยธรรม 

 
อบรมกลุ่มย่อย 



๑๘๘ 

 

 
กิจกรรมอบรมจริยธรรมในชั้นเรียน 

 
การอบรมการใช้เทคโนโลยีเชิงจริยธรรม 

 



๑๘๙ 

 

อบรมการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

 
อบรมปัญหาจริยธรรมของเยาวชน 

 
การจัดโครงการอบรมเพ่ือการวิจัย 



๑๙๐ 

 

 
อบรมที่โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 

 
การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม 

 



๑๙๑ 

 

กิจกรรมการอบรมจริยธรรมกลุ่มย่อย 

 
กิจกรรมสนทนาธรรมกลุ่มย่อย 

 
การร่วมคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 

 
 



๑๙๒ 

 

 
กิจกรรมฝึกสติเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

 
พระวิทยากรแจกแบบสอบถามก่อนการอบรม 

 
การกรอกแบบสอบถามหลังการอบรม  



๑๙๓ 

 

 
ประเมินความคิดเห็นหลังการอบรม 

 
การแนะน าวิธีการกรอบแบบสอบถาม 

 



๑๙๔ 

 

สัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน 

 
การแบ่งกลุ่มให้ช่วยกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการละเมิดจริยธรรมของเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการอบรมและเก็บข้อมูลวิจัยโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
การอบรมจริยธรรมเยาวชน 

 
การอบรมจริยธรรมเยาวชนกับการใช้เทคโนโลยี 



๑๙๖ 

 

 
กรอกแบบสอบถามก่อน 

 
สัมภาษณ์คณะครูและผู้บริหาร 

 
สรุปกิจกรรมองค์ความรู้หลังการอบรมจริยธรรม 



๑๙๗ 

 

 
กรอกแบบสอบถามหลังการอบรม 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมและเก็บข้อมูลวิจัยโรงเรียนโรงเรียนน  าพองภูริพัฒน์ 

 
แจกแบบสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนก่อนการอบรม 

 



๑๙๘ 

 

การอบรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 

 
อบรมเรื่องเยาวชนกับการใช้สื่อเชิงจริยธรรม 

 
อบรมการใช้สื่อพัฒนาจริยธรรม 

 



๑๙๙

สรุปกิจกรรมการอบรม 

การแจกแบบสอบถามหลังการอบรม 

ภาพกิจกรรมการอบรมและเก็บข้อมูลวิจัยโรงเรียนน  าพองศึกษา 

การอบรมในชั้นเรียน 



๒๐๐

อบรมแนวทางการพัฒนาจริยธรรม 

อบรมคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี 

อบรมแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน 



๒๐๑

การแจกแบบสอบถามก่อนการอบรม 

การแจกแบบสอบถามหลังการอบรม 



 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล, ผศ.ดร.) 

 (ภาษาอังกฤษ)  Phrakhrubhavanabothikhun  (Somchai  Kantasilo) ๒. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  :  -
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน: ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา 
๔. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น  ๓๐  หมู่  ๑  บ้านโคกสี  ต าบลโคกสี 
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
E-mail =  bodhikun@yahoo.co.th  โทร.๐๘๖-๒๑๙๔๕๕๔

๕. ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๒๕ นักธรรมชั้นเอก   โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบึงบริบูรณ์  บ้านตาเนิน  

อ าเภอจัตุรัส  จงัหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๓๐  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

ทีโ่รงเรียนพระปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๔  พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ ๑   
มจร. วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๓๘  ปริญญาโท M.A. (ปรัชญา), เกียรตินิยมอันดับ ๑ (First class)   
มหาวิทยาลัยปูนา  ประเทศอินเดีย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาโท M.A. (รัฐศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ ๒ (Second class)   
ติลัควิทยาลัย ปูนา  ประเทศอินเดีย 

พ.ศ. ๒๕๔๓ M.Phil. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๕  ปริญญาเอก Ph.D. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยปูนา  ประเทศอินเดีย 

๖. ประวัติการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เลขานุการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 

ประวัติผู้วิจัย 

mailto:bodhikun@yahoo.co.th


๒๐๑ 

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๗. ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๘. สมณศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล 
พ.ศ. ๒๕๔๙ พระอุปัชฌาย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูวินัยธรสมชาย กนฺตสีโล 
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระครูภาวนาโพธิคุณ (จต.ชอ.) (วิ) 

๙. รางวัลเกียรติคุณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองค า   

สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ จากสมเด็จพระเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลนาคราช ด้านผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม   

สาขาศาสนาและประเพณี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๐. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต



๒๐๒ 

  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น
๑๑. ที่อยู่ปัจจุบัน 

๑๗๑ หมู่ที่ ๒  ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น  แห่งที่ ๑ 
วัดโพธิ์  บ้านโนนทัน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร.  (๐๔๓) ๒๒๑๖๕๓, ๐๘๙-๘๖๒๒๓๓๒ 
E-mail: Bodhikun@hotmail.com

ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (๑) 

๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล (ภาษาไทย) พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ/ตรีกมล, ดร. 
(ภาษาอังกฤษ) Phraviman Gambhĩrapañño 

๒. วัน/เดือน/ปี เกิด ๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ 
๓. ภูมิล าเนา ๑๕๓ หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์ภูเก้า ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวล าภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๔๐  
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๓-๔๑๑๖-๐๐๔๗๑-๒๐-๑ 

๔.  บิดา-มารดา นายทองมา-นางส าราญ ตรีกมล 
๕. ประวัติการศึกษา การศึกษาทั่วไป 

- พ.ศ. ๒๕๓๓ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จากโรงเรียนบ้านหนองกุงจารย์ผาง ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวล าภู

- พ.ศ. ๒๕๓๗ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา (วัดศรีนวล) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๔๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา (วัดธาตุพระอารามหลวง)
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๔๕ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.ว.ค.)
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี



๒๐๓ 

  พุทธศาสตรบัณฑิต เอกปรัชญา 
  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๙ จบการศึกษาระดับปริญญาโท

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต เอกพระพุทธศาสนา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๖ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอกพระพุทธศาสนา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การศึกษานักธรรม 
- พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้นตรี

จากส านักเรียนวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นโท

จากส านักเรียนวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

จากส านักเรียนวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๖. บรรพชา-อุปสมบท - บรรพชา : ๑๗ เมษายน ๒๕๓๕ 

  ณ วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
  โดยมี พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
- อุปสมบท : ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๑

โดยมี พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 พระสงวน ปุญฺญกาโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

        พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
๗. ประวัติการท างาน - พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง 

 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกะประจ าอ าเภอเมือง

ขอนแก่น
- พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรอบรมประจ าค่ายคุณธรรมวัดโพธิ์

บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

ขอนแก่นแห่งที่ ๑ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น



๒๐๔ 

- พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรและเลขานุการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเลขานุการโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา ประจ าวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นประธานโครงการไถ่ถอนชีวิตโคกระบือวัดโพธิ์
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด ขอนแก่นแห่งที่ ๑ (วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

- พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการโครงการลานธรรมลานวิถีไทย
ศาสนสถานวัดโพธิ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

- พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการโครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธเฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธบริษัทสี่ (วัดโพธิ์)

- พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นพระวินยาธิการประจ าอ าเภอเมืองขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เป็นอาจารย์พิเศษประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น
๘. หน้าที่พิเศษ - พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ ต าบลในเมือง

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสภาสามเณรวัดโพธิ์
- พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นรองประธานมูลนิธิหลวงปู่โพธิ์

๙. ต าแหน่งทางการปกครอง 
-พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นเลขานุการเจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑
-พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการประจ าอ าเภอเมือง
ขอนแก่น

๑๐. ประวัติการอบรม - พ.ศ. ๒๕๔๕ ผ่านการอบรมประกาศวิชาชีพครู 
- พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการอบรมครูสอนนักธรรมอ าเภอเมืองขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการอบรมเป็นพระวิทยากรค่ายคุณธรรมโครงการอ่ิมบุญ

ของวุฒิสภา
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการอบรมพระนวกะประจ าจังหวัด

ขอนแก่น



๒๐๕ 

- พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอบรมการเขียนบทความวิชาการ ที่ มจร.ขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระวิทยากรโครงการอ่ิมบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม

๘๔,๐๐๐ คน และเยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม โดยวุฒิสภา
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ

โดย ศ.ประยงค์ แสนบุราณ ที่ มจร.ขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นคณะกรรมการร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๑

ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

- พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการสัมมนากับบัณฑิตศึกษาโซน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๑. ประวัติการสอน - พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 
  ประจ าส านักเรียนวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
  จังหวัดขอนแก่น  
- พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

วัดตาลเรียง บ้านผือ ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาตรี

รายวิชา “พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาเอก
รายวิชา “วิปัสสนากรรมฐาน”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในระดับปริญญาเอก
รายวิชา “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็นอาจารย์บรรยายประจ าหลักสูตรปริญญาโท
บรรยายในรายวิชา “ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

- พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นอาจารย์บรรยายประจ าหลักสูตรปริญญาโท
บรรยายในรายวิชา “พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี



๒๐๖ 

- พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นอาจารย์พิเศษประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
บรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

- พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
บรรยายในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา”
บรรยายในรายวิชา “พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

๑๒. หนังสือ/ต ารา ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นบรรณาธิการจุลสารใต้ร่มโพธิสาร 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดท าหนังสือ เรื่อง “คู่มือท าวัตรสวดมนต์ฉบับญาติธรรม”. 
    ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๖.  
๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เขียนต ารา เรื่อง “คู่มือการอบรมค่ายคุณธรรม” (อัดส าเนา) 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ เขียนต าราเชิงวิชาการ เรื่อง “โคลนนิ่งกับสภาพความเป็น 
    มนุษย์ในมุมมองพระพุทธศาสนา” (อัดส าเนา) 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนต าราเชิงธรรมะ เรื่อง “เพียงเพ่ือประลองใจ”.ขอนแก่น 
  : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๘.  
๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนต าราประกอบการสอนรายวิชา “พระพุทธศาสนากับ 
    ศาสตร์สมัยใหม”่ (อัดส าเนา)  
๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนต าราเชิงวิชาการเรื่อง “ความรุนแรง : มายาคติของ 
    ความรุนแรงท่ามกลางสันติภาพโลก”. ขอนแก่น : ทรัพย์สุนทรการพิมพ์, 
    ๒๕๕๙. 
๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนต าราเชิงวิชาการ เรื่อง “มนุษย์กับความขัดแย้งและการ 
    เปลี่ยนผ่านอย่างสันติ”. ขอนแก่น : ทรัพย์สุนทรการพิมพ์, ๒๕๖๐. 

๑๓. งานวิจัย ๑) พ.ศ.๒๕๕๙ ท าวิจัยเรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ : 
    กรณีศึกษาพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ต าบลวังกวาง 
    อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์" ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
    สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ท างานวิจัยเรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของพระภิกษุ 
    สูงอายุในอ าเภอเมืองขอนแก่น" ได้รับทุนอุดหนุนจาก มจร. อุบลราชธาน ี
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าวิจัย  เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์ 
    แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” 

  โดยได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 



๒๐๗ 

๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าวิจัย เรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สาย 
    วัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย 
    พุทธศาสตร์ 

๑๔. บทความทางวิชาการ 
๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ เขียนบทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแสวงหา 

  ความรู้ในศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
  ปริทรรศน์ ตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ปรัชญาปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
  พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตขอนแก่น 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่นเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ 
  ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” ในระดับดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่นและรับเชิญให้ร่วมในงาน 
    แถลงข่าว “เปิด ๕ งานวิจัยดีเด่นยอดมงกุฏ” ในหัวข้อ “ศึกษาวิเคราะห์ 

  ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เขียนบทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็น 
    รากฐานของสันติภาพ” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๙ 
    ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลัย 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ เขียนบทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : วิเคราะห์ 

  เบญจขันธ์กับการเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์เชิงสังคม” ตีพิมพ์ในวารสาร 
  บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตขอนแก่น 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ เขียนบทความเรื่อง “มายาคติของความรุนแรงท่ามกลาง 
  สันติภาพโลก” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับพิเศษ ในงาน 
  ประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

    ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง 
    “มายาคติของความรุนแรงท่ามกลางสันติภาพโลก” ในงานประชุมวิชาการ 
    นานาชาติประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๒๐๘ 

    วิทยาเขตขอนแก่น  
๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนบทความวิจัย เรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตาม 

  แนววิถีพุทธ กรณีศึกษาพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน  
  ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์” ตีพิมพ์ในวารสารบิหาร 
  การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  
  ๒๕๖๐  

๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนบทความวิจัย เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของ 
  พระภิกษุสูงอายุในอ าเภอเมืองขอนแก่น” ตีพิมพ์ในวารสารการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
  ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนบทความวิจัย เรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ 
    พระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตีพิมพ์ในวารสารการ 
    ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนบทความเรื่อง “วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะ 
    วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์” พิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

      ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒  
      กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์พันธุวิศวกรรม 

    โคลนนิ่งกับความเป็นมนุษย์ตามมุมมองพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์ใน 
      วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
      กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
      เพ่ือการอนุรักษ์เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอ าเภอ 
      เมือง จังหวัดขอนแก่น” ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
      ชาติครั้งที่ ๕ และระดับชาติครั้งท่ี ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
      ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์เหตุปัจจัยของปัญหา 
      สุขภาวะทางด้านจิตใจเชิงพุทธบูรณาการ” ตีพิมพ์ในวารสารการประชุม 

    นานาชาติ/ระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ 



๒๐๙ 

๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ความเกื้อกูลต่อระบบนิเวศ 

      ตามหลักพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อโลก 

      วิทยาศาสตร์” ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

      ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านโลก 

      ทัศน์ศีล ๕ ในระดับมหัพภาค” ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมระดับชาติ 
      ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
      ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕. ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๑ หมู่ที่ ๒ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
Email = arsomman1653@gmail.com,    
Facebook : เพียงเพ่ือประลองใจ       
โทรศัพท ์๐๘๗-๒๓๘๔๓๒๒, ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓. 

๑๖. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ผู้ร่วมงานวิจัย (๒) 
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร. 

(ภาษาอังกฤษ)  Phramahã Natthakitti Anãrado, Dr. 
๒. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  : -
๓. ประวัติการศึกษา - พ.ศ. ๒๕๒๓ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

  จากโรงเรียนบ้านท่าหนาม แก้ว ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน 
  จังหวัดนครพนม  
- พ.ศ. ๒๕๒๖ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนผู้ใหญ่วัดบ้านหนองบาเท้าต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

- พ.ศ. ๒๕๒๘ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรียนผู้ใหญ่วัดสิริมงคล บ้านหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน
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๒๑๐ 

  จังหวัดอุดรธานี  
- พ.ศ. ๒๕๒๘ จบนักธรรมชั้นเอก จากส านักเรียนวัดสิริมงคล บ้านหนองเม็ก

ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. ๒๕๓๓ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเชตุพนศึกษา ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๓๙ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

เอกการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๑ จบการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

- พ.ศ. ๒๕๕๘ จบปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
จากส านักเรียนวัดมีชัยท่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๔. ประวัติการท างาน - พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง 
  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘  เลขานุการเจ้าคณะต าบลพะทาย ต าบลพะทาย

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนเชตุพนศึกษา ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โรงเรียนเชตุพนศึกษา ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๐ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ประจ าส านักเรียนวัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษระดับปริญญาเอก
ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี



๒๑๑ 

๕. ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 
- พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔ เป็นเจา้อาวาสวัดศรีดอนชัย บ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔ เป็นเจา้คณะต าบลแม่นะเขต ๑ ต าบลแม่นะ

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘  เลขานุการเจ้าคณะต าบลพะทาย ต าบลพะทาย

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ต าบลในเมือง

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๖. ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๘๔ หมู่ที่ ๗ วัดจอมศรี บ้านศรีบาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓-๒๒๑๖๕๓, ๐๘-๙๙๕๓-๖๓๕๒ 
E-mail : natkitti255557@gmail.com

ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (๓) 
๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล (ภาษาไทย) พระสมบัตร  ฐิตญาโณ/สุขประเสริฐ 
(ภาษาอังกฤษ) PhraSombat  Thitan a no/Sukprasert 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 

๓. วัน/เดือน/ปีเกิด : ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ 
๔. บิดา-มารดา : นายถาด สุขประเสริฐ, นางมา เทนอิสระ 
๕. ภูมิล าเนา : ๓๘ หมู่ที่ ๙ บ้านนาค าน้อย ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ 
๖. อุปสมบท : ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๕ ณ อุโบสถวัดบ้านโคกเครือ ต าบลโคกเครือ 

  อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  โดยมี  พระครูอุดมสิริวัฒน์          เป็นพระอุปัชฌาย์ 

  พระอธิการอวน กตปุญฺโญ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
       พระสงวนศักดิ์ ธมฺมธีโร     เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

๗. ประวัติการศึกษา : การศึกษาทั่วไป 
- พ.ศ. ๒๕๒๗ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนจินดาสินทวานนท์ บ้านนาค าน้อย ต าบลหนองใหญ่  
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๒๑๒ 

 

  อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- พ.ศ. ๒๕๓๘ จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  วัดศรีนวล ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๐ จบหลักสูตรคอมพิวเตอร์  
  โรงเรียนภัทรพัฒนาคอมพิวเตอร์ ๖๗-๖๙ ถนนรื่นรมย์ อ าเภอเมือง  
  จังหวัด ขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๑ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  โรงเรียน ประภัสสรวิทยา (วดัศรีนวล) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
  จังหวัด ขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (พธ.บ. สาขาปรัชญา)  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๙ จบการศกึษาระดับปริญญาโท (พธ.ม. สาขาพระพุทธศาสนา)   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนแก่น 
- ค.ศ. 2016 (Ph.D.) Philosophy, R.T.M. Nagpur University, India. 

 : การศึกษาแผนกนักธรรม-บาลี 
- พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้นตรี  
  ส านักเรียนวัดพิชัยพัฒนาราม ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นโท  
  ส านักเรียนวัดโพธิ์ชัย ต าบลสาวัตถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก  
  ส านักเรียนวัดโพธิ์ชัย ต าบลสาวัตถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒  
  ส านักเรียนวัดตราชูวนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๘. ประวัติการท างาน - พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม  
  ประจ าโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตราชูวนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
  จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๔๔ พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  
  ขอนแก่นแห่งท่ี ๑ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
  จงัหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระวิทยากรอบรมปฏิบัติธรรมแก่ผู้ต้องขังเรือนจ ากลาง 
  ขอนแก่น  



๒๑๓ 

 

- พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรอบรมคุณธรรมประจ าค่ายคุณธรรม 
  วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรอบรมศีลธรรม 
  ประจ าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต ๑ 
- พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
  หลักสูตรนานาชาติ ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑  
  วัดโพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

๙. บทความทางวิชาการ  
 - พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย์ 

  (Precepts as a Tool of Human Development)” วารสารบัณฑิตศึกษา 
  มหาจุฬาขอนแก่น ISSN ๒๕๓๙-๖๗๕๗ ที ่๕ ฉบับที ่๒ ประจ าเดือน 
  กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “หน้าที่ของบิดามารดาในทัศนะ 
  ของพุทธปรัชญาเถรวาท (The Duty of Parents in the Views of  
  Theravada Buddhist Philosophy)” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ISSN 
  ๑๕๑๓-๕๘๔๘ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑, การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์ทัศนะอภิปรัชญาใน 
  ปรัชญาโยคะ (An Analysis of Metaphysical Perspective in Yoga 
  Philosophy)”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ISSN ๑๕๑๓-๕๘๔๕, 
  เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ 
  ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The ๕th National and the ๓rd International 
  Conferences ๒๐๑๘ “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Volunteer  
  Spirit with Sustainable Social Development,  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนบทความวิชาการเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราช  
  ธรรม” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ  
  ครั้งที่ ๓, จิตอาสากับการพัฒนาที่ยั้งยืน, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑,  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

  



๒๑๔ 

 

๑๐. ต าแหน่งปัจจุบัน : ต าแหน่ง 
  - อาจารย์/เลขาฯ และผู้ประสานงานหลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาปรัชญา 
  - (Admin) ดูแลเว็บไซด์ พธ.ม. ปรัชญา และ พธ.ด. ปรัชญา 
: สถานที่ท างาน  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ 
  บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๑๑. ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๑ หมู่ที่ ๒ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัด ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
E-mail : sombat.suk@mcu.ac.th 
Facebook : ม่านหมอก แห่งกิเลสตัณหา สมาบัติมุนี ภิกฺขุ 
Tel : ๐๙๔-๒๙๐-๖๙๐๗  
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