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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เกี่ยวกับหลักคุณธรรม 8 ข้อ คือ ความรับผิดชอบ วินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี 

ใฝ่รู้ ประหยัด มีน�้าใจ ขยัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาจ�านวน 180 คน ที่ลงทะเบียนเรียน

ภาคปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่าค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยของหลักคุณธรรม 

8 ข้อ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อยู่ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด โดยความเห็นด้านหลักคุณธรรมที่นักศึกษาประพฤติปฏิบัติคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก

มีพฤติกรรมการแสดงออกเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ได้แก่ 1) ซื่อสัตย์ 2) วินัย 3) ความรับผิด

ชอบ 4) สามัคคี 5) ใฝ่รู้ ขณะที่มีระดับความถี่ของการประพฤติตามหลักคุณธรรม 8 ข้อ จากแบบสอบถาม

มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ได้ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง และทุกครั้ง ผลการศึกษาพบว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับความถ่ีของการประพฤติหลักคุณธรรมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง มีคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ 1) ซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) สามัคคี 4) วินัย 5) มีน�้าใจ นักศึกษาให้ความส�าคัญมากที่สุด

ต่อหลักคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติบ่อยครั้งคือ ความซื่อสัตย์
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Abstract 

 The purpose of this study was to survey the opinions about the moral values of 

pre-service teacher students of Saint John’s University. The research population was 180 

students who registered in the first semester of the academic year 2018. The study tools 

were a 5-rating scale questionnaire (least, low, moderate, high, and highest) and a 4-rating 

scale questionnaire(never, rarely, frequently, always)

 The results from the 5-rating scale questionnaire showed that average scores for 

the opinions of the students about the 8 moral characteristics were between moderate 

and highest levels. The five moral values that the students had appropriate behavior were 

1) honesty 2) discipline 3) accountability 4) harmony and 5) inquisitiveness; while the 

frequency level of student behavior according to the 8 moral characteristics, taken from 

the 4-rating scale questionnaire, listed the five moral characteristics as follows: 1) honesty 

2) accountability 3) harmony 4) discipline and 5) generosity. The moral value that students 

gave the highest importance and practiced often was the “honesty”.

Keywords : Moral, Integrity, Pre-service teacher students of Saint John’s University 
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บทน�ำ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 (ที่มา	 web.ilaw.or.th/nod/4204)	

ได้ให้ความส�าคัญของการสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้มีมาตรฐานไว้ในมาตรา	 76	 วรรค	 3	 ว่า	

รฐัพงึจดัให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรมเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรม

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น	ๆ	ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	ต่อเนื่อง

มาด้วยเหตุที่เกิดวิกฤตการณ์ของสังคมไทยที่ทุกคนในสังคมไทยได้เห็นความล้มเหลวอันเกิดขึ้น

ในประชาชนทุกระดับ	จนท�าให้ต้องท�าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	2550	มาตรา	

275	(ที่มา	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3/30/2011,	web.krisdika.go.th)	ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม	โดยก�าหนดให้มาตรฐาน

ทางจรยิธรรมของข้าราชการ	เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่�าหนดขึน้	ส�าหรบัข้าราชการแต่ละประเภท	

และโดยเหตุที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	2551	มาตรา	78	และมาตรา	

79	 ได้ก�าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ	 ให้เป็นผู้ที่รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม	

คุณภาพและคุณค่าต่อตนเองและสงัคมโดยรวม	(ทีม่า	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	

2560	มาตรา	76	วรรค	3	ราชกิจจานุเบกษา	6	เมษายน	2560	หน้า	19)	

	 นโยบายปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารโดยยดึคุณธรรมน�าความรู	้มุง่มัน่ขยายโอกาส

ทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	โดยค�านึงถึงการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน	 ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม	 จิตใจ	 และปัญญา	 นอกเหนือจากการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตส�านึก

ในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความสมานฉันท์	 สันติวิธี	 และวิถีประชาธิปไตย	 หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ได้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้	8	ประการ	

ได้แก่	 1)	 รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 2)	ซื่อสัตย์สุจริต	 3)	มีวินัย	 4)	 ใฝ่เรียนรู้	 5)	อยู่อย่างพอเพียง	

6)	มุง่มัน่ในการท�างาน	7)	รกัความเป็นไทย	8)	มจิีตสาธารณะ	โดยคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ทีก่�าหนด

นัน้	หมายถงึ	ลกัษณะทีต้่องการให้เกิดขึน้กบัผู้เรยีน	อันเป็นคุณลกัษณะทีส่งัคมต้องการในด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	ค่านิยม	จิตส�านึก	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	ทั้งในฐานะพลเมือง

ไทยและพลโลก	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ,	2552:	56)	

	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	–	2579	กล่าวถึงปัญหาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และ

การขาดความตระหนักถึงความส�าคัญของการมีวินัย	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และการมีจิตสาธารณะ

ของคนไทยส่วนใหญ่	 ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความ

ท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่	21	จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา	เพื่อให้ระบบการศึกษา

เป็นกลไกหลกัของการขบัเคลือ่นประเทศ	ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	2560	
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(2560	-	2579)	และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(2560	–	2564)	เพื่อให้สามารถน�าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

ในอีก	20	ปีข้างหน้า	

	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ร่วมกบั	ศูนย์ส�ารวจความคิดเหน็	“นด้ิาโพล”	สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์	(นด้ิา)	เปิดเผยผลส�ารวจเรือ่ง	“สถานการณ์คุณธรรมของสงัคมไทย”	ท�าการส�ารวจ

ความคิดเห็นดังกล่าว	 ระหว่างวันที่	 1-20	สิงหาคม	2559	 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ทั่วประเทศ	กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,166	หน่วยตัวอย่าง	ผลการ

ส�ารวจเมือ่ถามถงึปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมทีม่คีวามรนุแรงในสงัคมไทย	พบว่า	สถานการณ์ปัญหา

ที่มีความรุนแรงในสังคมไทย	โดยประเด็นที่วิกฤตมากที่สุด	ร้อยละ	20.73	คือ	ปัญหาความ	ซื่อสัตย์	

สุจริต	 การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 รองลงมา	 ร้อยละ	 19.30	 ปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความขัดแย้งใน	

สังคม	และร้อยละ	14.69	ปัญหาจิตส�านึกสาธารณะ	ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	 เมื่อถามถึงระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่าง	 ๆ	 ใน

สังคมไทยในภาพรวมทุก	 ๆ	 ประเด็นตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.00	 จากคะแนนเต็ม	 5	 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	 พบว่า	 ประเด็นความซ่ือสัตย์สุจริต	 ยึดมั่น

ในความถูกต้องต่อหน้าท่ีและบุคคลทั่วไป	 ความพอเพียงในการด�ารงชีวิตมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.15	

รองลงมา	คือ	ประเด็นความสามัคคี	มีค่าเฉลี่ย	4.10	ประเด็นความกตัญญูและมีสัมมาคารวะ	มีค่า

เฉลี่ย	4.05	ประเด็นความมีวินัย	ต่อตนเองและต่อสังคม	มีค่าเฉลี่ย	4.02	ประเด็นความมีจิตส�านึก

ในคุณธรรม	จริยธรรม	มีค่าเฉลี่ย	4.01	ประเด็นการมีระเบียบวินัย	มีค่าเฉลี่ย	3.98	ประเด็นการมีจิต

สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม	มีค่าเฉลี่ย	3.91	ประเด็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	มีค่า

เฉลี่ย	3.90	และประเด็นความมีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น	มีค่าเฉลี่ย	3.89	ตามล�าดับ	เมื่อถาม

ถึง	5	อันดับของคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง	พบว่า	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	76.59	เห็นว่า

ด้านความมีระเบียบวินัยมากที่สุด	รองลงมา	ร้อยละ	75.35	ความซื่อสัตย์	สุจริต	และ	ร้อยละ	57.94	

ความมีน�้าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่	 เมื่อถามถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย	 พบว่า

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	25.02	ความสามัคคี	รองลงมา	ร้อยละ	20.82	ความมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และ

ร้อยละ	18.79	ความมีระเบียบวินัย	

	 เมื่อถามถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน	 3	 อันดับ	 พบว่า	 อันดับที่	 1	

ร้อยละ	 68.47	 คือ	 ความมีวินัยเคารพในกติกาอาเซียนมากที่สุด	 อันดับที่	 2	 ร้อยละ	 59.19	 คือ

ความซ่ือสตัย์สจุรติจรงิใจต่อกัน	และอันดับที	่3	ร้อยละ	52.40	คือ	ความสามคัคีของประชาชนอาเซียน

และประเทศสมาชิกอาเซียน	เมือ่ถามถงึสงัคมไทยในปัจจุบันนี	้ควรมมีาตรฐานด้านคุณธรรมจรยิธรรม

ขององค์กร	พบว่า	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	95.06	เห็นว่าควรมี	เพราะ	ร้อยละ	10.59	เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี
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ในการพัฒนาสังคมภายในองค์กร	 ร้อยละ	 8.40	 เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี	 และ

ร้อยละ	8.01	เพื่อเป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมที่ดีต่อองค์กร	ส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบันนี้	ควรใช้เกณฑ์

ด้านคุณธรรมประกอบการคัดเลือกคนเข้าเรียนเข้าท�างานเข้ารับต�าแหน่ง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	

84.12	เห็นด้วย	เพราะร้อยละ	21.24	เพื่อคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม	

ร้อยละ	14.22	เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการท�างาน	และ	ร้อยละ	5.98	เพื่อเป็น

พื้นฐานในการพัฒนาบุคคลากรที่ดีของประเทศ	เมื่อถามถึงรัฐบาลควรส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมให้

กับประชาชน	3	อันดับแรก	พบว่า	อันดับ	1	ร้อยละ	39.57	ความซื่อสัตย์สุจริต	อันดับ	2	ร้อยละ	

37.67	ความมีระเบียบวินัย	และอันดับ	3	ร้อยละ	28.81	ความสามัคคี	เมื่อถามถึงหลักคุณธรรม	3	

ประการท่ียดึเป็นหลกัในการด�าเนนิชีวติ	พบว่า	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	64.54	ความซ่ือสตัย์สจุรติ	รองลงมา	

ร้อยละ	 36.93	 ความมีน�้าใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และร้อยละ	 30.01	 ความมีระเบียบวินัย	 เมื่อถามถึง

การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทย	 พบว่าส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 22.16	

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี	 รองลงมา	ร้อยละ	15.19	จะเป็นแบบอย่างที่ดี	และ	ร้อยละ	15.05	จะมี

น�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	อ้างอิงจากศูนย์ส�ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล	“สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย	

พ.ศ.	2560”	www.	Nidapoll.nida.ac.th.

	 มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น	เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	มปีณิธานแน่วแน่ในการอบรมบณัฑติ	

เป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	 เป็นคนดี	 ใฝ่ความรู้	 น�าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสงัคมโลกโดยมหาวิทยาลยัได้ก�าหนด	Motto	ของมหาวิทยาลยัว่า	“คุณธรรมเท่านัน้ทีท่�าให้มนษุย์

มเีกยีรติ”	มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์นได้รบัการอนุมติัให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมือ่วนัท่ี	5	มกราคม	

พ.ศ.	2532	ภายใต้การก�ากบัดูแลของทบวงมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	

พ.ศ.	2522	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2539	ได้รบัอนมุติัให้เปลีย่นประเภทจากวทิยาลยัมาเป็นมหาวทิยาลยั	

โดยเปิดด�าเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มเติม

จากหลกัสตูรปรญิญาตร	ีและต่อมาได้มกีารเพิม่เติมสาขาวิชาต่าง	ๆ 	ในระดับมหาบัณฑติอีกหลายสาขา	

ส�าหรับวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	 จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในวันที่	 25	

มถินุายน	พ.ศ.	2560	โดยการรวมสองคณะวิชาเข้าด้วยกนัคือ	คณะปรชัญาการศาสนา	กบั	คณะศึกษา

ศาสตร์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่รองรับคือ	 ระดับ

ปริญญาเอก	2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรปรัชญาและศาสนา	และหลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะ

ผู้น�า	ระดับปริญญาโท	2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า	และสาขาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้	และยังมีการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาชีพครู

	 จากสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในสังคมไทยจนเห็นได้จาก

มาตราและพระราชบัญญัติ	ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	เป็นต้นมา
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ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในทุกระดับต้องก�าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อรองรับ

การท�างานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่น	ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชา	คุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณและ

กฎหมายทางการศึกษา	 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์น	มคีวามตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคัญในบทบาทรบัผิดชอบต่อสภาพปัญหาดังกล่าว	

จึงสนใจที่จะศึกษาหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 วิทยาลัย

ปรัชญาและการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 เพี่อทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าอยู่ในระดับใด	 และ

สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในด้านการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรม	 ตลอดจนการวางแผนปรับปรุง

แก้ไขโดยการก�าหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาอีกทั้งเป็นการตรวจสอบและ

ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาภายใต้ปรัชญา	 “คุณธรรมเท่ำน้ัน ท�ำให้มนุษย์มีเกียรติ” 

ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาวิชาชีพคร	ู

วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 2.	เพือ่ศึกษาระดับการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมของนกัศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ	

สาขาวิชาชีพครู	วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประโยชน์ของกำรวิจัย

 ผลการวิจัยครั้งนี้	จะท�าให้ได้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการดังต่อไปนี้

	 1.	ผลของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	 การจัด

กิจกรรมให้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 2.	ผลของการวจัิยจะน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันานกัศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ

วิชาชีพครู	 วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพครูให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตกำรวิจัย

	 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากร	คือ	นักศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัร

บัณฑิตวิชาชีพครู	วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน

รวมทั้งสิ้น	180	คน	
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ปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ	 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณธรรมที่สังเคราะห์ออกมา	 8	 ด้าน	 คือ

1.	รับผิดชอบ	2.	วินัย	3.	ซื่อสัตย์	4.	สามัคคี	5.	ใฝ่รู้	6.	ประหยัด	7.	มีน�้าใจ	8.	ขยัน	โดยการรวบรวม

และสงัเคราะห์หลกัคุณธรรมจากผลงานวจิยัของนกัวชิาการตลอดจนแผนและนโยบายพฒันาส่งเสรมิ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักคุณธรรมพื้นฐานที่พึงประสงค์ของเยาวชนและหลักคุณธรรมของประชากร	

ดังต่อไปนี้	คือ	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	(2553),	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1

(2561),	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (2541),กระทรวงศึกษาธิการ	 (2550),	 กรมการฝึกหัดครู	 (2525),	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 (2542),	 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง	 (2551),	 ส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา:	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (2552),	 นงลักษณ์	

วิรัชชัย	 และคณะ	 (2551),	 นฤมล	 โอสถานุเคราะห์	 (2549).	 รวมถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมของ

ประเทศกลุ่มอาเซียนและหลักคุณธรรมนานาชาติ	 12	 ประเทศ ที่ได้รวบรวมขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม	

(องค์กรมหาชน,	2557)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ประชำกรทีใช้ในกำรวิจัย

	 การวิจัยเชิงส�ารวจโดยมกีลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาสาขาหลกัสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติ	

วิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา	2561	จ�านวน	180	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 แบบสอบถามหลักคุณธรรมของนักศึกษา	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้	

	 ตอนที่	1	สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 ตอนท่ี	2	 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคุณธรรม	 และระดับการปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม	8	ประการ	ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ซึ่ง

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ

	 	 	 2.1	ระดับความเหมาะสมของหลักคุณธรรมทั้ง	8	ประการ	แบ่งรายละเอียดออก

เป็น	45	ข้อ

	 	 	 ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละข้อ	 เป็นแบบเลือกตอบและแบบประมาณค่า	

(Rating	Scale)	แบ่งระดับของข้อค�าถามเกีย่วกบัหลกัคุณธรรมทัง้	8	ประการ)	แบ่งระดับของข้อค�าถาม
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เกี่ยวกับหลักคุณธรรมทั้ง	8	ประการ	มีลักษณะแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่าของไลเคิร์ท	(Likert,	

1967	:	90-95)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ

	 	 	 2.2	ระดับความถี่ของการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมทั้ง	 8	 ประการของนักศึกษา

แบ่งรายละเอียดออกเป็น	 45	 ข้อ	 ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละข้อเป็นแบบเลือกตอบและแบบ

ประมาณค่า	(Rating	Scale	)	แบ่งระดับของข้อค�าถามเก่ียวกับหลกัคุณธรรมทัง้	8	ประการ	มลีกัษณะ

แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่าของไลเคิร์ท	(Likert,	1967	:	90-95)	แบ่งออกเป็น	4	ระดับ

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามส�าหรับการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	

Research)	มีวิธีด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัย	เกี่ยวกับหลักคุณธรรม	

	 2.	ก�าหนดขอบเขตของค�าถามจากตัวแปรในเรื่องของหลักคุณธรรมเพื่อด�าเนินการสร้าง

แบบสอบถาม

	 3.	น�าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจพจิารณาความสอดคล้องของเนือ้หา	

(Content	Validity)	 เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้สอดคล้อง	 (Index	of	 Item	Objective	

Congruence	:	IOC.	ได้ค่าตั้งแต่	0.5	ขึ้นไป)	กับนิยามที่ก�าหนดไว้ของหลักคุณธรรม	การหาความ

เที่ยงตรง	(Validity)	โดยหาความสอดคล้องค�านิยามศัพท์ของการวิจัยกับรายการข้อค�าถาม	(Item–

Objective	Congruence	Index	:	IOC)	ซึ่งพิจารณาใน	3	กรณี	คือ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	และ	ไม่เห็น

ด้วย	ต่อข้อค�าถามนัน้	ๆ 	โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ	หาค่าความสอดคล้อง	ใช้วิธี

การค�านวณหาค่า	IOC	โดยเกณฑ์การตัดสินค่า	IOC	ถ้ามีค่ามากกว่า	0.5	ขึ้นไป	ค�าถามนั้นวัดได้ตรง

จุดประสงค์	หรือตรงตามเนื้อหาค�าถามนั้นถือว่าใช้ได้	โดยปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์แล้วน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ในการเก็บรวมรวมข้อมูล	ด�าเนินการโดย	

	 1.	น�าแบบสอบถามเก็บข้อมลูกลุม่เป้าหมาย	ซ่ึงเป็นนกัศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ	

วิชาชีพครู	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จ�านวน	180	ฉบับ	ได้แบบสอบถามกลับคืน	159	ฉบับ	คิดเป็น

ร้อยละ	88.33	
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ปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

	 2.	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม	 ก่อนน�าแบบสอบถามไป

วิเคราะห์ข้อมูล	

	 3.	น�าข้อมลูไปหาค่าสถติิโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูส�าหรบังานวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 

สรุปผลกำรวิจัย 

	 การศึกษาหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์น	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2561	จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	

180	คน	พบว่า	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง	นักศึกษาผู้ตอบ

แบบสอบถามมอีายุต�า่กว่า	30	ปี	รองลงมาอาย	ุ30-40	ปี	และส่วนใหญ่มวุีฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตร	ี

ส่วนประสบการณ์ในการท�างานด้านการศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาต�่ากว่า	5	ปี	 โดยที่มีผลการศึกษา

ดังต่อไปนี้

 1. หลักคุณธรรมที่เหมำะสมมีทั้งหมด 8 ประกำร ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ

เหมาะสมของพฤติกรรมในหลักคุณธรรมสูงสุดคือ	 หลักของความซ่ือสัตย์	 ล�าดับรองลงมาคือหลัก

คุณธรรมด้านความมีวินัย	และมีหลักคุณธรรมที่อยู่ในล�าดับสุดท้ายคือ	ด้านความมีน�้าใจ 

 2. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับควำมถี่กำรปฏิบัติตำมหลักคุณธรรมทั้ง 8 ประกำร	 คือ

ผลของระดับความถี่พฤติกรรมคือ	 หลักคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย ์ ล�าดับรองลงมาคือด้านความรับ

ผิดชอบ	และมีส่วนระดับความถี่การปฏิบัติที่อยู่ล�าดับสุดท้ายคือ	ด้านความใฝ่รู้	โดยมีค่าโดยรวมของ

การปฏิบัติในหลักคุณธรรมทั้ง	8	ประการ	สูงในระดับมาก

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

	 ผลการศึกษาเรือ่งหลกัคุณธรรมของนกัศึกษาหลกัสตูรปรญิญาบัณฑติวชิาชีพคร	ูมหาวทิยาลยั

เซนต์จอห์น	ทั้ง	8	ประการ	ผู้วิจัยมีจุดประสงค์	คือ	1.	เพื่อศึกษาหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขาวิชาชีพครู	 วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2.	 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาชีพครู	วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	

	 หลักคุณธรรมที่ได้สังเคราะห์มาทั้ง	8	ประการ	คือ	1)	ความซื่อสัตย์	2)	วินัย	3)	ความรับ

ผิดชอบ	4)	ความสามัคคี	5)	ใฝ่รู้	6)	ขยัน	7)	ประหยัด	8)	มีน�้าใจ	คล้ายกับหลักคุณธรรม	8	ประการ	

ทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร	(2552)	ทีก่�าหนดให้เป็นนโยบายคุณธรรมน�าความรู	้เพือ่เป็นแผนปฏิบติัราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ	ได้แก่	1)	ขยัน	2)	ประหยัด	3)	ซื่อสัตย์	4)	มีวินัย	5)	สุภาพ	6)	สะอาด	
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7)	สามัคคี	8)	มีน�้าใจ	โดยมีความแตกต่างกัน	2	ประการ	คือ	ด้าน	ความรับผิดชอบ	และความใฝ่รู้

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้ความส�าคัญเป็นด้านของความสุภาพและความสะอาด	 จากการ

สังเคราะห์ข้อมูลของหลักคุณธรรมพื้นฐานสูงสุดในระดับนานาชาติคือ	 “ความมีวินัย”	 ส่วนหลัก

คุณธรรมร่วมกันของประเทศอาเซียนคือ	 “ความสามัคคี”	 และหลักคุณธรรมพื้นฐานของไทย

ที่ส�าคัญคือ	“ความซื่อสัตย์	สุจริต”	นั้นคือ	ความสอดคล้องของผลการศึกษาที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน

ว่าหลักคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์จะต้องอยู่ในอันดับต้นเสมอในหลักคุณธรรมพื้นฐานที่พึงประสงค์

ของไทย	โดยมีหลักคุณธรรมด้าน	“ความรับผิดชอบ”	เป็นคุณธรรมหลักร่วมกันทั้งในระดับ	ประเทศ	

ภูมิภาคอาเซียน	และนานาชาติ	

	 1.	ความส�าคัญพฤติกรรมของหลักคุณธรรมสามล�าดับแรกของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา

บณัฑติ	วชิาชีพคร	ูมหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น	สรปุผลการศึกษาทีไ่ด้	คือ	ความซ่ือสตัย์	ความรบัผิดชอบ

และความมีวินัย	 (ตารางที่	 1)	 จากการท่ีนักศึกษาเข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นอย่างสม�่าเสมอทั้งในรูปแบบโดยตรงและสอดแทรกในกิจกรรม	เช่น	จัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบสัมมนาโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไทย	 โครงการห้องสอบสีขาว	 โครงการจิตอาสาที่นักศึกษาเป็นผู้น�าเสนอโครงงาน	 กิจกรรมโรงเรียน

วันอาทติย์ส�าหรบัเยาวชนจากประเทศเพือ่นบ้านทีม่ผู้ีปกครองเข้ามาประกอบอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงานใน

ประเทศไทย	นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศในสถานศกึษาให้เกิดการเรียนรูใ้นรูปแบบของการจดับอร์ด

นิทรรศการ	 รวมทั้งก�าหนดวันที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา	 สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหาร

และคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาฯ	จากผลการศึกษาวิจัยของ	อัจฉรา	ไชยูปถัมภ์	(2561)	พบว่า

ผู้บรหิาร	คณาจารย์ของสถาบนัอุดมศึกษาในเครอืข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคกลาง	แสดงความคิดเหน็

ที่สอดคล้องกันในประเด็นตัวบ่งช้ีคุณธรรม	 จริยธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความเป็นบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาฯ	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 1)	 ความซ่ือสัตย์	 2)	 ความรับผิดชอบ	

3)	 มีวินัย	 ตรงเวลา	 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ	 ทั้งด้านความซ่ือสัตย์และความมีวินัยนี้เป็น

หลักคุณธรรมส�าคัญในล�าดับต้นที่ส�าคัญสอดคล้องกับผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรม

จรยิธรรมพืน้ฐานของนกัศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีของ	สถาพร	จ�ารสัเลศิลกัษณ์	(2555)	

คือ	มคุีณธรรมด้านความซ่ือสตัย์	มวิีนยั	มศีรทัธา	จรรยาบรรณวิชาชีพพืน้ฐานและมวีฒันธรรมทีจ่�าเป็น

ส�าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

	 ผลการศกึษาหลักคณุธรรมด้านความรับผดิชอบพบว่านกัศกึษาได้ประพฤตปิฏบิตัใินระดบัสูง	

เนื่องจากนิสิตนักศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	อันเป็นการกระท�าเพื่อให้คนอื่นได้

ประโยชน์	หรอืการกระท�าเพือ่สงัคมส่วนรวมให้มากยิง่ขึน้	สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	(จากงานวจัิย
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ปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม	 จริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ	 (รองศาสตราจารย์	

ดร. ดุจเดือน	 พันธุมนาวิน,	 2551	 หน้า	 93)	 ว่าคุณธรรมท่ีส�าคัญของเยาวชนในระดับอุดมศึกษานี้

มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบ	การมีวินัย	ความสามารถพึ่งตนเอง	และการมีความตั้งใจที่จะกระท�าหรือ

อีกนัยหนึ่งคือ	พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองดีของสังคม	

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักคุณธรรมในแต่ละด้านเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน

ในพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมเรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อยด้วยการให้การส่งเสริมปลูกฝัง

คุณธรรมภายในห้องเรียนและจัดกิจกรรมในรายวิชาด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพคร	ู จึงเกิดผลที่ได้

ดังต่อไปนี้

	 1.	ความซ่ือสัตย์	 พบว่า	 นักศึกษาให้ความส�าคัญสูงสุดกับการไม่เป็นผู้ใช้เล่ห์กล	 คดโกง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เนื่องจากนักศึกษาทั้งหมดประกอบอาชีพครูผ่านประสบการณ์ท�างานมาไม่

ต�่ากว่า	5	ปี	จึงมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน	เช่นเดียวกับหลักคุณธรรมด้านการมี

วินัยตามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดและตลอดถึงการส�านึกด้านความรับผิดชอบใน

ล�าดับต่อมา

	 2.	วินัย	 พบว่า	 นักศึกษาให้ความหมายถึงพฤติกรรมในทางปฏิบัติคือการเปิดใจรับค�าแนะน�า	

หรือค�าติชมและน�ามาปรับปรุงแก้ไขการประพฤติปฏิบัติตน	 ตามบทบาทของนักการศึกษาซ่ึงต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีเพื่อการก้าวสู่อาชีพครูอย่างมืออาชีพ

	 3.	ความรบัผิดชอบ	พบว่า	นกัศึกษาต้ังใจในการปฏิบัติหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ

ค�านึงถึงความถูกต้องตามศีลธรรม	 คุณธรรม	 และข้อตกลง	 ซ่ึงเป็นบทบาทที่นักศึกษาจะต้องยึดถือ

ตลอดการเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู	

	 4.	สามัคคี	 พบว่า	 นักศึกษาให้ความหมายถึงพฤติกรรมการเปิดใจกว้าง	 รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืนไม่ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้อย่าง

พร้อมเพรียง

	 5.	ใฝ่รู้	พบว่า	นักศึกษามีความสนใจต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามที่ครูผู้สอนได้

ใส่ใจปลูกฝังชี้แนะมุมมองแง่คิดใหม่	ๆ 	สอดแทรกไปในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง	และไม่กลัวต่อความล้มเหลว	(Rick	Taker)	ไม่ยอมรับการหยุดนิ่งไม่พัฒนาตนเอง

	 6.	ขยัน	พบว่า	นักศกึษาเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายและเต็มใจลงมือท�างานทันทีเพราะ

สร้างค่านิยมเรื่องการแข่งขันเพื่อความก้าวหน้าของงานและไม่ปล่อยให้ชีวิตหมดสิ้นไปอย่างไร้ค่า
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	 7.	ประหยัด	 พบว่า	 หมายถึงนักศึกษาด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นแบบอย่างที่ดี

ต่อสังคม

	 8.	มีน�้าใจ	 พบว่า	 นักศึกษาหมายถึงการแสดงความเข้าใจ	 เห็นอกเห็นใจ	 และเห็นคุณค่าใน

เพือ่นมนษุย์และผู้ทีม่คีวามเดือดร้อนด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจั่ดขึน้ตลอดหลกัสตูรการศึกษา

ตำรำงที่ 1	แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยสูงสุดความเหมาะสมพฤติกรรมแสดงออกตามหลักคุณธรรม	8	ประการ

	 2.	การศึกษาระดับความถ่ีของการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม	 นักศึกษามีการปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมทั้ง	8	ข้อ	โดยรวมในระดับบ่อยครั้ง	มีการปฏิบัติสูงสุดตามหลักคุณธรรมแต่ละข้อตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	1)	ความซื่อสัตย์	2)	ความรับผิดชอบ	3)	ความสามัคคี	4)	วินัย	5)	

มีน�้าใจ	6)	ประหยัด	7)	ขยัน	8)	ใฝ่รู้	ส่วนด้านหลักคุณธรรมที่นักศึกษาให้ความหมายเหมาะสมร่วม

กันระดับมากที่สุดจากค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	1)	ความซื่อสัตย์	2)	วินัย	3)	ความ

รับผิดชอบ	4)	ความสามัคคี	5)	ใฝ่รู้	6)	ขยัน	7)	ประหยัด	8)	มีน�้าใจ	โดยการส�ารวจหลักคุณธรรม	มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด	(X	=	4.56)	คือ	ควำมซื่อสัตย์	จากหลักคุณธรรมทั้ง	8	ประการ	

พฤติกรรมทีแ่สดงออกคือ	หลกัคุณธรรมด้าน	“ความซ่ือสตัย์”	อันสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	 (ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.	

2552)	ระดับอุดมศึกษา	ที่ครอบคลุม	“การแสดงออกพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	จริยธรรมในระดับ

สงูทีเ่กีย่วข้องกับความขดัแย้งทางค่านยิมและการจัดล�าดับความส�าคัญแสดงออกถงึความซ่ือสตัย์สจุรติ

อย่างสม�่าเสมอและมีบูรณาการได้อย่างเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์

ของกลุ่ม	เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น	มีภาวะผู้น�าในการท�างาน	ในกลุ่มต่าง	ๆ 	ในครอบครัว	และชุมชน”	
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ปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พรนิภา	จันทร์น้อย	(2560	หน้า	238-239)	พบว่า	นักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่	 ให้ความส�าคัญต่อความซ่ือสัตย์ในระดับสูงมากและเช่ือว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตท�าให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้า	 และการปรับตนเองให้เข้ากับ

คนอ่ืนได้ท�าให้การด�าเนินงานไปได้ด้วยอยู่ในระดับดีมาก	 เช่นกับการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัญหาต่าง	ๆ	และประเด็นคุณธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ภาคเหนือ	เช่นเดียว

กับผลการศึกษาวิจัยของ	 อรุณีย์	 พรหมศรี.	 บทคัดย่อ	 (2556)	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับ

ความคิดเหน็ด้านคุณธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานของนสิติกายภาพบ�าบัด	คณะสหเวชศาสตร์	มหาวทิยาลยั

พะเยา	ทุกชั้นปีที่มีค่ามากที่สุดอันดับแรก	คือ	“นิสิตเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น”	เห็นได้ว่า

พฤติกรรมจริยธรรมนี้คือคุณสมบัติของคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เช่นกัน	

ตำรำงที่ 2	แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับความถี่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม	8	ประการ

	 เพือ่หล่อหลอมให้เกิดสงัคมแห่งความรูแ้ละคุณธรรมแก่ผู้เรยีนตามปรชัญา	“คุณธรรมเท่าน้ัน	

ท�าให้มนษุย์มเีกยีรติ”	จากการศึกษาพบว่าหลกัคุณธรรมด้านความซ่ือสตัย์ยังคงมคีวามเด่นชัดในหลกั

คุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	 นอกจากจะให้

ความส�าคัญสงูสดุแล้ว	ยงัประพฤติปฏิบติัในระดับสงูด้วยเช่นกัน	ผลการสงัเคราะห์เอกสารของจุมพล	

พูลภัทรชีวิน	 และคณะ	 (2549)	 พบว่าองค์ประกอบของคนดีมี	 3	 ด้านด้วยกันคือ	 1)	 คุณลักษณะ

ทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง	2)	คุณลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกับผู้อ่ืน	3)	คุณลกัษณะทีเ่กีย่วข้องกับสงัคม	จากการ

ศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนดีของ	รจรินทร์	ผลนา	และคณะ	(2559)	เมื่อพิจารณา

หลักคุณธรรมคุณธรรมทั้ง	 8	ประการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัย
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เซนต์จอห์น	 พบว่ามีความครอบคลุมในด้านองค์ประกอบของคนดีครบถ้วนทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	

(วินัย,	ใฝ่รู้,	ขยัน,	ประหยัด)	และผู้อื่น	(ซื่อสัตย์,	รับผิดชอบ,	สามัคคี,	มีน�้าใจ)	ในระดับเท่าเทียมกัน	

ส่วนในด้านความดีต่อสังคมนั้นปรากฏในตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะความเป็นคนดีต่อสังคม	 เช่น	 ความ

รักชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และรักความเป็นไทย	 ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมทั้งในส่วนของบุคลากรการศึกษาและส่วนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ได้จัดขึ้น

ทั้ง	9	ข้อตัวบ่งชี้	คือ	1.	ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ	2.	เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส�าคัญ

ของ	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตรย์ิ	3.	ใช้สนิค้าของไทย	4.	ปฏิบติัตามสทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงดี	

5.	ทักทายผู้อื่นด้วยการไหว้ตามมารยาทไทย	6.	ยิ้มแย้มแจ่มใส	มีกริยาสุภาพอ่อนน้อม	7.	แต่งกาย

เหมาะสมกบัสถานที	่8.	ร่วมกจิกรรมสบืสาน	อนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรมไทย	9.	ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย	เป็นต้น	นอกจากนีแ้ล้วเมือ่พจิารณาถงึหลกัคุณธรรมด้านความซ่ือสตัย์	ความรบัผิดชอบ	

มีระเบียบวินัย	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละแล้วยังถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความเป็นพลเมือง

ที่มีคุณธรรมจริยธรรม	(Rodsaen,	2014).	อันเป็นการสร้างความดีต่อสังคม	

	 จากข้อมูลหลักคุณธรรมในแต่ละด้านเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยแต่ละด้าน

พฤติกรรมความถี่ของการปฏิบัติทั้ง	8	ข้อ	คือ

	 1.	ความซ่ือสัตย์	 พบว่านักศึกษาปฏิบัติในเรื่องการไม่น�าของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองทั้งที่เป็น

สิ่งของหรือผลประโยชน์ในรูปอื่นใด

	 2.	ความรับผิดชอบ	 พบว่านักศึกษาปฏิบัติตนด้วยการต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบ

หมายด้วยความเต็มใจค�านึงถึงความถูกต้องตามศีลธรรม	คุณธรรม	และข้อตกลง

	 3.	สามัคคี	พบว่านักศึกษารู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น�าและผู้ตามที่ดี

	 4.	วนิยั	พบว่านกัศึกษาเปิดใจรบัค�าแนะน�า	หรอืค�าติชม	และน�ามาปรบัปรงุแก้ไขการประพฤติ

ปฏิบัติตน

	 5.	มีน�้าใจ	พบว่านักศึกษาเข้าใจ	เห็นอกเห็นใจ	และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความ

เดือดร้อน

	 6.	ประหยัด	พบว่านักศึกษาด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

	 7.	ขยัน	พบว่านักศึกษาเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายและเต็มใจลงมือท�างานทันที

	 8.	ใฝ่รู้	พบว่านักศึกษามีความสนใจต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่ของการปฏิบัติข้างต้นพบว่านักศึกษาให้ความส�าคัญต่อ

หลักคุณธรรมสามข้อแรกคือ	 ความซ่ือสัตย์	 ความรับผิดชอบ	 ความสามัคคี	 ตามล�าดับอันเป็น

องค์ประกอบหลักของความดีต่อผู้อื่น	 (รจรินทร์	ผลนา	และคณะ,	2559)	 โดยมีหลักคุณธรรมด้าน	

ความขยัน	และใฝ่รู้	อันเป็นการท�าความดีต่อตนเองอยู่ในสองล�าดับสุดท้าย	นั้นคือ	การค�านึงถึงผู้อื่น
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เพื่อสร้างเสริมสังคมส่วนรวมด้วยหลักคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นประการส�าคัญสอดคล้องกับ

หน้าทีข่องสถาบนัอุดมศึกษาในการผลติบณัฑติให้มคุีณธรรมจรยิธรรม	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	(2558)	ก�าหนดว่า	“...กระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนและ

คนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย	 จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้	 คุณธรรมจริยธรรม	และ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น	ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมได้ดี	มีความสุข

	 เนือ่งจากครเูป็นตัวแปรส�าคัญในการอธบิายอิทธพิลของสถานศึกษาทีม่ต่ีอพฤติกรรมคุณธรรม

ของผู้เรยีน	การพฒันาครเูพือ่ช่วยให้เกดิพฤติกรรมคุณธรรมของผู้เรยีนในระดับมหาวิทยาลยัควรเน้น

ในด้าน	 “บทบาทเสริม”	 โดยสนับสนุนให้ครูได้มีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนพร้อมทั้งหาวิธีที่

จะท�าให้พฤติกรรมนั้นเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างแท้จริง	เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยประเมินผล	คุณธรรม	

8	ประการของผู้เรียนของส�านักประเมินผลการจัดการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	(2551)	ด้วยเหตุ

ที่สถานศึกษามีอิทธิพลต่อระดับคุณธรรมของผู้เรียนโดยสถานศึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่	

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่	6	ค่าอิทธิพล	40%	อย่างไรก็ตาม	อิทธิพลของสถานศึกษาจะ

ลดน้อยลงในระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น	จนกระทั่งน้อยสุดในระดับมหาวิทยาลัย	โดยมีค่าอิทธิพล	9%	

ด้วยเหตุท่ีว่า	 หลักคุณธรรมจะไม่แยกออกจากชีวิตในสังคมมนุษย์	 ตราบใดที่ยังมีการสมาคมร่วมกัน

อยู่	 ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นรูปแบบของชีวิตในสังคม	 มิใช่การเตรียมตัวส�าหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะ	(ประไพ	สีหอ�าไพ.	2543:	35-36:	อ้างอิงจาก	John	Dewey.	1975)	สถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงต้องย่ิงให้ความส�าคัญต่อการส่งเสรมิพฒันานกัศึกษาให้เกดิมขีึน้ของหลกัคุณธรรม

ส�าคัญทั้งหลายอย่างจริงจังในระดับที่มีการมอบหมายแต่งต้ังต�าแหน่งผู้บริหารซ่ึงมีบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบดูแลปรับแก้ปัญหาโดยตรงหรือก�าหนดในภาระหน้าที่อย่างชัดเจน	

	 ฉะนัน้ปัญหาด้านคุณธรรมของนกัศึกษาจึงเป็นสิง่ทีส่ถาบันการศึกษาและผู้เก่ียวข้องทัง้หลาย

รวมถึงภาคสังคมได้ตระหนักเห็นความส�าคัญอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง	 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง	

หลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต	วิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะ	ดังนี้	

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการศึกษาหลกัคุณธรรมของนกัศึกษาหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ	วชิาชีพคร	ูมหาวิทยาลยั

เซนต์จอห์น	 พบว่า	 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมทั้ง	 8	 ข้อ	 อยู่ในเกณฑ์ดี	 ควรที่จะ

ส่งเสริมเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม	 จริยธรรมใน	 เน้ือหาวิชาหรือการจัดการเรียนการสอน	 จะเป็นการ

กระตุ้นเตือนให้มีคุณภาพและมีอนาคตที่ดี	 โดยครูผู้สอนต้องมีบทบาทส�าคัญ	 โดยหาวิธีที่จะท�าให้

พฤติกรรมการส่งเสริมของครูนั้นเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรค�านึงถึงความ
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แตกต่างของผู้เรียนเป็นหลักส�าคัญว่ามีความสนใจกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมรูปแบบใด

	 2.	สถาบันฯ	 ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร	 ทาง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมตลอดทั้งโครงการ	 โดยเฉพาะคณาจารย์จะได้มีเทคนิควิธี

การสอนเรื่องคุณธรรม	จริยธรรมให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในสถาบันเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการ

ประเมนิผลเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้อันท�าให้ไม่สามารถบรรลเุป้าประสงค์ตามทีต้ั่งไว้ด้วยการสนบัสนนุ

ด้านงานวิจัย	

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	ควรท�าการวจัิยเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการน�าคุณธรรม	จรยิธรรม	มาใช้ในการศึกษา	

	 2.	ควรท�าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อน�าคุณธรรมจริยธรรมมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมอย่าง

จริงจังและกว้างขวางโดยสามารถสะท้อนปัญหาของชุมชนหรือสังคมในทุกระดับคู่ขนานไปกับการ

จัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ครูมีความสามารถสอนโดยสอดแทรกหลักคุณธรรมแบบบูรณาการในทุก

วิชาที่สอน	
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