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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่เปรยีบเทยีบคณุธรรมจรยิธรรมโดยรวมและรายด้านของนกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขา

การจดัการโรงพยาบาล มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิก่อนและหลงัใช้รปูแบบพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม 

รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา HM 

4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 108 คน เครื่องมือ

วิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 2) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย การ

สอนคุณธรรมจริยธรรม การกำาหนดกติกาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การจัดทำาธนาคารความดี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยเสียงเพลง 3) แบบ

วัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน และสถิติทดสอบวิลคอกซัน

 ผลการศกึษาพบว่าหลงัทดลอง กลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่คณุธรรมจรยิธรรมโดยรวมสงูกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในรายด้านพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านขยัน ด้านอดทน ด้านประหยัด และด้าน

กตัญญู สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนด้านเมตตา และด้านซื่อสัตย์ มีคะแนนเฉลี่ย

บทความวิจัย
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หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนี้มีประสิทธิผล

ทำาให้นักศึกษามีคะแนนคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม ความพึงพอใจ

ABSTRACT

 According to the study, a quasi experiment research methodology with one group 

pretest posttest design was employed in the research. The objectives of this research were to 

compare morals and ethics of the student studying in the bachelor of public health program 

in Hospital Management, Huachiew Chalermprakiet University as overall and each aspect. 

The model of moral and ethics development was used before and after comparison. Also, 

the study was aimed to study the student satisfaction towards a use of model of moral and 

ethics development. The sample was 108 students who studied in bachelor of public health 

program in Hospital Management and enrolled in the course HM 4353, Ethics in Hospital  

Management, in the second semester of academic year 2017. The research instruments 

consisted of 1) moral and ethics questionnaire, 2) model of moral and ethics development, 

consisting of teaching morals and ethics, rules of moral and ethics practice in classroom, bank 

of moral and ethics, news and situational analysis in accordance with moral and ethics, and 

music and moral activities 3) the student satisfaction questionnaire towards model of moral 

and ethics development. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, t-test (dependent samples) and Wilcoxon signed rank test. The research findings 

showed that the sample gained significantly higher mean scores in accordance with moral 

and ethics than the score before the survey (p-value <0.01). In each aspect, it was found that 

the mean score of diligence, tolerance, economy and gratitude was significantly higher than 

before the survey (p-value <0.01). However, mercy and honesty had no statistically significant 

differences after the survey. The student satisfaction towards model of moral and ethics  

development was at a high level. These findings revealed that the model of moral and ethics 

development enchanced the students’ higher moral and ethics scores.
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บทน�า

 ในแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 

ได้กำาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาข้อหนึ่ง

ว่าการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน

เพิ่มขึ้น (สำานักเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ, 2560) รวมทั้งในการจัดการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมคีวามสขุ จะเหน็ได้ว่าการศกึษาของประเทศ

ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

 คุณธรรมจริยธรรมมีความสำาคัญในทุกด้าน

ของชวีติ (Gulcan, 2015) เป็นสิง่สำาคญัมากในสงัคม

ไทย ใช้สำาหรับการควบคุมแบบพฤติกรรมของคนใน

สงัคมให้มกีารดำารงชวีติอย่างถกูต้องตามทำานองคลอง

ธรรม (สทุธพิร บญุส่ง, 2549) และการศกึษาเป็นส่วน

สำาคัญที่ช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรม (Iorga, Cinhodaru, & Romedea, 2013)

 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

จริยธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเป็น

ภารกิจโดยตรงของสถาบันการศึกษา (อภิญญา  

ทหราวานชิ, ศศปิระภา ธนศูลิป์, และ พลอยไพรนิทร์ 

ขอดคำ าตั น ,  2559 )  มหาวิทยาลั ยหั ว เฉี ย ว

เฉลิมพระเกียรติเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ให้ความ

สำาคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

โดยกำาหนดเป็นอัตลักษณ์ยึดมั่นในคุณธรรม 6 

ประการ ประกอบด้วย ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู (มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลมิพระเกยีรต,ิ 2559ก) หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงพยาบาลเป็นหลกัสตูร

หนึ่งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามแนวทางคุณธรรม 6 ประการ 

ดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้ นักศึกษายังมี

ปัญหาด้านคณุธรรมจรยิธรรม โดยบางส่วน มกีารขาด

เรยีน เข้าเรยีนสาย ไม่ส่งงานตามกำาหนดเวลา เข้าสอบ

สาย ส่งผลต่อประสทิธผิลการเรยีน และปัญหาสำาคญั

คือ มีการทุจริตในการสอบ ปีการศึกษา 2558 พบ 

1 ราย ปีการศึกษา 2559 พบ 2 ราย (มหาวิทยาลัย

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต,ิ 2559ข; 2560ข) บทลงโทษ

คือ ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 

การศึกษานั้น ทำาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร และ

ตดัคะแนนความประพฤต ิส่งผลให้สำาเรจ็การศกึษาช้า 

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กระทบต่อเศรษฐกิจและความ 

ขัดแย้งของครอบครัว บางกรณีที่นักศึกษามีผล 

การเรียนไม่ดี ทำาให้พ้นสภาพ 

 วิชา HM 4353 จริยธรรมในการจัดการ 

โรงพยาบาล เป็นวชิาหนึง่ในหลกัสตูรเรยีนในชัน้ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที่ 2 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม โดยมกีจิกรรม

การพัฒนาที่หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสามารถทำาได้หลาย

วิธี เช่น การอบรมสั่งสอนโดยตรงของผู้ปกครอง

หรือครูผู้เกี่ยวข้อง การฝึกการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

การเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 

คุณธรรม การมีตัวแบบในสังคมที่ทำาพฤติกรรม

คุณธรรม การเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรม หรือ 

การสร้างสงัคมจำาลองให้บคุคลเรยีนรูถ้งึการอยูร่่วมกนั 

โดยใช้คุณธรรม เป็นต้น แต่การเลือกใช้กลวิธี 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
36

เสริมสร้างคุณธรรมเพียงวิธีการหนึ่งวิธีการใดนั้น

ยังมีประสิทธิผลจำากัด ควรเสริมสร้างคุณธรรมผ่าน

กิจกรรมที่บูรณาการกลวิธีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังคุณธรรมแก่

เด็กและเยาวชน ซึ่งวิชา HM 4353 จริยธรรมในการ 

จัดการโรงพยาบาลได้เปิดดำาเนินการสอนตั้งแต่  

ปีการศกึษา 2556 โดยมกีจิกรรมการพฒันาหลายกจิกรรม 

และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในบางปีการศึกษา ซึ่ง

กิจกรรมที่กำาหนดขึ้นควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แต่ยังไม่เคยมีการ

ศึกษาว่ารูปแบบกิจกรรมที่กำาหนด สามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหรือไม่ รวมทั้งได้

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนา 

มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน (มณีภรณ์ ทฤษณาวดี,  

จำานง สดคมขำา, ศริลิกัษณ์ คงมนต์, และ ณฐักิา ลีส้กลุ, 

2559; วินัย หมื่นรักษ์ และ นพรัตน์ ชัยเรือง, 2557) 

อย่างไรกต็ามการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมเป็นเรือ่งที่

ต้องใช้เวลาและวิธีการที่หลากหลาย ในกระบวนการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำาเป็นต้องแสวงหาวิธีการ 

ที่มีลักษณะแตกต ่างกันและรูปแบบที่มีความ 

หลากหลายมากขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา  

เมฆศรีทองคำา, และ ธีรวัฒน์ ฒะราช, 2551) คณะ 

ผู ้วิจัยจึงได ้กำาหนดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมทีป่ระกอบด้วย 6 กจิกรรม ในวชิา HM 4353 

จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล และศึกษาระดับ

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในวิชาดังกล่าว ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางใน

การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาในการจดั 

การเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม 

โดยรวมและรายด้านของนกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุ

ศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อนและหลัง

ใช้รูปแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อการใช้รปูแบบ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาการจดัการโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมมติฐาน 

 คะแนนคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและ 

รายด้านของนักศึกษาภายหลังการเข้าร่วมการเรียน

การสอนรปูแบบการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในวชิา 

HM 4353 จรยิธรรมในการจดัการโรงพยาบาลสงูกว่า

ก่อนเข้าร่วม

ข้อจ�ากัดของการวิจัย

 เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน

และหลัง ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง

เข้ากลุม่ จงึอาจมปัีจจยัอืน่นอกจากรปูแบบการพฒันา

คณุธรรมจรยิธรรม ทีม่ผีลต่อระดบัคณุธรรมจรยิธรรม

ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ได้รปูแบบการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษา เพื่อนำาไปประยุกต์ในการจัดการเรียนเพื่อ

สร้างเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในวชิาอืน่ๆ ในหลกัสตูร
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 จากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน  

พนัธมุนาวนิ (2538) ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ส่วนแรก

ที่เป็นดอกและผล แสดงถึงพฤติกรรมการทำาความดี 

ละเว้นความชั่ว ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ  

ส่วนทีส่องเป็นลำาต้นแสดงถงึสาเหตทุางจติใจ 5 ลกัษณะ 

ประกอบด้วย 1. ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม  

2. เหตุผลเชิงจริยธรรม 3. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน 4. ความเชื่ออำานาจในตน 5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ซึง่เหตผุลเชงิจรยิธรรม หมายถงึ เจตนาของการกระทำา 

ที่ทำาเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง  

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์หมายถงึ ความมานะพยายามฝ่าฟัน 

อุปสรรคในการทำาสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ และสุดท้าย

คอื ส่วนทีเ่ป็นราก หมายถงึ ลกัษณะพืน้ฐานทางด้าน

จิตใจปริมาณเหมาะสมกับอายุวัย ซึ่งหนึ่งในลักษณะ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นกัศกึษา คอื ลกัษณะของเหตผุลเชงิจรยิธรรม เพราะ

นักศึกษาเป็นวัยที่ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้ (ปัณพร 

ศรปีลัง่ และ พงศ์ประเสรฐิ หกสวุรรณ, 2558) รวมทัง้ 

การใช้แรงจูงใจเพื่อจูงใจนักศึกษาให้มีพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

 จากการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โคลเบิร์ก 

(Kohlberg), 1976 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย และ

คณะ, 2551 กล่าวถึงพัฒนาการทางจริยธรรม โดย

เชื่อว่าการบรรลุนิติภาวะทางจริยธรรมของบุคคลนั้น 

จะแสดงออกในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เนื่องจาก

เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลไม่ขึ้นกับกฎเกณฑ์

ของสงัคมใดสงัคมหนึง่โดยเฉพาะ แต่ขึน้กบัตวับคุคล

เอง และได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 

ระดับ 6 ขั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ในระดับที่ 

2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) เป็น

ระดับที่บุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย 

ปรับตัวเลียนแบบหรือคล้อยตามคนในกลุ่มเพื่อให้

เป็นที่ยอมรับ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่เป็นหน่วย

หนึ่งในสังคม แสดงบทบาทของตนได้เหมาะสมเมื่อ

อยู่ในสังคม แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 3 การมี 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และขั้นที่ 4 การปฏิบัติ

ตามบทบาททางสงัคมซึง่จะพบในอาย ุ13-16 ปี และ

ผู้ใหญ่โดยทั่วไป จะใช้หลักทำาตามหน้าที่ของสังคม 

เห็นความสำาคัญของกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ โดย

ปฏบิตัติามระเบยีบ กฎเกณฑ์ของสงัคมอย่างเคร่งครดั 

ทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมด้วยเหตุผล (Moral  

Reasoning) ของโคลเบร์ิก (Kohlberg), 1976 อ้างถงึใน 

อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 

2558 ใช้กิจกรรมที่สำาคัญในการพัฒนาจริยธรรม

คือ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

มีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้ดำาเนินการเสนอประเด็นปัญหา

หรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การตัดสินใจ 2. แยก 

ผู ้อภิปรายออกเป็นกลุ ่มย่อยตามความคิดเห็นที่ 

แตกต่างกัน 3. ให้กลุ่มย่อยอภิปรายเหตุผล พร้อมหา 

ข้อสรุปว่าเหตุผลที่ถูก–ผิด หรือควรทำา ไม่ควรทำา 

เพราะเหตุอะไร และ 4. สรุปเหตุผลของฝ่ายที่คิดว่า

ควรทำาหรือไม่ควรทำา

 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

สามารถทำ า ได ้ โดยการออกแบบกิจกรรมที่ มี 

หลากหลาย และสามารถพฒันาได้โดยการจดัสภาพการ 

พัฒนาให้เหมาะสมกับช่วงวัย (ปัณพร ศรีปลั่ง และ 

พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, 2558) และสามารถทำาได้

หลายวิธี การพัฒนาระดับจริยธรรมจะต้องเริ่มต้น

จากการเรียน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในลำาดับ

แรก เพื่อให้เข้าใจความหมายแนวทางการปฏิบัติตน 

เป็นการชี้แนวทางให้นักศึกษาเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี 

และเมื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วต้องมีการสร้าง

แนวทางการปฏิบัติให้ (อัจฉริยา สุรวรเชษฐ, ชัยพจน์ 
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รักงาม, และ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2560)  

พรนิภา จันทร์น้อย, วีระศักดิ์ ชมภูคำา, ประวัติ  

พื้นผาสุข, และ เรืองวิทย์ นนทภา (2559) ได้ศึกษา

แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของ

นกัศกึษา คอื สอดแทรกหรอืบรูณาการหลกัคณุธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ 

(2553) ได้สอดแทรกจริยธรรมในการสอนโดยใช้

เพลงไทย พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

แตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ ิรวมทัง้การเรยีนรู้ 

จากสื่อมวลชนถือเป็นการให้ตัวแบบที่สำาคัญที่จะ

ช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดำารงชีวิตและสิ่งที่จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม (ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, 2552) 

จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำาสู่การกำาหนดเป็นรูปแบบ

พัฒนาคุณธรรมนักศึกษา โดยประกอบด้วยการสอน

คุณธรรมจริยธรรม การกำาหนดกติกาการปฏิบัติ

คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยของ

นักศึกษา ตามขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามบทบาททาง

สังคมของโคลเบิร์ก (Kohlberg), 1976 อ้างถึงใน 

อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 

2558 การจัดทำาธนาคารความดี โดยใช้แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ให้ทำาความดี และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยเสียง

เพลง เป็นการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมสำาหรบัคณุธรรม

จรยิธรรมประกอบด้วย ขยนั อดทน ประหยดั เมตตา 

ซื่อสัตย์ กตัญญู มาจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังภาพที่ 1

ตัวแปรจัดกระทำา (Treatment Variable)                  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

- การสอนคุณธรรมจริยธรรม

- การกำาหนดกติกาการปฏิบัติคุณธรรม

จริยธรรมในห้องเรียน

- การจัดทำาธนาคารความดี

- การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับ 

คุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วย

 เสียงเพลง

ระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

- ขยัน

- อดทน

- ประหยัด

- เมตตา

- ซื่อสัตย์

- กตัญญู

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 

แบบกลุ ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง (Quasi-

Experimental, One Group Pretest Posttest 

Design) 

ประชากรและตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

โรงพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จำานวน 364 คน

 ตวัอย่าง คอื นกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุ-

ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล เลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา HM 4353 จริยธรรมในการจัดการ 

โรงพยาบาล ในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2560 

จำานวน 114 คน โดยกำาหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

คัดเข้า ดังนี้

 1. ทำาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ทั้งก่อน

และหลังทดลอง 

 2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3. เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 6 กิจกรรม

 4. ยนิดใีห้ความร่วมมอืในการวจิยั ได้จำานวน 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า 108 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 29.67 ของประชากร

เครื่องมือ

 มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

รายละเอียดดังนี้ 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย

  1.1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม วั ด คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย 2 

ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุผลการเรยีน ลกัษณะทีพ่กัอาศยั และอาชพี

ผู้ปกครอง เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความ 

จำานวน 5 ข้อ

  ส ่วนที่  2 แบบสอบถามคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา จำานวน 48 ข้อ สร้างจาก

กรอบแนวคิดคุณธรรม 6 ประการ ของมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ขยัน 7 ข้อ

อดทน 7 ข้อ ประหยัด 10 ข้อ เมตตา 6 ข้อ ซื่อสัตย์ 

11 ข้อ และกตัญญู 7 ข้อ ลักษณะคำาถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย  

มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นประจำา มีการ

ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเกือบทุกครั้ง มีการปฏิบัติ 

ในเรื่องดังกล่าวเป็นบางครั้งบางคราว มีการปฏิบัติ

ในเรื่องดังกล่าวนานๆ ครั้ง และไม่เคยมีการปฏิบัติ

ในเรื่องดังกล่าวเลย ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตาม

ลำาดับ ในข้อคำาถามเชิงลบ ให้คะแนนกลับกัน เกณฑ์

การจัดระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ใช้

วิธีหาอันตรภาคชั้นโดยใช้ค่าพิสัย แบ่งเป็น 5 ระดับ

คือ ระดับมากที่สุด 201.6-240.0 คะแนน ระดับมาก 

163.2-201.5 คะแนน ระดบัปานกลาง 124.8-163.1 

คะแนน ระดับน้อย 86.4-124.7 คะแนน และระดับ

น้อยที่สุด 48.0-86.3 คะแนน ในรายด้าน คำานวณ 

เช่นเดียวกัน (ประคอง กรรณสูต, 2538)

  1.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชา HM 4353 

จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล จำานวน 6 ข้อ 

ลักษณะคำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั ประกอบด้วย พงึพอใจมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
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น้อย และน้อยที่สุด ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตาม

ลำาดับ เกณฑ์การจัดคะแนนความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์

ตามระดับคุณภาพการศึกษาภายใน (สำานักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา, 2560) แบ่งเป็น 5 ระดบัดงันี้ 

พงึพอใจมากทีส่ดุ มคีะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 คะแนน 

พึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน  

พงึพอใจปานกลาง มคีะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 คะแนน 

พึงพอใจน้อย มีคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน  

พึงพอใจน้อยที่สุด ≤ 1.50 คะแนน

  การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืโดย 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

แบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคุณธรรม

จริยธรรม 2 ท่าน และด้านการศึกษา 1 ท่าน ได้ค่า 

IOC อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ในส่วนของแบบสอบถาม

คุณธรรมจริยธรรม และความพึงพอใจได้ทดลองใช้

กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงพยาบาล ชั้นปีที่ 4 

จำานวน 40 คน และหาความเชือ่มัน่ (Reliability) โดย

ใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ 0.832 และ 0.904

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง คอื รปูแบบ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย

  2.1 การสอนคุณธรรมจริยธรรม

  2.2 การกำาหนดกติกาการปฏิบัติ

คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน

  2.3 การจัดทำาธนาคารความดี

  2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว 

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

  2.5 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วย

เสียงเพลง 

 การด�าเนินการ

 1. วันแรกของการเรียน ในสัปดาห์แรก 

จัดการทดสอบก ่อนเรียน (Pretest) โดยใช ้

แบบสอบถามวัดคุณธรรมจริยธรรม

 2. ดำาเนินการทดลองตามรูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเดือนมกราคม-เมษายน 

พ.ศ. 2561 (16 สัปดาห์) ประกอบด้วย

  2.1 การสอนคุณธรรมจริยธรรม 

โดยก่อนการเรียนในแต่ละคาบ ใช้เวลา 15 นาที 

บรรยายคุณธรรมจริยธรรม 6 ประการ พร้อมยก

ตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบันประกอบ สัปดาห์ละ 

1 เรื่อง ประกอบด้วย ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซื่อสัตย์ และกตัญญู จนครบ 6 สัปดาห์ 

  2.2 การกำาหนดกติกาการปฏิบัติ

คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน ในด้านขยัน อดทน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ ในวันแรกของการเรียน และเป็น 

กตกิาทีต้่องปฏบิตัไิปตลอด 16 สปัดาห์ ของการเรยีน

วชิานี ้โดยมคีะแนน 5 คะแนน เมือ่มกีารปฏบิตัไิม่เป็น

ไปตามกตกิา จะถกูหกัคะแนน โดยมเีกณฑ์ปฏบิตัดิงันี้

  ขยัน : เข ้าเรียนครบตามเกณฑ์  

   เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงาน 

   ตรงเวลา

  อดทน : เข้าเรยีนจนจบคาบ ไม่คยุกนั 

   ในระหว่างเรียน

  ประหยัด : ใช้กระดาษสองหน้า ประหยดั 

   ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 

  ซื่อสัตย์ :  ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอก 

   รายงาน อ้างอิงในรายงาน

  2.3 กิจกรรมธนาคารความดี เป็น

กิจกรรมรายบุคคล กำาหนดให้นักศึกษาทำาความดี 

เดอืนละ 1 เรือ่ง ภายใต้คณุธรรมจรยิธรรม 6 ประการ 

และเป็นความดีที่กระทำาต่อตนเอง ต่อครอบครัว/ 



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 41

ผู้มีพระคุณ ต่อสังคม/ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ซำ้ากันใน

แต่ละเดือน และเขียนบรรยายความดีที่ได้กระทำาใน

เดอืนนัน้ๆ ให้เหน็ถงึความตระหนกั การคดิ วเิคราะห์ 

ที่ได้เลือกทำาดีในเหตุการณ์นั้นๆ พร้อมเชื่อมโยง

คณุธรรมจรยิธรรม 6 ประการ สะสมความดทีกุเดอืน 

เก็บในแฟ้มธนาคารความดี 

  2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย 

กลุ่มละ 2 คน แต่ละกลุ่มเลือกปัญหาที่เป็นข่าวจาก

หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ย้อนหลังไม่เกิน 5 

ปี (พ.ศ. 2556-2560) แล้วนำามาวิเคราะห์ตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 6 ประการ และจริยธรรมในการ

บริหารจัดการองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา นำาเสนอ 

พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน ซึ่ง

อาจเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือโต้แย้งได้

  2.5 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจาก

เสียงเพลง เป็นกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน เลือก

เพลงกลุ่มละ 1 เพลง เป็นเพลงประเภทใดก็ได้ โดย

ไม่ซำ้ากัน และนำาเพลงมาวิเคราะห์ตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม 6 ประการ พร้อมบอกเหตุผลการเลือก

เพลงนั้น แล้วออกแบบรูปแบบการนำาเสนออย่าง

สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบัยคุสมยัและความเข้าใจของ

ชีวิตวัยรุ่น ซึ่งอาจเป็นบทบาทสมมติ หรือร้องเพลง 

พร้อมกับนำาเสนอคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับจาก 

บทเพลงนั้นๆ อย่างละเอียด พร้อมแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็จากกลุม่อืน่ๆ และอาจารย์ผูส้อน ซึง่อาจ

เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือโต้แย้งได้

 3. ในวันสุดท้ายของการเรียน จัดการ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบสอบถาม

วดัคณุธรรมจรยิธรรม และตอบแบบวดัความพงึพอใจ

ต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในวิชา HM 

4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ระดับคุณธรรมจริยธรรม ระดับความ 

พึงพอใจ ใช้จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบระดับคุณธรรม

จริยธรรม ก่อน-หลัง ข้อมูลแจกแจงปกติใช้สถิติ

ทดสอบทแีบบกลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั ข้อมลู

แจกแจงไม่ปกตใิช้สถติทิดสอบวลิคอกซนั (Wilcoxon 

Signed-Rank Test) ตรวจสอบการแจกแจงข้อมูล

ปกติจากค่า Kolmogorov-Smirnov พบว่ามีการ

แจกแจงปกติ ยกเว้นด้านเมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู

 การพทิกัษ์สทิธผิูเ้ข้าร่วมการวจิยั งานวจิยันี้ 

ผ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม 

การวจิยัของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิเลขที่ 

รับรอง อ.568/2560 และเข้าร่วมวิจัยด้วยความ 

สมัครใจ ข้อมูลวิเคราะห์และนำาเสนอในภาพรวม

สรุปผลการวิจัย

 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 

(ร้อยละ 91.67 และร้อยละ 8.33) มีอายุเฉลี่ย 20.99 

ป ี  มีผลการเรียนเป ็นเกรดเฉลี่ยสะสมในภาค 

การศึกษาที่แล้ว อยู่ระหว่าง 2.50-2.99 มากที่สุด  

ร้อยละ 39.81 รองลงไป มเีกรดเฉลีย่สะสม 2.00-2.49  

ร้อยละ 26.85 ส่วนใหญ่อาศยัอยูห่อพกั ร้อยละ 68.52 

ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 35.19 รองลงไป 

คือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 29.63
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 2. ระดับคุณธรรมจริยธรรมและการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรม

  1) คุณธรรมจริยธรรมโดยรวม 

  ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมโดยรวม เท่ากับ 189.46 

คะแนน อยู่ในระดับมาก หลังการทดลองมีคะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 195.22 คะแนน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01

  2) คุณธรรมจริยธรรมรายด้าน

  ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลีย่ด้านขยนั อดทน ประหยดั เท่ากบั 23.93, 25.99 

และ 38.19 คะแนน ตามลำาดับ อยู่ในระดับมาก  

หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.37, 26.82 

และ 39.67 คะแนน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าก่อน

ทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01

  ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลีย่ ด้านกตญัญ ู31.49 คะแนน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

หลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 32.71 คะแนน 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ 0.01

  ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลี่ย ด้านเมตตา ซื่อสัตย์ เท่ากับ 23.04 และ 46.83 

อยู ่ในระดับมากและมากที่สุด หลังการทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.38 และ 47.27 อยู่ในระดับ

มากและมากทีส่ดุ ซึง่สงูกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มนียั

สำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรม 

  โดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง (n=108)

ตัวแปร  S.D. t df p-value ระดับคะแนนเฉลี่ย

คุณธรรมจริยธรรมโดยรวม 5.092 107 0.000*

   ก่อนการทดลอง 189.46 13.782 มาก

   หลังการทดลอง 195.22 12.797 มาก

ขยัน 5.299 107 0.000*

   ก่อนการทดลอง 23.93 2.827 มาก

   หลังการทดลอง 25.37 2.740 มาก

อดทน 2.793 107 0.006*

   ก่อนการทดลอง 25.99 3.239 มาก

   หลังการทดลอง 26.82 3.090 มาก

ประหยัด 3.830 107 0.000*

   ก่อนการทดลอง 38.19 4.144 มาก

   หลังการทดลอง 39.67 4.540 มาก

เมตตา** 0.297

   ก่อนการทดลอง 23.04 3.509 มาก

   หลังการทดลอง 23.38 2.794 มาก
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ตัวแปร  S.D. t df p-value ระดับคะแนนเฉลี่ย

ซื่อสัตย์** 0.376

   ก่อนการทดลอง 46.83 4.100 มากที่สุด

   หลังการทดลอง 47.27 3.553 มากที่สุด

กตัญญู** 0.000*

   ก่อนการทดลอง 31.49 2.330 มากที่สุด

   หลังการทดลอง 32.71 1.824 มากที่สุด

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรม 

  โดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง (n=108) (ต่อ)

หมายเหตุ : *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01  

  ** ใช้ Wilcoxon signed-rank test

 3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในวิชา HM 4353 จริยธรรมใน

การจัดการโรงพยาบาล

 ภายหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ใน 

รายกิจกรรมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ยกเว้นกิจกรรมการสอนคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยรวม และรายกิจกรรม  

  (n=108)

ความพึงพอใจ  S.D. ระดับความพึงพอใจ

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

- การสอนคุณธรรมจริยธรรม

- การกำาหนดกติกาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน

- การจัดทำาธนาคารความดี

- การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยเสียงเพลง

4.30

4.55

4.37

4.42

4.25

4.39

0.678

0.619

0.637

0.675

0.690

0.671

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก
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อภิปรายผล

 กลุ ่มตัวอย ่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม

จริยธรรมโดยรวม และรายด้าน ในด้านขยัน อดทน 

ประหยดั เมตตา อยูใ่นระดบัมาก และมคีะแนนเฉลีย่

ด้านซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง

กับ อรอุมา กิจสะศรม และคณะ (2558) ที่ศึกษา

พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษาสาขาการจดัการ

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พบว่าความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์ อยู ่

ในระดับสูง สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ที่มีกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่

ส่งเสริมและปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรม 6 ประการ 

ทั้งโดยคณะวิชาและสำานักพัฒนานักศึกษา จึงทำาให้

นักศึกษามีคะแนนคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 

2560ก)

 จากการทดลองใช ้รูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในวิชา HM 4353 จริยธรรมใน

การจัดการโรงพยาบาล พบว่า คะแนนคุณธรรม

จริยธรรมโดยรวมหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และในรายด้านพบว่า ด้าน

ขยัน อดทน ประหยัด และกตัญญู หลังทดลองสูง

กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เนื่องจาก

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมหลายประการ ซึ่งการเสริมสร้างคุณธรรม

ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน การใช้วิธี

เสริมสร้างคุณธรรมเพียงวิธีการหนึ่งวิธีการใดนั้นยังมี

ประสทิธผิลจำากดั (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พรนิภา จันทร์น้อย 

(2560) สรุปว่าการพัฒนาจริยธรรมจะต้องใช้วิธีการ

หลายวธิ ีเพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นค่านยิมจรยิธรรม 

นำาไปสู่การมีเจตคติที่พึงประสงค์ และส่งผลต่อการ

ประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เช่น การสอนสอดแทรก

เนือ้หาจรยิธรรมทีบ่รูณาการกบัการใช้ชวีติประจำาวนั 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาจริยธรรม 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม การใช้กระบวนการกลุ่ม 

เป็นต้น ผลการศกึษาสอดคล้องกบัการพฒันารปูแบบ 

การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานราธิวาส เขต 1 ของนายิกา จันทร์ยิหวา 

(2560) ที่ประกอบด้วยหลายกิจกรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุ ่มตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยู่

ในระดับมาก รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ประกอบด้วย การสอนคณุธรรมจรยิธรรม การกำาหนด

กติกาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การ

จัดทำาธนาคารความดี การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมด้วยเสียงเพลง ซึ่งการสอนคุณธรรม

จริยธรรมเป็นการสอนสอดแทรกเนื้อหาที่บูรณาการ 

กับชีวิตประจำาวัน การกำาหนดกติกาการปฏิบัติ

คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน เป็นการจัดสภาพ

แวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม โดยมีคะแนนเป็นสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติตาม

กติกา กิจกรรมธนาคารความดี เป็นการกำาหนดให้ 

นักศึกษาทำาความดีเดือนละหนึ่งครั้ง ต่อตนเอง 

ต่อครอบครัว ต่อผู้อื่น โดยไม่ซำ้ากันในแต่ละเดือน 

เป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปันความดี 

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาทำาความดี เกิดความ

ภูมิใจในการทำาความดี และเมื่อทำาความดีแล้ว จะมี

ผลป้อนกลับสู่ตัวนักศึกษาในด้านที่ดี เช่น ขยันเรียน 

มีผลคะแนนที่ดีขึ้น ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ได้รับ 
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คำาชม ความซาบซึ้งใจจากผู ้ที่ให้ความช่วยเหลือ 

เป็นต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ทำาความดีต่อไป การ

วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจากเสียงเพลง 

เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นโดยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม พิจารณาจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเรียนรู้เหตุการณ์ในการ

ศึกษาวิเคราะห์ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการ

ใช้สื่อทางหนังสือพิมพ์ การใช้สื่อเสียงเพลง การนำา

สื่อที่สะท้อนความจริงในสังคม และผลการกระทำา 

ทีเ่กดิขึน้เป็นรปูธรรม ผลด ีผลเสยีของเหตกุารณ์ทีเ่กดิ

ขึ้น ทำาให้เข้าใจความสำาคัญและจำาเป็นของคุณธรรม

จริยธรรม นำาไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิต 

ต่อไป

 สำาหรับคุณธรรมจริยธรรมด้านเมตตาและ

ซื่อสัตย์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 

หลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ เนื่องจากความเมตตา หมายถึงการปฏิบัติ

เพื่อต้องการช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข ให้พ้นจากทุกข์  

มีความสุขความเจริญ ด้วยการแสดงความมีนำ้าใจ 

เอื้ออาทรต่อผู ้อื่นด้วยความเต็มใจ อาจเนื่องจาก 

ยังเป็นนักศึกษา อายุน้อย ยังมีข้อจำากัดในด้านการ

แสดงความเมตตาต่อผูอ้ืน่ในบางเรือ่ง เช่น การบรจิาค

เงิน สิ่งของให้ผู้ยากไร้ การช่วยเหลือเพื่อนด้านการ

เรียน เนื่องจากส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ

ปานกลาง เป็นต้น รวมทัง้รปูแบบการพฒันาคณุธรรม

จริยธรรมในกิจกรรมการกำาหนดกติกาการปฏิบัติ

คณุธรรมจรยิธรรมในห้องเรยีน ทีต้่องปฏบิตัไิปตลอด 

16 สปัดาห์ ไม่ได้กำาหนดกตกิาเรือ่งเมตตา และกตญัญู 

เนื่องจากกำาหนดเกณฑ์ปฏิบัติในห้องเรียนได้จำากัด 

จึงอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำาให้คะแนนเฉลี่ยด้าน

ความเมตตาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 แต่สำาหรับความกตัญญู ถึงแม้ไม ่มีการ

กำาหนดอยู่ในกติกาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมใน

ห้องเรียน แต่คะแนนเฉลี่ยความกตัญญูสูงขึ้นอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติก่อเกิดจากความกตัญญูของชาวจีน

ทีอ่ยูร่่มเยน็เป็นสขุในแผ่นดนิไทย ทีส่ร้างสถานศกึษา

ไว้ในแผ่นดิน (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2550) ความ

กตัญญูจึงเป็นคุณธรรมที่สำาคัญที่นักศึกษาได้รับการ

ปลกูฝังตัง้แต่แรกเข้าจากวดีทิศัน์แรกในการปฐมนเิทศ 

และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อมา เช่น โครงการส่งเสริม

คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เป็นต้น และ

อาจเป็นเพราะในสงัคมไทยนกัศกึษาได้รบัการปลกูฝัง

จากครอบครวัและศาสนาในเรือ่งความกตญัญกูตเวที 

(จรีภา คำาทา และ สมบตั ิวรนิทรนวุตัร, 2559) สภาพ

แวดล้อมในมหาวิทยาลัยและครอบครัวดังกล่าว อาจ

ช่วยเสริมรูปแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำาให้มี

คะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 ในด้านซือ่สตัย์ ซึง่นกัศกึษามคีะแนนเฉลีย่อยู่

ในระดับมากที่สุดทั้งก่อนและหลังทดลองอยู่แล้ว แต่

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำาให้คะแนน

เฉลี่ยความซื่อสัตย์สูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่กำาหนดในรูปแบบการ 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถึงแม้จะมีกิจกรรมที่ 

หลากหลายแล้วอาจยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ

ซื่อสัตย์ไม่เพียงพอ สุเมธ ด้วงจู (2553) ศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์คือการเห็น 

แบบอย่างทางสงัคม จากการทบทวนงานวจิยัทีม่รีปูแบบ 

การพัฒนาความซื่อสัตย์ได้อย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถติ ิเช่น รปูแบบการพฒันาความซือ่สตัย์ ของอจัฉรยิา  

สรุวรเชษฐ์ และคณะ (2560) ประกอบด้วย 6 กจิกรรม 

กิจกรรมประการหนึ่ง คือ การสร้างตัวแบบที่ดี  
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ยศธร (2561) ปลกูฝังความซือ่สตัย์จากครอบครวั โดยใช้ 

รูปแบบที่มีกิจกรรมผสมผสาน ซึ่งมีกิจกรรมการ

เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ด้วย ดังนั้นรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาครั้งนี้ ขาดกิจกรรม

แบบอย่างทีด่ด้ีานความซือ่สตัย์ จงึทำาให้คะแนนความ

ซื่อสัตย์สูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 อาจารย์ผูส้อนสามารถใช้รปูแบบการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นทางเลอืกหนึง่ในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควร

เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความ

ซื่อสัตย์ และเมตตา เช่น การกำาหนดบุคคลต้นแบบ

ในชั้นเรียน เพิ่มกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
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