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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. เก่ียวกับเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม  และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  โดยการวจัิยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา มจธ. จำนวน 383 คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง 2 ชุด สร้างข้ึนโดยใช้แนวคิดของ
โคลเบอร์ก และตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10
ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ เป็นกลุ่มนักศึกษา มจธ.ที่กำลังศึกษาวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์
เพื่อคุณภาพชีวิตจำนวน10 กลุ่ม (กลุ่มละ 8-10 คน) วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสรุปเชิงอุปนัย ผลการวิจัย
ปรากฏทัง้ข้อมูลเชิงสถิติ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดังน้ีคือ นักศึกษา มจธ. มีการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม (=4.56) และมีการรับรู้
เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( = 3.74)  ตัวแปรการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม และการรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.001 โดย r =.756 นั่นคือ นักศึกษาที่มีการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมสูง จะมีการรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสูงด้วย ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ พบว่า นักศึกษา มจธ.มีการให้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งส่วนที่เป็นนามธรรม และส่วนที่เป็นรูปธรรม ในแง่ประโยชน์ของคุณธรรม
จริยธรรมนั้น กลุ่มนักศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์เกิดขึ้นได้ทั้งส่วนตน  และส่วนรวม
ส่วนวธิกีารสรา้งใหเ้กดิสงัคมคณุธรรมจรยิธรรมนัน้ นักศกึษาเหน็วา่มทีัง้วธิปีฏบัิติ
ตนด้วยการแบ่งปัน และวิธีนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมโครงงานทางสงัคม

คำสำคัญ:   1) คุณธรรม   2) จริยธรรม   3) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
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Abstract
The aim of this research is to study the KMUTT students' opinion on the
moral reasoning and the perception of wellness and happiness society using
quantitative and qualitative methodology.  The sample of 383 students at
KMUTT was used.  The instruments used to collect the data were 2 sets of
structured questionnaires based on Kohlberg's idea and the vision of the
tenth national economic and social development plan respectively. The data
analysis involved fundamental statistical analysis and Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient.   Field data were collected by focus group
discussion with 10 groups (approximately 8-10 persons per 1 group) of key
informants, who were KMUTT students in the subject area of Man and Ethics
for Quality of Life. These were analysed and synthesised by content analysis
and inductive analysis. The results of the research ,  both statistical and
descriptive data, came up to the conclusion  that the level of students' moral
reasoning  was  Post-Conventional level (=4.56)  and  their perception of
wellness and happiness society was almost high (  = 3.74) .  The relationship
between the moral reasoning and the perception of wellness and happiness
was positive with p <.001, r =.756; the higher level of moral reasoning students
have, the better perception of wellness and happiness society they
possessed.  Moreover, their opinions on the   meaning of virtue and morality
were both in abstract and concrete terms.  Students agreed that virtue and
morality are useful for them and society. As for the creation of virtuous and
moral society, the students are of the opinion that the practice sharing and
the basing of all social activities on virtue and morality, are to be emphasized.
Keywords:   1) Virtue   2) Morality   3) Moral Reasoning
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บทนำ
ความอยูเ่ยน็เปน็สขุของสงัคม (Wellness

and Happiness) เป็นสิ่งที ่พึงปรารถนาของ
ทุกสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากตัวตนใน
สังคม โดยที ่คนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู ้มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งความคิด
ในแนวนี ้ได้รับการยอมรับโดยทั ่วไป จากคน
ส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั ้นในทุกประเทศจึง
พยายามหามาตรการในการปลูกฝังอบรม และ
เสริมสร้างประชากรในชาติให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม นอกจากนี ้แล้วเรื ่องของคุณธรรม
จริยธรรมยังเป็นประเด็นหัวข้อของการศึกษาค้นคว้า
ในระดับสากลหรือของโลกท่ีทุกประเทศพยายาม
ศกึษาคน้ควา้หรอืหาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
แนวทาง  หรือยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวิธี
การในการดำเนินการในระดับชาติหรือประเทศ
เพื่อทำการปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม
ให้คนในชาติ

การศึกษาค้นคว้าในเร่ืองของจริยธรรมมี
มานานจนในปัจจุบันเกิดความกระจ่างชัดในเร่ือง
ของจริยธรรมมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจริยธรรม
ก็ยังเป็นเรื ่องที ่มีความซับซ้อนเข้าใจได้ยาก
และมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับองค์ประกอบและ
ตัวแปรอีกเป็นจำนวนมากและความเขา้ใจในเร่ือง
ของจริธรรมจะต้องอาศัยความเข้าใจในองค์
ความรู้ของวิทยาการหลายสาขาร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นเรื ่องของปรัชญา จิตวิทยา การศึกษา
ศาสนาและอืน่ๆ ซ่ึงหากมมีากเทา่ไร ก็จะชว่ยให้
เข้าใจในเรื ่องของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ ้น
เท่านั ้น นอกจากนั ้นหนึ ่งในปัญหานโยบาย
สาธารณะด้านสังคมที่ให้ความสำคัญสูง ถึงกับ
กำหนดเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ตามที่สภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มี
การสัมมนาเร่ืองนโยบายสาธารณะทีเ่ป็นระเบียบ
วาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาและเตรียมรองรับ
อนาคตประเทศไทย เม่ือวันที ่22 มีนาคม 2549
ที่ผ่านมานั้น ได้แก่  การสร้างจิตสำนึกทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และการที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ได้ระบุว่า
คนไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมทาง
จริยธรรมและพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดำเนิน
ชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและ
คุณธรรมของคนในสงัคม สถาบันทางสงัคม อาทิ
สถานบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนั
การศึกษา มีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของ
คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 - 2554)  จึงมุง่พฒันาคน และสงัคมไทย
โดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องหลัก คือ  การพัฒนาคน
ให้มีคุณธรรมและความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีอ่ยู่ในกำกบัดแูล
ของรฐับาล ซ่ึงเปดิทำการเรยีนการสอนทัง้ระดบั
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท้ังน้ีหน่ึงในภารกจิ
หลักของ มจธ. คือ การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งธำรงปณิธานในการ
สร้างบัณฑิตที่เก่งและดี ซึ่งการที่มหาวิทยาลัย
จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ภารกิจดังกล่าว
โดยเฉพาะความสามารถผลติบัณฑิตทีเ่ก่งและดี
ได้นั้น นอกจากจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มจธ. อาทิ เช่น คณะ
ศิลปศาสตร ์ ซ่ึงถือเป็นหนว่ยงานทีท่ำหนา้ท่ีผลิต
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บัณฑิตเพือ่ตอบสนองตอ่ภารกจิดังกล่าวแลว้น้ัน
ยังควรต้องให้ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เพื ่อนำสู ่สังคมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
จากข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวเป็นมูลเหตุทำให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่สำรวจ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ความคิดเห็นเรื ่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. เพื่อศึกษาระดับการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม และการรบัรู้เกีย่วกบัสังคมอยูเ่ยน็เปน็
สุขร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับการรับรู้เกี่ยวกับ
สังคมอยู ่ เย ็นเป ็นส ุขร ่วมกันของนักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิด (Conceptual
Framework) ของการวจัิย
1. แนวคดิและทฤษฎี

คุณธรรม (Virtue) และจริยธรรม
(Morality หรือ Ethic) ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้นได้อธิบาย
ความหมายของคำ "คณุธรรม" ว่า สภาพคณุงาม
ความดีและ "จริยธรรม" ว่าธรรมที ่เป็นข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม และตาม
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ของ
พระพรหม คุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโต) น้ันคุณธรรม

หมายถงึ "ธรรมทีเ่ป็นคุณความด ีสภาพทีเ่ก้ือกูล"
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน

และมักใช้ประกอบกัน คุณธรรมเป็นปัจจัยให้
เก ิดจริยธรรม จริยธรรมเป็นผลของการมี
คุณธรรม  คุณธรรมจึงเป็นนามธรรมเปน็เร่ืองของ
กุศลธรรม ที่ควรปลูกฝังในจิตใจ ส่วนจริยธรรม
ซึ่งเป็นรูปธรรม เป็นเรื่องของความประพฤติหรือ
พฤติกรรมที่ดีงามที ่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านทฤษฎี
ทางจริยธรรมจำนวนมากที ่เป็นต้นแบบของ
การพฒันาเชงิจริยธรรม เช่น ทฤษฎขีองเพยีเจท์
โคลเบอร์ก ฟรอยด์ หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมต่างๆในที่นี้จะนำเสนอเนื้อหาองค์ประกอบ
และระดับของจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก
(Kohlberg, 1976) ซึ่งถือเป็นนักจิตวิทยาเชิง
จริยธรรม

ทั้งนี้จริยธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ชนิด ได้แก่ จริยธรรมส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง
การกระทำที่บุคคลตัดสินใจทำเป็นส่วนตนเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ได้แก่ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน เป็นต้น และ
จริยธรรมสังคมซึ่งหมายถึงการกระทำที่ส่งผลดี
ต่อสังคมโดยรวม เช่น ความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่
ความเสยีสละ เป็นตน้  นอกจากนีแ้ล้วจริยธรรม
ยังอยูใ่นรูปแบบของศาสนา เป็นบรรทดัฐานแหง่
ความประพฤติ เรียกว่า ศีลธรรมและอาจจะ
อยู่ในรูปแบบของอาชีพ เรียกว่าจรรยาบรรณ
เป็นต้น ขณะเดียวกันนักวิชาการหลายท่านยัง
อธิบายว่า จริยธรรมประกอบดว้ยโครงสรา้ง 2 ข้อ
ได้แก่ ศีลธรรม (Moral Value) ส่ิงท่ีคนควรปฏบัิติ
และอศีลธรรม (Immoral) สิ่งที ่คนพึงงดเว้น
ไม่ปฏบัิต ิส่วน Ethics ในภาษาองักฤษ หมายถงึ
จริยศาสตร์ ซึ่งหมายถึงประมวลความรู้และข้อ
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ถกเถยีงเชงิปรชัญาเกีย่วกบัความประพฤติ
สำหรับเนื ้อหาและองค์ประกอบของ

จริยธรรมนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้
เชิงจริยธรรม หมายถึงรู ้ว่าในสังคมของตนการ
กระทำใดถูกผิด ควรทำหรือไม่ควรทำ ซึ่งบุคคล
จะมีการเรยีนรูจ้ากแหลง่ปลูกฝังอบรมของสงัคม
และเพิม่ระดับข้ึนตามลำดบัข้ันของอาย ุ ทัศนคติ
เชิงจริยธรรมหมายถึงการมีทัศนคติและความชอบ
ตลอดจนค่านิยม เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ ่งหมายถึง
การเลือกกระทำหรือไม่เลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะมีอิทธิพลมาจากความรู้เชิงจริยธรรมและ
ทัศนคตเิชิงจริยธรรมรวมเขา้เปน็ปัจจัยสนบัสนุน
หรือกีดกันการตัดสินใจเลือก เช่นรูปแบบของ
การอบรมเลี้ยงดู ระดับสติปัญญา การศึกษา
หาความรู ้ และประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการแสดง

ออกของพฤติกรรมที ่ส ังคมนิยมชมชอบ ซึ ่ง
อาจอยู่ในระดับมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระดับ
จริยธรรมและปัจจัยอื่นที่มีส่วนร่วมด้วย เช่น
คุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคล
เลือกกระทำสิ ่งที ่ดีงาม และอดใจได้ที ่จะไม่
กระทำสิง่ไม่ดี เป็นตน้

ดังนั ้นเนื ้อหาและองค์ประกอบของ
จริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องเหตุผลเชิงจริยธรรมจึง
มีความสำคัญอย่างยิ่งแก่บุคคลในการปลูกฝัง
หรอืส่งเสรมิและพฒันาจรยิธรรมใหแ้กบุ่คคลนัน้
สำหรับการวดัระดบัข้ันของจรยิธรรมนัน้ มักนิยม
ใช้วัดระดับจริยธรรมของบุคคลจากเหตุผลเชิง
จริยธรรม (Moral Reasoning) ซึ่งแบ่งเป็น 3
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ระดับตาม
กฎเกณฑ์ และระดับเหนือกฎเกณฑ์ ซึ่งแต่ละ
ระดบัจะแบง่ออกอกีเปน็ระดบัละ 2 ข้ัน สรุปรวม
ได้ว่าจริยธรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น 6 ขั้น
ดังตอ่ไปน้ี

ท่ีมา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2520 ; อ้างอิงจาก Kohlberg, 1976

ระดับคุณธรรมจริยธรรม การแสดงพฤตกิรรม

ระดับที ่1  ระดบัก่อนกฎเกณฑสั์งคม
(Pre-Conventional Level)
  -  ระดบัต่ำ       (อาย ุ2-10 ปี)

ข้ันที ่1 ข้ันกลัวการลงโทษและชอบการเช่ือฟัง (อายุ 2-7 ปี)
(Punishment and Obedience Orientation)
ข้ันท่ี 2 ข้ันการทำตามกฎเกณฑเ์พือ่ประโยชนข์องตน
(อาย ุ7-10 ปี)(Instrumental Relativist Orientation)

ระดับท่ี 2  ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
สังคม (Conventional Level)
  -  ระดบักลาง   (อาย ุ10-16 ปี)

ข้ันที ่3 ข้ันทำตามความคาดหวังและการยอมรับของ
สังคม(อายุ10-13 ปี) (Interpersonal Concordance of
“Good boy, Nice girl” Orientation)
ข้ันที ่4 ข้ันทำตามระเบยีบ (อาย ุ13-16 ปี) (“Law-and-
Order” Orientation)

ระดับที ่3  ระดับจริยธรรมตามหลักการ
ด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional Level)
  -  ระดบัสูง     (อาย ุ16 ปีข้ึนไป)

ข้ันท่ี 5 ข้ันทำตามสญัญาประชาคมหรอืหลกัการตาม
ม่ันสัญญา (อายุ 16 ปี ข้ึนไป) (Social Contract Orientation)
ข้ันที ่6 ข้ันทำตามหลกัคณุธรรมสากล (วัยผู้ใหญ)่
(Universal Ethical Principle Orientation)

ตารางท่ี 1   แสดงระดบัคณุธรรมจรยิธรรม และการแสดงพฤตกิรรมตามวยั
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จากแนวคิดเกี ่ยวกับระดับคุณธรรม
จริยธรรมดังกล่าว จึงเชื่อว่าจริยธรรมของบุคคล
จะมีระดับสูงขึ ้นตามระดับสติปัญญา อายุ
โดยมีเกณฑ์ว่า คนอายุเท่าใดควรมีระดับ
จริยธรรมอยู ่ในขั ้นใด หากไม่เป็นไปตามนั้น
แสดงว่ามีปัจจัยและตัวแปรต่างๆ เข้ามาขัดขวาง
ทำให้พัฒนาการทางจริยธรรมไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีควรจะเป็น

อย่างไรก็ตามจริยธรรมถือเป็นคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมใดมี
บุคคลที่มีจริยธรรมสูงจำนวนมากย่อมมีความ
สงบสุข ส่วนสังคมใดมีผู้มีจริยธรรมต่ำจำนวน
มาก ย่อมนำไปสู่ความยุ่งเหยิงและความวิบัติ
ดังน้ัน จึงมีความจำเปน็อย่างยิง่ท่ีจะต้องปลูกฝัง
และพัฒนาคนส่วนใหญ่ของชาติให้มีจริยธรรม
อยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะเรือ่งของการใชเ้หตผุล
เชงิจรยิธรรม ทีเ่ปน็การเลอืกกระทำหรอืไม่เลอืก
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมที่เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมที่
สังคมนิยมชมชอบซึ่งอาจอยู่ในระดับมากหรือ
น้อย การที่บุคคลมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ในระดับสูงจำนวนมาก ย่อมจะช่วยพัฒนาสังคม

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness
Society)ได ้ตามว ิส ัยท ัศน ์ในแผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ท่ีได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ
ไทย ไว้ดังน้ี คือ คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้
รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
และเป็นธรรม   ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ ทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศที ่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  อยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมีศักด์ิศรี

สรุปรวมไดว่้าคณุธรรมและจรยิธรรม
เป็นสิ่งที ่จำเป็นต้องมีในตัวของคน ในสังคม
และเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้น
ในตัวเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะเรื ่องระดับ
ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของเยาวชน ซ่ึงน่าจะมีความสัมพันธ์กัน หรือช่วย
พัฒนาทำให้สังคมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้
ในที ่นี ้ได้นำเสนอโดยสรุปตามกรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปน้ี

-  ความหมาย
-  ประโยชน์
-  วิธีสร้างสงัคมคณุธรรม

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
( แนวคดิของโคลเบอรก์ )

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่10 )

 
    คุณธรรม จริยธรรมลักษณะส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ช้ันปี
- เกรดเฉล่ียสะสม

 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคดิในการวจัิย
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คำถามในการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี มีการให้ความหมายของ
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกนัอยา่งไรบา้ง

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
มีการรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในระดับใด

สมมติฐานในการวิจัย
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความ

สัมพนัธกั์นทางบวก กับการรบัรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

นิยามศัพท์ในการวิจัย
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง

การเลือกกระทำหรือไม่เลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะมีอิทธิพลมาจากความรู้เชิงจริยธรรมและ
ทัศนคติเชิงจริยธรรมรวมเข้าเ ป็นปัจจัยสนับสนุน
หรือกีดกันการตัดสินใจเลือก เช่นรูปแบบของ
การอบรมเลี้ยงดู ระดับสติปัญญา การศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น

สังคมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันตาม
วิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
หมายถึง สังคมที ่มีคุณธรรม นำความรอบรู ้
รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ
และเป็นธรรม สิ ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน อยู ่ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้

ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
ศักด์ิศรี

ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาน้ีเป็นศึกษาความคิดเห็นตาม

การรับรู้ในภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

วิธีการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Research)   เป็นการศกึษาระดบัการใชเ้หตผุล
เชิงจริยธรรม ระดับการรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับการรับรู ้
เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ค ือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จำนวน  8,600 คน  และกลุ่ม
ตัวอย่างได้จาก การสุ่มตัวอย่างจากประชากร
โดยวิธี Stratified Random Sampling ตาม
คณะต่างๆ ใน มจธ. และการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ซึ่งเมื่อเทียบจากตาราง
ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง (Sample Size Table)
สามารถประมาณกลุ ่มตัวอย่างทั ้งหมดด้วย
ความเชื ่อมั ่น ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
(Yammane,1967)  จะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 383
คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
อย่างมีโครงสร้าง (Structured Questionnaires)
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ได้แก่ แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน ซึ่งสร้างขึ้นตามวิสัยทัศน์ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10
โดยมี มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
วัดความ คิดเห็น 5 ระดับ คือจากมากท่ีสุด (5คะแนน)
ถึงน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) ตามลำดับ    และแบบวัด
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ตามแนวคิด
ของโคลเบอรก์ (Kohlberg, 1976)  คือ จากข้ัน
สูงสุดหรือข้ันท่ี 6 (6คะแนน), ถึงข้ันท่ี1 (1 คะแนน)
ตามลำดับ และได้นำแบบสอบถามทั้งหมดไป
ทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน .94  และ .88
ตามลำดับ   วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพ้ืนฐาน  และ
Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพิจารณาช่วง
คะแนนเพื ่อใช้แปลความหมายข้อมูลได้ชัด
ง่ายขึน้ ผู้วิจัยจึงอาศยัหลกัสถติิการคำนวณแบง่
คา่ชว่งคะแนน สามารถกำหนดชว่งของคา่เฉลีย่
ของคะแนนความค ิดเห ็นเก ี ่ ยวก ับส ังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อใช้แปลความหมาย
ข้อมูลไว้ 4 ระดับ และได้กำหนดช่วงของค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมไว้ 3 ระดับ
ตามแนวคิดของโคลเบอร์ก ได้ดังนี้คือ ระดับ
เหนือกฎเกณฑ์สังคม ระดับจริยธรรมตาม
กฎเกณฑ์สังคม และระดับก่อนกฎเกณฑสั์งคม

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความคิดเห็น เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ที่จะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาด้วยการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion ) โดยเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีจำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 8-10 คน ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (Key-
Informant) ที ่ย ินดีเข้าร่วมสนทนากลุ ่ม
และกำลังศึกษาวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นวิชาบังคับหมวด
การศึกษาทั่วไป ซึ่งนักศึกษา มจธ. ทุกสาขา
ทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียน ทั ้งนี ้โดย
มีประเด็นสนทนากว้างๆ ตามกรอบความคิด
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ

“ความหมายเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีสามารถจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

“ประโยชน์ของคุณธรรม จริยธรรมที่
สามารถจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

“วิธีการสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรม
จริยธรรม”

วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis)  และการวิเคราะห์เชิงสรุป
แบบอุปนัย (Inductive Analysis) รายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Data)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและ

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักศึกษามหา-
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
จำแนกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปน้ี

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
นำเสนอตามลำดบัดังต่อไปน้ี
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1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยคร้ังน้ี จำนวนท้ังหมด 383 คน  เป็นเพศ
ชาย 226 คน (59%)  เพศหญิง 155 คน ( 40.5%)
ไม่ระบุเพศ 2 คน (0.5%) มีอายุ16 ปี - 18 ปี
43 คน (11.2%)  มากกว่า 18 ปี – 21 ปี  241 คน
(62.9%) มีอายุมากกว่า 21 ปี-27 ปี 82 คน
(21.4%)   ไม่ระบุอายุ 17คน  (4.4%)  กำลังศึกษา
อยู่ช้ันปีท่ี 1 จำนวน 70 คน ( 18.3%)  ช้ันปีท่ี 2
จำนวน131คน (34.2%) ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 47 คน
(12.3%) ชั ้นปีที ่4 จำนวน131คน(34.2%)
และไม่ระบุชั ้นปี 4 คน (1%) เป็นนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์  137คน (35.8%) คณะ

วิทยาศาสตร์ 51 คน (13.3%) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ102 คน ( 26.6%)  คณะสถาปัตย์ฯ
48 คน (12.5%)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 41
คน (10.7%) และไม่ระบุคณะ 4 คน (1%)
มีเกรดเฉล่ียสะสม1-1.99 จำนวน 32คน (8.4%)
,เกรดเฉล่ียสะสม 2-2.99 จำนวน 219 คน (57.2%)
เกรดเฉลี่ยสะสม 3-4 จำนวน 63 คน (16.4%)
และไม่ระบุเกรดเฉล่ียสะสม จำนวน69 คน (18%)

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมและการรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็น
เปน็สขุ

ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วย
วิจารณญาณหรอืระดับเหนือกฎเกณฑสั์งคม

          ตัวแปร            Mean                            ระดับ

4.56การใชเ้หตผุลเชิงจริยธรรม

การรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ค่อนข้างสูง3.74

ตารางท่ี 2   แสดงคา่เฉลีย่ของคะแนนการใชเ้หตผุลเชงิจรยิธรรม และการรบัรู้เกีย่วกบัสังคม
                 อยู่เยน็เปน็สุขของนกัศกึษามหาวทิยาเลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษา มจธ.
มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับจริยธรรม
ตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือ
กฎเกณฑ์สังคม (ระดับ 3  ประมาณระหว่างข้ันท่ี
4 - 5)  และนักศึกษา มจธ. มีการรับรู ้

เก ี ่ยวกับสังคมอยู ่เย็นเป็นสุข  อยู ่ในระดับ
ค่อนข้างสูง

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการรับรู้เกี่ยวกับ
สังคมอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกัน
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ตัวแปร/ค่าสถิติ การรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

                 .756                                  .000การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
    r                                       p

ตารางที ่3   แสดงคา่สหสมัพันธร์ะหวา่งการใชเ้หตผุลเชิงจริยธรรม และความคดิเหน็เกีย่วกบั
                  สังคมอยูเ่ยน็เปน็สุข

จากตาราง 3 พบวา่ การใชเ้หตผุลเชิง
จริยธรรม และการรับรู้เกี ่ยวกับสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข  มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001
ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ที่ว่านักศึกษา
มจธ. ที ่มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมาก
จะมีการรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขมาก
และนักศึกษา มจธ. ที ่มีการใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมน้อยจะ มีการรับรู ้เก ี ่ยวกับสังคม
อยูเ่ยน็เปน็สขุนอ้ยดว้ย

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  นำเสนอดังต่อไปน้ี

1. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีสามารถจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
แบ่งเป็น 2 ส่วน แสดงดังตารางท่ี 4

ส่วนท่ีเป็นนามธรรม                                           ส่วนท่ีเป็นรูปธรรม

สิ่งถูกต้องดีงามที่ปลูกไว้ในจิตสำนึกของบุคคล
เช่น    ความตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ีทางสังคม
         ความขยันหม่ันเพียร
         ความประหยัดอดออม
         ความอดทน ความเสียสละ
         ความซ่ือสัตย์สุจริต
         ความมีวินัย
         ความสุภาพอ่อนโยน
         ความสะอาดเรยีบร้อย
         ความสามัคคี
         ความน้ำใจ     เป็นต้น

1. คำส่ังสอน
2.หลักปฏิบัติหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการดำรง
ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสงัคม
3.การประพฤติตนภายในเงื ่อนไขของความ
ถูกต้องและเหมาะสม  เช่น เป็นความประพฤติ
ท่ียึดตามหลักคำสอนของศาสนา
4.การประพฤติตนที ่ด ีทั ้งกาย วาจาและใจ
คือการ คิดดี  ทำดี และพูดดี
5.พฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อตนเองบุคคลอ่ืน ๆ และ
ส่วนรวม

ตารางท่ี 4   แสดงความหมายของคณุธรรมจรยิธรรม ส่วนทีเ่ป็นนามธรรม และรปูธรรม
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จากตารางที่ 4 กลุ่มนักศึกษา มจธ.
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยให้ความเห็น
อย่างหลากหลายสรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรม
เป็นพื ้นฐานความดีที ่มนุษย์พึงมี เป็นสิ ่ง
ดีงามที่สัมผัสได้ทางกายและใจ โดยสามารถ

จากตารางที่ 5 กลุ่มนักศึกษา มจธ.
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยให้ความเห็น
อย่างหลากหลายสรุปได้ว่าประโยชน์ของคุณธรรม
จริยธรรม สามารถแยกได ้ 2 ส่วน คือ ประโยชน์
ส่วนตน และประโยชนส่์วนรวม

จำแนกออกได้ 2 ลักษณะสำคัญคือ ส่วนที่เป็น
นามธรรม และส่วนท่ีเป็นรูปธรรม

2. ประโยชน์ของคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีสามารถจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
แบ่งเป็น 2 ส่วน แสดงดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5   แสดงประโยชน์ของคุณธรรมจริยธรรม ท่ีสามารถจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
                      ประโยชน์ส่วนตน       ประโยชน์ส่วนรวม

1.บุคคลสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสงบสุขแท้จริงและย่ังยืน
2.บุคคลรู้สึกพอใจในสิง่ท่ีตนเองมมีากขึน้
3.บุคคลมีสติ รู้จักคิดพิจารณา ไตร่ตรอง มีเหตุผล
มากขึ้น
4.บุคคลกล้าคิด กล้าทำในส่ิงดีงาม
5.บุคคลมองโลกในแงดี่    มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
6.บุคคลมีชีวิตท่ีราบร่ืนรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
7.ชีวิตบุคคลมีระเบียบแบบแผน
8. มีคนเคารพนับถือ   เป็นท่ียอมรับเช่ือถือเกรงใจ
รักใคร่ของผู้อ่ืน
9.บุคคลสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้คนรอบข้าง
รู้รักษาสุขภาพดี
10.ทำให้บุคคลรู้สึกว่าชีวิตตนมีค่าและมีความหมาย

1.สังคมของปญัญาชน กอ่ใหเ้กดิสงัคมคณุภาพ
ท่ีมีลักษณะดังน้ี
2.สังคมสันติสงบสุข
3. สังคมพ่ึงพากัน   สังคมท่ีแบ่งปันกัน
4.สังคมซึ่งไว้วางใจกันได้  ไม่เอารัดและไม่เอา
เปรียบกัน
5.สังคมที่ปราศจากความขัดแย้ง สังคมที่รักใคร่
ปรองดองสามัคคี
6.สังคมทีมี่ระเบียบวินัย
7.สังคมท่ียุติธรรม
8. สังคมปลอดภัย
9.  สังคมท่ีผู้คนมีระดับคุณภาพชีวิตสูง ใกล้เคียง
ไม่เหล่ือมล้ำกัน
10.สังคมพอเพียงท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างย่ังยืน

3. วิธีการสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรม
จริยธรรม กลุ่มนักศึกษา มจธ. ท่ีเป็นผู้ใหห้ข้อมูล
สำคัญในการวิจัยให้ความเห็นอย่างสอดคล้องกัน
ดังน้ี
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3.1  วิธีการปฏิบัติตนด้วยการแบ่งปัน
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
รู้จักให้อภัยซ่ึงกันและกัน รู้ประหยัดอดออม ฯลฯ

3.2 วิธีนำหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้เป็นพื ้นฐานในการจัดกิจกรรมซึ ่งเป็น
โครงงานทางสังคม ได้แก่ โครงงานด้านการศึกษา
ดา้นวชิาการตา่งๆ อาทเิชน่ โครงงานออมทรพัย์
เพ่ือปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนให้รู้ประหยัดอดออม
โครงงานจัดกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์ต่อ
เยาวชน  โครงการสร้างเสริมแหล่งเรียนรู ้ใน
ชุมชนห่างไกลความเจริญ โครงการรณรงค์
ท้ิงขยะถูกท่ี ถูกทาง  โครงการลดละเลกิส่ิงเสพติด
โครงการปันน้ำใจแก่ผู ้ด้อยโอกาส  โครงงาน
รณรงค์ให้รู้เคารพปฏบัิติตามกฎจราจร โครงงาน
ส่งเสริมมารยาทไทยต่อเยาวชน โครงงานนำ
ความรู้เทคโนโลยสู่ีเยาวชนและชมุชน   เป็นต้น

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพผสมผสานกัน โดยแบ่ง
การวิจัยตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก ผลการวิจัย
เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาระดับการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม ระดับการรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับการรับรู ้
เกี ่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ส่วนผล
การวจัิยเชงิคณุภาพเปน็การศกึษาวเิคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจะก่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณพบว่า นักศึกษา มจธ. มีระดับจริยธรรม

อยู ่ท ี ่ระดับ 3 ตามแนวคิดของโคลเบอร์ก
(Kohlberg, 1976) ซึ่งถือเป็นระดับจริยธรรม
ตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือ
กฎเกณฑ์สังคมเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว
ค่าคะแนนเฉลี่ยของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนกัศกึษา มจธ. ( = 4.56)  ยังอยูป่ระมาณ
ระหว่างข้ันท่ี4 คือข้ันทำตามระเบยีบ (อายุ 13 -
16 ปี) และข้ันท่ี 5 คือข้ันทำตามสัญญาประชาคม
หรือหลักการตามคำม่ันสัญญา  (อายุ 16 ปีข้ึนไป)
เท่านั ้น ผลการศึกษานี ้แสดงว่านักศึกษามี
พัฒนาการดา้นการใชเ้หตผุลเชิงจริยธรรม ยังไม่
ค่อยสอดคล้องตามพัฒนาการระดับอายุเท่าที่
ควร ทั ้งนี ้เพราะจากข้อมูลพื ้นฐานของกลุ ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั ้งนี ้แล้วกลุ ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (62.9%) มีอายุมากกว่า 18 ปี - 21 ปี
ซ่ึงควรจะมพัีฒนาการการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม
อยูใ่นชว่งขัน้ที ่ 5- 6 ได ้แตน่กัศกึษากมี็การรบัรู้
เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง นอกจากนั ้นผลการวิจัยยังพบ
ประเด็นที่น่าสนใจว่าตัวแปรการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมและการรับรู้เก่ียวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระดับ .001

ดังน้ันหากส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึ้น นักศึกษาก็จะมี
การรับรู้เกี่ยวกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้มากขึ้น
ซึ ่งย่อมส่งผลให้สังคมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
มากขึ้นได้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรม
ของบุคคลส่วนใหญ่มักจะเป็นไปตามหรือคล้อย
ตามการรับรู้ของบุคคลน้ันๆด้วย และหากผู้คนใน
สังคมมีการรับรู ้ร ่วมกันไปทิศทางเดียวกันที ่
ถูกต้องได้ สังคมก็ย่อมปราศจากความขัดแย้ง
หรือมีความขัดแย้งลดน้อยลงได้
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นอกจากน้ีจากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ก็ได้ให้ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมที ่
สามารถจะก่อให้ เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ทั้งในลักษณะความหมาย ส่วนที่เป็นนามธรรม
เน้นด้านจิตสำนึก และส่วนที่เป็นรูปธรรมที่เน้น
ด้านพฤติกรรมและแนวคิดหลักปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องกัน ดังนั้นการปลูกฝังจิตสำนึกของ
บุคคลด้วยคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นมาตรการ
สำคัญ ที ่ก ่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมขึ ้นได้ นอกจากนั ้นกลุ ่ม
นักศึกษาซึ ่งเป็นผู ้ให้ข้อมูล สำคัญการวิจัย
ยังเห็นว่า คุณธรรมจริยธรรมมีประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและสงัคมส่วนรวม  ประเด็นท่ีน่าสนใจย่ิง
ก็คือ กลุ่มนักศึกษาเห็นว่าวิธีการสร้างให้เกิด
สังคมคุณธรรมจริยธรรมได้นั้น ควรต้องเริ่มจาก
การปฏิบัติตนด้วยการรู้จักการแบ่งปัน และการ
นำคุณธรรมจริยธรรมมาเผยแพร่สู่สังคมโดยวิธี
จัดกิจกรรมเป็นโครงงานคุณธรรมนำสู่สังคม
ซึ ่งถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีชักชวนผู ้คนอื ่นๆ ให้
ปฏิบัติตนด้วยการรู้จักการแบ่งปันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
กล่าวได้ว่าคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อ
ขัดเกลามนุษย์ ทำให้คนกลายเป็นมนุษย์ได้
อย่างสมบูรณ์ และคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดไม่ได้
หากบุคคลรับรู้แล้วไม่นำสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของงานวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัด
กิจกรรมซ่ึงเป็นโครงงานทางสงัคม การใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม การรับรู้ของนักศึกษา มจธ. เก่ียวกับ

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ซึ่งนักศึกษานั้น
ถือเป็นเยาวชนที ่จะเติบโตขึ ้นเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไป
การส ่ ง เสร ิมให ้น ักศ ึกษาม ีการเร ียนร ู ้ท ี ่
จะใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ง
ผลดีต่อการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดพลังสังคม
ที่นำสู่การสร้างสังคมแห่งความผาสุข นอกจาก
น้ัน จากขอ้ค้นพบเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่ง
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและการรับรู้เก่ียวกับสังคม
อยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันดังกล่าวนั ้น เป็นข้อที ่
สนับสนุนว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
มจธ. ควรทีจ่ะเนน้จดักระบวนการเรยีนการสอน
ท่ีสอดแทรกการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพ่ิมให้มากข้ึน
เพื ่อที ่จะช่วยให้สามารถพัฒนาวุฒิภาวะใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มพลังสร้างสรรค์สังคม
สู่สังคมอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกัน
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