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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจพฤติกรรมและศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน     

มีชวงอายุตางกันมีระดับชั้นการศึกษาท่ีแตกตางกัน และศึกษาแนวทางในการปลูกฝงคานิยม

พื้นฐาน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  12  วิทยาเขต จํานวน  400   

คน  เปนชาย 211 คน    และหญิง 189  คน  โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี (Frequencies)      

รอยละ(Percentage)  คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)     สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ ทดสอบคา   t – test  independent   และ วิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว   (One – Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกตางเปนราย

คูดวยวิธี LSD ผลการวิจัยพบวา  

 (1)  การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในกรุงเทพมหานครอยูในระดับบอยแตไมสม่ําเสมอ    คานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตาม

คุณธรรมของศาสนามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.39  และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือคานิยมดานการประหยัด

และออมเทากับ 2.88     

 (2)  เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยภาพรวมของนักศึกษาที่มีเพศ

ตางกัน พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 (3) เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยภาพรวมของนักศึกษาที่มีชวงอายุ

ตางกัน พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 (4) เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยภาพรวมของนักศึกษา ที่มีระดับชั้น

การศึกษาตางกัน พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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Abstract 

 

The  purposes of this  research  were to survey and compare  behaviors on the 

basic  values of  the students of   Rajamangala  University  of  Technology  in Bangkok  

with different genders, ages and levels of their educations.  Also, The study is about   the  

method of how to implant these values  to  these  students of 12  campuses, in the amount 

of 400  students (211  males, 189 females).  The  researcher  uses  the Accidental 

Sampling Method  with  questionnaires  and  data collection.  The data were  analysed  by  

frequencies,  percentage, mean, standard diviation , t-test, one way analysis of variance 

and LSD test.  The findings of the study revealed that  

(1) The  students  hadn’t regularly followed  the  5 basic values.  The highest  

value they followed was the ethics 3.39 . The  lowest  one  was  the basic value of  savings  

2.88 . 

(2) When comparing the total performance on the basic values of  male and 

female,  there were significantly different  at 0.05 level. 

(3) When comparing the total performance on the basic values of students with 

different ages, there was no significantly difference at 0.05 level. 

(4) When comparing the total performance on the basic values of students with 

different education levels, there was no difference at 0.05 level. 
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บทท่ี  1   

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 ปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยูในปจจุบัน คือ ปญหาความเจริญ

ทางวัตถุและจิตใจไมสมดุลกัน ความเจริญทางดานวัตถุมักจะล้ําหนาความเจริญทางดานจิตใจ

สาเหตุนั้น เน่ืองมาจากการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหประชากรถูกบีบค้ันใหแสวงหา

และด้ินรนทํามาหาเลี้ยงชีพจึงกอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้     การรับเอา

วัฒนธรรมตางชาติมาประพฤติปฏิบัติกัน โดยไมไดคัดเลือกใหเหมาะสมกับคนไทย        สิ่งเหลานี้

เองถือวาเปนตัวการสําคัญที่ทําลายคานิยมทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มะลิ (2540) ไดกลาววา 

วัฒนธรรมตางประเทศบางอยางและชาวตางประเทศหลายคน ที่หลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยนั้น

กอใหเกิดผลเสียหายตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประชาชนและเยาวชนจํานวนไมนอยไดรับเอา

วัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสมจากตางประเทศ กอใหเกิดผลเสียหายตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อาทิ 

ในเรื่องดนตรี เพลง การแตงกาย กิริยามารยาท ภาษา ความสัมพันธระหวางเพศ จากปญหาท่ีกลาว

มาน้ันแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่นาหวงใยอยางย่ิงพระบาทสมเด็จพรเจาอยูหัวจึงไดมีพรบรม

ราโชวาทเก่ียวกับวัฒนธรรมตางประเทศ มีขอความบางตอนวา  “ไทยเรามีวัฒนธรรมไทยท่ีเปนหลัก

อยูมากมาย ไมนาจะไปรับวัฒนธรรมตะวันตกบางอยางที่ไมดีกวาของไทยเรามาใชใหเปนท่ีเสื่อมเสีย

ของชนชาติไทย...” 

 ผลจากการท่ีคนไทยบางสวนรับเอาวัฒนธรรมของตางชาติมาประพฤติปฏิบัติโดยไมรูจัก

เลือกใหเหมาะสมนั้นเปนผลใหเยาวชนยุคปจจุบันพากันหลงใหลในความเจริญทางดานวัตถุและไม

สนใจความเจริญทางดานจิตใจมากนัก ทําใหประเทศชาติตองประสบกับปญหาตางๆ มากมาย ดังที่ 

สุขุม  เฉลยทรัพย (2549) ไดกลาววา สังคมไทยถึงยุควิกฤต เพราะปญหาทางสังคมรุมเราตลอดเวลา 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงไดสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

ปญหาสังคมไทยที่ตองเรงแกไขโดยเรงดวน โดยสอบถามกับประชาชน  ทุกสาขาอาชีพใน 15 จังหวัด

ที่เปนตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  จํานวนทั้งสิ้น 3,179  คน สํารวจขอมูลระหวางวันที่  22 – 28  

สิงหาคม 2548  สรุปผลไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี  1  ปญหาสังคมไทยที่ตองเรงแกไขโดยเรงดวน 
 

อันดับที่ 1 ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมั่วสุมอบายมุข 34.86% 

อันดับที่ 2 ปญหาการประพฤติผิดทางเพศ/ขายตัว/ขมขืน/สื่อลามกอนาจาร 26.93% 

อันดับที่ 3 ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/โจรผูราย 13.18% 

อันดับที่ 4 ปญหาการลอลวงเด็กและเยาวชน 11.20% 

อันดับที่ 5 ปญหาความเครียด/ฆาตัวตาย 9.81% 

อ่ืนๆ เชน ปญหาการมอมเมาดวยรานเกมส,ตูเกมส,การทะเลาะวิวาท  

      ของนักเรียน นักศึกษา,ปญหายาเสพติด ฯลฯ 

4.02% 

 

 ปญหาสังคมที่กลาวมานี้ลวนมีสาเหตุมาจากคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปสาเหตุมาจากการ

เลี้ยงดูของพอแม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  (2549) ไดกลาววา พอแม

ในยุคปจจุบันมักปลูกฝงคานิยมใหลูกเชื่อวา คุณคาของชีวิตอยูที่ความร่ํารวย    การมีทรัพยสินเงิน

ทองมากกวาผูอ่ืนเปนสิ่งที่นาภูมิใจ    คานิยมที่ผิดๆ เหลานี้ลวนฉุดลากสังคมใหลงไปสูความเสื่อม

โทรมอยางแทจริง  

ปญหาเรื่องคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็กนั้น กอใหเกิดความวิตกกังวลแก บิดา มารดา 

ผูปกครอง ครู อาจารย โดยทั่วไป แตละฝายตางก็พากันปดความรับผิดชอบใหแกผูอ่ืน และมีการ

กลาวโทษกันและกัน ดังที่ ชวย  แสงสุชาติ (2506) ไดกลาววา สถานบันครอบครัวก็กลาวโทษ

สถาบันการศึกษาวาอบรมเด็กไมดี  สถาบันการศึกษาก็กลาวโทษสถาบันครอบครัววาปลอยปละ

ละเลยเด็ก ไมดูแลเอาใจใส ไมใหความรักความอบอุนกับเด็กเทาท่ีควร  บางก็โทษวาสถาบันศาสนา

ไมดํารงตนอยูในฐานะที่จะยกระดับวิญญาณของปวงชน สถาบันศาสนาก็โทษสถาบันครอบครัววา 

หางเหินไมนําพาตอคําสอนของพระภิกษุสงฆ นอกจากนั้นในสวนตัวของเด็กก็กลาวโทษ

ผูใหญและครู อาจารย วาเปนบุคคลที่ลาสมัย ไมใหเสรีภาพและคอยขัดขวางความเจริญเติบโตของ

เด็ก  

 ขณะท่ีมีการกลาวโทษกันไปมาวาสถาบันใดแนที่เปนฝายละเลยความรับผิดชอบการอบรม

สั่งสอนเด็กในเรื่องของคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลก็ไดพยายามปลูกฝงคานิยมดวยการใชคํา

ขวัญกระตุนจิตใจ และโฆษณาทางสื่อมวลชน ตลอดจนจัดต้ังคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น

เพื่อเปนแหลงเผยแพรวัฒนธรรมและคานิยม สวนสถาบันการศึกษาก็ไดมีการจัดหลักสูตรเพื่อสนอง

นโยบายรัฐบาล  

 นโยบายการปลูกฝงคานิยมของรัฐบาลยังคงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งจะเห็นไดจาก

หนังสือพิมพ หรือโทรทัศน เสนอขาวของเยาวชนกออาชญากรรม โจรกรรม ขมขืนและฆาตกรรม  
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ขาวเหลานี้ลวนแสดงถึงความทารุณ โหดราย  ขาดคุณธรรมในจิตใจ นอกจากน้ีในสถานศึกษาแตละ

แหงประสบกับปญหานักศึกษาขาดระเบียบวินัย แตงกายชุดนักศึกษาไมเหมาะสม มีคานิยมใชจาย

ฟุมเฟอยเกินฐานะ ไมรักนวล   สงวนตัว ขาดความนิยมไทย ออนแอและไมสูงาน ชอบสนุกสนาน  

มัวเมา  และพูดจาไมสุภาพ  เหลานี้ลวนแตเปนปญหาสังคมทั้งสิ้น       เพื่อเปนการลดปญหา

ดังกลาว คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติจึงไดประกาศคานิยมพื้นฐาน       5  ประการใหเปนแนว

ประพฤติปฏิบัติเมื่อ 2525 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูสานนท ดังนี้ (คณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ,   2530 ) 

 1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

 2. การประหยัดอดออม 

 3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

 5. การมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย 

  คานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ประการเปนสิ่งที่ดีงาม ถาปฏิบัติตามจะทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตดี

ขึ้นทุกคน ประกอบอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใชจายใหพอดีไม

ฟุมเฟอยจนเคยตัว รักษากฎระเบียบแบบแผนของบานเมืองไว ใชหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ รวมทั้งเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความภูมิใจในความเปนไทยของเรา    

(เปรม  ติณสูลานนท , 2526)  

 คานิยมพื้นฐาน 5 ประการที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดประกาศใช      มาเปนเวลา 

24   ปแลวแตในทางกลับกันทุกสถาบันในสังคมก็ยังคงใหความสําคัญกับการปลูกฝงเรื่องคานิยม

พื้นฐาน อยางตอเน่ือง ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ไดนําเอาคานิยมพื้นฐานมาใชในการวางแผนพัฒนาคนและแรงงานเพื่อกําหนด

เปาหมาย แผนงานพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม    (http://www.nesdb.go.th , 2549)      สํานักงาน

กองทุนสนันสนุนการเสริมสรางสุขภาพ สสส. ไดจัดโครงการกลาแผนดินเครือขายเพื่อนคุณธรรมได

นําเอาคานิยมพื้นฐานมาใชเปนเปาหมายในการอบรมโครงการเชนเดียวกัน 

(http://www.meetham1.com ,    2549)       และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางไดจัดโครงการ         

1    ตําบล    1  คนดี   ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา     วันที่   5   ธันวาคม 2549 ไดนํา

หลักเกณฑเรื่องคานิยมพื้นฐานมาคัดเลือกคุณสมบัติบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองวาเปนคนดี

ดวย (http://www.intranet.m-culture.go.th/lampang , 2549)        นอกจากนี้การจัดกระบวนการ

เรียน      การสอนในสถานศึกษาไดมีการนําเนื้อหาเรื่องคานิยมพื้นฐาน มาจัดเปนเน้ือหาในรายวิชา

ตางๆ อาทิ วิชาความรูทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ     (http://www.sskru.ac.th,25490)                         

http://www.nesdb.go.th/
http://www.ทะ/
http://www.in/
http://www.sskru.ac.th,2549/
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วิชาจริยธรรม  (http://www.e-leaning.tapee.ac.th , 2549)   และวิชาชีวิตวัฒนธรรมไทย 

(http://www.geocities.com  , 2549)    

 กลุมบุคคลที่สําคัญในเปาหมายของการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน ก็คือ เยาวชนไทย  เพื่อใหมี

ความรูความเขาใจในคานิยมพื้นฐานและพรอมที่จะปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยท่ัวถึง    สงผลให

พลเมืองไทยมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น อันจะเปนตัวจักรสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศตอไป และ

เยาวชนไทยบางสวนที่จําเปนตองสงเสริมคานิยมพื้นฐานคือนิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุมคนเหลานี้จัดวาเปนกลุมวัยรุนที่กําลังกาวเขาสูวัยผูใหญ จึงอยูในชวงวิกฤต

ของการเลือกตัดสินใจในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานอาชีพ สังคม และการดําเนินชีวิต    เปนวัยที่เปน

กําลังอันสําคัญของชาติบานเมืองในอนาคต    ดังน้ันผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการ

ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเพื่อจะ

ไดขอสรุปหรือขอมูลที่เปนประโยชนในการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตอไป 

 

1.2   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.2.1   เพื่อสํารวจพฤติกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 1.2.2   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 

 1.2.3   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีชวงอายุแตกตางกัน 

 1.2.4    เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกตางกัน 

  1.2.5    เพื่อศึกษาแนวทางในการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 

 

http://www.sskru.ac.th/
http://www.sskru.ac.th/
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1.4 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1.4.1  คานิยม หมายถึง ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เห็นวามีคุณคา ควรแกการปฏิบัติตาม

เพื่อท่ีจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคม 

1.4.2  การพึ่งตนเอง หมายถึง การทํากิจใดๆ ก็ตามดวยตนเอง อยางเต็มความสามารถ      

ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

1.4.3  ความขยันหมั่นเพียรหมายถึง การท่ีเราทํางานหรือกิจกรรมใดๆ โดยความต้ังใจ 

มุงมั่น อดทน ในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ จนสําเร็จลุลวง 

1.4.4  ความรับผิดชอบหมายถึง การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พึ่งปฏิบัติใหทันเวลาที่ไดกําหนด

ไวโดยความต้ังใจจริงและอดทนแมจะตองพบกับอุปสรรคตางๆ จนกระทั่งสําเร็จตามท่ีต้ังใจไว 

 1.4.5  การประหยัดและออมไววา การที่บุคคลรูจักใชทรัพยกรท่ีมีคาตางๆ ไมวาจะเปนเงิน 

เวลาหรือสิ่งของตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเห็นถึงคุณคา ไมวาทรัพยากรนั้นจะเปนของตนเอง

หรือของสวนรวมก็ตาม และรูจักนําทรัพยกรที่ชํารุดแลวนํามาประยุกตใชใหมอีกครั้ง 

1.4.6  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย หมายถึง การปฏิบัติตนใหอยูในกติกา 

กฎระเบียบ แบบแผน ที่สังคมวางไว เพื่อความสงบเรียบรอยของคนในสังคม  เมื่อกระทําผิด

กฎระเบียบที่สังคมกําหนด จะตองยอมรับในบทลงโทษเชนกัน  

1.4.7  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา หมายถึง การยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมของ

ศาสนาและแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ มีการสงเสริม ถายถอดหลักธรรมคําสอนของศาสนา

ใหแกคนรุนตอไป 

1.4.8  ความรักชาติ หมายถึง การมีความยกยองเชิดชูชาติไทยและหวงแหนทุกสิ่งทุกอยางท่ี

แสดงถึงเอกลักษณไทย มีจิตสํานึกในความเปนไทยอยางมั่นคง 

 1.4.9  ความรักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรูสํานึกในคุณของศาสนาท่ีตนนับถือ

ดวยความศรัทธาจากใจจริง และปฏิบัติตนใหอยูในหลักคําสอนของศาสนา นอกจากน้ียังตองรูจัก

วิธีการในการสงเสริมและถายทอดศาสนาใหอนุชนรุนหลังเกิดความเลื่อมใสตาม 

 1.4.10  ความรักสถาบันพระมหากษัตริย หมายถึง การมีความรักความศรัทธาในสถาบัน

พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวสูงสุดเหนือสิ่งอ่ืนใด  
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1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.5.1 ขอบเขตดานประชากร  การวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  หลักสูตร 4  ป ประจําป

การศึกษา  2549   

 1.5.2  ขอบเขตดานตัวแปร  

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาประกอบดวย เพศ อายุ และระดับชั้น

การศึกษา   

 ตัวแปรตาม    ไดแก   การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน      5     ประการของนักศึกษาไดแก                 

1.   การพึ่งตนเอง    ขยันหมั่นเพียร   และมีความรับผิดชอบ      2.    การประหยัด และอดออม                    

3.   การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย      4.    การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา                   

และ   5. การมีความรักชาติ ศาสน  กษัตริย   

 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.6.1   ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 1.6.2 สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานแก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 1.6.3     เพื่อทราบถึงผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตาม  คานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร     ระหวางนักศึกษาชาย  กับ   นักศึกษาหญิง 

 1.6.4 ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหแก ผูบริหาร , อาจารย , และบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานใหแกเด็ก 

เยาวชน และนักศึกษาในทางที่ถูกท่ีควรตอไป 

 1.6.5 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการวางแผนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสวนท่ี

เก่ียวกับการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานใหแกนักศึกษา 

 1.6.6 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ทําหนาที่เก่ียวกับ การปลูกฝงคานิยม

พื้นฐานใหแกประชาชนชาวไทย โดยสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการเผยแพรคานิยม

พื้นฐานใหเปนที่ยอมรับของประชาชน อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานตอไปอยาง

กวางขวาง 

 หนวยงานที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 12  วิทยาเขต  และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง  “  การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ”    ผูวิจัยไดศึกษา  เอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดย

เรียงลําดับตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.คานิยม 

1.1 ความหมายของคานิยม 

1.2 ประเภทของคานิยม 

1.3 การเกิดคานิยม 

1.4 ลักษณะคานิยมของสังคมไทย 

1.5 ความสําคัญของคานิยม 

1.6 คานิยมท่ีควรปลูกฝง 

1.7 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคานิยม 

 2. คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ 

  2.1 การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

2.2 การประหยัดและออม 

2.3 การมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย 

2.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

2.5 การมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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1.คานิยม 

1.1 ความหมายของคานิยม 

จากสารานุกรมทางสังคมวิทยา  (Encyclopedia  of  Sociology, 1974)  กลาวถึง   

ความหมายของคานิยมวา  คานิยมคือ  ความคิดของบุคคลหรือกลุมคนเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เห็นวา

เปนสิ่งที่พึงปรารถนา  ซึ่งมีผลตออารมณและการแสดงออกของบุคคล  อาจเปนวัฒนธรรม  หรือ

ปทัสถานทางสังคม  คานิยมมีอิทธิพลและมีความหมายตอการเลือก  และเปนจุดหมายปลายทางใน

การกระทํา  โดยบุคคลจะมีจุดมุงหมาย  หรือการกระทําหลังจากที่ไดประเมินคุณคาแลว 

 จากพจนานุกรมทางการศึกษา  “Dictionary  of  Education”  โดย  คารเตอร  วี  กูด  เปน

บรรณาธิการ  (Carter  V. Good , 1974)  ไดใหความหมายของ  “คานิยม”  วา  หมายถึง ลักษณะ

ของสิ่งตาง ๆ ที่บุคคลไดพิจารณาแลววามีความสําคัญในดานตาง  ๆ เชน  ดานจิตวิทยา  ดานสังคม  

จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร  เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในตนเอง  ซึ่งทําใหบุคคลผูนั้นรูสึกมีความ

มั่นคง  ปลอดภัย  หรือรูสึกวาตนไดรับการสนับสนุน 

 ความหมายของคานิยมที่กลาวไวใน  Essential  English  Dictionary (1988)  กลาววา

คานิยม  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลหรือกลุมคนมีความเชื่อวา  เปนหลักการที่มีความสําคัญในการยึดถือ

ของตนเองและครอบครัวเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 

 สุมน  อมรวิวัฒน (2527) นกัการศึกษาของไทย  กลาววา  คานิยม  หมายถึง  พลังความคิด

พื้นฐานที่เปนตัวนํา  ตัวกําหนดและผลักดันใหคนตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติ  โดยเห็นวาถูกตอง

และสมควร 

 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2529)  ไดสรุปความหมายของคานิยม  คือ    

ความเชื่อของบุคคลสวนใหญ  ซึ่งเชื่อวาเปนสิ่งมีคา  มีความสําคัญและเปนที่ปรารถนาในขณะที่สิ่ง

อ่ืน ๆ ท่ีมีคาและมีความสําคัญนอยกวา  หรือไมเปนที่ปรารถนา  คานิยมจึงเปนมาตรฐานการรับรู  

การประเมิน  การเลือก  และการตัดสินใจของบุคคลวาควรทําหรือไมควรทํา  มีคาหรือไมมีคา  

สําคัญหรือไมสําคัญ  นอกจากนี้คานิยมยังทําหนาที่เปนตัวกําหนดเปาหมาย  และสรางแรงจูงใจให

บุคคลมุงสูเปาหมายที่ตองการโดยไมมีเงื่อนไขวาจะตองทําใหเกิดความดีแกสังคมหรือไม 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2530) ไดใหความหมาย

ของคานิยมวา  คานิยมหมายถึงสิ่งที่สนใจ  สิ่งที่คนปรารถนาจะได  ปรารถนาจะเปนหรือกลับ

กลายเปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับตองทํา  ตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชา  ยกยอง  และมีความสุขที่

จะไดทําไดเปนเจาของ 

 พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต , 2531)  กลาวถึง  ความหมายของคานิยม  สรุปไดวา

คานิยมเปนสิ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรม  เปนตัวกําหนดบรรดาพฤติกรรมของคนในสังคม 
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 ทิศนา  แขมมณี (2542)  กลาวถึง  ความหมายของคานิยมวา  เปนหลักการแนวคิดหรือ

ความเชื่อที่บุคคลยึดถือเปนคุณคา  หรือแนวทางในการตัดสินใจและการดํารงชีวิต หากคานิยมที ่ 

แตละบุคคลยึดถือเปนแนวทางในการดํารงชีวิตตรงกันเปนจํานวนมาก  สิ่งนั้นก็กลายเปนคานิยม

ของสังคมไป 

วิชัย นิลาวิเศษ(2525) ไดใหความหมายในทางสังคมศาสตร “คานิยม” นั้น หมายถึง 

พื้นฐานทางจิตใจของมนุษย หรือหลักฐานตางๆ ที่ยึดถือในการดําเนินชีวิต และเปนหลักการท่ีมนุษย

คิดวามีคาท่ีสุดสําหรับชีวิตของเขา เปนพลังจูงใจที่จะทําใหคนหรือกลุมสังคม ตัดสินหรือประเมินวา

คาสิ่งใดบางที่คนประสงคหรือไมประสงคสิ่งใด 

เพลโต (PLATO อางถึงใน วิชัย นิลวิเศษ,2525) ไดใหความหมายของคานิยมไววา ความดี

หรือคานิยม (GOOD AND VALUE) คือสุดยอดในโลกแหงความคิด ท่ีจะสรางสรรค แบบและกฎ

ตางๆ ขั้นในสังคม 

พิสิฐ เจริญสุข (2536) ไดใหความหมายของคานิยมไววา คานิยมหมายถึงคุณคา (Value)   

คําวา คานิยม มาจากคําวา คา และคําวานิยม  

คา หมายถึง คุณคาหรือประโยชนในตัวของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

นิยม หมายถึง ชอบหรือนับถือ 

เมื่อรวมกันเปนคานิยม ก็หมายความถึง สิ่งที่คนจํานวนมากหรือสังคมนิยมกันวาเปนสิ่งที่มี

ประโยชนหรือมีคุณคาเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตาม เมื่อท้ังสังคมนิยมปฏิบัติตามกันในสิ่งนั้นๆ สิ่งนั้นๆ จึง

กลายเปนคานิยมของสังคมไป เชน คานิยมของสังคมไทย เด็กตองเคารพเชื่อฟงผูใหญ คนหนุมสาว

จะตองเอ้ือเฟอตอคนชราและเด็กสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนคานิยมของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเปน

เวลานาน และเมื่อปฏิบัติกันนานๆ เขาจนสังคมยอมรับกันวาดี งาม ถูกตอง สิ่งนั้นกลายเปนบรรทัด

ฐานของสังคมไปโดยปริยาย 

โรบินส วินเลียม (Robin M. Williams Sr. อางถึงใน พิสิฐ เจริญสุข 2536) ไดใหความหมาย

และแนวคิดกวางๆ เก่ียวกับคานิยมไววา อาจหมายถึงความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความ

นิยม หนาท่ีพันธกรณี ความปรารถนา ความยาก ความตองการ ความแหนงหนาย ความดึงดูด หรือ

ความรูสึกอ่ืนๆ ซึ่งมนุษยเชื่อและยึดถือเอาไวเปนแนวทางสําหรับการเลือก 

 

 

 

 

วินเลียม กูดส (William J. Gocds อางถึงใน พิสิฐ เจริญสุข 2536) พูดถึงคานิยมไววา 

คานิยมในเรื่องตางๆ ของบุคคลในสังคมน้ันแสดงใหทราบวา บุคคลในสังคมน้ันชอบในเรื่องอะไร 
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ชอบมากนอยแคไหนและการที่จะทราบวาชอบในเรื่องใดมากหรือนอย ก็โดยดูจากการยกยองมาก

หรือนอยเพียงใด 

 คานิยมเปนความเชื่อที่บุคคลหรือกลุมคนในสังคมหนึ่งๆ ยอมรับในคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

และเห็นวาเมื่อปฏิบัติตามแลวเปนสิ่งดีงามและสมควรที่จะปฏิบัติตามกันโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

คานิยมเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในดานจิตใจของมนุษย  เพราะสามารถตอบสนองความพอใจตอการ

ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยได  คานิยมมีอิทธิพลตอสังคมไดดวยเพราะ ความตองการที่จะกระทํา

ตามคานิยมของตนนั้น  ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆ  ตามที่บุคคลนั้นเห็นวาเหมาะสม  และถาสิ่ง

ที่ตนปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่พึงปรารถนา  มีการปฏิบัติสอดคลองกันกับบุคคลอ่ืน ๆ 

คานิยมน้ันก็จะกลายเปนคานิยมของสังคม  

 จากความหมายของคานิยมดังกลาว  สรุปไดวา  คานิยมหมายถึง ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ที่เห็นวามีคุณคา ควรแกการปฏิบัติตามเพื่อท่ีจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคม 

 

1.2 ประเภทของคานิยม 

ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับประเภทของคานิยมพบวา มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงประเภท

ของคานิยมไวดังตอไปนี้ 

 สมบูรณ   ศาลยาชีวิน  (2526)  ไดแบงประเภทของคานิยมออกเปน  2  ประเภท  คือ  

คานิยมสวนบุคคล  และคานิยมสวนสังคม  คานิยมสวนบุคคล  ไดแก  ความงาม  ความสงบทางใจ  

ความขยัน  เปนคานิยมที่บุคคลเลือกอยางอิสระไมเก่ียวกับผูอ่ืน  สวนคานิยมดานสังคมจะเปน

แนวทางที่ชี้แนะการปฏิบัติตอคนอ่ืน  ซึ่งบุคคลจะตองคํานึงถึงผูอ่ืน  คํานึงการยอมรับปทัสถานของ

สังคมดวย  เชน  ความกตัญูรูคุณ  การชวยเหลือผูอ่ืน  ความสุภาพออนนอม 

 การแบงประเภทของคานิยมนอกจากจะแบงออกเปนคานิยมสวนบุคคลและคานิยมสวน

สังคมแลว  ยังมีผูแบงคานิยมออกเปนประเภทอ่ืน ๆ  อีกหลายประการ  โดยขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่ใช

ในการแบง  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจในคานิยมและพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากคานิยมได

อยางดี  ดังที่  อีดัวร  สแรงเกอร (Eduard  Spranger,1928)  อางถึงใน  มาลินี  จุฑะรพ (2537)   ได

แบงคานิยมของมนุษยออกเปน  6  ประเภท  คือ 

1)  คานิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ  (Theoretical  Value )  เปนคานิยมที่ศึกษาหาความรู  

ความจริง  เหตุผล  และการรวบรวม  จัดระบบความรู 

2)  คานิยมทางเศรษฐกิจ (Economic  Value) เปนคานิยมท่ีทําใหบุคคลแสวงหาประโยชน  

ทรัพยสิน  และความมั่นคง 

3)  คานิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic  Value ) เปนคานิยมที่เก่ียวของกับความชื่นชม     

พึงพอใจ  ในความงาม  ความเหมาะสม และความกลมกลืนกันในลักษณะตาง ๆ  
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4)  คานิยมทางสังคม  (Social  Value )  เปนคานิยมที่เก่ียวของกับความรักเพื่อนมนุษย       

มีความประสงคทําประโยชนใหแกเพื่อนมนุษย 

5)  คานิยมทางการเมือง  (Political  Value )  เปนคานิยมท่ีเก่ียวของกับอํานาจ  อิทธิพล  

และชื่อเสียง 

6)  คานิยมทางศาสนา  (Religious  Value )  เปนคานิยมในเรื่องของความเชื่อ  และความ

ยึดถือในศาสนา  สิ่งศักด์ิสิทธิ์  หรือจุดมุงหมายอันสูงสุดในจักรวาล 

 

 ฟลิป  ฟนิกซ  (Philip  Phenix,1958  อางถึงใน  ยนต  ชุมจิต , 2534)  ไดแบงคานิยม

ออกเปน  6  ประเภท  ดังนี้ 

1)  คานิยมทางวัตถุ  (Material  Values)  เปนคานิยมที่เก่ียวกับปจจัย  4  ของมนุษย  ไดแก  

เรื่องอาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค 

2)  คานิยมทางสังคม  (Social  Values )  เปนคานิยมที่ชวยกอใหเกิดความรัก  และ

ความสัมพันธกันในสังคม 

3)  คานิยมทางดานความจริง  (Truth  Values)  เปนคานิยมเก่ียวกับความจริง  ซึ่งเปน

คานิยมท่ีสําคัญอยางย่ิงสําหรับผูที่ตองการศึกษาหาความรู  เชน  นักปราชญ   และนักวิทยาศาสตร  

ที่ตองการคนควาหาทฤษฎีแหงความจริงทางธรรมชาติ 

4)  คานิยมทางจริยธรรม(Moral  Values)  ไดแก  ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย             

ความรับผิดชอบ 

5)  คานิยมทางสุนทรียภาพ(Aesthetic  Values) เปนความซาบซึ้งในความดี  ความงามของ

สิ่งตาง ๆ  

6)  คานิยมทางศาสนา  (Religious Values )  เปนคานิยมท่ีเก่ียวกับความปรารถนา        

ความสมบูรณของชีวิต  รวมท้ังความรัก  และการบูชาในศาสนาดวย 
 

 มิสตัน  โรคีช  (Milton  Rokeach,1979 อางถึงใน  พวงแกว ปานพรหมินทร , 2540)           

มีความเห็นวา  คานิยมสามารถแบงออกไดเปน  2  พวก  คือ  คานิยมที่เปนจุดมุงหมายปลายทาง

ของชีวิตหรือสิ่งที่พึงปรารถนาในชีวิตของบุคคล  เชน  ความสําเร็จในชีวิต  ความสงบสุขของตน  

ความสุขในครอบครัว  ฯลฯ  อีกประเภทหนึ่งคือ  คานิยมท่ีเปนแนวทางปฏิบัติที่พึงปรารถนา  เชน  

ความโอบออมอารี  ความซื่อสัตย  ความขยัน  ความกลาและอ่ืน ๆ   และแตละประเภทอาจแบงได

เปนคานิยมสวนบุคคลและสวนสังคม 

รูดอฟ ออตโต (Rudolf Otto อางถึงในวิชัย นิลวิเศษ,2525) ไดกลาวไววา “คานิยมมีอยู 2 

อยางคือ คานิยมทางสังคม ซึ่งไดแกคานิยมที่มนุษยยึดถือวาดีงามถูกตอง ทั้งน้ี โดยมีปทัสถานทาง
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สังคมเปนตัวควบคุม คานิยมทางการเมือง ซึ่งท้ังสองอยางน้ีคือ จริยธรรมที่มนุษยจะพึงกระทําและ

ยึดถือปฏิบัติ เมื่อเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง สูงสงและดีงาม” 

 

วิชัย นิลวิเศษ(2525) ไดแบงประเภทของคานิยมไวเปน 3 ประเภทคือ  

1) ประเภทคานิยมภายนอก (EXTRINSIC VALUE) ของวัตถุสิ่งของ 

2) ประเภทคานิยมทางการตลาด (MARKET VALUE) ซึ่งคํานึงถึงคานิยมทางเศรษฐกิจ 

3) คานิยมทางความคิด (FANCY VALUE) ไดแกคุณงามความดีตางๆในดานจิตใจที่ 

มนุษยยึดถือ 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาว  ผูวิจัยสรุปประเภทของคานิยมไววาคานิยมมีหลาย

ประเภท  ขึ้นอยูกับการจัดประเภทของนักวิชาการ  ซึ่งจากการศึกษาพบวา  การแบงประเภทของ

คานิยมมีลักษณะคลายคลึงกัน  คือ  คานิยมทางวัตถุ  คานิยมทางเศรษฐกิจ  และคานิยมทางสังคม  

คานิยมทางศาสนา  คานิยมทางจริยธรรม  และคานิยมทางดานความจริง  นอกจากน้ียังแบง

ออกเปนคานิยมที่เปนจุดหมายทางชีวิต  และคานิยมที่เปน แนวทางปฏิบัติท่ีพึงปรารถนาของมนุษย 

เปนตน 

 

1.3 การเกิดคานิยม 

 นักวิชาการหลายทานไดอธิบายเก่ียวกับสาเหตุหรือปจจัยตางๆ ที่เปนตนกําเนิดของคานิยม 

ซึ่งมีแนวคิดตางๆ ดังตอไปน้ี 

พิสิธ เจิญสุข (2536) ไดกลาวไววา คานิยมของสังคมเกิดจากความชอบ หรือความนิยมของ 

แตละคน (ปจเจกชน) กอน เมื่อคนหนึ่งนิยม คนอ่ืนนิยมตามอยาง   นิยมกันหลาย  ๆ   คน  จนคนท้ัง

สังคมนิยมสิ่งนั้น   และสิ่งนั้นจึงกลายเปนคานิยมของสังคมไป 

ยนต  ชุมจิต  (2534)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่ทําใหบุคคลเกิดคานิยม  ดังน้ี   

1)  ความคิด  และประสบการณ  คนที่มีประสบการณมากยอมไดรูไดเห็นสิ่งตาง ๆมาก

หรือไมควรทํา  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งท่ีเห็นวาเหมาะสม  และรับเอาเปน

คานิยมของตน 

2)  การอบรมสั่งสอน  การอบรมสั่งสอนที่ถูกวิธีจะชวยใหผูที่ไดรับเกิดสํานึกอันถูกตองเปน

คานิยมท่ียึดไวเปนแนวปฏิบัติเฉพาะตน   แตการอบรมสั่งสอนจะตองกระทําอยางตอเน่ือง 

3)  การชักชวนจากบุคคลอ่ืน  บุคคลที่ใกลชิดเปนที่เคารพนับถือ  จะมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ทําใหบุคคลเกิดคานิยมใหมได 
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4)  การศึกษาเลาเรียน  การศึกษาเลาเรียนทําใหบุคคลไดรับความรู  ความคิดและ

ประสบการณ  รูจักวิธีการวินิจฉัยวาสิ่งใดควรหรือไมควร  เปนเหตุใหเกิดคานิยมและมีการ

เปลี่ยนแปลงคานิยมใหม ๆ 

5)  การเห็นตามกัน  คนที่อยูรวมกันเปนหมูคณะ  มักจะมีความเห็นความรูสึกนึกคิดคลาย ๆ 

กัน  เชน  กลุมวัยรุนมักจะชอบอะไรเหมือน ๆ กันเกิดเปนคานิยมใหม ๆ ที่คลายคลึงกันในสังคม 

6)  การใชกฎขอบังคับ  การใชกฎขอบังคับเปนวิธีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาบางสิ่ง

บางอยางในเวลาจํากัด  การใชกฎขอบังคับนี้หากผูที่มีหนาที่ในการรักษากฎระเบียบไดกระทําหนาที่

ของตนอยางส่ําเสมอและตอเน่ืองแลว  คนที่เคยรูสึกลําบากใจในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง  เมื่อทํา

ไปนาน ๆ จนเกิดความเคยชินแลวก็จะกลายเปนนิสัยไปเอง 

7)  ความนิยมตามยุคตามสมัย  ความนิยมตามยุคตามสมัยเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกระดับ

ความนิยมตามยุคตามสมัยทําใหเกิดคานิยมขึ้นได  แตมีชวงระยะเวลาไมนานนัก  เชน  การแตงกาย  

เมื่อเวลาเปลี่ยนไป  ทําใหคานิยมการแตงกายเปลี่ยนไปดวย  เปนตน 

 

ทิศนา  แขมมณี  (2542)  กลาววา  การเกิดคานิยมอาจมาจากการเรียนรูโดยการสังเกตจาก

ตัวแบบ   ซึ่งสามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน  โดยตัวแบบอาจ

เปนบุคคลจริง  ๆ เปนสัญลักษณ  ไดแก  ตัวแบบที่เสนอผานสื่อตาง ๆ เชน  วิทยุ  โทรทัศน  การตูน  

หรือหนังสือวนนิยาย 

 ลัดดา  เสนาวงษ   (2531)  อธิบายวา  คานิยมเกิดจากการประสบพบเห็น  การไดยิน      

การไดลิ้มรส  การไดสัมผัส  การมีใจชอบคานิยมน้ัน ๆ ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําปรากฏออกมา

ภายนอก  ทําใหทราบวา  คนนั้นมีความเชื่อ  มีศรัทธา  มีอุดมคติ  หรือทัศนคติอยางไร  หรือมี

คานิยมอยางไร  ซึ่งอาจเปนคานิยมท่ีถูกตองหรือไมถูกตองก็ได 

 

ธีรศักด์ิ  อัครบวร  (2543)  กลาววา  คานิยมเกิดจากปจจัยตาง ๆ สรุปไดดังตอไปน้ี 

1)  ความคิดและประสบการณ  คนที่มีประสบการณมากยอมพบเห็นสิ่งตาง ๆ มากทําให

สามารถเปรียบเทียบ  ขอดี  ขอเสีย ของสิ่งตางๆ  ตลอดจนพฤติกรรมที่ควรหรือไมควรทําสามารถ

ตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เห็นวาเหมาะสมไดดี 

2)  การอบรมสั่งสน  ผูที่ไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีสํานึกท่ีถูกตอง  และไดฝกฝนอยาง

ตอเนื่องจึงจะบังเกิดผล  เปนคานิยมที่ถูกตองดีงาม  

3)  การชักชวนจากผูที่ใกลชิด  บุคคลท่ีใกลชิดเปนที่เคารพนับถือ  จะมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือคานิยมของบุคคลไดอยางมาก  เชน  การติดยาเสพติด  หรือของมึนเมา

ของเด็กวัยรุน  มีสาเหตุมาจากการชักชวนของเพื่อนเปนปจจัยสําคัญมากที่สุด 
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4) การปลูกฝงอุดมการณ  อุดมการณเปนเรื่องของความเชื่อ  คนที่ไดรับการปลูกฝงใหมี

ความเชื่อยึดถือในสิ่งใดก็จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ๆ ยากแกการเปลี่ยนแปลง  เชน  คนท่ีไดรับการ

ปลูกฝงใหยึดมั่นในความเปนประชาธิปไตยแลว  ยอมยากท่ีจะถูกชักชวนใหเลื่อมใสตอการปกครอง

ในระบอบเผด็จการ 

5)  การศึกษาเลาเรียน  การศึกษาทําใหไดรับความรู  ความคิดและประสบการณ  ทําใหรูจัก

วิธีการวินิจฉัยวาสิ่งใดควรมิควร 

6)  การเห็นตามกัน  คนที่อยูรวมกันเปนหมูคณะ  มักจะมีความรูสึกนึกคิดคลาย    ๆ   กัน     

คนในแตละทองถ่ินยอมจะชอบอะไรเหมือน ๆ กัน  เชน  วิธีปรุงอาหาร  การตอนรับแขก  เปนตน 

7)  การใชกฎ  หรือขอบังคับ เปนวิธีตองการเปลี่ยนแปลงหรือปลูกฝงบางสิ่งบางอยางใน

เวลาจํากัด  การบังคับใหกระทําบางอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่องแลว  จนเกิดความเคยชินแลวจะ

กลายเปนการยอมรับในท่ีสุด 

8)  ความนิยมตามยุคตามสมัย  คานิยมบางอยางเปนความนิยมตามยุคตามสมัยที่เกิดขึ้น

ไดกับบุคคลทุกระดับ  แตคานิยมแบบนี้มักจะมีชวงระยะเวลาไมนานนัก  เชน  คนที่เคยนิยมชมชอบ  

กีฬาระดับโลก  เฉพาะในเวลาชวงที่มีการแขงขัน  พอเวลาเปลี่ยนไปก็เลิก 

 

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมานั้นผูวิจัยสามารถสรุปเก่ียวกับการเกิด

คานิยมไดวา  บุคคลและสังคมอาจเกิดคานิยมขึ้นได  โดยอาศัยตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม

และประสบการณของตนเองนอกจากน้ีคานิยมสามารถเกิดจาก การไดรับการอบรมสั่งสอน    และ      

การชักชวนจากเพื่อน  หรือคนใกลชิด   แลวมีการรับ การถายทอดตอกันมา  หรือความนิยมชมชอบ

คลอยตามกันจากแบบอยางที่ปรากฏ  ตามยุคตามสมัย  หรือการถูกบังคับใหปฏิบัติจนกระทั่งเกิด

การยอมรับและเคยชินไปในที่สุด 

1.4 ลักษณะคานิยมของสังคมไทย 

กลาวถึงลักษณะของคานิยมของสังคมไทยแลวไมสามารถระบุไดชัดเจนวาในสังคมไทย 

เรามีคานิยมใดบางที่เปนเอกลักษณของคนไทยอยางแทจริง ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยจึงไดคนควาและ

รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับลักษณะของคานิยมของสังคมไทยจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญหลาย

ทานดังตอไปนี้ 

 อุทัย หิรัญโต (อางถึงใน พิสิฐ  เจริญสุข,2536) ไดกลาวถึงลักษณะคานิยมของสังคมไทยไว

ในหนังสือหลักสังคมวิทยาตอนหนึ่งวา 

1) คนไทยยกยองคนร่ํารวย เงินเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เงินจึงเปนสิ่งที่ทุกคน 
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ปรารถนาแตในสังคมไทยนั้นยกยองคนท่ีมีฐานะมั่นคงเปนพิเศษ    ใครมีเงินมากก็มักจะไดรับการ   

ยกยองคนที่มีฐานะมั่นคงเปนพิเศษ ใครมีเงินมากก็มักจะไดรับการยกยองวามีเกียรติ โดยไมคํานึงถึง

วาจะไดเงินมาดวยวิธีใด 

2) คนไทยยกยองอํานาจ การมีอํานาจทําใหคนอ่ืนกลัวเกรง ยอมตาม เคารพนับถือนํามา 

ซึ่งสิ่งท่ีปรารถนาไดโดยงาย ฉะนั้น ตําแหนงที่อํานาจจึงเปนตําแหนงที่ปรารถนาของคนสวนใหญ 

3) คนไทยยกยองความมีจิตใจนักเลง คือกลาไดกลาเสีย เข็มแข็ง เด็ดขาด รัก และพิทักษ 

ลูกนองพวกพอง คนมีจิตใจเชนนี้ ยอมเปนที่รักใคร และเคารพนับถือของคนสวนมาก 

4) คนไทยนิยมการเปนเจานาย หมายถึงคนที่มีตําแหนงที่มีเกียรติ ทํางานที่ไมตองใชกําลัง  

การเปนเจานายถือกันวามีเกียรติสูง เปนที่ยกยองในสังคม 

5) คนไทยยกยองความกตัญูรูคุณ ใหความเคารพนับถือไมเนรคุณตอผูที่ใหความ 

ชวยเหลือมีบุญคุณแกตนเรื่องนี้เปนคานิยมของคนไทยทั่วไป 

6) คนไทยยกยองผูมีความรู โดยมีความรูสูงไดรับการศึกษามาก จะเปนที่ยกยองนับถือ 

ของคนทั่วไป 

จะเห็นไดวาคานิยมของคน และคานิยมของสังคม เปนเครื่องกําหนดความประพฤติปฏิบัติ 

ของบุคคลและมีอิทธิพลตอความประพฤติอันมีผลกระทบถึงความเจริญ หรือความเสื่ออมของสังคม 

กลาวคือ สังคมท่ีมีความนิยมที่เหมาะสมและถูกตอง เชน ความซื้อสัตย ความขยันหมั่นเพียร ความ

เสียสละ ความสามัคคี สังคมนั้นจะมีความเจริญไมหยุดย้ัง 

 สุพัตรา  สุภาพ(2538 อางถึงใน นิภาพร  มาพบสุข ,  2540)ไดลักษณะของคานิยมในสังคม

เมืองและคานิยมในสังคมชนบทไทยไวดังตารางขางลางนี้ 

 

 

 

ตารางท่ี 2   ตารางเปรียบเทียบคานิยมสังคมเมืองและสังคมชนบท 

คานิยมสังคมเมือง คานิยมสังคมชนบท 

1.  เชื่อในเรื่องเหตุและผล 1.  ยอมรับบุญรับกรรมไมโตแยง 

2.  ขึ้นอยูกับเวลา 2.  ขึ้นอยูกับธรรมชาติ 

3.  แขงขันมาก 3.  เชื่อถือโชคลาง 

4.  นิยมตะวันตก 4.  ชอบเสี่ยงโชค 

5.  ชอบจัดงานพิธี 5.  นิยมเครื่องประดับ 

6.  ฟุมเฟอยหรูหรา 6.  นิยมคุณความดี 

7.  นิยมวัตถุ 7.  นิยมพิธีการและทําบุญเกินกําลัง 
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8.  ชอบทําอะไรเปนทางการ 8.  ชอบเปนฝายรับมากกวาฝายรุก 

9.  ยกยองผูมีอํานาจผูมีตําแหนง 9.  ทํางานเปนเลน ทําเลนเปนงาน 

10. ขาดระเบียบวินัย 10. พึ่งพาอาศัยกัน 

11. ไมรักของสวนรวม 11. มีความเปนสวนตัวมากเกินไป 

12. พูดมากกวาทํา 12. รักญาติพี่นอง 

13. ไมชอบเห็นใครเหนือกวา 13. มีความสันโดษ 

14. เห็นแกตัวไมเชื่อใจใคร 14. ความหวังสุขชาติหนา 

 

 สุนทรี  โดมิน (อางถึง นิภาพร  มาพบสุข,2540) ไดทําวิจัยพบวาคนไทยในชนบทสวนใหญมี

คานิยมตอไปนี้ 

1) เชื่อโชคลาง 

2) ใหความสําคัญในความสัมพันธ 

3) เชื่อมั่นในศาสนา 

4) เกรงใจผูอ่ืน 

5) รักเพื่อนบาน 

6) ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

7) มักนอย 

 

ประเสริฐ  แยมกลิ่นฟุง(อางถึงใน นิภาพร  มาพบสุข,2540)ไดใหทัศนะคานิยมใน 

สังคมไทยดังนี้ 

1) รักอิสรภาพหรือความเปนไทย 

2) เปนตัวของตัวเอง 

3) มีความมักนอย 

4) ชอบหาความสุขในชีวิต 

5) เชื่อฟงผูใหญ 

6) ชอบความโออา 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมานั้นผูวิจัยสามารถสรุปเก่ียวกับลักษณะของ 

คานิยมของสังคมไทยไดวา คานิยมของสังคมสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญ คือคานิยมของคน

ในชนบท และคานิยมของคนในเมือง ซึ่งทั้งสองมีคานิยมที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง คนในชนบทจะมี

คานิยมที่รักอิสระ มีความสามัคคีกันในชุมชน เอ้ือเฟอเพื่อแผซึ่งกันและกัน ซึ่งคนในเมืองมีคานิยม

ตรงกันขามกับคนในชนบทเชน ชอบความโออา หรูหรา ฟุมเฟอย ยกยองคนโดยวัดจากวัตถุ 
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1.5 ความสําคัญของคานิยม 

 วิชัย  นิลวิเศษ (2525) ไดกลาวถึงความสําคัญของคานิยมไววา 

“คานิยม” มีความสําคัญย่ิงตอบุคคล และกลุมชนในสังคม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ   

“วัฒนธรรม”  วัฒนธรรมเปนวิถีทางดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตัวเกณฑ พิจารณาความดี-ความเลว, 

ความควร-ไมควร,เหมาะสม-ไมเหมาะสม ตามที่ไดปฏิบัติตนอยูในสังคมน้ัน เปนระดับแหงความ

เชื่อถือหรือทัศนคติของบุคคลและกลุมคณะเปนสวนรวมในสังคมนั้นๆดวย คานิยมใดที่บุคคลและ

สังคมนั้นยอมรับนับถือ    หากเปนสิ่งท่ีดีตรงตามความปรารถนา      มีความถูกตองเหมาะสมและ     

ชอบธรรม ก็จะมีสวนทําใหบุคคลและสังคมนั้นๆ มีความเจริญรุงเรืองมั่งค่ังและมั่นคง คานิยมใดท่ี

ขาดคุณสมบัติขางตน เมื่อบุคคลและกลุมในสังคมท่ียึดมั่นในคานิยมผิดๆ ก็จะประสบความเสื่อม

สลายไปในที่สุด คานิยมใดในสังคมที่มีผูยอมรับนับถือมากขึ้น อาจกลายเปน “วัฒนธรรม” หรือ 

“ลักษณะประจําชาติแตละชาติ” ไปก็ได 

 

ชํานาญ  นิศารัตน (อางถึงในพิสิฐ   เจริญสุข,2536) กลาวถึงความสําคัญของคานิยมดังนี้ 

คานิยมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยคือ 

1)   เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย 

2)   เปนหลักในการประเมินคาของความประพฤติ 

 

1)  คานิยมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย 

มนุษยมีความประพฤติเปนคนเห็นแกประโยชนสวนตัว หรือเปนแกประโยชนสวนรวม  

หรือเห็นแกความถูกตองก็ขึ้นอยูกับปรัชญาชีวิตหรืออุดมคติท่ีแตละคนยึดถือเชน   พวกที่ถือความสุข

เปนสิ่งที่ดีที่สุด ก็จะแสวงหาความสุข โดยไมคํานึงถึงศีลธรรม ขอใหตัวเองไดรับความสุขอยางเดียว    

พวกท่ีถือวา ปญญาและเหตุผลเปนสิ่งที่ดีที่สุดกอนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ตองใชปญญาและเหตุผล

พิจารณาผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น แลวเลือกทําในสิ่งที่คิดวาถูกพวกท่ีถือวา ความ

หลุดพนจากกิเลศตัณหาเปนสิ่งที่ดีที่สุด ก็จะปฏิบัติตาม คําสอนของศาสนา เพื่อใหจิตใจสงบและ

หลุดพนจากกิเลศตัณหาและความสุขท้ังปวง 

2)  คานิยมเปนหลักในการประเมินคาของความประพฤติ 

การที่เราจะประเมินคาของความประพฤติไดวา อะไรดี อะไรเลว อะไรถูก อะไรผิด เราตอง 

ใชคานิยมเปนตัวชี้ขาดคือ  ถาเราเชื่อวาความสุขท่ีดีท่ีสุด การกระทําใดๆที่กอใหเกิดความสุข      การ

กระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูก การกระทําใดที่ไมกอใหเกิดความสุขหรือกอใหเกิดทุกข การกระทํานั้นเปนสิ่งที่

ผิด    ถาเราเชื่อวาความรูและคุณธรรมดีที่สุด การกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดความสุขก็ไมจําเปนตองถูก
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เสมอไป แตการกระทําที่เกิดจาการใชปญญาความรูและประกอบดวยคุณธรรมเปนสิ่งที่ถูกการ

กระทําใดท่ีทําไปโดยปราศจากความรูและไมมีคุณธรรมเปนสิ่งท่ีผิด   ถาเราเชื่อวาการ หลุดพนจากกิ

เลศตัณหาดีที่สุดการกระทําใดๆ ที่จะทําใหมนุษยหลุดพนจากกิเลศตัณหาบรรลุนิพาน หรือไดไปอยู

กับพระเจาในสวรรค การกระทําน้ันเปนสิ่งที่ถูก การหมกมุนอยูในความสุขความเพลิดเพลินอันเกิด

จากกิเลศตัณหาเปนสิ่งที่ผิด 

 ตามแนวคิดของผูวิจัยสามารถสรุปถึงความสําคัญของคานิยมไดวา คานิยมเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองเปนเกณฑ ในการพิจารณาความดี-ความเลว  , ความควร-ไมควร   , 

เหมาะสม-ไมเหมาะสม ซึ่งถาคนในสังคมเลือกท่ีปฏิบัติตามคานิยมที่ถูกที่ควรและเหมาะสมแลว 

สังคมนั้นๆ ก็จะเจริญรุงเรือง 

 

 

1.6 คานิยมท่ีควรปลูกฝง 

เอกสารการสอนชุดวิชา จริยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

(อางถึงในพิสิฐ   เจริญสุข,2536) ไดกลาวถึงคานิยมที่ควรปลูกฝงไววา “สังคมไทย”  มีความ

เจริญกาวหนาและมีความสันติสุขแตปจจุบันนี้ปญหาที่เก่ียวกับคานิยมอันเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศมีอยูหลายประการ    การที่จะไดมาซึ่งสังคมที่ดีตามความปรารถนานั้น เปนตองมีการ

ปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมท่ีเหมาะสมกับสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามพลังผลักดันของความ

เจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปจจุบัน 

 

 การพิจารณาคานิยมของคนในสังคมที่มีความเจริญกาวหนาพบวา คานิยมท่ีเปนอยูใน

สังคมเหลาน้ันและเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยใหดีขึ้นมีอยูมากในหลายดาน กลาวคือตอง

ปลูกฝงคานิยมที่ดีเก่ียวกับตนเอง(Self-oriented value) คานิยมที่ดีสําหรับการรวมกลุม (group – 

oriented values) คานิยมท่ีดีเก่ียวกับสังคม (society - oriented values) คานิยมเก่ียวกับชาติ 

(nation - oriented values) คานิยมที่ดีเก่ียวกับมนุษยชาติ (mankind - oriented values) และ

คานิยมที่ถูกตองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (environment - oriented values) การปลูกฝงคานิยมเหลานี้

จะตองเริ่มต้ังแตวัยเด็ก และจะตองอาศัยสถาบันตางๆเชน  สถาบันครอบครัว กลุมเพื่อน สถาบัน

ศาสนา กลุมอาชีพ สื่อมวลชน แตสถาบันที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดนาจะเปนสถานศึกษาน้ันเอง 

 การรีบดวนในชวงเวลาน้ี ควรเลือกคานิยมที่มีความจําเปนตอความมั่นคงของสังคม และตอ

การพัฒนาประเทศจากการมองเห็นคานิยมที่มีอุปสรรค และพฤติกรรมอันมีปญหา   คานิยมท่ีควร

ปลูกฝงจึงควรเปนคานิยมที่มีลักษณะตรงกันขาม     ซึ่งควรจะเปนคานิยมดังนี้ คือ                         

(พิสิฐ   เจริญสุข   , 2536) 
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1) ความนิยมไทยและความรักชาติ 

เพื่อตองการใหคนไทยมีความภูมิใจในชาติยอมเสียสละและอุทิศตนใหแกประเทศชาติ

รวมทั้งมีความซาบซึ้งและพอใจในผลผลิตตางๆ ของคนไทยเพื่อลดการเสียดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองระหวางประเทศน้ันเอง สภาพที่เปนอยูปจจุบันมีคนไทยจํานวนไมนอยอพยพไปอยู

ตางประเทศ แตก็ยังใหตัวแทนท่ีอยูในประเทศไทยทําการขูดรีดและหาผลประโยชนสงเงินทองไปให

ตน เงินทองและทรัพยากรของประเทศจึงรั่วไหลออกนอกประเทศโดยไมจําเปนอยางมหาศาล ในการ

ปลูกฝงใหคนไทยรักชาติไทยน้ัน ทางฝายรัฐบาลก็ดี และฝายเอกชนทั้งหลายก็ดีจะตองสรางสิ่งที่ดี ที่

นาพึงปรารถนาท่ีควรแกการภาคภูมิใจของประชาชนไวดวย เชน การใหเสรีภาพแกประชาชน การ

สรางความเปนประชาธิปไตย การใหความเทาเทียมกันระหวางชนชั้นทางสังคมตลอดจนการให

ความปลอกภัยแกประชาชน สําหรับในดานการเสริมสรางความนิยม จะตองทําใหคนไทยนิยมสิ่งที่

ผลิตหรือสรางขึ้นไดโดยคนไทยซึ่งรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมตางๆ เชน พระพุทธศาสนา ภาพยนตร

ไทย ภาษาไทย และสินคาไทย เปนตน สําหรับสินคาของไทยนั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําใหคน

ไทยนิยมใหจงไดเพราะการที่คนไทยนิยมสินคาของตางชาตินั้น           เปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่งที่ทํา

ใหประเทศไทยตองเสียดุลการคาตลอดมาและกอใหเกิดความปนปวนทางเศรษฐกิจ ทางฝายผูผลิต

เองก็จะตองเอากําไรไปปรับปรุงคุณภาพสินคาของตนใหดีขึ้นเรื่องๆ เพื่อใหเทาเทียมหรือสูงกวา

ตางประเทศในท่ีสุด ทางฝายผูปริโภคก็ตองยอมทนใชของไทยท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาของตางชาติไป

พลางๆกอนโดยถือวา การท่ีเราชวยกันอุดหนุนสินคาไทยไปเรื่อยๆ วันหน่ึงขางหนาสินคาไทยก็จะมี

คุณภาพสูงขึ้นอยางแนนอน และถาไมชวยกันในลักษณะน้ีสินคาไทยก็คงจะมีคุณภาพขึ้นไมได 

2) การถือประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง 

คนไทยสวนมากเมื่อจะทําอะไรมักจะคํานึงถึงตนเอง โดยมิคํานึงถึงกลุม หรือผลประโยชน

ของสวนรวมซึ่งมีลักษณะตรงขามกับคานิยมของชาติท่ีเจริญกาวหนา การที่คนไทยมีคานิยมถือเอา

ประโยชนตนเปนท่ีต้ังนั้น ทําใหผูท่ีคอยตักตวงผลประโยชนใหแกตนฝายเดียว เขาลักษณะมือใคร

ยาวสาวไดสาวเอา จึงใหบุคคลอ่ืนท่ีดอยโอกาสตองเสียเปรียบ และตกอยูในสภาพที่เดือดรอน ซึ่ง

เปนเรื่องที่เปนการทําลายมนุษยธรรม องคกรตางๆ ไมวาบริษัทเอกชนก็ดี หนวยราชการก็ดี มักจะอยู

ในสภาพท่ีลูกจางคอยจองเอาเปรียบอยูเสมอ เชน พยายามทํางานใหนอยหรือหลบหลีกงานหรือใช

วิธีการตางๆ ที่คิดวาจะไดเปรียบบริษัทหรือหนวยงานราการน้ัน ดังนั้นการที่คนไทยโดยสวนรวมมี

ลักษณะดังนี้ ทําใหงานท่ีคนไทยรวมกันทํานั้นประสบความลมเหลวและเปนอุปสรรคตอความ

เจริญกาวหนาของประเทศจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางคานิยมการถือประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง

ใหเกิดขึ้น 
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3) คานิยมเก่ียวกับความเขมแข็งทางดานอุปนิสัยการทํางาน 

เมื่อเปรียบเทียบความเขมแข็งทางดานอุปนิสัยการทํางานกับประเทศตางๆ ในเอเชีย เชน 

ญี่ปุนก็ดี ไตหวันก็ดี เกาหลีก็ดี และสิงคโปรก็ดี ประชาชนคนไทยเราสวนใหญยังไมมีความเขมแข็ง 

ขาดความพรอมที่จะทํางานหนัก ไมขยันขันแข็ง ไมอดทนตออุปสรรคและความยากลําบาก ไมคอยมี

ความคิดริเริ่ม ไมคอยมีวินัยในตนเอง ไมมีความหนักแนนหรือเอาจริงเอาจังกับการงานไมถือวางาน

สําคัญที่สุดในชีวิต เรามักจะไดยินไดฟงคํากลาวบอยๆวา คนไทยชอบทํางานเบาๆ ชอบทํางานสบาย 

เชน รับราชการ และชอบงานที่สนุกสนาน เปนตน ดังน้ัน งานประเภทที่สําคัญเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีตองอาศัยความอดทนสูงเอาจริงเอาจังและตองขยันหมั่นเพียรมาก จึงไมเปนที่นิยมเพื่อ

ปลูกฝงความแข็งแกรงทางดานอุปนิสัยจะตองเรงดําเนินการจะตองสรางคนไทยทํางานอยางมี

จุดมุงหมาย เปนระบบมีวัฒนธรรม กลาวคือ มีความขยันขันแข็ง มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบ 

มีความกลาในการเสี่ยงที่ไดรวมกันวิเคราะหและมีความแนวแนจริงจัง 

4) คานิยมเก่ียวกับการประหยัด 

การที่คนไทยชอบความหรูหราฟุมเฟอย ซึ่งอาจเห็นไดจากลักษณะการแตงกายก็ดี การ    

จัดงานก็ดี การตกแตงบานก็ดี ฯลฯ ทําใหตองสูญเสียเงินทองไปโดยใชเหตุ ทําใหเงินออมในระดับ

ครอบครัวก็ดี ในระดับประชาชาติก็ดี ไมมีหรือไมพอ ทําใหเงินทุนที่จะใชในการประกอบธุรกิจหรือ

การลงทุนตางๆ ตองขาดแคลน บางทีตองกูหนี้ยืมสินจากผูอ่ืนหรือจากตางประเทศ ลักษณะอยางนี้

เปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางย่ิงดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางมากที่จะตองหา

หนทางทําลายคานิยมความหรูหราฟุมเฟอยเสีย และในขณะเดียวกันก็สรางคานิยมเก่ียวกับความ

ประหยัดใหเกิดขึ้นแทน ซึ่งในการประหยัดนี้ควรจะคลุมรวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรของชาติทุก

ดาน อาจจะถึงกับตองสรางนิสัยการบริโภคของคนไทยเสียใหม 

5) คานิยมเก่ียวกับความเสมอภาคและยุติธรรม 

สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ําในดานตางๆ อยูมาก การปฏิบัติงานตางๆ ของขาราชการซึ่ง

โดยหลักการแลว ตองบริการประชาชนอยางเสมอภาคและยุติธรรม แตมักจะกระทําไปในลักษณะท่ี

เห็นแกพรรคแกพวก หรือเห็นแกอามิสสินจางอยูเสมอ ดังนั้นผูที่ตกอยูในชั้นตํ่าของสังคมมักจะ

เสียเปรียบในทุกเรื่องทําใหผูที่อยูในกลุมน้ีมีทัศนคติที่ไมดีตอสังคม และอยูในสภาพที่รูสึกเปน   ปม

ดอยอยูตลอดเวลา ทําใหขาดกําลังใจที่จะสรางผลผลิตใหแกประเทศชาติอยางเต็มที่ไมมีความรัก

ชาติอยางจริงจัง ตลอดจนมีความคิดที่จะตอสู    ผูที่อยูในชนชั้นเหนือกวาเรื่อยๆไป ความแตกแยก

ของคนในชนชาติจึงอาจเกิดขึ้รุนแรงไดฉะนั้นเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชาติ และเพื่อสงเสริม

ความเจริญกาวหนาของประเทศ บุคคลที่อยูในสังคมไทยทุกคนควรจะรับการปฏิบัติในลักษณะท่ีเปน

ธรรม หรือในลักษณะท่ีเทาเทียมกันทั่วหนารัฐบาลก็ควรจะพยายามทําใหชองวางระหวางชั้นแคบลง

มากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
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6) คานิยมเก่ียวกับความมีเหตุผลหรือมีหลักการ 

ในสังคมสมัยใหม ที่เจริญกาวหนาแบบตะวันตกนั้น การดําเนินชีวิตและการทํางานตางๆ 

ยึดถือเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ เชน ในการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน ก็จะตองยึดเอาหลักการและ

กฎเกณฑที่ไดต้ังเอาไว โดยไมคํานึงถึงวาเปนคนกันรูจักกันหรือไม เปนญาติกันหรือไมหรือจบจาก

มหาวิยาลัยอะไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเรื่องสวนตัวมักจะไมเขามามีสวนเก่ียวของ นอกจากน้ีการ

แตงต้ังโยกยายขาราชการก็ดี การเลื่อนขั้นตําแหนงก็ดี การเขาศึกษาในโรงเรียนตางๆ ก็ดี ผูที่มีพรรค

พวกมักถูกกีดกัน ท้ังๆ ที่ผูน้ันอาจจะเปนคนที่มีความรูความสามัคคี ดังน้ันในการท่ีทําใหทุกสิ่ง   ทุก

อยางในสังคมดีขึ้นเราจะตองปลูกฝง และเสริมสรางคานิยมที่เก่ียวกับเหตุผลและการใชสติปญญา

ใหมากขึ้น 

 จากที่กลาวสรุปไดวาคานิยมท้ัง 6 ประการนี้ เปนคานิยมท่ีมีลักษณะชวยเสริมสรางชีวิตและ

สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย หรือจะเรียกวา คานิยมที่ปรารถนาก็ไดคานิยมเหลาน้ี

ควรนําไปปลูกฝงอยางเรงดวน คานิยมอ่ืนๆ ที่สําคัญและตองกระทําตอไปอยางตอเน่ืองคือคานิยม

ดานคุณธรรมของศาสนา คานิยมทางวิทยาศาสตรคานิยมเก่ียวกับระเบียบแบบแผนของสังคม และ

คานิยมในเรื่องมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม เปนตน 

1.7  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคานิยม 

1.7.1  การเปลี่ยนแปลงคานิยม 

นักศึกษาเปนผูที่อยูในวัยรุน  ซึ่งเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและ 

จิตใจมากมีความตองการที่จะเปนอิสระ  รับแบบอยางการปฏิบัติตนจากผูใหญ  ดารานักแสดงท่ีมี

ชื่อเสียง  และเพื่อนวัยรุนดวยกัน  ในปจจุบันสื่อมีความสําคัญตอวัยรุนมาก  สื่อท่ีสําคัญคือโทรทัศน  

หนังสือวารสาร  แหลงบันเทิง  ศูนยการคาสิ่งเหลานี้เปนสถานท่ีที่ทําใหวัยรุนเห็นแบบอยางและมี

ความหลงใหลเลียนแบบตามกัน  ไดมีนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยา  กลาวถึง  การพัฒนาคานิยม

ไวหลากหลาย  ดังนี้ 

  สุพัตรา  สุภาพ  (2535)  กลาววา  เพื่อนมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก  และมักจะเห็นวา

เพื่อนเปนสิ่งจําเปนจะขาดเสียมิได  ในการทําอะไรทุกอยางตองอาศัยเพื่อน  มีอะไรมักจะเลาใหฟง 

หรือขอความเห็น  ขอคําปรึกษา  และปรับทุกขรอนของตน  มากกวาจะคิดพึ่งพอแม  เพราะคิดวาพอ

แมไมเขาใจจิตใจของตน 

  โสภา  ชปลมันน ( 2543 )  กลาวถึง  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคานิยมของคน

ไทยในปจจุบันวามีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เหลานี้ 

1)  การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของระบบคมนาคมและการสื่อสาร    

2)  การลมสลายของระบบคุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของ     

คนไทย 
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3)   การพัฒนาทางดานการศึกษาที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

4)  การลมสลายของสถาบันครอบครัว  การขาดความเขาใจ  ขาดความใกลชิด   

ความรัก  ความอบอุน  และขาดสัมพันธภาพสายใยความรัก  ความอบอุนในครอบครัว 

5)  อิทธิพลจากสื่อสารมวลชน  ในสังกัดยุคสารสนเทศ 

6)  อิทธิพลของวัฒนธรรม  คานิยมของโลกตะวันตก  ซึ่งเขามามีอิทธิพลเปลี่ยน 

วิธีการดําเนินชีวิตของสังคมไทย 

7)  อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมของวัยรุนซึ่งมีอิทธิพลไปถึงผูใหญในปจจุบัน 

  กุญชรี  คาขาย  (2542)  ไดกลาววา  การเปลี่ยนแปลงคานิยมของวัยรุนวามีสาเหตุ

มาจาก 

1)วัยรุนตองการสรางแรงจูงใจ  เพื่อใหผูอ่ืนยอมรับจึงพยายามปฏิบัติตนใหดูแปลก 

ใหมตามเพื่อน 

2) วัยรุนตองการ  เลียนแบบคนท่ีตนเห็นวา  นําสมัยจึงทําตามอยาง  เชน  ตาม 

อยางดาราที่ตนชื่นชอบ  ดังนั้น  ผูที่เปลี่ยนแปลงคานิยมไดงายท่ีสุด  คือวัยรุน  หรือยาวชนที่อยูใน

สังคม 

 

  สุรางค  โควตระกูล  (2541)  กลาวถึงความสําคัญของเพื่อนในวัยรุนวา  วัยรุนเปน

วัยท่ีสนใจความคิดของเพื่อนเปนหลัก ในวัยเดียวกันมักจะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน  เพราะฉะนั้น    

เมื่อมีปญหาอะไรก็จะปรึกษาเพื่อน  เปดเผยความลับกับเพื่อน  และจะคบเพื่อนท่ีมีคานิยมที่

เหมือนกันเสียเปนสวนใหญ  เพราะเห็นวาเพื่อนเขาใจตนเองมากกวาผูใหญ  คํากลาวเชนนี้แสดงให

เห็นวาเพื่อนมีอิทธิพลทําใหคนวัยรุนเปลี่ยนแปลงคานิยมได 

  สุชา  จันทนเอม (2541)  กลาวถึง  การเปลี่ยนแปลงคานิยมของคนวัยรุนวาวัยรุน

เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  และจิตใจ  จะมีความคิดอานตองการเลียนแบบ  จากพอ

แม  บุคคลท่ีอยูใกลชิดเพื่อใหตนเปนที่ยอมรับของสังคม 

  ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป (ม.ป.ป.:10)  กลาววา  วัยรุนในปจจุบันนิยมดู

โทรทัศนมาก  ถาดูในสิ่งที่เปนความรูก็เปนประโยชนอยางย่ิง  แตถาดูภาพยนตรประเภทตอสู        

จะทําใหเด็กเลียนแบบกาวราว  เลียนแบบวิธีการแกปญหาที่ไมถูกตอง  เห็นความกาวราวเปนเรื่อง

ธรรมดา นอกจากนี้โทรทัศนจะมีวิธีการประชาสัมพันธชวนเชื่อใหซื้อสินคาดวยความอยากได  เพราะ

ไดรับการกระตุนเราใจ  พอแมหามปรามไดยาก 

  จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวา  การเปลี่ยนแปลงคานิยมของคนในวัยรุนมีสาเหตุ

มาจากคนใกลชิดหรือกลุมเพื่อนสนิทในวัยเดียวกันมากกวาผูใหญ  เนื่องจากคนในวัยเดียวกันมักจะ

มีความตองการคลายกันและอาจจะมีสาเหตุมาจากความเจริญกาวหนาและวิวัฒนาการดาน
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ขาวสารขอมูล  การคมนาคมท่ีแพรขยายมาสูวัยรุนโดยไมมีตัวกลั่นกลอง  เมื่อวัยรุนไดรับขอมูล

ดังกลาวจึงมีความตองการที่จะเลียนแบบคนหรือพฤติกรรมตางๆ ที่ตนชื่นชอบโดยเฉพาะดารา

นักแสดง   

 

1.7.2  การพัฒนาคานิยม 

พระสิริวุฒิเมธี อางถึงในเชาวลิต  สุไลมานดี  (2543)  กลาวถึงการพัฒนาคานิยม 

ใหแกเยาวชนวา  การพัฒนาคานิยมของเยาวชนไทย  ทําไดโดยการประยุกต  เอาหลักจริยธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาประกอบจึงจะทําใหการพัฒนาคานิยมสมบูรณย่ิงขึ้น  เพราะประเพณีวัฒนธรรม

ของไทย  รวมไปถึงหลักปฏิบัติและกิริยามารยาททางสังคมบางอยาง  ลวนไดรับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนาและไดเสนอแนะแนวคิดเพื่อพัฒนาคานิยมของเยาวชนไวดังน้ี 

1)  แนะนําใหเห็นทั้งคุณและโทษของการคบเพื่อน  เพื่อนท่ีดียอมจะชวยเหลือ 

พึ่งพาอาศัยไดในคราวคับขันจําเปน  สวนเพื่อนที่ไมดียอมทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง  เสียทรัพยสมบัติ

และเสียหนาที่การงาน 

2)  แนะนําใหเขาใจถึงสภาพความไมแนนอนของชีวิต (พระไตรลักษณ) และหลัก 

ปฏิบัติอ่ืน ๆ ตอเพศตรงขาม รางกายของวัยรุนเจริญเติบโตเร็ว ผูปกครองหรือครูอาจารย จะตองให

ความรูและแนะนําใหเขาใจในเรื่องเพศอยางถูกตอง ไมควรปกปด หรือปลอยใหเขาใจเอง  

นอกจากน้ีผูปกครองควรชี้แนะใหเขาใจสภาพที่แทจริงของโลกที่ตกอยูในอํานาจของความไมจริงแท    

แนนอน  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3)  ยกยองสรรเสริญเปนครั้งคราว  เมื่อเขาประสบผลสําเร็จในการเรียน  หรือ 

สามารถสรางประโยชนใหแกสังคม 

4)   แนะนําใหเขาใจความหมายของชีวิต  และใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ผูท่ี

เขาใจ 

ชีวิตจะมีความเชื่อมั่นในตนเองวา  ชีวิตน้ีเต็มไปดวยปญหา  ปญหามาคูกับชีวิต  เราไมอาจจะหนี

ปญหาได  เราควรกลาเผชิญปญหาตาง ๆ ชีวิตมีทั้งความสุขและความทุกข  มีผิดหวังและสมหวัง 

 

สุมน  อมรวิวัฒน (2538)  เสนอแนะถึงการพัฒนาคานิยมวาผูใหญตองรูจักพูดชัก 

จูงหวานลอมจนเด็กเชื่อฟง  อยาขูเข็นเด็ก  เพราะจะทําใหเด็กเชื่อฟงชั่วครูชั่วยามเทานั้น  ตองรูจัก

อธิบายเหตุผล  สรางศรัทธา  เสริมแรงใหเด็กสนใจ  พิสูจนจนเห็นจริงในสิ่งดีชั่ว  และกระทําตนเปน

แบบอยางที่ดี  ผูใหญตองสังเกตพฤติกรรมของเด็กอยูเสมอ  และรูจักหามปรามอยางใจเย็น  การ

อบรมเด็กน้ันตองใชเวลาและอดทนคอยเปนคอยไป 

รวีวรรณ  ชินะตระกูล (2540)  กลาวถึง  การพัฒนาคานิยมขึ้นอยูกับความเชื่อ   
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ความเห็น  ความเขาใจ  หรือยอมรับ  หรือท่ีเรียกวา  “อุดมคติ”  ของบุคคลที่ยึดถือเปนจุดหมาย

สูงสุดของชีวิต  อุดมคติที่บุคคลยึดถือมี  2 แบบ คือ (1)  แบบที่ชอบใจ  ถูกใจและรับเอามายึดถือไว  

(2)  แบบพิจารณามองเห็นเหตุผลดวยตัวเอง  เขาใจชัดเจน  แนใจ  แลวจึงยึดถือปฏิบัติตาม  ซึ่ง   

พระธรรมปฎก  สรุปวา  แบบที่  2   นี้เปนแบบที่เหมาะสมที่สุด 

ทิศนา  แขมมณี (2542)   กลาวถึง  วิธีการพัฒนาคานิยมใหเกิดแกนักเรียน  โดยใช 

การสังเกตดวยแบบ  ควรดําเนินการเปน  5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1) กระตุนใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสและต้ังใจสังเกตตัวแบบ 

2)  การเสนอตัวแบบ  ตัวแบบจะตองมีลักษณะเดนชัด  ไมสลับซับซอนจนเกินไป   

เปนตัวแบบที่มีคุณคามีประโยชน  สามารถดึงดูดจิตใจ  และทําใหผูสังเกตพึงพอใจ 

3)  การชวยใหผูเรียนเก็บจําตัวแบบน้ันโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน  การจัดทําเปน 

รหัส หรือโครงสรางใหจําไดงาย  การซักซอมลักษณะของตัวแบบในความคิดและการซักซอมดวย

การกระทํา 

4)  การจูงใจใหผูเรียนปฏิบัติโดยการชวยใหผูเรียนไดรับรู  เห็นคุณคา  หรือเห็นผล 

ที่นาพึงพอใจ  ของการปฏิบัติ  รวมท้ังการชวยใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตน  และเรียนรู

วิธีการกํากับตนเอง 

5)  การลงมือกระทําหรือปฏิบัติโดยชวยใหผูเรียนไดลงมือทํา  สังเกตการกระทํา 

ของตนเองใหผูเรียน  ไดขอมูลปอนกลับ  และใหผูเรียนไดเทียบเคียงการกระทําของตนกับภาพตัว

แบบในความคิด 

 

อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา(ม.ป.ป.:14)  กลาวถึงการพัฒนาคานิยมนักเรียนวา   

พอแมและครูที่โรงเรียนมีภาระรับผิดชอบอันย่ิงใหญท่ีจะหลอหลอมใหเด็กมีอุปนิสัยที่ดีงาม  สวน

ใหญเด็กจะเรียนรูจากตัวอยางของผูใหญ 

สรุปไดวา  การพัฒนาคานิยมใหแกเยาวชนไทย  สามารถทําใหดวยการประยุกต 

เอาหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบ การพัฒนาคานิยมนั้นสามารถทําไดหลายวิธี อาทิ        

การไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูใหญ เปนพอ  แม พี่นอง ญาติผูใหญ หรือครู  อาจารย  ก็ได 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาคานิยมไดโดยการใหรูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง  และใหฝกปฏิบัติ

จนเปนนิสัย  รวมทั้งการสรางตัวแบบที่ดีใหเปนแบบอยางของเยาวชน จะสังเกตุไดวาการพัฒนา

คานิยมท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแตในสมัยอดีตมีตนกําเนิดมาจาก วัด วัง  สถานท่ีดังกลาวจัดวาเปนแหลง

หลอหลอมคานิยมไทยที่ควรอนุรักษไวสืบไป  
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2. คานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ  

หนวยศึกษานิเทศก   กรมสามัญศึกษา  (2529)  ไดจัดประเภทของคานิยมพื้นฐาน   5 

ประการ ออกเปน  3  หมวดใหญ  ซึ่งแบงตามผลที่เกิดขึ้นหรือจุดหมายปลายทางที่ตองการสําหรับ

สวนบุคคล(ตนเอง)   สวนสังคม  และประเทศชาติ คือ 

1) คานิยมเก่ียวกับตนเอง 

                ไดแก  คานิยมการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชองกับคานิยมการ

ประหยัดและออม 

          2)  คานิยมเก่ียวกับสังคม 

              ไดแก  คานิยมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  กับคานิยมการปฏิบัติตามคุณธรรม

ของศาสนา 

          3)  คานิยมเก่ียวกับชาติ 

               ไดแก  คานิยมความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย   

 

2.1  การพ่ึงตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ 

2.1.1  การพ่ึงพาตนเอง 

            หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2529)  ไดจัดทําชุดการสอนการปลูกฝง

และสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเองเลมท่ี 2  ไดกลาวถึง ความหมายของการพึ่งตนเอง

และจุดมุงหมายของการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเอง ดังรายละเอียด

ตอไปนี้  

            การพึ่งตนเอง  หมายถึง  การเคารพตนเอง  เชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทําการ

ใด ๆ  ใหสําเร็จดวยตนเอง  และไมทําใหเปนปญหาหรือเปนภาระแกผูอ่ืนหรือหมูคณะ 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การพึ่งตนเอง หมายถึง การทํากิจใดๆ ก็ตามดวยตนเอง 

อยางเต็มความสามารถ ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

            จุดมุงหมายของการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเอง 

   1)  เพื่อใหกลาเผชิญกับปญหาชีวิต  และรูจักหาวิธีแกปญหาไดดวยตนเอง 

   2)  เพื่อใหแสวงหาสิ่งท่ีตนตองการดวยตนเองในทางสุจริต 

   3)  เพื่อใหใชความรูความสามารถของตนเองใหเต็มที่ในการศึกษาเลาเรียนการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   4)  เพื่อใหรูจักชวยเหลือตนเองในดานเศรษฐกิจ  เปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง 
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  สามารถสรุปสาระสําคัญของจุดมุงหมายของการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยม

พื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองไดวา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นสามารถหาทางแกไขปญหาไดดวยตัวเอง  ยึดถือ

ความสุจริตเปนท่ีต้ัง ใหรูจักใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ไมพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนและสามารถ

บริหารจัดการเก่ียวกับรายรับรายจายไดอยางสมดุล 

            คานิยมพื้นฐานดานพึ่งพาตนเอง หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529)  

ไดจําแนกสาระสําคัญในเรื่องการพึ่งตนเองออกเปน 3  ดานใหญๆ  ดังนี้ 

                    2.1.1.1  การพึ่งตนเองดานการศึกษาเลาเรียน 

                    2.1.1.2  การพึ่งตนเองดานการทํางานรวมดับผูอ่ืน 

                    2.1.1.3  การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ 

             2.1.1.1 การพ่ึงตนเอง  ดานการศึกษาเลาเรียน  หมายถึง  การที่เรา

พยายามใชความรูความสามารถของตนอยางเต็มท่ี  กอนท่ีจะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน  เมื่อมี

ปญหาดานการเรียนสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการที่ถูกตองและสุจริต  ไมลอกงานของผูอ่ืน  ให

ผูอ่ืนทํางานใหหรือเอาผลงานของคนอ่ืนมาสงอาจารยเพื่อเอาคะแนน” 

             2.1.1.2  การพ่ึงตนเองดานการทํางานรวมกับผูอื่น  หมายถึง  การที่เรา

พยายามใชความรู  ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี  ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ไมสรางภาระ

หรือปญหาใหแกกลุมสรางบรรยากาศในการทํางานของกลุมใหดําเนินไปอยางราบรื่น  ชวยเหลือซึ่ง

กันในดานความคิดจนกลุมไดผลงานตามเปาหมาย  ยินดีรับงานของกลุมดวยเหตุผลและความเต็ม

ใจ  ไมคิดถึงความไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางเพื่อนสมาชิกดวยกัน 

             2.1.1.3  การพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกิจ  หมายถึง  การที่เราพยายามใช

ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในดานเงินทอง  รูจักหารายไดในทางสุจริตสําหรับใชจาย

สวนตัว  เพื่อแบงเบาภาระของพอแม  ผูปกครอง  โดยไมกระทบกระเทือนตอการศึกษาเลาเรียน  เชน

ใชเวลาวางหลังเรียน  รับจางสงขนม  ขายของ  ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ  ตลอดจนรูจักใชเครื่องอุปโภค

บริโภคดวยคุณคาอยางแทจริง  เชน  พยายามซอมแซมเสื้อผาใหใชประโยชนไดอยูเสมอ  เลือกซื้อ

อาหารรับประทานใหพอเหมาะไมเหลือทิ้ง  วางแผนการใชจายเงินและการเก็บออมไวอยางมีสัดสวน 

ฯลฯ 

   จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยสรุปไดวาสามารถแบงประเภทการพึ่งพาตนเอง

ได 3 ดานคือ ดานการศึกษาเลาเรียนนั้นคือการพยายามเรียนและทําความเขาใจในเนื้อหาอีกท้ัง

ทํางานที่อาจารยสั่งดวยตนเองไมอาศัยเพื่อน สวนการพึ่งพาตนเองดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน คือ

การที่เราใชความพยายามและความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่พรอมทั้งรับฟง

ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและเต็มใจใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเสมอ การพึ่งพาตนเอง
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ดานเศรษฐกิจ คือการที่เรารูจักใชจายเงินอยางประหยัดไมใชจายเกินตัว และมีความกระตือรือรนใน

การหารรายไดเพิ่มเติมในยามวาง  

2.1.2  ขยันหมั่นเพียร 

            ศูนยสงเสริมจริยธรรม  สํานักงาน ก.พ. (2549)  ไดใหความหมายของความเพียรไว

วา          “ ความกลาหาญไมยอทอตอความลําบาก  และบากบ่ันเพื่อจะขามความขัดของใหจงได

โดยใชความวิริยภาพมิไดลดหยอน” 

            กูด (Good.  1973 )  กลาววา  ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความมุงมั่นในการ

ใชความมานะพยายามเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

            เวบสเตอร (Webster.  1973 )  ใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรวา  

หมายถึง  ความพยายามอยางสม่ําเสมอเพื่อใหไดผลสําเร็จในงานท่ีทําดวยความระมัดระวังเอาใจใส

และอุตสาหะ 

            กรมวิชากร (2523 )  กลาวถึงความขยันหมั่นเพียรวา  เปนธรรมท่ีชวยเสริมสราง

ความสําเร็จในชีวิต  ควรใชรวมกับปญญาและจริยธรรมในหมวดอิทธิบาท  4  ที่เนนความพอใจ  

ความมีน้ําใจ  จดจอและความไตรตรอง  การฝกปฏิบัติควรเนนการควบคุมตนเองอันเปนที่มาของ

ระเบียบวินัยดวยและระบุลักษณะพฤติกรรมความขยันหมั่นเพียรไวดังน้ี 

          1)   มาโรงเรียนสม่ําเสมอ  ไมขาดถาไมจําเปน 

          2)   กระตือรือรนและรักที่จะมาโรงเรียนโดยไมตองใหใครเตือน 

          3)   ต้ังใจทํางานท่ีครูอาจารยกําหนดใหและทําเสร็จภายในเวลาทุกครั้ง 

          4)   อานหนังสือทุกครั้งที่มีเวลาวาง 

          5)   จัดของใชสวนตัวใหเปนระเบียบอยูเสมอ 

          6)   เขาเรียนทุกวิชา  ไมขาดถาไมจําเปน 

          7)   พยายามแกขอบกพรองของตนเก่ียวกับการเรียน 

          8)   ทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยความเขมแข็ง  อดทนและเอาธุระ  ไมทอถอย 

          9)   มีความมานะ  บากบ่ัน  ที่จะทํางานใหผิดนอยที่สุด 

        10)   ชอบศึกษาคนควา  สอบถาม  หาความรูความจริงอยูเสมอ 

        11)   ไมละเลหรือทอดทิ้งธุระ  การงานของตน 

        12)   ทํางานตาง ๆ  เชน  อาน – เขียนหนังสือ  คิดคํานวณ  สังเกตสิ่งแวดลอมเปนกิจวัตรหรือ

สม่ําเสมอ 

        13)   ควบคุมตนเองใหใชเวลาในการทํางานไดตามกําหนดเสมอ 

        14)   มีความต่ืนตัวและสม่ําเสมอในการทํางานทุกอยาง 
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        15)   ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความต้ังใจ  ไมละท้ิงหนาท่ีของตนและพยายามทําจน

สําเร็จ 

        16)   ตรวจสอบวิธกีารทํางาน  ปรับปรุงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา 

        17)   แสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน 

        18)   ใชเวลาวางของตนทํางานที่เปนประโยชน 

        19)   แนะนําเพื่อนหรือผูใกลชิดใหขยันในการเรียน 

        20)   ทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ 

        21)   ชวยเหลืองานของครูอาจารยหรือเพื่อน  เทาที่จะชวยไดดวยความเต็มใจและพยายามทํา

ใหดีที่สุด 

        22)   ชวยทํางานบานเพื่อแบงเบาภาระของพอแมหรือผูปกครอง 

        23)   เขารวมทํางานกับหมูคณะดวยความเต็มใจและต้ังใจทําใหดีที่สุด 

        24)   ชวยเหลือในกิจการงานของบานและทางโรงเรียนดวยความเต็มใจและต้ังใจทําใหดีท่ีสุด 

        25)   ชวยแนะนําถายทอดความรูใหแกเพื่อนดวยความเต็มใจ 

        26)   ใหความคิดเห็นและความรวมมือในการทํางานของหมูคณะดวยความเต็มใจ 

        27)   ใหความเอาใจใส  คอยขวนขวายชวยเหลือกิจการงานของเพื่อนอยางใกลชิดใหสําเร็จ

ลุลวงดวยดีโดยไมหว่ันไหวตออุปสรรคใด ๆ 

        28)   หมั่นตักเตือนเพื่อนรวมงานใหทําดวยความต้ังใจและอดทน 

        29)   ชวยดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียนและบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเสมอ 

        30)   ชวยกิจกรรมของหมูคณะตามความรูความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอ 

        31)   ไมเก่ียงหรือเลี่ยงงานของสวนรวม 

        32)   ชวยดูแลรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม 

        33)   พรอมเพรียงกันทํากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระทํารวมกัน 

        34)   สนใจและต้ังใตทํางานเพื่อสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

        35)   มีความเพียรพยายามที่จะนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 

        36)   มีความกระตือรือรนในการทํางานสวนรวมมากวาสวนตน 

        37)   อาสาสมัครทํางานที่เปนประโยชนตอสวนรวมและชุมชน 

        38)   มีความพยายามอุตสาหะในการทํางานท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอสวนรวม 

        39)   เสียสละและไมทอถอยเพื่องานของสวนรวมและชุมชน 

        40)   เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ที่สรางประโยชนใหแกชุมชน 

        41)   มีความรับผิดชอบไมทอดท้ิงธุระหรือหนาที่ของตนที่มีตอสวนรวม 

        42)   ไมเพิกเฉย  ละเลยงานท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและชุมชน 
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        43)   ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงขึ้นท้ังของตนและสังคม 

        44)   ใหความรวมมือและความคิดเห็น  ขอเสนอแนะตอท่ีประชุมหรือสวนรวมทุกครั้งท่ีมี

โอกาส  เพื่อใหการทํางานของสวนรวมนั้นมีอุปสรรคนอยที่สุด 

        45)   หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  เพื่อปรึกษาหารือกิจการงานกันโดยสม่ําเสมอ 
 

            ชม  ภูมิภาค  (2525 )  ใหความหมายของการขยันหมั่นเพียรวา  หมายถึงความ

ขยันขันแข็ง  เอาการเอางาน  มีความพยายาม  มีความบากบ่ันมั่นคง  ไมทอถอย  นอกจากนี้ยังได

กลาวอีกวา  ความขยันหมั่นเพียรจะประสบผลสําเร็จไดดี  ก็ดวยอาศัยคุณธรรมควบคุม  คือ  อิทธิ

บาท  4  ไดแก 

          ฉันทะ  คือ  ความพอใจในสิ่งที่กําลังกระทําอยู  เปนเรื่องเก่ียวกับทัศนคติตอเรื่องนั้น  เมื่อมี

ทัศนคติที่ดี  มีความพอใจในเรื่องนั้น  ก็ยอมจะกระตือรือรนที่จะประกอบงานนั้น 

          วิริยะ  คือ  ความเพียรบากบ่ัน  แมพบความลมเหลวไมยอมทอดทิ้ง  ไมทอแท 

          จิตตะ  คือ  ความเอาใจใสดวยความต้ังใจ  เพงเล็งตองาน  เปนความต้ังใจท่ีจะทํางานให

สําเร็จ 

          วิมังสา  คือ  การหมั่นตรึกตรอง  พิจารณาสอบสวนในการปฎิบัติงาน  กระทําดวยการใช

สติปญญาตรึกตรองหาเหตุผลใหประจักษชัดวางานนั้นจะทําอยางไร  โดยวิธีใดจึงจะสําเร็จผลตาม

ความตองการ 

กลุมนักวิชาการ (2525 )  ไดใหความหมายของความขยันหมั่นเพียร 

ไววา  การปฏิบัติหนาท่ีการงานของการประกอบอาชีพที่สุจริตอยางกระตือรือรนและต้ังใจจริงให

สําเร็จดวยความมานะอดทน 

  สุพัตรา  สุภาพ  (2541 )  ไดใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรไววา  การไมยอ

ทอตออุปสรรคทั้งปวงตอความยากลําบาก  และมีความอดทน 

  จากที่นักวิชาหลายๆ ทานไดกลาวไวเก่ียวกับความหมายของความขยันหมั่นเพียร

นั้น ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความขยันหมั่นเพียรหมายถึง การท่ีเราทํางานหรือกิจกรรมใดๆ โดย

ความต้ังใจ มุงมั่น อดทน ในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี  จนสําเร็จลุลวง 

            ถากลาวถึงเรื่องของการขยันหมั่นเพียรในดานการเรียนน้ัน หนวยศึกษานิเทศก  

กระทรวงศึกษาธิการ  (2529 )  ไดใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนไววา    การท่ี

นักเรียนมีความรัก  ความต้ังใจมุงมั่นศึกษาเลาเรียน  ไมยอทอ  แมบางครั้งบทเรียนนั้นจะยากหรือมี

อุปสรรคตาง ๆ  ก็มานะทําจนกระท่ังสําเร็จ  เมื่อมีเวลาวางก็ใชเวลาวานั้นใหเปนประโยชนตอ

การศึกษาเลาเรียนของตน  โดยอานหนังสือ  ศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เพิ่มเติม  ทบทวน
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บทเรียนที่เรียนทุกวันและเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาลวงหนาทุกครั้ง  เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยดาน

การเรียนก็พยายามศึกษาหาความรูดวยวิธีการท่ีถูกตอง  เพื่อคลี่คลายปญหาของตน 

            สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2529 )  ได

ระบุความหมายของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวา  หมายถึงการท่ีนักเรียนมีความรับผิดชอบ  

และมุงมั่นในการศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จโดยเร็วที่สุด  มีความอดทน  ไมยอทอตอความยากลําบาก  

รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาเลาเรียนใหมากที่สุด 

            จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน

หมายถึง  พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกดวยความต้ังใจ  เอาใจใสตอการเรียนอยางสม่ําเสมอต้ังใจ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด  มีความกระตือรือรนในการเรียน

เพื่อใหไดรับผลสําเร็จ 

 

2.1.3  ความรับผิดชอบ 

            กรมศาสนา  (2524)  ไดกลาวถึงความหมาย,  ลักษณะของการรูจักรับผิดชอบและ

ความสําคัญของการรูจักรับผิดชอบ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ความหมาย 

            การรูจักรับผิดชอบ  คือความสํานึกไดอยูเสมอในหนาท่ีการงาน  เอาใจใสติดตาม

ผลไมทอดทิ้ง  ยอมรับผิดชอบผลของหนาท่ีการงานที่ตนกระทําท้ังที่ดีและไมดี  ไมปดความ

รับผิดชอบในหนาท่ีของตนแกผูอ่ืน 

 ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานความรับผิดชอบ  เลมที่  

 4  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529)  ไดกลาวถึงความหมายของความรับผิดชอบไว

ดังน้ี    ความรับผิดชอบ  คือ  ยอมรับรูและสํานึกในการกระทําของตน  ยอมรับผลแหงการกระทํา

ของตนดวยความเต็มใจ  ไมวาจะเปนผลดี  หรือผลราย  ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก  ไมปดความรับ

ผิดไปใหผูอ่ืน  และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดผลดีย่ิงขึ้น  ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีเก้ือหนุน

ใหบุคคลปฏิบัติ  สอดคลองกับกฎจริยธรรมและหลักเกณฑของสังคม  โดยไมตองมีการบังคับ

ควบคุมอยางเขมงวดจากผูอ่ืน 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย ความรับผิดชอบหมายถึง การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พึ่งปฏิบัติ

ใหทันเวลาที่ไดกําหนดไวโดยความต้ังใจจริงและอดทนแมจะตองพบกับอุปสรรคตางๆ จนกระทั่ง

สําเร็จตามที่ต้ังใจไว 
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ลักษณะของการรูจักรับผิดชอบตอตนเอง   บุคคลนั้นจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ตรงตอเวลา  ไดแกการตรงตอเวลาที่กําหนดนัดหมายไว  เชนการไปโรงเรียน   

การทํางาน  การประชุม  การนัดพบ  เปนตน 

2) รูจักหนาที่ของตน  ไดแกรูจักสภาพของตนที่กําลังเปนอยู  ตนมีหนาท่ีทําอะไรก็ 

ทําสิ่งนั้นใหสมบูรณ  ดวยความขยันหมั่นเพียร  เต็มความสามารถ  เชน  นักเรียนตองเรียนหนังสือ  

ครูตองอบรมสั่งสอนนักเรียน  หมอรักษาคนเจ็บไขไดปวย  เปนตน 

3) รูจักคุมครองตนเอง  ไดแกรูจักวิธีรักษาคน  ปองกันตนเองใหมีความปลอดภัย 

พนจากอันตรายตาง ๆ 

4) รูจักคุมความประพฤติของตน  ไดแกการที่ตนมีความสามารถบังคับควบคุม 

จิตใจของตน  ไมใหหลงใหลมัวเมาในอบายมุข  ไมใหตกเปนทาสของกิเลส  ประพฤติตนใหอยูใน

ศีลธรรม 

5) รูจักรักษาสุขภาพอนามัย  คนเราหากไมมีโรคภัยไขเจ็บ  จัดวาเปนลาภอัน 

ประเสริฐ  จึงตองพยายามรักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  สามารถตานทานโรคภัยไขเจ็บไดดี  

เพื่อจะไดใชความสามารถทําหนาที่การงานใหไดผลสมบูรณ  เชนตองรูจักระมัดระวังเก่ียวกับเสื้อผา  

อาหาร  ท่ีอยูอาศัย  ใหสะอาด  ปราศจากโรค  เปนตน 

  จากท่ีกลาวมาเก่ียวกับลักษณะของความรับผิดชอบนั้นสามารถสรุปไดวา ผูท่ีมี

ความรับผิดชอบจําเปนตองมีลักษณะ ตรงตอเวลา รูจักหนาที่ของตนเองโดยไมตองมีคนบอก  รูจัก

รักษาตัวเองใหพนจากอันตรายตางๆ  รูจักบังคับใจตนเองไมใหมัวเมาในอบายมุข และรูจักดูแล

สุภาพของตนใหมีสุขอนามัยที่ดี  
 

ความสําคัญของการรูจักรับผิดชอบ  บุคคลนั้นจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1)  ทําใหเปนคนมีความต้ังใจจริง  รักหนาที่การงาน  ท้ังเปนของสวนตนและ 

สวนรวม 

2)  เปนการสรางความมั่งคงใหแกตนเองและหมูคณะ  ตลอดถึงประเทศชาติ 

3)  เปนคุณสมบัติอันสําคัญของคนในชาติท่ีเจริญแลว 

4)  เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย 

5)  เปนการเสริมสรางคุณลักษณะของความเปนผูนําท่ีดี 

6)  ทําใหสังคมและประเทศชาติมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
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ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาความรับผิดชอบมีความสําคัญคือ ทําใหคนมีพยายามใน 

การทํางานใดๆ ต้ังแตเรื่องสวนตัวรวมถึงเรื่องของประเทศชาติ สงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง 

ดวยระบอบประชาธิปไตยความต้ังใจ 

                 ชํานาญ  นิศารัตน  (2524  อางถึงใน  สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  

2529)  ไดแบงระดับของความรับผิดชอบออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 

                1)  ความรับผิดชอบตอตนเอง คนทุกคนยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบตอ

ตนเองในดานตางๆ ตอไปนี้ 

                      1.1)  ความรับผิดชอบทางกาย  เปนหนาท่ีของแตละคนที่จะตองดูแล

สุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ  ผูที่มีสุขภาพสมบูรณเทานั้นท่ีจะซาบซึ้งถึงคุณคาแหงการมีชีวิต    ผู

ที่มีสุขภาพดีสามารถเรียนและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  ไมตองเสียเงินและเวลาสําหรับ

รักษาพยาบาล  นอกจากนั้นยังมีอารมณชื่นบาน  หนาตาอ่ิมเอิบแจมใสนาคบคาสมาคมดวย  ทุกคน

จึงมีหนาท่ีจะตองรักษาสุขภาพของตนเอง 

                     1.2)  ความรับผิดชอบทางจิตใจ  คือ  การฝกอบรมใหเกิดคุณธรรมในจิตใจ

และฝกละความชั่ว 

                      1.3)  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  ทุกคนมีหนาท่ีตองทํางานเพื่อเลี้ยงตน

และครอบครัวพึงเลือกอาชีพที่สุจริต  ประกอบอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร  ไมทําคนใหตกเปน

ภาระของสังคม 

                      1.4)  ความรับผิดชอบทางสติปญญา  เปนหนาที่อันสําคัญประการหน่ึง

ของเราท่ีจะตองศึกษาเลาเรียน  แสวงหาความรูและพัฒนาสติปญญาใหขึ้นถึงจุดสูงสุดเทาที่จะทํา

ได  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเราเองและเพื่อเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

            2)  ความรับผิดชอบตอสังคม 

                     สังคมคือกลุมชนอยูรวมกัน  ณ  ที่ใดท่ีหนึ่ง  มีความสัมพันธตอกัน  มีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีกัน  มีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมเปนอยางเดียวกัน  สังคมมีไดต้ังแตขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ  สังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว  ที่ใหญขึ้นมาก็คือหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  

และ  ประเทศ  สังคมขนาดใหญที่สุด  คือโลกซึ่งประกอบดวยประเทศตาง ๆ 

                     สังคมขนาดกลางบางทีเราก็เรียกวาชุมชน  ชุมชนหมายถึง  พื้นที่ซึ่งบุคคลกลุมหนึ่ง

มาอยูอาศัยรวมกัน  มีวิถีชีวิตหรือขนบธรรมเนียมประเพณียึดถือคลายคลึงกัน  มีจุดประสงคในการ

ดํารงชีวิตรวมกัน  ชุมชนประกอบดวยบุคคลจํานวนมากหลายครอบครัว  อาจจะเปนจํานวน  200 – 

300  ครอบครัว  หรือมมากกวาก็ได 

            สมาชิกของสังคม  มีหนาที่ตองปฏิบัติตอสังคมของตนเองในฐานะท่ีตนเปนพลเมือง

ดีดังน้ี 
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                      2.1)  ประพฤติและปฎิบัติตามกฏหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  แบบแผน  

คําสั่ง  และคําตักเตือนของชุมชนเพื่อประโยชนของสวนรวม 

                      2.2)  รับใชชุมชนตามความรูความสามารถ  การรับใชชุมชนในฐานะท่ีเปน

สมาชิกของชุมชนอาจกระทําไดตามความรู  ความสามารถ  ไดแก  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  เห็น

สิ่งใดที่จะเปนอันตรายตอชุมชนก็แกไขหรือแจงใหเจาหนาที่ของทางราชการทราบ  นอกจากนี้การ

เสียภาษีอากรเพื่อเปนรายไดของรัฐ  ซึ่งจะไดนํารายไดไปทะนุบํารุงชุมชน  หรือการรับราชการทหาร

ของชายไทยเมื่ออายุถึงเกณฑก็เปนการรับใชชุมชนและประเทศชาติ 

                      2.3)  การเสียสละทรัพย  แรงกาย  สติปญญา  ในการพัฒนาชุมชน  เชน  

การสรางถนน  ขุดคลอง  สรางโรงเรียน  หรือสมัครเปนกรรมการหรือที่ปรึกษากิจการตาง ๆ  เพื่อ

ความผาสุกของชุมชน 

                      2.4)  ใชสิทธิใน การเลือกต้ัง  บุคคลเพื่อดําเนินการของทองถ่ินโดยสุจริต  

และอยางเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา  โดยไมเห็นแกผลประโยชนสวนตัวหรือพรรคพวกหรือเฉยเสีย 

                      2.5)  ชวยรักษา  ดูแลสาธารณสมบัติของชุมชนมิใหเสียหายหรือถูกทําลาย

ไป  หรือชวยขจัดสิ่งกีดขวางตอการใชสาธารณสมบัติ  เชน  กําจัดผักตบชวา  ชวยขุดคลองต้ืนเขินให

เรือผานไดเปนตน 

                      2.6)  ชวยระมัดละวังสอดสอง  ชวยเหลือและปองกันภัยพิบัติตาง ๆ  ที่จะ

บังเกิดแกชุมชน  เชน  ไปไหม  น้ําทวม  โจร  โรคระบาด  เปนตน 

                     ถาทุกคนในชุมชนมีความรับผิดชอบ  เชน  บิดามารดามีความรับผิดชอบ

ในการเลี้ยงดูใหการศึกษาอบรมแกบุตร   ขาราชการมีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ใหบริการแก

ประชาชน  นายแพทยมีความรับผิดชอบตอชีวิตของคนไข  ฯลฯ  สังคมก็สงบสุข  แตถาขาดความ

รับผิดชอบตอสังคมไมมีใครชวยเหลือรับใชธุรกิจของสังคม  สังคมก็จะเกิดความเสื่อมโทรม 

            3)  การรับผิดชอบตอสวนรวม บุคคลจะตองพึ่งปฏิบัติในดานตางๆ ตอไปนี้  

                      3.1)  รักษาหนาที่ตอสวนรวม  หนาที่ของสวนรวมไมใชของคนหนึ่งคนใด  

แตเปนของคนทุกคนซึ่งไดแกหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ  ที่สาธารณประโยชน  เมื่อผูใดไดเขาทํางาน

รับผิดชอบในหนวยงานใดแลว  ตองทํางานน้ันดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใสไมทอดท้ิงหนาท่ี       

ไมปลอยใหงานชักชาเปนนิจ 

                      3.2)  รักษาผลประโยชนของสวนรวม  ผลประโยชนของสวนรวม  ไดแก

จําพวกรายไดของรัฐอันเกิดจากภาษีอากรรายไดจากรัฐวิสาหกิจ  ผลประโยชนอันไดจาก  ปาไม  

แมน้ํา  ลําคลอง  เปนตน  เราจะตองชวยกันปกปองคุมครองรักษา  ไมใหรั่วไหลเสียหายเกิดอันตราย 
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                      3.3)  ขวนขวายในกิจการของสวนรวม  เมื่อกิจการงานใดอันเปนของ

สวนรวมเกิดขึ้นเราจะตองชวยกันคิด  ชวยกันทําไมนิ่งดูดายเพื่อใหงานนั้น ๆ  มีความเจริญกาวหนา  

มั่นคง  บรรลุถึงจุดประสงคที่ตองการ 

                      3.4)  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสวนรวม  สมาคม  บริษัท  หาง  ราน  

องคการกุศลตลอดถึงประเทศชาติอันเปนสังคมใหญ  จะตองมีกฎหมาย  มีระเบียบ  ขอบังคับเปน

เครื่องมือในการบริหารงานใหดําเนินไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ  ถาคนในสมาคมหรือสังคมนั้นๆ    ไม

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ  การบริหารงานก็จะขาดประสิทธิภาพ  หาความสงบเรียบรอยมิได  ทุก

คนจึงตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด 

                      3.5)  รักษาความสะอาดของสวนรวม  บานใดเมืองใดหากขาดความ

สะอาดเต็มไปดวยขยะมูลฝอยและสิ่งสกปรกตาง ๆ  ถือวาผูคนในบานนั้นเมืองนั้นขาดความเจริญไร

การศึกษาขาดระเบียบวินัยที่ดี  ทุกคนจึงตองชวยกันรักษาความสะอาดของบานเมือง 

   สามารถสรุปไดวา ระดับของความรับผิดชอบมี 3 ระดับคือ ความ

รับผิดชอบตอตนเอง  ความรับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 

2.2  การประหยัดและออม 

           ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและออม  

ไดกลาวถึงความหมายของการประหยัดและออม,  จุดมุงหมายของการปลูกฝงและสรางเสริม

คานิยมพื้นฐานเรื่องการประหยัดและออม  และประเภทของการประหยัดและออมไดดังนี้  (สามัญ

ศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

 การประหยัดและออม  หมายถึง  การรูจักออมทรัพยสิน  เวลา  ทรัพยากร  ท้ังสวน 

ตนและสังคมตามความจําเปนใหเกิดประโยชน  และคุมคาที่สุด  รวมทั้งการรูจักดํารงชีวิตให

เหมาะสมกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตนและสังคม (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 

2529)   

  ตามแนวคิดของผูวิจัยขอใหความหมายของการประหยัดและออมไววา การท่ีบุคคล

รูจักใชทรัพยกรที่มีคาตางๆ ไมวาจะเปนเงิน เวลาหรือสิ่งของตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเห็นถึง

คุณคา ไมวาทรัพยากรนั้นจะเปนของตนเองหรือของสวนรวมก็ตาม และรูจักนําทรัพยกรที่ชํารุดแลว

นํามาประยุกตใชใหมอีกครั้ง 

            สําหรับการปลูกฝงและสรางเสริม  เรื่องการประหยัดและออม  ตองการมุงเนนให

รูจักใชเวลาและทรัพยสินอยางพอเหมาะและไดประโยชนมากที่สุด  ดูแลรักษาและบูรณะทรัพยท้ัง

ของตนและสวนรวม  ระมัดระวังยับย้ังความตองการของตนใหอยูในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร    

วางแผนการใชจายอยางมีสัดสวน  และมีการเก็บออม 
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            จุดมุงหมายของการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมพื้นฐานเรื่องการประหยัดและ

ออมมีดังนี้  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

1) เพื่อใหรูจักใชเวลาและทรัพยสินใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด 

2) เพื่อใหมีการวางแผนการใชจายอยางมีสัดสวนและมีการเก็บออม 

3) เพื่อใหรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะความเปนอยูสวนตนและสังคม 

4) เพื่อใหรูจักยับย้ังความตองการของตนใหอยูในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร 

กลาวไดวาจุดมุงหมายของการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมพื้นฐานเรื่องการ 

ประหยัดและออมคือ สามารถใชเวลาและทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีการวางแผนการ         

ใชจาย  ในขณะเดียวกันตองรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะของตน และสามารถยับย้ังกิเลส

ความตองการตางๆ ในสิ่งท่ีเกินความจําเปน 
 

            ประเภทของการประหยัดและออมสามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภทดังนี้  

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

                     2.2.1  การประหยัดเวลา 

                    2.2.2  การประหยัดเงิน 

                    2.2.3  การประหยัดสิ่งของเครื่องใช 

 

2.2.1 การประหยัดเวลา 

กรมการศาสนา  (2525)  ไดกลาวถึงเรื่อง  “การประหยัดในดานเวลา”    ไวดังน้ี   

การประหยัดในดานเวลา  หมายถึง  การท่ีนักเรียนรูจักวางแผนการใชเวลาของตน  และใชเวลาให

เกิดประโยชนคุมคามากที่สุด  ในเรื่องการใชเวลาเดินทางไปโรงเรียนและเดินทางกลับบานการใช

เวลาในการศึกษาเลาเรียน  ทําแบบฝกหัด  ทบทวนบทเรียนและหาความรูเพิ่มเติม  การใชเวลาใน

การทําธุรกิจสวนตัว  การใชเวลาในการนอน  พักผอน  ทํางานอดิเรก  การใชเวลาในการชวยเหลือ

งานบาน  ชุมชน  และสังคมซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมสัปปุริสธรรม ในขอที่วา  “ รูจักกาล ” 

            รูจักกาล  คือรุจักกาลเวลาอันเหมาะสม  และระยะเวาที่พึงใชในการประกิบกิจ

กระทําหนาที่การงาน  ปฏิบัติการตาง ๆ  และเก่ียวของกับผูอ่ืน  เชน  รูวาเวลาไหนควรทําอะไร  และ

ทําใหตรงเวลา  ใหเปนเวลา  ใหทันเวลา  ใหพอเวลา  ใหเหมาะเวลา  ใหถูกเวลาเปนตน 

            ความเปนผูรูจักกาล  หมายความวา  ความรูจักคาของเวลา  รูจักใชเวลา  มาจาก

ขอธรรมะวา  กาลัญุตา  ซึ่งเปนธรรมะของขอที่หาของ  สัปปุริสธรรม  คือธรรมของคนดีผูที่รูคาของ

เวลานั้น  จะตองมีความรูอ่ืนประกอบอีกหลายอยาง  โดยเฉพาะงานและหนาท่ีของตนย่ิงตองรูมาก

ขึ้น  และจัดงานนั้น ๆ  ใหเหมาะกับเวลาดวย 



 

 

36 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การประหยัดเวลา หมายถึง  การที่เรารูจักปฏิบัติตนใหมี

ประโยชนตอตนเองหรือตอสังคมตลอดเวลา ไมวาเวลานั้นจะเปนเวลาสวนตัวหรือเวลาปฏิบัติงานก็

ตาม  

            การจัดงานใหเขากับเวลาน้ัน  มีหลักที่ควรคํานึงอยู  4  ประการ  คือ  (กรมการ

ศาสนา  , 2525 )  

            1)  งานบางอยางตองทําใหทันเวลา  ถาไมทันจะเสียผลไป  เชน  การสอน  การ

โดยสารเรือบิน  รถไฟ  รถยนต  ปลูกพืชชนิดใดเวลาใดจึงจะไดผล  งานบางเรื่องเขากําหนดเวลาใหก็

ตองทําใหทัน  ตองอานงานใหออกถึงจะไดผลงานท่ีดีดวย  ทันเวลาดวย 

            2)  งานทุกอยางตองทําใหถูกเวลา  ผูทําตองรูจักจังหวะ  หรือโอกาสตองกําหนดไว

วางานใดจะตองทําเวลาอะไรจึงจะไดผล  เชน  ปลูกตนไมเขามักจะปลูกกันเวลาเย็น  เพราะอากาศ

และน้ําคางจะชวยเลี้ยงตนไม  งานบางอยางย่ิงตองละเอียดขึ้นกวาทําใหทันเวลา  เชน        การ

ประชุมตองไปใหทันเวลา  การแถลง  การซักถาม  การคา  ฯลฯ  ลวนตองทําใหถูกเวลาตลอดชีวิต  

ตองฝกใหทําถูกเวลา 

            3)  งานบางอยางตองทําตามเวลา  คือทําตามเวลาท่ีกําหนดไว  เชน  วันวิสาขบูชา  

วันมาฆบูชา  ตองตรงตามกําหนด  และกิจที่พุทธศาสนิกชนจะตองทําในวันนั้นก็เปนแบบอยางท่ี

กําหนดไว  ผูท่ีไมทํากิจเชนนั้นในวันนั้น  แตไปทําวันอ่ืนแทนก็ไมถูกไมควร  เรียกวาไมรูจักกาล 

            4)  งานทุกอยางตองทําตรงเวลา  คือ  รักษากําหนดเวลาที่นัดกัน  การนัดกันดวย

เวลาน้ีทุกชาติทุกศาสนาถือวาตองรักษาใหเท่ียงตรง  สุภาพชนตองรักษาเวลานัด  ไมใหเสียหายขาด

คุณสมบัติ  ไมวาเปนผูนอยหรือผูใหญก็ตองทําอะไรใหตรงเวลาไวเสมอจึงจะดี 

ประเภทของการใชเวลา 

 

 

  สรุปไดวา การจัดงานใหเขากับเวลาน้ัน  มีหลักดังตอไปนี้   งานบางอยางตองทําให

ทันเวลา  งานทุกอยางตองทําใหถูกเวลา  งานบางอยางตองทําตามเวลา  และงานทุกอยางตองทํา

ตรงเวลา ถาใชหลักดังกลาวในการจัดการกับงานที่ตองทํา รับรองวางานน้ันตองเสร็จทันเวลาที่

กําหนดอยางแนนอน 

 

            การจัดลําดับความสําคัญของงานสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภทดังนี้

(กรมการศาสนา  , 2525 ) 

                    1)  สําคัญและเรงดวน 

                     2)  สําคัญแตไมเรงดวน 
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                     3)  เรงดวนแตไมสําคัญ 

                     4)  งานยุง 

                     5)  การเสียเวลาเปลา 
 

            1)  สําคัญแตไมเรงดวน  ประเภทนี้เปนงานท่ีจะตองทําทันทีหรือในอนาคตอันใกล  

เชน  ทําการบานสงอาจารยในวันพรุงนี้  หรืออาจารยนัดสอบซอมในวันมะรืนนี้  หรือคุณแมขอรอง

ใหเฝาบานในเย็นวันน้ีเพราะทานจะไปงานศพของญาติสนิท  เปนตน 

                     งานประเภทนี้เราตองถือวามีความสําคัญเปนอันดับ  1  จะตองรีบทํากอนสิ่งอ่ืน ๆ  

ไมควรผัดวันประกันพรุง 

            2)  สําคัญแตไมเรงดวน  สิ่งสําคัญจริง  ๆ  ในชีวิตเรานั้นสวนมากไมใชเรื่องเรงดวน  

อาจจะทําเด๋ียวนี้หรือทําทีหลังก็ได  ในบางกรณีอาจจะเลื่อนไปโดยไมมีกําหนดก็ได  เชน  การตรวจ

สุขภาพประจําป  หรือการเรียนพิเศษ  หรือการเรียนสารพัดชายทางดานซอมวิทยุที่ตนสนใจ  หรือ

การทํารายงานที่อาจารยใหต้ังแตตนภาคเรียนแลวใหสงปลายภาคเรียน  เปนตน 

                     งานประเภทน้ี  แมวาจะมีความสําคัญแตก็ไมไดเรงดวนนัก  ถาไมทําก็สามารถ

เลื่อนไปไดแตอาจจะกระทบกระเทือนตอสุขภาพ  หรือทําใหขาดโอกาสท่ีจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ  เพิ่มพูน

ขึ้นไดหรืออาจจะมีผลเสียหายท่ีสงงานไมทัน  ถาเราผัดวันประกันพรุงเรื่อยไป 

            3)  เรงดวนแตไมสําคัญ  งานประเภทนนี้ไดแกสิ่งตาง ๆ  ที่มีการเรียกรองใหลงมือ

ทําทันที  แตเปนสิ่งท่ีเราสามารถจัดลําดับความเรงดวนไวหลัง ๆ  ไดถาเราตรวจสอบโดยไมเอา

ความรูสึกสวนตัวเขาไปเก่ียวของ  เชน  มีคนมาขอใหชวยเรี่ยไรเงินทอดผาปาสามัคคี  ซึ่งจะตองทํา

ในวันน้ี  หรือเพื่อนขอใหไปชวยเชียรกีฬาที่จังหวัดของตนจะแขงกับจังหวัดอ่ืนเย็นวันนี้เปนตนเรื่อง

เหลาน้ีไมสําคัญมากนัก  แตมีคนมาคอยรับคําตอบ  ซึ่งถาเรามีเวลาวางก็อาจทําเสียเลย  แตถามี

งานอ่ืนสําคัญและเรงดวนกวา  เราก็หาวิธีที่จะปฏิเสธอยางนุมนวล 

            4)  งานยุง  มีงานอยูหลายประเภทท่ีทําแลวก็พอมีประโยชนอยูบาง  แตไมเรงดวน

หรือมีความสําคัญเลย  แตเรากลับทํางานพวกนี้กอนงานอ่ืนที่สําคัญกวา  เพราะงานเหลานี้ทําใหเกิด

ความรูสึกมีกิจกรรมและทําอะไรไดเสร็จในขณะที่ทําใหเรามีขอแกตัวในการเลื่อนงานตาง ๆ  ท่ี

สําคัญแตไมเรงดวน  (ประเภทท่ี  2)  ซึ่งมีประโยชนกวามากมาย  เชน  ระหวางท่ีเขียนรายงานแลว

ปวดหัว  คิดอะไรไมออก  ก็หันไปใชเวลาวาดรูปการตูนแทน  หรือคุณแมขอรองใหชวยตัดและ

ตกแตงบานวันไหนก็ไดถามีเวลาวาง  ก็ไมมีเวลาสักทีเพราะใชเวลาวางไปเลนฟุตบอลทุกวัน 

            5)  การเสียเวลาเปลา ๆ  เปนเรื่องของความรูสึกท่ีรูสึกไมสบายใจหลังจากท่ีทําลง

ไปแลววาเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน  เชน  การดูโทรทัศนอาจจเปนการใชเวลาที่เปน

ประโยชน  ถาหลังจากดูแลวเรารูสึกวาไดความรูหรือความบันเทิง  แตถาหลังจากดูแลวเรามานึกขึ้น
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ไดที่หลังวาเราควรจะเอาเวลาที่ดูโทรทัศนนั้นไปทําแบบฝกหัด  หรือทบทวนบทเรียน  เราก็จัดไดวา

เวลาท่ีเราใชดูโทรทัศนนั้นเปนเวลาท่ีสูญไปโดยเปลาประโยชน 

  สรุปไดวา การเรียงอันดับความสําคัญของงานนั้นมีอันดับดังตอไปนี้คือ งานท่ี

สําคัญและเรงดวน    งานที่สําคัญแตไมเรงดวน  งานที่เรงดวนแตไมสําคัญ    งานที่เปนงานยุง  และ

งานที่เปนการเสียเวลาเปลา  นักศึกษาควรวางแผนการใชเวลาอยางคุมคา  โดยพิจารณาจากงาน    

แตละประเภทวาควรใหความสําคัญกับงานชนิดใดเปนอันดับแรก สวนใหญเรามักใหความสําคัญ

กับงานที่เราถนัดและชอบ มากอนงานท่ีเราทําแลวรูสึกวาไมถนัด และคิดวาถาทํางานที่เราชอบแลว

จะทําเสร็จเร็จและผลงานออกมาดีที่สุด จึงเปนเหตุใหเราใหความสําคัญชนิดอ่ืนๆ ทีหลัง 

 

กรมวิชาการ  (2527)    ไดกลาวถึง   วิธีการจัดลําดับกอนหลังของงานไว                

วามีวิธจีัดลําดับกอนหลังของงานอยู  2  วิธี  คือ   

วิธีท่ี 1   ขึ้นอยูกับความเรงดวนของงาน  ดังนั้นถาเราจะจัดอันดับกอนหลัง  โดย 

ขึ้นอยูกับความเรงดวนของงาน  ก็จะสามารถแบงงานออกไดเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 

            1.  งานที่ตองทําใหเสร็จในวันน้ี 

           2.  งานที่ควรทําใหเสร็จในวันนี้ 

            3.  งานที่ควรทําใหเสร็จในวันใดวันหนึ่ง  แตไมคองรีบรอนก็ได 
 

 

 

 

วิธีท่ี  2  ขึ้นอยูกับความสําคัญของงานคนสวนมากมักจัดลําดับของงานโดยขึ้นอยู 

กับความเรงดวน  ซึ่งเปนสาเหตุท่ีทําใหพวกเขาตองใชเวลาเปนจํานวนมาก  จัดการกับงานที่เรงดวน

และไมมีโอกาสจะไดเริ่มทํางานตามโครงการใหมจนกวากําหนดเสนตายของงานนั้นมาจออยู

ตรงหนา     “ อัตราสวนระหวางเวลาตอประโยชนที่จะได ”  เปนแนวทางเพื่อเตือนใจวาถึงแมงาน

บางอยางจะมีความสําคัญนอยกวางานอ่ืน  และไมตองการความรีบดวน  แตก็อาจมีเหตุผลเพียง

พอที่จะทํางานนั้นกอน  ถาประโยชนท่ีไดมีมาก  และเวลาท่ีใชไมตองมาก  การจัดลําดับกอนหลัง

ของงานนั้น  จึงนาจะตองพิจารณาจัดลําดับกอนหลังของงานโดยฝกความสําคัญของงานกอนแลว

จึงคอยพิจารณาถึงความเรงดวน  โดยพิจารณาจากรายการของงานที่จะทําทั้งหมดทุก ๆ  รายการ  

ภายใตคําถามที่วา  “งานนี้จะมีสวนทําไหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายในชีวิต  หรือบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม”  ถาใชก็ทําเครื่องหมายไว  แลวเรียงลําดับ  หัวขอที่มีเครื่องหมาย

ตามลําดับที่อยากทํา  โดยคํานึงองคประกอบ  2  ประการคือ  “ความเรงดวน  และอัตราสวนระหวาง

เวลาตอประโยชนท่ีจะได” 
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  สรุปไดวา วิธีการจัดลําดับของงานมี อยู 2 วิธี คือ วิธีที่หน่ึงคือ พิจารณาจากความ

เรงดวน วิธีท่ี 2  พิจารณาจากความสําคัญ 

   

2.2.2.  การประหยัดเงิน 

      ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดอดออม 

(2529) ไดใหความหมายของการประหยัดไววา การประหยัดเงิน  หมายถึง  การที่บุคคลรูจักวาง

แผนการใชจายเงินใชเงินใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด  เหมาะสมกับรายรับ  และมีการเก็บออม

ยับย้ังความตองการของตน  อันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร  ตัดสินใจใชเงิน

โดยคํานึงถึงประโยชน  ความคุมคา  ความจําเปนของตนเองอยางรอบคอบไมตระหนี่ถ่ีเหนียวเกินไป 

 

แนวคิดของผูวิจัย การประหยัดเงินหมายถึงการมีสติในการใชจายเงิน ใหเหมาะสม 

กับฐานะและรายไดของตนเอง ไมใชจายเงินเกินตัวจนกอใหเกิดความเดือดรอนกับตนเองจนกระท่ัง 

จะตองหาทางกูหนี้ยืมสิน 

 

ไพฑูรย  พงศะบุตรและคณะ  (2523)  ไดกลาวถึงระดับของการประหยัด  และ 

หลักปฏิบัติในการประหยัดดังตอไปนี้    

 

 

การประหยัดน้ีทําไดหลายระดับคือ 

            1) ระดับครอบครัว  รูจักกินรูจักใชอยางพอเหมาะพอควร  เชน  ไมกินทิ้งกินขวาง

รูจักคุณคาของเงิน  ไมสุรุยสุราย  ฯลฯ 

            2) ระดับสังคม  ทุกคนตองพยายามชวยกันสงวนทรัพยากรตาง  ๆ  ของประเทศ    

ไมตัดไมทําลายปา  และรักษาสิ่งของสาธารณะเสมือนเปนของตน  เชน  ไมทิ้งสิ่งของลงแมนํ้าจน

สกปรกต้ืนเขินทําใหด่ืมหรือใชไมได  เปนตน 

            สรุปแลว  เราก็มีการประหยัดในทุกๆเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องใกลตัวไปจนถึงเรื่องของ

การประหยัดเพื่อประเทศชาติ  ใหนึกเสมอวาถาเราไมรูจัดประหยัดจะเปนการทําลายตัวเองและ

ทําลายชาติบานเมืองดวย   

 

            ไพฑูรย  พงศะบุตรและคณะ  (2523)  ไดกลาวตอไปอีกวา การประหยัด  จึงเปน

การสรางอนาคตเพื่อความสุขสบายภายในภายภาคหนา  การประหยัดจึงเปนบันไดแหงความสุขใน

ชีวิตบ้ันปลาย  ย่ิงรูจักการประหยัดแตเด็ก  โตขึ้นจะสบายมากขึ้น  เชน  ไดคาขนม  2  บาท  ก็เก็บ
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เสียหนึ่งสลึงหรือสองหลึงตอวัน  หากเห็นวาพอจะเจียดเก็บ  ไมถึงกับทําใหตัวเองเดือดรอนอดอยาก  

เดือนหน่ึงก็จะเก็บไดหลายบาท  ปหนึ่งเก็บไดเกิบรอยบาทหรือรอยกวาบาท  การเก็บสะสมวันละ

นอยนาน ๆ  เขาก็จะมากไปเอง  เหมือนน้ําหยดลงตุมทีละหยดยังเต็มตุมได  เมื่อเราโตขึ้นทํางานก็

ตองรูจักแบงรายไดสวนหน่ึงเก็บออมไว  เพราะคนเราจะเอาอะไรแนนักไมได  เราอาจจะตองมีเหตุ

จําเปนตองใชเงินก็ได  เชน  ในยามไฟไหม  น้ําทวม  ตกงาน  ถูกลักขโมย  แมแตในระดับประเทศก็

เชนกัน  หากประเทศรูจักใชเงินอยางประหยัดประเทศก็เจริญ  การใชจายอยางฟุมเฟอยจะกอใหเกิด

ความลมจม  มีหน้ีสินแกประเทศได  ดูจากประวัติศาสตรเปนตัวอยางเชน  พระเจาหลุยสที่  14  แหง

ฝรั่งเศสใชพระราชทรัพยอยางมากมายมหาศาลในสงเสริมพระเกียรติและพระราชอํานาจ  เชน  

สรางพระราชวังแวรซายสอันเปนศูนยกลางแหงความสุข  ความเจริญ  ความหรูหราของฝรั่งเศส  ซึ่ง

เปนที่นิยมและอยากเอาอยางของยุโรปทั่วไปในสมัยนั้น  แตสวนเสียก็มีไมนอย  เพราะความหรูหรา

นํามาซึ่งความสิ้นเปลืองทรัพยและเปนเหตุหน่ึงที่มําใหเกิดการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจในระยะ

ตอมา  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศท่ีเขาสูสงครามหลายประเทศใชจายเงินทําสงครามมาก  

จนประเทศมีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหลังสงครามทําใหตองฟนฟูกันอยูหลายป  และมีบางประเทศ

ฟนฟูไดเร็ว  เชน  เยอรมันนีไดชื่อวาเปนประเทศหลักนิยมความประหยัด  หากกลาวถึงขอควรปฏิบัติ

ในการประหยัดมีดังนี้    

 

 

            1)  กําหนดงบใชจายอยางมีระเบียบเหมาะสมกับรายไดของตน  โดยจายตาม

รายไดที่ตนมีไมฟุมเฟอยใหเหลือเก็บบาง  แตอยาถึงกับฝดเคือง  เชน  นักเรียนไดคาอาหารวันละ  5  

บาท  ก็ควรซื้ออาหารที่ราคาไมแพง  มีประโยชนแกรางกายไมตองซื้ออาหารแพงมาก  นํ้าด่ืมของ

โรงเรียนมีก็ควรด่ืมน้ําที่โรงเรียนให  ไมจําเปนตองไปซื้อน้ําอัดลมด่ืนใหเสียเงินเหมือนสุภาษิตท่ีวา  

“ถามีนอยใชนอยคอยบรรจง  อยางจายลงใหมากจะยากนาน”  หรือแบงเงินเก็บไวบาง  พอครบ  10  

บาทก็นําไปฝากธนาคารออมสิน  เวลานักเรียนอยากไดอะไร  ก็มีเงินของเราเองที่จะซื้อหา            ไม

จําเปนตองไปรบกวนผูปกครอง  หรือไมจําเปนตองขอยืมจากใคร 

            2)  ใชจายดวยความรอบคอบ  ซื้อแตสิ่งท่ีจําเปนและตองใช  อยาซื้อเพราะเอา

อยางคนอ่ืนเห็นเขามีเราตองมีบางโดยไมดูฐานะของตัวเรา  การซื้อหาจึงตองดูความจําเปนหลักวา

ควรจะซื้ออะไรกอน  อะไรหลัง  และของนั้นตองเปนประโยชนและคุมคาของเงินที่เสียไป  อยาซื้อ

เพราะเชื่อคําโฆษณา  เพราะเปนการซื้อท่ีขาดเหตุผลเปนการเชื่อคําของผูขายมากกวาความตองการ

ที่แทจริงของเราเอง  ฉะนั้นอะไรที่จําเปนตองซื้อก็ซื้อ  อะไรที่พอจะทําเองไดก็ควรทํา  อยาคิดแตซื้อ

หรือจางเขาทํางานแตอยางเดียว  เชน  เสื้อผาซักเองไดก็ควรซักเองเพื่อประหยัดเงิน  ที่บานไมมีน้ํา  

ก็ไปหิ้วหรือหาบเองจะไดไมเสียเงินมาก 
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            3)  รูจักถนอน  เก็บรักษา  ซอมแซมของใช  อยาท้ิงขวางใหเสียหาย  ตองรูจักเก็บ

รักษาใหคงทนถาวร  รูจักซอมแซมของเกาที่ยังใชไดเอาไวใช  ถารูจักทํา  รูจักดัดแปลงจะประหยัดได

มากเชน  เสื้อผาขาดก็รูจักปะ  ถุงเทาขาดใชไมไดก็เอาเช็ดรองเทา  จะทําใหรองเทาเงางามมากกวา

การใชแปรงขัด  ถุงกระดาษก็ทําเปนหุนมือใหเด็กเลนได  เปนตน  การรูจักถนอมรักษานี้  รวม

หมายถึงสิ่งของท่ีเปนของสวนรวม  เชน  ไมขีดเขียนเลนบนโตะเรียน  ไมทําลายหักก่ิงตนไมใน

โรงเรียนหรือตามที่สาธารณะ 

            4)  รูจักพึ่งตนเอง  การพึ่งตัวเอง  คือ  การรูจักหารายได  หาทรัพยใหแกตัวเองเลี้ยง

ตัวเองไดไมเปนภาระแกผูอ่ืน  แมในระหวางท่ีเปนเด็กตองพึ่งผูใหญก็ตาม  เชน  บิดามารดาใหเงิน

คาขนมก็ควรใชจายอยูในวงเงินที่ทานให  อยาใชจายเกินตัวจนไมพอจนตองไปขอทานเพิ่มทําใหเปน

ภาระแกทาน 

            5)  ไมกูหน้ียืมสิน  การกูหนี้ยืมสินเปนทุกข  เพราะรายไดตามปกติก็ไมพอใชอยูแลว  

เมื่อมีหนี้สินเพิ่มขึ้นไปอีก  เราจะพอใชไดอยางไร  และหน้ีสินโดยท่ัวไปก็มีดอกเบ้ียจะตองชําระแก

เจาหนาที่  ทําใหการผอนชําระหนี้เปนภาระหนักมากขึ้น  เพราะตองใชเขาท้ังเงินที่ยืมมาบวก

ดอกเบ้ียที่เขาคิดอีก  ย่ิงจะทําใหเงินไมพอใชย่ิงขึ้น  และเมื่อหาใชเขาไมไดจริง ๆ  อาจจะประพฤติไป

ในทางที่ผิดได  ฉะนั้น  ไมควรกอหนี้สินเปนอันขาด  เชน  เปนนักเรียนก็อยาไปยืมเงินจากเพื่อน  

เพราะนั้นคือเงินจากเพื่อน  เพราะนั้นคือการสรางหนี้สินทางหนึ่ง  เมื่อติดเปนนิสัยจนโต  อีกหนอยก็

จะยืมใครไปเรื่อย ๆ  ทําใหย่ิงไมพอใชขึ้นทุกที  เพราะยืมเขามาก็ตองใชเขาไป  แลวเราจะมีอะไร

เหลือใชบาง  ผลก็คือตองไปยืมเขามาอีก  ทําใหชีวิตวนเวียนอยูกับหนี้  หาความสุขไมได 

(ไพฑูรย  พงศะบุตรและคณะ ,2523)   

            สรุปแลวหลักการประหยัดมีดังตอไปนี้  กําหนดงบใชจายอยางมีระเบียบเหมาะสม

กับรายไดของตน  ใชจายดวยความรอบคอบ   รูจักถนอน  เก็บรักษา  ซอมแซมของใช  อยาท้ิงขวาง

ใหเสียหาย  รูจักพึ่งตนเอง  และไมกูหนี้ยืมสิน   

 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและออม 

ของ หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529)    ไดกลาวถึงความหมายของการออม  ขอดีของ

การออม  วิธีการออม และลักษณะของการออมที่ดี ไวดังนี้ 

  ความหมายของการออม 

            การออม  แปลวา  ประหยัด  ถนอม  สงวน  เก็บงํา  “การออมทรัพย”  จึงมี

ความหมายวา    การสงวนทรัพย  หรือพูดงาย ๆ  ก็คือการสะสมทรัพย  เปนการเก็บแตนอยไปหา

มาก  คือมีนอยเก็บนอยมีมากเก็บมาก  คอยทําคอยไป  เพื่อใหทรัพยมีมากย่ิงขึ้น  เปนการประหยัด

เพื่อจะไดมีทุนสํารองไวในอนาคต  เปนการสะสมทุนเพื่อวันขางหนาจะไดมีฐานะมั่นคง  การออม
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ทรัพยจึงเปนผลดีแกตนเอง  ครอบครัวและประเทศชาติ (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  

2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การออม หมายถึง การเก็บ หรือการสะสมเงินไวสวนหนึ่ง   ท่ี

เหลือจากการใชจาย  

  ขอดีของการออม   

  ขอดีของการออมสามารถจําแนกไดเปน 3 ขอคือ 

            1) ผลดีแกตนเอง  ทําใหสุขภาพจิตดี  ไมตองหวงวาเงินจะขาดมือเมื่อจําเปนตองใช

ทําใหทําการงานไดดี  เพราะใจสบาย  มีหลักใหกับตัวเองในชีวิต  จึงคิดแตจะสรางอนาคต  ทําให

หางไกลจากอบายมุข  เชน  เลนไพ  เลนมา  ตลอดจนไมเกียจคราน  เพราะอยากจะสรางสมฐานะให

ดีขึ้น 

2) ผลดีแกครอบครัว  หากครอบครัวใดมีการออมทรัพยลูกหลานยอมสบาย   

ครอบครัวไมอดอยากขาดแคลน  ชีวิตจึงเปนสุขไมทุกขยาก 

            3) ผลดีแกประเทศชาติ  ประเทศใดก็ตามที่คนในชาติมีการออมทรัพย  เพื่อสราง

หลักฐานใหมั่นคง  หรือเพื่อความอยูดีกินดี  ประเทศนั้นยอมมีความเปนปกแผนมั่นคงไปดวย 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

 

  สรุปไดวา การออมกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ตอครอบครัว จนกระท้ังกอใหเกิด

ประโยชนตอประเทศชาติ   หากประชาชนชวยกันประหยัดและอดออมแลว จะสงผลใหประเทศชาติ

เจริญรุงเรื่อง 

 

  วิธีการออม 

วิธีการออมทรัพยตองทําใหถูกวิธี  จะตองออมอยางปลอดภัยและใหผลประโยชน 

แกตัวเอง  อยากระทําการใดก็ตามท่ีทําใหตนเสียหายหรือเปนภัยแกตนเอง  เชน  มีเงินก็ไมควรเก็บ

ไวในบาน  หรือเอาเงินใสโองฝงดินอยางแตกอน  เพราะไมเกิดผลประโยชนอะไร  เงินอาจจะเปอยยุย

ถาน้ําเขา  หรือเก็บเงินแบบน้ีทําใหไดดอกเบ้ีย  เงินทองไมหมุนเวียนในทองตลาด  หรือคนราย

อาจจะรูเขามาขุดเอาไป  นอกจากนี้  ไมควรเอาเงินเก็บซุกซอนไวในบาน  หากเกิดไฟไหม  จะทําให

ย่ิงหมดตัวย่ิงขึ้น  ไมควรเก็บเงินไวในรูปของการซื้อเครื่องประดับ  เชน  ทอง  เพชรพลอย  มาเก็บ

เอาไวหรือใสใหย่ัวยวนตา  ซึ่งจะเปนบอเกิดของการลักขโมย  ปลนสะดมและทํารายรางกาย        ไม

ควรเก็บเงินไวหาดอกเบ้ียแพง ๆ  เพื่อความร่ํารวยของตนเอง  บนความทุกขยากของผูอ่ืนที่เรียกกัน

วา  “ทํานาบนหลังคน”  จนเปนท่ีเกลียดชังของใครตอใคร  ซึ่งอาจจะทําใหเปนสื่ออาชญากรรม  เชน  

ใชหนี้ดวยการฆา  หรือทํารายรางกายกัน  ไมนําทรัพยที่เก็บออมไวใชจายลงทุนจนหมดตัว  เพราะ
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จะทําใหทรัพยที่เก็บออมไวตองขาดมือไป  ควรจะแบงไปเพียงบางสวนตามความจําเปน  หาก

เกิดผลพลาดอะไรขึ้น  จะไดมีเงินเหลือไวทําทุนตอไป  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  

2529) 

  จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาวิธีการออมที่ถูกวิธี มีดังนี้ การเก็บเงินควร

นําไปไวในท่ีท่ีปลอดภัย เชนธนาคาร  ไมควรนําเงินที่ออมไดไปเปลี่ยนมูลคาเปน ทอง อัญมณี หรือ

ของมีคาตางๆ อาจจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอตัวเอง  ไมควรนําเงินที่ออมไดมาปลอยเงินกูกับ

ผูยากไร และไมควรนําเงินไปลงทุนจนหมดตัว 

 

  ลักษณะของการออมท่ีดี 

            การออมทรัพย  จึงควรจะคอยเปนคอยไป  การออมท่ีดีจึงควรจะมีลักษณะ

ดังตอไปนี้  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

            1.  เก็บเทาที่พอจะเก็บได  ไมเดือดรอน  จนถึงขั้นอดอยากฝดเคือง 

            2.  เก็บไวในที่ปลอดภัยและมีดอกผล  เชน  ฝากไวกับธนาคาร  ซื้อพันธบัตรประกัน

ชีวิต  ซื้อบานผอนสง  ที่ดินผอนสง  ตามแตจะเห็นสมควร   

            3.  ใชจายเงินเฉพาะที่เห็นวาเปนประโยชนและเปนไปตามแผน  ไมใชจายเงินใน

เร่ืองไรสาระหรือไมจําเปน  หรือถอนออกมาใชจายงาย ๆ  จะทําใหเงินที่ออมไวไมเพิ่มพูน  ทําให

สรางหลักฐานไดยาก (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

            สรุปไดวาลักษณะของการออมที่ดีมีหลายวิธีดวยกันเชน ควรออมใหพอดี  เก็บเงิน

ไวในสถานที่ที่ปลอดภัย และมีการวางแผนในการใชจายเงินที่หามาได  

 

2.3  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบวินัยและเคารพ

กฎหมายของ หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529) ไดกลาววา ความขาดวินัยเปนปญหา

ใหญของสังคมไทย    ขณะนี้สังคมไทยเปนสังคมแบบประชาธิปไตย     และวินัยก็เปนองคประกอบ

อยางหนึ่งของประชาธิปไตยเชนกัน  ดังนั้นถาเราไมสามารถสรางวินัยใหแกคนในชาติได  การพัฒนา

ประชาธิปไตยก็หวังผลสําเร็จไดนอย  เพราะวาในประเทศประชาธิปไตยนั้นสังคมอยูไดดวยกฎเกณฑ

และกติกาคนตองเคารพหลักการกฎเกณฑและกติกาและความเคารพกฎเกณฑและกติกาของสังคม

นั้น  ก็คือความหมายอยางหนึ่งของความมีวินัย  ถาไมมีวินัย  ไมมีความเคารพกฎเกณฑกติกาของ

สังคม  ประชาธิปไตยก็ขาดรากฐานท่ีสําคัญ        จะเปนไปดวยดีไมได  จึงเปนเรื่องที่ควรเอาใจใส  

โดยเฉพาะในทางการศึกษาจะตองหาทางสรางสรรคปลูกฝงพัฒนาประชาธิปไตยใหสําเร็จบน
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พื้นฐานของความมีวินัย  ดังน้ันนักวิชาการและผูรูหลายทานจึงไดกลาวถึงความหมายของคําวาวินัย

ไวดังน้ี 

 

ความหมายของคําวาวินัย    

พระธรรมปฎก  (2538)  ไดกลาวความหมายของวินัยไวดังน้ี           

          วินัยที่แทในความหมายที่กวาง  คือ  ระบบระเบียบท้ังหมดของชีวิตและสังคมมนุษยนั้น  จะ

ต้ังอยูไดดีเปนผลสําเร็จได  ตองอาศัยความเขาใจพื้นฐานที่กลาวแลว  คือตองมองวินัยโยงลงไปถึง

ธรรม  หรือโยงวินัยกับธรรมเขาดวยกันไดเปนเบ้ืองแรกกอน 

           นอกจากน้ีคําวา  วินัยมีความหมายเชิงบวก  คือ  เปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคม

ดําเนินไปโดยสะดวก  คลองตัว  ไดผลมีประสิทธิภาพ  และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย     

ความสําคัญของวินัย  อยูที่การฝกคนใหมีศีล  ศีลนั้นมีความสําคัญมาก  เมื่อคนต้ังอยูในวินัยอยางที่

เรียกกันวาเปนคนมีวินัยแลวพระพุทธเจาตรัสวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสิ่งท่ีเรียกวา  

แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม  ซี่งมี  7  ประการดวยกัน  ความมีวินัยหรือศีลนี้เปนรุงอรุณของ

การศึกษา  หรือแสงเงินแสงทองนั้นอยางหน่ึง 

สุรพงษ  ชูเดช   (2543)  ไดใหความหมายของคําวา  วินัยในตนเอง  ไววา 

วินัยในตนเอง  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจท่ีอยูภายใน  ซึ่งชวยใหบุคคลสามารถควบคุม

พฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนเองมุงหวังโดยสอดคลองกับระเบียบกฎเกณฑอันดีงามของ

สังคม 

 สรุปไดวา วินัย หมายความวา  การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ กติของเรื่องตางๆ ไมวาจะ

เปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องสวนรวม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติกิจตางๆ ใหสําเร็จ     

        

พระพุทธเจาตรัสวา (พระธรรมปฎก  ,2538)     “ เมื่อพระอาทิตยจะอุทัย  ยอมมี 

แสงเงินแสงทองขึ้นมากอนฉันใดชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้นโดยมีความถึงพรอมดวยศีลหรือความมีวินัยนี้

เปนสิ่งบงบอกเบ้ืองแรกดวย  ฉันนั้น  ถาคนต้ังอยูในวินัยมีศีลแลว  ก็มั่นใจไดวาชีวิตที่ดีงามจะ

เกิดข้ึน  เทากับวาพระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววาศีลหรือความมีวินัยเปนรุงอรุณของการศึกษา 

เปนสัญญาณวามนุษยจะมีการพัฒนาและมีชีวิตที่ดีงามตอไป ” 

 

 ท่ีมาของวินัย   

           พระพุทธศาสนาถือวาความจริงของสิ่งท้ังหลายเปนเรื่องธรรมดามีอยูแลวในธรรมชาติ    ไม

วาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด  มันก็เปนอยางนั้นเปนธรรมดา  ธรรมชาติและธรรมดานี่แหละ  คือ  

ธรรม     พระพุทธเจาทรงคนพบธรรมคือความจริงนั้นแลวก็ทรงนํามาประกาศเผยแพรสั่งสอนชี้แจง
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แสดงใหเขาใจงาย  หนาท่ีของพระพุทธเจาเก่ียวกับธรรมก็เพียงคนพบ  และเอามาประกาศและสั่ง

สอน  เพราะธรรมเปนความจริงที่มีอยูแลวในธรรมชาติ    การที่จะใหความจริงของธรรมชาติมีผล

ในทางปฏิบัติเปนประโยชนแกหมูมนุษยในสังคม  ก็ตองนําหลักความจริงคือธรรมนั้นมาจัดต้ังวาง

เปนระบบระเบียบโดยนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ  ซึ่งเปนเรื่องกฎแหงเหตุเปนผลแก

กันนั้น  พูดสั่น ๆ  วา  เอาหลักเกณฑในกฎธรรมชาตินั้น  มาวางรูปเปนกฎในหมูมนุษยนี้แหละ

เรียกวา  วินัย    กฎของธรรมชาติเรียกวา  “ธรรม”  กฎของมนุษยเรียกวา  “วินัย”    (พระธรรมปฎก  

,2538) 

 สรุปไดวาวินัยมีที่มาจาก ธรรม  ซึ่งพระพุทธเจาบอกวา ธรรมคือ ความจริงที่มีอยูใน

ธรรมชาติ การท่ีเรานําเอาธรรมมาใหมนุษยปฏิบัติตามนั้น  การนํามาปฏิบัตินั้นก็จําเปนตองมีกฎใน

การปฎิบัติ  กฎนั้นคือวินัยนั้นเอง 

 

 

 

วิธีเสริมสรางวินัย   

สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน   วิธีฝกวินัยที่ดีที่สุดอาศัยธรรมชาติ 

ของมนุษยคือใชธรรมชาติของมนุษยมาเปนเครื่องชวย  คือทําใหเปนไปตามธรรมชาติ  หรือ

สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยนั้นเองหมายความวามนุษยที่ดําเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยูกันดวย

ความเคยิน  ที่เราเปนอยูกันทุกวันนี้เมื่อพบเห็นอะไรแลว  จะปฏิบัติการอะไรอยางไร  เราทําไปตาม

ความเคยชินเปนสวนใหญ 

           ความเคยชินเกิดจากอะไร  ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรมเนียม  คือความ

เปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษยน่ันเอง  มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไรพอทําไป

แลวครั้งสองครั้งก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะชินอยางนั้น  และก็จะทําอยางนั้นซ้ําไปซ้ํามา ๆ  จนชินพอชิน

แลวก็ยึดมั่นแลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินน้ันพอชินแลวก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก  

ย่ิงยึดมั่นแลวก็ย่ิงถอนยาก  และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย  ทําใหไมยอมเปลี่ยน  

ฉันจะตองยึดแบบนี้ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา  ฉะนั้นเราจึงตองถือโอกาสใชความเคยชิน

ของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา 

           เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายสวนใหญอยูดวยความเคยชิน  จริงอยูมนุษยนั้นเปนสัตวที่

ตองฝกและฝกได  แตเราก็ตองยอมรับดวยวาการที่จะฝกคนนี้ตองใชความสามารถและตองมีระบบ

ในการฝกซึ่งตองสอดคลองกับธรรมชาติ  บางทีก็เหน็ดเหน่ือยพอสมควร  ถาเขาลงเคยชินอยางไร

แลวก็แกยาก  เรายอมรับความจริงน้ีเสียกอน  เมื่อเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว  เราก็ใช
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ความเคยชินเปนการฝกขั้นแรก  คือฝกใหเปนพฤติกรรมเคยชินโดยถือวาตองสรางวินัยใหเปน

พฤติกรรมเคยชิน สามารถสรางได 6 วิธีดังนี้ 

          วิธีท่ี  1  คือ  เมื่อเขาเริ่มตนชีวิตเขาสูสังคม  เขาสูชีวิตใหม  เขาสูหมูใหม  เราก็ถือโอกาส

ตอนนั้น  โดยรูทันความจริงวาคนเราเมื่อมีชีวิตอยู เขาตองมีการเคลื่อนไหว  เขาจะมีการเคลื่อนไหว  

คือมีพฤติกรรมน้ัน ในเวลาที่เจอประสบการณ  หรือมีสถานการณเกิดขึ้นซึ่งเขาจะตองมีปฏิกิริยา

ตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง  คือเขาจะตองทําอยางใดอยางหนึ่งเคลื่อนไหวอยางใดอยางหนึ่ง  มี

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  และเมื่อเขาเจอสถานการณอยางนั้นอีกแลวเขาก็จะชิน  และ

พฤติกรรมอยางนั้นก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของเรา 

           กอนที่จะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินนั้น  ถาพฤติกรรมที่เขาทําครั้งแรกเปนพฤติกรรมที่ไมดี  ก็

เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแลว  แล็วก็มีหวังวาพฤติกรรมน้ันจะกลายเปนพฤติกรรม

เคยชินของเขาตอไปซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทีนี้พอเคยชินแลวคราวนี้เราก็ลําบาก  แกไข

ยาก  เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นติดตัวไป  ฉะนั้นเพื่อชิงใหเกิดพฤติกรรมที่ดีไวกอน  และกัน

พฤติกรรมที่ไมดีไมใหเกิดขึ้น  เรารีบเอาพฤติกรรมที่ดีเขาไปเปนตัวเลือกที่  1  และเขาจับเอา

พฤติกรรมน้ันไดแลวก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณอยางน้ันครั้งที่   2  เขาก็จะทําอยางนั้น        

พอ  3 -  4  ครั้ง  คราวน้ีลงตัวแลวกลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดีคราวนี้ก็สบายแลวฉะนั้นจึงควรใช

วิธีพื้นฐานในการสรางวินัยซึ่งไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ถาเราไมทําเราก็ตองเสียโอกาส  ถึง

อยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว  เราก็ชิงใหชินไปในทางที่ดีเสียเลย  ฉะนั้นจึงเอา

พฤติกรรมเคยชินมาเปนพื้นฐาน  เปนวิธีการเบ้ืองตนในการสรางวินัย  โดยการทําใหเกิดพฤติกรรม

เคยชินท่ีดี 

           หลักการน้ีใชไดดีกับเด็ก ๆ  เพราะเขาเพิ่งเขามาสูโลก  ยังไมมีพฤติกรรมเคยชินอะไรทั้งนั้น  

เราก็เริ่มใหอันที่ดีเขาไปเสียกอนเลย  ฉะนั้นตัวแบบจึงมาจากพอแม  ถาพอแมมีวินัยดี  ก็มีหวังวาลูก

จะมีวินัยดีดวย  เมื่อมีคนเขาสูชุมชนใหม  มาโรงเรียนใหม  ถาคนท่ีอยูกอนประพฤติกันอยางไร   คน

ที่มาใหมก็พลอยตามไปในเวลาที่มีสถานการณอยางนี้ ๆ  คนทํางานเกาหรือหัวหนา                เคย

ทํากันอยางไร  คนมาเขางานใหมก็จะทําตามอยางนั้น  แลวเขาก็จะเคยชินตอไปเขาก็จะทําอยางนั้น  

มีพฤติกรรมอยางน้ัน  โดยไมตองคิดไมตองรูตัว  เพราะฉะน้ันถาหัวหนาคนงานเปนคนมีปญญา  มี

สติสัมปชัญญะดี  ก็รีบนําทางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในตอนแรกใหดี  พอไดทําอยางใดแลวคนใหม

นั้นก็จะติด  เกิดเปนพฤติกรรมที่เคยชินเปนวินัย  ก็สบายไปเลย  แตถาตอนแรกไมใชโอกาส  มัว

ปลอยใหเขามีพฤติกรรมเคยชินอยางอ่ืนไปแลว  คราวนี้ก็จะแกไขไดยาก  ตองยุงยากลําบากใจ

เรื่อยไป 

วิธีท่ี 2  คือ ใชวินัยที่ลงตัวแลวคือวัฒนธรรมมาชวย    วัฒนธรรมก็มาชวยในเรื่องน้ี 
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เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหน่ึงที่สรางวินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน  เชนพอแม  พาเด็กไปใน

สถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวนมาก  พอแมไปเขาแถวรอคิว  เด็กก็ไปเขาแถวดวย  พอเจอครั้ง

แรกแกก็เขาแถว  ตอไปครั้งท่ี  2  เด็กก็เขา  แถวตอไปครั้งที่  3  ก็เขาแถว  จากน้ันเด็กก็เขาแถวรอ

คิวเอง  โดยไมตองต้ังใจฝก  ไมตองไปสอนใหปากเปยกปากแฉะ  วัฒนธรรมเขาแถวก็มีมาเองจาก

การถายทอดตามความเคยชิน  น่ีคือวินัยที่กลายเปนวิถีชีวิต 

           ถาในหมูคณะของเราปฏิบัติอะไรใหวินัยลงตัวเปนวัฒนธรรมไปแลว  คนท่ีเขามาสู

วัฒนธรรมน้ัน  สูชุมชนนั้นใหม  ก็จะเปนไปอยางนั้นเอง เพราะฉะนั้นสําหรับพฤติกรรมเคยชินโดยวิธี

ของวัฒนธรรมนี้  ในสังคมท่ีเขาสรางสรรคถายทอดเรื่องระเบียบวินัยมากอน  เขาก็ไดเปรียบ  

เพราะวาคนรุนหลังเขาสูวินัยโดยติดพฤติกรรมเคยชินไปเอง  แตถาเรายังไมมีวัฒนธรรมอยางนั้น  

เราก็ตองอาศัยมีผูนําที่รูหลักการอันน้ีแลวนําไปใช  อยางไรก็ตาม  อันน้ีเปนวิธีพื้นฐานเทานั้น ตอง

พูดถึงวิธีอ่ืนตอไป 

วิธีที่ 3  คือ สรางวินัยใหไดผลดวยระบบสัมพันธขององครวม  การฝกวินัย ( คือฝกใหเปน

ศีล)  นั้น จะไดผลดีตองอาศัยระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ  ที่เก่ียวของมาบูรณาการ

กันดวย  คือเปนระบบองครวมที่องครวมจะตองประสานกัน  หมายความวา  ในการฝกฝนพัฒนา

มนุษยหรือการศึกษานี้จะตองใหองคประกอบ    3  สวน  คือ  ดานพฤติกรรม  ดานจิตใจ  และดาน

ปญญา  ประสานไปดวยกัน  ทําใหเกิดองครวมที่สมบูรณ  แลวสิ่งที่ฝกน้ันก็จะกลายเปนชีวิตจริงของ

เขา  ฉะน้ันเวลาเราฝกทําอะไรอยางหนึ่งจึงตองดูท้ังสามดาน  คือ 

            1.  ดานพฤติกรรม  ถาเจามีพฤติกรรมที่ดีดวยความเคยชินก็ดีแลว 

            2.  ดานจิตใจ  ถาเจามีความพึงพอใจ  หรือมีความสุขในการทําพฤติกรรมนั้น

พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงย่ิงขึ้น  เพราะฉะน้ันทางดานจิตใจ  จะตองคอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาต้ังอยู

ในวินัยดวยความสุข  มีความพึงพอใจ 

            3.  ดานปญญา  ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล  มองเห็นคุณคา  มองเห็นประโยชน

ของการกระทําหรือพฤติกรรมน้ัน  ความรูความเขาใจนั้นก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจ  ทําให

เขาย่ิงมีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมน้ันย่ิงขึ้นไปอีก 

           ทั้งดานปญญาคือความรูความเขาใจนั้นและดานจิตใจคือความสุขความพอใจตางก็มาหนุน

ใหพฤติกรรมดีงานนั้นย่ิงหนักแนนมั่นคงลงตัว      ฉะนั้นองคประกอบสามสวนนี้จึงเสริมซึ่งกันและ

กัน  พฤติกรรม  สภาพจิตใจและปญญา  สามอยางนี้จะตองพัฒนาไปดวยกันถาทําไปทื่อ ๆ  อาจจะ

กลายเปนการบังคับ  ถาการบังคับเกิดขึ้นจิตใจของคนไมมีความสุขพอจิตใจของคนไมมีความสุขเขา

จะทําดวยความจําใจและพรอมที่จะละเมิด  แลวตอไปก็อาจจะเกิดปญหา  ทีน้ีถาไมทําดวยปญญา  

ตอไปเขาเรียนรูไปทางอ่ืน  เขาไมเห็นเหตุผลในเรื่องนี้  เขาก็สงสัย  ทําใหเขาเกิดความลังเลที่จะทํา  
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ฉะน้ันตองใหไดทั้ง  3  สวน  น่ีคือตองมีทั้ง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  จะตองฝกวินัยใหไดองคประกอบ

สัมพันธกันพรอมทั้ง  3  ดาน 

วิธีท่ี 4  คือ สรางวินัยโดยใชปจจัยอ่ืนชวยเสริม     วินัยจะทําใหเกิดความสุข  และ 

ประพฤติปฏิบัติดวยความพึงพอใจ  โดยใชปจจัยอยางอ่ืนมาชวยอีกก็ได  เชนมีกัลยาณมิตร  ขอ

ยกตัวอยาง  ถาครูอาจารยนารัก  ทําใหเด็กมีความอบอุนสบายใจ  เด็กก็อยากจะเชื่อฟง  ครูอาจารย

ที่เขารัก  เคารพ  และศรัทธาน้ัน  พอพูดอะไรศิษยก็อยากทําอยูแลว  และเขาก็มีความสุขที่จะทํา

ตามดวย  วินัยก็เกิดไดงาย  เพราะฉะน้ัน  ศรัทธา  และความรัก  จึงเปนปจจัยสําคัญ  ศรัทธาและ

ความรักนี้พวงอยูกับความมีกัลยาณมิตร  แตอันนี้ท่ีจริงเปนองคประกอบที่จะมาเสริม  เอามาพูด

แทรกเสียกอน  เพื่อยกตัวอยางใหเห็น 

 

 

 

           ความเปนกัลยาณมิตรเปนตัวเสริมในการสรางวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชินไดโดยทําหนาที่

หนุนองคประกอบทั้ง  3  ดาน  คือ 

          -  เปนตนแบบที่ดีของพฤติกรรม  (ศีล) 

          -  มีความรัก  ทําใหเกิดความอบอุน  มีความเปนกันเอง  พรอมท้ังศรัทธาและความสุข  

(จิตใจ) 

          -  กัลยาณมิตร  รูเหตุรูผล  สามารถบอกไดวาทําอยางนั้นแลวมีผลอยางไร  ทําใหเด็กเขาใจ

เหตุผลและคุณคาในสิ่งท่ีทํา  (ปญญา) 

วิธีท่ี  5  คือ สรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ  อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาปจจัยดาน 

จิตใจมานํา  คือการต้ังเปนอุดมคติในจิตใจ  ทําใหใจมีความฝกใฝมุงมั่นอยางแรง  เชนชนชาติหน่ึง

ต้ังเปาหมายใฝฝนวา  ชาติเราจะตองย่ิงใหญมีชื่อเสียงปรากฎไปทั่วโลกวา  เปนชาติที่มีวินัยเพื่อให

ชาติของเราย่ิงใหญ  ขอใหคนของเราปฏิบัติอยางนี้ ๆ  ดวยความที่มีเปาหมายอยางแรง  เปนอุดมคติ  

ใฝต้ังใจจริงอยางน้ี  ก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได  แตวินัยแบบนี้อาจจะทําใหเลยเถิด  เชน  ใชกิเลส

รุนแรง  ทําใหคนมีความภูมิใจวา  “แหม  หมูคณะของเรานี่ยอดเลย”  การใชวิธีการน้ีมักทําใหเกิด

ความคิดเปรียบเทียบ  และมักจะนํามาปลุกใจกันวา  หมูคณะของเรารักษาวินัย  มีวินัยดี  เห็นไหม  

เทียบกับโรงเรียนอ่ืนโนนโรงเรียนของเรามีชื่อเสียง  ใคร ๆ  ก็นิยม  ไปไหนก็มีเกียรติ  เราก็ภาคภูมิใจ

ตัวเองวา  โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  มีเกียรติ  มีวินัย  ถาใชวิธีเราอยางนี้  ทานเรียกวา  

เรามานะ  มานะในระดับตน ๆ  น้ีเปนความภาคภูมิใจ  แตถาแรงไปจะกลายเปนดูถูก  ดูหมิ่นคนอ่ืน  

ตลอดจนเปนการแขงขันแยงชิงความเปนใหญ  มุงความเดนความดัง  ซึ่งมีภัยอันตรายอยูดวย  

เพราะฉะนั้น  ถาจะใชมันก็ใชได  แตในขั้นตนแลวตองรีบเปลี่ยนไปใชปจจัยตัวอ่ืนที่เปนฝายดี  ถาใช
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มานะตลอดไป  จะกอใหเกิดปญหาในระหวางมนุษย  คือรักษากลุมของตัวไดแตทําใหเกิดปญหา

ความขัดแยงกับกลุมอ่ืน  แลวทําใหเกิดสภาพจิตไมดี  คือการดูถูกดูแคลนความทะนงตัวหย่ิงลําพอง

ตลอดจนการคิดกําจัดคนอ่ืนตอไปอีกไมประกอบดวยปญญาที่แทจริงบางสังคม  บางประเทศ  บาง

กลุมก็รักษาวินัยดวยมานะน้ี  แมแตทําคุณความดีอ่ืน  ๆ  ก็ดวยมานะนี้  เปนการทําตนใหอยูใน

ระบบการแขงขันไปในตัว  อยางนอยก็ตองอาศัยความรูสึกภูมิใจเขาชวยและเมื่อภูมิใจในกรณีอยาง

นี้แลวก็มักจะตองพองวิธีนี้ทางธรรมจึงไมสนับสนุน  ถาจะใชก็ตองระวัง  โดยรีบสรางปจจัยที่ดีมาสืบ

ทอดตอไปอยางที่กลาวแลว 

สรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ 

วิธีที่  6   คือการสรางวินัยโดยใชกฎหมาย  หรือกฎเกณฑ  บังคับควบคุม  โดยมี 

การลงโทษวิธีน้ีก็สรางวินัยไดแตเปนวิธีที่ไมดีและไมถูกตองไมเขากับหลักการของธรรม  เปนวิธีการที่

ไมถูกธรรม  คือไมสอดคลองกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ  มนุษยจะมายัดเหยียดเอาศีลใส

ใหแกกันไมได  ศีลเกิดจากการฝกใหมีขึ้นในตัวคน  ฉะน้ัน  การกดหรือบีบบังคับน้ี ถาอํานาจยังอยูก็

อยูได  แตพออํานาจท่ีกดบีบหมดไปเมื่อไร  คนก็จะละเมิดวินัยคราวนี้ย่ิงปนปวนเสียหายหมด  

ฉะนั้น  ในสังคมท่ีอยูไดดวยกฎขอบังคับ  แลวใชอํานาจบีบบังคับกัน  ถึงแมจะมีวินัยอยูได  แต

เมื่อไรอํานาจท่ีกดบีบนั้นหายไป  สังคมนั้นก็ปนปวนอีกไมไดผลอยางแทจริง 

           อยางไรก็ตาม  การใชกฎเกณฑขอบังคับนี้  บางครั้งไดผลในเมื่อกฎเกณฑน้ันไมบีบบังคับ

รุนแรงเกินไป  และมีชวงเวลายาวพอที่จะใหคนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัวพอกลายเปน

ความเคยชินไปแลว  ก็เขาสูกฎธรรมชาติตามวิธีแรก  คือเปนวินัยพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นโดยการสราง

พฤติกรรมเคยชิน  มันกลายเปนเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทองจากการใชอํานาจ

บังคับ  อันนั้นตางหากที่ไดผล 

           การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยใหคนมีศีลนี้  มีวิธีที่จะทําใหไดผลได  โดย

ตองไมใหอยูแคเปนการใชอํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ  แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึก

สํานึกวาเปนการฝก  โดยใหเขารูเขาใจมองเห็นเหตุผลและประโยชนของการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ

นั้น ๆ  ความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการฝกนี้จะทําใหเขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความเต็มใจ

ขึ้นมาในระดับหน่ึงที่จะทําตาม  และก็ทําใหไดผล  ซึ่งก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาที่แทจริง  โดยมี

องคประกอบสามสวน  คือพฤติกรรม  สภาพจิตใจ  และปญญา  เขามาประสานกัน 

(พระธรรมปฎก,  2538) 

 สามารถสรุปวิธีเสริมสรางวินัย ดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชินได 6 วิธีดังตอไปนี้    วิธีที่  

1  คือ  สรางสถานการณครั้งแรกที่ประสบพบเจอในทางที่ดี แลวตองพยายามใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี

ตามมาจะสงใหเมื่อคนๆนั้นเจอประการณเดิมเหมือนครั้งแรกแลวเคาจะเกิดพฤติกรรมเหมือนครั้ง

แรก และจะเปนอยางนี้เรื่อยๆจนเคยชินและกลายเปนนิสัย หรือบุคคลิกภาพของคนๆนั้น  วิธีท่ี 2  คือ 
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ใชวินัยที่ลงตัวแลวคือวัฒนธรรมมาชวย  เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสรางวินัยแบบ

พฤติกรรมเคยชิน  วิธีท่ี 3  คือ สรางวินัยใหไดผลดวยระบบสัมพันธขององครวม  ซึ่งองคประกอบ      

3  สวน  คือ  ดานพฤติกรรม  ดานจิตใจ  และดานปญญา  ประสานไปดวยกัน  วิธีท่ี 4  คือ สรางวินัย

โดยใชปจจัยอ่ืนชวยเสริม  เชนมีกัลยาณมิตร  ศรัทธา  และความรัก  วิธีท่ี  5  คือ สรางวินัยดวยแรง

หนุนของสภาพจิตใจ  คือการต้ังเปนอุดมคติในจิตใจ  ทําใหใจมีความฝกใฝมุงมั่น  อยางแรง  

ต้ังเปาหมายใฝฝนก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได   วิธีท่ี  6   คือการสรางวินัยโดยใชกฎหมาย  หรือ

กฎเกณฑ  บังคับควบคุม  โดยมีการลงโทษวิธีนี้ก็สรางวินัยไดแตเปนวิธีที่ไมดี       จนเขาไมรูตัว   พอ

กลายเปนความเคยชินไปแลว  ก็เขาสูกฎธรรมชาติตามวิธีแรก อยางไรก็ตาม   การใชกฎเกณฑ

ขอบังคับน้ี  บางครั้งไดผลในเมื่อกฎเกณฑน้ันไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป  และมีชวงเวลายาวพอที่จะ

ใหคนผานเขาสูความเคยชิน 

 

เมื่อนําคําวา การมีระเบียบมารวมกับคําวาการเคารพกฎหมายนั้น จะไดความหมายใหม 

ตามที่หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2529)  ไดใหความหมายไวดังนี้ 

        การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย   หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย

ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผน  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน  เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตน

และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

 ตามแนวคิดของผูวิจัย การมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย หมายถึง การปฏิบัติตนใหอยู

ในกติกา กฎระเบียบ แบบแผน ท่ีสังคมวางไว เพื่อความสงบเรียบรอยของคนในสังคม  เมื่อกระทํา

ผิดกฎระเบียบที่สังคมกําหนด จะตองยอมรับในบทลงโทษเชนกัน  

           สําหรับการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยม  เรื่องการมีวินัยและเคารพกฎหมาย  ตองการ

มุงเนนใหมีความสามารถในการควบคุมตนเอง  ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสมใน

ดานการศึกษาเลาเรียน  ที่อยูอาศัย  ตลอดจนปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของสังคม  เพื่อดํารง

ชีวิตประจําวันอยางมีความสุข  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบวินัยและเคารพ

กฎหมายของ หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529)  แบงประเภทของการมีระเบียบวินัย

และเคารพกฎหมายไดเปน  3  ประเภทดังนี้  

1)  การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเลาเรียน 

            2)  การมีระเบียบวินัยในที่อยูอาศัย 

            3)  การมีระเบียบวินัยในสังคม 
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1)  การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเลาเรียน 

            การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเลาเรียน  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถควบคุม

ตนเองประพฤติปฏิบัติตนอยางมีระเบียบแบบแผน  มีเหตุผลและเปาหมายในการเพิ่มพูนความรู

ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง  จัดตารางเวลาไวสําหรับศึกษาเลาเรียนและควบคุมตนเองให

ปฏิบัติตามตารางดังกลาวต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางสม่ําเสมอทุกวิชา  ไมเฉพาะแตวิชาท่ีตนชอบ

อยางเดียว  เตรียมตัวอานบทเรียนมากอนถึบงเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนทุกครั้งภายหลังจาก

การเรียน  เขาเรียนตรงเวลาไมลอกคําตอบของเพื่อน  และไมเปดโอกาสหรือยินยอมใหเพื่อนลอก

คําตอบในเวลาสอบเตรียมเครื่องใชในการเรียนไวใหครบ  และพรอมที่จําใชอยูตลอดเวลา 

 

2)  การมีระเบียบวินัยในท่ีอยูอาศัย 

            การมีระเบียบวินัยในท่ีอยูอาศัย  หมายถึง  การควบคุมตนเอง  ประพฤติปฏิบัติของ

ตนอยางมีระเบียบแบบแผนและสม่ําเสมอ  ในการรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบวินัยของ

บานเรือนที่อยูอาศัย  โรงเรียน  และสาธารณสถาน  จัดตกแตงท่ีอยูอาศัยใหนาอยู  ไมรับประทาน

อาหารในหองนอนหองเรียน  จัดแบงเนื้อที่ภายในบานใหเปนสัดสวนท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ  ไมคุย

หัวเราะ  จัดงานเลี้ยงสังสรรค  เปดทีวีเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

3)   การมีระเบียบวินัยในสังคม 

            การมีระเบียบวินัยในสังคม  หมายถึง  การท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติอยางมีระเบียบ

แบบแผน  ยึดมั่นในธนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  เคารพเชื่อฟงกฎหมาย  ขอบังคับของสังคม  

รูจักใชสิทธิและหนาท่ี  ละเวนการใชอภิสิทธิ์  รับบริการและใหบริการตามลําดับกอนหลัง  สนับสนุน

และสงเสริมประชาชน  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตามกฎหมาย  มีมารยาทในการใชถนนการ   ขับขี่

ยานพาหนะโดยปฏิบัติตามกฎจราจร  แจงตอเจาหนาท่ีเมื่อรูเห็นการกระทําที่ผิดระเบียบวินัยและ

กฎหมาย 

สามารถสรุปไดวาหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ไดกําหนดประเภทของ 

การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายไว 3 ประเภทใหญๆ ดวยกันคือการมีระเบียบวินัยใน

การศึกษาเลาเรียน   การมีระเบียบวินัยในที่อยูอาศัย    การมีระเบียบวินัยในสังคม ซึ่งเปนการเนน

การมีระเบียบวินัยในตนเองกอน ขั้นตอมาจะเปนการเนนการมีระเบียบวินัยตอคนรอบขางท่ีเราอาศัย

อยู ฝกความเกรงใจที่จะใชชีวิตรวมกับคนอ่ืนที่อาศัยอยูใกลเคียง สวนขั้นสูงสุดคือการเนนการมี

ระเบียบวินัยตอสังคม  

ระเบียบวินัยเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาประเทศชาติใหรุงเรือง นักวิชาการบาง 
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ทานไดเขียนบทความซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับประโยชนของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยไวเรื่องหน่ึง 

บทความเรื่องน้ันชื่อวา   “ ชาติเจริญดวยวินัย”    ไดมาจากวารสารไทยประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือน

ธันวาคม  2524  มีเน้ือความดังน้ี 

ชาติเจริญดวยวินัย  (แตงโดยคนภูษร) 

           คนไทยเราน้ีมีความดีอยูมาก  ขยันขันแข็ง  ย้ิมแยมแจมใส  ใจกวาง  แตเสียอยูอยางหน่ึง  

คือ  ขาดระเบียบวินัย  ชอบทําตามใจตัวเอง  จนมีคําพังเพยวา  “ทําอะไรตามใจคือไทยแท”  น้ีแหละ

ที่ทําใหประเทศของเราแยอยูเวลาน้ี 

           เวลาน้ีมีคนเปนจํานวนมากที่มิไดเอาใจใสตอความเปนระเบียบของบานเมือง  ไมเคารพ

กฎหมาย  ท้ิงของไมเลือกท่ี  สูบบุหรี่บนโดยสาร  ขับรถไมเลือกไฟเขียวไฟแดง  แซงรถไมเลือกที่ รถ

ไมดีก็นําไปขับในถนน  บางคนไมมีใบขับขี่ก็ยังฝนขับ  นํารถบรรทุกว่ิงรับผูโดยสาร  แยงกันรับบริการ

ไมรอคิว  ภารโรงเปดน้ําเปดไฟทิ้งไว  เหลาน้ีเปนการกระทําที่ขาดระเบียบวินัย 

           ผลของความไมมีระเบียบวินัยนั้นใหญหลวงนัก  มันมีคาเทาชีวิต  เทาทรัพยสินกองโต ๆ  ที่

หายวูบไป  เชนขับรถฝาไฟแดง  แซงรถในที่คับขัน  ขับรถขณะเมาสุรา  ทําใหเกิดชนกัน  มีคนตาม

คนเจ็บ  ผูท่ีเก่ียวของกับผูตายไรที่พึ่ง  ขาดกําลังในครอบครัว  เปนภาระแกเจาหนาที่ในการคุม

สอบสวนผูกระทําผิด  เปนภาระแกศาลในการพิจารณาตัดสินคดีซึ่งกินเวลาเปนป  ทําใหมีคนพิการ  

ขาดกําลังของชาติ  และเปนภาระแกสังมที่จะตองเลี้ยงดูคนเหลาน้ี  เหตุมันนิดเดียว  แตผลมันกวาง

ใหญไพศาลเหลือเกิน  เราไมมีวินัยในเรื่องชาตินิยม  ชอบใชสินคาตางประเทศ  ทําใหเราขาด

ดุลยการคาปละหลายหมื่นลานบาท  ประชาชนท้ิงสิ่งของไมเลื่อกที่อยางที่เราเห็น ๆ  อยูเวลานี้     ทํา

ใหบานเมืองของเราไมเปนระเบียบ  สกปรก  แมน้ําลําคลองต้ืนเขิน  เนาเสีย  อากาศเปนพิษ  ทาง

ระบายนํ้าอุดตันย่ิงกวาน้ันเรายังตองเสียเงินงบประมาณของประเทศในการจางคนมาทําความ

สะอาดอีกปละนับรอยลานบาท  เราตองเสียกําลังคนในการแกปญหารเหลานี้  จะเห็นไดวาเราทุมเท

เงินทองและแรงงานเพื่อการแกปญหา  แทนท่ีจะไดนําเงินเหลานั้นมาพัฒนาสรางสรรคบานเมือง 

          ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร  ใกล  ๆ  เรานี้  ประชาชนของเขาเคารพกฎหมายดีมาก  เขา

ไมตัดตนไมแมแตก่ิงของมันเขาก็ไมตัด  ไมขับรถฝาไฟแดงแมถนนจะวางเพียงใดเขาก็จะหยุดรอไม

ขับรถผาน  เวลาขึ้นรถเมลหรือแมแตจะขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งเขาจะเรียงแถวกันขึ้นอยางเปนระเบียบ  คน

ไหนที่ทําผิดระเบียบของประชาชนเขาจะตอวากันเอง  ถาตํารวจเห็นคนทิ้งสิ่งของลงบนถนนเขาก็จะ

จับไปปรับทันที  และคนที่ทําอะไรไมมีระเบียบวินัยน้ันจะไมไดรับบริการ  ผูเขียนเคยไปลัดคิวจะขึ้น

รถแท็กซี่ที่สนามบินสิงคโปร  ผลก็คือถูกไลใหไปยืนตอหางแถว  เสียเวลาดวย  และอายเขาดวย 

ประชาชนเขาไมทิ้งสิ่งของลงบนพื้นถนนหรือในคูคลอง  ไมวาจะเปนของใหญหรือเล็ก  บานเมืองของ

สองประเทศน้ีสวยงามมาก  ตนไมขึ้นเขียวชอุมเหมือนยกเอาปาไปต้ังไวในเมือง 
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           ที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุน  ประชาชนของสองประเทศนี้ฝงใจอยูอยางหนึ่ง  คือ  ชาตินิยมซึ่ง

เขาถือเปนวินัยอยางเครงครัด  และเอาจริงเอาจัง  ผูเขียนเคยใหบุหรี่ตางประเทศ  ซึ่งซื้อบนเครื่องบิน

แกเพื่อนชาวเกาหลี  เขาบอกวาผิดกฎหมายรับไมได  และอธิบายตอวาชาวเกาหลีตองใชของเกาหลี  

เกิดและตายในเกาหลี  ย่ิงชาวญี่ปุนแลวเขาหายใจออกเปนญี่ปุนเลยทีเดียว  เขาจะตองทําทุกอยาง

เพื่อความเจริญของประเทศญี่ปุน  เคยมีเลาวา  มีชาวญี่ปุนคนหนึ่งซื้อจักรยานตางประเทศมาใช  ถูก

ประชาชนทํารายถึงตาย  เท็จจริงผูเขียนไมยืนยันเพราะเปนเรื่องเลา  แตก็เปนอุทธาหรณแสดงให

เห็นถึงความรักชาติของชาวญี่ปุนอยางจะหาท่ีไหนเหมือนไดยาก  เขารับประทานอาหารจะไมให

เหลือติดชามแสดงถึงวินัยในดานประหยัด  ผูเขียนเคยใหเงินทอนแกคนขับรถแท็กซี่ชาวญี่ปุนท่ี

สนามบินโตเกียว  แตเขาไมรับ  ไมรับจริง ๆ  เมื่อคะย้ัยคะยอมากเขาเขาก็บอกใหเอาไปใสตูบริจาค  

ในดานความพรอมเพรียงเขาก็เปนหนึ่ง  สมมุติวาเขาตองการเงินสักกอนหนึ่งเพื่อการกุศล  เขาจะพา

กันอดอาหารเพียงคนละไมก่ีมื้อ  เขาก็จะไดเงินเปนลาน ๆ  เยน ทานจะดาวาชาวญี่ปุนอยางไรก็ตาม

ที  เขาจะไมโกรธเทาวาเขาไมใชคนญี่ปุน  ซึ่งถาพูดอยางน้ันหมายความวาเขาไมรักชาติ 

           ที่ประเทศตะวันตกซึ่งเจริญแลวท้ังหลาย  เชน  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และประเทศในยุโรป

นั้น  ความมีระเบียบเขาสูงมาก  ไมวาทานไปท่ีไหนจะเห็นคนเขาแถวหลับตาปริบ ๆ  เดินกันทีละกาว  

รับประทานอาหารตามรานก็ดี  ขึ้นรถลงเรือก็ดี  หรือเขารับบริการตามสถานีตาง ๆ  ก็ดีถามีคนต้ังแต

สองคนขึ้นไปแลวเขาจะตองเขาแถว  ใครมากอนไดกอน  ไมมีการย้ือแยงกัน  เขารักทรัพยสิน

สวนรวมเหมือนของของเขาเอง  ไมตัดตนไมทําลายปา  ไมยิงสัตวปาโดยไมไดรับอนุญาต  ไมทําผิด

กฎหมาย  ไมหลบภาษี  แมแตเซ็นตสองเซ็นต  เขามีวินัยแมกระทั่งการโกรธ  โดยเฉพาะที่ประเทศ

อังกฤษ  คือเขาโกรธแตในใจ  เขาไมแสดงออกมา  สุภาพบุรุษลุกใหสุภาพสตรีนั่ง  พูดแตพอไดยิน  

การประหยัดชาวอังกฤษก็เปนหน่ึง  พอ ๆ  กับชาวอินเดีย  สวนชาวเยอรมันน้ันเขามีวินัยในเรื่องการ

กินแตพออ่ิม  อันเปนหลักโภช เนมัตตัญูตา  วินัยอยางอ่ืนของเขายังมีอยูมาก  ขอยกเอาเรื่องจริง

ซึ่งผูเขียนเองไปเปนในอเมริการมาใหดูสักนิด  คือครั้งหนึ่งผูเขียนไปเที่ยวกับครอบครัวชาวอเมริกัน  

ขณะน่ังรถผานปาใหญภรรยาของเขางัดเอาลูกอมออกมาแจก  พอผูเขียนไดลูกอมก็ปอกกระดาษหอ

สงลูกอมเขาปาก  แลวจักแจงจะท้ิงกระดาษหอชิ้นเล็ก ๆ  นิดเดียวน้ันออกนอกหนาตางรถ  ทันใดนั้น

ลูกสาวของเขาอายุเพียง  3  ขวบเทาน้ันแหละมาเหนี่ยวแขนผูเขียนพรอมกับรองหามไมใหทิ้งออก

นอกถนน  การทิ้งสิ่งของลงบนถนนหนทางน้ันเขาถือวาเปนเรื่องใหญมาก  พอของเด็กไดอธิบายให

ผูเขียนฟงวาปหน่ึง ๆ  เขาใชเงินหลายลานดอลลารในการเก็บกวาดเพราะฉะน้ันประชาชนตอง

ชวยกันรักษาบานเมืองใหสะอาด  ทําใหผูเขียนจําใสใจมาจนกระท่ังบัดนี้  อีกครั้งหนึ่งเมื่อไมก่ีปมานี้

เอง  ผูเขียนไปอเมริกาอีก  มีเพื่อนผูพิพากษาคนหน่ึงฝากซื้อนาฬิกา  ผูเขียนก็มีเพื่อนที่อเมริกาซึ่ง

เปนทหารเกา  มีสิทธิซื้อสินคารานทหาร  ซึ่งมักถูกกวาขางนอกมาก  จึงขอรองใหเขาชวยพาไปซื้อท่ี

รานทหาร  เขาจับผูเขียนใสรถพาไปซื้อที่ซูเปอรมาเกตธรรมดา  ผูเขียนจึงถามวา  ทําไมยูไมพาไปซื้อ
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ที่รานของทหาร  เขาบอกวา  รานทหารนั้นสําหรับทหารซื้อ  พลเรือนซื้อไมได  พูดงาย ๆ  ก็คือวาเขา

ไมยอมทําผิดกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ  ทั้งสิ้น  ไมวาจะเปนเพื่อนฝูงที่รักใครกันมากนานทีปหนจะ

ไดพบกันครั้งหนึ่งก็ตาม  เขาไมเห็นเพื่อนรักดีกวาระเบียบวินัย 

วินัยนั้นพระพุทธองคทรงสรรเสริญวาเปนมงคลอันประเสริฐ  ผูใดประพฤติผูนั้นเจริญชาติใด

มีวินัย ชาตินั้นก็เจริญ  ดังในตางประเทศผูเขียนยกมาใหเปนตัวอยางนั้น  ประเทศเขาจึงเจริญ

ประชาชนเขาสบาย  ทํางานแตนอยก็พอกิน  มีเวลาพักผอนเวลาศึกษาเลาเรียนมาก  ธรรมชาติของ

เขาก็สวยงาม  ตนน้ําลําธารดี  สัตวปาก็มาก  นกกาสกุณานานาพันธุรองระงมเต็มไปหมด  แมลงไม

คอยมี  ยาฆาแมลงแทบจะไมจําเปน  เพราะมีปาใหแมลงกินและมีนกกินแมลง  เปนสิ่งที่เราจะตอง

ปลูกฝงใหมีในชาติของเราใหมาก  เพราะเวลานี้วินัยของคนไทยกําลังหยอนยานลดนอยถอยลงไป

ทุกที  ถามองถอยหลังจะเห็นวาบรรพบุรุษของไทยเรานั้น  ไมใชคนไรวินัย  อยางพันทายนรสิงหเปน

อาทิ  ถึงกับยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาไวซึ่งระเบียบวินัย  พระเจาตากทรงตีเมืองจันทสําเร็จก็ดี  คุณหญิง

โมเอาชนะกองทัพเจาอนุฯ  ก็ดี  ไมใชเพราะความกลาหาญแตอยางเดียวแตเพราะไพรพลมีระเบียบ

วินัยดวย  สมัยหน่ึงเมื่อไมนานมาน้ี  เราเคยมีกระทรวงวัฒนธรรม  มีการฟนฟูระเบียบวินัยของชาติ  

มีการลุกใหเด็ก  คนแก  และสตรีนั่งบนรถโดยสาร  แตเวลานี้นอยลงไปมาก 

           วินัยท่ีชาติตองการเวลาน้ีมีมากมาย  แตที่ผูเขียนคิดวานาจะสังวรกันใหมากก็คือ  การ

เคารพตอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  และประเพณีอันดีงาม  ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง

ตลอดจนไมทําในสิ่งซึ่งไมควรทํา  โดยเฉพาะอยางย่ิงก็คือ  ไมท้ิงสิ่งของลงบนถนน  ไมขับรถผิดกฏ

จราจร  ไมย้ือแยงกันขึ้นรถลงเรือหรือเขารับบริการ  ตามสถานที่ตาง ๆ  ไมใชสินคาตางประเทศไม

เดินลัดสนาม  ชวยคนอ่ืนถือสิ่งของบนรถเมล  มีความเอ้ือเฟอชวยกันลุกใหคนแก  สตรีและเด็กนั่ง

บนรถโดยสาร  อันเปนการสอนใหเยาวชนของเรามีความเมตตากรุณาไปในตัว  ขณะที่น่ังเขียน

บทความเรื่องนี้อยู  ไดยินขาวจากสถานีวิทยุวาน้ําในอาวไทยกําลังเสียเหลานี้ลวนเปนผลสืบเน่ือง

มากจากการท้ิงของเสียลงในแมนํ้าลําคลอง  โดยไมรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรม  ตลอดจน

ประชาชนนั่นเอง  ผลสะทอนจะมาถึงประชาชนในที่สุด  เราอาจจะกินปลาทะเลไมไดเพราะเต็มไป

ดวยสารพิษท่ีเปนอันตรายตอรางกาย 

           ทานผูอานที่รัก  ผูเขียนเชื่อเหลือเกินวาทุกทานรักเมืองไทย  ปรารถนาท่ีจะใหประเทศไทย

ของเราเจริญกาหนา  มีปญหานอย  เพราะฉะนั้น  ขอใหทุกทานจงชวยกันสรางสรรคชาติไทยและ

ลูกหลานไทยดวยการทําตนใหเปนตนมีระเบียบวินัย  โดยเฉพาะครูอาจารยและบุคคลซึ่งอยูใน

สายตาของประชาชนควรทําตนเปนตัวอยาง  ขอใหทําทุกอยางดวยความมีระเบียบวินัยอยาไดทํา

ตามใจตัวเองตอไปอีกเลย  ทําอะไรตามใจสิไทยแย  ตองคอยแกดวยวินัยใหเหมาะสม  เปนระเบียบ

งามตานานิยม  ใครเห็นชมวาไทยวินัยดี 
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 จากบทความที่กลาวมาน้ัน สรุปไดวาผูแตงตองการจะบอกผูอานวา การมีระเบียบวินัยเปน

สิ่งสําคัญอยางย่ิง ถาคนเราขาดระเบียบวินัยในเรื่องเล็ก อาจสงผลใหเกิดความเสียหายมากกวาที่เรา

คิดเชน เมาขับรถฝาไฟแดงชนคนตาย ทําใหตนเองตองเสียเงิน ติดคุก ซึ่งผลที่ไดรับจากการขาด

ระเบียบวินัยนั้นรุนแรงมาก นอกจากนี้ผูแตงก็ไดยกตัวอยางหลายๆ ประเทศท่ีประชาชนมีระเบียบ

วินัย เชน ญี่ปุน เกาหลี อเมริกา เปนตน ซึ่งผลพวงจากการมีระเบียบวินัยคือประเทศชาติเจริญรุงเรือง   

 

 

 

2.4  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

           ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนา    (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)  ไดกลาวถึงรายละเอียดของการปฏิบัติ

ตามคุณธรรมของศาสนาดังตอไปนี้ 

           การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  หมายถึง  การมีศรัทธาและยึดถือปฏิบัติในแบบแผน

ความประพฤติดี  ที่ต้ังอยูในความดีงามและหลักธรรมของศาสนา    สําหรับการปลูกฝงและสราง

เสริมเรื่อง  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาตองการมุงเนนใหมีความรู  เชื่อมั่น  ศรัทธาและ

ยอมรับหลักธรรมของศาสนา  อันไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นําไปปฏิบัติจนเปนนิสัย (สามัญศึกษา,  

กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

 ในความคิดเห็นของผูวิจัยมีแนวคิดวา การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา หมายถึง การ  

ยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาและแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ มีการสงเสริม ถายถอด

หลักธรรมคําสอนของศาสนาใหแกคนรุนตอไป 

หากกลาวถึงคุณธรรมของศาสนา   ผู วิจัยจําเปนตองกลาวถึงรายละเอียดในเรื่องของ  

ศาสนา,  พุทธศาสนาและพระรัตนตรัย  ดังขอมูลที่ไดมาจากชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริม

คานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาของ หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 

(2529)   

            2.4.1  ศาสนา 

           2.4.2  พระพุทธศาสนา 

            2.4.3  พระรัตนตรัย 

 

2.4.1  ศาสนา 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรม 
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ของศาสนา  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)  กลาวถึง ความหมายของศาสนา  

องคประกอบของศาสนา คุณคาหรือคุณประโยชนของศาสนา ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

เมื่อกลาวตามความหมายในภาษาไทย  คําวา  “ศาสนา”  แปลงมาจากคําวา   

“สาสนํ”  ในภาษาบาลี  “ศาสนํ” ในภาษาสันสกฤต  หมายถึง  “คําสั่งสอน”  คําสั่งสอนท่ีนับวาเปน

ศาสนาน้ันวาดวยเรื่องตาง ๆ  ตอไปนี้ 

            1)  ความเชื่อในอํานาจท่ีมองเห็นไมไดดวยตา  บางอยางเชน  อํานาจของธรรมะ  

(ตามคติแหงศาสนาพุทธ)  อํานาจของเทพเจา  (ตามคติแหงศาสนาที่นับถือเทพเจา)  เปนตน 

            2)  หลักศีลธรรม  คือใหเวนความชั่ว  ใหประพฤติความดี  ซึ่งแตละศาสนาก็อาจมี

คําสอนแตกตางกันออกไปในรายละเอียดและขอบัญญัติ  แตก็มุงถึงความดีเปนที่ต้ัง 

            3)  จุดหมายสูงสุดแหงชีวิต  เชน  นิพพาน  สภาพที่ดับ  เพลิงกิเลส  และเพลิงทุกข

ตามคติแหงพระพุทธศาสนา  สวรรค  การมีชีวิตอยูกับพระเจาในสวรรค  ตามคติแหงศาสนาคริสต  

และอิสลาม  เปนตน  

            4)  พิธีกรรมทางศาสนา  เชน  การบรรพชา  คือบวชเปนสามเณร  การอุปสมบท  

คือการบวชเปนประตามคติแหงพระพุทธศาสนา  การรับศีลลางบาป  การรับศีลมหาสนิท   การรับ

ศีลกําลังตามคติแหงคริสตศาสนานิกายคาทอลิค  การทําละหมาด  คือ  สวดมนัสการพระอัลละห 

วันละ  5  เวลา  ตามคติแหงศาสนาอิสลาม  เปนตน   เมื่อขยายความของความหมายคําวา  

“ศาสนา”  ใหกวางมากขึ้นจะไดความหมายดังน้ี 

            ศาสนาหมายถึง คําสั่งและคําสอนของศาสดาผูประกาศและต้ังศาสนาขึ้นจน

กลายเปนธรรมเนียมและระเบียบปฏิบัติสืบตอกันมาจนปจจุบันนี้ 

              คําสั่ง  คือ  กฎ  ขอหาม  ระเบียบแผนตาง ๆ  เชน  ศีล 5  ศีล  8  สําหรับอุบาสก  

อุบาสิกา  หรือฆราวาสผูครองเรือนท่ัวไป  สามารถนํามาประพฤติไดตามความเหมาะสมแก

เอกัตตภาพของตน  ศีล  10  สําหรับสามเณร  ศีล  227  ขอ  สําหรับพระภิกษุสงฆนี้จัดเปนขอหาม  

ถาฝาฝนมีความผิดเปน  3  สถาน  คืออยางเบา  อยางกลาง  และอยางหนัก  เชนเดียวกับกฎหมาย

ทางบานเมือง 

             คําสอน  คือขอท่ีควรปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความสงบสุขทั้งแกตนและสังคม

สวนรวมเรียกวา  “ธรรม”  หรือ  “กัลยาณธรรม”  ซึ่งเปนการแนะนํา  หรือเสนอแนะใหปฏิบัติคือเปน

การวางแนวทางไวเพือ่จะไดประพฤติปฏิบัติ  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

            สรุปไดวา ศาสนา มีหลายความหมาย เชน หมายถึงคําสั่งสอน ซึ่งคําสั่งสอนก็สั่ง

สอนเก่ียวกับความเชื่อในอํานาจท่ีมองเห็นไมไดดวยตา  หลักศีลธรรม  คือใหเวนความชั่ว  จุดหมาย

สูงสุดแหงชีวิต  เชน  นิพพาน  พิธีกรรมทางศาสนา  เชน  การบรรพชา   บางก็หมายถึง คําสั่งและ คํา

สอนของศาสดาผูประกาศและต้ังศาสนาขึ้นจนกลายเปนธรรมเนียมและระเบียบปฏิบัติสืบตอกันมา
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จนปจจุบันนี้  อยางไรก็ตามไมวาจะมีความหมายหลากหลายเพียงใดแตใจความสําคัญก็คือ ศาสนา

มุงเนนใหคนปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสดาผูกอต้ังศาสนานั้นๆ อยางเครงครัด 

 

 

องคประกอบของศาสนา  ประกอบไปดวยลักษณะดังนี้คือ 

            1)  มีศาสดา  คือผูต้ังศาสนาหรือผูสอนด้ังเดิม 

            2)  มีคัมภีรศาสนา  คือขอความที่ทองจํากันไวไดแลวจดจารึกเปนลายลักษณ

อักษรหลักคําสอน  หรือหลักธรรม 

            3)  มีนักบวช  คือสาวกผูสืบตอศาสนา  หรือผูแทนเปนทางการของศาสนานั้น ๆ  ซึ่ง

มีขอกําหนดคุณสมบัติไวตาง ๆ  กัน  ตามคติของแตละศาสนา 

           4)  มีวัดหรือศาสนสถาน    คือที่ต้ังทางศาสนา  หรือปูชนียสถาน  อันเปนสถานที่

ประกอบพิธีกรรม  เชน  โบสถ  สุเหรา  ซึ่งถือเปนสถานที่เคารพทางศาสนา (สามัญศึกษา,  กรม,  

หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

  สรุปไดวาองคประกอบของศาสนา ประกอบไปดวย ศาสดา  คัมภีร นักบวชและวัด

หรือศาสนสถาน 

 

คุณคาหรือคุณประโยชนของศาสนา  

            เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  โลกสมัยปจจุบันน้ี  ความเจริญทางดานวัตถุได

เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดย้ัง  เมื่อความเจริญของวัตถุไดกาวหนาไปอยางรวดเร็วเชนนั้นเปน

ธรรมดาอยูเอง  ที่สิ่งเหลาน้ันจะตองทําใหจิตใจของมวลมนุษยที่ตกอยูในกระแสแหงความกาวหนา

ของวัตถุแตน้ันก็เปนสิ่งท่ีทําไดยาก  ถาเราไมพยายามมองหาคุณคาหรือประโยชนของศาสนา  แตก็

ไมใชของที่จะตองเหลือวิสัยสําหรับผูสนใจทําจริงปฏิบัติจริง  เพราะเมื่อทําจริงปฏิบัติจริงแลว  จะทํา

ใหเห็นคุณคาหรือประโยชนอยางมหาศาล 

            สังคมมนุษยปจจุบันท่ีมีแตความวุนวายกันทุกวันนี้เปนเพราะอะไร?  ที่เปนอยางนั้น

เพราะสังคมพยายามหันหลังใหกับศาสนา  หางจากศาสนา  แตถามนุษยหันมาใหความสนใจ  พา

กันประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระศาสดา  สังคมมนุษยก็ประสบสันติสุข  เพราะเมื่อมนุษย

เผชิญกับปญหา  มนุษยก็จะแสวงหาทางออก  ซึ่งแลวแตวาสติปญญาของตนจะเปนได  ศาสนามี

คุณประโยชนตอมวลมนุษยอยางใหญหลวง  กลาวคือ 

           -  ศาสนาเปนที่พึ่งทางจิตใจ 

            -  ศาสนาคือทางอยูรอดของมวลมนุษย 
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            -  ศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคล  ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะไดรับความเขาใจ

ในชีวิต  ทําใหสามารถมองเห็นปญหาไดเปนลําดับ ๆ  ไป  และสามารถพบความสงบสุขจนกระทั่ง

บรรลุเปาหมายของชีวิตคือหมดทุกข     (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

 

  สรุปไดวาประโยชนของศาสนาคือเปนที่พึ่งทางจิตใจ  นอกจากนี้ศาสนายังบอกทาง

อยูรอดใหแกมวลมนุษย และศาสนายังเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคล  และสามารถพบ

ความสงบสุขจนกระทั่งบรรลุเปาหมายของชีวิตคือหมดทุกข     

 

2.4.2 พระพุทธศาสนา 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรม 

ของศาสนา  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)  กลาวถึง ความหมายของ

พระพุทธศาสนา  โครงสรางของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

ความหมายของพระพุทธศาสนา 

           “พระพุทธศาสนา”  หมายความวา  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  หรือศาสนาที่มี

พระพุทธเจาเปนผูกอต้ัง  ซึ่งมีอายุมาถึงบัดนี้  2500  กวาปมาแลว  (การนับพุทธศักราชประเทศ

อินเดียพมาและศรีลังกา  นับกอนประเทศไทย  1  ปคือ  ปที่พระพุทธเจาปรินิพพานนับเปน  พ.ศ.  1  

แตประเทศไทยนับ  พ.ศ.  1  เมื่อครบรอบวันปรินิพพานแลว) (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวย

ศึกษานิเทศก, 2529)   

  ตามแนวคิดของผูวิจัย พระพุทธศาสนา หมายความวา คําสอนและบทบัติของ

พระพุทธเจา  

 

            โครงสรางของพระพุทธศาสนา   (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 

2529)  พระพุทธศาสนามีโครงสรางหรือสวนประกอบที่สําคัญ  คือ 

1)   พระพุทธเจา  คือ  พระศาสดาของพระพุทธศาสนา  เปนผูท่ีตรัสรู 

อริยสัจธรรมดวยพระองคเอง  และทรงสั่งสอนธรรมแกประชาชนใหรูตามใหปฏิบัติตามและใหพน

ทุกขอยางพระองคดวย 

2)  พระธรรม  คือ  พระธรรมวินัย  อันเปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ได 

ทรงแสดงและบัญญัติไว  เพื่อใหพุทธบริษัทไดยึดถือและหลักปฏิบัติ  นําชีวิตไปสูความสุข  และหลุด

พนจากทุกขท้ังปวง 

3) พระสงฆ  คือ  หมูสาวกของพระพุทธเจา  ผูปฏิบัติชอบ ตามคําสั่งสอน 

ของพระพุทธองคแลวสั่งสอนผูอ่ืนใหรูและประพฤติปฏิบัติตาม 
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            ทั้ง  3  ประการนี้เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา  พระรัตนตรัย  แปลวา  แกวอันประเสริฐ  

3  ประการ  (รัตน  =  แกวอันประเสริฐ  ตรัย  =  3)  และถือวาเปนสิ่งท่ีเคารพบูชาสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา 

            พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลผูมีความเพียรพยายาม  จนสามารถคนพบ

ความจริงท่ีพระองคประสงคได  พระพุทธเจาจึงเปนเสมือนนักวิทยศาสตรที่ไดทําการศึกษา  สังเกต

และทดสอบทดลองแลว  จึงไดสรุปความจริงออกมาวาเปนอยางน้ี  ทรงเปนเสมือนลูกไกตัวพีที่สุดที่

ทําลายเปลือกไขดวยจะงอยปากหรือจะงอยเล็บเทาออกมาได  เพราะเปนคนแรกที่กะเทาะเปลือกคือ

กิเลสทั้งหลายออกมาได  พระพุทธเจาทรงมีพระนามเปนจํานวนมาก  ตามพระคุณลักษณะที่ปรากฎ  

เชนพระผูมีพระภาค  แปลวา  พระผูมีโชค  พระบรมศาสดา  แปลา  ครูผูยอดเย่ียม         พระ

สัมมาสัมพุทธเจา  แปลวา  ผูตรัสรูเองโดยชอบ  พระศากยมุนี  แปลวา  พระมุนี  หรือนักบวชจาก

ศากยวงศ  เปนตน 

 

            พระธรรม  แปลตามศัพทวา  สภาพท่ีทรงตัวเองไว  หมายความวา  เปนธรรมชาติ

ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ประกาศตัวเองวาเปนอะไร  พระธรรมจึงหมายถึงความจริงที่พระพุทธเจาทรง

คนพบและนํามาชี้แจงบอกกลาวแกมวบมนุษย  ซึ่งมีอยู  3  ระดับคือ 

ก. ปริยัติธรรม  คือธรรมสําหรับการศึกษาใหเขาใจ  เทียบกับหลักวิชาหรือทฤษฎีตาง ๆ 

ข. ปฏิบัติธรรม  คือการลงมือปฏิบัติตามสิ่งท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาแลว  เปนการเอา

ทฤษฎีคําสอนมาใชในชีวิตจริง ๆ 

ค. ปฏิเวธธรรม  คือผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติตามทฤษฎีคําสอนน้ัน  ซึ่งไดแกการบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของธรรมตามสมควรแกการลงมือปฏิบัติ 

            

พระสงฆ  คือกลุมของผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา  เปนผูสืบตอ 

พระศาสนาและเปนผูนําทางจิตใจของประชาชน  เปนเครื่องพิสูจนคําสอนของพระพุทธเจาวา  

สามารถปฏิบัติไดจริง  เปนสังคมตัวอยางในการพัฒนาจิตใจของมวลมนุษย  พระสงฆแบงออกเปน  

2  ประเภทคือ 

ก. พระอริยสงฆ  คือทานผูปฏิบัติตามจนบรรลุคุณธรรมขั้นสูง  ละกิเลสหรือความชั่วได

โดยลําดับ  จนถึงขั้นเด็ดขาด 

ข. พระสมมติสงฆ  คือผูที่ออกบวชเปนพระภิกษุตามพระธรรมวินัย  แตยังไมเปนพระ

อริยบุคคล  และทําความเพียรพยายามเพื่อจุดหมายดังกลาว 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

สรุปไดวาโครงสรางของพระพุทธศาสนาประกอบดวย พระพุทธ พระธรรม และ 
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พระสงฆ ซึ่งท้ังสามอยางน้ีมาหลอหลอมรวมกันกลายเปนพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ จะขาดหาย

อยางหนึ่งไปมิได 

2.4.3  พระรัตนตรัย  

   ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรม

ของศาสนา  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)  กลาวถึง ความหมายของพระ

รัตนตรัย  ความสําคัญของพระรัตนตรัย และ คุณของพระรัตนตรัย ตามลําดับ ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปน้ี 

 ความหมายของพระรัตนตรัย 

พระรัตนตรัย แปลวา  แกวอันประเสริฐหรือสิ่งอันล้ําคา  3  ประการ  หมายถึงสิ่งที่ 

เคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา  3  อยางคือ(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

            1)  พระพุทธเจา  คือ  ทานผูตรัสรูพระธรรมอยางถูกตองดวยพระองคเอง             

ทําพระองคเองใหพนจากทุกขเดือดรอนไดแลว  ทรงสั่งสอนใหผูอ่ืนรูตามใหพนจากทุกขไดดวย 

            2)  พระธรรม  คือ  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  อันไดแกการไมทําความชั่ว  ทําแต

ความดีและทําจิตใจของตนใหสะอาด 

            3)  พระสงฆ  คือ  ทานผูฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ปฏิบัติตามแลว  สั่งสอนให

ผูอ่ืนปฏิบัติตาม  ประพฤติตามดวย 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

            สรุปไดวา ผูนับถือพุทธศาสนาทุกคน ตองนับถือพระรัตนตรัยคือ  พระพุทธ     พระ

ธรรม  และพระสงฆ  เปนที่พึ่งในจิตใจ ซึ่งเอาไวยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต  เพราะพระรัตนตรัยมีคุณ

ตอ ผูนับถือมาก  สามารถทําใหชีวิตของผูที่นับถือประสบความสําเร็จ และเจริญรุงเรือง   

              

           ความสําคัญของพระรัตนตรัย  เมื่อกลาวโดยยอก็มีเพียง  4  อยางคือ  

            1)  เปนสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 

            2)  เปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน 

            3)  เปนหลักท่ีทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูได 

            4)  เปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนา 

            พูดใหเขาใจงาย  พระรัตนตรัยก็คือ  พระพุทธศาสนานั่นเอง  ผูนับถือพระรัตนตรัยก็

คือผู นับถือพระพุทธศาสนา  ผูที่ นับถือคําสอนอ่ืนวาเหนือกวาพระรัตนตรัย  ยอมขาดจาก

พระพุทธศาสนาเพราะสําหรับพุทธศาสนิกชนแลว  ไมมีท่ีพึ่งอยางอ่ืน  นอกจากพระรัตนตรัย  เพราะ

พระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่งอยางประเสริฐ  ไมมี ท่ีพึ่งอ่ืนย่ิงไปกวา   (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวย

ศึกษานิเทศก, 2529)   
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คุณของพระรัตนตรัย   

พระรัตนตรัยประกอบไปดวย 3 อยางดวยคือ พระพุทธเจา พระธรรม และ 

พระสงฆ ดังน้ันจึงของแจกแจงคุณของทั้ง 3 ดังตอไปนี้  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 

2529)   

คุณของพระพุทธเจา 

            พระพุทธเจาทรงมีพระกรุณาปรารถนาชวยเหลือคนและสัตวใหมีความสุขโดยทั่วกัน  

พระพุทธเจาน้ัน  พระองคมีพระคุณหลายอยาง  กลาวคือ 

            1)  ทรงรูแจงสิ่งทั้งหลาย  มีพระทัยเบิกบานอยูเสมอ 

            2)  ทรงมีพระทัยและพระจริยวัตรสะอาดบริสุทธิ์ 

           3)  ทรงบําเพ็ญคุณธรรมไดสําเร็จทุกอยาง 

            4)  ทรงบําเพ็ญประโยชนแกประชาชน  โดยไมเลือกชั้น  วรรณะและเชื้อชาติ 

           5)  พระองคทรงสอนใหเราทุกคน  ทําความดี รักกัน  ชวยเหลือกัน 

  สรุปไดวา คุณของพระพุทธเจา เอนกอนันโดยแท พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเปน

คนดี รัก สามัคคีกัน และรูจักใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

            คุณของพระธรรม 

            พระธรรมมีคุณตอพวกเรามาก  หากเราปฏิบัติตามพระธรรม  เชน  ทําใหเรารูดี    รู

ชั่ว  ทําใหเรารักกัน  ชวยเหลือกัน  ทําใหชีวิตของเราเจริญกาวหนา  ทําใหเราเปนคนดี  และมี

ความสุข  พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปในท่ีชั่ว  และชั่วใหเราอยูรวมกันดวยความ

สงบสุข  พระธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวถูกถวนดีแลวน้ัน  มีคุณมากดังที่กลาวมาแลว    

            สรุปไดว าคุณของพระธรรมคือ ทําให เ กิดความรักในหมูคณะ บานเมือง

เจริญกาวหนาและสงบสุข ที่สําคัญทําใหเราเปนคนดีและมีความสุข 

 

            คุณของพระสงฆ 

  พระสงฆ  คือ  ทานผูฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้น  

พระสงฆมี  2  ประเภท  คือ 

            1)  อริยสงฆ  ไดแก  ทานที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติตามจนได

สําเร็จบรรลุมรรคผล 

 

 

            2)  สมมติสงฆ  ไดแก  พระภิกษุสงฆ 
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            เมืองไทยเราเปนเมืองพระพุทธศาสนา  เราจึงเห็นพระสงฆมีอยูมากทั่วประเทศ  

ทานสละทรัพยสมบัติออกบวช  ไมมีครอบครัว  ตัดความกังวลตาง ๆ  ปฏิบัติตามอยางพระพุทธเจา  

ใครทําบุญใหทานแดพระสงฆยอมไดผลมาก  เพราะทานเปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบและศึกษา     

เลาเรียนพระธรรม   พระสงฆเปนผูจดจําพระธรรมของพระพุทธเจาแลวนํามาสั่งสอนพวกเรา  ทําให

พวกเราไดรูดีรูชั่ว  ถาไมมีพระสงฆแลว พระธรรมก็จะสูญหายไปเสียนานแลว  เพราะไมมีผูเรียนรูไว   

แมพระพุทธเจาปรินิพพานไปนานกวา  2500  ปแลว  เราก็ยังมีพระธรรมท่ีถูกตองเปนหลักอยู เพราะ

พระสงฆเปนผูนํามาใหเรารู   

  คุณของพระสงฆนั้น  เมื่อกลาวโดยยอ  คือ 

            1)  ทานเปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบตามพระธรรม 

            2)  ทานเปนตัวอยางที่ดีทางธรรม  นําเราใหประพฤติตามดวย 

            3)  ทานรูพระธรรมแลวนํามาสอนเราใหรูตามดวย 

            4)  ทานเปนผูสืบตอพระพุทธศาสนา 

            5)  ทานเปนเนื้อนาบุญของโลก  ไมมีเน้ือนาบุญอ่ืนย่ิงไปกวา  

            สรุปไดวาคุณของพระสงฆคือ ทานเปนตัวอยางที่ดีทางธรรม เพื่อใหเราประจักษ

และเปนตนแบบใหเราปฏิบัติตาม และทานชวยถายทอดพระธรรมใหเราดวย 

 

 2.5   การมีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

2.5.1  การมีความรักชาติ 

ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานความรักชาติ  

(สามัญศึกษา, กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)  ไดกลาวถึงความหมายของความรักชาติ  

จุดมุงหมายของการปลูกฝง และ การรักษาเกียรติภูมิของชาติ   ดังตอไปนี้ 

  ความหมายของความรักชาติ 

            ความรักชาติ  หมายถึง  การมีความรักไทย นิยมไทย  สํานึกและภูมิใจในความเปน

ไทยมีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ  มุงมั่นสงเสริมความเจริญกาวหนา  และความมั่นคงของประเทศ

รวมทั้งการรักษาเกียรติของชาติ  (สามัญศึกษา, กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   

  ตามแนวคิดของผูวิจัย ความรักชาติ หมายถึง การมีความยกยองเชิดชูชาติไทยและ

หวงแหนทุกสิ่งทุกอยางท่ีแสดงถึงเอกลักษณไทย มีจิตสํานึกในความเปนไทยอยางมั่นคง 

            สําหรับการปลูกฝงและสรางเสริม  เรื่องความรักชาติ  ตองการมุงหวังใหบุคคลมี

ความสํานึก  และภาคภูมิใจที่เกิดมาเปนคนไทย  รักและหวงแหนผืนแผนดิน  วัฒนธรรมและ      

อารยธรรมของชาติไทย  บําเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติ  และปฏิบัติตนอยูในกรอบของวัฒนธรรม

อันดีงาม  (สามัญศึกษา, กรม,  หนวยศึกษานิเทศก, 2529)   
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            จุดมุงหมายของการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมพื้นฐานเรื่องความรักชาติ 

            1)  ใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

            2)  ใหปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี  ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและเกียรติภูมิ

ของชาติ 

การรักษาเกียรติภูมิของชาติ 

            การรักษาเกียรติภูมิของชาติ  หมายถึง  การที่รูสึกสํานึกและภูมิในในความเปนคน

ไทย  ตระหนักในคุณคาอันสําคัญย่ิงของความเปนเอกราชของชาติไทย  รักและหวงแหนผืนแผนดิน

ไทย  โดยการยอมสละชีพเพื่อชาติ  เสียสละประโยชนสุขสวนตนเมื่อชาติตองการสรางความสามัคคี

และใหความรวมมือกับรัฐบาล  เพื่อสรางความมั่นคงของประเทศชาติสอดสองปองกันภัยและแกไข

ความเสียหายที่จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติ  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  

2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การรักษาเกียรติภูมิของชาติ หมายถึง การท่ีรูสึกรักและ

ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย และการไดอยูบนผืนแผนดินไทย มิยอมใหใครมาดูหมิ่นชาติไทยของ

ตน ยอมสละไดแมแตชีวิตเลือดเนื้อเพื่อชาติ ยอมสละความสุขสวนตนเพื่อแลกกับความมั่นคงของ

ชาติ 

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน  ในเรื่องของการรักษาเกียรติภูมิของชาติไวน้ัน 

เพื่อใหสอดคลองกับเน้ือหาในชวงน้ีผูวิจัยใครขอนําเสนอบทความเรื่องคือ     “ความรักชาติ”           

ซึ่งเนื้อหาที่บรรจุอยูนี้มีความสอดคลองกับความหมายของคําวา  “การรักษาเกียรติภูมิของชาติ” 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

ความรักชาติ 

            ในปจจุบันน้ีทุกกลุมทุกฝาย  ตางก็พยายามเรียกรองใหคนไทยเรารักชาติ  เสียสละ

เพื่อชาติและสามัคคี  และตางก็เห็นพองตองกันวา  ในยามน้ีเราตองรักชาติ  เสียสละ  และสามัคคี

กัน จึงจะชวยใหการแกปญหาตาง ๆ  บรรลุเปาหมายไดงายขึ้นและทันเหตุการณ 

            การเรียกรอง  ออนวอนใหคนรักกันสามัคคีกัน  มักจะไมคอยไดผลเทาใดนัก  

จะตองอาศัยวิธีการและปจจัยตาง ๆ  หลายอยางดวยกัน  เพราะความรักความสามัคคีกัน  เปนผลท่ี

เกิดมาจากสาเหตุหลายประการอยู ๆ  คนเราจะรักกันไดนั้นออกจะยาก  บางคนยังไมทันไดพูดไดจา

กันก็พลอยไมชอบหนากันเฉย ๆ  ความรักจึงเปนเรื่องที่ตองเสริมสราง  แมแตจะคอนขางยากเมื่อมี

ความรักก็จะกอใหเกิดการเสียสละเพื่อสิ่งท่ีเรารัก  เมื่อคนรักกันความสามัคคีก็เกิดขึ้น  เราจึงคิดวา

ความรักนี่แหละ  เปนพื้นฐานของความดีงาม  เราชาวไทยทุกคน  ควรจะไดชวยกันเสริมสรางความ

รักระหวางคนไทยดวยกัน  และพยายามใหภาพพจนของชาติไทยท่ีปรากฏตอชาวตางประเทศคือ  

“สยามเมืองย้ิม”  กลับมาเปนเอกลักษณของเราอีกจนได 
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            ความหมายของคําวา  รักชาตินั้น  ยอมผูกพันกับหลักสําคัญ  2  ประการ  คือ  

ประการแรกรักคนไทยดวยกัน  ประการที่  2  รักสถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย  

สําหรับสถาบันพระมหากษัตริย  เรานาจะทราบถึงการถวายความจงรักภักดีในทางที่ถูกตองกันไว

ดวย    สถาบันกษัตริย  เปนสถานเกาแกควบคูกับประวัติศาสตรของชาติ  ท่ีสืบทอดมาแตบรรพกาล

จนตราบเทาทุกวันน้ีนับไดเปนพัน ๆ  ป  เปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอชาติในการถวาย

ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  ซึ่งเปนท่ียึดมั่นในจิตใจของชาวไทยอยูแลวนั้นอยางไรก็ตาม  

จะตองเคารพเทิดทูนใหถูกตอง  ดวยการทําตนใหเปนนักประชาธิปไตย  ซึ่งพระบาทสมเด็จ-

พระปกเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงพระราชทานใหพสกนิกรของพระองคเมื่อครั้งทรงสละราชสมบัติ  โดย

ทรงมีพระราชหัตถเลขาไวตอนหนึ่งวา  พระองคมีความเต็มพระทัยที่จะสละอํานาจอธิปไตยของ

พระองคใหแกราษฎรทั่วไป  แตไมยินยอมยกอํานาจอธิปไตยอันเปนของพระองคมาแตเดิมนั้นใหแก

คณะใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ     ความรูสึกของชาวไทยท่ีมีความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย  มิไดหมายถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคใดพระองคหนึ่ง

เทาน้ัน  แตคนไทยเราเคารพเทิดทูนในฐานะเปนสถาบันที่สําคัญย่ิงของชาติดวย  เราตองการรักษา

สถาบันพระมหากษัตริยไทยท้ังกอนและภายหลังรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

ซึ่งลวนแตทรงมีพระวิญญาณประชาธิปไตยทุกพระองค    โดยเฉพาะอยางย่ิงพระราชจริยวัตรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  แมพระองคจะทรงเปนพระมหากษัตริยในระบอบ

ปริมิตตาญาสิทธิ ราช  เพราะการใช อํานาจอธิปไตยได เปนไปตามรัฐธรรมนูญบัญญั ติ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  ซึ่งเปรียบเสมือนพอเมืองของชาวไทย  ก็ยังทรงใชพระ

วิญญาณประชาธิปไตย  ในขอบเขตจํากัดแหงอํานาจภายใตเปนไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนพอเมืองของชาวไทย ก็ยังทรงใช  พระ

วิญญาณประชาธิปไตย ในขอบเขตจํากัดแหงอํานาจภายใตบทบัญญัติดฐธรรมนูญอยางเต็มท่ี 

นับต้ังแตแรกที่พระองคทานเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยทรงมีพระราชดํารัสตอเสนาอมาตยราช

บริพารและประชาชน ซึ่งเฝาทูลละอองธุลีพระบาท “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม”               พระ

ราชดํารัสที่วาพระองคจะปกครองแผนดินโดยธรรมนั้น เปนการสืบทอดพระราชประเพณีของอดีต

พระมหากษัตริยไทยโดยแท 

 

            ราชธรรม คือ ธรรมของพระมหากษัตริยไทย ในการปกครองบานเมืองซึ่ ง

ประกอบดวย 

            1)   ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 

            2)   จักรวรรดิวัตร 12 ประการ    

            3)    สังคหวัตถุ  4 ประการ 
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            นับเปนการสืบทอดมรดกทางใจที่สอดคลองเขากับระะบอบประชาธิปไตย เกิดเปน

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาธิปไตย ใ น ส มั ย ห นึ่ ง ที่ เ กิ ด มี

ความสับสนขึ้นในหมูนักวิชาการที่คงร่ําเรียนประชาธิปไตยมาจากตําราฝรั่งในคําวา “ประชาธิปไตย” 

จึงไดมีผูไปทูลถามพระราชวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงษประพันธวาประชาธิปไตยแบบไทยที่พูดๆกัน

นั้น มีความหมายวาอยางไรก็ทรงตอบวาทานยังมิไดคิดใหละเอียดวามีอะไรบาง แตที่แนนอนอยาง

หน่ึงคือ ตองมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ นี่คือคําตอบสั้นๆความจริงคําวาประชาธิปไตย ก็มี

ความหมายวาประชาธิปไตยที่ เราเห็นวาเหมาะกับสภาวการณของไทย ดังนั้น จึงตองมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญของไทยจึงเขียนไววา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข    คนไทยตองการสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยาง

ย่ิง  เมื่อเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตยก็ตองมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  จะหาประมุขที่ไหนอีก

เลา  ในเมื่อพระมหากษัตริยไทยก็ทรงเปนประมุขที่มีแตการใหราษฎรมาโดยตลอด  ขืนไปเอาระบอบ

ประชาธิปไตย  ซึ่งไมใชพระมหากษัตริยเปนประมุขขึ้นมา  คนไทยก็ไมเอาดวย  นี้เปนลักษณะพิเศษ

ของประชาธิปไตยของไทย  อาจจะมีคนบางกลุมคิดใหประเทศไทยเปนสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดี

จึงจะเปนประชาธิปไตยได  ตองจัดวาคนพวกนี้ไมไดศึกษาประวัติศาสตรไทย  การท่ีพระมหากษัตริย  

เปนมรดกตกทอดทางเลือดเนื้อและจิตใจของคนไทยที่ตองรักษาไว  ถาเราพิจารณาใหดีจะเห็นวา  

ประเทศประชาธิปไตยท่ีไมตองการพระมหากษัตริยก็เพราะประเทศนั้นไมมีพระมหากษัตริย  หรือมี

กษัตริยก็เปนกษัตริยที่ไมเปนประชาธิปไตย 

            ประเทศไทยยืนยงอยูได   ก็เพราะพระมหากษัตริยไทยทรงมีพระวิญญาณ

ประชาธิปไตยทรงสละพระราชอํานาจอธิปไตยใหแกปวงชน  และเมื่อสละไปแลวมีอํานาจอยูใน

ขอบเขตจํากัดของปริมิตตาญาสิทธิราชย  แตพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูยก็ยังทรงรักษา

วิญญาณประชาธิปไตยไวแตมุงมั่นสรางเสริมระบอบประชาธิปไตยของไทย  ใหยืนยงจนตราบเทา

ทุกวันน้ี     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันของชาวไทย  ในฐานะที่อยูภายใต

รัฐธรรมนูญพระองคก็ยังทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอยางเต็มที่  มิไดทรงเห็นแกความเหนื่อยยาก  

เทาท่ีขอบเขตแหงพระราชอํานาจจะทรงกระทําได  พระองคทานไดทรงสรางสรรคงานทั้งในดาน

เศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันมีอยูมากมาย  ดังท่ีชาวเราก็ทราบกันอยู

ทั่วไปแลว  อาทิในทางเศรษฐกิจพระองคก็ไดทรงรับงานปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งเปนมาตรการทําสําคัญท่ีสุด  

ในระบอบประชาธิปไตยพระองคทานไดทรงพระราชทานท่ีดินอันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  

ในตางจังหวัดหลายหมื่นไร  ใหแกการปฏิรูปท่ีดินนอกจากนั้นยังมีโครงการที่สําคัญ ๆ  อีกหลาย

โครงการซึ่งสําเร็จเปนผลดีแกประชาชนไปแลว  เชนโครงการหุบกระพง  โครงการชลประทานขนาด

ยอมหลายโครงการ  นอกจากทรงริเริ่มโครงการแลว  พระองคก็ยังทรงสอดสองและติดตามอยู

ตลอดเวลา  เปนท่ีซาบซึ้งในจิตใจของประชาชนเปนลนพน   นี่แหละคือเหตุผลวา  ทําไมเราจึง
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เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ชีวิตจิตใจความเปนอยูของประชาชาติไทย  ผูกพันกับสถาบัน

พระมหากษัตริยมาโดยตลอด  ไมเคยเปลี่ยนแปลง  ชาวไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ดวยเหตุผล  ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและดวยความกตัญูกตเวที  อันเปนอุปนิสัย

ของชาติไทย  ทําใหชาติไทยของเราดํารงอยูเปนเอกราชมาไดตลอดทุกยุคทุกสมัย  ความรัก  เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยความรักชาติ  และการที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริยไวได  ก็ดวยการ

เสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐใหสมบูรณ  และรักษาไวใหมั่นคง

ถาวรตลอดไปนั่นเอง  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

จากบทความเรื่องความรักชาติสามารถสรุปใจความสําคัญไดวา ความรักชาตินั้น 

ผูกพันกับหลักสําคัญ  2  ประการ  คือ  ประการแรกรักคนไทยดวยกัน  ประการที่  2  รักสถาบันชาติ  

ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย  สําหรับสถาบันพระมหากษัตริยนั้น เปนสถาบันเกาแกควบคู

กับประวัติศาสตรของชาติไทยมาตลอด  ซึ่งสถาบันกษัตริยเปนสถาบันมีไวเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของชาวไทย    ดังนั้นชาวไทยที่รักชาติจะตองเคารพเทิดทูนสถาบันกษัตริยดวย โดยการทําตนใหเปน

นักประชาธิปไตย    สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงใชพระวิญญาณประชาธิปไตย ใน

ขอบเขตจํากัดแหงอํานาจภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอยางเต็มที่ นับต้ังแตแรกท่ีพระองคทาน

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยทรงมีพระราชดํารัสตอเสนาอมาตยราชบริพารและประชาชนซึ่ง

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม” ถากลาวถึงคําวาประชาธิปไตรแลว 

พระราชวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงษประพันธไดใหความหมายของคําวาประชาธิปไตยไววา 

“พระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ” ดังนั้น จึงตองมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญของ

ไทยจึงเขียนไววาประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข    

ประเทศไทยยืนยงอยูได  นี่คือเหตุผลวา  ทําไมเราจึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ชีวิตจิตใจ

ความเปนอยูของประชาชาติไทย  ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและดวยความกตัญู

กตเวที  อันเปนอุปนิสัยของชาติไทย  ทําใหชาติไทยของเราดํารงอยูเปนเอกราชมาไดตลอดทุกยุคทุก

สมัย   

 

2.5.2  ความรักสถาบันศาสนา 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2529)ไดแตงหนังสือชุดการสอนการ 

ปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานดานความรักสถาบันศาสนา  มีรายละเอียดยอย  3  ประเด็น

ดังนี้คือ 

            1)  ความรักสถาบันศาสนา 

            2)  การดํารงสถาบันศาสนา 

            3)  การสงเสริมทะนุบํารุงศาสนา 
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1)  ความรักสถาบันศาสนา 

            ความรักสถาบันศาสนา  หมายถึง  การมีความรักความภูมิใจ  ความศรัทธาใน

ศาสนาของตน  ศึกษาใหเขาใจถึงแกนแทของศาสนาไวเปนแนวทางในการประพฤติตน  เพื่อดํารงไว

ซึ่งสถาบันศาสนา  และสงเสริมทะนุบํารุง  พัฒนาศาสนาใหเจริญสืบตอไป (สามัญศึกษา,  กรม,  

หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย ความรักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรูสํานึกในคุณ

ของศาสนาที่ตนนับถือดวยความศรัทธาจากใจจริง และปฏิบัติตนใหอยูในหลักคําสอนของศาสนา 

นอกจากน้ียังตองรูจักวิธีการในการสงเสริมและถายทอดศาสนาใหอนุชนรุนหลังเกิดความเลื่อมใส

ตาม 

            สําหรับการปลูกฝงและสรางเสริม  เรื่องความรักสถาบันศาสนา  ตองการมุงเนนให

มีความเลื่อมใส  ศรัทธาในศาสนาดวยปญญาและปฏิบัติตนเพื่อดํารงสงเสริมทะนุบํารุงไวซึ่งสถาบัน

ศาสนา  โดยแสดงออกถึงพิธีกรรมทางศาสนาท่ีถูกตองเหมาะสมตามสภาพแวดลอมของสังคม  ให

ความรวมมือรักษาปูชนียวัตถุปูชนียสถานปองกันภัย  และแกไขความเสียหายท่ีจะกระทบกระเทือน

ความมั่นคงของศาสนาสืบทอดศาสนาใหคงอยูตลอดไป (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  

2529) 

 

2)  การดํารงสถาบันศาสนา 

            การดํารงสถาบันศาสนา  หมายถึง  การที่รูสึกสํานึก  ภูมิใจ  ศรัทธา  และตระหนัก

ในความสําคัญของสถาบันศาสนา  ตองการดํารงและสืบทอดศาสนาไวเพื่อความสงบสุขทางดาน

จิตใจแกตนเอง  และผูอ่ืน   ศึกษาใหรู  ใหเขาใจลึกถึงแกนแทของศาสนาจนเกิดความเชื่อศรัทธาใน

ศาสนาดวยปญญา  ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา  เผยแพรความรูและการปฏิบัติตนตาม

หลักของศาสนา  ไมกระทําการใด ๆ  ในทางดูหมิ่น  เหยียดหยาม  สรางความเขาใจอันดีระหวางผู

นับถือศาสนาตาง ๆ  เขารวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจ  ใหขอคิด  ขอเสนอแนะ  

รวมปรับปรุงพิธีกรรมทางศาสนาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมปจจุบัน (สามัญ

ศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การดํารงสถาบันศาสนา หมายถึง การที่รูสึกมีจิตสํานึก     

ยกยอง เชิดชูและใหความสําคัญกับสถาบันศาสนา บําเพ็ญตนใหอยูในหลักธรรมคําสอนของศาสนา

ที่ตนนับถือ รูจักเผยแพร สงเสริม และถายทอดศาสนาใหเจริญรุงเรือง ประพฤติตนเปนกลางไมดูถูก 

เหยีดหยาม ผูที่นับถือศาสนาตางจากตนเอง  

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2529)  ไดกลาวถึงเรื่องของคุณประโยชน 
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ทางศาสนาและการธํารงสงเสริมสถาบันศาสนาไวดังนี้ 

คุณประโยชนทางศาสนาและการธํารงสงเสริมสถาบันศาสนา 

            รางกายตองการอาหารเพื่อความเจริญเติบโต  เปนบุคคลที่มีรางกายสมบูรณและ

แข็งแรงฉันใด  จิตใจก็ตองการอาหารใจ  คือ  ศาสนา  เพื่อความเจริญเติบโตทางจิตใจหรือศีลธรรม

ฉันนั้นดวยเหตุดังกลาวพอสรุปคุณประโยชนของศาสนาไดดังตอไปนี้ 

            1) ศาสนาสอนใหคนมีคุณธรรมหรือศีลธรรม  จึงเทากับทําใหคนเปนคนหรือมนุษย

โดยสมบูรณคือ  ทั้งรางกายและจิตใจ 

            2)  ศาสนาชวยใหมนุษยแยกตนเองออกจากความเปนสัตวตามแนวสุภาษิตโบราณ

ที่วา  “การกินอาหาร  การพักผอนหลับนอน  ความกลัวอันตราย  ในระหวางมนุษยกับสัตวเสมอกัน  

ธรรมเทานั้นท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากสัตว  ปราศจากธรรมเสียแลวคนกับสัตวก็เสมอกัน”  ธรรมใน

ที่น้ีก็คือศาสนา   หรือศีลธรรม  นั้นเอง 

            3)  ศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวและปลุกปลอบใจ  ศาสนาชวยใหมีความมั่นใจในการ

ดําเนินชีวิต  มีความอบอุนใจในการกระทําสิ่งท่ีดีงาม  และใหกําลังใจในการทํางาน  ทั้งปลุก

ปลอบใจ  เมื่อยามมีความทุกขหรือปญหาตาง ๆ  โดยศาสนาจะสอนใหมองเห็นความจริงตามที่มัน

เปนจริง  จนสามารถคนพบสาเหตุและพบกรรมวิธีแกไขไดในท่ีสุด 

            4)  ศาสนาชวยใหเกิดความรูจักผิดชอบชั่วดี  ดวงอาทิตยสองใหโลกสวางไสว  ให

เรารูเห็นสิ่งตาง ๆ  วาเปนอะไรฉันใด  ศาสนาก็จะชวยสองแสงแหงปญญาใหเรารูจักวาอะไรดีอะไร

ชั่วตลอดจนใหรูจักหนาที่ของตนในสังคม  และสามารถปฏิบัติตนอยางถูกตองฉันน้ัน 

            5)  ศาสนาเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรมและอารยธรรม  เปนสัญญลักษณแสดงความ

เจริญของชาติ  และความเปนชาติตามแนว  “ไมมีวัฒนธรรมก็ไมมีชาติ” 

 

 

  สรุปไดวา คุณประโยชนของศาสนา คือ ศาสนาสอนใหคนมีคุณธรรมหรือศีลธรรม  

ศาสนาชวยใหมนุษยแยกตนเองออกจากความเปนสัตวศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวและปลุกปลอบใจ  

ศาสนาชวยใหเกิดความรูจักผิดชอบชั่วดี และศาสนาเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรมและ         อารยธรรม  

ทั้งหมดท่ีกลาวมาลวนกอใหเกิดประโยชนเอนกอนันตย่ิง นี้คือเหตุผลที่ตอนไดวาทําไมสังคมมนุษย

จึงตองมีสถาบันศาสนาอยูคูกันอยางขาดมิได 

            

  วิธีการธํารงไวซึ่งศาสนา มีหลายวิธีดวยกันดังตอไปน้ี 

            ก.  ศึกษาศาสนาที่ตนนับถือใหมีความเขาใจอยางถูกตอง  เชน  ศึกษาที่โรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย  เปนตน 
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            ข.  นําเอาคําสอนในศาสนาที่ตนไดเรียนรูมาใชในชีวิตประจําวัน  เชน  ความ

ขยันหมั่นเพียร  ความเมตตากรุณา  ความซื่อสัตยสุจริต  เปนตน 

            ค.  ชวยเหลือหรือขวนขวายใหคนอ่ืนไดศึกษาและปฏิบัติศาสนาเทาท่ีจะสามารถทํา

ได 

            ง.  รวมกิจกรรมทางศาสนา  เชน  เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา  เปนสมาชิก  

พุทธสมาคม  หรือองคการทางศาสนาเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

            จ.  ชวยเปนหูเปนตาดูแลและคุมครองสถาบันทางศาสนา  และศาสนสถาน  มิให

ถูกทําลายหรือเสียหาย 

            ฉ.  ชวยสอดสองผูที่แปลกปลอมเขามา  เพื่อบอนทําลายสถาบันศาสนา 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  สรุปไดวาวิธีการธํารงไวซึ่งศาสนา คือศึกษาศาสนาที่ตนนับถือใหมีความเขาใจ

อยางถูกตอง  นําเอาคําสอนในศาสนาที่ตนไดเรียนรูมาใชในชีวิตประจําวัน  ชวยเหลือหรือขวนขวาย

ใหคนอ่ืนไดศึกษาและปฏิบัติศาสนารวมกิจกรรมทางศาสนา  และชวยเปนหูเปนตาดูแลและ

คุมครองสถาบันทางศาสนา  และศาสนสถาน   ถาวาทุกคนปฏิบัติไดตามหลักวิธีที่กลาวขางตน 

สถาบันศาสนาตองมีความเจริญงอกงามแนแท 

   

3)  การสงเสริมทะนุบํารุงศาสนา 

            การสงเสริมทะนุบํารุงศาสนา  หมายถึง  การท่ีรูสึกสํานึก ภูมิใจ  ศรัทธา  และ

ตระหนักในความสําคัญของสถาบันศาสนา  สืบทอดศาสนา  ปองกันภัยและแกไขความเสียหายท่ี

กระทบกระเทือนความมั่นคงของศาสนา  ใหการสนับสนุนการสรางปูชนียสถานปูชนียวัตถุ  และ

ศิลปกรรมทางศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนไดถูกตองตอสถานท่ีและสิ่งที่ควรเคารพบูชา (สามัญ

ศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย การสงเสริมทะนุบํารุงศาสนาหมายถึง การรูสึกศรัทธา  

สํานึก และยกยองในศาสนาของตนจนกระท้ังเกิดความรูสึกวาตองการที่จะสงเสริม ถายทอด 

สนันสนุนศาสนาใหคงอยูสืบตอไป นอกจากนี้ยังมีความรูสึกตองการปกปองไมใหผูใดมาทําลาย

ศาสนาใหเสื่อมเสียอีกดวย 

            ในสวนของการสงเสริมทะนุบํารุงศาสนา  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  

(2529)  ก็ไดกลาวถึง  การปฏิบัติตนตอสถานที่และสิ่งที่ควรเคารพบูชา  ในทางพุทธศาสนา

ดังตอไปนี้ 
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การปฏิบัติตนตอสถานท่ีและสิ่งท่ีควรเคารพบูชา 

            การเคารพนับถือบูชาตอสถานที่และสิ่งที่ควรเคารพในทางพระพุทธศาสนาก็คือ  

การเคารพบูชาตอพระรัตนตรัย  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆนั่นเอง  เพราะสิ่งเหลานี้เปน

ตัวแทนพระรัตนตรัย  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆน่ันเอง  เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวแทน   พระ

รัตนตรัย  และจัดวาเปนบุญประการหน่ึง  เพราะเปนการบูชาบุคคลและสิ่งท่ีควรบูชา  ดังที่

พระพุทธเจาตรัสไววา  “การบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายเปนมงคลอยางสูงสุด” 

            การปฏิ บั ติตนตอสถานที่   และสิ่ งที่ ควรเคารพบูชาทางพระพทุธศาสนา  

พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติดังนี้ 

            1)  แตงตัวเรียบรอย  แสดงกิริยาสุภาพเมื่อเขาไปยังสถานท่ีที่ควรบูชา 

            2)  แสดงความเคารพกราบไหวสิ่งที่ควรเคารพบูชาเหลาน้ัน 

            3)  ไมสวมรองเทา  สวมหมวก  หรือกางรมเขาไปในสถานท่ีควรบูชา 

            4)  ประดิษฐานหรือต้ังสิ่งที่ควรบูชา  เชน  พระพุทธรูป  พระสารีริกธาตุ  และ

หนังสือธรรมเปนตน  ไวในท่ีสูง  หรือในสถานที่ท่ีเหมาะสม 

            5)  ไมดูหมิ่น  ไมทําลาย  และไมทําความสกปรกเสียหาย  ใหแกสถานที่และสิ่งท่ี

ตนเคารพบูชา 

           6)  รักษาความสะอาดเรียบรอย  ตอสถานที่หรือสิ่งท่ีควรเคารพบูชา  ต้ังไวใหเดนให

เปนสงา  ใหควรแกการเคารพบูชาอยูเสมอ  อันจะทําจิตใจใหสงบเยือกเย็นไดงาย  เมื่อเขาไปใกล

หรือเมื่อไดกราบไหวบูชา 

            7)  บูชาดวยการกราบไหว  และดวยธูป  เทียน  ดอกไม  และของหอม 

(สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  สามารถสรุปไดวา การปฏิบัติตนตอสถานท่ี  และสิ่งที่ควรเคารพบูชาทาง

พระพุทธศาสนา  มีหลักดังนี้ แตงตัวเรียบรอย  แสดงกิริยาสุภาพเมื่อเขาไปยังสถานที่ที่ควรบูชา 

เคารพกราบไหวสิ่งที่ควรเคารพบูชา  ไมสวมรองเทา  หรือสวมหมวก  เขาไปในสถานท่ีควรบูชา 

ต้ังสิ่งที่ควรบูชา ไวในที่เหมาะสม บูชาดวยการกราบไหว  และดวยธูป  เทียน  ดอกไม  และเครื่อง

หอม นอกจากนี้ยัง ไมดูหมิ่น  ไมทําลาย  สถานท่ีและสิ่งที่ตนเคารพบูชา   

 

2.5.3  ความรักสถาบันพระมหากษัตริย 

            ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐาน  เรื่องความรักสถาบัน

พระมหากษัตริยของหนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญ  (2529)  ไดกําหนดประเด็นสําคัญในเรื่อง 

ของความรักสถาบันพระมหากษัตริยไว  3  ประเด็นดังน้ี 

1)    ความรักสถาบันพระมหากษัตริย 
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2) การเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย 

3)  การดํารงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

1)  ความรักสถาบันพระมหากษัตริย 

            ความรักสถาบันพระมหากษัตริย   หมายถึง  การมีความรักความเทิดทูน

พระมหากษัตริยและราชวงศ  ศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข  มีความมุงมั่นที่จะดํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  อันมีลักษณะการปกครองแบบพอ

ปกครองลูก  นับเปนเอกลักษณที่สําคัญของสังคมไทยเก่ียวกับผูครองแผนดินและผูอยูใตการ

ปกครอง  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  ตามแนวคิดของผูวิจัย ความรักสถาบันพระมหากษัตริย หมายถึง การมีความรัก

ความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวสูงสุดเหนือสิ่งอ่ืนใด  

 

            สําหรับการปลูกฝงและสรางเสริม  เรื่องความรักสถาบันพระมหากษัตริยตองการ

มุงเนนใหมีความจงรักภักดี  เทิดทูนพระเกียรติ  เผยแพรพระราชกรณียกิจศึกษาใหเขาใจตลอดจน

รักษาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข   (สามัญศึกษา,             

กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

 

 

2)  การเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย 

            การเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย  หมายถึง  การที่มีความรูสึกรัก  ภูมิใจ

และศรัทธาในองคพระมหากษัตริยและราชวงศ  ตระหนักในความสําคัญของพระมหากษัตริยและ

ราชวงศท่ีมีตอประชาชนและประเทศชาติ  และดํารงไวซึ่งพระเกียรติของพระมหากษัตริยและ

ราชวงศ  แสดงความจงรักภักดีเชนรอรับเสด็จเมื่อมีโอกาส  เผยแพรพระราชกรณียกิจ  ประกอบ

ความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล  โดยเฉพาะอยางย่ิงในวันสําคัญที่เก่ียวกับพระมหากษัตริยและ

ราชวงศ  เชน  วันเฉลิมพรชนมพรรษา  วันฉัตรมงคล  วันสวรรคต  สอดสองปองกันภัย  และแกไข

ความเสียหายท่ีจะกระทบกระเทือนตอพระมหากษัตริยและราชวงศ  สรางความเขาใจอันดีใหแก

ตนเอง  และประชาชนเก่ียวกับขาวสารของสถาบันพระมหากษัตริย   (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวย

ศึกษานิเทศก,  2529) 

  สรุปไดวา การเทิดทูนพระเกียรติของพระมหากษัตริย หมายถึง การมีความรูสึก

เคารพ ยกยอง ปราบปลื้ม ตอพระมหากษัตริยดวยใจศรัทธาซึ่งสามารถแสดงออกโดยการเขารวม
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กิจกรรมตางๆในวันสําคัญท่ีเก่ียวของกับพระมหากษัตริยและราชวงศ  พรอมท้ังเทิดทูน             พระ

เกียรติยศของพระมหากษัตริยไวเหนือสิ่งอ่ืนใด  

 

3)  การดํารงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   

            การดํารงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  หมายถึง  การท่ีมี

ความรูสึกภูมิใจและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

โดยศึกษาใหเขาใจถึงคําวาประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ปฏิบัติตนตามหลักการ

อุดมการณ  ระบอบประชาธิปไตย  รูจักหาเหตุผลความถูกตองของสิ่งตาง ๆ  ใชสิทธิ์และเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนสุขของชนสวนรวม  เคารพในการตัดสินใจ  ถือมติของเสียงขาง

มาก  และพิทักษความคิดเห็น  ผลประโยชนของเสียงขางนอย  ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ของบานเมืองอยูเสมอ  ทําความกระจางในหนาที่ของตน  และปฏิบัติตามหนาท่ี

ดังกลาว  (สามัญศึกษา,  กรม,  หนวยศึกษานิเทศก,  2529) 

  สรุปไดวา การดํารงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หมายถึง 

การท่ีมีความรูสึกยกยองและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข ตองเขาใจถึงหลักการของประชาธิปไตรอยางทองแท ทราบถึงสิทธิของประชาชนที่พึ่งจะ

ไดรับและหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติ จนสามารถนําหลักประชาธิปไตยไปปฏิบัติใชจริงตามหลักการอยาง

ถูกตองและเหมาะสมที่สุด 

 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ็ญแข  วัจนสุนทร ( 2528 อางถึงใน จุรีภรณ เชาวมะเริง .2537) ไดกลาววา คานิยมของ

คนไทยที่ปรากฏในสํานวนไทย อันดับท่ี 1 คือ คนไทย ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมคําสอนตาม

แนวปรัชญาของพระพุทธศาสนา   

สุพิศ  จันทรบุตร (2544) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ครู อาจารยที่มีหนาที่ดูแลเยาวชน ผลการศึกษาพบวาหลังจากการจัดกิจกรรม

แทรกแซงพฤติกรรมเปนขอพิสูจนวาการจัดกิจกรรมมีผลทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดีขึ้น

และพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงมากที่สุด คือ การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  

สุเทพ ยงยุทธ (2544) ทําการศึกษาจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ เขตการศึกษา 

4 สังกัดกรมอาชีวศึกษา พบวานักเรียนใหความสําคัญดานความมีระเบียบ วินัยในระดับมาก  

เอนก แทสูงเนิน (2547) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย ดาน

ความสะอาด และดานความประหยัดของนักเรียนโรงเรียนไทรพิทยาคม อําเภอชุมพวง จังหวัด
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นครราชสีมา พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติดานคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย  ดานความสะอาด 

และดานความประหยัด อยูในระดับมาก  

โฉมสมร  เหลือโกศล (2531) ทําการศึกษาเรื่อง คานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองกับการ

อบรมเลี้ยงดู ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับคานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งพา

ตนเอง ที่อยูในระดับไมพึ่งประสงคไดแก การใชความรูความสามารถของตนเองในดานการศึกษา 

การทํางานโดยไมเลือกงาน และไมดูถูกงานท่ีสุจริต การตรงตอเวลาในการนัดหมาย และการยอมรับ

ผิดในผลการกระทําของตนในงานท่ีไดรับมอบหมาย และพบวา นักเรียนชายจะมีคะแนนคานิยม

พื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองโดยตนเองดานเศรษฐกิจสูงกวานักเรียนหญิง 

พอใจ  พัทธนิตยธรรม และศิริพร  รุงเรือง (2546) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนปฏิบัติตามกฎจราจรเพียง     

25 คน จากจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด 736 คน จะเห็นไดวา นักศึกษาในสมัยน้ีมีการปฏิบัติตาม

กฎจราจรนอยมาก อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได ทางสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญในสวนน้ี

จึงควรมีการจัดการอบรม ใหความรูเรื่องกฎจราจรใหแกนักศึกษาของตนอยางเครงครัดเพื่อลดอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุ 

สุนทรี โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522) ไดกลาววา เพศที่แตกตางกันจะใหความสําคัญ

เรื่องคานิยมแตกตางกันดวย จากการศึกษางานวิจัยจํานวนมากสามารถยืนยันไดวา สังคมไทยได

กําหนดบทบาทของเพศไว  โดยที่เพศหญิงกับเพศชายจะมีบทบาทตางกัน การกําหนดบทบาทนั้นจะ

เกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมก็ตาม  ทั้งเพศชายและเพศหญิงก็ไดเรียนรูโดยกระบวนการเรียนรูทางสังคม 

และไดเรียนรูคานิยมและหลายสิ่งหลายอยางท่ีมีความสัมพันธกับบทบาทนั้น จนกลายเปนสวนหน่ึง

ของบุคคลิกภาพ  

 สุรางค บัวพึ่ง (2530) ไดกลาววา เพศชายและเพศหญิงไดจัดลําดับความสําคัญของคานิยม

ไวแตกตางกัน 

 โสภา   ชูพิกุลชัย (2522) ไดกลาวไววาการที่เพศชายและเพศหญิงจัดลําดับความสําคัญของ

คานิยมไวแตกตางกันเนื่องมาจากขบวนการเรียนรูทางสังคมไดมีสวนกําหนดบทบาทของเพศชาย

และเพศหญิงใหเปนไปตามท่ีสังคมคาดหวังวาควรจะเปน  ซึ่งจากขบวนการเรียนรูทางสังคมน้ีทําให

ทั้งชายและหญิงเรียนรูสิ่งตางๆ ที่จะกําหนดเปนบุคคลิกภาพ ความเชื่อ อุดมการณ และคานิยม

ประจําเพศของตนที่แตกตางกัน   

 จุรีภรณ เชาวมะเริง (2537) ไดกลาววา เพศมีความสัมพันธกับคานิยมทางสังคม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
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 โสภา  ศิริอุเทน (2548) กลาวไววา เพศไมมีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกนและอายุไมมีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน 

มนัส นิ่มมณี (2547) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูของนักเรียนเตรียมทหารในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5 ดาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษากอนเขาเรียน พบวา นักเรียน

เตรียมทหารท่ีมีระดับการศึกษากอนเขาเรียนแตกตางกันมีระดับการรับรูในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ไมแตกตางกัน   

สุวรรณา  วชิรปราการสกุล (2533)  ไดกลาววา คุณธรรม หมายถึงคุณงาม ความดีท่ี  สั่งสม

อยูในจิตใจมาเปนเวลานาน โดยอาศัยประสบการณการเรียนรูและความเคยชิน ซึ่งแสดงออกทาง

กายวาจาใจ เปนลักษณะที่ดีและเปนประโยชนตอตัวบุคคลที่ไดพฤติปฏิบัติ และคิดในทางท่ีถูกตอง

ดีงาม ดังน้ันไมวาจะเปนนักเรียนในระดับการศึกษาใด ก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมที่ไดสั่งสมมาเปน

ประสบการณในการเขาสูสังคมและอยูในระเบียบแบบแผนท่ีดีได  

จารุวรรณ พานทอง ( 2536 อางถึงในเอนก แทสูงเนิน) ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 729 คน เปนชาย 232  คน เปนหญิง 197 

คน  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 , 2 และปท่ี 3 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีระเบียบ

วินัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

อําพล สงวนศิริธรรม (2518)  ไดทําการศึกษา เรื่องอิทธิพลของการฝกสมาธิที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยฝกอบรมอานาปานสติสมาธิพบวา การทําสมาธิใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น นอกจากน้ียังพบขอคิดเห็นจากนักเรียนที่ฝกสมาธิวา นักเรียนที่ฝกสมาธิจะเกิดความ

สบายและแจมใส มีประโยชนหรือขอดีมากกวาขอเสีย คือ ระงับอารมณไดดีขึ้น   

อวยชัย โรจนนิรันดรกิจ   (2526)   ทําการศึกษา เรื่องผลการศึกษาอานาปานสติสมาธิตอ

การพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พบวาหลักการทดลองการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมฝกสมาธิสูงกวากลุมที่มีกิจกรรมปกติและหลังจากการทดลองกลุมที่ฝก

สมาธิมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวากอนทดลอง  

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Method) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน กรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.5 การนําเสนอขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ป    ในปการศึกษา    2549  รวม 12 วิทยาเขต                        

ในกรุงเทพมหานคร    ซึ่งมีจํานวน   11,074   คน ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3   แสดงจํานวนประชากร 
 

มหาวิทยาลัย จํานวนประชากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

       1. วิทยาเขตเพาะชาง 

       2. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 

965 

1,471 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.  วิทยาเขตเทเวศร 

4.  วิทยาเขตโชติเวช 

       5.  วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 

       6.  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

       7.  วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

336 

104 

1,478 

419 

91 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 8. วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

 9. วิทยาเขตบพิตรพิมุข  มหาเมฆ 

       10. วิทยาเขตพระนครใต 

 

1,745 

1,063 

1,549 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11.  วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

12.  วิทยาเขตอุเทนถวาย 

        

 

1,480 

373 

รวมจํานวนประชากร 11,074 
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3.1.2  กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกตัวอยางประชากรมาจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาใน 

ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   ปการศึกษา 2549  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

รวม 12  วิทยาเขต ในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยใชตารางสุมตามหลักเกณฑของ เครชซี (Krejcie)  

และมอรแกน (Morgan 1970:608) หาจํานวนตัวอยางได 375 คน  แตผูวิจัยเลือกเอาเปนจํานวน

เต็ม 400 คน แยกเปนนักศึกษาชาย  211 คน และนักศึกษาหญิง 189  คนโดยใชวิธีการสุมแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) รายละเอียดจํานวนกลุมตัวอยางดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 
 

มหาวิทยาลัย จํานวน 

ประชากร 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

       1. วิทยาเขตเพาะชาง 

       2. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 

965 

1,471 

 

35 

53 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.  วิทยาเขตเทเวศร 

4.  วิทยาเขตโชติเวช 

       5.  วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 

       6.  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

       7. วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

336 

104 

1,478 

419 

91 

 

12 

4 

53 

15 

5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 8. วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

 9. วิทยาเขตบพิตรพิมุข  มหาเมฆ 

       10. วิทยาเขตพระนครใต 

 

1,745 

1,063 

1,549 

 

63 

38 

56 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11.  วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

12.  วิทยาเขตอุเทนถวาย 

        

 

1,480 

373 

 

53 

13 

 

รวม 11,074 400 
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3.2    การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1  เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้   คือ  แบบสอบถาม ซึ่ งผู วิจัยไดนํ า

แบบสอบถาม 

ของนายเชาวลิต  สุไลมานดี  วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 

ประการ ไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรุงเทพมหานคร หลักสูตร

ปริญญา      ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชามัธยมศึกษา คณะ   

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2543  มาปรับปรุงใชกับงานวิจัยชิ้นนี้  มีท้ังหมด 

2 สวนคือ 

สวนที่หนึ่ง เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วๆไป  เปนแบบตรวจคําตอบ (Check List)        

สวนที่สอง  เปนแบบสอบถามการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการไปใชใน

ชี วิตประจํา วันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร  เปนแบบมาตรสวนประมาณคา( Rating List ) มี  4 ระดับ  ตามมาตราวัดของ      

ลิเคิรท  ( Likert Scale)  (เชาวลิต  สุไลมานดี  , 2543)   ดังนี้   

 

นําความรูไปปฏิบัติสม่ําเสมอ                                        ใหคะแนน     4 

นําความรูไปปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ                          ใหคะแนน     3 

นําความรูไปปฏิบัติเปนบางครั้ง                                     ใหคะแนน     2    

นําความรูไปปฏิบัตินอยครั้ง หรือไมปฏิบัติเลย                  ใหคะแนน     1 

 

        3.2.2  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try Out ) กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จํานวน 40 ชุด 

แลวทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient)  ของ ครอนบัค  (Crobach)    โดยใชสูตรดังนี้   

( ศิริชัย  พงษวิชัย , 2544 ) 

 

                                   
2

2
0

1
1

isn
n s

α
 Σ = −  −   

 

 

เมื่อ α        แทน  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 n         แทน  จํานวนขอของคําถามในแบบสอบถาม 

 2
1s∑    แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของ 

 2
0s        แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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ไดคาความเชื่อมั่นภาพรวมของแบบสอบถามเทากับ 0.8951 

 

3.3    การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเดินทางไปแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่เปนตัวอยางประชากร 

จํานวน 12  วิทยาเขต และ เก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดดวยตนเอง  แบบสอบถามที่นําไป

แจกใหนักศึกษาตอบ จํานวน  400 ฉบับ  ไดรับคืนมาทั้งหมด  

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับท้ังหมดมา

ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม ทําการลงรหัส และทําการบันทึกขอมูลลง

ในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC  ( Statistical Package 

for Social Science )  เพื่อหาคาสถิติดังนี้ 

3.4.1 คาสถิติพ้ืนฐาน  

1)  การหาคาความถ่ี (Frequencies)   และ คารอยละ (Percentage)  เพื่อใชแปล 

ความหมายของขอมูลตอนที่ 1  

2)  การหาคาเฉลี่ย (Mean)  เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนที่ 2  โดยใชสูตร 

ดังนี้ ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

    

   ΣΧ
Χ=

Ν
 

 

เมื่อ    Χ      แทน  ตัวกลางเลขคณิต หรือ คาเฉลี่ย 

          ΣΧ   แทน  ผลรวมท้ังหมดของขอมูล 

          Ν      แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด  

 

            โดยกําหนดความหมายของระดับเฉลี่ย  ดังนี้  (เชาวลิต  สุไลมานดี  , 2543) 

3.56-4.00     หมายความวา     นําความรูไปปฏิบัติสม่ําเสมอ 

2.56-3.55    หมายความวา     นําความรูไปปฏิบัติบอย  แตไมสม่ําเสมอ 

1.56-2.55     หมายความวา     นําความรูไปปฏิบัติเปนบางครั้ง 

1.00-1.55     หมายความวา     นําความรูไปปฏิบัตินอยครั้ง  หรือไมปฏิบัติเลย 
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        3)   การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)     

เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนท่ี 2  โดยใชสูตรดังนี้ ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

 

 

   

2

1
( )

1

n

i
is

n
=

Χ −Χ
=

−

∑
 

 

เมื่อ        s      แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

 Χ     แทน  คาเฉลี่ย 

 iΧ    แทน  คาขอมูลตัวที่ i  

 n      แทน  คาของจํานวนขอมูล (กลุมตัวอยาง) 

 

3.4.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

 1)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง   2   กลุม    (เฉพาะเพศ)   

ที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติการทดสอบคา t – test  independent เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1 

โดยใชสูตรดังนี้  ( ศิริชัย  พงษวิชัย , 2544 ) 

 

       2

1 2

2
1 2

1 2

t
S s
n n

Χ −Χ
=

+

    

 

 เมื่อ  t        แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – distribution   

 1Χ     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1   

 2Χ    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2   

 2
1s      แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1  

 2
2s      แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 2 

 1n      แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1  

 2n      แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
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2)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา   2   กลุมขึ้นไป   

โดยใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวน (One – Way Analysis of Variance)    เพื่อทดสอบ

สมมติฐานขอท่ี 2  และขอท่ี 3 ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

 

     B

W

MSF
MS

=  

 

เมื่อ F          แทน  คาที่พิจารณา F -  distribution   

  BMS      แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม 

  WMS      แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม 

 

กรณีท่ีพบวา คา F มีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย

คูดวยวิธีของ LSD  (Least Significance Difference Test)   ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 )   



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลของการวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแลววิเคราะห

ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อความสะดวกและเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณ สําหรับ

การแปลความหมายขอมูลดังตอไปนี้ 

 

 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อความสะดวกและเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใช

สัญลักษณสําหรับการแปลความหมายขอมูลดังน้ี 

 X   แทน คาเฉลี่ย(Mean) 

 S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

 n    แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

  t          แทน    การทดสอบสมมติฐานของผลตางระหวางคาเฉลี่ย 

 F  แทน คาที่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงเอฟ(F – distribution) 

 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน(Sum of  Square) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน(Mean of  Square) 

 df  แทน ระดับขั้นความเปนอิสระ(Degrees of  Freedom) 

 * แทนคาสถิติที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

   **   แทนคาสถิติที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 หรือมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 ตอน

ตามลําดับดังน้ี 

 

 ตอนท่ี 1   ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม   

 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่อง  การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3  สวน  

ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดานของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร โดยการนําเสนอในรูปความถ่ี 

สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดานของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร โดยการนําเสนอในรูปคาเฉลี่ย และ

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร  

   ซึ่งคานิยมพื้นฐาน  5 ดานประกอบดวย 

1)  ดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ 

2)  ดานการประหยัดและออม 

  3)  ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

  4)  ดานปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

  5)  ดานการมีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
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ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้ 

 เปนการนําเสนอขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําเสนอในรูปความถ่ี และ

รอยละ 

ตารางท่ี  5   แสดงจํานวน (ความถ่ี) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

211 

189 

52.80 

47.20 

      รวม 400 100 
 

จากตารางที่  5  นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี  หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร พบวาเปนเพศชายจํานวน  

211 คน คิดเปนรอยละ 52.80  และกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 189 คน คิดเปน   

รอยละ  47.20   รวมจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น   400   คน   

 

ตารางท่ี  6   แสดงจํานวน (ความถ่ี) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อายุ  
 

ชวง 
จํานวน 

จํานวน  ( n ) รอยละ ( % ) 

17 – 19  ป 130 32.50 

20 – 22  ป 225 56.30 

23– 25  ป 32 8.00 

26 – 28  ป 13 3.20 

รวม 200 100 
 

ตารางที่ 6   นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง  

20 -22  ป   จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ  56.30   และชวงอายุของกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมาก

เปนอันดับรองลงมาคือชวงอายุ 17 -19  ป  จํานวน 130  คน คิดเปนรอยละ  32.50  สวนชวงอายุ

ของกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยที่สุดมีชวงอายุอยูระหวาง 26- 28 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

3.20 
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ตารางท่ี 7    แสดงจํานวน (ความถ่ี) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ 

การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 

จํานวน  ( n ) รอยละ ( % ) 

ชั้นปที่ 1 137 34.20 

ชั้นปที่ 2 131 32.80 

ชั้นปที่ 3 103 25.80 

ชั้นปที่ 4 29 7.20 

รวม 400 100 
 

 ตารางที่ 7 พบวาระดับการศึกษาของนักศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาในชั้นปที่ 1  

จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมาคือ ระดับชั้นปที่ 2 จํานวน 131 คนคิดเปนรอยละ 

32.80 และ ระดับชั้นปที่ 3 จํานวน 103 คนรอยละ 25.80 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่อง  การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3  สวน  

ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง  5  ดานของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร โดยการนําเสนอในรูปความถ่ี 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน (ความถ่ี) ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเอง

ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ 
                                                                                                                                               (n = 400) 

การพึ่งตนเอง

ขยันหม่ันเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

     จากท่ีเรียนในชั้นเรียน 
38 9.5 159 39.0 190 47.5 13 3.3 

2.  มีความพยายามท่ีจะใหผล 

     การเรียนของตนเองดีขึ้น 
109 27.3 241 60.0 49 12.3 1 0.3 

3.  เรียนวิชาการตางๆ 

     ดวยความตั้งใจ 
84 21.0 179 44.8 131 32.8 6 1.5 

4.  พยายามทําแบบฝกหัด 

     ดวยตนเอง 
68 17.0 164 41.0 145 36.3 23 5.8 

5.  ทบทวนบทเรียนท่ีเรียน 

     ไปแลวเมื่อมีเวลาวาง 
26 6.5 100 25.0 216 54.0 58 14.5 

6.  ทํางานท่ีอาจารยมอบ   

     หมายจนเสร็จเรียบรอย 
162 40.5 172 43.0 55 13.8 11 2.8 

7. ดูแลทําความสะอาดเส้ือผา    

    ของตนเองเปนประจํา 
267 66.8 100 25.0 27 6.8 6 1.5 

  

 

 จากตารางที่ 8พบวาขอมูลที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความ
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รับผิดชอบ นั้น  นักศึกษาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่เรียนในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอย

ละ 9.5  ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 39.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 47.5 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 3.3     

 นักศึกษามีความพยายามที่จะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอย

ละ 27.3 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 60.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 12.3 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.3 

 นักศึกษาเรียนวิชาการตางๆดวยความต้ังใจอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 21.0 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 44.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 32.8 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.5 

 นักศึกษาพยายามทําแบบฝกหัดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 17.0 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 41.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 36.3 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 5.8  

 นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวางอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 6.5 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 25.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 54.0 ปฏิบัติ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 14.5  

 นักศึกษาทํางานท่ีอาจารยมอบหมายจนเสร็จเรียบรอยอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

40.5ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 43.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 13.8 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.8 

 นักศึกษาดูแลทําความสะอาดเสื้อผาของตนเองเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

66.8ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 25.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 6.8 ปฏิบัติ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.5 

 สรุปการปฏบัิติตามคานิยมพื้นฐาน  ดานการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความ

รับผิดชอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ อันดับที่ 1 คือ เรื่องของการดูแลทําความสะอาดเสื้อผาของตนเอง  คิดเปนรอยละ 66.8  

อันดับที่ 2 คือ การทํางานท่ีอาจารยมอบหมายจนเสร็จเรียบรอย  คิดเปนรอยละ 40.5  อันดับที่ 3 คือ 

มีความพยายามที่จะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้น  คิดเปนรอยละ 27.3   และนักศึกษาที่ปฏิบัติ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลยเก่ียวกับเรื่องการทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวาง  คิดเปนรอย

ละ 14.5  รองลงมา คือ พยายามทําแบบฝกหัดดวยตนเอง   คิดเปนรอยละ  5.8  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9   จํานวนและคารอยละ ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการประหยัดและออม  จําแนกเปนรายขอ 
                                                                                                                                                                  (n = 400) 

การประหยัดและออม 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8.  เลือกบริโภคอาหารท่ีมี 

     คุณคาและไมใหเหลือท้ิง 
121 30.3 221 55.3 57 14.3 1 0.3 

9.  ดื่มนํ้าเปลามากกวา 

     เคร่ืองดื่มชนิดตางๆ 
165 41.3 148 37.0 70 17.5 17 4.3 

10.  สะสมเงินท่ีเหลือจาก 

     คาใชจายประจําวัน 
79 19.8 147 36.8 145 36.3 29 7.3 

11. รูจักเลือกใชของอยาง   

      คุมคาและไมฟุมเฟอย 
80 20.0 193 48.3 118 29.5 9 2.3 

12. ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ี 

     จําเปนและเปนประโยชน 
83 20.8 195 48.8 112 28.0 10 2.5 

13. ใช นํ้าและไฟอยาง

ประหยัด 
95 23.8 199 49.8 96 24.0 10 2.5 

14. ดูแลซอมแซมส่ิงของ 

      เคร่ืองใชสวนตัวและ 

      ของใชในบานท่ีชํารุด 

90 22.5 167 41.8 120 30.0 23 5.8 

15.  ใชเวลาและแบงเวลา 

       ใหเปนประโยชน 
55 13.8 228 57.0 106 26.5 11 2.8 

16.   รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใช 

        กลับมาใชไดอีก 
67 16.8 153 38.3 135 33.8 45 11.3 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครดานการประหยัดและออมนั้นนักศึกษาเลือก

บริโภคอาหารที่มีคุณคาและไมใหเหลือทิ้งอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 30.3ปฏิบัติบอยแตไม

สม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 55.3  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 14.3  ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติ

เลย  คิดเปนรอยละ 0.3 
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 นักศึกษาด่ืมน้ําเปลามากกวาเครื่องด่ืมชนิดตางๆอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 41.3 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 37.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 17.5 ปฏิบัตินอย

ครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 4.3 

 นักศึกษาสะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวันอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 19.8

ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 36.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 36.3 ปฏิบัตินอย

ครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 7.3 

 นักศึกษารูจักเลือกใชของอยางคุมคาและไมฟุมเฟอยอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 20.0 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 48.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 29.5 ปฏิบัตินอย

ครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.3 

 นักศึกษาซื้อเครื่องอุปโภคเทาที่จําเปนและเปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

20.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 48.8  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 28.0 ปฏิบัติ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.5 

 นักศึกษาใชนํ้าและไฟอยางประหยัดอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 23.8 ปฏิบัติบอยแตไม

สม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 24.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 49.8 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติ

เลย  คิดเปนรอยละ 2.5 

 นักศึกษาดูแลซอมแซมสิ่งของเครื่องใชสวนตัวและของใชในบานท่ีชํารุดอยางสม่ําเสมอ    

คิดเปนรอยละ 22.5 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 30.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอย

ละ 41.8 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 5.8 

 นักศึกษาใชเวลาและแบงเวลาใหเปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 13.8 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 26.5 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 57.0 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.8 

 นักศึกษารูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชไดอีก เชน  นํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม

อยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 16.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 33.8 ปฏิบัติเปน

บางครั้ง  คิดเปนรอยละ 38.3 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 11.3 

 สรุปการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน  ดานการประหยัดและออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับที่ 1 คือ เรื่องของการด่ืม

น้ําเปลามากกวาเครื่องด่ืมชนิดตางๆ  คิดเปนรอยละ 41.3 อันดับที่ 2 คือ เลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคา

และไมใหเหลือทิ้ง  คิดเปนรอยละ 30.3  อันดับที่ 3 คือ ใชน้ําและไฟอยางประหยัด  คิดเปนรอยละ 

23.8 และนักศึกษาที่ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลยเก่ียวกับเรื่องการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมา

ใชไดอีก คิดเปนรอยละ 11.3 รองลงมา คือ การสะสมเงินที่เหลือจากคาใชจายประจําวันคิดเปนรอยละ  

7.3  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและคารอยละ ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย   

จําแนกเปนรายขอ 
 (n = 400) 

 

การมีระเบียบวินัยและ 

เคารพกฎหมาย 

 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

17.  ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียน 

    ทําความสกปรกแกสถานท่ี 

     สาธารณะและท่ีบาน 

203 50.8 140 35.0 49 12.3 8 2.0 

18. ไมทําลายทรัพยสิน 

      สวนสาธารณะ 
259 64.8 99 24.8 25 6.3 17 4.3 

19.  แตงเคร่ืองแบบนักศึกษา 

       ถูกตองตามระเบียบของ 

       สถานศึกษา 

121 30.3 183 45.8 75 18.8 21 5.3 

20.  เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือ  

     ซื้อสินคาหรือการใชบริการ 
171 42.8 166 41.5 50 12.5 13 3.3 

21. ไมสงเสียงดังในขณะท่ี 

       อาจารยทําการสอน 
108 27.0 193 48.3 87 21.8 12 3.0 

22.  ขามถนนบริเวณท่ีมี 

    สะพานลอยหรือทางมาลาย 
115 28.8 144 36.0 110 27.5 31 7.8 

23.  ตัดสินปญหาขอขัดแยง      

       กับเพ่ือนดวยสันติวิธี  

       และยุติธรรม 

151 37.8 180 45.0 57 14.3 12 3.0 
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 จากตารางที่ 10 พบวา  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพ

กฎหมาย นั้น  นักศึกษาไมทิ้งขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกแกสถานท่ีสาธารณะและที่บานโดย

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 50.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 35.0 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 12. 3 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.0 

 นักศึกษาไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะโดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

64.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 24.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 6.3 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 4.3 

 นักศึกษาแตงเครื่องแบบนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

คิดเปนรอยละ 30.3  ปฏบัิติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 45.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปน    

รอยละ 18. 8 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 5.3 

 นักศึกษาเขาแถวเปนระเบียบเพื่อซื้อสินคาหรือการใชบริการอยางสม่ําเสมอ  คิดเปน  

รอยละ 42.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 41.5  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 

12.5 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 3.3 

 นักศึกษาไมสงเสียงดังในขณะที่อาจารยทําการสอนโดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปน

รอยละ 27.0 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 48.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ   

21. 8 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 3.0 

 นักศึกษาขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลายอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอย

ละ 28.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 36.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 27.5

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 7.8 

 นักศึกษาตัดสินปญหาขอขัดแยงกับเพื่อนดวยสันติวิธี และยุติธรรมอยางสม่ําเสมอ    

คิดเปนรอยละ37.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 45.0  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปน

รอยละ 14.3  ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 3.0 

 สรุปการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน  ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี 1 

คือ เรื่องของการไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ  คิดเปนรอยละ 64.8 อันดับที่ 2 คือ ไมทิ้งขยะ

หรือขีดเขียนทําความสกปรกแกสถานที่สาธารณะและที่บาน คิดเปนรอยละ 50.8 อันดับที่ 3 คือ 

เขาแถวเปนระเบียบเพื่อซื้อสินคาหรือการใชบริการ คิดเปนรอยละ 42.8 และนักศึกษาที่ปฏิบัติ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลยเก่ียวกับเรื่องการขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอยหรือทางมาลาย คิดเปน 

รอยละ 7.8  รองลงมา คือ แตงเครื่องแบบนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา  คิดเปน

รอยละ  5.3  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  11 จํานวนและคารอยละ ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

จําแนกเปนรายขอ 
 (n = 400) 

 

การปฏิบัติตามคุณธรรม 

ของศาสนา 

 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

24.  หักหามความโกรธไว 

     และไมคิดทํารายเพ่ือน 
166 41.5 166 41.5 60 15.0 8 2.0 

25.  ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการ 

     ความชวยเหลือในส่ิงท่ี 

     ถูกตอง 

182 45.5 187 46.8 31 7.8 - - 

26.  ระงับการโกรธผูอ่ืนเมื่อ 

        ถูกกระทําใหไมพอใจ 
113 28.3 197 49.3 81 20.3 9 2.3 

27.  ไมถือโอกาสเอาส่ิงของ 

     ท่ีไมใชของตนมาไว 

     เปนของสวนตัว 

234 58.5 118 29.5 27 6.8 21 5.3 

28.  ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความ 

     สามัคคีในระหวางเพ่ือน 
160 40.0 194 48.5 40 10.0 6 1.5 

29.  ประพฤติตนใหถูกตอง 

     เหมาะสมกับเพศและวัย 
163 40.8 196 49.0 35 8.8 6 1.5 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
                       (n = 400) 

 

การปฏิบัติตามคุณธรรม 

ของศาสนา 

 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

30.ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพ      

      ติดใหโทษ 
288 72.0 67 16.8 27 6.8 18 4.5 

31.ละอายตอการกระทํา 

      ผิดทุกชนิด 
237 59.3 132 33.0 26 6.5 5 1.3 

32. ประพฤติตนเปนลูกท่ีดี 

       ของพอแม 
265 66.3 113 28.3 21 5.3 1 0.3 

33. ตอบแทนบุญคุณผูท่ีให 

      ความอุปการะชวยเหลือ 
259 64.8 122 30.5 17 4.3 2 0.5 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนา นั้น  นักศึกษาหักหามความโกรธไวและไมคิดทํารายเพื่อนอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

41.5 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 41.5 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 15.0 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.0 

 นักศึกษาชวยเหลือเพื่อนที่ตองการความชวยเหลือในสิ่งที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอ       

คิดเปนรอยละ 45.5 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 46.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปน

รอยละ 7.8 

 นักศึกษาระงับการโกรธผูอ่ืนเมื่อถูกกระทําใหไมพอใจอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

28.3 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 49.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 20.3

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.3 

 นักศึกษาไมถือโอกาสเอาสิ่งของที่ไมใชของตนมาไวเปนของสวนตัว โดยปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 58.5 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 29.5 ปฏิบัติเปน

บางครั้ง  คิดเปนรอยละ 6.8 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 5.3 
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 นักศึกษาใชวาจาที่ทําใหเกิดความสามัคคีในระหวางเพื่อนอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอย

ละ 40.0 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 48.5 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 10.0

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.5 

 นักศึกษาประพฤติตนใหถูกตองเหมาะสมกับเพศและวัยอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

40.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 49.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 8.8 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.5 

 นักศึกษาไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

72.0ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 16.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 6.8 

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 4.5 

 นักศึกษาละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

59.3ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 33.0 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 6.5

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.3 

 นักศึกษาประพฤติตนเปนลูกที่ดีของพอแมอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 66.3 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 28.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 5.3 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.3 

 นักศึกษาตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความอุปการะชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอย

ละ 64.8 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 30.5 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 4.3

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.5 

 สรุปการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน  ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี 

1 คือ เรื่องของการไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ คิดเปนรอยละ 72.0  อันดับที่ 2 คือ ประพฤติตน

เปนลูกที่ดีของพอแมอยาง  คิดเปนรอยละ 66.3 อันดับที่ 3 คือ ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความ

อุปการะชวยเหลือ คิดเปนรอยละ 64.8 และนักศึกษาที่ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลยเก่ียวกับ

เรื่องการไมถือโอกาสเอาสิ่งของที่ไมใชของตนมาไวเปนของสวนตัว   คิดเปนรอยละ  5.3  

รองลงมา คือ ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ   คิดเปนรอยละ  4.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12  จํานวนและคารอยละ ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการมีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย   

จําแนกเปนรายขอ 
 (n = 400) 

 

การมีความรักชาต ิ 

ศาสน   กษัตริย 

 

ระดับของการปฏบิัต ิ

สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 
เปนบางคร้ัง 

นอยคร้ังหรือ 

ไมปฏิบัติเลย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

34.  ใชส่ิงของท่ีผลิต 

       ในประเทศไทย 
177 44.3 183 45.8 36 9.0 4 1.0 

35.  แตงกายถูกตองและ  

      เหมาะสมกับสถานภาพ  

      นักศึกษาและวัฒนธรรม   

      ไทย 

146 36.5 190 47.5 56 14.0 8 2.0 

36.  รวมทําบุญในศาสนา 

      เมื่อมีโอกาส 
139 34.8 163 40.8 90 22.5 8 2.0 

37.  ปฏิบัติตามคําสอนของ 

      ศาสนาในชีวิตประจําวัน 
116 29.0 191 47.8 90 22.5 3 0.8 

38.  ไมดูถูกเพ่ือนท่ีนับถือ 

       ศาสนาตางจากตนเอง 
309 77.3 65 16.3 14 3.5 12 3.0 

39.   รวมกิจกรรมแสดงความ 

     จงรักภักดีตอสถาบัน 

     พระมหากษัตริยในวัน 

     สําคัญและโอกาสตางๆ 

204 51.0 156 39.0 38 9.5 2 0.5 

40.   นํากระแสพระราชดําริ     

      ตางๆไปปฏิบัติใชใน 

      ชีวิตประจําวัน 

146 36.5 184 46.0 69 17.3 1 0.3 
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 จากตารางที่ 12 พบวา  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ดานการมีความรักชาติ ศาสน 

กษัตริย น้ัน  นักศึกษาใชสิ่งของที่ผลิตในประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 44.3 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 45.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 9.0 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 1.0 

 นักศึกษาแตงกายถูกตองและเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา และวัฒนธรรมไทย

อยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 36.5 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 47.5 ปฏบัิติเปน

บางครั้ง  คิดเปนรอยละ 14.0  ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.0 

 นักศึกษารวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาสอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 34.8 ปฏิบัติ

บอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 40.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 22.5 ปฏิบัตินอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 2.0 

 นักศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

29.0 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 47.8 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 22.5

ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.8   

 นักศึกษาไมดูถูกเพื่อนที่นับถือศาสนาตางจากตนเองโดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  คิดเปน

รอยละ 77.3 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 16.3 ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 

3.5 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 3.0 

 นักศึกษารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญ

และโอกาสตางๆอยางสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 51.0 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 

39.0ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปนรอยละ 9.5 ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.5     

 นักศึกษานํากระแสพระราชดําริตางๆไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ     

คิดเปนรอยละ 36.5  ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  คิดเปนรอยละ 46.0  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  คิดเปน   

รอยละ 17.3  ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย  คิดเปนรอยละ 0.3    

 สรุปการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน  ดานการมีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี 

1 คือ เรื่องของการไมดูถูกเพื่อนที่นับถือศาสนาตางจากตนเอง คิดเปนรอยละ 77.3  อันดับที่ 2 คือ 

รวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญและโอกาสตางๆ คิด

เปน  รอยละ 51.0 อันดับที่ 3 คือ นักศึกษาใชสิ่งของท่ีผลิตในประเทศไทย  คิดเปนรอยละ 44.3 

และนักศึกษาที่ปฏิบัตินอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลยเก่ียวกับเรื่องการไมดูถูกเพื่อนที่นับถือศาสนาตาง

จากตนเอง  คิดเปนรอยละ 3.0 รองลงมา คือ การแตงกายถูกตองและเหมาะสมกับสถานภาพ

นักศึกษาและวัฒนธรรมไทย และรวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาสคิดเปนรอยละ2.0    ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดานของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร โดยการนําเสนอในรูปคาเฉลี่ย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ตารางท่ี   13     แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน ท้ัง 5 ดานในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามคานิยมพืน้ฐาน 

ชาย 

n = 211 

หญิง 

n = 189 X รวม S.D รวม 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการพ่ึงตนเอง 

    ขยันหมั่นเพียร 

    และมีความรับผิดชอบ 

2.81 0.49 2.99 0.40 

 

2.90 

 

 

0.47 

 

 

2.  ดานการประหยัดและออม 2.91 0.50 2.85 0.44 

 

2.88 

 

 

0.52 

 

3.  ดานการมีระเบียบวินัยและ  

     เคารพกฎหมาย 3.05 0.54 3.28 0.45 

 

3.16 

 

 

0.44 

 

4.  ดานการปฏิบัตติามคุณธรรม 

     ของศาสนา   3.33 0.44 3.45 0.42 

 

3.39 

 

 

0.47 

 

5.  ดานการมีความรักชาต ิศาสน  

     กษัตริย 3.17 0.49 3.39 0.43 

 

3.27 

 

0.47 

 

รวม 3.05 0.36 3.19 0.29 

 

3.13 

 

0.33 
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ตารางที่ 13 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ผลปรากฏวามี

คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.13 นั้นคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดาน บอยแตไมสม่ําเสมอ  ถาพิจารณา

เปรียบเทียบนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง พบวา สวนมากคาเฉลี่ย  ของการปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานท้ัง 5 ดานของนักศึกษาหญิงสูงกวานักศึกษาชาย ยกเวนการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ดานการประหยัดและออม  

 

 

ตารางท่ี   14     แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน ดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ 
 

 

ตารางท่ี  14  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร      

มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของ ดานการพึ่งตนเอง   ขยันหมั่นเพียรในระดับ

ปฏิบัติสม่ําเสมอ คือการดูแลความสะอาดเสื้อผาของตนเองเปนประจําซึ่งมีความเฉลี่ยสูงสุด  3.57  

รองลงมาคือการทํางานที่ครูมอบหมายจนสําเร็จเรียบรอยมีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ 

3.21  สวนการมีความพยายามท่ีจะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้นมีระดับการปฏิบัติบอยแตไม

สม่ําเสมอ  3.14 ตามลําดับ   ในขณะเดียวกันการทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวาง     

มีระดับการปฏิบัติเปนบางครั้ง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด   2.24   

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน 

ระดับของ

การปฏิบัติ ความหมาย 

X  . .S D  
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

การพึ่งตนเอง  ขยันหม่ันเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิจากท่ีเรียนในชั้นเรียน 

มีความพยายามท่ีจะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้น 

เรียนวชิาการตาง ๆดวยความตัง้ใจ 

พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ ดวยตนเอง 

ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลวเมือ่มีเวลาวางทํางานท่ี

ครูมอบหมายจนสําเร็จเรียบรอย 

ดูแลความสะอาดเส้ือผาของตนเองเปนประจาํ 

 

 

 

2.55 

3.14 

2.85 

2.69 

2.24 

3.21 

3.57 

 

 

 

0.71 

0.62 

0.76 

0.82 

078 

0.78 

0.69 

 

 

ปฏิบัติเปนบางคร้ัง 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติเปนบางคร้ัง 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 
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ตารางท่ี  15   แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติตามคานิยม 

พื้นฐานดานการประหยัด  และอดออม 
 

 

ตารางที่  15       พบวา   นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร   

มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการประหยัด  และอดออมในระดับปฏิบัติบอย

แตไมสม่ําเสมอ คือการไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ ซึ่งมีความเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 2 ขอคือ 

การเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาและไมเหลือทิ้ง และการด่ืมน้ําเปลามากกวาเครื่องด่ืมชนิดตางๆ            

3.15 รองลงมาคือการใชน้ําและไฟอยางประหยัด     มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  

2.95 สวนการซื้อเครื่องอุปโภคเทาที่จําเปนและเปนประโยชน มีระดับการปฏิบัติบอยแตไม

สม่ําเสมอ 2.88 ตามลําดับ   ในขณะเดียวกันการรูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชไดอีก   เชน  

นํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม  มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด      

2.86  

 

 

ขอที่  การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน 

ระดับของ

การปฏิบัติ ความหมาย 

X  . .S D  
 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

16 

 

 

 

 

 

การประหยัดและออม 

เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาและไมเหลือท้ิง 

ดื่มนํ้าเปลามากกวาเคร่ืองดื่มชนิดตางๆ  

สะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวัน 

รูจักเลือกใชของอยางคุมคาและไมฟุมเฟอย 

ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ีจําเปนและ 

เปนประโยชน 

ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด 

ดูแลซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใช 

สวนตัว และของใชในบานท่ีชาํรุด 

ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปนประโยชน 

รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชได 

อีก เชน นํากระดาษท่ีใชแลวกลับ 

มาใชใหม 

 

3.15 

3.15 

2.69 

2.86 

 

2.88 

2.95 

 

2.81 

2.82 

 

 

2.60 

 

 

0.66 

0.86 

0.87 

0.75 

 

0.76 

0.76 

 

0.85 

0.69 

 

 

0.90 

 

 

 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 
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ตารางท่ี  16    แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติตามคานิยมพื้น 

ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 

 

ตารางที่  16  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร  มี

คาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายในระดับ

ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ คือการไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ ซึ่งมีความเฉลี่ยสูงสุด       

( X = 3.50)  รองลงมาคือการไมทิ้งขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกสถานที่สาธารณะและที่บาน 

มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ ( X = 3.35)   สวนการเขาแถวเปนระเบียบเพื่อซื้อสินคา

หรือการใหบริการ มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ  ( X = 3.14)  ตามลําดับ   ใน

ขณะเดียวกันขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอย หรือทางมาลาย มีระดับการปฏิบัติบอยแตไม

สม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ( X = 2.86)    

 

 

 

 

 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน 

ระดับของ

การปฏิบัติ ความหมาย 

X  . .S D  
 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีระเบียบ และเคารพกฎหมาย 

ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกสถานท่ี

สาธารณะและท่ีบาน 

ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ 

แตงเคร่ืองแบบนักเรียนถกูตองตาม 

ระเบียบของสถานศกึษา 

เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือซื้อสินคาหรือการ

ใหบริการ 

ไมสงเสียงดงัในขณะท่ีครูทําการสอน 

ขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอย 

หรือทางมาลาย 

ตัดสินปญหาขอขดัแยงกับเพ่ือน 

ดวยสันตวิิธีและยุติธรรม 

 

 

 

3.35 

3.50 

 

3.01 

 

3.24 

2.99 

 

2.86 

 

3.17 

 

 

 

0.77 

0.80 

 

0.84 

 

0.79 

0.78 

 

0.92 

 

0.78 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 
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ตารางท่ี    17   แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติตามคานิยม 

พื้นฐาน ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  
 

 

 

ตารางที่  17  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร  มี 

คาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาในระดับ

ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ คือการประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม ซึ่งมีความเฉลี่ยสูงสุด    3.61   รองลงมา 

คือการตอบแทนบุญคุณผูที่ใหความอุปการะชวยเหลือมีระดับการปฏิบัติสม่ําเสมอ    3.59   

สวนการไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ มีระดับการปฏิบัติสม่ําเสมอ 3.56   ตามลําดับ        

ในขณะเดียวกันระงับการโกธรผูอ่ืนเมื่อถูกกระทําใหไมพอใจ  มีระดับการปฏิบัติบอยแตไม 

สม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  3.04 

 

 

 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน 

ระดับของ

การปฏิบัติ ความหมาย 

X  . .S D  
 

24 

25 

 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

หักหามความโกรธไว และไมคิดทํารายเพ่ือน 

ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการความชวยเหลือในส่ิง

ท่ีถูกตอง 

ระงับการโกรธผูอ่ืน เมื่อถกูกระทําใหไมพอใจ 

ไมถือโอกาสเอาส่ิงของท่ีไมใชของตนมาไวเปน

ของสวนตวั 

ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความสามัคค ีระหวางเพ่ือน 

ประพฤติตนใหถกูตองเหมาะสมกับเพศและวัย 

ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิใหโทษ 

ละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด 

ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม 

ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความอุปการะชวยเหลือ 

 

3.23 

 

3.38 

3.04 

 

3.41 

3.27 

3.29 

3.56 

3.50 

3.61 

3.59 

 

0.77 

 

0.63 

0.76 

 

0.83 

0.70 

0.69 

0.81 

0.68 

0.60 

0.60 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 
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ตารางท่ี 18     แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามคานิยม 

พื้นฐาน ดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย 
 

 

ตารางที่  18  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร  มี 

คาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ในระดับปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ คือการไมดูถูกเพื่อนท่ีนับถือศาสนาตางจากตนเอง ซึ่งมีความเฉลี่ยสูงสุด    3.68 

รองลงมาคือการรวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญและ 

โอกาสตาง   ๆ    มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ    3.40    สวนการใชสิ่งของที่ผลิตใน 

ประเทศไทย มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ    3.40     ตามลําดับ       ในขณะเดียวกัน 

การปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในชีวิตประจําวัน มีระดับการปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ มี 

คาเฉลี่ยตํ่าสุด  3.05   

 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน 

ระดับของ

การปฏิบัติ ความหมาย 

X  . .S D
 

 

34 

35 

 

36 

37 

 

38 

 

39 

 

 

40 

การมีความรักชาต ิศาสน กษตัริย 

ใชส่ิงของท่ีผลิตในประเทศไทย 

แตงกายถูกตองและเหมาะสมกบั 

สถานภาพนักเรียนและวัฒนธรรมไทย 

รวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาส 

ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาใน 

ชีวิตประจําวัน 

ไมดถููกเพ่ือนท่ีนับถือศาสนาตางจาก 

ตนเอง 

รวมกจิกรรมแสดงความจงรักภักดีตอ 

สถาบันพระมหากษตัริยในวันสําคัญ 

และโอกาสตาง ๆ 

นํากระแสพระราชดาํริตาง ๆ ไป 

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 

3.33 

 

3.19 

3.08 

 

3.05 

 

3.68  

 

 

3.40 

 

3.19 

 

0.68 

 

0.74 

0.80 

 

0.74 

 

0.69 

 

 

0.68  

 

0.72 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 

 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 

 

 

 ปฏิบัติบอยแตไมสม่ําเสมอ 

 

ปฏิบัติบอยแตไมสม่าํเสมอ 
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 สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานทั้ง 5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร             

ซึ่งประกอบดวย 3  สมมติฐานดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2  ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 H0 :  เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานไมแตกตางกัน 

 H1 :  เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานจําแนกตามเพศ 
 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน เพศ n t Prob. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

การพึ่งตนเอง  ขยันหม่ันเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิจากท่ีเรียนในชั้นเรียน 

 

มีความพยายามท่ีจะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้น 

 

เรียนวชิาการตาง ๆดวยความตัง้ใจ 

 

พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ ดวยตนเอง 

 

ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลวเมือ่มีเวลาวาง 

 

ทํางานท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จเรียบรอย 

 

ดูแลความสะอาดเส้ือผาของตนเองเปนประจาํ 

 

 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

 

 

0.126 

 

2.205 

 

2.102 

 

2.981 

 

0.721 

 

3.359 

 

5.973 

 

 

0.900 

 

0.028* 

 

0.036* 

 

0.003** 

 

0.471* 

 

0.001** 

 

0.000** 

 

 รวม   3.894 0.000** 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 
 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน เพศ n t Prob. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

การประหยัดและออม 

เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาและไมเหลือท้ิง 

 

ดื่มนํ้าเปลามากกวาเคร่ืองดื่มชนิดตางๆ  

 

สะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวัน 

 

รูจักเลือกใชของอยางคุมคาและไมฟุมเฟอย 

 

ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ีจําเปนและ 

เปนประโยชน 

ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด 

 

ดูแลซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใช 

สวนตัว และของใชในบานท่ีชาํรุด 

ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปนประโยชน 

 

รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชได 

อีก เชน นํากระดาษท่ีใชแลวกลับ 

มาใชใหม 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

 

3.284 

 

1.617 

 

1.316 

 

1.259 

 

0.376 

 

0.781 

 

3.975 

 

1.230 

 

2.210 

 

0.001** 

 

0.107 

 

0.189 

 

0.209 

 

0.707 

 

0.435 

 

0.000** 

 

0.219 

 

0.028* 

 รวม   1.314 0.190 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน เพศ n t Prob. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

การมีระเบียบ และเคารพกฎหมาย 

ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกสถานท่ี

สาธารณะและท่ีบาน 

ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ 

 

แตงเคร่ืองแบบนักเรียนถกูตองตาม 

ระเบียบของสถานศกึษา 

เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือซื้อสินคาหรือการใหบริการ 

 

ไมสงเสียงดงัในขณะท่ีครูทําการสอน 

 

ขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอย 

หรือทางมาลาย 

ตัดสินปญหาขอขดัแยงกับเพ่ือน 

ดวยสันตวิิธีและยุติธรรม 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

 

3.947 

 

4.449 

 

7.257 

 

3.475 

 

2.509 

 

0.874 

 

0.266 

 

 

0.000** 

 

0.000** 

 

0.000** 

 

0.001** 

 

0.013* 

 

0.383 

 

0.791 

 รวม   4.485 0.000** 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน เพศ n t Prob. 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

หักหามความโกรธไว และไมคิดทํารายเพ่ือน 

 

ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการความชวยเหลือในส่ิงท่ีถูกตอง 

 

ระงับการโกรธผูอ่ืน เมื่อถกูกระทําใหไมพอใจ 

 

ไมถือโอกาสเอาส่ิงของท่ีไมใชของตนมาไวเปนของ

สวนตัว 

ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความสามัคค ีระหวางเพ่ือน 

 

ประพฤติตนใหถกูตองเหมาะสมกับเพศและวัย 

 

ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิใหโทษ 

 

ละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด 

 

ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม 

 

ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความอุปการะชวยเหลือ 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

 

 

0.710 

 

2.035 

 

1.006 

 

2.056 

 

0.139 

 

2.672 

 

1.952 

 

2.999 

 

2.292 

 

3.143 

 

 

 

0.478 

 

0.043* 

 

0.315 

 

0.040* 

 

0.890 

 

0.008** 

 

0.052 

 

0.003** 

 

0.022* 

 

0.022* 

 

 

 รวม   2.651 0.008** 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

 

ขอที ่ การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐาน เพศ n t Prob. 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

การมีความรักชาต ิศาสน กษตัริย 

ใชส่ิงของท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

แตงกายถูกตองและเหมาะสมกบัสถานภาพนักเรียน

และวัฒนธรรมไทย 

รวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาส 

 

ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในชีวิตประจําวัน 

 

ไมดถููกเพ่ือนท่ีนับถือศาสนาตางจากตนเอง 

 

รวมกจิกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยในวันสําคญัและโอกาสตาง ๆ 

นํากระแสพระราชดาํริตาง ๆ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

211 

189 

 

3.301 

 

6.519 

 

3.199 

 

2.536 

 

1.163 

 

2.893 

 

2.470 

 

 

0.001** 

 

0.000** 

 

0.001** 

 

0.012* 

 

0.246 

 

0.004** 

 

0.014* 

 

 รวม   4.890 0.000** 

p*<0.05 

p**<0.01 

 จากผลการทดสอบตารางท่ี  19  โดยใช   t-test Independent  พบวาเพศที่แตกตาง

กันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยภาพรวมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

มีคา Prob.  เทากับ 0.000 (0.000 < 0.05)   น่ันก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1)  ถาพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในดานการพึ่งตนเอง  

ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ เรื่องของการมีความพยายามที่จะใหผลการเรียนของตนเอง

ดีขึ้น , การเรียนวิชาการตาง ๆ ดวยความต้ังใจ  และ การทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมีเวลา

วาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (มีคา Prob.  < 0.05)  และนักศึกษาที่มี

เพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน เรื่องของการพยายามทําแบบฝกหัดตางๆ ดวย
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ตนเอง , การทํางานที่ครูมอบหมายจนสําเร็จเรียบรอย และการดูแลความสะอาดเสื้อผาของตนเอง

เปนประจํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (มีคา Prob.  < 0.01)   

 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในดานการประหยัดและ

ออม เรื่องการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชไดอีก เชน นํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (มีคา Prob.  < 0.05)  และนักศึกษาที่มีเพศ

แตกตางกัน   มีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาและไมเหลือ

ทิ้ง และเรื่องการดูแลซอมแซมสิ่งของเครื่องใชสวนตัว และของใชในบานที่ชํารุดใชเวลาวางและ

แบงเวลาใหเปนประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (มีคา Prob.  < 

0.01)   

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในดานการมีระเบียบและ

เคารพกฎหมาย เรื่อง การไมสงเสียงดังในขณะที่ครูทําการสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (มีคา Prob.  < 0.05)   และนักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานเรื่องการไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกสถานท่ีสาธารณะและที่บาน ,การ

ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ , การแตงเครื่องแบบนักเรียนถูกตองตามระเบียบของ

สถานศึกษา และ การเขาแถวเปนระเบียบเพื่อซื้อสินคาหรือการใหบริการ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (มีคา Prob.  < 0.01)   

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในดานการปฏิบัติตาม

คุณธรรมของศาสนาเรื่องการชวยเหลือเพื่อนที่ตองการความชวยเหลือในสิ่งที่ถูกตอง   , การไมถือ

โอกาสเอาสิ่งของท่ีไมใชของตนมาไวเปนของสวนตัว   , การประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม   , 

การตอบแทนบุญคุณผูที่ใหความอุปการะชวยเหลือ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05       (มีคา Prob. < 0.05)  และนักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

เรื่องการประพฤติตนใหถูกตองเหมาะสมกับเพศและวัย และเรื่องการละอายตอการกระทําผิดทุก

ชนิดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (มีคา Prob.  < 0.01)   

 

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในดานการมีความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย เรื่องการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในชีวิตประจําวัน   และการนํากระแส

พระราชดําริตาง ๆ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

(มีคา Prob.  < 0.05)    และนักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานเรื่องการ

ใชสิ่งของที่ผลิตในประเทศไทย , การแตงกายถูกตอง และเหมาะสมกับสถานภาพนักเรียนและ

วัฒนธรรมไทย , การรวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาส และเรื่องการรวมกิจกรรมแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญและโอกาสตาง ๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (มีคา Prob.  < 0.01)   
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สมมติฐานท่ี 2 ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 H0 :  ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานไมแตกตางกัน 

 H1 :  ชวงอายุที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

ตารางท่ี 20      ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันโดยการวิเคราะหความแปรปรวน 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

 

 

 

1. 

การพึ่งตนเอง  

ขยันหม่ันเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิจากท่ี

เรียนในชั้นเรียน 

 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

 

3 

369 

399 

 

 

 

0.281 

200.509 

200.790 

 

 

 

0.094 

0.509 

 

 

 

 

0.185 

 

 

 

0.907 

2. มีความพยายามท่ีจะใหผลการ

เรียนของตนเองดีขึ้น 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.344 

153.246 

153.590 

0.115 

0.387 

0.296 0.828 

3. เรียนวชิาการตาง ๆดวยความ

ตั้งใจ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.339 

229.958 

230.297 

0.113 

0.581 

0.195 0.900 

4. พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ 

ดวยตนเอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.203 

266.975 

267.178 

0.068 

0.674 

0.100 0.960 

5. ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลว

เมื่อมเีวลาวาง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.521 

239.389 

239.910 

0.174 

0.605 

0.287 0.835 

6. ทํางานท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จ

เรียบรอย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.862 

242.075 

242.938 

0.287 

0.611 

 

0.470 0.703 

7. ดูแลความสะอาดเส้ือผาของ

ตนเองเปนประจาํ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

1.454 

186.586 

188.040 

0.485 

0.471 

1.028 0.380 

 รวม ระหวางกลุม 3 2.179 0.726 0.069 0.976 
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ภายในกลุม 

รวม 

369 

399 

4159.259 

4161.438 

10.503 

ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

 

8. 

การประหยัดและออม 

เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคา

และไมเหลือท้ิง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

3 

396 

399 

 

0.312 

172.078 

172.390 

 

0.104 

0.435 

 

0.239 

 

0.869 

9. ดื่มนํ้าเปลามากกวาเคร่ืองดื่ม

ชนิดตางๆ  

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

4.000 

289.697 

293.698 

1.333 

0.732 

1.823 0.142 

10. สะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจาย

ประจําวัน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.639 

297.921 

301.560 

1.213 

0.752 

1.612 0.186 

11. รูจักเลือกใชของอยางคุมคาและ

ไมฟุมเฟอย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.881 

223.279 

226.160 

0.960 

0.564 

1.703 0.166 

12. ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ีจําเปน

และเปนประโยชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.942 

227.055 

228.997 

0.647 

0.573 

1.129 0.337 

13. ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.885 

229.013 

229.898 

0.295 

0.578 

0.510 0.676 

14. ดูแลซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใช

สวนตัว และของใชในบานท่ี

ชํารุด 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.835 

283.725 

287.560 

1.278 

0.716 

1.784 0.150 

15. ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปน

ประโยชน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.522 

190.155 

191.677 

0.507 

0.480 

1.057 0.367 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

16. รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมา

ใชไดอีก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

5.376 

314.214 

319.590 

1.792 

0.793 

2.258 0.081 

 รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

41.688 

7225.422 

7267.11 

13.896 

18.246 

0.762 0.516 

 

 

17. 

การมีระเบียบ และเคารพ

กฎหมาย 

ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความ

สกปรกสถานท่ีสาธารณะและท่ี

บาน 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

 

3 

396 

399 

 

 

0.316 

236.074 

236.390 

 

 

0.105 

0.596 

 

 

0.177 

 

 

0.912 

18. ไมทําลายทรัพยสินสวน

สาธารณะ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.624 

250.376 

252.000 

0.541 

0.632 

0.856 0.464 

19. แตงเคร่ืองแบบนักเรียนถกูตอง

ตามระเบียบของสถานศกึษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.888 

277.072 

279.960 

0.963 

0.700 

1.376 0.250 

20. เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือซื้อ

สินคาหรือการใหบริการ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.241 

249.196 

250.438 

0.414 

0.629 

0.658 0.579 

21. ไมสงเสียงดงัในขณะท่ีครูทํา

การสอน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.676 

240.302 

242.977 

0.892 

0.607 

1.470 0.222 

22. ขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอย

หรือทางมาลาย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.235 

337.643 

340.878 

1.078 

0.853 

1.265 0.286 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

23. ตัดสินปญหาขอขดัแยงกับ

เพ่ือนดวยสันติวิธแีละยุตธิรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.611 

240.139 

243.750 

1.204 

0.606 

1.985 0.116 

 รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

78.190 

5113.288 

5191.477 

26.063 

12.912 

2.018 0.111 

 

 

24. 

การปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนา 

หักหามความโกรธไว และไม

คิดทํารายเพ่ือน 

 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

396 

399 

 

 

0.926 

236.824 

237.750 

 

 

0.309 

0.598 

 

 

 

0.516 

 

 

0.671 

25. ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการความ

ชวยเหลือในส่ิงท่ีถูกตอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.908 

155.090 

155.998 

0.303 

0.392 

0.773 0.510 

26. ระงับการโกรธผูอ่ืน เมื่อถกู

กระทําใหไมพอใจ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.644 

228.866 

229.510 

0.215 

0.578 

0.371 0.774 

27. ไมถือโอกาสเอาส่ิงของท่ีไมใช

ของตนมาไวเปนของสวนตวั 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.982 

273.955 

276.937 

0.994 

0.692 

1.437 0.232 

28. ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความ

สามัคครีะหวางเพ่ือน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.186 

194.654 

194.840 

0.062 

0.492 

0.126 0.945 

29. ประพฤติตนใหถกูตอง

เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.262 

188.098 

188.360 

0.087 

0.475 

0.184 0.908 

30. ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิใหโทษ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.062 

257.375 

260.438 

1.021 

0.650 

1.571 0.196 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

31. ละอายตอการกระทําผิดทุก

ชนิด 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.391 

179.607 

181.998 

0.797 

0.454 

1.757 0.155 

32. ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอ

แม 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

.486 

143.104 

143.590 

0.162 

0.361 

0.448 0.719 

33. ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความ

อุปการะชวยเหลือ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

.560 

141.830 

142.390 

0.187 

0.358 

0.521 0.668 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

4.920 

7590.830 

7595.750 

1.640 

19.169 

0.086 0.968 

 

 

34. 

การมีความรักชาต ิศาสน 

กษัตริย 

ใชส่ิงของท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

396 

399 

 

 

2.323 

182.455 

184.778 

 

 

0.774 

0.461 

 

 

 

1.680 

 

 

0.171 

35. 

 

แตงกายถูกตองและเหมาะสม

กับสถานภาพนักเรียนและ

วัฒนธรรมไทย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.661 

218.649 

220.310 

0.554 

0.552 

 

1.003 0.391 

36. รวมทําบุญในศาสนาเมื่อมี

โอกาส 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.456 

254.821 

258.277 

1.152 

0.643 

 

1.790 0.148 

37. ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา

ในชีวิตประจําวัน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.443 

215.557 

217.000 

0.481 

0.544 

 

0.884 0.450 

38. ไมดถููกเพ่ือนท่ีนับถือศาสนา

ตางจากตนเอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.380 

186.017 

187.398 

0.460 

0.470 

 

0.979 0.402 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

39. รวมกจิกรรมแสดงความ

จงรักภักดตีอสถาบัน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.932 

183.458 

184.390 

0.311 

0.463 

 

0.671 0.570 

40. พระมหากษัตริยในวันสําคญั

และโอกาสตาง ๆ 

นํากระแสพระราชดาํริตาง ๆ 

ไปปฏิบัติในชีวติประจาํวัน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.455 

204.483 

204.938 

0.152 

0.516 

 

0.294 0.830 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

14.575 

4354.865 

4369.440 

4.858 

10.997 

 

0.442 0.723 

p*<0.05 

p**<0.01 

จากผลการทดสอบตารางท่ี  20  โดยใช   One Way ANOVA พบวาชวงอายุท่ีแตกตาง

กันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในทุกดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   และที่ระดับ 0.01  มีคา Prob.  เทากับ 0.723 ( 0.723 > 0.01)  นั่นก็คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   
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สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 H0 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานไมแตกตางกัน 

 H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

ตารางท่ี 21      ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีระดับชั้นการศึกษาตางกัน 

  โดยการวิเคราะหความแปรปรวน 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

 

 

1. 

การพึ่งตนเองขยันหม่ันเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิจากท่ี

เรียนในชั้นเรียน 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

369 

399 

 

 

0.435 

200.355 

200.790 

 

 

0.145 

0.506 

 

 

0.287 

 

 

0.835 

2. มีความพยายามท่ีจะใหผลการ

เรียนของตนเองดีขึ้น 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.857 

152.733 

153.590 

0.286 

0.386 

0.741 0.528 

3. เรียนวชิาการตาง ๆดวยความ

ตั้งใจ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

0.489 

229.809 

230.298 

0.163 

0.580 

0.281 0.839 

4. พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ 

ดวยตนเอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

.295 

266.883 

267.177 

.098 

.674 

.146 0.932 

5. ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลว

เมื่อมเีวลาวาง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

1.467 

238.443 

239.910 

0.489 

0.602 

0.812 0.488 

6. ทํางานท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จ

เรียบรอย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

1.951 

240.987 

242.938 

0.650 

0.609 

1.069 0.362 

7. ดูแลความสะอาดเส้ือผาของ

ตนเองเปนประจาํ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

2.914 

185.126 

188.040 

0.971 

0.467 

2.078 0.103 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

369 

399 

21.960 

4139.477 

4161.438 

7.320 

10.453 

0.700 0.552 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

 

8. 

การประหยัดและออม 

เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคา

และไมเหลือท้ิง 

 

ระหวางกลุม 

ภาย ในกลุม 

รวม 

 

3 

396 

399 

 

1.479 

170.911 

172.390 

 

0.493 

0.432 

 

1.142 

 

0.332 

9. ดื่มนํ้าเปลามากกวาเคร่ืองดื่ม

ชนิดตางๆ  

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.610 

291.087 

293.697 

0.870 

0.735 

1.184 0.316 

10. สะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจาย

ประจําวัน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.805 

300.755 

301.560 

0.268 

0.759 

0.353 0.787 

11. รูจักเลือกใชของอยางคุมคาและ

ไมฟุมเฟอย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.328 

225.832 

226.160 

0.109 

0.570 

0.192 0.902 

12. ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ีจําเปน

และเปนประโยชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.963 

228.035 

228.998 

0.321 

0.576 

0.557 0.644 

13. ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.618 

228.280 

229.897 

0.539 

0.576 

0.935 0.424 

14. ดูแลซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใช

สวนตัว และของใชในบานท่ี

ชํารุด 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.911 

284.649 

287.560 

0.970 

0.719 

1.350 0.258 

15. ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปน

ประโยชน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.574 

191.104 

191.677 

0.191 

0.483 

0.396 0.756 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

16. รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมา

ใชไดอีก 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.511 

316.079 

319.590 

1.170 

0.798 

1.466 0.223 

 รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

57.063 

7210.047 

7267.110 

19.021 

18.207 

1.045 0.373 

 

 

17. 

การมีระเบียบ และเคารพ

กฎหมาย 

ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความ

สกปรกสถานท่ีสาธารณะและท่ี

บาน 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

396 

399 

 

 

0.333 

236.057 

236.390 

 

 

0.111 

0.596 

 

 

0.186 

 

 

0.906 

18. ไมทําลายทรัพยสินสวน

สาธารณะ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.516 

250.484 

252.000 

0.505 

0.633 

0.799 0.495 

19. แตงเคร่ืองแบบนักเรียนถกูตอง

ตามระเบียบของสถานศกึษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.683 

279.277 

279.960 

0.228 

0.705 

0.323 0.809 

20. เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือซื้อ

สินคาหรือการใหบริการ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.770 

247.667 

250.438 

0.923 

0.625 

1.476 0.220 

21. ไมสงเสียงดงัในขณะท่ีครูทํา

การสอน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.298 

239.679 

242.977 

1.099 

0.605 

1.816 0.144 

22. ขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอย

หรือทางมาลาย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

5.306 

335.572 

340.878 

1.769 

0.847 

2.087 0.101 

 

 

 

 

 



 121 

ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

23. ตัดสินปญหาขอขดัแยงกับ

เพ่ือนดวยสันติวิธแีละยุตธิรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

6.253 

237.497 

243.750 

2.084 

0.600 

3.475 0.016* 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

100.236 

5091.242 

5191.477 

33.412 

12.857 

2.599 0.052 

 

 

24. 

การปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนา 

หักหามความโกรธไว และไม

คิดทํารายเพ่ือน 

 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

396 

399 

 

 

1.079 

236.671 

237.750 

 

 

0.360 

0.598 

 

 

0.602 

 

 

0.614 

25. ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการความ

ชวยเหลือในส่ิงท่ีถูกตอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.587 

153.411 

155.998 

0.862 

0.387 

2.226 0.085 

26. ระงับการโกรธผูอ่ืน เมื่อถกู

กระทําใหไมพอใจ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.147 

229.363 

229.510 

0.049 

0.579 

0.084 0.969 

27. ไมถือโอกาสเอาส่ิงของท่ีไมใช

ของตนมาไวเปนของสวนตวั 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.379 

274.559 

276.937 

0.049 

0.579 

0.084 0.969 

28. ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความ

สามัคครีะหวางเพ่ือน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.343 

194.497 

194.840 

0.114 

0.491 

0.233 0.874 

29. ประพฤติตนใหถกูตอง

เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.803 

187.557 

188.360 

0.268 

0.474 

0.565 0.638 

30. ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิใหโทษ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.445 

259.993 

260.438 

0.148 

0.657 

0.226 0.879 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

31. ละอายตอการกระทําผิดทุก

ชนิด 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

1.894 

180.104 

181.998 

0.631 

0.455 

1.388 0.246 

32. ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอ

แม 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.088 

141.502 

143.590 

0.696 

0.357 

1.948 0.121 

33. ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความ

อุปการะชวยเหลือ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

0.178 

142.212 

142.390 

0.059 

0.359 

0.165 0.920 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

33.950 

7561.800 

7595.750 

11.317 

19.095 

0.593 0.620 

 

 

34. 

การมีความรักชาต ิศาสน 

กษัตริย 

ใชส่ิงของท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

 

3 

396 

399 

 

 

.980 

183.797 

184.777 

 

 

0.327 

0.464 

 

 

0.704 

 

 

0.550 

35. 

 

แตงกายถูกตองและเหมาะสม

กับสถานภาพนักเรียนและ

วัฒนธรรมไทย 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.530 

217.780 

220.310 

0.843 

0.550 

1.533 0.205 

36. รวมทําบุญในศาสนาเมื่อมี

โอกาส 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.046 

255.232 

258.278 

1.015 

0.645 

1.575 0.195 

37. ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา

ในชีวิตประจําวัน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

.596 

216.404 

217.000 

0.199 

0.546 

0.364 0.779 

38. ไมดถููกเพ่ือนท่ีนับถือศาสนา

ตางจากตนเอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

2.255 

185.142 

187.398 

0.752 

0.468 

1.608 0.187 
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ตารางท่ี 21 (ตอ) 
 

ขอ

ที ่

การปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

39. รวมกจิกรรมแสดงความ

จงรักภักดตีอสถาบัน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

3.118 

181.272 

184.390 

1.039 

0.458 

2.270 0.080 

40. พระมหากษัตริยในวันสําคญั

และโอกาสตาง ๆ 

นํากระแสพระราชดาํริตาง ๆ 

ไปปฏิบัติในชีวติประจาํวัน 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

 

3 

396 

399 

 

0.499 

204.438 

204.938 

 

0.166 

0.516 

 

0.322 

 

0.809 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3 

396 

399 

57.538 

4311.902 

4369.440 

19.179 

10.889 

1.761 0.154 

p*<0.05 

p**<0.01 

จากผลการทดสอบตารางท่ี  20  โดยใช   One Way ANOVA    พบวาระดับการศึกษาที่

แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  มีคา Prob.  เทากับ 0.154 (0.154 > 0.05)   นั่นก็คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  ยกเวนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบและเคารพกฎหมาย เรื่องของการตัดสินปญหาขอขัดแยงกับ

เพื่อนดวยสันติวิธีและยุติธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีคา Prob.  

เทากับ 0.016 (0.016 < 0.05)   นั่นก็คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับชั้น

การศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย เรื่องการตัดสินปญหาขอขัดแยงกับเพื่อนดวย

สันติวิธีและยุติธรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบโดยทดสอบคะแนะเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี

ของ LSD  ดังแสดงในตารางที่ 22              
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ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีระดับชั้นการศึกษาตางกัน  

  ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย โดยทดสอบคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู 
 

ระดับชั้นการศึกษา X  

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 

3.19 3.22 3.08 3.00 

ชั้นปท่ี 1 3.19 - 0.03 0.11 0.19 

ชั้นปท่ี 2 3.22  - 0.14* 0.22* 

ชั้นปท่ี 3 3.08   - 0.08 

ชั้นปท่ี 4 3.00    - 

 

p*<0.05 

 จากตารางที่ 22 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร

ชั้นปที่ 2 มีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน   ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย   มากกวา

นักศึกษาชั้นปที่ 3  และชั้นปที่  4    และสวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  โดยใชขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ จํานวน 40 ขอ  

 

5.1  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

5.1.1      เพื่อสํารวจพฤติกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 5.1.2      เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 

 5.1.3      เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีชวงอายุแตกตางกัน 

 5.1.4      เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกตางกัน 

  5.1.5     เพื่อศึกษาแนวทางในการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 

5.2  วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับ

ปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ป ในปการศึกษา 2549  รวม 12 วิทยาเขต  ในกรุงเทพมหานคร               

ซึ่งมีจํานวน   11,074   คน 

ตัวอยางประชากร   ผูวิจัยใชตารางสุมตามหลักเกณฑของ เครชซี (Krejcie)  และมอรแกน 

(Morgan 1970) หาจํานวนตัวอยางได 375 คน  แตผูวิจัยเลือกเอาเปนจํานวนเต็ม 400 คน  แยกเปน

นักศึกษาชาย    211   คน  และนักศึกษาหญิง   189    คน  โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ   

(Accidental Sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของ 

นายเชาวลิต  สุไลมานดี  วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ไป

ใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญาครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา   2543  มาปรับใชกับงานวิจัยเรื่องนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเดินทางไปแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาท่ีเปนตัวอยางประชากร 

จํานวน 12  วิทยาเขต และ เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง  แบบสอบถามที่นําไปแจก

ใหนักศึกษาตอบ จํานวน  400 ฉบับ  ไดรับคืนมาทั้งหมด  

 การวิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลที่เปนสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัย

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  และหาคารอยละ ซึ่งจําแนกตามเพศ  อายุ และระดับชั้น

การศึกษา  สวนขอมูลที่ศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยวิธีหาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการ

ทดสอบคาที และ คาเอฟ 

  

5.3 สรุปผลการวิจัย 

 

ตอนท่ี  1   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม   

 ผูวิจัยไดรับแบบสํารวจคืนมาและใชไดจริง     400    ฉบับ คิดเปนรอยละ  100 ของผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  แยกเปนนักศึกษาชายจํานวน    211  คนคิดเปนรอยละ 52.8 และ

นักศึกษาหญิงจํานวน 189 คน  คิดเปนรอยละ 47.2  

 ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 20-22 ป จํานวน 225 คน     คิดเปน

รอยละ    56.3  รองลงมาอยูในชวงอายุ 17-19 ป จํานวน  130  คน คิดเปนรอยละ  32.5 

ระดับปการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในชั้นปท่ี 1  จํานวน 

137 คน คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมาคือ ระดับชั้นปที่ 2 จํานวน 131 คนคิดเปนรอยละ 32.80 

และ ระดับชั้นปท่ี 3 จํานวน 103 คนรอยละ 25.80 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 สํารวจการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใน

กรุงเทพมหานคร แบงเปน 3  สวน  ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี   1    ผลการวิเคราะหแสดงจํานวนของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง  5 ดาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ปรากฏวานักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานครมีระดับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดานดังตอไปนี้ 

1. ดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี  

1 คือ เรื่องของการดูแลทําความสะอาดเสื้อผาของตนเอง  อันดับ 2 คือ การทํางานที่อาจารย

มอบหมายจนเสร็จเรียบรอย   อันดับที่ 3 คือ มีความพยายามที่จะทําใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้น  

สวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือเรื่องการทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวาง รองลงมาคือ 

พยายามทําแบบฝกหัดดวยตนเอง  

 2. ดานการประหยัดและออม การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับที่  1 คือ ด่ืมน้ําเปลามากกวา

เครื่องด่ืมชนิดตางๆอันดับ 2 คือ เลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาและไมใหเหลือท้ิง   อันดับที่ 3 คือ    

ใชน้ําและไฟอยางประหยัด  สวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและออม

นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือเรื่องการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชไดอีก รองลงมาคือการสะสม

เงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวัน 

 3. ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย   การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี1คือไมทําลาย

ทรัพยสินสวนสาธารณะ  อันดับ 2 คือไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกแกสถานที่สาธารณะ

และที่บาน อันดับที่ 3 คือเขาแถวเปนระเบียบเพื่อซื้อสินคาหรือการใชบริการ   สวนนักศึกษาที่ปฏิบัติ

ตามคานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือเรื่อง

การขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลาย รองลงมาคือแตงเครื่องแบบนักศึกษาถูกตอง

ตามระเบียบของสถานศึกษา 

 4. ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี  1 คือ ไมยุง

เก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ  อันดับ 2 คือ ประพฤติตนเปนลูกที่ดีของพอแม   อันดับที่ 3 คือตอบแทน

บุญคุณผูที่ใหความอุปการะชวยเหลือ    สวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติ

ตามคุณธรรมของศาสนา  นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือการที่ไมถือโอกาสเอาสิ่งของท่ีไมใชของตน

มาไวเปนของสวนตัว  รองลงมาคือไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ 
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 5. ดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริยศาสนา  การปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อันดับที่  1 

คือไมดูถูกเพื่อนที่นับถือศาสนาตางจากตนเอง  อันดับ 2 คือ  รวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญและโอกาสตางๆ   อันดับที่ 3 คือใชสิ่งของที่ผลิตในประเทศไทย  

สวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริยศาสนา  นอยครั้ง

หรือไมปฏิบัติเลย คือการที่แตงกายถูกตองและเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา และวัฒนธรรมไทย  

รองลงมาคือรวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาส 

 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานท้ัง 5 ดานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวามีคาเฉลี่ยในภาพรวม

เทากับ 3.127 นั้นคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานทั้ง 5 ดาน บอยแตไมสม่ําเสมอ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 

1. ดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ  นักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติเทากับ 2.895 หมายถึงปฏิบัติ

ตามคานิยมพื้นฐานบอยแตไมสม่ําเสมอ 

2.  ดานการประหยัดและออม    นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติเทากับ   2.879     หมายถึงปฏิบัติตามคานิยม

พื้นฐานบอยแตไมสม่ําเสมอ 

3.    ดานการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติเทากับ 3.160 หมายถึงปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

บอยแตไมสม่ําเสมอ 

4.    ดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติเทากับ 3.388 หมายถึงปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

บอยแตไมสม่ําเสมอ 

5.    ดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริยศาสนา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติเทากับ 3.274 หมายถึงปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานบอยแตไมสม่ําเสมอ 

สวนท่ี  3    ผลการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ทั้ง  5  ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร พบวา 

1. เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมี 
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

2. ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในภาพรวมไมแตกตางกัน อยาง

มี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3.   ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในภาพรวมไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5.4   อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่นําเสนอในบทท่ี 4 นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค และสมมติฐานของ

การวิจัย ดังตอนี้ 

 5.4.1  จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการสํารวจพฤติกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร   

 ผูวิจัยไดศึกษา แนวทฤษฏีคานิยมของ Rokeach  (1973อางถึงใน จุรีภรณ เชาวมะเริง 

.2537) ซึ่งไดกลาว คานิยมที่ถูกจัดวาความสําคัญในระดับตนๆ จะมีอิทธิพลตอการผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมน้ันๆ มากที่สุด และในทางกลับกัน คานิยมที่ถูกจัดวามีความสําคัญ

ทายสุด ก็จะเปนคานิยมท่ีผูคนใหความสําคัญนอยมากหรือแทบจะไมมีอิทธิพลใหเกิดพฤติกรรม

นั้นๆ เลย ดังนั้นจากผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษามาใครขอนําเสนอการอภิปรายในสวนนี้โดยยึดหลัก

ทฤษฏีคานิยมของ Rokeach  (1973) คือจัดลําดับสูงสุด 10 ลําดับแรก และจัดลําดับตํ่าที่สุด 10 

ลําดับ ดังตอไปน้ี 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานท้ัง 5  ดาน ในตารางท่ี 14  ถึง  

ตารางที่ 18  ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาจัดลําดับ สูงสุด 10 ลําดับแรก  ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 ลําดับที่ 1 ไมดูถูกเพื่อนที่นับถือศาสนาตางจากตนเอง   (3.68)      

 ลําดับที่ 2  ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม    (3.61) 

 ลําดับที่ 3  ตอบแทนบุญคุณผูที่ใหความอุปการะชวยเหลือ   (3.59) 

 ลําดับที่ 4  ดูแลทําความสะอาดเสื้อผาของตนเองเปนประจํา  (3.57) 

 ลําดับที่ 5  ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ     (3.56) 

 ลําดับที่ 6  ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ      (3.50) 

      ละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด    (3.50) 

 ลําดับที่ 7  ไมถือโอกาสเอาสิ่งของที่ไมใชของตนมาไวเปนของสวนตัว (3.41) 

 ลําดับที่ 8  รวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน    

                            พระมหากษัตริยในวันสําคัญและโอกาสตางๆ   (3.40) 
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 ลําดับที่ 9   ชวยเหลือเพื่อนที่ตองการความชวยเหลือในสิ่งท่ีถูกตอง  (3.38) 

 ลําดับที่ 10 ไมทิ้งขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรก   

                             แกสถานที่สาธารณะและที่บาน                      (3.35) 

 

ขอปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน ทั้ง 10 อันดับขางตน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในกรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนามากท่ีสุดถึง  6 ขอ คือ 

ลําดับที่ 2  ประพฤติตนเปนลูกที่ดีของพอแม 

ลําดับที่ 3  ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความอุปการะชวยเหลือ 

ลําดับที่ 5  ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ 

ลําดับที่ 6  ละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด 

ลําดับที่ 7 ไมถือโอกาสเอาสิ่งของท่ีไมใชของตนมาไวเปนของสวนตัว 

ลําดับที่ 9  ชวยเหลือเพื่อนที่ตองการความชวยเหลือในสิ่งท่ีถูกตอง  

 

แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ

การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งจากการจัดลําดับแลวผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับเรื่องตางๆ ตอไปน้ี 

ความกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา  , ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดตางๆ  , มีความละอายตอการกระทํา

ผิด , ไมถือเอาของของคนอ่ืนมาเปนของตน และ ใหความชวยเหลือตอผูที่ตองการความชวยเหลือ 

เห็นไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครสวนใหญ ก็เปนเยาวชนไทย

รุนใหมที่ปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักธรรมคําสอน เชนเดียวกับผลการศึกษา ของเพ็ญแข  วัจนสุนทร 

( 2528 อางถึงใน จุรีภรณ เชาวมะเริง .2537) ไดกลาววา คานิยมของคนไทยท่ีปรากฏในสํานวนไทย 

อันดับที่ 1 คือ คนไทย ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมคําสอนตามแนวปรัชญาของพระพุทธศาสนา  

จากผลการวิจัยที่ปรากฎนั้นทําใหทราบวา ความเพียรพยายามในการถายทอดวิชา ความรู และการ

อบรมสั่งสอน ลูกศิษย ใหเปนคนดีในรายวิชาตางๆ ของอาจารย     ราชมงคล รวมถึงโครงการตางๆ 

ที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อหลอหลอมนักศึกษาใหเปนคนดีน้ัน บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติในชีวิต

จริง 

คานิยมพื้นฐานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติ

มากท่ีสุดรองลงมา คือคานิยมพื้นฐานดานการมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย นักศึกษาเลือกปฏิบัติ

จํานวน 2 ขอ คือ 

 ลําดับที่  1    ไมดูถูกเพื่อนท่ีนับถือศาสนาตางจากตนเอง 
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ลําดับที่ 8  รวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญและ

โอกาสตางๆ 

 

 แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญและ

เลือกปฏิบัติมากที่สุดอันดับสอง คือคานิยมพื้นฐานดานการรักชาติ ศาสน กษัตริย นั้นอาจจะเปนผล

มาจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เปด

โอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการ เชนโครงการเขาวัดฟงธรรม ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา

ตางๆ นอกจากนี้กิจกรรมท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดบอรดเนื่องในวันสําคัญเก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี เปนตน จากโครงการตางๆที่กลาวมาขางตน

เปนผลใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสําคัญ

ของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันมหากษัตริย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ            

สุพิศ  จันทรบุตร (2544) พบวา การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ครู 

อาจารยที่มีหนาที่ดูแลเยาวชนมีความคิดเห็นวาหลังจากการจัดกิจกรรมแทรกแซงพฤติกรรมเปนขอ

พิสูจนวาการจัดกิจกรรมมีผลทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดีขึ้นและพฤติกรรมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับสูงมากที่สุด คือ การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

 

 สวนคานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบและเคารพกฎหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในกรุงเทพมหานคร เลือกปฏิบัติจํานวน  2  ขอคือ 

ลําดับที่ 6   ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ   

ลําดับที่ 10  ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกแกสถานที่สาธารณะและท่ีบาน 

 

แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ

เรื่องของการมีระเบียบและเคารพกฎหมาย เทาๆ กับเรื่องการรักชาติ ศาสน กษัตริย   สาเหตุที่ทําให

นักศึกษาเลือกปฏิบัติมากที่สุดเปนอันดับสอง อาจเปนเพราะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความ

ตระหนักเก่ียวกับการประพฤติตนใหอยูในระเบียบ วินัย กฎหมาย ของสังคมที่ตนอยู วัยน้ีเปนวัยที่

รูจักแยกแยะความผิด ชอบ ชั่ว ดี ดวยตนเอง และรูจักเคารพกฎระเบียบ กติกาที่สังคมต้ังไวเพราะ

ทราบวาถาหากผูใดฝาฝนก็จะถูกลงโทษ นอกจากนี้ประสบการณในการดํารงชีวิตของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษายอมมีมากกวา นักเรียนประถม นักเรียนมัธยม จึงเปนเหตุใหนักศึกษาใหสําคัญกับ

คานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบและเคารพกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุเทพ  ยงยุทธ 

(2544) พบวา การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ เขตการศึกษา 4 สังกัดกรม

อาชีวศึกษา ใหความสําคัญดานความมีระเบียบ วินัยในระดับมาก  
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 คานิยมพื้นฐานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติ

มากท่ีสุดอันดับสุดทายคือคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

นักศึกษาเลือกปฏิบัติจํานวน 1 ขอ คือ 

ลําดับที่ 4  ดูแลทําความสะอาดเสื้อผาของตนเองเปนประจํา 

 

 แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ

เก่ียวกับการรักษาความสะอาดเสื้อผาของตนเอง สาเหตุอาจเปนเพราะวัยนี้เปนวัยท่ีใสใจในเรื่องของ

การแตงกายสวยงาม และมีสังคมพบปะสังสรรคกับกลุมเพื่อนอยูเสมอ จึงมีความใสใจในเรื่องของ

การแตงกายใหสะอาดและเหมาะสมเปนพิเศษ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอนก แทสูงเนิน 

(2547) เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย ดานความสะอาด และดานความ

ประหยัดของนักเรียนโรงเรียนไทรพิทยาคม อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบวา นักเรียนมีการ

ปฏิบัติดานคุณธรรมจริยธรรมดานความมีวินัย  ดานความสะอาด และดานความประหยัด อยูใน

ระดับมาก  

 

นอกจากนี้ผู วิจัยไดนําคาเฉลี่ย ( Χ ) มาจัดลําดับตํ่าสุด  10  ลําดับแรก  ปรากฏผล

ดังตอไปนี้ 

 ลําดับที่ 1  ทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวาง   (2.24)      

 ลําดับที่ 2  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่เรียนในชั้นเรียน   (2.55) 

ลําดับที่ 3  รูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชไดอีก     (2.60) 

 ลําดับที่ 4  พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ ดวยตนเอง   (2.69) 

   สะสมเงินที่เหลือจากคาใชจายประจําวัน    (2.69) 

 ลําดับที่ 5 ดูแลซอมแซมสิ่งของเครื่องใช 

                            สวนตัว และของใชในบานท่ีชํารุด    (2.81)  

 ลําดับที่ 6  ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปนประโยชน   (2.82) 

 ลําดับที่ 7  เรียนวิชาการตาง ๆ  ดวยความต้ังใจ    (2.85) 

 ลําดับที่ 8  ขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลาย   (2.86) 

 ลําดับที่ 9  ซื้อเครื่องอุปโภคเทาท่ีจําเปนและเปนประโยชน   (2.88) 

 ลําดับที่ 10 ใชน้ําและไฟอยางประหยัด     (2.95) 
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ขอปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน ท้ัง 10 อันดับขางตน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลในกรุงเทพมหานคร เลือกปฏิบัตินอยท่ีสุดอันดับหนึ่งคือ คานิยมพื้นฐานดานการประหยัด

และออม  เปนขอปฏิบัติที่นักศึกษาเลือกปฏิบัตินอยท่ีสุด  5 ขอ ดังนี้คือ 

ลําดับที่ 4   สะสมเงินที่เหลือจากคาใชจายประจําวัน 

ลําดับที่ 5   ดูแลซอมแซมสิ่งของเครื่องใชสวนตัว และของใชในบานที่ชํารุด 

ลําดับที่ 6  ใชเวลาวางและแบงเวลาใหเปนประโยชน 

ลําดับที่ 9  ซื้อเครื่องอุปโภคเทาท่ีจําเปนและเปนประโยชน 

ลําดับที่ 10  ใชน้ําและไฟอยางประหยัด 

 

จากผลการวิจัยที่ปรากฏอยูในสวนน้ีทําใหผูวิจัยทราบวา สังคมในปจจุบันเปนสังคมแบบ

วัตถุนิยม คนในสังคมปจจุบันมักแบงชนชั้นทางสังคมดวยการนํา เงิน ทอง ทรัพยสิน ความรวย 

ความจน มาเปนเกณฑในการแบงชนชั้นทางสังคม  ดวยเหตุนี้เองจึงสงผลใหวัยรุนไทยมักจะ ให

ความสําคัญกับการจับจายใชสอย สินคา ที่ทันสมัย ราคาแพง เพื่อที่จะไดรับการยอมรับจากเพื่อน 

หรือคนในสังคมที่ตนอยู ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เชาวลิต สุไลมานดี (2543)  ทําการศึกษา

เรื่อง การศึกษาการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ใน

กรุงเทพมหานครนําคานิยมเรื่องการประหยัดและออมไปใชในชีวิตประจําวันนอยท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง  

แตขัดแยงกับผลการวิจัยของเอนก แทสูงเนิน (2547) เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความมี

วินัย ดานความสะอาด และดานความประหยัดของนักเรียนโรงเรียน          ไทรพิทยาคม อําเภอชุม

พวง จังหวัดนครราชสีมา พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติดานคุณธรรมจริยธรรม ท้ังสามดาน อยูในระดับ

มาก ซึ่งถาจัดอัดดับแลวพบวา นักเรียนใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมดานการประหยัดเปน

อันดับหนึ่ง  

 จากผลการวิจัยในบทที่ 4 พบวานักศึกษาชายจะมีคานิยมพื้นฐาน ดานการประหยัดและ

ออมสูงกวานักศึกษาหญิง ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ โฉมสมร  เหลือโกศล (2531) 

เรื่อง คานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองกับการอบรมเลี้ยงดู พบวา นักเรียนชายจะมีคะแนนคานิยม

พื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองโดยตนเองดานเศรษฐกิจสูงกวานักเรียนหญิง 

คานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและออมจัดวาสําคัญมากแตผลการศึกษาในครั้งนี้ทําให

ทราบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญนอยที่สุด

อันดับหน่ึง ซึ่งหมายความวาทางสถานศึกษาไมควรนิ่งดูดายอีกตอไปแลว ควรมีนโยบายสงเสริม

และปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัด ไมวาจะดวยวิธีการใดอาจจะทํา

โครงการจัดอบรม และเชิญวิทยากรท่ีเปนตนแบบในเรื่องของการประหยัดมาบรรยายใหนักศึกษาฟง 
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หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมคานิยมการประหยัดและออมในมหาวิทยาลัยท่ีให

นักศึกษามีสวนรวม ซึ่งจากที่กลาวมาขางตนอาจมีสวนสงเสริมใหนักศึกษาเกิดคานิยมประหยัดและ

ออมบางไมมากก็นอย  

 

คานิยมพื้นฐานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติ

นอยที่สุดเปนอันดับสอง คือคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

ซึ่งเปนขอปฏิบัติที่นักศึกษาเลือกปฏิบัตินอยที่สุดจํานวน  4 ขอ คือ 

ลําดับที่ 1  ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลวเมื่อมีเวลาวาง 

ลําดับที่ 2  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่เรียนในชั้นเรียน 

ลําดับที่ 4  พยายามทําแบบฝกหัดตางๆ ดวยตนเอง 

ลําดับท่ี 7  เรียนวิชาการตาง ๆ  ดวยความต้ังใจ 

 

แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครไมใหความสําคัญ

กับเรื่องของทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลว  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่เรียน   เรียนวิชาการตาง ๆ  

ดวยความต้ังใจ  และ ทําแบบฝกหัดตางๆ ดวยตนเอง อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายประการอาทิเชน  

ติดเกมคอมพิวเตอร  เลนอินเตอรเน็ต โทรศัพทเปนเวลานานๆ ซึ่งสาเหตุที่กลาวมาขางตน

เนื่องมาจาก ในปจจุบันรานเกมหรือรานอินเตอรเน็ตมีจํานวนมาก เขาไปใชบริการไดงาย และเปดท้ัง

วัน คาใชบริการก็ถูก สวนเรื่องโทรศัพทในปจจุบันนี้ ก็มีโปรโมชั่นสงเสริมการขายเก่ียวกับการโทร คือ

โทรฟรี ทั้งนี้ทําใหนักศึกษาหันไปสนใจสื่อตางๆ มากกวาการทบทวนบทเรียน การทําแบบฝกหัด การ

อานหนังสือตํารา อยางไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ โฉม

สมร  เหลือโกศล (2531) เรื่อง คานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งตนเองกับการอบรมเลี้ยงดู ผลการศึกษา

พบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับคานิยมพื้นฐานเรื่องการพึ่งพาตนเอง ที่อยูในระดับไมพึ่ง

ประสงคไดแก การใชความรูความสามารถของตนเองในดานการศึกษา การทํางานโดยไมเลือกงาน 

และไมดูถูกงานที่สุจริต การตรงตอเวลาในการนัดหมาย และการยอมรับผิดในผลการกระทําของตน

ในงานที่ไดรับมอบหมาย จากผลการศึกษาทําใหทราบวาทางสถาบันการศึกษาไมควรมองขามเร่ือง

เหลาน้ีไป ควรจะมีแนวทางในการปลูกฝงคานิยมเรื่องการ ขยัน หมั่นเพียร เลาเรียนหนังสือ ใหมาก

ย่ิงขึ้นไมวาจะเปนการจัดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมใหนักศึกษาเกิด

ความมุงมั่นและมุงหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียน 
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คานิยมพื้นฐานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติ

นอยที่สุดอันดับสามคือคานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบและเคารพกฎหมาย นักศึกษาเลือกปฏิบัติ

นอยท่ีสุดจํานวน  2  ขอ คือ 

ลําดับที่ 3  รูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชไดอีก  

ลําดับที่ 8  ขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลาย 

 

แสดงวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ

คานิยมพื้นฐานดานการมีระเบียบและเคารพกฎหมาย ในเรื่องของการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมา

ใชอีกนอยที่สุดเปนอันดับสามสาเหตุอาจเปนเพราะนักศึกษาขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการในการนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชใหม ซึ่งหลักการเก่ียวกับเรื่องนี้มีมากมาย และมีหลาย

ขั้นตอน ย่ิงเปนเศษวัสดุท่ีถูกจัดวาเปนวัสดุอันตราย ย่ิงตองมีหลักการมากขึ้นในการพิจารณาการนํา

กลับมาใชใหมอีกครั้ง ซึ่งแตละขั้นตอนผูนํากลับมาใชใหมจําเปนตองมีความรูพอสมควร จากเหตุผล

ที่ผูวิจัยยกตัวอยางมาขางตนนาจะเปนสาเหตุใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญนอยมากกับเรื่องของการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชอีก 

ดังน้ันเมื่อทราบจุดออนในสวนน้ีแลว ทางสถานศึกษาก็ควรจะมีนโยบายสงเสริมและใหความรู

เก่ียวกับเรื่องการนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชใหมอีกครั้งใหแกนักศึกษา เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

และสาเหตุที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ

กับการขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลายนอยที่สุดเปนอันดับสาม  อาจเปนเพราะใน

กรุงเทพมหานครมีจํานวนสะพานลอยหรือทางมาลายนอย ถาเทียบกับจํานวนปายรถประจําทางใน

กรุงเทพมหานคร ประชาชนคนกรุงเทพจึงประสบปญหาวาเมื่อลงรถประจําทางแลวถาตองการขาม

ไปฝงตรงกันขามแลวไมมีสะพานลอยหรือทางมาลาย บางคนอาจตัดสินใจว่ิงขามถนนบริเวณที่

ตนเองสะดวกเลยก็เปนได จากเหตุผลท่ีผูวิจัยยกตัวอยางมาขางตนนาจะเปนสาเหตุใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญนอยมากกับเรื่องของการขาม

ถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทางมาลาย      ซึ่งผลการศึกษาในสวนนี้สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ  พอใจ  พัทธนิตยธรรม และศิริพร  รุงเรือง (2546) เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนปฏิบัติตามกฎจราจรเพียง 25 คน จาก

จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด 736 คน จะเห็นไดวา นักศึกษาในสมัยนี้มีการปฏิบัติตามกฎจราจร

นอยมาก อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได ทางสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้จึงควรมี

การจัดการอบรม ใหความรูเรื่องกฎจราจรใหแกนักศึกษาของตนอยางเครงครัดเพื่อลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุ 
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5.4.2  จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครระหวางนักศึกษาชายกับ

นักศึกษาหญิง  

 สมมติฐานท่ี 1   เพศที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

 ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดย

ภาพรวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุนทรี โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522)  พบวาเพศที่

แตกตางกันจะใหความสําคัญเรื่องคานิยมแตกตางกันดวย จากการศึกษางานวิจัยจํานวนมาก

สามารถยืนยันไดวา สังคมไทยไดกําหนดบทบาทของเพศไว  โดยที่เพศหญิงกับเพศชายจะมีบทบาท

ตางกัน การกําหนดบทบาทน้ันจะเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมก็ตาม  ทั้งเพศชายและเพศหญิงก็ไดเรียนรู

โดยกระบวนการเรียนรูทางสังคม และไดเรียนรูคานิยมและหลายสิ่งหลายอยางท่ีมีความสัมพันธกับ

บทบาทน้ัน จนกลายเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ สุรางค บัวพึ่ง (2530) ไดกลาววา เพศชายและเพศ

หญิงไดจัดลําดับความสําคัญของคานิยมไวแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับโสภา   ชูพิกุลชัย (2522) ได

กลาวไววาการที่เพศชายและเพศหญิงจัดลําดับความสําคัญของคานิยมไวแตกตางกันเนื่องมาจาก

ขบวนการเรียนรูทางสังคมไดมีสวนกําหนดบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใหเปนไปตามท่ีสังคม

คาดหวังวาควรจะเปน  ซึ่งจากขบวนการเรียนรูทางสังคมน้ีทําใหทั้งชายและหญิงเรียนรูสิ่งตางๆ ท่ีจะ

กําหนดเปนบุคลิกภาพ ความเชื่อ อุดมการณ และคานิยมประจําเพศของตนที่แตกตางกัน  และผล

การศึกษาของ จุรีภรณ เชาวมะเริง (2537) ไดกลาววา เพศมีความสัมพันธกับคานิยมทางสังคม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แตขัดแยงกับผลการศึกษาของ โสภา  ศิริอุเทน (2548) ซึ่ง

กลาวไววา เพศไมมีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน 

 

 

5.4.3  จากวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตองการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีชวงอายุแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2  ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานโดย

ภาพรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว  สาเหตุที่ทําใหชวงอายุที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานไมแตกตาง

กันนั้น เนื่องมาจากชวงอายุของตัวอยางประชากรที่ผูวิจัยกําหนดไวคือชวงอายุ 17 - 28 ป และจาก
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ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประชากรสวนใหญอยูในชวงอายุ  20 - 22  ป คิดเปนรอยละ 56.30 

รองลงมาคือชวงอายุ   17 – 19  ป คิดเปนรอยละ 32.50   สังเกตไดวาท้ังสองชวงอายุมีความหาง

ของอายุไมมากคือ 17 – 22 ปเทานั้น ดังนั้นการที่ตัวอยางประชากรมีความหางของชวงอายุไมมาก 

ยอมสงผลใหการใหความสําคัญในเรื่องของคานิยมพื้นฐานไมแตกตางกันดวย ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของโสภา  ศิริอุเทน  (2548) พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน  

5.4.4  จากวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตองการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานแตกตางกัน 

พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานในภาพรวมไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มนัส นิ่มมณี (2547) 

กลาววา การเปรียบเทียบการรับรูของนักเรียนเตรียมทหารในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5 ดาน 

โดยจําแนกตามระดับการศึกษากอนเขาเรียน พบวา นักเรียนเตรียมทหารที่มีระดับการศึกษากอนเขา

เรียนแตกตางกันมีระดับการรับรูในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไมแตกตางกัน  และจากคํากลาว

ของ สุวรรณา  วชิรปราการสกุล (2533)  ไดกลาววา คุณธรรม หมายถึงคุณงาม ความดีท่ี  สั่งสมอยู

ในจิตใจมาเปนเวลานาน โดยอาศัยประสบการณการเรียนรูและความเคยชิน ซึ่งแสดงออกทางกาย

วาจาใจ เปนลักษณะท่ีดีและเปนประโยชนตอตัวบุคคลที่ไดพฤติปฏิบัติ และคิดในทางที่ถูกตองดีงาม 

ดังนั้นไมวาจะเปนนักเรียนในระดับการศึกษาใด ก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมที่ไดสั่งสมมาเปน

ประสบการณในการเขาสูสังคมและอยูในระเบียบแบบแผนท่ีดีได ถาพิจารณาเปรียบเทียบการ

ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครเปน

รายดานพบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดาน

การมีระเบียบและเคารพกฎหมายในเรื่องของการตัดสินปญหาขอขัดแยงกับเพื่อนดวยสันติวิธีและ

ยุติธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  

จารุวรรณ พานทอง ( 2536 อางถึงในเอนก แทสูงเนิน) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิง

จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 729 คน เปนชาย 232  คน เปนหญิง 197 คน  

พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ,2 และปท่ี 3 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษาในครั้งนี้สะทอนใหทราบวาระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินปญหาขอขัดแยง

กับเพื่อนดวยสันติวิธีและยุติธรรม ดังนั้นทางสถานศึกษาควรจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา

ป 1 และป 2 ไดรวมกิจกรรมประเภทฝกสมาธิ ฟงธรรม เพื่อเปนสวนชวยใหนักศึกษาเปนคนใจเย็น   
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มีสมาธิในการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งแนวทางนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของอําพล  สงวนศิริธรรม 

(2518)  ไดทําการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการฝกสมาธิที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยฝกอบรม

อานาปานสติสมาธิพบวา การทําสมาธิใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบขอคิดเห็น

จากนักเรียนที่ฝกสมาธิวา นักเรียนที่ฝกสมาธิจะเกิดความสบายและแจมใส มีประโยชนหรือขอดี

มากกวาขอเสีย คือ ระงับอารมณไดดีขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยของ อวยชัย โรจนนิรันดรกิจ   (2526)    

เร่ืองผลการศึกษาอานาปานสติสมาธิตอการพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย พบวาหลักการทดลองการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมฝกสมาธิสูงกวากลุมที่มี

กิจกรรมปกติและหลังจากการทดลองกลุมที่ฝกสมาธิมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวากอนทดลอง  

  

5.5 ขอเสนอแนะ  

5.5.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  

และมีความรับผิดชอบนอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือเรื่องการทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลวเมื่อมี

เวลาวาง นี้คือสาเหตุหลักท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในกรุง เทพมหานครไม ดี เทาที่ควรดัง น้ันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร ควรมีการวางแผนทางดานวิชาการ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องของการเรียนมากย่ิงขึ้น 

2.    ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการประหยัดและออม   

นอยคร้ังหรือไมปฏิบัติเลย คือเรื่องการรูจักนําวัสดุที่เหลือใชกลับมาใชไดอีก รองลงมาคือการสะสม

เงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวัน  ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร 

ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมเก่ียวกับการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชไดอีกครั้ง  

3.  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน ดานการมีระเบียบวินัยและ

เคารพกฎหมาย  นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือ      เรื่องการขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอยหรือทาง

มาลาย  

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติของนักศึกษา  ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุบนทองถนน และกฎ

จราจร เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและทราบถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นจากความประมาทและการ

ไมปฏิบัติตามกฎจราจร 

4. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ศาสนา  นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือการที่ไมถือโอกาสเอาสิ่งของท่ีไมใชของตนมาไวเปนของ
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สวนตัว เห็นไดวานักศึกษาไมมีคุณธรรมความซื่อสัตย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหนักศึกษาเกิด

ความตระหนักเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต  

5. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐานดานการมีความรักชาติ ศาสน 

กษัตริยศาสนา  นอยครั้งหรือไมปฏิบัติเลย คือการแตงกายถูกตองและเหมาะสมกับสถานภาพ

นักศึกษา และวัฒนธรรมไทย เห็นไดวาปญหานี้เกิดขึ้นจริงกับทุกมหาวิทยาลัย เชน ปญหาการแตง

กายชุดนักศึกษาไมเหมาะสม เชน นักศึกษาหญิงสวมเสื้อนักศึกษาตัวเล็กเกินความเหมาะสม         

สวมกระโปรงสั้นมาก และปลอยชายเสื้อขณะท่ีอยูในสถานศึกษา เปนตน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานครจึงควรหาแนวทางแกไขโดยดวน ไมวาจะเปนการวาง

กฎระเบียบเก่ียวกับการแตงกายนักศึกษาใหชัดเจนและกําหนดบทลงโทษอยางจริงจัง  

 

5.5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

2. การวิจัยครั้งตอไปควรจะทําการวิจัยกับตัวอยางประชากรในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เพื่อ

จะไดนํามาเปรียบเทียบกัน 

3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสงเสริมนักศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญของคานิยมพื้นฐานดาน 

ทั้ง 5 ประการ ใหสูงขึ้น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

การปฏิบัติตามคานิยมพ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

กรุงเทพมหานคร 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถาม การศึกษาการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการไปใชใน 

ชีวิตประจําวัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป แบงออกเปน 2 ตอน 

 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม การนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการไปใชใน 

     ชีวิตประจําวัน 

  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ลงหนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัว

นักศึกษา 

  

 1. เพศ   ชาย 

   หญิง 

 

2. อายุ  17-19 ป  23-25 ป 

  20-22 ป 26-28 ป 

 

3. ระดับปการศึกษา 

 ชั้นปที่ 1         ชั้นปท่ี 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถาม การนําความการนําความรูเรื่องคานิยมพื้นฐาน 5 ประการไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา

เขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

  

คําชี้แจง  ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย( / ) ในชองระดับของการนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันมี  อยู 4 ระดับ ใหตรงกับสภาพความเปนจริง โดยลักษณะการนํา

ความรูไปใช อาจจะเปนในลักษณะ การปฏิบัติดวยตัวนักศึกษาเอง หรือการแนะนํา

ผูอ่ืนใหปฏิบัติ 

  

(4) สมํ่าเสมอ     หมายความวา  ไดนําความรูเร่ืองน้ันๆไปใชอยางสม่ําเสมอ เมื่อเกิด 

      เหตุการณในชวีิตประจาํวันท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ันๆ 

  

 (3) บอยแตไมสมํ่าเสมอ   หมายความวา ไดนําความรูเร่ืองน้ันๆไปใชบอย แตไมสม่ําเสมอ  

      เมื่อเกิดเหตุการณในชวีิตประจาํวันท่ีเกีย่วของกับ 

เร่ืองน้ันๆ 

 (2) เปนบางคร้ัง    หมายความวา ไดนําความรูเร่ืองน้ันๆไปใชเปนบางคร้ัง เมื่อเกิด 

      เหตุการณในชวีิตประจาํวันท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ันๆ 

 

(1) นอยคร้ังหรือไมปฏิบตัิเลย  หมายความวา ไดนําความรูเร่ืองน้ันๆไปใชนอยท่ีสุดหรือไมใช 

                                                                         เลย เมื่อเกิดเหตกุารณในชวีิตประจําวันท่ีเกีย่ว 

                              ของกับเร่ืองน้ันๆ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

      

ระดับของการ

ปฏิบัต ิ   

 ขอความ สมํ่าเสมอ 
บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 

เปน

บางครั้ง 

นอยครั้ง 

หรือไม 

ปฏิบัติเลย 

    4 3 2 1 

  

การพึ่งตนเองขยันหม่ันเพียรและมีความ

รับผิดชอบ         

1 ศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิจากท่ีเรียนในชั้นเรียน     

2 มีความพยายามท่ีจะใหผลการเรียนของตนเองดีขึ้น         

3 เรียนวชิาการตางๆดวยความตั้งใจ         

4 พยายามทําแบบฝกหัดดวยตนเอง         

5 ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปแลวเมือ่มีเวลาวาง         

6 ทํางานท่ีอาจารยมอบหมายจนเสร็จเรียบรอย         

7 ดูแลทําความสะอาดเส้ือผาของตนเองเปนประจํา         

 การประหยัดและออม         

8 เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาและไมใหเหลือท้ิง         

9 ดื่มนํ้าเปลามากกวาเคร่ืองดื่มชนิดตางๆ         

10 สะสมเงินท่ีเหลือจากคาใชจายประจําวัน         

11 รูจักเลือกใชของอยางคุมคาและไมฟุมเฟอย         

12 ซื้อเคร่ืองอุปโภคเทาท่ีจําเปนและเปนประโยชน         

13 ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด         

14 ดูแลซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใชสวนตัวและของใชใน

บานท่ีชํารุด         
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ระดับของการ

ปฏิบัต ิ  

 ขอความ 
สมํ่าเสมอ 

บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 

เปน

บางครั้ง 

นอยครั้ง 

หรือไม

ปฏิบัติเลย 

    4 3 2 1 

15 ใชเวลาและแบงเวลาใหเปนประโยชน         

16 รูจักนําวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชไดอีก เชน  นํา

กระดาษท่ีใชแลวกลับมาใชใหม         

 การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย         

17 ไมท้ิงขยะหรือขีดเขียนทําความสกปรกแกสถานท่ี

สาธารณะและท่ีบาน         

18 ไมทําลายทรัพยสินสวนสาธารณะ         

19 แตงเคร่ืองแบบนักศึกษาถกูตองตามระเบียบของ

สถานศึกษา         

20 เขาแถวเปนระเบียบเพ่ือซื้อสินคาหรือการใชบริการ         

21 ไมสงเสียงดงัในขณะท่ีอาจารยทําการสอน         

22 ขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอยหรือทางมาลาย         

23 ตัดสินปญหาขอขดัแยงกับเพ่ือนดวยสันตวิิธ ีและ

ยุติธรรม         

 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา     

24 หักหามความโกรธไวและไมคิดทํารายเพ่ือน         

25 ชวยเหลือเพ่ือนท่ีตองการความชวยเหลือในส่ิงท่ี

ถูกตอง         

26 ระงับการโกรธผูอ่ืนเมื่อถกูกระทําใหไมพอใจ         
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ระดับของการ

ปฏิบัต ิ   

 ขอความ 
สมํ่าเสมอ 

บอยแตไม

สมํ่าเสมอ 

เปน

บางครั้ง 

นอยครั้ง 

หรือไม

ปฏิบัติเลย 

    4 3 2 1 

27 ไมถือโอกาสเอาส่ิงของท่ีไมใชของตนมาไวเปนของ

สวนตัว     

28 ใชวาจาท่ีทําใหเกิดความสามัคคใีนระหวางเพ่ือน         

29 ประพฤติตนใหถกูตองเหมาะสมกับเพศและวัย         

30 ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพตดิใหโทษ         

31 ละอายตอการกระทําผิดทุกชนิด         

32 ประพฤติตนเปนลูกท่ีดีของพอแม         

33 ตอบแทนบุญคุณผูท่ีใหความอุปการะชวยเหลือ         

 การมีความรักชาต ิศาสน กษตัริย         

34 ใชส่ิงของท่ีผลิตในประเทศไทย         

35 แตงกายถูกตองและเหมาะสมกบัสถานภาพ

นักศึกษา และวัฒนธรรมไทย         

36 รวมทําบุญในศาสนาเมื่อมีโอกาส         

37 ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในชีวิตประจําวัน         

38 ไมดถููกเพ่ือนท่ีนับถือศาสนาตางจากตนเอง         

39 รวมกจิกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยในวันสําคญัและโอกาสตางๆ         

40 นํากระแสพระราชดาํริตางๆไปปฏิบัติใชใน

ชีวิตประจําวัน         
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ประวัติผูวิจัย 

 

นางสาวพนิดา  ทรัพยสาร  เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2519  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อป พ.ศ. 2541  

และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เมื่อป พ.ศ. 2545 ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีประสบการณในการทําวิจัยเรื่อง คุณลักษณะคนดีในทัศนะของ

วัยรุนไทย กรณีศึกษาในสังคมของเขตเทศบาลนครขอนแกน เมื่อป พ.ศ. 2545 
 


	กิตติกรรมประกาศ
	บทคัดย่อไทย  2-49
	บทคัดย่อ อังกฤษ 2-49
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่  1   บทนำ
	บทที่ 2    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1
	บทที่ 3
	บทที่  4   การวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	เพื่อความสะดวกและเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์สำหรับการแปลความหมายข้อมูลดังนี้
	แทน ค่าเฉลี่ย(Mean)
	S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
	n    แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย1
	บรรณานุกรมล่าสุด1
	แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

