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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to develop learning activities 

management based on Buddhism Learning Approach to enhance Ethical Behaviors of 

teacher students in the College of Dramatic Arts 2) to study about ethical behavior in 

learning activities management based on Buddhism Learning Approach of teacher 

students in the College of Dramatic Arts 3) to compare the Ethical Behaviors of teacher 

students in the College of Dramatic Arts after finish the activities based on Buddhism 

Learning Approach with the criteria for 70 percent and 4) to study about behavior 

development among teacher students in the College of Dramatic Arts. The populations 

in this research were 28 people of first year students in the College of Dramatic Arts 

which registered in this subject – the Ethical to develop life quality in the modern 

world. This subject was held in second semester of 2020. The tools for this research 

including six lesson plans and the Ethical behavior assessment form. The research used 

percentage, mean and standard deviation to analyze the information. The result from 

this research found that 1) the lesson plans that based on Buddhism Learning 

Approach had high suitability (x̅ = 4.47, S.D. = 0.58). There were four steps to create 

activities: 1) built the faith 2) explored and developed the wisdom 3) analyzed the 

knowledge and 4) applied. In addition, the students had the highest Ethical behavior 

level (µ = 4.64, σ= 0.52). Moreover, the students’ Ethical behavior was passed the 

criteria with average for 91 percent which higher than the expected criteria. Lastly, the 

Ethical behavior of students also develop more. 
 

Keyword: Learning Activities based on Buddhism Learning Approach, Ethical Behavior, 

Teacher Students 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกที่ ไม่หยุดนิ่ งนั้นได้ก่อก าเนิดกระบวนการโลกาภิวัตน์  

(Globalization) สังคมแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร กระแสธารแห่งความทันสมัย

ในศตวรรษที่ 21 สร้างความท้าทายต่อประชาคมโลกให้เดินหน้าอย่างมั่นคงสู่ความยั่งยืน การศึกษา

ถือเป็นพลังอ านาจในการเปลี่ยนแปลงสังคม จริยศาสตร์ (Ethics) ถือเป็นวิชาที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสอดรับ

กับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดย พระยุทธนา อธิจิตฺโต (2560, หน้า 17-

18) กล่าวว่า จริยศาสตร์เป็นวิธีคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือหานิยามที่ชัดเจนของชีวิตที่ดี ความดี หรือ

เกณฑ์การตัดสินถูกผิดทางศีลธรรม สิ่งที่จริยศาสตร์มุ่งศึกษาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่า ช่วยให้เรา

เข้าใจคุณค่าชีวิต ผ่านค าสอนของศาสนาต่าง ๆอย่างเป็นระบบ ที่ส าคัญกว่านั้น คือ ท าให้เราเข้าใจ

ชีวิตโดยองค์รวม คือ รู้ว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตควรเป็นอย่างไร คุณค่าของชีวิตคืออะไร การกระท าความ

ประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ดีงามคืออะไร ผ่านมุมมองหลากหลาย และผ่านการวิเคราะห์เหตุผล

สนับสนุนและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่แหลมคม ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขวาง ลึกซึ้ง ชัดเจน

ขึ้น และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิพากษ์วิจารณ์ให้รู้จักเลือกยอมรับ ปฏิเสธ หรือสร้างทางเลือก

ใหม่ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลมากขึ้น    

รายวิชาจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ ถือเป็นรายวิชาในหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การผลิตสร้างรายวิชาดังกล่าววิทยาลัยฯมีความมุ่งหมาย

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ความหมายของ จริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การน าเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ใน

การด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ (2562, หน้า 9) ที่กล่าวว่า บัณฑิตครูมืออาชีพจะต้องมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โดยมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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การจัดการเรียนรู้จริยศาสตร์ที่มีเนื้อหาทฤษฎีเป็นจ านวนมาก การพัฒนาให้ผู้เรียนเห็น

ความส าคัญของสิ่งที่ก าลังเรียนรู้จนน าไปสู่พฤติกรรมจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังที่ ยาซา  มะหะมาน (2557 , 

หน้า 15) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมจริยธรรม เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการประพฤติตามกฎเกณฑ์ของ

สังคม ที่มีผลต่อตนเองและสังคมให้เกิดความสงบสุข ซึ่ง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 , หน้า 3) ได้

กล่าวว่า พฤติกรรมจริยธรรม เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมนิยม ชมชอบ หรืองดเว้นการ

แสดงพฤติกรรมฝ่าฝืนในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่า

ด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะการกระท าในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและ

ความทุกข์ของสังคม  

อย่างไรก็ตามรายวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่เป็นรายวิชาที่ค่อนข้างมี

เนื้อหาที่เป็นนามธรรม ท าให้นักศึกษามองว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ก่อเกิดเป็นความ

เบื่อหน่ายขึ้นมา กอปรกับผู้วิจัยได้ท าการสอบถามจากคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน

รายวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ล้วนผ่านพบกับปัญหาและอุปสรรคอันสืบเนื่องจาก

นักศึกษานักศึกษาไม่ค่อยให้ความส าคัญและความสนใจเท่าที่ควร ท าให้การจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจะเป็น การเรียนรู้จึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือรับรู้ หวังน าความรู้ไปใช้

ในการทดสอบวัดผลประเมินผลเพียงเท่านั้น ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ที่ไม่สู้ดีมากนัก ทฤษฎี

แนวคิดต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้สอนไม่ถูกน าไปปฏิบัติเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากมีการจัดการเรียนรู้ที่

ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอย่างยั่งยืน 

ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการเรียนรู้รายวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ ในหมวด

การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่ช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : 

HEd) ในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและผู้เรียน ดังนั้นจึงต้องจัดการศึกษาที่

มุ่งพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ พบว่ามีหลาย

แนวคิด หลายทฤษฎี หลายรูปแบบการสอน และหลายเทคนิคการสอนที่สามารถช่วยพัฒนา

พฤติกรรมจริยธรรม ในวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ และการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวพุทธศาสตร์ เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่เน้นการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมบูรณ์พร้อม

ทั้งร่างกาย ปัญญาและจิตใจ เพ่ือพฤติกรรมจริยธรรม สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนการสอนเน้น

นักเรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยขวัญฟ้า รังสิยานนท์ 

(2552, หน้า 23), วิภาดา พินลา (2559, หน้า 1436) และพระศักดิ์ดา งานหมั่น (2561, หน้า 5) ได้

กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

สัมผัส รับรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกต์ใช้ชั้นเรียน โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็น

คนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ท าให้มนุษย์ฉลาดลึกซึ้ง เข้าใจตนเองและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่าง

สิ่งมีชีวิตของตนกับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกมากขึ้น 

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและมุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏ

ศิลป เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูวิทยาลัย

นาฏศิลปต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม                         

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

2. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์              

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป  

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

4. เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป  
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตประชำกร ผู้วิจัยได้อธิบายขอบเขตประชากรได้ดังนี้  

ประชากรที่ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลก

ยุคใหม่ จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 28 คน โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) อันเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท าการวัดจริยธรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันน้อย อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป อีกทั้งยังจะสามารถพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาในชั้นเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย 

2. ขอบเขตตัวแปรของกำรวิจัย  

2.1 ตัวแปรต้น      กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2.2 ตัวแปรตาม     พฤติกรรมจริยธรรม 

 3. ขอบเขตเนื้อหำ 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ 

ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ของศาสนาและบุคคลส าคัญต่าง ๆ 

คุณธรรม ศีลธรรม เหตุผลนิยม สุขนิยมและมโนธรรม หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม 

จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตและจริยธรรมในอาชีพและปัญหาจริยศาสตร์ 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวพุทธศำสตร์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรม มีการเชื่อมโยงปรากฎการณ์ทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) สร้างศรัทธา 2) 

สืบเสาะพัฒนาปัญญา 3) ประมวลองค์ความรู้ และ 4) น าไปปรับใช้ 

พฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษาที่แสดงออกในทางที่

ถูกต้องดีงาม  ทั้งภายในและภายนอกตามวิถีปฏิบัติของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง 

ผู้อื่นและสังคม ซึ่งประเมินได้จากแบบวัดฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยจริยธรรม 5 ด้าน คือ  

1) ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนหรือภาระ

ที่ได้รับมอบหมายของตน ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมี
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ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย พร้อมที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับหมู่

คณะในการท างาน 

2) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผน มารยาท 

กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตั้งตนเองและผู้อื่น 

3) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมุมานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค ฟันฝ่าเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างจริงจังและร่วม

กิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เป็นผู้ที่รู้จักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4) ความเสียสละมีน้ าใจ หมายถึง การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การแบ่งปันให้ผู้ที่ควรได้รับ

ความช่วยเหลือ ทั้งทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา 

5) ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าที่แสดงออกอย่างนุ่มนวล มี

กิริยาวาจาไพเราะ รู้กาลเทศะ การแสดงความเคารพนับถือมีสัมมาคารวะกับอาจารย์และบุคคลทั่วไป 

ยอมรับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติและปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่อาวุโสกว่า 

นักศึกษำครูวิทยำลัยนำฏศิลป หมายถึง ผู้เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลป  

  

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. นักศึกษาได้พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2. การวิจัยในครั้งนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ต่อไป ให้มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับในลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม           

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมจริยธรรม 

1.1 ความหมายของพฤติกรรม 

1.2 ความหมายของจริยธรรม 

1.3 ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรม 

1.4 ลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรม 

1.5 องค์ประกอบของจริยธรรม 

1.6 ลักษณะส าคัญของจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม     

2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2.2 พุทธศาสนากับการจัดการเรียนรู้ 

2.3 หลักธรรมพุทธศาสนาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   

1. พฤติกรรมจริยธรรม 
1.1 ความหมายของพฤติกรรม 
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2526, หน้า 112) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่าเป็นการกระท า

หรือกิจกรรมทุกอย่างของ มวลมนุษย์ที่เป็นการแสดงออก สามารถสังเกตได้ และบางครั้งไม่สามารถ
สังเกตได้เนื่องจากถูก ควบคุมไม่ให้แสดงออกมา 

บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (2560, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมว่าเป็น
การกระท าทุกอย่างของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ โดยทั่วไปมนุษย์ที่อยู่ในโลกทุกวันนี้ต้องแสดง
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พฤติกรรมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือเพ่ือให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอด
ในสังคมโลก  

เติมศักดิ์ คทวณิช (2546, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่าเป็นการกระท าหรือ
แสดงออกของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีสามารถแสดงออกมาให้สังเกตได้ รับรู้ได้หรือใช้เครื่องมือตรวจสอบได้ และ พฤติกรรมภายใน 
หรือกระบวนการทางจิต เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกต ได้ด้วยตาจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบได้โดยตรง เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความจ า ความคิด เป็นต้น 

จากที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอความหมายของพฤติกรรมไว้อย่าง
หลากหลาย จึงพอจะสรุปความหมายของพฤติกรรมได้ว่า เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของ
มนุษย์ถึงความรู้สึก ความคิดที่สามารถสังเกตได้ (พฤติกรรมภายนอก) และบางครั้งไม่สามารถสังเกต
ได้เนื่องจากถูกควบคุมไม่ให้แสดงออกมา (พฤติกรรมภายใน) 

 
1.2 ความหมายของจริยธรรม 

ทิศนา แขมมณี (2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็นการแสดงออกทางการ
ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็นลักษณะทาง
สังคม หลายลักษณะของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วยลักษณะ 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เป็น 
ลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสังคมนั้น พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุนและ 
ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคม เป็นการกระท าที่สังคมลงโทษหรือพยายาม
ก าจัดและผู้กระท าพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้น ผู้มีจริยธรรม 
สูง คือ ผู้ที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังน้อย 

พระราชวรมุนี (2522, หน้า 218) อ้างใน ยาซา มะหะมาน (2557, หน้า 14) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมว่าเป็นการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต การใช้ชีวิต การ
เคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง่ ทุกด้าน ทุกระดับทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านปัญญาอย่างถูกต้อง 

รัตติ ทองดี (2550, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็นการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
อันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน อันจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญในสังคม
และจะต้องใช้ปัญญาในการรับรู้ สังเกตและเข้าใจในสถานการณ์เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เพ่ือปรับตัวในการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
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วศิน เพ่ิมทรัพย์และวิโรจน์ ชัยมูล (2548, หน้า 230) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็น
แบบแผนความประพฤติ หรือความมีสามัญส านึกต่อสังคมในทางที่ดี โดยไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว ขึ้นอยู่
กัลป์กลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น ๆเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการคิด
และการตัดสินใจได้ว่าสิ่ง ไหน ควร - ไม่ควร ดี - ไม่ดี ถูก – ผิด 

สิวลี ศิริไล (2551, หน้า 23) ได้กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑความประพฤติของ
มนุษยซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ได้แก่ ความเป็นผู้มีปัญญาและเหตุผลที่ท าใหมนุษย์ มี
มโนธรรมและรูจักไตรตรองแยกแยะความดี ซึ่งถูกผิด ควร ไม่ควร 

จากที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอความหมายของจริยธรรมไว้อย่าง
หลากหลาย จึงพอจะสรุปความหมายของจริยธรรมได้ว่าเป็นการแสดงออกทางการประพฤติภายใต้
กฎเกณฑ์หรือหลักการ รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควร ไม่ควร เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
1.3 ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรม 
กรมวิชาการ (2523, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมว่าเป็นพฤติกรรมการ

กระท าท่ีบุคคลตัดสินใจจะกระท าถูก หรือ ผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของความเข้าใจในเหตุผลของความ ถูกต้อง ดีงาม และความพึงพอใจที่จะน าจริยธรรมมาเป็นแนว
ประพฤตปิฏิบัติ          

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมว่าเป็นการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมนิยม ชมชอบ หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมฝ่าฝืนในสังคมนั้น 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะการกระท า
ในทางท่ีดีและเลวของบุคคลนั้นส่งผลโดย ตรง ต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม          

ยาซา  มะหะมาน (2557, หน้า15) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมว่าเป็นลักษณะที่
บ่งบอกถึงการประพฤติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ที่มีผลต่อตนเองและสังคมให้เกิดความสงบสุข  

จากท่ีนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมไว้
อย่างหลากหลาย จึงพอจะสรุปความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมได้ว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่
บนฐานของความถูกต้องเหมาะสม รู้ว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า อะไรถูกอะไรผิด เป็นไปตามกฎเกณฑ์
หรือหลักการที่สังคมยอมรับได ้น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 

 
1.4 ลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรม 
พฤติกรรมจริยธรรมเป็นพฤติกรรมด้านความรู้สึกหรือด้านคุณลักษณะ โดยบุษกร เชี่ยวจินดา

กานต ์(2560, หน้า 17-18) อธิบายว่า พฤติกรรมจริยธรรมมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
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1. พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึก มีอยู่ในทุกคน เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการ
แสดงออกให้ปรากฎหรือสังเกตได้ของพฤติกรรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามเงื่อนไขหรือ
สถานการณ์แวดล้อม ถ้าผู้แสดงพฤติกรรมรู้ตัวว่าถูกสังเกตหรือมีเจตนาในการแสดงออกแฝงอยู่แล้ว 
พฤติกรรมที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปของการเสแสร้งตามสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลาของการแสดงออก
และเจตนาของผู้แสดงออกนั้น  

2. พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ไม่อาจลอกเลียนหรือถ่ายทอดสู่กันได้
โดยง่าย เมื่อบุคคลพัฒนาไปตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาแล้ว  จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในเวลาสั้น ๆ เพราได้กลายเป็น
ลักษณะเฉพาะตนของบุคคลนั้นไปแล้ว ในขณะเดียวกันการตัดสินใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคลในสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดถูกหรือผิด แบบเดียวกับการตัดสินว่า 2+3 = 5 ถูกหรือผิด ใน
พฤติกรรด้านความรู้ความคิดนั้นจะท าไม่ได้ในทันที นอกจากจะตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ปกติหรือ
มาตรฐานของกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เพ่ือหาข้อสรุปออกมาว่าพฤติกรรมที่แสดงออกใน
สถานการณ์นั้น ๆ เป้นที่พึงปรารถนาในสังคมนั้นหรือไม่ และเมื่อสังคมเปลี่ยนไปหรือต่างสังคมกัน 
เกณฑ์ปกติหรือมาตรฐานย่อมเปลี่ยนไป ผลกาตัดสินว่าเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่ก็อาจเปลี่ยนไปได้
เช่นกัน 

3. พฤติกรรมที่มีทิศทางการแสดงออกได้สองทาง คือตรงข้ามและคู่กันเสมอ เช่น ซื่อสัตย์ คู่
และตรงข้ามกับ คดโกง เป็นต้น อาจเรียกกันง่าย ๆ ว่าทิศทางบวกหรือลบและโดยทั่ วไปทิศทางบวก
จะเป็นที่พึงปรารถนาบ่อยครั้งกว่าทิศทางลบ เช่น รัก ชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เป็นต้น แต่ในบางครั้ง
สังคมก็ต้องการทิศทางลบเหมือนกัน เช่น เกลียดอบายมุข ไม่ชอบเที่ยวเตร่ รังเกียจความสกปรก 
ความไม่เป็นระเบียบหรือรังเกียจยาเสพติด เป็นต้น 

4. พฤติกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันได้ในความเข้ม เช่น รักก็จะมีรักมากรัก
น้อย ขยันก็จะมีขยันมากขยันน้อย ดังนั้น แม้ว่าบุคคลสองคนจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์ในขณะใด
ขณะหนึ่ง หรือลักษณะประจ าตัวเช่นเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ในความเข้มนี้ ลักษณะนี้เปรียบได้
กับพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิดท่ีมีรู้มากรู้น้อย เข้าใจมากเข้าใจน้อย 

5. พฤติกรรมที่บุคคลจะเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเสมอ  จะเกิดขึ้น
ลอย ๆ ไม่ได้ เป้าหมายนี้อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือสภาวะใด ๆ ก็ได้ เช่น บุคคลจะเกิดอารมณ์รัก 
เกิดความขยัน เกิดความขี้เกียจขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมีเป้าหมาย เช่น รักเพ่ือน ถ้าเปลี่ยนจาก
เพ่ือนคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง อาจเปลี่ยนจากรักมากเป็นรักน้อยหรือเกียดไปเลยก็ได้ 
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1.5 องค์ประกอบของจริยธรรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 25-26) กล่าวถึงองค์ประกอบจริยธรรมว่ามี 

3 ประการ ประกอบไปด้วย  
1. องค์ความรู้ด้านความรู้ (Moral Reasoning) ได้แก่ ความเข้าใจเหตุผลของความถูกต้องดี

งาม โดยกระบวนการคิด  
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) ได้แก่ ความพึงพอใจ ศรัทธา 

เลื่อมใสเกิดความนิยมยินดี  
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการกระท าที่

บุคคลตัดสินจะกระท าหรือไม่กระท าในสถานการณ์แวดล้อมต่างกัน เชื่อว่าอิทธิพลส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมการกระท านั้นมาจากส่วนประกอบทั้ง 2 ประการข้างต้น และบางส่วนอาจขึ้นอยู่ กับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ลักษณะทางจิตวิทยาบางประการของบุคคลนั้น ๆ หรือความรุนแรงบีบคั้น 
สถานการณ์ท่ีรุมเร้าบุคคลนั้นอีกด้วย 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524, หน้า 2-3) อธิบายว่าจริยธรรมของมนุษย์ประกอบไปด้วย
ความรู้เชิงจริยธรรม เจตคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม สามารถ 
สรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้          

1. ความรู้เชิงจริยธรรม คือ การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระท าชนิดใดดี ควร
กระท า และการกระท าชนิดใดเลว ควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม หรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมนี้ขึ้นอยู่กับ อายุ 
ระดับการศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย ความรู้ทางด้านกฎเกณฑ์ ทาง สังคมและ 
ศาสนาส่วนใหญ่ เด็กจะเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-10 ปี จะได้รับ การ 
ปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้เป็นพิเศษ          

2. เจตคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะ 
สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น ๆ แต่บางคนในสถานการณ์ที่ปกติ อาจมีเจตคติที่แตกต่างไปจาก 
ค่านิยมของสังคมก็ได้ เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายอย่างกว้างขวางกว่าความรู้ เชิง 
จริยธรรมของบุคคล เพราะเจตคติเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติที่ใช้ในการท านายพฤติกรรมได้อย่าง
แม่นย ากว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของบุคคล 

3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลใช้เหตุผลที่จะเลือกกระท าหรือไม่กระท าอย่างใด 
อย่าง หนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล 
การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท าให้ทราบว่าบุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับแตกต่างกันอาจจะมีการ
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กระท าท่ีคล้ายคลึงกันได้ และบุคคลที่กระท าเหมือนกัน อาจมีเหตุผลเบื้องต้นในการกระท าและระดับ 
จริยธรรมที่แตกต่างกันได้ 

4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรืองดเว้น 
การ แสดงพฤติกรรมอันฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่ 
สังคมให้ ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ของจริยธรรม ทั้งนี้เพราะการกระท าในทางที่ดีและเลวของ
บุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของคนในสังคม 

จากที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอองค์ประกอบของจริยธรรมไว้ จึง
พอจะสรุปได้ว่าจริยธรรมสามารถแยกออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปัญญา 
องค์ประกอบด้านอารมณ์และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือการกระท า  

 
1.6 ลักษณะส าคัญของจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม     
Ruggiero (1988, p 121 – 122) อธิบายว่าการปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

ค่านิยมทีส่ าคัญของการพฒันาจริยธรรม ประกอบไปด้วย 
1. การเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานให้เกิดการปฏิบัติตน การเข้าไปมีความสัมพันธ์

กับบุคคลอ่ืนอย่างให้เกียรติและเห็นคุณค่า   
2. ความตรงไปตรงมา เป็นการปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ด้วยความรู้สึกนึกคิด

ต่าง ๆ จะท าให้การปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่เท่าเทียมกัน   
3. ความยุติธรรม เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของกฎกติกาอย่างเดียวกัน   
4. ความเอ้ืออาทร เป็นการเอาใจใส่ในความสนใจ ความต้องการ ความจ าเป็น และความทุกข์

ความสุขของคนอ่ืน โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้นั้นต้องการ   
5. มีกฎที่ทรงคุณค่า บุคคลควรมีหลักการประจ าใจว่า จงปฏิบัติต่อผู้อ่ืนประดุจดังที่ท่าน

ต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง ต้องมีเมตตา สามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ พร้อมให้ความร่วมมือ ใจ
กว้าง มีความอดทนอดกลั้น มีความเป็นมิตร มีจรรยาบรรณ   

6. ควบคุมตนเองได้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่แสดง การกระท าที่ไร้เหตุผล 
อุบลรัตน โพธิ์พัฒนชัย (2545, หน้า 9) จริยธรรมมีลักษณะส าคัญประกอบด้วย ความซื่อสัตย 

สัตยสุจริต ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ
ในความเปน็มนุษย์ของผู้อื่น ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน รู้จักเสียสละ และความรูรักสามัคคี   

ล าดวน เกษรสุนทร (2526, หน้า 46) อธิบายคุณลักษณะทางจริยธรรมไว 10 ประการ ดังนี้      
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง การตั้งมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพ่ือใหบรรลุผลส าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ      
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2. ความมีระเบียบ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติใหเป็นไปตามกฎระเบียบ แบบแผน มารยาท 
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม   

3. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอย่างตรงไปตรงมา และอย่าง
เหมาะสมที่กาย วาจา และใจ ตอตนเองและสังคมโดยรวม       

4. ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง หมายถึง การควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติให ถูกตอง
และเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ ที่บานเมอืงก าหนดไว      

5. ความยุติธรรม  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง เที่ยงธรรม และชอบด้วยเหตุผล ไม่
ล าเอียง ไม่เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง    

6. ความเสียสละ หมายถึง การไม่เห็นแกประโยชนสวนตัว การแบ่งปันใหผู้ที่ควรไดรับ การ
ช่วยเหลือทั้งทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา          

7. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการน าปัญญามาพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เป็น
คนหูเบา เชื่อคนง่าย รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณและรูจักกาลเทศะ 

8. ความรักชาติ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อความเป็นเอกราชของ
ชาติของตน          

9.  ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร ความสงสาร โดยคิดปรารถนาจะช่วยให ผู้อื่นพ
นทุกขและเป็นสุข        

10. ความสามัคคี  หมายถึง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความรักใครปรองดองและความ
ร่วมมือร่วมใจ การช่วยกันท าช่วยกันคิดหรือการแสดงออกซึ่งความพรอมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจ 
เดียวกัน ร่วมกันท างาน โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551, หน้า 11)  กล่าวว่าจริยธรรมเป็นระบบของการท าความดี ละ
เว้นความชั่ว ท าให้พฤติกรรมหลายพฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรม และได้เ สนอแนะของ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไว้ดังนี้ ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักศาสนา ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ขัดเกลาให้จิตใจอ่อนโยน และส่งเสริมให้ช่วยเหลือส่วนรวม 
ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักค าสั่งสอนทางศาสนาเหล่านี้  จึงจัดเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เช่น 
พฤติกรรมรักษาศีล พฤติกรรมให้ทาน พฤติกรรมการปฏิบัติธรรม พฤติกรรมเบญจธรรม และการท า
สมาธิ เป็นต้น ประการที่สอง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นพฤติกรรมตามคุณธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ที่
สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและส าคัญ สมาชิกในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความสงบสุขใน
สังคม พฤติกรรมกลุ่มนี้มีเป็นจ านวนมาก เช่น พฤติกรรมความซื่อสัตย์ พฤติกรรมประหยัด พฤติกรรม
สามัคคี พฤติกรรมความรับผิดชอบ เป็นต้น ประการที่สาม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกถึง การกระท าเพ่ือส่วนรวม สังคมหรือตามหลักการชั้นสู ง เพ่ือจรรโลงไว้ซึ่งความสงบสุข
ร่มเย็นของประชาชนส่วน ใหญ่ในสังคม เช่น พฤติกรรมการเคารพกฎหมาย พฤติกรรมเคารพสิทธิ
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มนุษยชน พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ พฤติกรรมอุทิศตนในการท างาน เป็นต้น  ประการที่สี่ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระท าที่ต้องการให้บังเกิดผลดีทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมตนเอง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร เป็นต้น 
ประการที่ห้า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล ส่งเสริมผู้อ่ืนและ
พฤติกรรมลงโทษผู้อ่ืนอย่างยุติธรรม เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้าต่อลูกน้อง 
พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ ผู้ปกครองและ
พฤติกรรมการดูแลสั่งสอนอบรมของครูแก่นักเรียน เป็นต้น 

จากที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอลักษณะส าคัญของจริ ยธรรมและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยมีการน าข้อมูลลักษณะส าคัญของจริยธรรมและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดังกล่าวมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลลักษณะพฤติกรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์
ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปที่ได้จากการสอบถามคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป ได้เป็นทั้งหมด 5 
ด้าน ประกอบไปด้วย  

1) ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนหรือภาระ
ที่ได้รับมอบหมายของตน ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย พร้อมที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับหมู่
คณะในการท างาน 

2) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผน มารยาท 
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตั้งตนเองและผู้อื่น 

3) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมุมานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค ฟันฝ่าเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างจริงจังและร่วม
กิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เป็นผู้ที่รู้จักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4) ความเสียสละมีน้ าใจ หมายถึง การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การแบ่งปันให้ผู้ที่ควรได้รับ
ความช่วยเหลือ ทั้งทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา 

5) ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าที่แสดงออกอย่างนุ่มนวล มี
กิริยาวาจาไพเราะ รู้กาลเทศะ การแสดงความเคารพนับถือมีสัมมาคารวะกับอาจารย์และบุคคลทั่วไป 
ยอมรับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติและปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่อาวุโสกว่า 
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2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552, หน้า 23) ได้อธิบายความหมายของกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ

ว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์ฉลาดลึกซึ้ง สามารถเข้าใจตนเองและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง

ระหว่างสิ่งมีชีวิตของตนกับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกมากขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึนด้วย 

ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง (2554, หน้า 48) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

ศาสตร์ว่าเป็นการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาตนทั้งทางด้านศีล(พฤติกรรม) สมาธิ

(จิตใจ) และปัญญา 

วิภาดา พินลา (2559, หน้า 1436) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

ศาสตร์ว่าเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมของครูที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส รับรู้ และลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง จากการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

นรา ตรีธัญญา (2558 , หน้า 37) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนว

พระพุทธศาสนาว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา จะต้องท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม และเรื่องสิกขา โดยเรื่องกรรม เป็นเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วน

เรืองสิกขาเป็นเรื่องการพัฒนาพฤติกรรม 

พระมหาวีระพงษ์ สิงห์ครุธ (2557, หน้า 24) ได้อธิบายความหมายของกระบวนการเรียนรู้

แบบพุทธะว่าเป็นการพัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม โดยผ่านกระบวนการฝึกตนทั้งด้านพฤติกรรม 

(ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้านความรู้ (ปัญญา) เป็นกระบวนการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองให้เกิด

ปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริง 

พระศักดิ์ดา งานหมั่น (2561, หน้า 5) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตามหลักพุทธ

ศาสตร์ว่าเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา เน้นวิธีการ เรียนรู้ การค้นพบด้วย

ตนเอง การประเมินตนเองและปรับปรุงแก้ไขผลแห่งการปฏิบัตินั้นเป็นนิจ โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตร

คอยชี้แนะแนวทาง ช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศด้านร่างกาย 

จิตใจ และปัญญาในศตวรรษที่ 21 
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จากที่นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ได้น าเสนอความหมายของการจัดการเรียนรู้ตาม

แนว  พุทธศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย จึงพอจะสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

ศาสตร์ได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส รับรู้ และลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง จากการบูรณาการผสานหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและพุทธวิธีการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้ชั้นเรียน โดยมีผู้สอนปรับตนเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง เพ่ือรังสรรค์ผู้เรียนสู่

การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็มตามศักยภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา 

 

2.2 พุทธศาสนากับการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนานั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งนรา 

ตรีธัญญา (2558, หน้า 37 – 38 ) อธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาจะต้องท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมและเรื่องสิกขา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พฤติกรรมมนุษย์ (กรรม) และสิกขา 

(การพัฒนาพฤติกรรม) 

 1. พฤติกรรมในพระพุทธศาสนา หรือ กรรม เป็นการกระท าทุกอย่างของมนุษย์ที่ปรากฎและ

ไม่ปรากฎออกมาภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางกาย วาจา และจิตใจ เช่น ความรู้สึกนึกคิดต่าง 

ๆ ที่ปรุงแต่งภายใน โดยการกระท าดังกล่าวจะต้องมีเจตนาเป็นแรงผลักดันให้เกิดกากระท า จึงจะจัด

ว่าเป็นกรรม หรือพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา (พระเทพเวที ป.อ.ปยุตฺโต, 2534 อ้างถึงใน นรา 

ตรีธัญญา, 2558, หน้า 37) โดยพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรม

ทางกาย หรือ กายกรรม ได้แก่ การกระท าทางกายต่าง ๆ พฤติกรรมทางวาจาหรือวจีกรรม ได้แก่ การ

พูด การสื่อสาร การเขียน หนังสือต่าง ๆ พฤติกรรมทางจิตหรือมโนกรรม ได้แก่ ความคิด ความเห็น 

ความเชื่อ การยึดถือ ทัศนคติ และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว มีเจตนาเป็นแรงผลักดันให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทางด้านต่าง ๆ เจตนาจึงเปรียบเสมือนแรงหรือพลังผลักดันให้เกิด

พฤติกรรม หากมีตัณหาเข้ามาประกอบกับเจตนาเข้ามาประกอบกับเจตนา จะท าให้เกิดผลจากการ

กระท าให้เกิดปัญหา หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ถ้ามีฉันทะเข้ามาประกอบเจตนา

พฤติกรรมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและผู้ อ่ืน สิ่งที่มาประกอบเข้ากับเจตนาจึงเป้นสิ่งส าคัญใน

การก าหนดทิศทางของพฤติกรรม ฉันทะและตัณหาเกิดจากปัญญาและอวิชชาเป็นมูลเหตุ ปัญญาและ

อวิชชาเป็นผลมาจากวิธีการคิด การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการผลของการคิดก็จะเกิดปัญญา แต่ถ้า
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วิธีคิดแบบอโยนิโสมนสิการ ผลของการคิดก็จะเกิดอวิชชา ดังนั้น วิธีคิดเป็นมูลเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด

ปัญญาหรืออวิชชา 

 2. การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์หรือสิกขา การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธ

ศาสนา มีกระบวนการพัฒนาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้าน

ความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ให้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนที่

จะเข้าสู่การพัฒนา และขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นสิกขา เป้นขั้นที่เน้นการฝึกตาม

หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล เป็นการฝึกอบรมกาย วาขา สมาธิ เป็นการฝึกอบรมใจและปัญญา เป็นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

 

2.3 หลักธรรมพุทธศาสนาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ มีการน าหลักธรรมส าคัญทางพุทธศาสนา 4 หลักธรรม 

มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ประกอบไปด้วย 

หลักปรโตโฆสะ หลักโยนิโสมนสิการ หลักสัมปหังสนา หลักวิมังสาและหลักภาวนา 4 ซ่ึงหลักธรรม

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

 1. หลักปรโตโฆสะ  

 ปรโตโฆสะนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552, หน้า 621 – 633) อธิบายว่าคือเสียงจากผู้อ่ืน 

การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะน า การถ่ายทอด การโฆษณา ค าบอกเล่า 

ข่าวสาร ข้อเขียน ค าชี้แจง อธิบาย การเรียนรู้จากผู้ อ่ืนในสิ่งที่ดีงามถูกต้องจากบุคคลที่เป็น

กัลยาณมิตร ซึ่งกัลยาณมิตร เป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่น ามาใช้เชื่อมโยงให้บุคคลติดต่อกับ

โลกทางสังคมอย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้

เกิดกระบวนการพัฒนามนุษย์ กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน 

แนะน า ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่วยสอน หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนด าเนินไปในแนวทางแห่งการฝึกฝน

อบรมอย่างถูกต้อง ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นคนดี มีปัญญาและมี

คุณธรรม เข้าใจหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี้ 

 1) ปิโย หมายถึง น่ารัก เป็นการเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป้นกันเอง ชวนให้

ผู้เรียนอยากเข้าไปปรึกษาไตรถาม 
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 2) ครุ หมายถึง น่าเคารพ มีความประพฤติควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่

พ่ึงได ้

 3) ภาวนีโย หมายถึง น่ายกย่อง น่าเจริญใจ เป็นผุ้รู้จริง ทรงภูมิปัญญา และเป็นผู้ฝึกฝน 

ปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้างและร าลึกถึงด้วยความ

ซาบซึง้ มัน่ใจและภาคภูมิใจ 

 4) วตฺตา จ หมายถึง  รู้จักพูดให้ได้ผล พูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร

อย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี   

5) วจนกฺขโม หมายถึง ทนต่อถ้อยค า ค าล่วงเกิน วิพากษ์วิจารณ์ พร้อมทีจ่ะรับฟัง ค าปรึกษา

ซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนค าล่วงเกิน และค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ ไม่เบือ่หน่าย 

ไม่เสียอารมณ์   

6) คมฺภีรญฺจ กถ  กฺตตา หมายถึง แถลงเรื่องลึกล้ าได้ การกล่าวชี้แจงเรืองต่าง ๆ   ที่ลึกซึ้ง

ซับซ้อนให้เข้าใจได้และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป                     

7) โน จฎฺฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรืองเหลวไหล ไม่สมควร 

2. หลักโยนิโสมนสิการ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2552, หน้า 669 - 671) ได้อธิบายว่า โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย 

โยนิโส กับค าว่า นมสิการ โยนิโส มาจากค าว่า โยนิ ซึ่งแปลว่าต้นเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย 

วิธีทาง ส่วนมนสิการ แปลว่า การท าในใจ การคิดค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมือ่รวมเข้าเป็น โยนิโส

มนสิการ จึงแปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย ซึ่งเป็นหลักของการคิดที่ท าให้มนุษย์มีความสามารถที่

รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึง

ผลสุดท้ายที่เกิดแยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุ

โดยไม่เอาความรู้สึกอุปทานของตนเองเข้าไปจับ ในที่สุดก็จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา โยนิโสมนสิการจึงเป็นปัจจัยภายในของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น 

ๆ ผิวเผิน เป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างปัญญา ไม่ใช่ตัวปัญญา แต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญา มี

องค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบไปด้วย  
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1) อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 

หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและ

สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 

2) ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ จัดล าดับได้

หรือมีล าดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล ไม่ยุ่ง

เหยิงสับสนกระโดดไปกระโดดมา ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชัดความนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง                        

3) การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล 

หมายถึง การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้

เข้าใจถึงต้นเค้าหรือแหล่งที่มาซึง่ส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ    

4) อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เล็งถึงการ

คิดอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการคิดการพิจารณาที่ท าให้เกิดกุศลกรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความ

เพียร การรู้จักคิดในทางที่ท าให้หายกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ท าให้มีสติ หรือท าให้จิตใจ

เข้มแข็งมั่นคง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2552, หน้า 676 - 727) ได้กล่าวว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็น

การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ หรือ โยนิโสมนสิการที่เป็นภาคปฏิบัติการ โดยมีหลักการ

เพ่ือมุ่งสกัดหรือก าจัดอวิชชาโดยตรง หรือเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการที่มุ่งก าจัด

อวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติเป็นแบบที้ต้องใช้ ในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด เพราะท าให้เกิดความ

เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการตรัสรู้ ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา 

มักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้น ๆ ซ่ึงมุ่งเตรียม พ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อม

ส าหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเป็นเพียงขั้นขัดเกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิการหลายวิธี ใช้

ประโยชน์ได้ทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้งจ ากัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพร้อมกันโดยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการพอประมวลเป็นแบบใหญ่ ๆ  ได้ดังนี้    

1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล ให้รู้จัก สภาวะที่เป็น

จริง  หรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นคว้าหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผล

สืบทอดกันมา การคิดในลักษณะที่มองไปยังผลกระทบที่เกิดขึ้น เรียกว่า การคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ 

ส่วนการคิดในลักษณะที่มองย้อนสืบสาวไปยังสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น เรียกว่า การ

คิดแบบสืบสวนหรือตั้งค าถาม 
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2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็นการคิดที่มุ่งให้มองและให้รู้จัก สิ่งทั้งหลายตาม

สภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรม มักใช้พิจารณาเพ่ือให้เห็นความไม่เป็นแก่นสารหรือความ

ไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ให้คลายยึดมั่นถือมั่นในสมมติบัญญัติ โดยเฉพาะการพิจารณา

สัตว์บุคคลเป็นเพียงการประชุมกันเข้าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เรียกว่า ขันธ์ 5 และขันธ์ 5 แต่ละอย่างก็

เกิดข้ึนจากส่วนประกอบย่อยต่อไปอีก 

3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ เป็นการมองอย่างรู้เท่าทันความเป็นของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะต้อง

เป็นอย่างนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ต่างปรุงแต่งขึ้น

จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์นี้แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง คือ รู้เท่า

ทันและยอมรับความจริง และข้ันทีสอง คือ การแก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัย    

4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ เป็นวิธีคิดหลักที่สามารถครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ได้ทั้งหมด วิธีคิด

แบบนี้มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ เป็นวิธีคิดตามเหตุผลและต้องก าหนดรู้และท าความเข้าใจ

ปัญหาให้เข้าใจชัดเจนและคิดแก้เหตุของปัญหาให้ตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงตามความมุ่งหมาย ไม่ฟุ้งซ่าน

ออกไปเรื่องอ่ืน และต้องเป็นการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริง วิธีคิดแบบแก้ปัญหาตาม หลักอริยสัจ 4 นี้ 

ประกอบด้วย 1. การก าหนดปัญหา 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3. จุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นภาวะสิ้น

ปัญหา และ 4. วิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ไขสาเหตุและเพ่ือบรรเทาภาวะหรือสิ้นปัญหา 

5) วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็นการพิจารณาให้เข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมหรือ

หลักการกับอรรถหรือความมุ่งหมาย เป็นความคิดที่มีความส าคัญมาก ในเมือ่จะลงมือปฏิบัติธรรมหรือ

ท าการตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย ไม่กลายเป็นการกระท าที่

คลาดเคลื่อน ในการกระท าตามหลักการใด ๆ ก็ตามจะต้องเข้าใจ ความหมายและความมุ่งหมายของ

หลักการนั้น ๆ ว่าปฏิบัติไปเพ่ืออะไร หลักการนั้นก าหนดวางไว้ เพ่ืออะไร จะน าไปสู่ผลหรือเป้าหมาย

ใดบ้าง ทั้งจุดหมายสุดท้ายปลายทางและเป้าหมายระหว่างที่จะส่งทอดไปยังหลักการข้ออ่ืน ๆ ความ

เข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายนี้น าไปสู่การปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมายที่

ต้องการ วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์จึงเป็นวิธีคิดพิจารณาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการหรือแนวทาง

ที่ประพฤติปฏิบัติกับจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือที่ว่าเมื่อปฏิบัติจริงแล้ว

จะได้บรรลุความส าเร็จ    

6) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการมองสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง ซึ่งเน้นการ

ยอมรับความจริงตามสิ่งนั้น เป็นอยู่ทุกแห่ง ทุกด้าน ทั้งด้านดีและด้านเสีย     
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7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สอยหรือบริโภค 

เป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา ขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไม่ให้เกิดกิเลสเข้ามา ครอบง าจิตใจ 

การคิดแบบนใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 คุณค่านี้จ าแนก

ได้เป็น 2 ประเภท คือ คุณค่าแท้ เป็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย ในแง่สนองความต้องการ

ของชีวิตโดยตรง และคุณค่าเทียม เป็นประโยชน์ที่มนุษย์พอกเสริม ตีค่า เพ่ือสนองความรู้สึกของ

ตนเอง    

8) วิธีคิดแบบเร่งเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดที่ เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมาปรุงแต่งไป

ในทางที่ดีงาม เป็นประโยชน์ เป็นกุศล เพ่ือปลุกเร้าให้เกิดก าลังในการที่จะประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ดี

งามต่อชีวิต การคิดตามวิธีนี้มีความส าคัญทั้งในแง่ที่ท าให้เกิดความคิดและการกระท าที่ดีงาม เป็น

ประโยชน์ในขณะนั้น และในแง่ที่ช่วยแก้ไขนิสัยความเคยชินของจิตที่ได้สั่งสมไว้แต่เดิม พร้อมกับการ

สร้างนิสัยความเคยชินที่ดีงามให้แก่จิตใจไปในเวลาเดียวกัน                   

9) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน เป็นการคิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติใน ปัจจุบันโดยไม่

เพ้อฝัน เลื่อนลอยกับเรืองราวในอดีตหรืออนาคต แต่เป็นการน าเรื่องราวในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต

มาพิจารณาวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย    

10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นการคิดแจกแจงหลาย ๆ แง่มุม หรือการคิดแตกประเด็น จน

ครบทุกดา้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เช่น การจ าแนกตามความเป็นจริง การจ าแนกตามล าดับ เหตุ

ปัจจัย การจ าแนกตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย การจ าแนกตามเงื่อนไข การจ าแนกทางเลือก หรือ

ความเป็นไดอ่ื้น ๆ 

3. หลักสัมปหังสนา 

พระครูสกลธรรมสาธก (กิตฺติสมฺปนฺโน) และพระครูโอภาสนนทกิตติ์ (2559, หน้า 74) อธิบาย

ว่า สัมปหังสนา หมายถึง ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวังเพราะ

มองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ  และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นท าให้

บรรยากาศในที่นั้น ๆ สดชื่นแจ่มใส (พระมหาปรีชา สาเส็งและคณะ, 2560, หน้า 31) อาจกล่าวสั้นๆ

ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน (อุทัย วรเมธีศรีสกุลและคณะ, 

2561, หน้า 77) 
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4. หลักวิมังสา 

วิมังสาถือเป็น 1 ใน 4 หลักธรรมย่อยของอิทธิบาท 4 ธรรมแห่งการท างานหรือท าสิ่งใด ๆ 

เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ พระธรรมปิฎก (2546, หน้า 842 - 846) อ้างถึงใน กิตติชัย 

สุธาสิโนบล (2555, หน้า 40) อธิบายว่า วิมังสาเป็นการไตร่ตรอง พิจารณาหรื อใช้ปัญญาในการ

ประกอบการงาน รู้จักคิดหาข้อบกพร่องหรือหนทางที่จะท าให้กิจการนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปตาม

เป้าหมาย กิจการงานที่จะส าเร็จลงได้นั้น จะต้องมีการพิจารณาแผนงานให้ถี่ถ้วน มีการวางแผนเป็น

ขั้นตอน แล้วด าเนินการไปตามล าดับขั้น ถ้าเราท างานที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบ กับเวลาและ

ความสามารถแล้ว งานอาจล้มเหลวได้ ทั้งนี้เราอาจจะต้องพิจารณาว่างานที่ก าลังกระท าอยู่นั้น ท า

เพ่ืออะไร ส าคัญกว่าอะไร สิ่งใดต้องท าก่อน สิ่งใดต้องทีหลัง เมื่อเสร็จงานชิ้นนี้แล้วจะท าอะไรต่อไป 

เมื่อไม่เสร็จตามก าหนดเวลาหรือไม่เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ จะแก้ไขอย่างไร เรื่องเหล่านี้

จะต้องพิจารณา ไต่ตรองหาหนทางแก้ไขไว้ก่อน 

5. หลักภาวนา 4 

นรา ตรีธัญญา (2558, หน้า 46) และพระพรหมคุณาภรณ์ (2546, หน้า 18 - 20) อ้างถึงใน 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2555, หน้า 41) ได้อธิบายว่า ภาวนา 4 หมายถึง การท าให้เจริญ ท าให้เป็น ท า

ให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม หรือพัฒนา ซ่ึงภาวนานี้เป็นค าหนึ่งที่มีความหมายใช้แทนกันได้กับ สิกขา มี 4 

ประการ ประกอบด้วย 

1) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์เกือ้กูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ

วัตถุ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ ที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจ มีความ

เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึก ความรู้ วิเคราะห์ 

สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 

2) ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ 

การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ 

โดยตั้งอยู่ในวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี และมีอาชีวะสุจริต ไม่ใช้กาย วาจา และอาชีพในทางที่

เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย แต่ใช้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของตนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

สร้างสรรค์สังคมส่งเสริมสันติสุข 
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3) จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การท าจิตให้เจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความ

เข้มแข็งมั่นคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุข ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะความมุ่งมั่นใน การ

ท างานที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียร

พยายาม ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย   

4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา การเสริมสร้างความรู้

ความคิดความเข้าใจ ให้รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักจัดท าด าเนินการต่าง 

ๆ ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่ งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น

ปราศจากอคติ และแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้ที่กิเลสครอบง าบัญชาไม่ได้ ให้ปัญญาเจริญพัฒนาจนรู้

เข้าใจ หยั่งเห็นความจริง เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ บรรลุถึงความ

บริสุทธิ์ปลอดพ้นจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเป็นอิสระสุขเกษมไร้ทุกข์ 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2552, หน้า 4-5) ได้น าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธ 

ไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย  

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธา (Confidence)  

ขั้นที่ 2 ขั้นปัญญาวุฒิธรรม (Virtues Conductive to Growth)  

ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา (Wisdom Development)  

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงและประยุกตใช (Improve and Implementation)  

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2555, หน้า 20) ได้น าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การตามแนวพุทธ ไว้ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

1. ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย เป็นขั้นเตรียมผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อและ

ความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่รู้เห็น มั่นใจว่าเป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่า

สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะ

ต่าง ๆ และท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ความรู้จริง

ด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา อภิปราย ถามค าถาม เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน พร้อมทั้งเตรียมบุคลิกภาพครู

ที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อผู้เรียน 
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พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่เรียน เพ่ือความ

เจริญงอกงามแห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ)  

2. ขั้นสังเกต เป็นขั้นที่ผู้เรียนเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย และนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายและก าหนดหลักการ กฎเกณฑ์ในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้

เหมาะสมกับกิจกรรมและจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้ 

3. ขั้นสัมผัส เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเรียนรู้

และปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด 

4. ขั้นส ารวจ เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดเพ่ือมองหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ 

ความเกี่ยวขอ้งของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว เพ่ือพัฒนาไปสู่การมองแบบองค์รวม 

5. ขั้นสืบค้น เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาบ (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนา

ผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล การแก้ปัญหา

ตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ

ความรู้ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนน าเสนอผลงานที่เกิดจากการท ากิจกรรม 

6. ขั้นสั่ งสมปัญญาและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ช านาญ ใช้

กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ 

เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน และปฏิสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิงเนื้อหาที่เรียนและในเชิงของการเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรม ผ่าน

กิจกรรมร้องเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป หรือจัดท าเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind map) 

หรือโครงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

7. ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนประเมินชิ้นงาน ท าแบบฝึก แบบทดสอบ

หรือจัดเก็บผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน และปรับปรุงพัฒนางาน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ 

ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองหรือชีวิตจริง สู่ความส าเร็จด้วยความพอใจ ความเพียร

พยายามกระตือรือร้น จิตใจจดจ่อและใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ 

ฐิติวัสส์ สุขป้อม (2557, หน้า 64 - 65) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี 

โดยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1. รักที่จะเรียนรู้ (หลักฉันทะ) หมายถึง มีความตระหนักและเจตคติที่ดี คือ การสร้างความ

ตระหนักในปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต ในสังคมปัจจุบัน 

2. มุ่งสู่กระบวนการคิด (หลักโยนิโสมนสิการและการคิดแบบสัมมาทิฏฐิ ) หมายถึง 

กระบวนการเสริมสร้าง พัฒนากระบวนการคิด สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา 

3. มีมิตรคอยชี้แนะ (หลักกัลยาณมิตร) หมายถึง ใช้หลักกัลยาณมิตรเ พ่ือนช่วยเพ่ือนในการ

แก้ไขปญัหาและเผชิญปัญหา โดยเสนอทางเลือกและคิดหาทางเลือกที่เหมาะสม     

4. ฝึกแยกแยะปัญหา (หลักอริยสัจ 4 การเผชิญสถานการณ์) หมายถึง การฝึกให้สามารถ

วางแผนแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการบทบาทสมมติ เพ่ือ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

5. พัฒนาความเป็นผู้น า (พรหมวิหาร) หมายถึง ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตาม ผ่านกิจกรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงออกซ่ึงความมีคุณธรรม จริยธรรม    

6. ผสมผสานการประเมินผล (หลักวิมังสา) หมายถึง การวัดประเมินผลและสรุปผล การ

ปฏิบัติกจิกรรมแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ตรวจผลงาน สรุปผลการกระท าและสรุปการแก้ปัญหา จาก

การร่วมอภิปรายกลุ่ม 

นรา ตรีธัญญา (2558, หน้า 17-18) ไดน้ าเสนอข้ันตอนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสน์ 

ไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

1.ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอขอเท็จจริง (ปรโตโฆสะ) โดยการตรวจสอบและใหความรูพ้ืนฐาน

ที่ส าคัญหรือจ าเป็น ใหความรูใหม่แกผู้เรียนผานกระบวนการที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย (ตาหูจมูก

ลิ้นกาย) ผ่านสื่อการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 

2. ขั้นสะท้อนคิด (โยนิโสมนสิการ) การคิดหาเหตุในด้านการมีจุดหมายความเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอนความสัมพันธของเงื่อนไขจ าเป็นและประโยชนที่เกิดขึ้น 

3. ขั้นคนพบหลักการ (สัมมาทิฏฐิ) น ากระบวนการคิดที่ได้จากขั้นสะท้อนคิดมาสรุปเป็น

ความคิดรวบยอดหรือหลักการเพื่อสร้างความเชื่อและความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาได้ถูกตอง 

4. ขั้นสู่กระบวนการเรียนรู (ไตรสิกขา) เป็นการอภิปรายวิเคราะห์ตามหลักทางสายกลางใน

ด้านปฺฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือวัตถุและทางสังคม (ศีล) ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(สมาธิ) และดานความรูความเขาใจความจริงตามหลักเหตุผล (ปัญญา) จากนั้นจึงมีการอภิปราย
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แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุ่มย่อยและมีการน าเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูของผู้เรียนแต่ละ

กลุม่ 

5. ขั้นประเมินผลและประยุกต ใช (ภาวนา 4) เป็นประเมินผลงานกลุ่มในด้านแนวทาง

ปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมกายภาพ (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ด้านคุณธรรม          

(จิตภาวนา) และดานความรูความเขาใจความจริงตามหลักเหตุผล (ปญญาภาวนา) จากนั้นจึงมีการ

คัดเลือกผลงานกลุ่ม แล้ววางแผนและน าผลงานที่ได้คัดเลือกไปฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกเวลาเรียน 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2550, หน้า 6-7) ได้น าเสนอกระบวนการพัฒนาผู้เรียน

ตามหลัก ไตรสิกขา 3 ประการ ดังนี้    

ขั้นที่ 1 การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและ

อาชีวะ เรียกว่าอธิสีลสิกขา (ศีล)    

ขั้นที่ 2 การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและ 

สุขภาพของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา (สมาธิ)    

ขั้นที่ 3 การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความ

เป็นไป ตามเหตุปัจจัยที่ท าให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท า

จิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ ดับกิเลส ดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระ

ผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) 

มณฑา ชุ่มสุคนธ์และคณะ (2557, หน้า 168) ได้น าเสนอ โมดูลการเรียนรู้ที่ยึดหลัก         

พุทธวิธีการสอน 4 วิธี คือ  

 1) การอธิบาย สนทนา ซักถามให้เข้าใจชัดเจน (สันทัสสนา)  

2) ท าการสาธิตให้ยอมรับและปฏิบัติตาม (สมาทปนา)  

3) เผชิญสถานการณ์ เพ่ือปลุกเร้าให้เกิดความกระตือรือร้น (สมุตเตชนา)  

4) แข่งขันเกมให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกกับการปฏิบัติ (สัมปหังสนา) 

วิภาดา พินลา (2559, หน้า 1439) ได้น าเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์

ส าหรับครูสังคมศึกษา ซึ่งมีกระบวนการละเอียด ดังต่อไปนี้    

ขั้นที่ 1 กระตุ้นร่างกาย เป็นการให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งเร้าภายนอก ผ่านการสัมผัสทางด้านร่างกาย 

ผู้สอน น าข่าว ภาพ เหตุการณ์ (กรณีศึกษา) วีดีทัศน์หรือเล่านิทานเกี่ยวกับธรรมะที่จะเรียน โดย

ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย หรือให้ผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องว่าเคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ ให้เพ่ือน 
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ๆ ฟังในห้องเรียน เพ่ือให้พิจารณา ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้ววางแนวทางในการแก้ปัญหา และเห็น

คุณค่าของการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องต่อไป   

ขั้นที่ 2 รวบรวมจิตใจ เป็นการให้ผู้เรียนระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ ด้วยการท าสมาธิ 5-10 นาที

แล้ว ผู้สอนอธิบายถึงกฎ ระเบียบ วินัยทั้งทางกาย และวาจาในชั้นเรียน จากนั้นบอกถึงหลักการหรือ

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เช่น หลักการของหลักธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักธรรม นั้น ๆ ก่อน   

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์สติปัญญา เป็นการให้ผู้เรียนแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากการท า

ใบงาน เพ่ือฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล โดยให้ค้นหาข้อเท็จจริงในเอกสาร ต ารา หนังสือประเภทต่าง ๆ 

ป้ายนิเทศ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ทั้งข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนองานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ 

เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อปัญหา หรืออุปสรรค หาสาเหตุของปัญหา หลักธรรมที่น ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันอันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ 4 ทบทวนสังคม เป็นการให้ผู้เรียนตรวจสอบความคิดเพ่ือน าไปปฏิบัติ โดยการให้

ผู้เรียน แบ่งกลุ่ม โดยต้องคละเพศและความสามารถเป็นกลุ่ม 5-6 คน ตั้งค าถามกระตุ้นและส่งเสริม

ให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วมในการตอบค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงก่อนน าไปใช้ 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2513, หน้า 47 – 48) ได้น าเสนอแนวของการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

โดยประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 ศีล เป็นการควบคุมให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย และวาจาให้อยู่ในสภาพ 

เรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน    

ขั้นที่ 2 สมาธิ เป็นการให้ผู้เรียนรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว ผู้เรียนตัด 

สิ่งรบกวนอื่น ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ    

ขั้นที่ 3 ปัญญา เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิ การมีจิตแน่วแน่ ท าความเข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา

จน เกิดความรู้แจ้ง เข้าใจ แก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณข้ึนในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่อง

นั้นได้ถูกต้อง ตามเป็นจริง 

จาการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์พบว่ามีนักวิชาการ นักวิจัยและ

นักการศึกษาหลากหลายท่านได้น าเสนอขั้นตอนการเรียนรู้ไว้ ซึ่งล้วนแล้วแต่น ามีเป้าหมายพัฒนา

ผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น าขั้นตอน
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ข้างต้นมาท าการสังเคราะห์ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย  

1. สร้างศรัทธา (ปรโตโฆสะ) 

เป็นขั้นเสริมสร้างผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนชีวิต ทบทวนบทเรียน ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา อภิปรายเชิง

สร้างสรรค ์ค าถามปลายเปิด เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนแสดงความเป็นกัลยาณมิตร สร้างปฏิสัมพันธ์

เชิงบวกกับผู้เรียน ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เหมาะสม เพ่ือความเจริญงอกงาม

แห่งปัญญา  

2. สืบเสาะพัฒนาปัญญา (โยนิโสมนสิการและสัมปหังสนา) 

เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาบ (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนาองค์ความรู้ 

ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการกลุ่ม การศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์ 

3. ประมวลองค์ความรู้ (วิมังสา) 

เป็นขั้นที่ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ จากนั้นผู้เรียนแสดงผลการสืบเสาะพัฒนาปัญญา แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน และสะท้อนคิดร่วมกัน 

4. น าไปปรับใช้ (ภาวนา 4) 

เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าเสนอการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันและแก้ปัญหาใน

ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2555) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม อยู่ในระดับสูง  

แจ่มจันทร์ เทศสิงห์และพวงแก้ว สาระโภค (2563) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการประยุกต์ใช้
แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาล
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ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.1 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูงและเพ่ิมขึ้นจากก่อนการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

บุญมี โทท าและคณะ (2562) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้าน
วิจารณญาณ ด้านพฤติกรรมและด้านบุคลิกภาพ นักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พรนิภา จันทร์น้อย (2560) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมรวมทั้ง
ได้รับการฝึกท าโครงการมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์และคณะ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 89 คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเชิงจริยธรรมก่อนและหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศรีสุดา งามข าและมธุรดา บรรจงการ (2563) ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
146 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก 

สาคร พรหมโคตร (2555) ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่าง 379 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความมีเมตตากรุณา ด้านความเสียสละ และ ด้านความสามัคคี ตามล าดับ 

อัศนี วันชัยและคณะ (2560) ท าการวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
จริยธรรมและการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานคุณธรรมและการสะท้อนคิด นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียน 
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บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่ อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวพุทธศาสตร์  เ พ่ือส่ ง เสริม          

พฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 

 
ประชากร 

ประชากร 

ประชากรที่ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 28 คน ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) อันเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท าการวัดจริยธรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันน้อย อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป อีกทั้งยังจะสามารถพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาในชั้นเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง

เครื่องมอืด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ จ านวน 6 แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 

2. แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม เป็นแบบวัดแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 

ด้าน ทั้งหมด 25 ข้อค าถาม 
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาและระยะเวลา     

ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 
 

ที ่ เรื่อง เวลา(ช่ัวโมง) 
1 พฤติกรรมฉันพฤติกรรมเธอ 2 
2 จริยศาสตร์ของศาสนาและบุคคลส าคัญ 2 
3 ละครชีวิต 4 
4 ถูกผิดขึ้นอยู่กับอะไร ? 2 
5 ความเป็นครู-ความเป็นศิษย์ 4 
6 ปัญหาจริยศาสตร์ 2 

รวม 16 

 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ จากหนังสือ วารสาร 

บทความเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ 

1.3 ศึกษาเอกสาร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 

ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใน

ส่วนของรายวิชา 300-11005 จริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ (Ethics for Quality of 

Life in Modern World) 2 (2-0-4) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือก 

1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ จ านวน 6 แผนการจัดการ

เรียนรู้ ทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดยที่องค์ประกอบของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 

สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 



31 
 

ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 สร้างศรัทธา ขั้นที่ 2 สืบเสาะพัฒนาปัญญา ขั้นที่ 3 ประมวลองค์ความรู้ และ

ขั้นที่ 4 น าไปปรับใช้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ใบความรู้ ใบกิจกรรมและใบงาน  

1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน        

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือหาคุณภาพของแผน ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวทางในการประเมินคุณภาพจากเอกสาร เกี่ยวกับการประเมินกิจกรรมการสอน โดยก าหนดหัวข้อ

ให้สอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ซึ่งท าการประเมิน    

ทีละแผน โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ก าหนดระดับการประเมินค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

3 หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย  

1 หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

เมื่อก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ประเมิน ผู้วิจัยได้น ามาคะแนนทั้งหมดมาคิด

ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ เพ่ือใช้ในการแปลผลความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้ งไว้  ซึ่ งแบ่งออกเป็น 5 ช่วง โดยท าการปรับปรุงจาก กนกทิพย์             

พัฒนาพัวพันธ์ (2543, หน้า 63) ดังนี้ 

4.51-5.00  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

3.51-4.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

2.51-3.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  

1.51-2.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย  

1.00-1.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป คือ มีความเหมาะสมตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ผู้วิจัยได้น ามาคะแนน ทั้งหมดมาคิด

ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อเพ่ือใช้ในการแปลผล พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้ยัง
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พบว่า ในภาพรวมทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.41 – 4.56 

ซึ่งอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด 

1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่านได้

ให้ข้อเสนอแนะและคิดเห็นไว้  

1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย

แล้ว ไปท าการทดลองใช้  (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา    

นาฏศิลป์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 จ านวน 24 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษา    

ความบกพร่องและความเป็นไปได้ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่

ประชากร มาท าการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงน าไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่เป็น

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจริยศาสตร์           

เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย 

 

2. แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

 แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 1 ฉบับ จ านวน 5 ด้าน ทั้งหมด 25 

ข้อค าถาม ท าการวัดทั้งหมด 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ครบทั้ง 6 แผน เรียบร้อยแล้ว 
 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค่าคะแนนโดยปรับปรุงจากกนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์ (2543, หน้า 63) 

ได้ดังนี ้

5 หมายถึง นักศึกษาได้ประพฤติทุกครั้ง 

4 หมายถึง นักศึกษาประพฤติบ่อยครั้ง 

3 หมายถึง นักศึกษาประพฤติบางครั้ง 

2 หมายถึง นักศึกษาประพฤตินาน ๆ ครั้ง 

1 หมายถึง นักศึกษาไม่เคยประพฤติ 
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ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดระดับเกณฑ์การประเมินแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม โดยท า          

การปรับปรุงจาก Best (1986, p 182) ได้ดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในสร้างแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

 2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม จากเอกสาร 

หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2.2 ศึกษาเอกสาร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 

ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)    

ในส่วนของรายวิชา 300-11005 จริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ (Ethics for Quality of 

Life in Modern World) 2 (2-0-4) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือก 

 2.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 

 2.4 น าแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคล้องค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์( Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.86  

2.5 น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

2.6 น าแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ไปท าการทดลองใช้  (Try Out)  กับนักศึกษาที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา          

นาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 24 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษา และ          

ความบกพร่อง 
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2.7 น าผลการวัดพฤติกรรมจริยธรรมที่ทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์แบบวัดเพ่ือหา     

ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยท า       

การเลือกมานั้นมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.27-0.79 

2.8 น าแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณ

จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 

2.9 น าแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม ที่ผ่านการวิเคราะห์และคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนั้น ไปใช้

กับนักศึกษาที่เป็นประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน      

วิชาจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 

8สัปดาห์ จ านวน 16 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้วิจัย จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างไว้ โดยมี

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างศรัทธา  

ขั้นที่ 2 สืบเสาะพัฒนาปัญญา  

ขั้นที่ 3 ประมวลองค์ความรู้ 

ขั้นที่ 4 น าไปปรับใช้  

2. วัดพฤติกรรมจริยธรรม ผู้วิจัยใช้แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมทดสอบนักศึกษาชั่วโมงที่ 2 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ชั่วโมงท่ี 1 ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 และชั่วโมง

สุดท้ายของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 

3. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด

มาท าการรวบรวม สรุปข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเชื่อมั่น  

 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการสะท้อนคิดของนักศึกษา น ามาวิเคราะห์เนื้อหา พรรณนา สรุปและอภิปราย ซึ่งเป็น          

การสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงที่พบในการท าวิจัย ข้อดี -ข้อเสีย ปัญหา ข้อบกพร่องตลอดจนข้อ

ค้นพบและข้อคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็นผลการสะท้อนจากตัวนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผู้วิจัยและ    

การจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัญหา อุปสรรคและข้อสรุปเพ่ือหาแนวทางแก้ไข

และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการด าเนินการครั้งต่อไปและน าเสนอในรูปแบบของ

งานวิจัย 

 

2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ 

2.1 การหาค่าร้อยละ (percent) (เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, 2563, หน้า 423) ใช้สูตรดังนี้ 
 

   ร้อยละ = 
ความถี่ของรายการที่สนใจ

ความถี่ทั้งหมด
 x 100 

 

2.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, 2553, หน้า 125) ใช้สูตรดังนี้ 
 

     x̅ =
∑x

N
 

 

   เมื่อ  x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

    X แทน ข้อมูลแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

    N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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2.3 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, 

2553, หน้า 127) ใช้สูตรดังนี้ 
 

S. D. = √
N∑x2 − (∑ x)2

N(N − 1)
 

 

   เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X แทน ข้อมูลแต่ละตัว 

    x2 แทน ข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 

    N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

    

3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม  ซึ่งสามารถจ าแนก

ออกเป็นดังนี้ 

 3.1. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) โดยใช้สูตรในการวิเคราะห์ ตามแนวทาง

ของ (วรรณี แกมเกตุ, 2555, หน้า 219-221) ใช้สูตรดังนี้ 

 

IOC =
∑R

N
 

 

    IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

    ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  +1 = ถ้าแน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    0 = ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

- 1 = ถ้าแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC) ที่ยอมรับได้ต้องมี

ค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
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 การหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) 

 3.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม โดยใช้สูตร 

สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, 

หน้า 152) ใช้สูตรดังนี้ 
 

α =
K

K − 1
[1 −

∑Si
2

St
2 ] 

 

   เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

    K แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

    si
2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ 

    st
2 แทน คะแนนความแปรปรวนรวม 

  

 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่อมั่นนั้น เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หน้า 144) อธิบาย

ว่า Garett เสนอว่า  

  ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 0.00 - 0.20 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ ามาก 

ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 0.21 – 0.40 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันต่ า 

ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 0.41 – 0.70 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันปานกลาง 

ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง 

 

 4. การแปลผลข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการแปลผลของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมี

รายละเอียดน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. แปลผลความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ โดยใช้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ    

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปท าการปรับปรุงแก้ไข และน าไปค านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ เพ่ือ     

ใช้ในการแปลผลความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
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ที่ตั้งไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ช่วง โดยท าการปรับปรุงจาก กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์ (2543 , หน้า 63) 

ดังนี้ 

 

4.51-5.00  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

3.51-4.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

2.51-3.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  

1.51-2.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย  

1.00-1.50  หมายถึง  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

2. แปลผลความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ภาษาและเวลาที่ใช้ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปท าการปรับปรุงแก้ไข และน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

(Index of item Objective Congruence) ดังที่ วรรณี แกมเกตุ (2555, หน้า 219-221) อธิบายว่า 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC) ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 

0.50 ขึ้นไป แสดงว่าสามารถวัดวัตถุประสงค์ข้อนั้นจริง 

3. แปลผลระดับพฤติกรรมจริยธรรม โดยผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาจากการทดสอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ        

ซึ่งก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย และปรับตามแนวทางของ Best (1986, p 182) ได้ดังนี ้

 

4.50 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 กล่าวโดยสรุป ส าหรับการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์           

เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากร 

คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 28 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลก     

ยุคใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา

ท าการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จาก        

การสะท้อนคิดและบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลออกมา         

ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพื่อสงเสริม     

พฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปนี้  
 

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพื่อสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

2. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร              

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 

4. ผลการศกึษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป  
 

โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพื่อสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม       

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของ

นักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ทั้ง 6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กอใหเกิดองคความรูแกตัว

นักศึกษา สงผลใหเกิดหองเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรคเปนไปอยางคอยเปน

คอยไป นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันสามารถรวมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข สนุกสนาน เกิดวัฒนธรรมในหองเรียนรูปแบบใหม ที่นักศึกษากลาที่จะ    

แสดงความคิดเห็นและตั้งประเด็นปญหาหรือขอคําถามสงสัยตาง ๆ โดยมีผูสอนเปนผูคอยให              

ความชวยเหลือและแนะแนวทางในการเรียนรู นักศึกษาและผูสอนรวมกันเรียนรูไปพรอม ๆ กัน     

ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ท่ีผูวิจัยสังเคราะห ข้ึน ซึ่งในขั้นที่  1          

สรางศรัทธา (ปรโตโฆสะ) เปนขั้นเสริมสรางผูเรียนเพ่ือใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของเนื้อหา

สาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการทบทวนชีวิต ทบทวนบทเรียน ผานกระบวนการสุนทรียสนทนา 

อภิปรายเชิงสรางสรรค คําถามปลายเปด เพ่ือนําเขาสูบทเรียน ผูสอนแสดงความเปนกัลยาณมิตร 
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สรางปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรูในชั้นเรียนใหเหมาะสม เพื่อ

ความเจริญงอกงามแหงปญญา ขั้นที่ 2 สืบเสาะพัฒนาปญญา (โยนิโสมนสิการและสัมปหังสนา) เปน

ขั้นที่ผูเรียนใชกระบวนการคิดโดยแยบคาบ (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนาองคความรู ผานการลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนสรรคสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะ 

กระบวนการกลุม การศึกษาปรากฎการณทางสังคม การแกปญหาอยางสรางสรรค ข้ันที่  3      

ประมวลองคความรู (วิมังสา) เปนขั้นที่ผูเรียนสรุปองคความรู จากนั้นผูเรียนแสดงผลการสืบเสาะ

พัฒนาปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งชั้นเรียน และสะทอนคิดรวมกัน และขั้นที่ 4 นําไปปรับใช 

(ภาวนา 4) เปนข้ันที่ผูเรียนนําเสนอการประยุกตใชองคความรูในชีวิตประจําวันและแกปญหาใน

ปรากฎการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม  

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรมทั้ง 6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีคา

ความเหมาะสมเฉลี่ยรวม เทากับ 4.47 อยูในระดับมาก และในภาพรวมทุกแผนการจัดกิจกรรม     

การเรียนรู มีคาความเหมาะสมเฉลี่ยอยูในชวง 4.41 – 4.56 ซึ่งอยูในระดับ มากถึงมากที่สุด  

 

2. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร     

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

 ในชั่วโมงที่ 2 ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 6 ผูวิจัยไดทําการทดสอบนักศึกษา โดยใช

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 1 ฉบับ จํานวน 25 ขอคําถาม เพ่ือประเมินผลการวิจัยวานักศึกษามี

พฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับใด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที ่4.1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
 

พฤติกรรมจริยธรรม คาเฉลี่ย (µ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) 

ระดับพฤติกรรม

จริยธรรม 

ดานความรับผิดชอบ 4.37 0.67 มาก 

ดานความมีระเบียบวินัย 4.46 0.70 มาก 

ดานความขยันหมั่นเพียร 4.80 0.41 มากที่สุด 

ดานความเสียสละมีน้ําใจ 4.76 0.42 มากที่สุด 

ดานความมีสัมมาคารวะ 4.82 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.52 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 4.1 พบวา ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวพุทธศาสตรของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 เมื่อพิจารณา

รายละเอียดในแตละดาน พบวา ดานความมีสัมมาคารวะ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 รองลงมา คอื ดานความขยันหมั่นเพียร มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ดานความเสียสละมีน้ําใจ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76  ดานความมีระเบียบวินัย มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46  และดานความรับผิดชอบ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ตามลําดับ 
 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัดกิจกรรม         

การเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที ่4.2 คารอยละพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 
 

ผูเรียน คะแนน (125 คะแนน) รอยละ  เทียบเกณฑรอยละ 70 

1 122 98 ผาน 

2 94 75 ผาน 

3 115 92 ผาน 

4 117 94 ผาน 

5 113 90 ผาน 

6 108 86 ผาน 

7 113 90 ผาน 

8 118 94 ผาน 

9 116 93 ผาน 

10 119 95 ผาน 

11 114 91 ผาน 

12 119 95 ผาน 

13 116 93 ผาน 

14 117 94 ผาน 
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ผูเรียน คะแนน (125 คะแนน) รอยละ  เทียบเกณฑรอยละ 70 

15 111 89 ผาน 

16 99 79 ผาน 

17 117 94 ผาน 

18 116 93 ผาน 

19 116 93 ผาน 

20 117 94 ผาน 

21 119 95 ผาน 

22 113 90 ผาน 

23 118 94 ผาน 

24 121 97 ผาน 

25 109 87 ผาน 

26 113 90 ผาน 

27 113 90 ผาน 

28 96 77 ผาน 

รวม 114 91 ผาน 

 

จากตารางที่  4.2 พบวา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู         

วิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 โดยรวม

นักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว มีคะแนนเฉลี่ย 114 คิดเปนรอยละ 91 เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแตละบุคคล พบวา นักศึกษาจํานวน 22 คน มีคะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป 

รองลงมามีนักศึกษาจํานวน 3 คน มีคะแนนอยูในชวงรอยละ 80 – 89 และนักศึกษาจํานวน 3 คน     

มีคะแนนอยูในชวงรอยละ 70 – 79 ตามลําดับ  

 

4. ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรม โดยมีการวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยการวัดครั้งท่ี 1 มีการวัดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 มีรายละเอียด       

ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที ่4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 1 
 

พฤติกรรมจริยธรรม 
คาเฉลี่ย  

(µ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) 
ระดับพฤติกรรมจริยธรรม 

ดานความรับผิดชอบ 3.16 0.79 พอใช 

ดานความมีระเบียบวินัย 3.55 0.84 มาก 

ดานความขยันหมั่นเพียร 3.92 0.91 มาก 

ดานความเสียสละมีน้ําใจ 3.94 0.82 มาก 

ดานความมีสัมมาคารวะ 3.83 0.92 มาก 

รวม 3.68 0.86 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 1 จากแบบวัด

พฤติกรรมจริยธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายละเอียด

ในแตละดาน พบวา ดานความเสียสละมีน้ําใจ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.94 รองลงมา คือ ดานความขยันหม่ันเพียร มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก      

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานความมีสัมมาคารวะ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.83  ดานความมีระเบียบวินัย มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.55 และดานความรับผิดชอบ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 

ตามลําดับ สําหรับการวัดพฤติกรรมจริยธรรมครั้งที่ 2 นั้นผูวิจัยทําการวัดในแผนการจัดกิจกรรม     

การเรียนรูที่ 4 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที ่4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 2 
 

พฤติกรรมจริยธรรม 
คาเฉลี่ย 

(µ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) 
ระดับพฤติกรรมจริยธรรม 

ดานความรับผิดชอบ 4.24 0.80 มาก 

ดานความมีระเบียบวินัย 4.28 0.76 มาก 

ดานความขยันหมั่นเพียร 4.58 0.50 มากที่สุด 

ดานความเสียสละมีน้ําใจ 4.67 0.52 มากที่สุด 

ดานความมีสัมมาคารวะ 4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.61 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 2 จากแบบวัด

พฤติกรรมจริยธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 เมื่อพิจารณา

รายละเอียดในแตละดาน พบวา ดานความมีสัมมาคารวะ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 รองลงมา คือ ดานความเสียสละมีน้ําใจ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ดานความขยันหมั่นเพียร มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ดานความมีระเบียบวินัย มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานความรับผิดชอบ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ตามลําดับ สําหรับการวัดพฤติกรรมจริยธรรมครั้งท่ี 3 นั้นผูวิจัยทําการวัด

ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 6 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 3 
 

พฤติกรรมจริยธรรม 
คาเฉลี่ย  

(µ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) 
ระดับพฤติกรรมจริยธรรม 

ดานความรับผิดชอบ 4.26 0.75 มาก 

ดานความมีระเบียบวินัย 4.37 0.72 มาก 

ดานความขยันหมั่นเพียร 4.68 0.55 มากที่สุด 

ดานความเสียสละมีน้ําใจ 4.66 0.49 มากที่สุด 

ดานความมีสัมมาคารวะ 4.74 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.60 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครั้งที่ 3 จากแบบวัด

พฤติกรรมจริยธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เมื่อพิจารณา

รายละเอียดในแตละดาน พบวา ดานความมีสัมมาคารวะ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 รองลงมา คอื ดานความขยันหมั่นเพียร มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ดานความเสียสละมีน้ําใจ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 ดานความมีระเบียบวินัย มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และดานความรับผิดชอบ มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ตามลําดับ โดยผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของ

นักศึกษามาเปรียบเทียบ ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที ่4.6 
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ตาราง ท่ี 4.6  คาเฉลี่ ยและสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู            

วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

การวัดครั้งที่ คาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

           1 (กอนเรียน) 3.68 0.86 

           2 (ระหวางเรียน) 4.50 0.61 

           3 (หลังเรียน) 4.54 0.60 

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัย     

นาฏศิลป จากแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม พบวา คาเฉลี่ยการวัดครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.68 คาเฉลี่ย  

การวัดครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.50 และคาเฉลี่ยการวัดครั้งที่ 3 มีคาเฉลี่ย 4.54 ซึ่งผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ย

พัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามาเปรียบเทียบ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

 

 จากภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นถึงคาเฉลี่ยพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

จาการวัดท้ังหมด 3 ครั้ง จะเห็นถึงคาเฉลี่ยที่มีพัฒนาการที่สูงข้ึน  
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จากการสะทอนคิดของนักเรียนทีน่ักศึกษาแตละคนสะทอนคิดผานแบบบันทึกการสะทอนคิด

และแลกเปลี่ยน สามารถอธิบายไดวานักศึกษามีความความคิดเห็นในประเด็น กิจกรรมการเรียนรูที่

แปลกใหม สนุกสนาน ไมจําเจและไมนาเบื่อ การเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด ตัดสินใจ ตั้งคําถาม 

แสดงความคิดเห็น ทุกชุดความคิดท่ีนักเรียนสะทอนกลับมายังผูสอนไมมีคําตอบที่ผิด การลงมือทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดกับเพ่ือน ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งมักไดขอคิดเห็นที่เปน

ขอคนพบใหม ๆ ที่ผูสอนและเพื่อนรวมชั้นตางคาดไมถึง การสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการยอมรับ

ขอคิดเห็นที่แตกตาง ซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 นั้นนักศึกษาใหความเห็นวา ยังไม

คุนเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูลักษณะนี้ แตก็ยังอยากท่ีจะเรียนรูและรวมสนุกกับกิจกรรม    

การเรียนรูท่ีผูสอนนําเสนอ แมวาเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องจะเปนเรื่องที่เปนนามธรรม ในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตอ ๆ มา นักศึกษามีการสะทอนคิดวาสิ่งที่ไดเรียนรูลวนมีความเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน สามารถนําเอาองคความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ

การเลือกประพฤติปฏิบัติในวิถีที่เหมาะสมถูกตองตามกาละเทศะ สามารถมองพฤติกรรมตาง ๆ         

ที่เกิดข้ึนในสังคมไดกวางหลากหลายมิติมากยิ่งข้ึน รวมท้ังวิเคราะหตัดสินปรากฎการณทางสังคม

ภายในแนวคิดและหลักการที่นาเชื่อถือไดมากข้ึนกวา 

 จากการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน ลวน

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นนักศึกษามี           

ความกระตือรือรน และใหความสนใจมีสวนรวมในการเรียนรู มีความตั้งใจในการทํากิจกรรมรวมกัน 

ในระยะแรกนั้นนักศึกษาไมมีปฏิสัมพันธกันมากนัก อันเปนผลจากความไมคุนเคยกับกระบวน       

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง แตเมื่อมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูมีการดําเนินไปเรื่อย ๆ หองเรียนปฏิบัติการณเชิงสรางสรรคที่นักศึกษาและผูสอนรวมกัน

สรรคสรางผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทําใหตลอดการจัด   

การเรียนรู นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมจริยธรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ

ใหนักศึกษาสามารถดําเนินชีวิตในสังคมโลกาภิวัตนและกาวสูการเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลงสังคม

และสิ่งแวดลอม  

 
 



48 
 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ศึกษาระดับ

พฤติกรรมจริยธรรม พัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัย

นาฏศิลป หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยประชากรที่

ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 28 คน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการหาร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์  เ พ่ือส่ ง เสริม         

พฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป สามารถสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของ

นักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีจ านวน 6 แผน รวม

ทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก และในภาพรวม       

ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.41 – 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับ 

มากถึงมากที่สุด มีขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย   

ขั้นที่ 1 สร้างศรัทธา (ปรโตโฆสะ) ขั้นที่ 2 สืบเสาะพัฒนาปัญญา (โยนิโสมนสิการและสัมปหังสนา)   

ขั้นที่ 3 ประมวลองค์ความรู้ (วิมังสา) และขั้นท่ี 4 น าไปปรับใช้ (ภาวนา 4) 

 2. การศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า  นักศึกษามีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 

 3. การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัดกิจกรรม   

การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ มีคะแนนเฉลี่ย 114 คิดเป็นร้อยละ 91   
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 4. การศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า 

พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป มีประเด็นที่ส าคัญที่เป็นผลมาจากการวิจัยทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาประกอบการน าเสนออภิปรายผลการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของ

นักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีจ านวน 6 แผน รวม

ทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก และในภาพรวม        

ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.41 – 4.56 ซ่ึงอยู่ในระดับ 

มากถึงมากที่สุด อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ที่มีการบูรณาการ       

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การจัดเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (Collaborative 

Active Learning) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2563, หน้า 1) ปรากฎการณ์เป็นฐาน ฉากทัศน์เป็นฐาน     

การโต้วาที เป็นต้น เข้ามาร่วมด้วยท าให้มีความน่าสนใจ ท้าทายต่อการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรม

จริยธรรมมากยิ่งขึ้น เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนและลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ที่มี

ความหลากหลาย ดังที่ประเวศ วะสี (2546, หน้า 46 – 47) ได้อธิบายไว้ว่า ในการเรียนรู้ใด ๆ จะมีมิติ

ทางจริยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ การเรียนการสอนใด ๆ จึงควรเชื่อมโยงบูรณาการมิติทางจริยธรรมให้เห็น

ความเป็นไปทั้งหมด กระบวนการเหล่านี้จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะพัฒนานักศึกษาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมให้ดีขึ้น ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ ดังที่วิภาดา พินลา 

(2559, หน้า 1430) ได้อธิบายไว้ว่า กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพ่ือปลูกฝัง

จริยธรรมในผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางส าคัญเพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่

ให้รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการน าหลักธรรม           

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมขอพลเมือง         

ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบต่อไป มีขั้นตอน

ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 สร้างศรัทธา         

(ปรโตโฆสะ) ขั้นนี้จะมุ่งเน้นเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของเนื้อหาสาระ   

การเรียนรู้  เป็นการทบทวนชีวิตและบทเรียนผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา การอภิปราย           

เชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับค าถามปลายเปิดน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนแสดงความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (2552, หน้า 621 – 633) อธิบายว่าปรโตโฆสะ

มุ่งเน้นการเรียนรู้จากผู้อ่ืนในสิ่งที่ดีงามถูกต้องจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกัลยาณมิตรเป็น      

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนามนุษย์  

และที่ส าคัญในขั้นนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพ่ือความเจริญงอกงามแห่ง

ปัญญาแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับรุ่งลาวัลย์ ละอ าคา (2558, หน้า 20) ที่อธิบายว่า การจัดการเรียน     

การสอนต้องเริ่มต้นและอาศัยศรัทธาเป็นตัวน าทาง ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีปัญญาเป็นตัวควบคุม 

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และได้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความรู้จริงด้วยตนเอง และเกิดศรัทธา คือ มั่นใจ

ว่ามีคุณค่า มั่นใจว่าเป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนจ ากัดให้เป็น       

ปรโตโฆสะหรือวิธีแห่งศรัทธา มุ่งหมายด้วยหลักที่เรียกว่า กัลยาณมิตร ซึ่งความมีกัลยาณมิตร          

มีความหมายครอบคลุมทั้งตัวผู้อบรมสั่งสอน เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เป็นต้น รวมทั้งคุณสมบัติ     

ของครูผู้สอน หลักการ วิธีการ อุปกรณ์ อุบายต่าง ๆ ขั้นที่ 2 สืบเสาะพัฒนาปัญญา (โยนิโสมนสิการ

และสัมปหังสนา) ขั้นนี้ผู้เรียนจะมีใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนา   

องค์ความรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย

ใช้กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการกลุ่ม การศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม การแก้ปัญหา          

อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของรุ่งลาวัลย์ ละอ าคา (2558, หน้า 27 - 28) ที่

อธิบายว่าการเรียนรู้โดยใช้โยนิโสมนสิการจะเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด 

การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ สามารถพัฒนาได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ น าพาให้ศิษย์

พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ คือเป็นการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ความ

เห็นชอบ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาต่อเนื่อง สัมมาญาณ คือ ความรู้จริง รู้แจ้ง อันสอดคล้องกับสัจ

ความจริงและพัฒนาสู่สัมมาวิมุติอันเป็นแก่นการพัฒนามนุษย์ สู่ความสุขที่แท้นั่นคือ การมีอิสรภาพ

ทั้งภายในและภายนอก อันเป็นอุดมการณ์สูงสุดแห่งการศึกษาที่แท้จริง โยนิโสมนสิการนับเป็น

เส้นทางส าคัญในการที่จะเกื้อกูลน าพาให้เกิดการพัฒนาเด็ก เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาครู เพราะ

แท้จริงนั้นครูกับศิษย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างเกื้อกูล การจัดการศึกษาจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่

เป็นไปเพ่ือการพัฒนาชีวิตมนุษย์สู่ความสมบูรณ์ สมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ในขั้นนี้

บรรยากาศในชั้นเรียนจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สนุกสนานจากการปฏิบัติการกิจกรรมรวมพลังเป็นกลุ่ม 

ความสุขที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนมุมมอง การยอมรับวิธีคิดซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในการฝันฝ่า

ประเด็นโจทย์การเรียนรู้หรือปรากฏการณ์ทางสังคงที่ผู้สอนน าเสนอ ซึ่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก (2560, 

online) ที่อธิบายว่าสัมปหังสนา เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วย

ความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากการปฏิบัติ เรียกสั้นๆ ว่า  “ร่าเริง” ขั้นที่ 3 
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ประมวลองค์ความรู้ (วิมังสา) ขั้นนี้ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ มีการแสดงผลการสืบเสาะพัฒนา

ปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียนและสะท้อนคิดร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยสุณี เวชประสิทธิ์ 

(2560, หน้า 140) ได้อธิบายว่า วิมังสา จะท าให้บุคคลที่มีแสงสว่างทางปัญญา สามารถมองสิ่งใด ๆ 

ได้แบบทะลุปรุโปร่ง มองเห็นแนวทางในการกระท างานนั้นให้ส าเร็จได้อย่างราบรื่น มีความสามารถใน

การเลือกงานที่ดี มีเหตุมีผลในการท างานได้อย่างรอบคอบ ท าให้ท างานได้ผลดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ 

Wealth Me Up (2560, online) ที่ได้กล่าวว่า วิมังสาเป็นการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา ท าให้ได้

ทบทวนตัวเอง ว่าสิ่งที่ได้คิดได้ท าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่อง

ที่ร่วมคิดร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และขั้นที่ 4 น าไปปรับใช้ (ภาวนา 4) ขั้น

นี้ผู้เรียนจะมีการน าเสนอการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันและแก้ปัญหาในปรากฎการณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม โดยพระกองสี ญาณธโร (พรมโพธิ์) (2560, 

หน้า 94) อธิบายว่าภาวนา 4 มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง 

ทั้งด้านสัมมาชีพและสัมมาปฏิบัติ เพ่ือความสงบสุขของโลกและสังคมส่วนรวม ซึ่งกิตติชัย สุธาสิโนบล 

(2552, หน้า 6) และ นรา ตรีธัญญา (2558, หน้า 18) ได้อธิบายว่าภาวนา 4 สามารถพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนทางกายภาพหรือวัตถุ (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะสังคม (ศีลภาวนา) 

พฤติกรรมทางการเรียนด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม (จิตตภาวนา) และความรู้ความเข้าใจความจริง

ตามหลักเหตุผล (ปัญญาภาวนา) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางกาย สังคม จิตใจและปัญญา น าไปสู่ความ

เป็นผู้มีปัญญา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ขั้นตอนล้วนส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิด สร้างความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

โดยมีการบูรณการหลักธรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ซึ่งพระ

ธรรมปิฎก (2547, หน้า 123 – 129, อ้างถึงใน ฐิติวัสส์ สุขป้อม, 2557, หน้า 71) อธิบายว่าการที่

บุคคลจะมีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะต้องมีกระบวนการฝึกฝนตนเอง ซึ่งหลัก

ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษาหรือหลักปฏิบัติส าหรับการฝึกอบรมกาย วาจา ใจ ให้เจริญงอก

งาม ช่วยในการพัฒนาให้บุคคลได้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า  

2. การศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า นักศึกษามีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด   

มีค่าเฉลี่ย 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยส่งเสริมพฤติกรรม

จริยธรรมของนักศึกษาผ่านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ที่หลากหลาย ในแต่ละ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้รังสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง คู่หูเรียนรู้และ

กระบวนการกลุ่ม ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูกบูรณาการเป็นส่วนส าคัญให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์และ
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น าเสนอยุทธวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการอาศัยมวลประสบการณ์ของผู้เรียน

ร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้สอนน าเสนอ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเห็นความส าคัญ ตระหนักรู้ ซึมซับ      

การปฏิวัติทางความคิด การประพฤติปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ล้วนเป็นสิ่ง

สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2555) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สาคร พรหมโคตร (2555) ที่ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสุดา งามข าและมธุรดา บรรจงการ (2563) 

ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์

ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับ

มาก  

3. การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป หลังการจัดกิจกรรม   

การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีคะแนนเฉลี่ย 114 คิดเป็นร้อยละ 91 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาได้รับ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการองค์ความรู้เดิมกับความรู้ทางจริยศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติการคิด 

วิเคราะห์และแก้ปัญหาในโจทย์การเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเสนอหรือปรากฏการณ์ทางสังคม โดยใช้เทคนิค

รวมพลังเรียนรู้   (Collaborative Learning) เข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรม มี    

การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและเห็นความส าคัญในบทเรียน เปิดใจ กล้าคิด การท า 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน การสรุปองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน นักศึกษาจึงกล้าที่จะเสนอชุด

ความคิดของตน มโนทัศน์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการร่วมกันศึกษาเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วน

สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแจ่ม

จันทร์ เทศสิงห์และพวงแก้ว สาระโภค (2563) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้

แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล 

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 95.1 มีพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูงและเพ่ิมขึ้นจากก่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  
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4. การศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า 

พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมจริยธรรมในทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผ่านการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ที่เน้นกระบวนการร่วมมือรวมพลังเป็นกลุ่ม ในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แรก ๆ ผู้เรียนยังไม่คุ้นชินกับกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย

ตนเองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมมากนัก ในระยะต่อมาลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป

เรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน มีการน าเสนอวิธีคิดที่บ่งบอกถึงความเข้าใจ ตระหนัก การยอมรับตน -

เข้าใจตนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกตน โดยเฉพาะพฤติกรรมจริยธรรม

ด้านความรับผิดชอบและความขยันหมั่นเพียรผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่ผู้วิจัยเห็นได้อย่าง

ชัดเจน พฤติกรรมเหล่านี้เด่นชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัง ๆ ส่งผลให้พฤติกรรม

จริยธรรมของนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญมี โทท าและคณะ (2562) ท าการวิจัย

เรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม        

ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านวิจารณญาณ ด้านพฤติกรรมและด้านบุคลิกภาพ นักศึกษามีการพัฒนา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพรนิภา จันทร์น้อย (2560) ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย ผลการวิจัย

พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมรวมทั้งได้รับการฝึกท าโครงการมี

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศนี วันชัยและคณะ (2560) 

ท าการวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานจริยธรรมและการใช้เทคนิค          

การสะท้อนคิดต่อการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง

ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรมและการสะท้อนคิด นักศึกษามีคะแนน

พฤติกรรมจริยธรรมทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียน 

จากการอภิปรายผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงว่าการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีระดับพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดและ      
มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการพฤติกรรมจริยธรรมที่
ดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม

จริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การจัดการเรียนรู้ควรมีการอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถแสดงออกซึ่ง       

ความคิดเห็นและค าตอบอย่างทั่วถึงทั้งชั้นเรียน 

2. การจัดการเรียนรู้วิชาจริยศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ เป็นวิชาที่ว่าด้วย

การศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของมวลประชาที่ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

อุดมคติ ควรมีการจัดประสบการณ์นอกชั้นเรียนเพ่ือเสริมทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ          

ที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา อาทิ จริยธรรมพลเมืองโลก การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้น 

ทักษะชีวิต การน าตนเอง การเปลี่ยนแปลงภายในตน  (Transformation learning) การเป็นมนุษย์     

ทีส่มบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและความงอกงามทางปัญญา 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาจริยศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่ตามแนว

พุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ควรมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสานต่องานของบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 4. การจัดการเรียนรู้ นักศึกษาควรได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการสื่อและแหล่ง    

การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์ ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

5. มีการน าชิ้นงานหรือสิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียนจากการจัดการจัดการเรียนรู้ น าไปปฏิบัติ

จริงหรือเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในพ้ืนที่สาธารณะ อาทิ การจัดท าคู่มือในการอบรมครู  

อาจารย์ตามแนวพุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  

 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรตระหนักสม่ าเสมอในฐานะผู้สร้างบรรยากาศใน    

การเรียนรู้ที่เป็นมิตร เอ้ืออ านวยต่อการคิด และแลกเปลี่ยนแนวคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการน าตัวแปรต้นอ่ืน ๆ มาใช้ในการวิจัย อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน        

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้

โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM Education การจัดการเรียนรู้โดยการบริการ

สังคม เป็นต้น 
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2. ควรมีการน าตัวแปรตามอ่ืน ๆ มาใช้ในการวิจัย อาทิ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ    

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความเป็นพลเมืองโลก การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแก้ปัญหาเชิงอนาคต 

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

3. ควรมีการวิจัยที่มีการเปรียบเทียบกับนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ นักศึกษาที่ได้รับ    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกับนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 

การทดลองกับนักศึกษากลุ่มวิชาเอกที่แตกต่างกัน การทดลองกับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทาง    

ชาติพันธุ์  

 4. ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ในระดับชั้นหรือการจัด

การศึกษาในรูปแบบอ่ืน  ๆ อาทิ  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ที่ก าลั ง เตรียมตัวสู่

ระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาตามอัธยาศัย และรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
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ภาคผนวก ก 

เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

 การวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม         

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ครั้งนี้ มีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสอดคลองของแผน    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม จํานวน 5 ทาน ประกอบไปดวย รายนาม

ดังตอไปนี้ 

 

1. ผศ.ดร.ณรงค เจนใจ    ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

ร.ม. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

     ศศ.บ. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ตําแหนง ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

           สํานักวิชาสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

2. อาจารย ดร.วีระนุช แยมยิ้ม  ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     วท.ม. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

3. อาจารย ดร.น้ําผี้ง ทาคลอง ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     วท.ม. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

     ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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4. อาจารย ดร.ฉัตรธิดา หยูคง ปร.ด. การศกึษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศศ.ม. พัฒนามนุษยและสังคม     

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

     ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตปตตานี 

 

5. อาจารยนนทวรรณ แสนไพร กําลังศกึษา ปร.ด. การศกึษา (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     วท.ม. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร  

(การจัดการทางสังคมและวัฒนธรรม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒปิระเมินผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ 
 

 การวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม         

ของนักศึกษาครูวิทยาลัยนาฏศิลป ครั้งนี้ มีผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

ฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ทาน ประกอบไปดวย รายนามดังตอไปนี้ 
 

1. ผศ.ดร.พุทธิวัฒน ถาวรสินศักดิ์    Ph.D. Philosophy Madras University, India 

        ร.ม. การปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

M.A. Philosophy Madras University, India 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

 และอาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

2. ผศ.ดร.ศตวรรษ มะละแซม      ปร.ด. วิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  พธ.บ. สังคมสงเคราะหศาสตร  

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

3. ผศ.ดร.ตองรัก จิตรบรรเทา        ปร.ด. จิตวิทยาการพัฒนามนุษยและการใหคําปรึกษา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคาํปรึกษา           

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สส.บ. สังคมสงเคราะหศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนง อาจารยประจําสํานักวิชาสังคมศาสตร  

            มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมินผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนฉบับสมบูรณของผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

- ผลการวิเคราะหคาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม  

- ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม  
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ผลการวิเคราะหคาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด  

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสม

และมีรายละเ อียดที่สอดคลอง

สัมพันธกัน 

3 3 5 5 5 4.20 1.10 มาก 

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

องคประกอบสําคัญครบถวน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 มาก 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนา

นักศกึษาดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ

เวลา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม

หลากหลายและสามารถปฏิบัติได

จริง 

4 3 4 5 4 4.00 0.71 มาก 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ

ศาสตร 

5 3 5 5 5 4.60 0.89 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมี

ความหลากหลาย 

4 3 3 5 4 3.80 0.84 มาก 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

กับผูเรียน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

13 การประเมินมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

4 4 4 5 5 4.40 0.55 มาก 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.41 0.63 มาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสม

และมีรายละเ อียดที่สอดคลอง

สัมพันธกัน 

3 3 5 5 5 4.20 1.10 มาก 

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

องคประกอบสําคัญครบถวน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนา

นักศกึษาดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ

เวลา 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 3 5 4 4.20 0.84 มาก 

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม

หลากหลายและสามารถปฏิบัติได

จริง 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ

ศาสตร 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมี

ความหลากหลาย 

4 4 3 5 4 4.00 0.71 มาก 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

กับผูเรียน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

13 การประเมินมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.43 0.58 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสม

และมีรายละเ อียดที่สอดคลอง

สัมพันธกัน 

3 3 4 5 4 3.80 0.84 มาก 

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

องคประกอบสําคัญครบถวน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนา

นักศกึษาดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ

เวลา 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม

หลากหลายและสามารถปฏิบัติได

จริง 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ

ศาสตร 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมี

ความหลากหลาย 

5 4 3 4 4 4.00 0.71 มาก 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

กับผูเรียน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

13 การประเมินมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.47 0.57 มาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสม

และมีรายละเ อียดที่สอดคลอง

สัมพันธกัน 

3 4 4 5 5 4.20 0.84 มาก 

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

องคประกอบสําคัญครบถวน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนา

นักศกึษาดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ

เวลา 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม

หลากหลายและสามารถปฏิบัติได

จริง 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ

ศาสตร 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมี

ความหลากหลาย 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

กับผูเรียน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

13 การประเมินมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.56 0.55 มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสม

และมีรายละเ อียดที่สอดคลอง

สัมพันธกัน 

3 4 4 5 4 4.00 0.71 มาก 

2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

องคประกอบสําคัญครบถวน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนา

นักศกึษาดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ

เวลา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู มี ค ว า ม

หลากหลายและสามารถปฏิบัติได

จริง 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ

ศาสตร 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมี

ความหลากหลาย 

5 4 3 4 5 4.20 0.84 มาก 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

กับผูเรียน 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 

5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

13 การประเมินมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.53 0.55 มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. 
1 2 3 4 5 

1 สวนหัวแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี

ค ว า ม ส ม บู ร ณ  เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี

รายละเอียดท่ีสอดคลองสัมพันธกัน 

3 4 5 5 5 4.40 0.89 

2 แผนการจั ด กิจกรรมการ เ รี ยน รู มี

องคประกอบสําคัญครบถ วน และ

สอดคลองสัมพันธกัน 

4 4 5 5 5 4.60 0.55 

3 วัตถุประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน

ครอบคลุมเนื้อหา 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

4 วัตถุประสงคการเรียนรูพัฒนานักศึกษา

ดานพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

5 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 3 4 5 4.20 0.84 

6 กิจกรรมการ เ รี ยนรู สอดคลอ ง กับ

วัตถุประสงคและเนื้อหา  

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

7 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย

และสามารถปฏิบัติไดจริง 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 

8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

x S.D. 
1 2 3 4 5 

9 กิจกรรมการเรียนรู เปน กิจกรรมที่

สงเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 

10 วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูมีความ

หลากหลาย 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับกับ

ผูเรียน 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 

12 การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 

13 การประเมินมี ความสอดคลอง กับ

กิจกรรมการเรียนรู 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 

14 เครื่องมือ วิธีการและเกณฑการวัด

ประเมินผลมีความสอดคลองกัน 

4 4 4 5 5 4.40 0.55 

15 ระยะเวลามีความเหมาะสมกับกิจกรรม 5 4 3 4 5 4.20 0.84 

เฉลี่ย 4.41 0.58 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 - 6 
 

เกณฑระดับความเหมาะสม 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 

แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 
x S.D. แปลผล 

1 4.41 0.63 มาก 

2 4.43 0.58 มาก 

3 4.47 0.57 มาก 

4 4.56 0.55 มากที่สุด 

5 4.53 0.55 มากที่สุด 

6 4.41 0.58 มาก 

เฉลี่ย 4.47 0.58 มาก 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 
 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 ขาพเจาสงงานตามระยะเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

2 ขาพเจาตั้ งใจทําอยางเต็มที่ ในการ

ทํางานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

3 ขาพเจาขาดเรียนเ ม่ือมีเหตุจํ า เปน

เทานั้น 

+1 0 +1 +1 0 0.6 สอดคลอง 

4 ขาพเจาจะใหความรวมมือกับเพ่ือนใน

การทํางานกลุมอยางเต็มที ่

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอง 

5 ขาพเจ า โดดเรียน ไปเที่ ยวหรื อทํ า

กิจกรรมอ่ืนเพ่ือความบันเทิง 

+1 0 0 +1 +1 0.6 สอดคลอง 

6 ขาพเขาเขาชั้นเรียนทุกครั้งและตรง

เวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

7 ขาพเจาปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ขอบังคบัของวิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

8 ขาพเจารักษามารยาทและปฏิบัติตน

เปนผูมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

9 ขาพเจาแตงกายตามกฎระเบียบของ

วิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

10 ขาพเจาขามถนนโดยใชสะพานลอย +1 0 0 +1 +1 0.6 สอดคลอง 

11 ขาพเจาใชเวลาวางในแตละวันใหเกิด

ประโยชนมาก อาทิ การสืบคนขอมูล 

เขาหองสมุด หรือทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

12 ขาพเจาจะสอบถามอาจารยหรือเพ่ือน

เมื่อมีขอสงสัยในการเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอง 



114 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

13 ขาพเจาทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนและ

แลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนๆอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

14 ขาพเจาอานหนังสือเมื่อใกลวันสอบ

เทานั้น 

+1 0 +1 +1 0 0.6 สอดคลอง 

15 ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายเมื่อ

ใกลถึงกําหนดสง 

+1 0 +1 +1 0 0.6 สอดคลอง 

16 ขาพเจารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมโดย

ไมหวังสิ่งตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

17 ขาพเจาบริจาคสิ่งของ เงินและใหการ

ชวยเหลือแกผูดอยโอกาสตามกําลัง

ความสามารถของนักศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

18 ขาพเจาชวยเพิ่มพูนความรูใหมแกผูอื่น

ตามกําลังสติปญญา 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอง 

19 ขาพเจาชวยอาจารยและผูอ่ืนถือของ

และชวยเตรียมอุปกรณการสอนให

อาจารยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอง 

20 ขาพเจายินดีสละสิทธิ์บางอยางเ พ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

+1 0 +1 +1 0 0.6 สอดคลอง 

21 ขาพเจาทําความเคารพอาจารย และผู

ที่อาวุโสกวา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

22 ข า พ เ จ า ทํ า ค ว า ม เ ค า ร พ ต น เ อ ง 

ผูปกครองและผูอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

23 ขาพเจามีกิริยาสํารวมตอหนาผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

24 ขาพเจาพูดจาสุภาพเรียบรอยกับผูอ่ืน 

ไมใชวาจาหยาบคาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

25 ขาพเจากลาวขอบคุณที่ไดรับสิ่งของ

จากผูอ่ืนและขอโทษเม่ือกระทําผิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

เฉลี่ย 0.86 สอดคลอง 
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 
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ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 99.2917 140.824 .678 .916 

a2 99.1250 146.375 .443 .921 

a3 98.9583 146.650 .543 .919 

a4 99.0417 142.216 .725 .916 

a5 98.8750 150.201 .398 .921 

a6 98.9167 137.210 .794 .914 

a7 98.7500 149.935 .356 .922 

a8 99.0000 147.391 .442 .920 

a9 99.2917 140.563 .729 .915 

a10 98.6667 147.797 .509 .919 

a11 99.1667 147.623 .497 .919 

a12 99.0833 140.254 .676 .916 

a13 98.8750 149.940 .414 .921 

a14 99.0000 144.957 .530 .919 

a15 99.2083 147.563 .416 .921 

a16 98.9583 140.476 .694 .916 

a17 98.9167 146.254 .478 .920 

a18 99.1250 140.723 .639 .917 

a19 99.1667 146.667 .604 .918 

a20 99.0000 145.826 .460 .920 

a21 98.9583 144.824 .706 .917 

a22 99.0000 151.739 .272 .923 

a23 98.9167 150.428 .325 .922 

a24 99.0000 140.174 .685 .916 

a25 98.7083 148.129 .493 .919 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.922 25 
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ภาคผนวก ซ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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