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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาว และ 3) ศึกษาบทบาทในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ ทีเ่ ก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 573 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�ำ 
้ และการวิเคราะห์ลอ้ มกรอบข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2563 มีคา่ เฉลีย่ ดังนี้ 1) ค่าเฉลีย่
ของตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเท่ากับ 3.25 และ 3.25 การวัดความแปรปรวนทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
มีค่าเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง 2) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความมีสติสัมปชัญญะ มีค่าเท่ากับ 3.00 และ 2.99 การวัด
ความแปรปรวนทั้ง 2 ครั้ง มีค่าเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง มีค่าใกล้เคียงกัน 3) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
มีคา่ เท่ากับ 3.38 และ 3.38 จากการวัดความแปรปรวนทัง้ 2 ครัง้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน 4) ค่าเฉลีย่ ของตัวบ่งชีว้ ดั
ความยุตธิ รรม มีคา่ เท่ากับ 3.41 และ 3.41 การวัดความแปรปรวนทัง้ 2 ครัง้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน 5) ค่าเฉลีย่
ของตัวบ่งชี้ความขยันหมั่นเพียร มีค่าเท่ากับ 3.12 และ 3.12 การวัดความแปรปรวนทั้ง 2 ครั้ง มีเท่ากัน
6) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความมีวินัย มีค่าเท่ากับ 3.34 และ 3.36 การวัดความแปรปรวนทั้ง 2 ครั้ง มีค่า
ใกล้เคียงกัน 7) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความอดทน มีค่าเท่ากับ 3.15 และ 3.14 การวัดความแปรปรวน
ทั้ง 2 ครั้งมีค่าใกล้เคียงกัน
*
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2. แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงมีทงั้ 1) การเปลีย่ นแปลงเท่าเดิมคือ ความรับผิดชอบ 2) การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้นคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีวินัย 3) การเปลี่ยนแปลงลดลงคือ ความมี
สติสัมปชัญญะ ความยุติธรรม และความอดทน
3. ผลการวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมระดับตนเองมากทีส่ ดุ คือ การอบรม
สัง่ สอนจากพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 47.29 รองลงมาคือ การเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 20.26
ค�ำส�ำคัญ: คุณธรรม; จริยธรรม; นักศึกษา; ยุควิถีใหม่

Abstract
The objectives of this research were: 1) to assess morality and ethics, 2) to study
long-term changes, and 3) to study the role in moral and ethical development. This was
quantitative research that collected data from the sample consisted of 573 students.
The instruments used in the research were a questionnaires. Data analysis by finding
frequency, percentage, analysis of variance, repeating measure ANOVA and data envelopment
analysis.
The finding researches were as follows:
1. The results of the data analysis during July and October 2020, it was found
that 1) the mean of honesty indicators were 3.25 and 3.25. The two measurements of
variance were found to be equal on both occasions; 2) the mean of the indicators of
consciousness the values of 3.00 and 2.99 were approximate for the two measurements
of variance 3) the mean of the indicators of responsibility were 3.38 and 3.38. similar 4)
the average of the indicator measuring the fair value of 3.41 and 3.41, measurement
variance and 2 times with the same 5), the average indicator of perseverance equals 3.12
and. 3.12 The two measurements of variance were the same; 6) the mean of the discipline
indicators were 3.34 and 3.36. The two measures of variance were similar. 7) The mean
of the tolerance indicators were 3.15 and 3.14. The two measurements of variance were
approximately the same.
2. The trend of change was found that 1) the same change was Responsibility
2) Increased change is honesty diligence and discipline 3) the change is reduced
Consciousness, Justice and Patience.
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3. The results of the analysis of the role in moral development the most selflevel ethics is 47.29 percent of parental training and instruction, followed by access to
online education. Accounted for 20.26.
Keywords: Moral; Ethics; Student; New normal

1. บทน�ำ

ปรัชญาของการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งใน
ทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ สามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
หมัน่ แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถติดต่อ
สื่ อ สารกั บ ผู ้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง เป็ น ผู ้ มี
คุณธรรม จริยธรรม การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
หลักสูตรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน และมีรายวิชาทีม่ ี
เนื้ อ หาสาระและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
(พัชราภา ตันติชูเวช, 2553)
หลั ก การส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นากรอบ
คุณวุฒิแห่งประเทศไทย มี 11 ประการ ได้แก่ 1)
การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบตั ิ 2) ความเกีย่ วข้อง
กันที่เชื่อมกันในทุกภาคส่วน 3) การมีมาตรฐาน
เดียวกันในแต่ละวิชาชีพ 4) ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ในระดับชาติและนานาชาติ 5) ความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของรายวิชาและระหว่างวิชา
6) ความยืดหยุน่ ในการพัฒนาหลักสูตร 7) พัฒนาการ
ของผูเ้ รียน 8) สมรรถนะหลักของผูเ้ รียนในหลักสูตร
9) ความเป็นหนึง่ เดียวกันของระบบ 10) หลักเกณฑ์
ในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา และ 11) การเทียบโอน
การเรียนรู้ที่มีมาก่อน ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการ

เรียนรูแ้ บบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน ได้ถกู น�ำมาใช้ในการ
ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรูข้ องบุคคล
ในการรับรองคุณวุฒริ ะดับชาติ ผลลัพธ์การเรียนรูจ้ ะ
เพิม่ ระดับของความซับซ้อนในด้านต่างๆ ตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมของผลลัพธ์การเรียนรูแ้ บ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทหลัก รวม 5 มิติ ได้แก่ ประเภท
ที่ 1 คือ ความรู้ ความช�ำนาญทั่วไป หมายถึง
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับความรู้ ความช�ำนาญ
ทัว่ ไปทีค่ วรมีในทุกระดับคุณวุฒิ จ�ำแนกเป็น 4 มิติ
ได้แก่ 1) ความรู้และความเข้าใจ 2) ทักษะการคิด
3) สมรรถนะ 4) คุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม
และต่อวิชาชีพ และประเภทที่ 2 คือ ทักษะปฏิบัติ
เฉพาะทาง (Specialized Skills) หมายถึง ความรู้
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งหลายประเทศได้ก�ำหนดทักษะ
ปฏิบตั เิ ฉพาะทางให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละ
สาขาวิชาชีพก�ำหนดเอง เนื่องจากแต่ละสาขาวิชา
มี ข อบเขตของความรู ้ แ ละบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2552)
ที่ผ่านมาแนวคิดและแนวการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทยมีความ
พยายามพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ คิดและท�ำตาม
หลักจริยธรรมหรือหลักเหตุผลตามบรรทัดฐานของ
สั ง คม ซึ่ ง อาจจะเหมาะสมกั บ บริ บ ทแวดล้ อ ม
ของสังคมที่ผ่านมา แต่เมื่อสภาพโลกาภิวัตน์และ
สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
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จึงส่งผลให้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็น
คนดี อาจขาดความสมบูรณ์ที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณสมบัติที่สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
อย่างเท่าทัน (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม, 2551)
สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงระบบการ
สื่อสารต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เนต สื่อ
สิง่ พิมพ์ โทรศัพท์ ฯลฯ สิง่ เหล่านีม้ สี ว่ นท�ำให้สงั คม
ไทยก้าวสูก่ ารเป็นสังคมวัตถุนยิ ม สังคมการบันเทิง
และสังคมการบริโภคมากขึ้น ซึ่งปัญหาจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้ผู้เรียนสนใจเกมส์
คอมพิวเตอร์มากกว่าการค้นคว้าหาความรู้ และ
หากมอบหมายให้ค้นคว้าความรู้ นักเรียนจะใช้วิธี
คัดลอกเนื้อหาจากเว็บเพจต่างๆ โดยไม่สามารถ
น�ำมาเรียบเรียงสร้างสรรค์เป็นงานของตนเองได้
อิทธิพลของสื่อสารมวลชนมีบทบาทในการชักจูง
นักเรียนไปในทางที่ไม่สมควร เช่น การใช้จ่าย
ในทางที่หรูหราฟุ่มเฟือย การเบี่ยงเบนทางเพศ
และการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในทางที่
ไม่สมควร การแต่งกายทีไ่ ม่เหมาะสม มากกว่าการ
จูงใจให้ท�ำความดีและเสียสละเพื่อสังคม
ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้
สถานศึกษาทั่วประเทศไม่สามารถเปิดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งต้องจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตโควิด-19 ด้วยแนวคิด
“การเรียนรู้น�ำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ผ่านการเรียนการสอน
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ทางไกล โดยใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้ช่องทีวีดิจิทัลและการ
เรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามสภาพและความเคลือ่ นไหว
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
โดยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและหลักการในการ
จัดการศึกษาทางไกล ตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการ
จัดการที่ดี และบทเรียนจากต่างประเทศ จ�ำนวน
4 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่เผชิญกับวิกฤต
โควิด-19 ได้แก่ จีน อังกฤษ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
ความคิ ด เห็ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคการ
จัดการศึกษาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ผู้ศึกษาใช้วิธีการผสมผสานในการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2563)
สภาพแนวโน้มการเกิดปัญหาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมที่เพิ่มมากขึ้นนี้ หากปล่อยไปโดยไม่ได้
แก้ไขหรือป้องกันล่วงหน้าอาจเกิดผลเสียหายมาก
ส่งผลให้จ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
ผูเ้ รียนมากขึน้ (มุง่ ทีผ่ ลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้เป็น
คนดีมากกว่าการเป็นแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้อง
ควบคู่กัน)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ
จะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถาน
ศึ ก ษา แต่ ก ารจั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมานั้น
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ยังไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากประสบปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่ แนวทางน�ำหลักสูตรไปใช้ยังขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื้ อ หาที่ ส อนไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดมุง่ หมายหลักสูตร สภาพการให้ความร่วมมือของ
ภาคีอนื่ ในการพัฒนาผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ยังไม่เพียงพอ ความจ�ำกัดของครู ด้านความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และสภาพขาดการบูรณาการ
สอนคุณธรรม จริยธรรมของวิชาต่างๆ ร่วมกัน
ตลอดจนสภาพเนื้อหาที่ขาดความร่วมสมัยและ
ไม่น่าสนใจเพียงพอ เป็นต้น
นอกจากนั้น สถานศึกษาต่างๆ มีความ
แตกต่ า งด้ า นศั ก ยภาพ ทรั พ ยากร และสภาพ
แวดล้อม โดยที่ผ่านมาสถานศึกษาจ�ำนวนมาก
ไม่ ไ ด้ ใช้ จุ ด แกร่ ง ของตนทางด้ า นศั ก ยภาพและ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมในผู ้ เรี ย นได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล เช่น สถานศึกษาบางแห่งมีทรัพยากร
แวดล้อมทางชุมชนที่เข็มแข็ง มีเครือข่ายกับชุมชน
ทีด่ ชี มุ ชนให้ความร่วมมือ แต่กลับไม่ได้ใช้จดุ แกร่งนี้
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนหรือ
สถานศึกษาบางแห่งมีศกั ยภาพความพร้อมด้านสือ่
เช่น คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เนตแต่กลับไม่ได้ใช้
จุ ด นี้ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร ในขณะที่สถานศึกษาบางแห่ง
ขาดความพร้อมด้านบุคลากรทั้งเชิงปริมาณคือ
ครูต่างมีภาระงานสอนมาก ต้องท�ำงานหนักและมี
ทักษะการสอนเชิงจริยธรรมไม่ชำ� นาญมาก แต่กลับ
ให้หน้าที่ของครูต้องให้น�้ำหนักให้ความส�ำคัญและ
ทุ่มเวลาในการสอนคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
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มากบ้างน้อยบ้าง ส่งผลให้ไม่สามารถสอนด้านนี้ได้
เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพและละเลยไปในทีส่ ดุ ทัง้ ๆ
ที่มีวิธีการอื่นที่ควรให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น
ร่วมด้วย เช่น การท�ำตัวแบบต่างๆ เชิงสัญลักษณ์
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมใช้
พลังกลุ่มเพื่อนจัดท�ำโครงงาน เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตามความสนใจของกลุ่มหรือ
การให้ความส�ำคัญกับการดึงภาคี ผู้ปกครองที่มี
ความพร้อมเข้ามาร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษาของแต่ละแห่งแตกต่างกันไปตาม
สภาพ (ซึ่งบางชุมชนหรือบางสถานศึกษาจะมีจุด
แกร่ ง ด้ า นผู ้ ป กครองที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งดี )
(ทิพาพร สุจารี และบุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553)
ประกอบกับในปัจจุบันพบว่ายังไม่ปรากฏผลการ
ศึกษาถึงข้อมูลของระดับคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในยุควิถีใหม่ (New
Normal) ทีป่ ระเทศไทยประสบปัญหาทีต่ อ้ งเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งผลศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุควิถีใหม่เพื่อให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ได้ในภาวะปัจจุบัน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในประเด็นการ
เปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
ที่ก�ำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยการเลือก
ศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal Data) หรือการ
เก็บข้อมูลด้วยการวัดซ�ำ 
้ (Repeated Measurement)
เพือ่ ต้องการตอบปัญหาวิจยั เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
2 ประการคือ เพือ่ วัดและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการศึกษาปริมาณ
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลในการวัด 2 ครั้ง
ขึ้นไป และวิเคราะห์ว่าตัวแปรใดที่ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษา
จะเป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาและสถาบันศาสนา
ในการวางแผนการรับมือปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในอนาคตและสถานศึกษามีเครื่องมือ
วัดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาซึ่งสามารถ
น�ำมาปรับใช้ได้ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในยุควิถใี หม่ตามตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
2. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงระยะยาว
ของระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในยุ ค วิ ถี ใ หม่ ต ามตั ว บ่ ง ชี้
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อศึกษาบทบาทแหล่งรับรู้ในการ
พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุควิถีใหม่

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2563 และมีกลุม่
ตัวอย่างประกอบด้วย 1) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จ�ำนวน 233 คน 2) นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 289 คน
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และ 3) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จ�ำนวน 51 คน รวมทั้งสิ้น 573 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยการปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของนงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ
(2551) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม (2550) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการวัดระดับคุณธรรม จริยธรรมที่ควร
เฝ้าระวังรวม 2 ช่วงเวลาคือ เดือนกรกฎาคม 2563
และเดือนตุลาคม 2563 โดยแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอนคือ แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แบบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
ส�ำหรับวัดระดับคุณธรรม จริยธรรมทีค่ วรเฝ้าระวัง
7 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมี
สติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม
ความขยันหมัน่ เพียร ความมีวนิ ยั และความอดทน
ประกอบด้วย ข้อค�ำถามแบบมาตรประมาณค่า
4 ระดับ โดยแต่ละตัวแปรมีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 16 ข้อ
รวมจ�ำนวน 112 ข้อ และมีเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละตัวเลือกดังนี้ 1 = น้อยที่สุด 4 = มากที่สุด
และแบบสอบถามบทบาทในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในระดับตนเอง ระดับครอบครัวและ
ระดับสังคม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลโดยผู้วจิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย ขั้ น ตอนอย่ า งละเอี ย ดในการเก็ บ
ข้อมูลและประโยชน์ของการน�ำข้อมูลไปใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย คณะวิจัยประสานงาน
กั บ ผู ้ ป ระสานงานระดั บ สถาบั น โดยการให้
ผู ้ ป ระสานงานในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ท� ำ หน้ า ที่
แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ทั้ง 2 สถาบันและข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและ
ข้อมูลจาก 2 สถาบันรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบ
กลับส่งมาให้ผวู้ จิ ยั ทางไปรษณีย์ โดยใช้ซองเอกสาร
ที่ติดชื่อที่อยู่ของผู้วิจัยพร้อมติดแสตมป์ไว้แล้ว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้การ
วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อศึกษา
พัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทยตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นเพื่อบรรยายลักษณะ
ของตัวแปรคุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ ตัวแปร
คุณธรรม จริยธรรมทีค่ วรเฝ้าระวังระหว่างช่วงเวลา
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ 
(Repeated-measure ANOVA) การวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงคุณธรรม จริยธรรมทีค่ วร
เฝ้าระวังและการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการ
ของคุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์บทบาทและตัวแปรที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย การทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม
ที่ควรเฝ้าระวังที่มี ตัวแปรของสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพศ อายุ ระดับชั้นปีและคณะที่สังกัด
โดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
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การวิ เ คราะห์ บ ทบาทในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในระดับตนเอง ระดับครอบครัวและ
ระดั บ สั ง คม ระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ค วร
เฝ้าระวังและการวิเคราะห์ล้อมกรอบข้อมูล (Data
Envelopment Analysis) เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง

4.  สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค
วิถีใหม่ตามตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้า
ระวัง 7 ตัวบ่งชี้จากการวัดรายไตรมาสรวม 2 ช่วง
เวลามีดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์
สุจริตในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 3.25
และ 3.25 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวน
ของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า การวัดใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความ
แปรปรวนเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง (C.V. (%) = .17) 2)
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความมีสติสัมปชัญญะในช่วง
เดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีคา่ เท่ากับ 3.00 และ 2.99 คะแนน
ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของตัวบ่งชีจ้ าก
การวั ด ทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
เท่ากันทัง้ 2 ครัง้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .13,
.14) 3) ค่าเฉลีย่ ของตัวบ่งชีค้ วามรับผิดชอบในช่วง
เดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีคา่ เท่ากับ 3.38 และ 3.38 คะแนน
ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของตัวบ่งชี้

260 Dhammathas Academic Journal

จากการวัดทั้ง 2 ครั้งพบว่า การวัดในช่วงเดือน
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
ทั้ง 2 ครั้งใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .45, .47) 4)
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้วัดความยุติธรรมในช่วงเดือน
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีคา่ เท่ากับ 3.41 และ 3.41 คะแนน
ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของตัวบ่งชีจ้ าก
การวั ด ทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
เท่ากันทัง้ 2 ครัง้ ใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .17, .18)
5) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความขยันหมั่นเพียรในช่วง
เดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 3.12 และ 3.12 คะแนน
ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของตัวบ่งชีจ้ าก
การวั ด ทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
เท่ากัน (C.V. (%) = .47) 6) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้
ความมีวินัยในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
2563 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ
3.34 และ 3.36 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
การวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
มีความแปรปรวนใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .44,
.45) 7) ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความอดทนในช่วง
เดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีคา่ เท่ากับ 3.15 และ 3.14 คะแนน
ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของคะแนนจาก
การวั ด ทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
สูงสุดใกล้เคียงกันคือ (C.V. (%) = .45, .47)
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอ
ภาพแสดงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงตัวบ่งชี้ คุณธรรม
จริยธรรม 7 ตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
2563 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง 7 ตัวเป็นเส้นตรง และมีแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงค่ า เฉลี่ ย เป็ น ดั ง นี้ 1) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเท่าเดิมคือ ความรับผิด
ชอบ 2) ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
เพิม่ ขึน้ คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความขยันหมัน่ เพียร
ความมีวนิ ยั 3) ตัวบ่งชีท้ มี่ แี นวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ลดลงจากเดิมคือ ความมีสติสัมปชัญญะ ความ
ยุติธรรม และความอดทน
3. ผลการวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในระดับตนเอง ระดับครอบครัว
และระดับสังคมพบว่า ค่าความถี่ และร้อยละ
เรี ย งตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของบทบาทในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับตนเองมากทีส่ ดุ
คือ การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ
47.29 รองลงมาคือ การเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ต
คิดเป็นร้อยละ 20.26

5.  อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค
วิถีใหม่ตามตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้า
ระวัง 7 ตัวบ่งชีจ้ ากการวัดรายไตรมาสใน 2 ช่วงเวลา
1.1 ค่าเฉลีย่ ของตัวบ่งชีค้ วามซือ่ สัตย์
สุจริตในช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
2563 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ
3.25 และ 3.25 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความ
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แปรปรวนของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้งพบว่า
การวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
มีความแปรปรวนเท่ากันทั้ง 2 ครั้ง (C.V. (%) =
.17) ซึ่งถือได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริตใน
ระดับดี โดยทัง้ สองช่วงระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษา
มีระดับคะแนนตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริตคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง
1.2 ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว บ่ ง ชี้ ค วามมี
สติสัมปชัญญะในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
2563 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ
3.00 และ 2.99 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
การวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
มีความแปรปรวนเท่ากันทัง้ 2 ครัง้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน
(C.V. (%) = .13, .14) ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความมีสติสมั ปชัญญะในระดับดี โดยช่วงเดือน
ตุลาคม นักศึกษามีระดับคะแนนตัวบ่งชี้ความมี
สติ สั ม ปชั ญ ญะลดลงเล็ ก น้ อ ยกว่ า ช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม
1.3 ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความรับผิด
ชอบในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 3.38 และ
3.38 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวน
ของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้งพบว่า การวัดใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความ
แปรปรวนทั้ง 2 ครั้งใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .45,
.47) ซึ่งถือได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
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ในระดั บ ดี โดยทั้ ง สองช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว
นักศึกษามีระดับคะแนนตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1.4 ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความ
ยุติธรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 3.41
และ 3.41 คะแนน ส�ำหรับความแปรปรวนของ
ตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า การวัดในช่วง
เดื อ นกรกฎาคม และตุ ล าคม 2563 มี ค วาม
แปรปรวนเท่ากันทัง้ 2 ครัง้ ใกล้เคียงกัน (C.V. (%) =
.17, .18) ซึง่ ถือได้วา่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความยุติธรรมใน
ระดับดี โดยทัง้ สองช่วงระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษา
มี ร ะดั บ คะแนนตั ว บ่ ง ชี้ ค วามยุ ติ ธ รรมคงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง
1.5 ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความขยัน
หมั่ น เพี ย รในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม และตุ ล าคม
2563 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ
3.12 และ 3.12 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี้จากการวัดทั้ง 2 ครั้งพบว่า
การวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563
มีความแปรปรวนเท่ากัน (C.V. (%) = .47) ซึ่งถือ
ได้วา่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับคุณธรรม
จริ ย ธรรมด้ า นความขยั น หมั่ น เพี ย รในระดั บ ดี
โดยทัง้ สองช่วงระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษามีระดับ
คะแนนตั ว บ่ ง ชี้ ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รคงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง
1.6 ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความมีวินัย
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 3.34 และ 3.36
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คะแนน ส�ำหรับความแปรปรวนของตัวบ่งชี้จาก
การวั ด ทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม และตุลาคม 2563 มีความแปรปรวน
ใกล้เคียงกัน (C.V. (%) = .44, .45) ซึ่งถือได้ว่า
นักศึกษาที่ก�ำลังในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับ
คุณธรรม จริยธรรมด้านความมีวินัยในระดับดี
โดยนักศึกษามีระดับคะแนนตัวบ่งชี้ความมีวินัย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละช่วง
1.7 ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความอดทน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 ของกลุม่
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 3.15 และ 3.14
คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับความแปรปรวนของ
คะแนนจากการวัดทั้ง 2 ครั้ง พบว่า การวัดในช่วง
เดื อ นกรกฎาคม และตุ ล าคม 2563 มี ค วาม
แปรปรวนสูงสุดใกล้เคียงกันคือ (C.V. (%) = .45,
.47) ซึ่งถือได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มี ร ะดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมด้ า นความอดทน
ในระดับดี โดยช่วงเดือนกรกฎาคม นักศึกษามี
ระดับคะแนนตัวบ่งชีค้ วามอดทนลดลงเล็กน้อยกว่า
ช่วงเดือนตุลาคม
โดยจากการวัดคุณธรรม จริยธรรมที่ควร
เฝ้าระวัง 7 ตัวบ่งชีจ้ ากการวัดรายไตรมาสใน 3 ช่วง
เวลา พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนจากการ
วัดทั้ง 3 ครั้งของแต่ละตัวบ่งชี้คือ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีสติสมั ปชัญญะ ความรับผิดชอบและ
ความยุติธรรมมีค่าเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
น่าเชื่อถือของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อมาอธิบาย
ปรากฏการณ์การวัดคุณธรรม จริยธรรมที่ควร
เฝ้าระวัง 7 ตัวบ่งชี้ของนักศึกษาได้ดีที่สุด ทั้งนี้
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ� ำ นวนเพี ย ง 1 ครั้ ง
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โดยการเก็บรวบรวมครั้งแรกในช่วงเดือนตุลาคม
2563 อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมในช่วงที่ 2)
เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลในขณะนั้น ในขณะที่
สองช่วงที่ 1) เป็นการวัดด้วยการคาดการณ์ ซึง่ การ
วั ด ทั้ ง สองครั้ ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ขาดหายในแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งไปเก็บข้อมูลเนื่องจาก
คณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือและติดตามก�ำกับ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ความสั ม พั นธ์ ส ่ วนตั วและการ
ประสานทางโทรศัพท์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอ
ภาพแสดงแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงตั ว บ่ ง ชี้
คุณธรรม จริยธรรม 7 ตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม
และตุลาคม 2563 แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงตัวบ่ง
ชี้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทั้ ง 7 ตั ว เป็ น เส้ น ตรง
และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้
1) ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงเท่าเดิมคือ ความรับผิดชอบ 2) ตัวบ่ง
ชี้คุณธรรม จริยธรรมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความขยันหมัน่ เพียร
และความมีวินัย 3) ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่มี
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงลดลงจากเดิมคือ ความมี
สติสัมปชัญญะ ความยุติธรรม และความอดทน
ทั้งนี้เป็นผลจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้เลื่อนเปิด
เทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผล
กระทบในหลายด้านทั้งต่อตัวเด็ก ผู้ปกครองไป
จนถึงครูและโรงเรียน ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็น
ดั ง กล่ า วกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ก� ำ หนดแนว
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นโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
วิกฤตโควิด-19 ตามแนวคิด “การเรียนรู้น�ำการ
ศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรูห้ ยุดไม่ได้”
ในทุกระดับชั้นและทุกประเภทการศึกษาทั้งการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาส�ำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมทักษะที่ส�ำคัญในช่วงปิด
เทอมให้แก่ ผู้เรียน ทั้งภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โค้ดดิ้ง (coding) เป็นต้น
แนวนโยบายดังกล่าวมีพื้นฐานการด�ำเนินการ 6
แนวทางและออกแบบการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่งในแต่ละสถาบันได้จัดการ
ศึกษาในระยะแรกทีแ่ ห่งด้วยวิธที างไกล ใช้รปู แบบ
กระบวนการเรียนรูอ้ อนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน เช่น
Microsoft Team, Google Classroom, Zoom,
Facebook live และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความสะดวกเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและง่าย
ต่อการเรียนรู้ เพราะมีเป้าหมายที่จะให้นักศึกษา
ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งปัญหาในการ
เรียนในสถานการณ์ดงั กล่าว พบปัญหาทางเทคนิค
หลายประการ อาทิ เว็บไซต์สำ� หรับเรียนออนไลน์
ล่ ม ไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณที วี ดิ จิ ทั ล ได้
พบปั ญ หาในเรื่ อ งเทคนิ ค การสอนของผู ้ ส อน
ที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ซึ่งคน
ส่วนใหญ่คาดหวังว่าการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
และช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษาได้
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)
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3. ผลการวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในระดับตนเอง ระดับครอบครัว
และระดับสังคมพบว่า ค่าความถี่ และร้อยละ
เรี ย งตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของบทบาทในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับตนเองมากทีส่ ดุ
คือ การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่คิดเป็นร้อยละ
47.29 รองลงมาคือ การเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ต
คิดเป็นร้อยละ 20.26 ทัง้ เพราะช่วงวัยของนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่กับ
ครอบครัวของตนเองเป็นหลัก ดังนั้น ครอบครัว
จึงมีผลต่อกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในทางบวก ลบของบุคคล
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสภาวะในครอบครัว
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ของบทบาทในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะผล
ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ครอบครัวทีม่ คี วามอบอุน่ ใกล้ชดิ กัน ท�ำให้สมาชิก
รู้สึกอบอุ่น มองโลกในแง่ดี และพร้อมที่จะแบ่งปัน
สิ่งดีให้คนรอบข้าง แต่ส�ำหรับครอบครัวที่มีความ
ขัดแย้งกัน หรือครอบครัวมีความเสีย่ งทีจ่ ะแตกแยก
เด็กจะมีความเครียดสูง สุขภาพจิตเสื่อม มองโลก
ในแง่ร้าย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของทิพาพร สุจารี และ
บุ ญ เลี้ ย ง ทุ ม ทอง (2553) ได้ วิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของเยาวชน
ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบว่า
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับตนเอง ระดับ
ครอบครั ว และระดั บ สั ง คมพบว่ า ค่ า ร้ อ ยละ
เรี ย งตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของบทบาทในการ
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับตนเองมากที่สุด
คือ การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่คิดเป็นร้อยละ
24.51 โดยสภาพวะแวดล้อมในสถานศึกษาและ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสม
จะมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การปลู ก ฝั ง ความรู ้ ทั ก ษะ
ทัศนคติ ลักษณะนิสัยของเยาวชนได้มาก รวมทั้ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเยาวชน

6.  ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
พบว่า จากการวัดรายไตรมาสทั้ง 3 ช่วงเวลาคือ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2563 พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ค วร
เฝ้าระวังทัง้ 7 ตัว ของกลุม่ ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 573 คน โดยในช่วงการวัดครั้งแรกมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (0.45-2.21) เพิ่มขึ้นเป็น
ระดับดี (2.22-4.00) ลักษณะการแจกแจงของ
ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังทั้ง 7
ตัวบ่งชี้มีความเบ้เป็นลบทุกตัวบ่งชี้ยกเว้นตัวบ่งชี้
ความขยันหมัน่ เพียร และความโด่งเป็นบวก ยกเว้น
ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รและความอดทน
ซึง่ มีความเบ้เป็นลบเล็กน้อย นัน่ คือกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมทุกตัวบ่งชีค้ อ่ นข้างดี
มีคนกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมช่วงเดือน
ตุลาคมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดือน
กรกฎาคมมีตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้คือ ความยุติธรรม
และความมีวินัย ส่วนตัวบ่งชี้ท่ีมีค่าลดลงคือความ
ขยันหมัน่ เพียร และตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ ต�ำ่ สุดทัง้ สองช่วง
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เวลาคือ ความมีสติสัมปชัญญะและความอดทน
ดั ง นั้ น รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จึงควรให้การศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมที่จะช่วย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษามากขึ้น
อันจะเป็นการช่วยปลูกฝังให้แก่นกั ศึกษาอันอาจจะ
ช่วยส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาให้
มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
1.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
พบว่า อายุ ระดับชั้นปีและคณะที่สังกัดมีผลต่อ
ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง ดังนั้น
ทางรั ฐ บาลและมหาวิ ท ยาลั ย ควรให้ ก ารศึ ก ษา
แก่นกั ศึกษาจะส่งผลให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีค่ วร
เฝ้าระวังปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
เรื่องบทบาทในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับตนเอง ระดับครอบครัวและระดับสังคมของ
นักศึกษาพบว่า ล�ำดับความส�ำคัญของบทบาท
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับตนเอง
มากที่สุดคือ การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่คิดเป็น
ร้อยละ 47.29 รองลงมาคือ การเข้าไปศึกษาใน
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 20.26 ดังนั้น รัฐบาล
จึงควรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว การใช้สื่อ
เชิงสร้างสรรค์ทางอินเทอร์เน็ตมีสว่ นในการกระตุน้
เตือนและมีส่วนร่วมในสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ให้กบั นักศึกษาได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรน�ำตัวแปรจัดประเภทอื่นๆ
มาศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
ที่ควรเฝ้าระวังในมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ และ
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น
2.2 ควรมี ก ารขยายกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดให้มากขึน้ เพือ่ จะได้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาที่ควรเฝ้าระวังในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการท�ำวิจัยเชิงส�ำรวจว่า
ปัญหาวิกฤตทางสังคม การเมืองของประเทศไทย
ที่ผ่านมาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค
วิถีใหม่ (New Normal) หรือไม่ อย่างไร
2.4 ควรมีการวิจัยที่หารูปแบบของ
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุควิถใี หม่ (New Normal)
จากการเฝ้าระวังในแต่ละตัวบ่งชี้

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอภาพ
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ คุณธรรม
จริยธรรม 7 ตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม และตุลาคม
2563 มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงค่าเฉลีย่ เป็นดังนี้
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1) ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรมที่มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงเท่าเดิมคือ ความรับผิดชอบ 2) ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความขยันหมัน่ เพียร
และความมีวินัย 3) ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม
ที่ มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงลดลงจากเดิ ม คื อ
ความมีสติสัมปชัญญะ ความยุติธรรม และความ
อดทน ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติให้เลือ่ น
เปิดเทอมจากวัน ที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบในหลายด้ า นทั้ ง ต่ อ ตั ว เด็ ก
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองไปจนถึงครู
และโรงเรียน ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็น ดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในยุค
วิถใี หม่ (New Normal) ทีค่ วรเฝ้าระวังทัง้ 7 ตัวบ่ง
ชี้เป็นรายไตรมาสอันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ก�ำหนดนโยบายการศึกษาในการเฝ้าระวังระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาต่อไป ดังภาพที่
ปรากฏดังนี้
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