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  The purposes of this study were to construct and reveal the quality of a Moral 
Reasoning Test which comprised 3 traits; Responsibility, Mercy and Justice and to compare 
the teacher�s moral reasoning according to gender and age.  A total of 766 teachers 
selected by Simple Random Sampling from schools under Phayao Educational Service Area 
Office 1 in the second semester year 2008, were divided into two sample groups.  The first 
group consisted of 477 teachers was used for reveal the quality of test.  The second group 
consisted of 299 teachers was used for comparing the teacher�s moral reasoning. 
 The result revealed that ; 
  1.  The discrimination index of a Moral Reasoning Test items on Responsibility, 
Mercy and Justice with 15 items in each were ranged from 0.260 to 0.644.  
  2. Construct validity of Moral Reasoning Test on Responsibility, Mercy and Justice 
and all traits calculated by internal consistency through Pearson Product � Moment 
Coefficient were ������������, 0.911�and������ respectively with significantly at .01 level.  
  3. The reliability of Moral Reasoning Test analyzed by Cronbach�s Alpha Coefficient 
on each traits and all traits were ������������, ����� and 0.920 respectively.   
  4. The moral reasoning on traits of Responsibility, Mercy, Justice and all traits of 
female teachers and teachers in the group of 41 � 60 years old were found in the high level 
while those traits of male teachers and teachers in the group of 22 � 40 years old were 
found in moderate level.  
   There were significant difference in the moral reasoning on each trait and all traits 
at the .01 level as perceived by male and female teachers and at the .05 level as perceived 
by teachers in different age group but there was no interaction between gender and age.   
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  ส่ิงที่ตองคํานึง
เปนอันดับแรกคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพราะคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาคนควรครอบคลุมถึงความรูสึกนึกคิดที่ดีงาม  ความมีสุนทรียะและเนนดานจริยธรรม            
เปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะจริยธรรมเปนลักษณะขั้นสูงสุดทางจิตใจของบุคคล  เปรียบเสมือนหลังคาบาน  

คนที่ไมมีจริยธรรมคือคนที่ไมมีหลังคาบาน  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2526: 11)  คุณธรรมจริยธรรม

เปนส่ิงที่มีความสําคัญตอสังคมเปนอยางมากในการกําหนดความสุขของสังคม  สังคมใดที่คนในสังคม
เปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม  สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข  ในขณะเดียวกันหากคนใน
สังคมใดมีความบกพรองดานจิตใจ  ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  แมสังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสุขไดยาก (สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์.  2542: 31)  การพัฒนาจริยธรรม อัน

เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปาหมายที่สําคัญ คือ การมีสังคมที่พึงปรารถนา  
ครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็งและประเทศชาติที่มั่นคงในการพัฒนาคนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
ตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาคนใหมีความสุข  มีศีลธรรม  มีการศึกษา  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  
มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคาในศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2540 : 1)  การพัฒนาคนถือเปนภารกิจสําคัญยิ่งจะตองพัฒนาคนใหดีและมีคุณธรรมเสียกอน  

จึงคอยหันไปพัฒนาคนใหเกงและมีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมจะตองปลูกฝง หลอหลอมตั้งแต
เบื้องตน  โดยผานกระบวนการทางการศึกษาซึ่งอยูบนหลักการที่เปนการพัฒนาที่สมบูรณรอบดานทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคมอีกทั้งเพียบพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการอยู
รวมกับผูอ่ืน  บทบาทของการศึกษาจึงไมเพียงเปนเครื่องมือในการ                พัฒนาเทานั้น  แตเปน
ทั้งตัวการสําคัญในการพัฒนาโดยตรงและเปนผลของการพัฒนาอีกดวย             (พระมหาอุเทน ปญญา
ปริทัตต.  2546: 1;  วราคม ทีสุกะ.  2543: 109-110)    

 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดตอการพัฒนาสังคมและ
ชาติบานเมือง  เพราะครูรับหนาที่ในการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญงอกงามอยางเต็มที่  ครูตองพัฒนา
บุคคลใหเปนผูที่พรอมทั้งสติและปญญาในการที่จะแกไขปญหาและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  จึงกลาวไดวา  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพประชากร
ในสังคม  ซ่ึงคุณภาพของประชากรในสังคมนี้จะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง  การศึกษา  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  วิชาชีพครูจึง
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ควรเปนวิชาชีพของคนเกง  คนดีในสังคมและผูประกอบวิชาชีพนี้ควรเปนแบบอยางทางคุณธรรม
จริยธรรม  การประพฤติปฏิบัติตน  การดํารงชีวิตและสามารถชี้นําสังคมไปในทางที่เหมาะที่ควร  (ดิเรก  
พรสีมา. 2541 : 1)   ครูผูซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการใหการศึกษาและพัฒนา

นักเรียน ใหเปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม              แตการที่ครูจะสามารถทํา
หนาที่สําคัญนี้ไดดีนั้นครูจะตองประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ หลายประการในตัวครูนับตั้งแตความรู
ความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  บุคลิกภาพ  อุดมคติและพฤติกรรมที่แสดงออกทางดานจริยธรรม  เชน  
ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  การรักษาวินัย  ซ่ึงจะ
เปนการกําหนดคุณภาพของครู  ดังนั้นครูจึงเปนบุคคลอีก              กลุมหนึ่งที่มีบทบาทในการปลูกฝง  
ถายทอดและขัดเกลา  ตลอดจนสรางเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียนในฐานะเปนครูผูสอนหรือให
การศึกษา   
 จากที่กลาวมาขางตน  การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
อยางมากในการพัฒนาการศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป  โดยครูตอง
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีทางดานคุณธรรมจริยธรรม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณาและความ
ยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและผูที่
สนใจ นําไปใชประโยชนในการหาขอมูลในการปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของครูและเปน
แนวทางนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของครูเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1   โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
  1.   เพื่อสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  

ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน 

  3. เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับอายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ทําใหไดแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีคุณภาพ    
และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแบบวัดที่มีลักษณะคลายคลึงกันตอไป  ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอผูที่เกี่ยวของทั้งครูผูสอน ผูบริหารและผูปกครอง รวมทั้งผูที่สนใจอื่นๆ ที่จะนําผลจาก           การวัด
ไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทางปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของครู  อันจะนําไปสู
การพัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550  จํานวน 130 โรงเรียน  1,578  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550   จํานวน  776 คน  จําแนกเปน                  กลุม

ตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือจํานวน 477 คน  และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
จํานวน 299 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยมีโรงเรียนเปน

หนวยการสุม 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรที่ใชในการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  คือ  คุณภาพ
ของแบบทดสอบ  ไดแก 
   1.1   อํานาจจําแนก 

   1.2   ความเที่ยงตรง 
   1.3   ความเชื่อมั่น 

  2.  ตัวแปรที่ใชในการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  ประกอบดวย 
   2.1   ตัวแปรอิสระ  ไดแก    

    2.1.1   เพศ  จําแนกเปน   

     2.1.1.1   เพศชาย 

     2.1.1.2   เพศหญิง 
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    2.1.2   อายุ  จําแนกเปน 

     2.1.2.1    22 – 40  ป 
     2.1.2.2   41 – 60  ป 
   2.2   ตัวแปรตาม  คือ  เหตุผลเชิงจริยธรรมของครู ซ่ึงครอบคลุมจริยธรรม 3 ดาน 
ไดแก 
    2.2.1 ความรับผิดชอบ 

    2.2.2 ความเมตตากรุณา 

    2.2.3 ความยุติธรรม 

 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การพัฒนาแบบทดสอบ  หมายถึง  การสรางและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบใหเปนไปตามเกณฑในดานคาอํานาจจําแนก  คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางและความเชื่อมั่น 
  2.  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะ             
ไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้น  เหตุผลนี้จะแสดงถึงแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง
การกระทําตางๆ ของบุคคล  ซ่ึงยึดหลักการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก  ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ระดับ  ไดแก  ระดับกอนกฎเกณฑ  ระดับตามกฎเกณฑและระดับเหนือกฎเกณฑ 
   2.1   ระดับกอนกฎเกณฑ  หมายถึง  ขั้นที่บุคคลมุงที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อไมให

ตนเองถูกลงโทษทางกาย  เพราะกลัวความเจ็บปวดที่ไดรับและยอมทําตามคําสั่งผูมีอํานาจเหนือตน จะ
เลือกกระทําพฤติกรรมในสิ่งที่นําความพอใจมาสูตนเทานั้นและกระทําเพื่อหวังที่จะไดรับประโยชน
ตอบแทนจากผูอ่ืน    
   2.2   ระดับตามกฎเกณฑ  หมายถึง  ขั้นที่บุคคลไมมีความเปนตัวของตัวเอง            

ชอบคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน  กระทําพฤติกรรมตามคนสวนมากเพราะคิดวาการทําตามเสียงสวน
ใหญเปนการกระทําของคนดีและจะไดรับการยอมรับ  กระทําพฤติกรรมโดยใชกฎเกณฑ  กฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนในสังคมเปนเครื่องนําทาง  มีความรูสึกถึงบทบาทหนาที่ของตนในฐานะที่เปนหนวย
หนึ่งของสังคม  จึงถือวาตนมีหนาที่ที่จะตองทําตามกฎเกณฑตางๆ ที่สังคมของตนกําหนด  เพื่อใหตน
เปนที่ยอมรับ  นาเคารพนับถือและมีเกียรติ 
   2.3  ระดับเหนือกฎเกณฑ  หมายถึง  ขั้นที่บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระทํา             

โดยคํานึงถึงประโยชนของคนหมูมากในสังคม  เห็นความสําคัญของกฎหมาย  สัญญาประชาคม                  
ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  สามารถควบคุมตนเองได  มีความละอายใจตอการกระทําชั่วและมีความ



 5 

ภาคภูมิใจในตนเองเมื่อทําดี  มีความเจริญทางสติปญญาในขั้นสูง  มีสายตาหรือความคิดเห็นที่กวางไกล
กวากลุมและสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู  บุคคลประเภทนี้จะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจําใจ กระทํา
พฤติกรรมตอทุกคนโดยยึดหลักจริยธรรม   มีความเกรงกลัวตอบาป  เคารพในความเปนมนุษยและ
คุณคาของแตละบุคคล  มีความยุติธรรมและความเสมอภาค 

  3. จริยธรรมของครู  หมายถึง แนวทางการประพฤติปฏิบัติอันดีงามที่ผูประกอบวิชาชีพ

ครูประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษา  สงเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง และฐานะของความเปนครู                   ใน

การศึกษาครั้งนี้พิจารณาจากจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรม 

   3.1   ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน

พากเพียร  ยอมรับการกระทําในการปฏิบัติหนาที่   เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย  พยายามที่

จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงแสดงพฤติกรรมโดยการมุงมั่นในผลงาน  พยายาม

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค  ใชเวลาอยางมีคุณคา  วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมและ

ปฏิบัติงานไดทันเวลา  ใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติหนาที่ครบถวน  วางแผนการปฏิบัติงาน

อยางมีระบบ  ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ  มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติ

หนาที่ทุกดาน  ปฏิบัติภารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ  และประเมินผลการปฏิบัติงานได

อยางเหมาะสม 

   3.2   ความเมตตากรุณา หมายถึง การรักใครปรารถนาจะใหผู อ่ืนเปนสุข และ                

การสงสารคิดจะใหผูอ่ืนพนทุกข  ซ่ึงแสดงพฤติกรรมโดยมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือเพื่อน
รวมงาน  ไมนิ่งดูดายและเต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเพื่อน
รวมงานและผูอ่ืนใหไดรับความสุขและพนทุกข  มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความ
ประพฤติของผูเรียน  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเด็กใหไดรับความสุขและพนทุกข  เปนกันเองกับผูเรียน  
เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผยไววางใจและเปนที่พึ่งของผูเรียนได   
   3.3   ความยุติธรรม  หมายถึง  การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความ          

เปนจริงและเหตุผล  ไมมีความลําเอียง  ซ่ึงแสดงพฤติกรรมโดย  มีความเปนธรรมตอนักเรียน  เอาใจใส
และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง  ยินดีชวยเหลือผูเรียนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  
ตัดสินปญหาของผูเรียนดวยความเปนธรรม  มีความเปนธรรมตอเพื่อนรวมงานและผูบริหาร  เอาใจใส
และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง  ยินดีชวยเหลือเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหารโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง   
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  4. แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัดเหตุผล     เชิง
จริยธรรมของครูทั้ง 3 ดาน  คือ  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรม  ซ่ึงผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยยึดหลักตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg)   

  5. รูปแบบของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  หมายถึง  ลักษณะของ                
ขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  ซ่ึงเปนแบบสถานการณเพื่อใหครู
ตัดสินใจเลือกใชเหตุผลในการปฏิบัติ  มี 3 ตัวเลือก  ใหคะแนนตามเหตุผลของตัวเลือก 

  6. คุณภาพของแบบทดสอบ  หมายถึง  หลักฐานในการแสดงคุณสมบัติของแบบทดสอบ
วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูรายขอและทั้งฉบับในดานอํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 

   6.1  อํานาจจําแนก  (Discrimination)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบที่

สามารถจําแนกหรือแยกผูตอบออกเปนกลุมที่มีจริยธรรมสูง  และกลุมที่มีจริยธรรมต่ํา  โดยการหาคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)   

   6.2  ความเที่ยงตรง (Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ทําหนาที่วัดใน

ส่ิงที่ตองการวัดไดถูกตองตรงตามความมุงหมาย  ในการวิจัยคร้ังนี้หาความเที่ยงตรงใน 2 ดาน  คือ 

    6.2.1  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติของ               

ขอคําถามแตละขอในแบบทดสอบที่สามารถวัดความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมไดตรงตามนิยามที่กําหนด  
โดยใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการวัดผลการศึกษาจํานวน 3 คน  และ

จิตวิทยาจํานวน 2 คน  รวม 5 คน  ซ่ึงมีประสบการณการทํางานมาแลวไมต่ํากวา 5 ป  พิจารณาความ

สอดคลองของขอคําถามกับลักษณะที่ตองการวัด  แลวคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

ตั้งแต 0.5  ขึ้นไป 

    6.2.2  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติ

ของแบบทดสอบที่สามารถวัดความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมไดครอบคลุมตามลักษณะของโครงสราง         
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้  ไดศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของ
แบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวม
ดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน 

   6.3  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  หมายถึง  คุณสมบัติของแบบทดสอบที่สามารถวัด

เหตุผลเชิงจริยธรรมของผูตอบไดคงที่แนนอน  ซ่ึงคํานวณคาความเชื่อมั่นไดจากสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( α - Coefficient)   
 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
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 ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัย   ดังนี้ 
  1. ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  ที่มีเพศและอายุ

แตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกตางกัน 

  2. มีผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับอายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดตอการ
พัฒนาสังคมและชาติบานเมือง  เพราะ  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพประชากรในสังคม  

อันจะตองปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นในชาตินั้น ครูมิใชจะเปนแบบอยางเฉพาะแก
นักเรียนเทานั้น  คนทั่วไปยังคาดหวังจะเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมยิ่งกวาบุคคลกลุมใดๆ   วิชาชีพครูจึง
ควรเปนวิชาชีพของคนเกง  คนดีในสังคมและผูประกอบวิชาชีพนี้ควรเปนแบบอยางทางคุณธรรม
จริยธรรม  การประพฤติปฏิบัติตน  การดํารงชีวิต  และสามารถชี้นําสังคมไปในทางที่เหมาะ             ที่
ควร  แตการที่ครูจะสามารถทําหนาที่สําคัญนี้ไดดีนั้นครูจะตองประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ หลาย
ประการในตัวครูนับตั้งแตความรูความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  บุคลิกภาพ  อุดมคติและพฤติกรรมที่
แสดงออกทางดานจริยธรรม  เชน  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม ซ่ึงจะเปนการ
กําหนดคุณภาพของครู   (ดิเรก  พรสีมา. 2541 : 1)  และจากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม

ของโคลเบอรกซึ่งเกี่ยวของกับระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  6  ขั้น  ซ่ึงแบงออกไดเปน 3  ระดับ  
พบวา  การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกในทางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมได
อยางเดนชัดที่สุด  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520: 63-64)  ลักษณะของ

เครื่องมือที่ใชในการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  สามารถใชขอสอบเปนสถานการณที่มีตัวเลือกได             
ซ่ึงสามารถทําใหผูสอบวัดความสามารถพิจารณาตัดสินไดจากคําตอบหรือเหตุผลของผูถูกวัดวา               
มีลักษณะทางจริยธรรมดานนี้เปนอยางไร (โกศล มีคุณ. 2533: 94-98)  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ

จริยธรรมครูพบวา  เพศและอายุมีความสัมพันธกับระดับจริยธรรมของครู  ครูที่มีเพศและอายุแตกตาง
กันจะมีระดับจริยธรรมแตกตางกัน (เจนการณ เพียงปราชญ. 2540; มารศรี  จันทรัศมี. 2540; ปรีชา  สาย

ค้ํา. 2540; วรรณา  มณีโชติ. 2541; Gowin. 1982)   

 ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความ
เมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ตามทฤษฎขีองโคลเบอรก 

• ระดับกอนกฎเกณฑ 
• ระดับตามกฎเกณฑ 
• ระดับเหนือกฎเกณฑ 

คุณภาพของแบบทดสอบวัด

เหตุผลเชิงจรยิธรรมของคร ู

• อํานาจจําแนก 

• ความเที่ยงตรง 

• ความเชื่อมั่น 

คุณลักษณะ 

จริยธรรมของครู 

• ความรับผิดชอบ 

• ความเมตตากรุณา 
• ความยุติธรรม 

 

 

 

 กรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน 

 
          ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

       1.   เพศ 

       2.   อายุ 

 

เหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1     กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเสนอรายละเอียดตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1.   เอกสารที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 

   1.1   ความหมายของจริยธรรม 

   1.2   องคประกอบทางจริยธรรม 

   1.3   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

   1.4   การวัดจริยธรรม 

  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของครู 

   2.1   คุณธรรมสําหรับครู 

   2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   2.3   คุณลักษณะของครูที่ดี 

  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรม 

   3.1   ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม 

   3.2   ความสําคัญของเหตุผลเชิงจริยธรรม 

   3.3   การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 

  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   4.1   คาอํานาจจําแนก 

   4.2   ความเที่ยงตรง 

   4.3   ความเชื่อมั่น 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 

   5.1    งานวิจัยในประเทศไทย 

   5.2    งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
 1.1   ความหมายของจริยธรรม 
  กอ สวัสดิพานิชย (2522: 18)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม หมายถึง ประมวล

ความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสม   

  บรรจง จันทรสา (2522: 176-180) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง              

การประเมินคุณคาของการกระทํา  หรือการแสดงออกของมนุษยเพื่อหาคําตอบวาการกระทําเชนนั้น           

ดีหรือช่ัว   ยุติธรรมหรืออยุติธรรม   

  วีระ บํารุงรักษ (2523: 131)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  แบบแผน

ความประพฤติซึ่งตั้งอยูบนหลักคุณธรรมและมาตรฐานของวัฒนธรรม    

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 2) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถงึ  ลักษณะ

ทางสังคมหลายลักษณะของมนุษยและมีขอบเขต  รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ ดวย  

ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท  

คือ  เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น คือ เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ 

ใหการสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการกระทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สวน

อีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม เปนการกระทําที่สังคม

ลงโทษหรือพยายามกําจัดและผูกระทํานั้นวาสวนมากรูสึกวา  เปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร  ฉะนั้น  

ผูที่มีจริยธรรมสูง คือ  ผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก  ประเภทหลังนอย   

  สุชีพ ปุญญานุภาพ (2524: 5) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่ควร

ประพฤติ  ซึ่งไดแก  พฤติกรรมหรือการกระทําทางกาย วาจาและใจอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติ   

  กรมการฝกหัดครู  (2525: 11) ใหความหมายวา  จริยธรรม  หมายถึง ความประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามที่สังคมยอมรับเพื่อบรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่มีคุณคาอันพึงประสงคของตนและสังคม 

  สาโรช บัวศรี (2526: 12) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  หลักความ

ประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม   

  กรมสามัญศึกษา (2529: 1) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ส่ิงที่ควร

ประพฤติปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความดีและความถูกตองแกสังคมในระดับตางๆ  และจะเกิดเมื่อคนมีความ

ขัดแยงเกี่ยวกับคุณธรรมหรือคานิยมตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป  เชน  ถามีเหตุการณขัดแยงเกิดขึ้นทําใหเรา           

ตกอยูในสภาพที่ตองแกปญหา  แลวเราตัดสินใจแกปญหาโดยยึดผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการ

แกปญหาเพื่อสังคม  แสดงวา  เรามีจริยธรรมสูงกวาคนที่แกปญหาเพื่อผลประโยชนของตนเอง   
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  แสง จันทรงาม (2530: 20)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมของ

มนุษยที่แสดงออกมาทางกาย วาจาและใจ   เปนการทํา พูด คิดที่เราอาจประเมินคาเปนดีเปนชั่วได           

ถาชั่วก็ควรละเวน  ถาดีก็ควรกระทํา  “ศีลธรรม”  หมายถึง  การเวนจากความชั่ว คือการเบียดเบียน

ชีวิต ทรัพยสินและคนรักของผูอ่ืน เปนตน   “ธรรม”  หมายถึง  การทําความดีคือการชวยเหลือผูอ่ืน   

แตเมื่อจําเปนตองใชคําวา “จริยธรรม” ก็ขอใชความหมายแบบเดียวกับศีลธรรม  คือการเวนชั่ว  ทําดี     

  ราชบัณฑิตสถาน (2530: 217) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  ไวในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2525  วาหมายถึง  ความหมายของจริยธรรมที่อธิบาย คือ  ธรรมะที่เปน

ขอปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม   

  โกวิท ประวาลพฤกษ; และภณิดา ดูสกุล (2532: 6)  กลาววา จริยธรรมมีความหมาย             

2 นัย  คือ   

   1. จริยธรรมเปนหลักการและเหตุผลที่พิจารณาเกี่ยวกับการกระทํา  การพิจารณา  

ตัดสินและการตัดสินใจ  ซึ่งเปนความหมายที่คนทั่วไปเขาใจกันมาดั้งเดิม 

   2. จริยธรรมเปนพฤติกรรมหรือการกระทํา เปนการตัดสินใจ การพิจารณา ตัดสิน

เปนคุณธรรมทางจริยธรรมที่มีพื้นฐานอยูบนการกระทํา  และเจตคติที่สามารถสังเกตเห็นได                    

ซึ่งความหมายนี้เปนความหมายในแนวคิดแบบใหม 

  เสฐียรพงษ  วรรณปก  (2533: 20)  กลาววา  จริยธรรมเปนหลักสําหรับใหคนเรายึดถือใน

การปฏิบัติตน  จริยธรรมตัดสินใหเราเปนคนดี  มีความประพฤติดี  ละเวนความชั่ว   

  วิทย วิศทเวทย (2534: 2)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  พันธะหรือ

หนาที่ที่เราปฏิบัติตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในทางพระพุทธศาสนา  จริยธรรม  คือ  การนําเอาความรูในความ

จริงหรือคุณธรรมนํามาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง

หรือสังคม    

  สมใจ เขียวสด (2534: 20)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ปทัสถานของ

ความประพฤติแหงมนุษยในสังคม  ซึ่งเปนบุคคลที่พึงยึดถือในการดําเนินชีวิต  การประกอบกิจกรรม  

เพื่อใหเกิดประโยชน  เกิดความเจริญรุงเรืองและความสุขแกตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม   

  ในเอกสาร เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพและจริยธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ (2535: 5)  ไดอธิบายคําวาจริยธรรมวาเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อบรรลุ

ถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาที่พึงประสงคในสิ่งที่ดีงามสังคมยอมรับและมีประโยชนตอตนเอง 

  วารี นิยมธรรม (2536: 9)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางในการ

ปฏิบัติ  อันเปนลักษณะที่สังคมตองการและประเมินแลววาเปนสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสมรวมทั้งผูกระทํา 

ที่จะไดรับความพึงพอใจวาการกระทํานั้นเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน   
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  อนุวัติ คูณแกว (2538: 15) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง การกระทําหรือ

การแสดงพฤติกรรม  รวมทั้งความนึกคิดในส่ิงที่เหมาะสมตอตนเองและสังคม  ซึ่งกอใหเกิดความ

เจริญรุงเรืองและพัฒนาตนเองและสังคม   

  ฤกษชัย คุณูปการ (2539: 3) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ผูที่มี

พฤติกรรมที่พึงประสงค  มีความดีงาม  มีคุณธรรมและศีลธรรมประจําใจ เมื่อแสดงพฤติกรรมแลวจะ

ไดรับความพึงพอใจหรือความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม  เปนประโยชน

ตอผูอ่ืนและสังคม   

  กระมล ทองธรรมชาติ (2539: 3) ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง                 

การกระทําทั้งกาย  วาจาและใจ  ที่ดีงาม  เปนประโยชนตอตัวเอง  ผูอ่ืนและสังคม    

  สุมน อมรวิวัฒน (2543: 19)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง แบบแผน

ของความประพฤติและการปฏิบัติซึ่งยึดหลักของศีลธรรม   

  สมบูรณ ชิตพงศ (2544: 6-7)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง ส่ิงที่ปฏิบัติ

แลวเกิดความดี  ความงาม  ความสวย  เปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องและซอนทับกับคุณธรรม  ซึ่งหมายถึง  ส่ิงที่

ปฏิบัติแลวเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  จริยธรรมจะเนนในสิ่งที่เหนือกวาคุณประโยชน   

    เพียเจท (Piaget.  1960: 1)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  เปนลักษณะ

ของมนุษยและหนาที่ เกี่ยวกับเกณฑในการใหความรวมมือ  การจัดเตรียมทางสังคม  ความสัมพันธใน

รูปของการกระทํารวมกันและสิทธิ   

  กูด  (Good.  1964: 314)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  การปรับตัวให

เขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติ ที่ถูกตอง  ดีงาม   

  บราวน  (Brown.  1968: 411-424)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  

ระบบกฎเกณฑตางๆ  ที่บุคคลใชในการแยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด   

  แอทคินสัน  (Atkinson.  1969: 10)  กลาววา  จริยธรรมเปนเขตของความเชื่อในสังคม

หนึ่งๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติ   วาอะไรเปนสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ   

  โคลเบิรก  (Kohlberg.  1976: 4-5)  กลาววา  จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรม 

ถือเอาการกระจายสิทธิหนาที่อยางเทาเทียมกัน  โดยมิไดหมายถึง  กฎเกณฑที่บังคับทั่วไป  แตเปน

กฎเกณฑที่มีความเปนสากลที่คนสวนใหญรับไวในทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ  ดังนั้น  

พันธะทางจริยธรรมจึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน   

   อาบัธโน; และคนอื่นๆ  (Arbuthno; and others  1981: 22)   ใหความหมายของคําวา  

จริยธรรม  หมายถึง  หลักแหงความยุติธรรม  ความเสมอภาคและการรูจักสิทธิและหนาที่   
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  ฮินแมน  (Hinman.  1998: 5)  กลาววา  จริยธรรมเปนการแสดงใหเห็นสภาวะหรือการ

สะทอนกลับอยางมีจิตสํานึกเกี่ยวกับความเชื่อทางดานศีลธรรม  (Moral  Beliefs)  หรือหลักศีลธรรม

ในสังคมที่ใชควบคุมพฤติกรรมบุคคลในสังคม    

  ธิรอกซ  (Thiroux.  1998: 14)  ใหความหมายของคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ส่ิงที่

เกี่ยวของกับคานิยมในการกระทําที่เกี่ยวกับส่ิงที่ดีงาม  ถูกตอง  เหมาะสม  เปนประโยชนตอบุคคลใน

สังคม  ซึ่งมีความสัมพันธกับธรรมชาติ  รวมทั้งจารีต  ประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม   

  จากความหมายของ “จริยธรรม”  ที่ไดรวบรวมมาขางตน  สรุปไดวา  จริยธรรม  หมายถึง  

การประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งทางกาย  วาจาและใจ  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืนและตอสังคม  ซึ่งจะทําให

เกิดความสุขความเจริญในสังคม 

 
 1.2   องคประกอบทางจริยธรรม 
  จริยธรรมมีลักษณะที่สัมพันธและขึ้นอยูกับสภาพของสังคม  ความเชื่อ  มโนธรรม  

คานิยม  คุณธรรม  และศีลธรรม   ซึ่งยุพา  นันทะไชย  (2536: 4)  ไดนิยามคําที่เกี่ยวของกับจริยธรรม    

ไวดังนี้ 

   ศีลธรรม  (Morals)  คือ  ประมวลกฎเกณฑความประพฤติของศาสนาในศาสนาหนึ่ง  

ศีลธรรมจะตางจากจริยธรรมในแงที่จริยธรรมเปนคํากลางๆ ไมเฉพาะเรื่องศาสนา  แตเกี่ยวของกบัเร่ือง

ของความถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคม ดวยสวนศีลธรรมนั้นใชในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

ศาสนา 

   คุณธรรม  (Virtue)  คือ  อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยูในจิตใจ  อุปนิสัยนี้ไดมาจาก

ความพยายามและความประพฤติที่ติดตอกันมาเปนเวลานาน  

   มโนธรรม  (Conscience)  คือ  ความสํานึกถึงมาตรการความประพฤติดี  อาจจะ

สํานึกในขณะที่จะตองตัดสินใจเลือกวิถีทางประพฤติเฉพาะหนาหรืออาจจะสํานึกในอดีต  แตยังมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกวิถีทางประพฤติ 

   คานิยม  (Value)  คือ  การยอมรับนับถือและพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือ 

กลุมคนมีอยูตอส่ิงตางๆ  ซึ่งอาจเปนวัตถุ  มนุษย  ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  รวมทั้งการกระทําในดานเศรษฐกิจ  

สังคม  จริยธรรมและสุนทรียธรรม   ทั้งนี้โดยไดทําการประเมินจากทัศนะตางๆ  โดยถี่ถวนและ

รอบคอบแลว 

  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่เปนองคประกอบของจริยธรรมซึ่งมีบุคคลตางๆ ไดใหแนวคิดไว

หลากหลายดานดวยกัน   ดังนี้   
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  ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520: 4-6) ไดเสนอลักษณะ

จริยธรรมของบุคคลวา  ประกอบดวยสวนตางๆ  4  สวน   คือ 

   1. ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูวา  การกระทําส่ิงใดดีควรกระทํา          

ส่ิงใดไมควรกระทํา  ปริมาณความรูเชิงจริยธรรมขึ้นอยูกับอายุและระดับการศึกษา  และพัฒนาการ

ทางสติปญญา  ความรูเชิงจริยธรรมสามารถเรียนรู  โดยเฉพาะในชวงอายุ  2-10  ป  จะไดรับการ

ปลูกฝงมากเปนพิเศษ  ดังนั้นจึงเปนเรื่องของการเรียนรูเนื้อหาของจริยธรรมนั่นเอง 

   2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรู สึกของบุคคลตอพฤติกรรมตางๆ          

ทางจริยธรรมวาชอบหรือไมชอบเพียงใด  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนใหญ  จะสอดคลองกับ

คานิยมในสังคมนั้นๆ  และสามารถทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได  แมนยํากวาความรูเชิงจริยธรรม  

ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

   3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกกระทําหรือไม

กระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังของการกระทํา 

   4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม   หมายถึง   การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ สังคม          

นิยมชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น  พฤติกรรมเชิง

จริยธรรมแบงเปน  2  จําพวก    

    จําพวกแรก   การกระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน  เชน  การใหทาน                    

การชวยเหลือผูอ่ืน 

    จําพวกที่สอง  พฤติกรรมเปนสถานการณที่ยั่วยุใหบุคคลกระทําผิดกฎเกณฑ  

เพื่อประโยชนสวนตนบางประการ  เชน  การโกงสิ่งของ  เงินทอง  คะแนน  ลักขโมย  เปนตน 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2523ก: 3)  ตามโครงการวิจัยทางการศึกษาจริยธรรม

ไทยไดกลาวถึงองคประกอบของจริยธรรมไว  3  ประการ   คือ 

   1.  องคประกอบดานความรู  (Moral Reasoning) ไดแก  ความเขาใจเหตุผลของ

ความถูกตองดีงามโดยระบบการคิด 

   2.  องคประกอบดานความรูสึก (Moral Attitude an Belief) ไดแก ความพึงพอใจ  

ความศรัทธา  เลื่อมใส  เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมขึ้นมาเปนแนวปฏิบัติ 

   3.  องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก (Moral Conduct) ไดแก  พฤติกรรม

การกระทําที่บุคคลตัดสินกระทําถูกหรือกระทําผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ กัน 
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  พระราชวรมุนี (2523: 11 – 12) แบงลักษณะทางจริยธรรมเปน  2  สวน   คือ 

   1. จริยธรรมภายใน  ซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด 

   2. จริยธรรมภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได แสดงออกโดยไมไดอยู

ภายใตเงื่อนไขใดๆ   

  โกวิท ประวาลพฤกษ (2528: 3)  กลาววา  องคประกอบของจริยธรรมที่สําคัญมี              

3  ประการ   คือ 

   1. องคประกอบดานความรู  หมายถึง  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของความ

ถูกตองดีงาม  สามารถใชสติปญญา  ความนึกคิด  พิจารณา  ตัดสินความถูกผิดนั้นได 

   2. องคประกอบดานทัศนคติและความเชื่อ  หมายถึง  ความรูสึกพอใจ  เกิดความ

ศรัทธาเลื่อมใส  ยินดีรับแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมนั้น  มาเปนแนวปฏิบัติ 

   3. องคประกอบดานพฤติกรรมที่แสดงออก  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกมาจาก

การตัดสินที่จะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมนั้นในสถานการณนั้น 

  โกศล  มีคุณ  ( 2533 : 93 -94 )   ได กล าวว า  การที่ บุ คคลจะมี การพัฒนาการ                    

ทางจริยธรรมสูงขึ้นไดนั้น  องคประกอบที่จําเปนก็คือสติปญญาและการคิด  เพราะสติปญญาจะ         

ทําใหเด็กสามารถจดจํา  พินิจพิเคราะหเขาใจกฎเกณฑ  ขอบัญญัติหรือพฤติกรรมตางๆ  อันเกี่ยวกับ

จริยธรรมได  ซึ่งจริยธรรมตามความหมายของเพียเจทและโคลเบอรก  ก็คือ  พัฒนาการของ

ความสามารถในการใชหลักเพื่อการตัดสินใจแกปญหาทางจริยธรรม ซึ่งเปนที่รูจักกันในปจจุบันวาคือ 

“เหตุผลเชิงจริยธรรม” นั่นเองและคุณลักษณะนี้กําลังเปนที่สนใจศึกษากันอยางกวางขวางในปจจุบัน    

 
 1.3   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
  นักทฤษฎีจริยธรรมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  บางคนเชื่อวาสังคมมีอิทธิพลตอ           

การพัฒนาจริยธรรมของบุคคล  บางคนเชื่อวาความพรอมที่จะมีความเจริญทางจิตใจนั้นแฝงในตัว           

ของบุคคลตั้งแตแรกเกิด เมื่อโตขึ้นลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลจะเริ่มแสดงตัวเดนชัดและ

เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางที่กําหนดไวแตเดิม  โดยมีสภาพแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญในการพัฒนา

จริยธรรม  ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ 
 

  1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของฟรอยด  (ทฤษฎีจิตวิเคราะห) 
   ซิกมันด ฟรอยด  นักจิตวิทยาชาติตะวันตกกลุมแรกที่มีชื่อเสียงในการนําเสนอทฤษฎี

พัฒนาการทางดานจริยธรรม ไดอธิบายการเกิดพฤติกรรมตางๆ เนื่องมาจากปจจัยผลักดันจากจิตใต

สํานึก  ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน   คือ 
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   อิด (Id)  พลังงานติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด  หมายรวมถึง  สัญชาตญาณดวย              

แรงขับภายในซึ่งเปนตัวกระตุนใหมีการแสดงพฤติกรรมตางๆ ตามความตองการ  โดยไมคํานึงถึง             

ความถูกตอง  ควรหรือไมควรแตอยางไร  ที่เรียกกันวา พลังแสวงหาความสุข  เมื่อตองการอยางไร               

ก็จะพยายามหาทางตอบสนองความตองการทางกายของตนเองอยางนั้นๆ จนได  อาจจะเรียกวา 

“สันดานดิบของมนุษย”  ก็ได  

   อีโก (Ego)  เปนพลังแหงการรูและเขาใจ  การรับรูขอเท็จจริง  การใชเหตุผล            

การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย  เปนสวนหนึ่งของการแสวงหาวิธีการเพื่อตอบสนองพลังอิด  เชน  

หิว  พลังอีโกก็จะใชเหตุผลตรึกตรองวาจะบําบัดความหิวนั้นดวยวิธีการใดตามสภาพแวดลอม  เชน  

หาอาหารจากตูกับขาวในครัว  ไปรับประทานอาหารนอกบาน  หรือตีชิงวิ่งราวเขามากิน  พลังอีโกนี้

เปนพลังของจิตที่คอยยับยั้งการแสดงพฤติกรรมตามความตองการของอิด  โดยทําการควบคุมจิตใจ           

มิใหแสดงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับกฎเกณฑของสังคม 

   ซูเปอรอีโก (Super Ego)  เปนสวนหนึ่งของจิตที่เกี่ยวของกับการรับรูทางดาน

คุณธรรมและคอยกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคมโดยซูเปอรอีโกกระตุนใหอิด

ละทิ้งความไมถูก ไมควรและสนับสนุนอีโกใหเปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควร  มีลักษณะ

เปนคานิยมตางๆ  เชน  ความดี  ความชั่ว  ความถูกผิด  มโนธรรม  คุณธรรม  ความยุติธรรม                 

ซูเปอรอีโกนี้เปนพลังที่หักหามความรุนแรงของพลังอิด  โดยเฉพาะพลังจากสัญชาตญาณทางเพศและ

ความกาวรางรุนแรงทั้งหลาย 

   ลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย  เกิดจากการทํางานรวมกันของพลังทั้ง 3 นี้   พลังใดมี

อิทธิพลเหนือพลังอื่นยอมเปนตัวชี้ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  เชน  ถาพลังอิดมีอํานาจสูง   ก็มี

บุคลิกเปนเด็กไมรูจักโต เอาแตใจตนเอง   ถาพลังอีโกมีอํานาจสูง  ก็จะเปนคนมีเหตุผลเปน                 

นักปฏิบัติที่ดี  ถาพลังซูเปอรอีโกมีอํานาจสูงก็เปนนักอุดมการณ  นักทฤษฎี  นักพัฒนาสังคม  ฯลฯ 

   จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีจิตวิเคราะห  เชื่อวา  จริยธรรม

ของเด็กจะไดรับการปลูกฝงจากพอแมและผูใกลชิดเปนสําคัญ  โดยอาศัยกระบวนการใหรางวัลและ

การลงโทษเปนเครื่องมือในการอบรมจริยธรรม โดยจะไดรับการพัฒนาขึ้นในระบบ    ซูเปอรอีโก  เด็ก

จะมุงกระทําตามกระบวนการถอดแบบ (Indentificatiion) จากการอบรมเลี้ยงดูมาแตเยาววัยทําใหเด็ก

ถอดแบบบุคลิกภาพ  คานิยมและมาตรฐานจริยธรรมในสังคม  จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑ

ตางๆ ในสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของตนเอง  และเด็กยอมรับตอการใหรางวัลและการลงโทษตัวเอง         

อีกดวย กลาวคือ เมื่อจริยธรรมไดรับการปลูกฝงในระบบซูเปอรอีโกของเด็กแลว  ทุกครั้งที่เขากระทาํผดิ  

เขาก็จะลงโทษตนเองดวยการแสดงความรูสึกผิด  และเมื่อปฏิบัติไดตามมาตรฐานจริยธรรมก็จะมี         
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การใหรางวัลแกตนเอง ซึ่งแสดงออกดวยการชื่นชมนิยมยกยองตนเองเปนตน  (ปราชญา กลาผจัญ.    

2544: 168-169)   
 

  1.3.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  Theory) 
   นักทฤษฎีกลุมนี้  เชื่อวา  ส่ิงแวดลอมทางสังคมหรือวัฒนธรรมเปนตัวการในการ

กําหนดเงื่อนไขทางสังคม  (Social  Contingency)  ใหแกเด็กตั้งแตเกิด  โดยยึดเอาหลักการเสริมแรง

หรือหลักการเชื่อมโยงมาอธิบายวิธีการ  โดยมีความเชื่อเบื้องตน  ดังนี้ 

    1. พัฒนาการทางจริยธรรม เกิดจากการเจริญเติบโตของการคลอยตาม

กฎเกณฑจริยธรรมของสังคม ทั้งทางความประพฤติและอารมณมากกวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางสมอง  (Cognitive  Structure  Change) 

    2. แรงจูงใจพื้นฐานที่ทําใหเกิดพัฒนาการทางจริยธรรมทุกจุด มีรากฐานจาก

ความตองการทางชีวภาพหรือความตองการรางวัลจากสังคมและหลีกเลี่ยงการลงโทษ 

    3. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความผูกพันกับวัฒนธรรม 

    4. พื้นฐานทางจริยธรรม (Basic Moral Norm) เกิดขึ้นภายในจิตใจโดยสาเหตุ

จากกฎเกณฑวัฒนธรรมภายนอก 

    5. ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางจริยธรรมมากเทาใด ข้ึนอยูกับ

ปริมาณของรางวัล  การลงโทษ  การหามและการเห็นแบบอยางของพอแมและบุคคลอ่ืน  ซึ่งเปน

ตัวแทนของสังคม (Socializing agent)  (Skinner.  1971: 101-128) 

   จริยธรรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม แยกเปนประเด็นหลักในการพิจารณา

ออกเปน  2  ประเด็น    คือ 

    1. ตนกําเนิดของพฤติกรรม  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมระบุวา  พฤติกรรม

สวนมากของมนุษยเกิดจากการเรียนรู การเรียนรูมี 2 แบบ  คือ  การเรียนรูจากผลกรรม เปนการเรียนรู

ที่บุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ ดวยตนเองแลวเรียนรูผลกรรมที่เกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนรูจาก

การสังเกต  การเรียนรูชนิดนี้เกิดจากการสังเกตตัวแบบ (Model) วา  ตัวแบบทําอะไร  ทําอยางไร              

มีกฎเกณฑอยางไร  เมื่อสังเกตไดแลว  ผูสังเกตก็มีความคิดวาตนสามารถทําพฤติกรรมใหมไดอยางไร  

ในเวลาขางหนาที่สามารถทําแบบแผนพฤติกรรมนั้นๆ ออกมากระทําได 

    2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม  แยกไดเปน 2 ประเด็น  คือ 

      2.1   ตัวแปรที่เกิดกอนพฤติกรรม  แลวมีผลตอพฤติกรรม  ประกอบดวย

การมีตัวแบบ  เพราะชวยใหมนุษยเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ไดมากมาย  โดยไมตองใชเวลานานกับ           

การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก 
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      2.2   ตัวแปรที่เกิดหลังพฤติกรรม และจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในเวลา

ตอมา  ประกอบดวยผลกรรมจากภายนอกและผลกรรมจากภายใน  ปฏิกิริยาการกระทําของตนเอง

และการเปรียบเทียบผลกรรมที่คาดหวังกับผลกรรมจริง 

   จริยธรรมเกิดจากการเรียนรูทางสังคม  โดยเกิดจากกฎเกณฑที่สังคมกําหนดขึ้น  เชน  

ระเบียบ  ขอบังคับ  กฎหมาย  ศีลธรรมและจารีตประเพณี  โดยที่ตนกําเนิดของพฤติกรรมเกิดจากการ

เรียนรูในผลกระทําพฤติกรรมตางๆ ดวยตนเอง  และจากการสังเกตจากการกระทําของผูอ่ืน  หรือ             

ที่เรียกวาตัวแบบ  ซึ่งเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูมาก  เพราะไมตองเสียเวลาในการเรียนรู              

(ธีระพร อุวรรณโน.  2532: 237) 
 

  1.3.3   ทฤษฎีการเรียนรูจากแมแบบ  (Modeling  or  observational  Learning ) 
   การเรียนรูทางสังคมของมนุษยนั้นอาจกลาวไดวาเปนผลมาจากการไดรับแบบอยาง

กระตุนจากสังคม  บุคคลใดมีลักษณะชอบพึ่งพาจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบสูงกวาบุคคลอื่น  

(Jackkubzak and Walters.  1959: 102-107) แบนดูราไดทําการทดลองพบวา  การเรียนรูในลักษณะ

ของการเลียนแบบเทานั้นที่จะไปสูการสรางคานิยมทางศีลธรรมของเด็ก  อิทธิพลของรูปแบบทางสังคม

จะมีผลตอความคิดทางศีลธรรมของบุคคลอยางยิ่ง  (นวลศิริ เปาโรหิตย.  2520: 195-196: อางอิงจาก  

Bandura.  1972) 
 

  1.3.4   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท 
   เพียเจท  (Piaget.  1960: 357)  เปนผูริเร่ิมแนวความคิดที่วา  พัฒนาการทาง

จริยธรรมของมนุษย  ข้ึนอยูกับความสามารถทางสติปญญาในการที่จะรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ 

ทางสังคม  โดยพัฒนาการทางดานจริยธรรมของบุคคลจะขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของ

บุคคลนั้นดวย    เพียเจทไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปน  3  ข้ัน     คือ 

    ข้ันที่ 1  ข้ันกอนจริยธรรม  เริ่มแตแรกเกิดจนกระทั่งถึง 2 ขวบ  เด็กในวัยนี้               

ยังไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมอยางละเอียด  แตมีความตองการทางกาย  ซึ่งตองการ         

ที่จะไดรับการตอบสนองโดยไมคํานึงถึงกาลเทศะใดๆ ทั้งสิ้น    เปนการสนองตอกฎเกณฑตาม

วัฒนธรรม   มีการตัดสินใจเพื่อกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองโดยไมคํานึงถึงผูอ่ืน 

    ข้ันที่ 2  ข้ันยึดคําส่ัง  พัฒนาขั้นนี้อยูในชวงอายุ  2 – 8  ป  เด็กจะมีความ            

เกรงกลัวตอผูใหญและเห็นวาคําสั่งของผูใหญคือประกาศิตที่ตนตองกระทําตาม  โดยถือวาเปนการทํา

ตามกฎเกณฑของกลุมโดยไมคํานึงถึงผลที่ผานมา 

    ข้ันที่ 3  ข้ันยึดหลักแหงตน  พัฒนาการขั้นนี้อยูในชวงอายุ 8 – 10  ป  เพียเจท         

เชื่อวา เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการทางสติปญญา และจากประสบการณในการมีบทบาทในกลุม            
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เพื่อนดวยกัน  ความเกรงกลัวอํานาจภายนอกจะเปนหลักภายในจิตใจของเด็กเกี่ยวกับความยุติธรรม            

ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนกันและความเทาเทียมกันของบุคคลในชวงวัย 8 – 10  ป  เด็กที่อยูในสังคม

ปกติจะบรรลุถึงขั้นที่ 3  แตก็อาจจะมีเด็กบางคนที่พัฒนาการของเขาอาจหยุดชะงักในขั้นที่ 2  

เนื่องจากพัฒนาการเลี้ยงดูการบีบบังคับอยางผิดปกติของผูเล้ียงดูตัวเขาหรือจากสังคม หรือจากการขาด

ประสบการณในกลุมเพื่อนก็ได  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 40-41)     

   ปจจัยสําคัญที่เพียเจท เชื่อวา  ชวยใหมีพัฒนาการจากจริยธรรมภายนอกไปสู

จริยธรรมภายใน  ก็คือ   พัฒนาการทางความคิดความเขาใจ  ที่เด็กลดการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

(Egocenticity)ลงไป ทําใหเด็กสามารถเขาใจทรรศนะของผูอ่ืนไดและพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง

มากขึ้น  พัฒนาการเหลานี้ เกิดขึ้นจากการที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นในวัยเดียวกัน  โดยมี

กระบวนการที่เกี่ยวของ  2  กระบวนการ  ไดแก  กระบวนการแรก   การมีสวนตัดสินใจในสิ่งตางๆ  ซึ่ง

มีผลใหเด็กมีทรรศนะตอกฎเกณฑและผูมีอํานาจเปลี่ยนไปจากเดิม   การที่เด็กโตขึ้นทําใหเด็กมีโอกาส

ไดรับความเทาเทียมกับผูที่มีอายุมากกวาตนในสิ่งตางๆ ไดมากขึ้น   ซึ่งจะมาลดการนับถือผูใหญแบบ

ทิศทางเดียวกันลงไป   การไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันทําใหเด็กนําเอาการนับถือกันและกัน

เขามาใช ทําใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขกฎเกณฑตางๆ มากขึ้น มีการรวมมือกันทําสิ่งตางๆ มาก

ยิ่งขึ้น  สวนกระบวนการที่ 2 นั้นเกี่ยวกับการสวมบทบาทตางๆ กับเพื่อนวัยเดียวกัน   บางครั้งเปน           

การสวมบทบาทที่จะตองมีการกระทําตอกันและกัน เชน ในการเลนเด็กคนหนึ่งอาจเลนเปนตํารวจ           

อีกคนหนึ่งเปนผูราย  การเลนจะดําเนินไปดวยดีเมื่อเด็กแตละคนตางก็แสดงบทบาทของตนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม  การเลนถูกบทนี้ ทําใหแตละคนแสดงบทบาทไดเต็มที่ราวกับเปนตํารวจ หรือเปน

ผูรายจริงๆ  การทําเชนนี้  ทําใหเกิดความรูสึกนับถือเพื่อนคนอื่นๆ เคารพกฎเกณฑที่พวกเขาชวยกัน

สรางขึ้นมา 

   เพียเจท  เชื่อวา  พอแมมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก           

ดังไดยกตัวอยางมาแลวในเรื่องการอบรมสั่งสอนใหเด็กพิจารณาเจตนาในการกระทํา วาเขามีเจตนา

อยางไร  ในการตัดสินความถูกผิดนั้น  (เชน  เด็กอายุ 7 ขวบ  ทําถวยแตกไปถึง 15 ใบ  แลวเขารับวา

เขาทําผิดอยางนี้เรียกวา ความรับผิดชอบแบบปรนัย (Objective responsibility)  และเด็กโตอายตุัง้แต 

9 ปข้ึนไป  หากทําถวยแตกเพียงใบเดียวเพราะมีเจตนาจะขโมยของกันนั้น  ถือวามีความผิดมากกวา

และถือวาเปนความรับผิดชอบแบบอัตนัย (Subjective responsibility)  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

2539: 191) 

   สรุปไดวา ทฤษฎีของเพียเจท  ดานพัฒนาการทางความคิดความเขาใจเกี่ยวกับ

จริยธรรม  เปนทฤษฎีที่ถือไดวา  มีคุณคามากอีกทฤษฎีหนึ่ง  เพราะไดกระตุนใหมีงานวิจัยเกิดขึ้น

มากมายและเปนรากฐานใหกับทฤษฎีอ่ืนๆ  อีกดวย  อาทิ  ทฤษฎีของโคลเบอรก   อยางไรก็ตาม  
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ทฤษฎีของเพียเจทก็มีจุดออนในบางประเด็น  ไดแก  ประการแรก  ในฐานะที่เพียเจทเปนนักทฤษฎี

พัฒนาการทางความคิดความเขาใจ  ตามแนวทฤษฎีนี้พัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นเปนขั้นๆ  ข้ันเหลานี้มี

ลักษณะคุณสมบัติจําเพาะหลายอยาง แตทฤษฎีจริยธรรมของเพียเจทกลับมีความหละหลวมในการใช

มโนมติเกี่ยวกับข้ันเหลานี้  ตัวอยางเชน  ข้ันตามทฤษฏีพัฒนาการทางความคิดความเขาใจ               

มีคุณสมบัติประการหนึ่งวา  หากใชวิธีทดสอบหลายๆ วิธี  เปนตนวาใชเร่ืองเลาเพื่อทดสอบเด็กหลายๆ 

เร่ืองคําตอบที่เด็กตอบตอเร่ืองหนึ่งควรอยูในขั้นเดียวกับที่ตอบตอเร่ืองอื่นๆ  ลักษณะเชนนี้เรียกวา

โครงสรางรวม  (Structural  whole)  ลักษณะเชนนี้  เพียเจท กลับยอมรับวา  ไมไดเกิดขึ้นในทฤษฎี

จริยธรรมของเขา  เพราะเด็กที่เขาทดสอบบางคน ใหคําตอบอยางหนึ่งกับเร่ืองๆ หนึ่ง แตใหคําตอบอีก

อยางหนึ่งกับเร่ืองอีกเรื่องหนึ่ง และเรื่องบางเรื่องก็ชี้แนะไปในทางการตัดสินความรับผิดชอบแบบปรนยั

มากกวาเรื่องอื่นๆ   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2539: 212) 
 

  1.3.5   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพค 
   เพค  (Peck .  1960: 97-150)  ไดแบงขั้นพัฒนาการของจริยธรรมไว   ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1 ไมมีจริยธรรมอะไรเลย   ขาดความรู   ความสํานึกวาสิ่งใดก็ตามที่ตัวเอง

กระทําลงไปนั้นมีผลดีหรือผลเสียตอบุคคลอื่นอยางไร   ผูมีจริยธรรมอยูในขั้นนี้  ไดแก  ทารก  ในหมู

นักเรียนอาจมีอยูบางแตนอย 

    ข้ันที่ 2 เปนการกระทําดวยตนเอง สนใจในเรื่องของตนเองวา ตนเองมีความ

ตองการอะไรบาง  ทําตามอารมณหรือความพอใจของตนเองฝายเดียว  ทั้งๆ ที่รูวาสิ่งที่ตนพอใจนั้น  

คนอื่นไมพอใจ 

    ข้ันที่ 3 เปนการกระทําตามเพื่อนฝูง หรือทําตามแบบแผนที่หมูคณะเขาปฏิบัติกัน  

โดยไมใครไตรตรองวาสิ่งที่ทํานั้นดีหรือเลว  เปนผลเสียแกบุคคลอื่นแคไหน 

    ข้ันที่ 4 เปนการกระทําตามระเบียบแตขาดความเขาใจในเรื่องเหตุผลวา  ทําไม

ตองทําสิ่งนั้น 

    ข้ันที่ 5 เปนการกระทําอยางมีเหตุผลและสติสัมปชัญญะ ข้ันนี้เปนขั้นสูงสุด    

เปนการปฏิบัติที่เปนผลดีแกทุกๆ คน   แมวาบางครั้งจะละเมิดระเบียบแบบแผน  หรือผิดไปจาก

หลักการปฏิบัติของหมูคณะก็ตาม 
 

  1.3.6   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของไทย 
   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538ก: 2-5) ไดทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของ 

คนดีและคนเกงโดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตางๆ 
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ของคนไทยทั้งเด็กและผูใหญ   อายุตั้งแต 6 – 60 ป  วาพฤติกรรมเหลานั้น  มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง

และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย โดยไดแบงออกเปน  3  สวน   ดังนี้ 

    สวนที่ 1   ไดแก   ดอกและผลไมบนตน   ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดี  ละเวนชั่ว

และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม  ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี

พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

    สวนที่ 2   ไดแก   สวนลําตนของตนไม  แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยาง

ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบดวย จิตลักษณะ 5 ดาน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรมมุงอนาคตและการควบคุม

ตนเอง   ความเชื่ออํานาจในตนแรง  จูงใจใฝสัมฤทธิ์    ทัศนคติ  คุณธรรมและคานิยม 

    สวนที่ 3   ไดแก   รากของตนไม  ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน

ขันแข็งซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน   คือ  สติปญญา  ประสบการณทางสังคม  สุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2   ภาพทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

แสดงถึงจิตลักษณะพื้นฐานและองคประกอบทางจิตใจที่จะนําไปสูพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2538ข: 15 
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   จิตลักษณะทั้ง 3 นี้  อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน

ของตนไมได  กลาวคือ  บุคคลจะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดานในประมาณที่สูงพอเหมาะกับ

อายุ  จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ  ที่ลําตนของตนไม   โดยที่               

จิตลักษณะทั้ง 5 นี้  จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ   ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ  3  ดาน  ดังกลาว  

และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน  ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม  นอกจากนั้น  บุคคลยังมี

ความพรอมที่จะรับการพัฒนาทางจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้    โดยวิธีการอื่นๆ ดวย   ฉะนั้น  

จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ  จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกงนั่นเอง  นอกจากนี้        

จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน   เพื่อใช

อธิบายและพัฒนาพฤติกรรมดังกลาวมาแลวดวย 

     ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้  เกิดผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคน

ไทย  โดยเมื่อสรางขึ้นแลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัย  เพื่อหาหลักฐานใหมๆ มา

เพิ่มเติมในทฤษฎีนี้อีก  เชน  การวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ  ที่สามารถจําแนกคน

เปน 4 ประเภท  เหมือนบัวสี่เหลา  กับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล  โดย

พบวา  คนที่เปนบัวเหนือน้ําเทานั้น  (มีจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ดานนี้ในปริมาณสูงเหมาะกับอายุ)  เปนผู

ที่จะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดเหมาะสมกับอายุ 
 

  1.3.7  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
   โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 40-43) ได

ศึกษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของเพียเจท และพบวาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้น  มิได

บรรลุสมบูรณในบุคคลอายุ 10 ป  เปนสวนมาก  แตมนุษยในสภาพปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรม

อีกหลายขั้นตอน  จากอายุ 11 ป  ถึง  25 ป 

   โคลเบอรก  เชื่อวา  การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออก 

ในทางการใหเหตุผลจริยธรรมไดอยางเดนชัดที่สุด  โคลเบอรกไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของ

เยาวชนอเมริกัน อายุ 10 ป  ถึง 16 ป   เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   

ในสถานการณที่มีการขัดแยงระหวางความตองการสวนบุคคลและกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมโดย

แบงจริยธรรมออกเปน 6 ข้ัน  และไดแบงเปน 3 ระดับ  ซึ่งผูวิจัยไดใชระดับของจริยธรรมทั้ง 3 ระดับนี้

เปนแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในการวิจัย  เสนอในรูปตาราง 1  

ดังนี้ 

 

 

 



 23 

ตาราง 1     ข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ข้ันที่ 1   หลักการหลบเลี่ยงการลงโทษ   ( 2 – 7 ป ) 

 (The  Punishment  and  Obedience  Orientation) 

ข้ันที่ 2   หลักการแสวงหารางวัล  ( 7 – 10 ป ) 

 (The  Instrumental  Relativist  Orientation) 

1.  ระดับกอนกฎเกณฑ 

( 2 – 10 ป ) 

ข้ันที่ 3   หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ  ( 10 – 13 ป ) 

 (The  Interpersonal Concordance “Good  Boy – Nice Girl”  

 Orientation) 

ข้ันที่ 4   หลักการทําตามสังคม  ( 13 – 16 ป ) 

 (The  “Law  and  Order”  Orientation) 

2.  ระดับตามกฎเกณฑ 

( 10 – 16 ป ) 

ข้ันที่ 5   หลักการทําตามคํามั่นสัญญา  ( 16 – 25 ป) 

 (The  Social  Contract  Legalistic  Orientation) 

ข้ันที่ 6   หลักการยึดอุดมคติสากล  ( 25 ปข้ึนไป ) 

 (The  Universal  Ethical  Principle  Orientation)  

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ 

( 16 ปข้ึนไป ) 

 

ที่มา:  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 43 

 

   ลอรเรนซ  โคลเบอรก   ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด  สหรัฐอเมริกา  ได

ศึกษาคนควาเรื่องพัฒนาการทางจริยธรรมในตัวเด็กและวัยรุน  พบวา  คนเรานั้นไมวาจะอยูในสังคม

แบบไหน  ประเทศใดในสวนไหนของโลกและมีรูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมตามลําดับเปนขั้นตอน

ที่แนนอนเหมือนๆ กันเปน 6 ขอ  คือ   (ชําเลือง วุฒิจันทร.  2524: 70-72) 

    ข้ันที่ 1  อายุประมาณ 2 – 7 ขวบ   เปนขั้นที่กระทําอะไรลงไปก็คิดถึงตัวเองเปน

หลัก  เชื่อฟงผูมีอํานาจทางกายสูงกวาความรูสึกกลัวที่จะถูกลงโทษทางกายเปนตัวกระตุนใหทําหรือ

ไมใหทําอะไร  ตนเองมองตนเองวาเหมือนกับอยูใตอิทธิพลของผูอ่ืน  การกระทําตางๆ จะถูกตัดสิน       

ในแงของผลสืบเนื่องทางกายภาพเด็กในขั้นนี้  ในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ  คือ  เด็ก

ระดับกอนประถมศึกษา 

    ข้ันที่ 2 อายุประมาณ 7 – 10 ขวบ   เปนขั้นที่จะทําอะไรลงไปก็เร่ิมคิดถึงคนอื่น

ข้ึนมาบาง  แตก็เปนไปเพื่อหวังที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจากคนที่เขามาเกี่ยวของดวยเทานั้นและ
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จะไมคิดถึงความตองการของคนอื่นเลย   ถาหากตนไมคิดวาตนจะไดรับประโยชนจากเขาในปริมาณที่

ตนพอใจ  การตัดสินปญหาทางจริยธรรมจะกระทําโดยคํานึงถึงวัตถุหรือกายภาพเปนหลัก 

    ข้ันที่ 3 อายุประมาณ 10 – 13 ป   เปนขั้นที่เร่ิมเอาความรูสึกหรือความคิดเห็นที่

แทจริงของผูอ่ืนเขามาพิจารณากอนติดสินใจทําอะไรลงไป ก็ตองคิดแลววาสิ่งนั้นจะไมทําใหผูอ่ืน

เดือดรอน  หากแตจะนําความชื่นชอบมาให  แรงจูงใจที่จะทําใหประพฤติดีในขั้นนี้  คือ การไดเปนคนดี

มีคนยอมรับ  ความรูสึกทางจิตใจเขามามีบทบาทสําคัญ  การกําหนดแนวทางความประพฤติจึงเปน

เร่ืองของการทําตามคนสวนมาก  พฤติกรรมของคนในขั้นนี้จะเปนไปตามขอตกลงตางๆ ที่เหมาะสม

ของกลุมชนที่เขาอยูรวมดวยอยางเหนียวแนน  จะไมมีการทําอะไรตามใจตนเองโดยไมคิดถึงผูอ่ืน  

เพราะเขาเขาใจวาการทําตามเสียงสวนใหญเปนการกระทําของคนดี 

    ข้ันที่ 4 อายุประมาณ 13 – 16 ป   เปนขั้นที่หันหนาเขาหากฎเกณฑ  กฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผนในสังคมเปนเครื่องนําทางความประพฤติแทนการทําอะไรตามคนหมูมาก เพื่อให

เปนที่ยอมรับ  คนจะเริ่มคิดวาความมีเกียรติยศและความเปนคนที่นาเคารพนับถือนั้น  นาจะมาจาก

การรักษากฎเกณฑตางๆ ของสังคม  ความประพฤติของคนที่มีจริยธรรมอยูในระดับนี้  จึงเปนเพื่อ

รักษาสังคมเปนประการสําคัญ  คนในขั้นนี้จะเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและชวงตนของ

มัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

    ข้ันที่ 5 อายุประมาณ 16 – 25 ป   เปนขั้นที่เร่ิมเห็นความสําคัญของกฎหมาย  

สัญญาประชาคม  กฎหมายตางๆ จะถูกมองวาเปนระบบการปกครองเลยทีเดียว  ส่ิงใดที่ถือวาถูกตอง

ดีงามสิ่งนั้นตองเปนสิ่งที่สังคมทั้งหมดกระทํา  คนที่มีจริยธรรมอยูในระดับนี้จะถือวาไมมีความสมบูรณ

ถึงที่สุดในกฎหมาย  สังคมสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตางๆ ของสังคมได  ถาแตละบุคคลเห็นพอง

ตองกันที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยปกติจะกระทําขึ้นก็ดวยเหตุผลที่จะชวยใหคนสวนมากเปน

คนดี  เรื่องใดก็ตามที่กฎหมายคลุมไมถึง  ส่ิงที่ถือวาถูกตองจะเปนเรื่องของความคิดเห็นสวนตัวและ

ขอตกลงระหวางบุคคล  คนในขั้นนี้จะเปนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

    ข้ันที่ 6 อายุ 25 ปข้ึนไป   เปนขั้นที่เกี่ยวของกับหลักการตางๆ ทางจริยธรรมที่เปน

อุดมคติสากล  ส่ิงที่ถือวาถูกตองจะเปนเรื่องสํานึกของแตละบุคคล  ซึ่งอยูบนพื้นฐานความคิดที่ถูกตอง

หรือเหมาะสมในการนําไปใชกับทุกคนที่เรียกวา “หลักจริยธรรม”  ซึ่งมีลักษณะแตกตางๆ ไปจาก

กฎเกณฑตรงที่กฎเกณฑเปนสิ่งที่เฉพาะเจาะจง  แตหลักจริยธรรมมีลักษณะทั่วๆ ไป    

   การพัฒนาทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น  โคลเบอรก  เชื่อวา  พัฒนาการทางการ

ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น  จะเปนไปตามขั้นที่หนึ่งผานแตละขั้นไปจนถึงขั้นที่หก  บุคคลจะพัฒนาขาม

ข้ันมิได  เพราะการใชเหตุผลในข้ันที่สูงขึ้นไป  จะเกิดขึ้นดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในข้ัน
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ที่ต่ํากวาอยูกอนแลว  และตอมาบุคคลก็จะไดรับประสบการณทางสังคมใหมๆ  และสามารถเขาใจ

ความหมายของประสบการณเกาๆ ไดดีข้ึน  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล  ทําให

การใชเหตุผลในขั้นที่สูงตอไปมีมากขึ้นเปนลําดับ  สวนเหตุผลในขั้นต่ําๆ กวา  ก็จะถูกใชนอยลงทุกที  

และถูกละทิ้งไปในที่สุด  นอกจากนี้มนุษยทุกคนไมจําเปนจะตองพัฒนาทางจริยธรรมไปถึงขั้นสุดทาย

คือข้ันที่หก  แตอาจหยุดชะงักอยูในขั้นใดขั้นหนึ่งที่ต่ํากวาก็ได  โคลเบอรกพบวาผูใหญสวนมากจะมี

พัฒนาการถึงขั้นที่ส่ีเทานั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 44-45)   

   ตอมาโฮลสไตน (Holstein. 1976) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรมของวัยรุนและบิดามารดาของวัยรุนเหลานั้นในชวง 3 ป  ซึ่งเปนการศึกษาแบบชวงยาว 

(longitudinal study) พบผลสอดคลองกับผลของโคลเบอรกคือ  ผูใหญซึ่งเปนบิดามารดาของเด็ก

วัยรุนที่ถูกศึกษา  ผูซึ่งกําลังอยูในชวงอายุ 40 ปเศษ  ทั้งชายและหญิงสวนใหญมีจริยธรรมในขั้นที่ 4  

ผูใหญชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวาผูใหญหญิง  และในชวง 3 ปที่มีการวัดสองครั้งนั้น  

จริยธรรมของผูใหญกาวหนาขึ้นนอยมาก  ซึ่งตรงขามกับวัยรุนชายหญิงผูเปนบุตร  ในชวงสามปที่เวน

ไปนั้นเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมเร็วมากในการวัดครั้งแรก  เด็กเหลานี้อายุเพียง 13 ป  เด็กหญิงมี

พัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวาเด็กชาย  แตพอมาวัดอีกครั้งเมื่ออายุ 16 ป  ชายมีพัฒนาการสูงกวา

หญิง  จึงทําใหเขาใจบทบาทของเพศและอายุที่มีตอพัฒนาการทางจริยธรรมไดดีข้ึนดวย 

   นอกจากนี้  ผูใหญในสังคมบางแหงเชนหมูบานในประเทศยูคาตัน  และอีกหมูบาน

หนึ่งในประเทศตุรกี  โคลเบอรกไมพบผูตอบที่มีจริยธรรมในขั้นที่ 5 และ 6 เลย แตผลการวิจัยที่แสดงวา  

เครื่องมือวัดจริยธรรมนี้ใชไดกับคนทั่วไป  และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 6 ข้ันของโคลเบอรกนั้น  

มีความเปนสากลคือ  การพบวาชาวจีนไตหวันและชาวเม็กซิกันมีพัฒนาการทางจริยธรรมเปนขั้นตอน

ครบทั้ง 6 ข้ันเหมือนชาวอเมริกัน  แตชากวากันบางเล็กนอยเทานั้น (Kohlberg.  1976: 382-385) และ

จากขอสรุปดังกลาวนี้  ผูวิจัยจึงใชทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกในการวิจัยในครั้งนี้  

ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีอายุระหวาง 22 – 60 ป  และจากการศึกษา

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยผูใหญ พบวา  ผูที่มีอายุระหวาง 22 – 60 ป ถือวาอยูในวัยผูใหญ  ซึ่งมี

บุคคลตางๆ เสนอแนวคิดในการแบงวัยผูใหญไวหลากหลายแบบดวยกัน  ดังนี้ 

    พยอม  อิงคตานุวัฒน (2523: 1) กลาววา  วัยผูใหญแบงออกเปน 3 ระยะ  คือ  

วัยผูใหญตอนตนหรือวัยฉกรรจ อายุ 21 – 40 ป   วัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน อายุ 41 – 60 ป   

และวัยผูใหญตอนปลายหรือวัยชรา อายุ 61 ป – ถึงแกกรรม 

    โคลและฮอลล (Luella cole & Irma Hall. 1970  อางอิงจาก เชียรศรี วิวิธสิริ. 

2534: 27)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแบงวัยของมนุษยตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการทางรางกาย



 26 

เปน 3 ระยะ  คือ  วัยผูใหญตอนตน (Early Adulthood) อายุ 21 – 34 ป   วัยผูใหญตอนกลาง (Middle 

Adulthood) อายุ 35 – 49 ป  และวัยผูใหญตอนปลาย (Late Adulthood) อายุ 50 – 64 ป   

    เลวินซัน (Daniel Lavinson. 1974 อางอิงจาก เชียรศรี วิวิธสิริ. 2534: 27)                  

ไดแบงวงจรชีวิตออกเปนขั้นตอนตางๆ ตามระดับอายุ  ซึ่งระดับอายุ 20 – 40 ป เปนระยะวัยผูใหญ

ตอนตน   ระดับอายุ 40 – 60 ป เปนระยะวัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน  และระดับอายุ 60 ป         

ข้ึนไป เปนระยะวัยผูใหญตอนปลายหรือวัยชรา 

    บรอมเลย (Bromley. 1966  อางอิงจาก ศิรางค  ทับสายทอง. 2530: 34)  ใชอายุ

เปนตัวหลักในการแบงวงจรชีวิตที่สมบูรณของมนุษย  โดยระยะวัยผูใหญตอนตน (Early Adulthood) 

อายุ 21 – 25 ป   ระยะวัยผูใหญตอนกลาง (Middle Adulthood) อายุ 25 – 40 ป  และระยะวัยผูใหญ

ตอนปลาย (Late Adulthood) อายุ 40 – 60 ป   

    เฮฟวิกเฮิรท (Havighurst. 1972  อางอิงจาก สุวัฒน  วัฒนวงศ. 2538:11)  ได

จําแนกพัฒนาการของมนุษยออกเปนระยะตางๆ เร่ิมตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งวัยชรา  โดยวัยผูใหญ

ตอนตน (Early Adulthood) อายุ 18 – 35 ป   วัยผูใหญตอนกลาง (Middle Adulthood) อายุ                  

35 – 60ป    

   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงชวงอายุของครูที่เปนกลุมตัวอยาง โดยยึดแนวคิดของ

พยอม  อิงคตานุวัฒน  โดยแบงชวงอายุของครูเปน 2 กลุม คือ  อายุ 22 – 40 ป  และ 41 – 60 ป  

   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 6 ข้ันของโคลเบอรกนี้ นักพัฒนาจริยธรรมสามารถ

นํามาใชกําหนดทิศทางและขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรมไดเปนอยางดี   โดยมีประโยชน 5 ประการ คือ 

(ปราชญา กลาผจัญ.  2544: 167-168) 

    ประการที่ 1   ทําใหนักพัฒนาไมพัฒนาแบบถอยหลังเขาคลอง  เชน  พัฒนาผูที่

อยูในขั้น 3 ใหลงไปขั้น 1 อีก   เพื่อใหเกรงกลัวการลงโทษทางกาย 

    ประการที่ 2   ทําใหนักพัฒนาไมพัฒนาแบบขามขั้น เชน ตองการพัฒนาเด็กอายุ 

8 – 10 ป  ซึ่งอยูในขั้นแสวงหารางวัลวัตถุส่ิงของใหขามไปเปนผูใหญที่มีความเปนตัวของตัวเอง 

    ประการที่ 3   การบังคับใหนักพัฒนาจริยธรรมตองทราบกอนการพัฒนาวาผูที่รับ

การพัฒนานั้นมีเหตุผลเชิงจริยธรรมปจจุบันอยูในขั้นใด  ถาเปนขั้นที่ต่ํากวาที่เหมาะสมกับอายุของเขา  

ก็สมควรจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาใหสูงขึ้นไปสูข้ันตอไปทีละขั้นและทฤษฎีนี้จะใหประโยชน 

    ประการที่ 4   คือกําหนดวาขั้นตอไปควรพัฒนาแกผูรับนั้นคือข้ันใด 

    ประการที่ 5  ทําใหกําหนดเกณฑการประเมินผลการพัฒนาวาเมื่อพัฒนาจบสิ้น

แลวจะวัดผลอยางไรและผลจะออกมาเปนอยางไร  จึงจะเรียกวา การพัฒนานั้นประสบความสําเร็จ 
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  จากที่กลาวมา  พอสรุปไดวา  จริยธรรมเปนแนวทางของพฤติกรรมที่ดีของมนุษย           

ซึ่งขึ้นกับสภาพสังคม  คานิยม  ความเชื่อและหลักศีลธรรมของสังคมนั้นๆ จริยธรรมมีการ เปลีย่นแปลง

ตามกาลเวลาและสภาพของสังคมนั้นๆ พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเปนผลมาจากพันธุกรรม

และสภาพแวดลอม หรือสภาพของสังคมทั้งหลายที่บุคคลนั้นเจริญเติบโตขึ้นหรือไดเรียนรูจาก

ประสบการณทางจริยธรรมจากสังคมนั้น  ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมมีอยูหลายทฤษฎีและ

ผูวิจัยใชทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกเปนแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบวัด

เหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 1.4   การวัดจริยธรรม 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538ก: 60-64) ไดรวบรวมและแบงวิธีการวัดคานิยมทาง

จริยธรรม  ซึ่งมีผูสรางและใชตั้งแตกอน  ค.ศ. 1910  ออกเปน 3 ยุค  คือ 

   ยุคที่หนึ่ง  ครอบคลุมถึงป ค.ศ. 1965  นิยมใชวิธีการวัดความรูเกี่ยวกับความดี            

ความชั่ว  ความเชื่อและทัศนคติทางจริยธรรม  โดยใชกระดาษ – ดินสอ  วิธีการในยุคนี้ขาดทฤษฎีและ

แนวความคิดที่ชัดเจนในการกําหนดเนื้อหาของแบบวัดตางๆ  ใชแยกเด็กปกติออกจากเด็กที่มี          

ความนาวโนมที่จะประกอบอาชญากรรม  แตผลการวิจัยสวนใหญแสดงวา  เด็กปกติแตกตางจาก                

ยุวอาชญากรทางดานสติปญญาเทานั้น  และเด็กสองประเภทนี้ไมแตกตางกันทางดานความรูและ

ความเชื่อทางจริยธรรมและศีลธรรมแตประการใด 

   ยุคที่สอง  เ ร่ิมมีหลักและทฤษฎีประกอบการวัดจริยธรรมมากขึ้น   โดยเนนที่

พัฒนาการทางการคิดและการตัดสินทางจริยธรรม  เพียเจทเปนผูนําในการใชวิธีการสัมภาษณเด็กเพื่อ

ศึกษาเนื้อหาทางความคิดของเด็ก  แลวเทียบคําตอบของเด็กตามลําดับขั้นของการพัฒนาทาง

ความคิดเชิงจริยธรรมทําใหทราบวา  เด็กคนใดมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวาใคร  และในยุคนี้ได

ศึกษาบุคลิกภาพตางๆ  ที่มีหลักมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะหและทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  วิธีการวัดเพื่อ

ตรวจสอบพัฒนาการของซูเปอรอีโกและการควบคุมตนเอง 

   ยุคที่สาม  ครอบคลุมถึงป ค.ศ. 1966   เปนยุคของวิธีการวัดแบบสะทอนภาพ  

(Projective  Technique) เปนการวัดเนื้อหาทางจริยธรรมในรูปของอิทธิพลของซูเปอรอีโกที่มีตอการ

ทํางานของบุคลิกภาพของบุคคล  โดยใชภาพกระตุนใหผูตอบแสดงความคิดเห็น  การวัดในยุคนี้ไดใช

เปนคะแนนของตัวแปรตามการวัดนี้  มิไดมีจุดมุงหมายที่จะนําไปใชทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

โดยตรง 
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  สวนการวัดระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น  เปนวิธีการวัดที่เกิดตามมาจากวิธีการวัด

ในยุคที่สองตามแนวของเพียเจทและมีลักษณะแบบสะทอนภาพดวย  วิธีที่ใชเพื่อวัดระดับการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมมีดังนี้ 

  วิธีการตอบโดยอิสระ  โคลเบอรกไดใชวิธีที่คลายคลึงกับวิธีการของเพียเจทในการ        

วัดระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กและผูใหญ  กลาวคือ  โคลเบอรกไดใชวิธีการเลาเรื่อง            

ใหผูถูกวัดฟงทีละเรื่อง  เร่ืองเหลานี้เปนเหตุการณขัดแยงระหวางความตองการสวนบุคคลกับกฎเกณฑ

ของสังคม  เชน  การใหยาทําลายชีวิตแกผูปวยทรมานที่อยากตาย  เปนตน  ผูถูกวัดจะตองใหเหตุผล

ในการที่ไดตัดสินใหตัวเอกในเรื่องกระทําหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น   

เหตุผลที่ผูตอบใหเกี่ยวกับเร่ือง 6 – 9  เร่ือง จะถูกนํามาวิเคราะหเนื้อหาโดยผูชํานาญการ  เพื่อจัดเขา

ข้ันจริยธรรมขั้น 1 – 6  ตามทฤษฎีพัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  วิธีการวัด

ระดับข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่นิยมใชกันอยูในขณะนี้ มีอีก 2 ประเภท  คือ วิธีการวัดแบบมี

ตัวเลือก ใหผูตอบเลือกขีดคําตอบที่ใกลกับความคิดของตนมากที่สุดเพียง 1 คําตอบในแตละเรื่อง  

และวิธีการประเมินและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา  ในเรื่องหนึ่งๆ จะมีคําตอบมาหลาย

ประเด็นที่เขาอยูในขั้นของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมตางๆ  แตละเร่ืองจะใหผูตอบประเมินคาประเด็น

ตางๆ ทุกประเด็นที่ใหไว  แลวนํา 4 ประเด็นที่เห็นวาสําคัญที่สุดมาเรียงลําดับความสําคัญอีกทีหนึ่ง  

  การเลือกเครื่องมือวัดจริยธรรม ตองคํานึงถึงธรรมชาติและคุณสมบัติของจริยธรรม        

แตละลักษณะ  กอนจะเลือกหรือสรางเครื่องมือเพื่อวัดลักษณะใดจึงควรไดใชความพินิจพิจารณาอยาง

รอบคอบเสียกอน  อยางไรก็ตามกรณีทั่วๆ ไปอาจเลือกใชเครื่องมือวัดจริยธรรมใหเหมาะสมกับ

ลักษณะที่ตองการวัดไดดังนี้   (โกศล มีคุณ.  2533: 94-98) 

   1. ลักษณะดานความรูความคิด   เปนการวัดความสามารถทางสมองหรือ

กระบวนการแกปญหาของมนุษย  ซึ่งแบงออกไดเปน 6 ข้ัน  เรียงลําดับจากขั้นต่ําสุดไปข้ันสูงสุดได  คือ  

    1.1   ความรูความจํา  (Knowledge) 

    1.2   ความเขาใจ  (Comprehensive) 

    1.3   การนําไปใช  (Application) 

    1.4   การวิเคราะห  (Analysis) 

    1.5   การสังเคราะห  (Synthesis) 

    1.6   การประเมินคา  (Evaluation) 

    หลักของการวัดความสามารถทางสมองคือ นําสิ่งเราที่เปนปญหา สถานการณ

หรือคําถามไปกระตุนใหบุคคลไดใชสมองในการระลึกการคิดเพื่อตอบสนองงานเหลานั้น  เครื่องมือ          
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ที่นิยมใชเพื่อวัดคุณลักษณะประเภทนี้  คือ  ขอสอบหรือแบบทดสอบ  นอกจากนั้นที่พอใชไดก็คือ  การ

ซักถาม (สัมภาษณ)  หรือการใหทํางานแกปญหา 

   2. ลักษณะทางดานการใช เหตุผลเชิงจริยธรรม   ลักษณะนี้ก็ยั งถือวา เปน

ความสามารถทางดานสมอง  จึงควรวัดไดดวยขอสอบ การสัมภาษณหรือใหทํางานแกปญหา                

แตเนื่องจากเหตุผลเชิงจริยธรรมมีโครงสรางทางทฤษฎีที่แยกออกไปตางหาก  ดังนั้น  วิธีการถามและ

การตอบจึงอาจแตกตางไปจากขอสอบที่ใชวัดลักษณะดานความรูความคิดที่กลาวมาในขอ 1.)  

นอกจากนั้น  ลักษณะคําตอบของคําถามแบบนี้ก็ไมมีลักษณะถูก – ผิดเหมือนขอสอบวัดความรู

ความคิด  คําตอบทุกคําตอบจะไดรับการยอมรับและถูกตีคาออกเปนระดับหรือคะแนน  ซึ่งแสดงถึง

ระดับข้ันทางจริยธรรมของผูตอบตามหลักทฤษฎีของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การวัดคุณลักษณะนี้

ใชขอสอบเปนสถานการณซึ่งสามารถทําใหผูสอบวัดความสามารถพิจารณาตัดสินไดจากคําตอบหรือ

เหตุผลของผูถูกวัดวามีลักษณะทางจริยธรรมดานนี้เปนอยางไร 

   3. ลักษณะทางดานความรูสึก  อันหมายรวมถึงความสนใจ  เจตคติ  คานิยม การวดั

ทางดานความรู สึกไมสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบ  เพราะแบบทดสอบจะใหคําตอบที่วา                      

ถูกหรือผิด  และผูถูกทดสอบพยายามจะทําใหถูกในสถานการณการสอบนั้นก็จะตองพยายามจูงใจให  

ผูถูกทดสอบไดใชความสามารถของเขาอยางเต็มที่  แตในการวัดดานความรูสึกนั้นไมมีคําตอบประเภท

ถูกหรือผิด  ส่ิงที่ผูทดสอบตองการทราบก็คือ  ความรูสึกหรือสภาพจิตใจอันแทจริงของผูตอบขณะนั้น  

ปญหาของการวัดทางดานนี้ก็คือ  เปนการยากที่จะทราบวาสิ่งที่เขาตอบนั้นเปนความเชือ่ ความคดิเหน็  

เจตคติ  หรือความรูสึกอันแทจริงหรือไม  ดังนั้น ประเด็นสําคัญ ก็คือ ผูสอบวัดจะตองพยายาม                

หาวิธีการที่จะทําใหผูตอบเปดเผยความรูสึกอันแทจริงของเขาอยางตรงไปตรงมา   

   เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดลักษณะทางดานความรูสึกนี้อาจแยกไดเปน 2 ประเภท  คือ  

ประเภทที่ผูวัดเปนผูประเมิน  เชน  จากการสังเกตพฤติกรรม   และประเภทที่ผูถูกวัดรายงานความรูสึก

ของตนเอง  ซึ่งไดแกการใหตอบแบบสํารวจ  แบบสอบถาม   การสัมภาษณ  และการทํา(ตอบ)สเกลวัด

เจตคติ  เปนตน 

   4. ลักษณะทางดานพฤติกรรม  การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนการวัดสิ่งที่บุคคล

แสดงออกภายนอก  ซึ่งผูสอบวัดอาจสังเกตเห็นได เชน ความรับผิดชอบ  ความรวมมือ  ความสนใจ  

ความมีวินัย  ความซื่อสัตย   

  วิธีการสังเกตนาจะดีที่สุด สําหรับการวัดพฤติกรรมทางจริยธรรม   แตขอจํากัดของวิธีการ

ดังกลาวอยูตรงที่ ผูสังเกตมักไมคอยมีโอกาสที่จะไดเห็นพฤติกรรมที่แทจริงตามธรรมชาติของผูถูก

สังเกต เพราะบุคคลมักจะระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองเมื่ออยูตอหนาผูอ่ืน อีกประการหนึ่งก็คือ  

พฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นจะแสดงออกก็ตอเมื่อมีเหตุการณที่เปนปญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นเทานั้น
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และเหตุการณดังกลาวมิใชจะเกิดข้ึนตลอดเวลา หรือตามที่ตองการใหเกิด  จึงเปนการยากที่ผูสังเกต

จะเฝารออยู  ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ  พฤติกรรมที่แสดงออกเพียง  ครั้งสองครั้งไมอาจนํามาสรุป

ไดวาเปนพฤติกรรมประจําตัวบุคคล  เพราะมันอาจเปนพฤติกรรมที่เปนลักษณะอันแทจริงของเขา

หรือไมก็ได 

  ดวยขอจํากัดของวิธีการสังเกตดังกลาว  การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จึงอาจใชเทคนิค

อ่ืนๆ ดวย    เชน   

  -   เทคนิคการใหรายงานพฤติกรรมของตนเองโดยใหมีการบันทึกหรือตรวจสอบ

พฤติกรรมของตนเองเปนประจํา  เชน  ทุกวัน  ทุกสัปดาห 

  - การตรวจสอบพฤติกรรมโดยการสังเกตอยางสม่ําเสมอและมีแบบบันทึก 

  - การตรวจสอบผลงาน  ซึ่งสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการทํางาน 

  - การวัดพฤติกรรมโดยสรางสถานการณ  นักวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร                 

นิยมใชวิธีนี้  เพราะสามารถทําใหเกิดเหตุการณที่เราใหผูถูกวัดแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม  การสราง

สถานการณที่สมจริงและเฝาสังเกตโดยผูถูกวัดไมรูตัว   จะทําใหทราบพฤติกรรมทางจริยธรรมไดเปน

อยางดี 

  ไมวาจะใชเทคนิควิธีใดก็ตาม  ส่ิงที่ผูสอบวัดตองการก็คือ  พฤติกรรมอันแทจริงที่แสดงถึง

คุณภาพทางจริยธรรมของผูแสดงพฤติกรรมนั้น 

  จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจสรุปเทคนิคหรือเคร่ืองมือที่ใชวัดจริยธรรมลักษณะตางๆ        

ไดดังนี้ 

  -  ลักษณะดานความรู ความคิด   ใช ข อสอบหรือแบบทดสอบ   การซักถาม                       

การสัมภาษณ  การใชสถานการณหรือใหทํางานแกปญหา 

  -  ลักษณะดานการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม   ใชแบบทดสอบที่ เปนสถานการณ                 

การสัมภาษณโดยใชสถานการณ   การใหทํางานแกปญหาที่เปนสถานการณ 

  - ลักษณะดานความรูสึก  ใชการสังเกตพฤติกรรม  ใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม  

การสัมภาษณ  ใชสเกลวัดเจตคติ 

  - ลักษณะดานพฤติกรรม  ใชการสังเกต  ใชสถานการณยั่วยุ  การตรวจสอบผลงาน  

การรายงานพฤติกรรมตนเอง  ใชแบบสํารวจ 

 จากขางตนแสดงใหเห็นวา  จริยธรรมในแตละลักษณะสามารถวัดไดหลายวิธีและ          

บางลักษณะก็อาจใชวิธีเดียวกันหรือคลายกับลักษณะอื่นได  ในแตละลักษณะไมอาจกลาวไดวา         

วิธีใดดีที่สุด การจะเลือกใชเครื่องมือชนิดใด ยอมข้ึนอยูกับสถานการณความพรอมและความเหมาะสม
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ในขณะนั้น  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชแบบทดสอบที่เปนสถานการณในการวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมของครู   

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับจริยธรรมของครู 
 2.1   คุณธรรมสําหรับครู 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ไดวิ เคราะหพฤติกรรม                         

อันพึงประสงคของครูประถมศึกษา  พบวา  มีคุณธรรมสําหรับครูจํานวน 36 ขอ  (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2529: 1)  ดังนี้   

   1. ใฝเรียนใฝรู 

   2. มีเหตุผล 

   3. รูจักความพอดี 

   4. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

   5. มองตน  มองคน  มองโลกในแงดี 

   6. ไมลําเอียง 

   7. ไมเห็นแกตัว 

   8. เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   9. ใหความรวมมือกับผูอ่ืน 

   10. รูจักเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

   11. รูจักใหอภัย 

   12. มีมนุษยสัมพันธ 

   13. มีความสามัคคี 

   14. พูดจริง  ทําจริง  และจริงใจ 

   15. ละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 

   16. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

   17. กลาหาญกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 

   18. รับผิดชอบตอหนาที่ 

   19. มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 

   20. มีความเสียสละ 

   21. มีความเมตตากรุณา 

   22. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
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   23. ไมพูดราย  พูดแตวาจาที่ชวนฟง 

   24. มีระเบียบวินัย 

   25. ตรงตอเวลา 

   26. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

   27. แกไขขอบกพรองที่ควรแกอยูเสมอ 

   28. กระทําทุกอยางดวยความประณีตรอบคอบ 

   29. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

   30. มีชีวิตที่ประหยัดและเรียบงาย 

   31. ไมตกเปนทาสของสิ่งชั่วราย 

   32. มีความขยันหมั่นเพียรอยูเสมอ 

   33. รูจับยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองได 

   34. มีความอดทนอดกลั้น 

   35. มีอารมณสดชื่น  แจมใส 

   36. ทํางานทุกอยางดวยความตั้งใจอยางแนวแน 
 

  ยนต ชุมจิต  (2531: 52-57)  ไดกลาวถึงคุณธรรมที่จําเปนสําหรับครูไวดังนี้ 

   1. ความมีระเบียบวินัย   

   2. ความยุติธรรม 

   3. ความซื่อสัตยสุจริต 

   4. ความขยัน  ประหยัดและมีศรัทธาในอาชีพ 

   5. ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม 

   6. การหมั่นศึกษาหาความรู 

   7. การยึดมั่นในชาติ  ศาสน  กษัตริย  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

   8. ความภาคภูมิใจและการรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ 

   9. การรูจักบํารุงรักษาสุขภาพกายและใจใหสมบูรณ 

   10. ความเมตตากรุณา 

   11. ความกตัญูกตเวที 

   12. ความกลาหาญและสามัคคี 

   13. การมีอุดมการณแหงชีวิตและในวิชาชีพ 
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  เกริก วยัคฆานนท  (2532: 92-93)  กลาววา  วิชาชีพครูไดรับการยกยองวาเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง  คุณธรรมของครูจึงจําเปนตองอยูในระดับที่คูควรกับการยกยอง  กลาวคือ  นอกเหนือจากการมี

คุณธรรมอันดีที่วิญูชนจะพึงมีแลว  ผูประกอบวิชาชีพครูควรยึดมั่นในคุณธรรมที่เกี่ยวของกับตนอีก  

คุณธรรมที่ผูประกอบวิชาชีพครูควรยึดมั่นในคุณธรรมที่เกี่ยวของกับตนอีก  คุณธรรมที่ผูประกอบ

วิชาชีพครูพึงยึดมั่น  ไดแกคุณธรรม 3 ประการ  ดังนี้ 

   1.  คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชน ไดแก

    1.1  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติแต ส่ิงที่ เปน

ประโยชนและเปนธรรม 

    1.2   รูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติ  ปฏิบัติอยูในสัจความดีนั้น           

ไมวาดวยเหตุประการใด 

    1.3   อดทน  อดกลั้น  และอดออมที่จะประพฤติลวงความสัจ  สุจริต  ไมวาดวย

เหตุประการใด 

    1.4  รูจักละวางความชั่ว   ความทุจริต  และรูจักสละประโยชนสวนนอย                

ของตน  เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

   2. กัลยาณธรรม 8 ประการ  คือ  คุณธรรมสําหรับผูเปนครู  หรือกัลยาณมิตร 8

ประการ  ไดแก 

    2.1   ศรัทธา  หมายถึง  ความเชื่อมั่น 

    2.2   ศีล  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติอยูในศีล 

    2.3   สุตะ  หมายถึง  การตั้งใจ ใฝศึกษาหาความรู 

    2.4   จาคะ  หมายถึง  การรูจักเสียสละ 

    2.5   วิริยะ  หมายถึง  การมานะ  พากเพียรในการทํางาน 

    2.6   สติ  หมายถึง  การมีสติรอบคอบไมเพอฝนโดยขาดเหตุผล 

    2.7   สมาธิ  หมายถึง  การตั้งใจ  ตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว 

    2.8   ปญญา  หมายถึง  การรูจักคิด  ไตรตรอง 

   3. จรรยาบรรณครู  เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคมและเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัตขิองผูประกอบวิชาชีพครู   
 

  พิภพ  ชวังเงิน  (2545: 131-132)  กลาววา  ครูเปนเสมือนแมพิมพ เปนเบาหลอม ครูเปน

ผูปนศิษย  ครูจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  เพราะครู – อาจารยเปนบุคคลผูเปนแบบอยางแก

อนุชนเปนแมพิมพ  จริยธรรมโดยทั่วไปของครู – อาจารย  มีดังนี้ 

   1. พึงเคารพผูบังคับบัญชา 
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   2. ผูปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยศรัทธา 

   3. พึงเคารพตอสิทธิเสรีภาพของตนและของผูอ่ืนอยางเครงครัด 

   4. พึงเคารพตอระเบียบ  กฎหมายและปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  เหมือนบุคคลอื่น 

   5. พึงมีจิตใจสะอาด  บริสุทธิ์  กวางขวาง  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนครู – อาจารย  

ผูรวมงาน  และศิษย 

   6. พึงมีศรัทธาและใหเกียรติตออาชีพครู – อาจารย  

   7. งดเวนอบายมุขทุกประเภท 

   8. ตองเปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานสูง 

   9. ดํารงชีวิตสอดคลองเหมาะสมกับความเปนครู 

     10. อุทิศเวลาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง 

     11. ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางสุจริต 

     12. มีเหตุผล   

     13. รักษา  และสงเสริมความสามัคคี 

     14. ใหความรวมมือในการดําเนินกิจการตางๆ   

     15. เปนแบบอยางที่ดีของศิษย 

    
 2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ในการศึกษาจริยธรรมของครู ส่ิงสําคัญที่ควรยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ   คือ  

จรรยาบรรณวิชาชีพครู    

  ในป พ.ศ. 2526   คุรุสภาไดมีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้ึนใหม เรียกวา  

“ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู” (คุรุสภา.  2526: 2-3)  ซึ่งมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

  ครูตองมีจรรยาบรรณมรรยาทอันดีงามและตองอยูในระเบียบวินัยประเพณีของครู

ดังตอไปนี้ 

   1.     เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวย

ความบริสุทธิ์ใจ 

   2.   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  ไมลบหลูดูหมิ่นศาสนาอื่น 

   3.   ตั้งใจสั่งสอนศิษยและปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดี  ดวยความเอาใจใส  อุทิศ

เวลาของตนใหแกศิษย  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงานมิได 
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   4.     รักษาชื่อเสียงของตนมิใหชื่อวาประพฤติชั่ว ไมประพฤติการอันใดอันจะทําให

เสียชื่อเสียงและเกียรติของความเปนครู 

   5.    ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา 

   6.    ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพรางไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการ

ของตนไปใชในทางทุจริต  หรือเปนภัยตอมนุษยชาติ 

   7.    ใหเกียรติแกผูอ่ืนทางวิชาการ โดยไมนําผลงานของผูใดมาแอบอางเปนผลงาน

ของตนและไมเบียดบังใชแรงงาน  หรือนําผลงานของผูอ่ืนไปเพื่อประโยชนสวนตน 

   8.   ประพฤติอยู ในความซื่อ  สัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความ           

เที่ยงธรรมไมแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

   9.   สุภาพ  เรียบรอย  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  รักษาความลับ          

ของศิษย  ของผูรวมงานและสถานศึกษา 

   10.   รักษาความสามัคคีของครูและชวยเหลือกันในหนาที่การงาน 
 

  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดการสัมมนาทางวิชาการ  เ ร่ือง  

“คุณธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู”   เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2529    และไดกําหนดขอบเขต

จรรยาบรรณของอาชีพครูไวดังนี้    (คุรุสภา.  2529: 5 – 7)   

   1.   ตั้งใจสั่งสอนศิษย อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี ไมละทิ้งหนาที่การงาน 

   2.    ถายทอดวิชาความรูโดยไมปดบังอําพราง  ไมนําผลงานวิชาการไปใชในทางที่

ทุจริต  หรือเปนภัยตอมนุษยชาติ 

   3.   ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  ผูรวมงานและสถานศึกษา 

   4.   ไมแอบอางผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนของตน  และไมใชแรงงาน หรือ

นําผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 

   5.   รักษาชื่อเสียงของตนมิใหไดชื่อวาประพฤติชั่วอันจะทําใหเสื่อมเสียเกียรติของครู 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531: 5-7)  ไดกลาวถึง  

จรรยาบรรณครูหรือจรรยาครู  คือ  ขอกําหนดที่คุรุสภาไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมใหครูอยูในระเบียบ

แบบแผนอันดีงาม  ซึ่งเรียกวา  ระเบียบประเพณีครู  โดยจรรยาบรรณครูที่ปรากฏตามระเบียบ

ประเพณีครูที่คุรุสภากําหนดดังกลาวนั้น  แบงออกไดเปน 2 เร่ือง  คือ   

   1. วาดวยจรรยามารยาทของครู 

    1.1   ครูควรมีความรักศรัทธาในอาชีพครู  และใหเกียรติครูดวยกัน 

    1.2   ครูควรบําเพ็ญตนใหสมกับไดชื่อวาเปนครู 
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    1.3   ครูควรใฝใจศึกษาหาความรู  ความชํานาญอยูเสมอ 

    1.4   ครูควรตั้งใจฝกสอนศิษยใหเปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.5   ครูควรรวมมือกับผูปกครองในการอบรมสั่งสอนเด็กอยางใกลชิด 

    1.6   ครูควรรูจักเสียสละ  และรับผิดชอบในหนาที่การงานทั้งปวง 

    1.7   ครูควรรักษาชื่อเสียงของครู 

    1.8   ครูควรรูจักมัธยัสถและสรางฐานะของตนเอง 

    1.9   ครูควรยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  และไมลบหลูศาสนาอื่น 

    1.10 ครูควรบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

   2. วาดวยวินัยครู 

    2.1   ครูตองสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดวยความบริสุทธิ์ใจ 

    2.2   ครูตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดีดวยการเอาใจใส  ระมัดระวัง  

รักษาผลประโยชนของสถาบันศึกษา 

    2.3   ครูตองสุภาพเรียบรอย  เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอ

ผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหนาที่การงาน

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาในการปฏิบัติหนาที่การงาน  หามมิให

กระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาต

เปนพิเศษชั่วคราว 

    2.4   ครูตองอุทิศเวลาของตนใหแกสถานศึกษา  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่             

การงานไมได 

    2.5   ครูตองประพฤติตนอยูในความสุจริต  และปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความ

ซื่อสัตย  เที่ยงธรรม 

    2.6   ครูตองรักษาชื่อเสียงของครูมิใหข้ึนชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว  หามมิให

ประพฤติการใดๆ  อันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และชื่อเสียงของครูไมประพฤติตนเปนคนเสเพล  

เสพเครื่องดองของเมาจนไมอาจครองสติได  มีหนี้สินรุงรัง  หมกมุนในการพนัน  กระทําผิดอาญา  

ประพฤติผิดในการประเวณีตอบุคคลหรือคูสมรสของผูอ่ืน  กระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการอื่นใด  

อันอาจใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน 

    2.7   ครูตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  และไมดูหมิ่นเหยียดหยาม

บุคคลใดๆ 

    2.8   ครูตองถือและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของสถานศึกษา 
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    2.9   ครูตองรักษาความสามัคคีระหวางครูและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาที่

การงาน 

    2.10 ครูตองรักษาความลับของศิษย  ผูรวมงานและสถานศึกษา 

  คุรุสภาไดจัดประชุมสัมมนาวิชาชีพครู  คร้ังที่ 6  เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน  พ.ศ. 2532  

โดยผลสรุปวาบุคคลผูประกอบวิชาชีพครูควรมีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ  คือ  รอบรู  สอนดี             

มีคุณธรรมจรรยาบรรณ  และมุงมั่นพัฒนา  (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2534: 6-9)  

  โดยเฉพาะในสวนที่เปนขอคุณธรรมจรรยาบรรณนั้น  มีขอคุณธรรมที่คุรุสภาเสนอไว            

9 ขอ  โดยแตละขอไดระบุพฤติกรรมของครู  ทั้งพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้  ที่แสดงการมี

คุณธรรมดังกลาวไวดวย  ดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 2     คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมบงชี้ 

1.  มีความ 

     เมตตากรุณา 

 

 

 

 

 

1.1  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   

      ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน 

      และสังคม 

1.2   มีความสนใจและ  

        หวงใยในการเรียน 

        และความประพฤติ    

        ของผูเรียน 

1.1.1  ไมนิ่งดูดายและเต็มใจชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ 

 

 

1.2.1  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเด็กและเพื่อนรวมงานใหไดรับ 

          ความสุขและพนทุกข 

1.2.2  เปนกันเองกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผย   

           ไววางใจและเปนที่พึ่งของผูเรียนได 

2.  มีความ 

     ยุติธรรม 

 

 

2.1  มีความเปนธรรมตอ 

       นักเรียน 

 

2.2  มีความเปนกลาง  

2.1.1  เอาใจใสและปฏิบัติตอผูเรียนและเพื่อนรวมงานทุกคน  

          อยางเสมอภาคและไมลําเอียง 

2.1.2  ตัดสินปญหาของผูเรียนดวยความเปนธรรม 

2.2.1  ยินดีชวยเหลือผูเรียน  ผูรวมงานและผูบริหาร                            

          โดยไมเลือกที่รัก มักที่ชัง 

3.  มีความ 

     รับผิดชอบ 

3.1  มุงมั่นในผลงาน 

3.2  ใชเวลาอยางมีคุณคา 

 

3.3  ปฏิบัติหนาที่ครบถวน 

3.1.1  มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

3.2.1  วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา 

3.2.2  ใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

3.3.1  วางแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบ 

3.3.2  ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ 

3.3.3  มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน 

3.3.4  ปฏิบัติภารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ 

3.3.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 



 38 

ตาราง 2 (ตอ) 

 
 

คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมบงชี้ 

4.  มีวินัย 4.1  วินัยในตนเอง 

 

4.2 ปฏิบัติตามกฎและ 

      ระเบียบ 

4.1.1  ควบคุมตนเองใหปฏิบัติตนอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

4.1.2  มีวิธีทํางานที่เปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได 

4.2.1  ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงานและสถานศึกษา 

5.  มีความขยัน 5.1  มีความตั้งใจ 

 

5.2  มีความพยายาม 

5.1.1  กระตือรือรน  และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอยางสม่ําเสมอ 

5.1.2  ไมทอถอยตออุปสรรคในการทํางาน 

5.2.1  มีความพยายามที่จะสอนเด็กใหบรรลุจุดมุงหมาย 

6.  มีความ 

     อดทน 

6.1  อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค 

6.2  มีความสามารถในการ 

       ควบคุมอารมณ 

6.1.1  ปฏิบัติงานเต็มที่ไมทิ้งขวางกลางคัน 

6.2.1  ไมโกรธงายและสามารถควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม 

6.2.2  อดทน  อดกลั่น  ตอคําวิพากษ  วิจารณ 

7.  มีความ 

     ประหยัด 

7.1  รูจักประหยัดและออม 

 

 

7.2  ใชของคุมคา 

7.1.1  ชวยรักษาและใชของสวนรวมอยางประหยัด 

7.1.2  ไมใชจายฟุมเฟอยเกินฐานะของตน 

7.1.3  รูจักเก็บออมทรัพย  เพื่อความมั่นคงของฐานะ 

7.2.1  ชวยรักษาและใชของสวนรวมอยางประหยัด 

8.  มีความรัก  

     และศรัทธา  

     ในอาชีพครู 

8.1  เห็นความสําคัญของ 

       อาชีพครู 

 

8.2 รักษาชื่อเสียงวิชาชีพครู 

 

 

 

8.3  เกิดความสํานึกและ 

      ตระหนักที่จะเปนครูที่ดี 

8.1.1  สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพครู 

8.1.2  เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพครู 

8.1.3  รวมมือและสงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 

8.2.1  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีและเกิดประโยชนตอสวนรวม  

          เปนสําคัญ 

8.2.2 รักษาความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน 

8.2.3  ปกปองและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

8.3.1  ปฏิบัติตนใหเหมาะสมที่เปนปูชนียบุคคล 

9.  มีความเปน 

  ประชาธิปไตย 

  ในการ   

  ปฏิบัติงานและ 

  การดํารงชีวิต 

9.1  รับฟงความคิดเห็น 

       ของผูอื่น 

9.2  มีเหตุผล 

9.1.1  เปดโอกาสใหผูอื่นแสดงความคิดเห็น 

9.1.2  รับฟงความคิดเห็นและขอโตแยงของผูอื่น 

9.2.1  ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดที่มีเหตุผลโดยคิดถึงประโยชน 

          สวนรวมเปนหลัก 

9.2.2  ใชหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจและแกปญหา 
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 2.3    คุณลักษณะของครูที่ดี 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงใหความสําคัญและแสดงลักษณะของครไูว

ดังกระแสพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา  (สงวน สิทธิเลิศอรุณ.  2524: 87) 

   . . .  การสอนปลูกสติปญญาฝกสอนคนใหเปนไพรฟาขาแผนที่ดีนั้น  เปนหนาที่

สําคัญนัก  เปนงานที่ตองทําดวยปญญา  ความคิดประกอบแรงกาย  ในขางตนนี้จะตองใครครวญให

เปนที่แนใจเสียกอนวา การฝกสอนกลอมเกลานั้นจะใหไดรูปอยางที่เรียกวา เปนไพรฟาขาแผนดินนั้น           

ดีอยางไร  แลวจะตองใชวิธีฝกฝนกลอมเกลาใหสําเร็จรูปไดดังประสงค  ซึ่งเปนของยากตอง

ประกอบดวยสติปญญาและความสามารถในการฝกสอนอยางดี  จึงจะสําเร็จไดตามความปรารถนา  

หนาที่ของครูจึงยกยองวาเปนหนาที่สําคัญยิ่งนัก . . .   

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแก         

ครูอาวุโส  ประจําป พ.ศ. 2522   ซึ่งมีขอความที่แสดงถึงคุณลักษณะของครูที่ดีไวดังนี้ 

   “ครูที่แทนั้นเปนผูกระทําแตความดี  คือ ตองขยันและอุตสาหะ  พากเพียร  เอื้อเฟอ 

เผื่อแผ  เสียสละ  ตองหนักแนน  อดกลั้น  อดทน  ตองรักษาวินัย  สํารวมระวังความประพฤติ            

และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความ

สนุกรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน  ตองตั้งใจใหมั่นคงและแนวแน  ตองซื่อสัตย  รักษาความ

จริงใจ  ตองเมตตา  หวังดี  ตองวางใจเปนกลาง  ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ  ตองอบรมปญญาให

เพิ่มพูนสมบูรณข้ึน  ทั้งในดานวิทยาการและความฉลาด  รอบรูในเหตุและผล”  (คุรุสภา.  2524: 3) 

  กมล  สุดประเสริฐ ; และคนอื่นๆ  (2523: 122-126)  ไดส รุปคุณลักษณะของ                         

ครูประถมศึกษาไวดังนี้  ครูควรมีลักษณะพิเศษหลายอยาง  เพราะครูตองเปนแบบอยางแกผูเรียนใน

ดานลักษณะทาทาง  ความขยัน  หมั่นเพียร  ความประหยัด  ความรวมมือ  และที่สําคัญคือ  ความรัก

เด็กและรักสังคม  ครูตองใหความรวมมือกับชุมชนและสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม  ครูตองมี

ความรู  ความสามารถในเรื่องหลักสูตรและการสอน  ครูตองรูเร่ืองพัฒนาการของผูเรียนและลักษณะ

การเรียนรูของผูเรียน  และครูตองมีสวนรับผิดชอบชวยเหลือโรงเรียน  โดยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ  

ตลอดทั้งการชวยดูแลรักษาโรงเรียน 

  สุลักษณ ศิวรักษ (2525: 54)  สรุปลักษณะครูที่ดีจากพระไตรปฎกของพระพุทธเจาไว               

7 ประการ  ดังนี้ 

   1. ปโย  คือ  การทําตัวใหเปนที่รักแกศิษยและบุคคลทั่วไป 

   2. ครุ  คือ  เปนบุคคลที่มีความหนักแนน  มีจิตใจมั่นคง  กอปรดวยความรูนาเคารพ 

   3. ภาวนีโย  คือ  เปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความประพฤติอันดีงาม 
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   4. วัตตา  คือ  เปนผูมีความมานะในการตักเตือน  ส่ังสอนโดยไมเกรงกลัววาใครจะ

เกลียดหรือโกรธ  มีความเฉลียวฉลาดในการใชคําพูด 

   5. คัมภีรัญจะ  กะถัง  กัตตา  คือ  รูจักสอนจากงายไปหายากหรือมีความลึกซึ้งขึ้น

ตามลําดับ 

   6. โนจัฏฐาเน  นิโย  ชะเย  คือ  รูจักแนะนําในทางที่ถูกที่ควร  ไมแนะนําใหออก          

นอกลูนอกทาง 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526: 13-15)  กําหนดแนวทางการ

พิจารณาคัดเลือกครูดีเดนไว 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

   1. คุณลักษณะทั่วไปของครูที่จะตองมีคุณสมบัติ  คือ  มีความเสียสละในดานเวลา  

แรงงานและทรัพยส่ิงของ  มีความซื่อสัตยสุจริต  รูจักเคารพกฎหมาย  มีความยุติธรรม มีวินัยในตนเอง

และหมูคณะ  รูจักมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  มีความมัธยัสต  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ปฏิบัติงานดวยความขยันอดทน อยางเสมอตน            

เสมอปลาย  ไมเปนนักเลงผูหญิง  นักเลงสุรา  และนักเลงการพนัน  มีความสามารถในการคิดวิจารณ

และตัดสินใจอยางมีเหตุผล  มีความรูความสามารถ   และรับผิดชอบในหนาที่การงานที่ไดรับ

มอบหมาย  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  นักเรียน  และประชาชนทั่วไป 

   2. ลักษณะการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในหนาที่รวม 25 ขอ  แบงเปนการ

ปฏิบัติงาน 15 ขอ  ประกอบดวย  งานดานการสอน  การวัดผลและตรวจผลงาน  การทํางานธุรการ

และบริการ  การอบรมนักเรียน  การปกครองชั้น  การจัดกิจกรรมพิเศษ  การติดตอกับหนวยงานอื่น             

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  และผลการปฏิบัติงาน 10 ขอ  ประกอบดวยคุณลักษณะของนักเรียน                  

ผลการเรียนของนักเรียน  ผลงานของนักเรียนและผลงานอื่นๆ  

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2528: ปกหลัง)  กําหนดคุณลักษณะของครูดีไว

ดังตอไปนี้  มีความรูดีและหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีความ

ประพฤติดีและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  รักษาวินัยดี  ปฏิบัตติามวินัยโดยครบถวน  กระทําตน

เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  สอนและอบรมศิษยโดยใชหลักวิชาทางการศึกษา  มีความรักและเมตตาตอ

ศิษยทุกคน  ติดตามสงเสริมแกไขการเรียน  และความประพฤติของศิษย  และละเวนอบายมุขไดอยาง

เด็ดขาด  โดยเฉพาะสุรา  การพนัน  และบุหร่ี 
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  คณะกรรมการขาราชการครู  (2529 : 12)  ไดสรุปลักษณะของครูที่พึงประสงคไวในการ 

ประชุมสัมมนา  เร่ือง  การปฏิรูปการฝกหัดครูตามโครงการพัฒนาศึกษาอาเชี่ยน  เมื่อวันที่  24 – 27  

ธันวาคม  2524  ดังนี้ 

   1. มีความเปนครู  คือ  ทําตนเองเปนตัวอยางที่ดี  มีเมตตาปราณี  รักอาชีพครู           

ใฝรู  โลกทัศนกวาง  รับผิดชอบตอหนาที่  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีวุฒิภาวะ  ยุติธรรม  มีชีวิต          

ที่สงบและเรียบงาย  มีบทบาทในการชวยเหลือชุมชนมากขึ้น 

   2. มีความรูในดานตอไปนี้   คือ 

    2.1   วิชาเฉพาะอยางลึกซึ้งเหมาะสมกับระดับการศึกษาที่จะสอน 

    2.2   วิชาครู  วิทยาการจัดการ  จิตวิทยา  ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน             

การวิจัย  การประเมินผล 

    2.3    ความรูทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ

ธรรมชาติ 

   3. มีความสามารถในวิธีสอน  วิธีอบรมและการพัฒนาการเปนผูนํา  ผูตามและ               

ผูประสานงานที่ดีโดยไดรับการฝกปฏิบัติเหมาะสมจนเกิดเปนทักษะ 

  ธีรพงศ แกนอินทร; นิราศ จันทรกิจ; และ สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย  (2529: 86-102)             

ไดศึกษาคุณลักษณะของครูโดยการศึกษาวิเคราะหประวัติครูดีเดน  จากหนังสือประวัติครู  จํานวน           

24 คน  พบวา  คุณลักษณะของครูที่ดีอันเปนลักษณะรวมกวางๆ  มีดังตอไปนี้  มีความตั้งใจทํางาน

อยางจริงจังดวยความรัก  และรับผิดชอบ  มีความขยันขันแข็ง  มีความเสียสละ  เปนผูใฝรูใฝเรียน  

อุทิศเวลาใหแกงานราชการ  มีกิริยามารยาทเรียบรอย  มีเมตตากรุณา  มีความซื่อสัตยสุจริต                         

มีอารมณแจมใสราเริง  มีอารมณขัน  มีอัธยาศัยดี  มีมนุษยสัมพันธดี  เปนผูที่คอยชวยเหลือผูอ่ืน                 

มีความรักศิษย  หวงใยเอาใจใสตอศิษย  ถายทอดความรูใหแกศิษย  โดยไมปดบังอําพราง  มีจิตใจ

โอบออมอารี  ประกอบแตกรรมดี  วางตนอยูในศีลธรรม  เปนคนที่เฉลียวฉลาดเปนผูที่มีความคิดริเร่ิม  

เปนคนไมถือตัว  มีความมักนอย  มีจิตใจแนวแนมั่นคง  มีความกลาหาญ  มีความคิดกวางไกล                 

มีความสุขุมรอบคอบ  มีความกตัญู  มีความยุติธรรมกับทุกคน  ทํางานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน               

มีความมัธยัสถ  เปนคนตรงตอเวลา  ใหเกียรติยกยองผูอ่ืน  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีความเลื่อมใสใน

ศาสนาอยางจริงจัง  และมีความเปนผูนํา  มีขันติ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  ฝายพัฒนาขาราชการครู  กองวิชาการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการขาราชการครู           

(2529: 1)  ไดกําหนดคุณลักษณะของครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไวดังนี้  คือ  

“สอนดี   มีระเบียบ  เพียบคุณธรรม   นําสังคม”   พรอมกับการกําหนดคุณลักษณะดังกลาว                   

เพื่อพัฒนาวินัยและจริยธรรมสําหรับขาราชการครู  6  เร่ือง   คือ 
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   1. การปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ : ตรงเวลา 

   2. การปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ : การแสวงหาทางใหมๆ ในการเรียนการสอน 

   3. การปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ : การคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียน 

   4. การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

   5. การประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 

   6. การมุงมั่นในการทําประโยชนแกสังคม 

  พุทธทาสภิกขุ (2530: 1-27) ไดบรรยายเรื่องธรรมสําหรับครู  ระหวางวันที่  4 – 29  

กันยายน 2527   ณ  สวนโมกขพลาราม  จังหวัดสุราษฎรธานี     ซึ่งมีความบางตอนแสดงถึง

คุณลักษณะของครูที่ดีไวดังนี้ 

   “ครูในฐานะที่ไดรับการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล ควรกอรปดวยคุณธรรมของคร ู คอื  

เปดประตูทางวิญญาณของสัตวโลกที่ปดดวยอวิชชาใหออกมาสูแสงสวางและอิสรภาพทางจิต                   

มีลักษณะสูงสงในแงคุณธรรม  มีหนาที่พัฒนามนุษยใหเปนในทางที่ถูกวิถีทาง  มีจิตใจเปยมดวย

เมตตากรุณาและปญญา  ทําบุญคุณและมีประโยชนแกโลกอยางมหาศาลโดยไดรับประโยชน        

ตอบแทนเพียงเลี้ยงชีวิตได  ครูตองสรางเด็กใหมีสติปญญา  มีเหตุผล  ชวยใหเขาหลุดพนจากสัญชาติ

ญาณอยางสัตว  สามารถสรางบานสรางชาติและสังคมโลก  เปนพุทธมามกะที่สมบูรณ  รูจักผิดชอบ

ชั่วดี  เชื่อฟงบิดามารดาและใหเขารูจักวา “ไท” (อิสระจากกิเลส)    “มัชฌิม”  (ทางสายกลางอริยมรรค)     

“โชคดี” (ทําดีทางกาย วาจา ใจ)   “เกียรติ” (รูวาตนเองไดทําดี ถูกตอง มีคุณคาควรแกการภาคภูมิใจ) 

  คณะอนุกรรมการสงเสริมวิชาชีพครู  (คุรุสภา. 2532 : 1)  ไดประกาศเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครู  เมื่อเดือนสิงหาคม  2532  วาครูควรมีคุณลักษณะพื้นฐานอยางนอย  4  ประการ  คือ 

   1. รอบรู  คือ  จะตองมีความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทั่วไปและรอบรู

เร่ืองราวเกี่ยวกับอาชีพของตน 

   2. สอนดี  คือ  สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ  คือ  มีศรัทธาในอาชีพของตน  ตั้งใจใชความรู  

ความสามารถในอาชีพ  เพื่อเยาวชนและสังคม  มีความซื่อสัตย  มีความรับผิดชอบตออาชีพ  และ        

มีความรักปรารถนาดีตอเยาวชน  ตลอดจนอุทิศเวลาใหกับศิษย 

   4. มุงพัฒนา  คือ  ปรับปรุงตนเอง  ใฝศึกษาหาความรู  คิดคนหาความรูที่ทันสมัย 

  สุมน  อมรวิวัฒน  (2535: 13-16) กลาวถึงความเปนครูวา  มี 2 ลักษณะ  คือ 

   1. คุณลักษณะ  หมายถึง  ลักษณะดังตอไปนี้  รูปลักษณ (Appearance) ของครู          

มีความสดชื่นแจมใสสะอาดตา  รูจักตื่นตัว  มีความหนักเอาเบาสู  มั่นใจในตนเอง  มีความรูรอบ             
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เปนกัลยาณมิตร  มีความฉลาดและสุภาพ  และกิจลักษณ  (Performance) ของครู  ตองมีการพัฒนา

ทางกาย  การพัฒนาความประพฤติ  การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปญญา 

   2. คุณธรรมของครู  ไดแก  หลักของการยอมรับ  เปนการยอมรับและใหเกียรติ

ระหวางครูกับศิษย  หลักของการไววางใจ  เปนความไววางใจตอกันระหวางครูกับศิษย  มีความจริงใจ  

ความรับผิดชอบตอหนาที่และมีความสุจริตทั้งทางกาย  วาจาและใจ  หลักของความผูกพัน  เปนการ

สํานึกในคุณคา  ความผูกพันจากความรัก  และความเขาใจระหวางครูกับศิษย  ครูดีจึงทํางานในหนาที่

ของตนดวยความรัก  ซึ่งหมายถึงฉันทะ  และหลักของการชวยเหลือเกื้อกูล  ครูดีตองเปนผูนําทาง      

เปนผูใหคําปรึกษาชี้แนะตางๆ  ใหกับศิษยและเปนผูที่พรอมจะชวยเหลือศิษย  ซึ่งหมายถึง  ความ

เมตตากรุณา 

  จากการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพครู   เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรมสําหรับครู

และลักษณะครูที่ดี  จากเอกสาร  ตําราและงานวิจัยขององคกรทางการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  นํามา

สรุปองคประกอบจริยธรรมครูดังตาราง 3  พบวาองคประกอบของจริยธรรมครูตามทัศนะของ

ผูทรงคุณวุฒิและองคกรทางการศึกษาที่สอดคลองกันและมีความถี่มาก 3 อันดับแรก  ไดแก   

   1. ความรับผิดชอบ 

   2. ความเมตตากรุณา 

   3. ความยุติธรรม 

ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบจริยธรรมครูทั้ง 3 ดานดังกลาวมาใชในการศึกษาครั้งนี้  
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ตาราง 3     องคประกอบของจริยธรรมครูตามทัศนะของผูทรงคุณวุฒิและองคกรทางการศึกษา 

 

      

 

 

 

                   จริยธรรม       

 

ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิ 

และองคกรทางการศึกษา  

  ซ
ื่อสั
ตย
 

  รั
บผิ
ดช
อบ

 

  เ
มต
ตา
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า 
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สีย
สล
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เบ
ียบ
วิน
ัย 
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  อ
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น 

  รั
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ละ
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ัทธ
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  ย
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ั่นใ
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าส
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  ส
าม
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  ป
ระ
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ระเบียบคุรุสภา  พ.ศ.2526              

จรรยาบรรณอาชีพครู  (จุฬาฯ, 2529)              

ระเบียบประเพณีครู  (คุรุสภา, 2531)              
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2533              
คุณธรรมสําหรับครู  (สปช., 2529)              
ยนต  ชุมจิต  (ความเปนครู, 2531)              
เกริก วยัคฆานนท  (ความเปนครู, 2532)              

พิภพ  ชวังเงิน  (จริยธรรมวิชาชีพ, 2545)              

พระบรมราโชวาท ร. 9  (2522)               

กมล  สุดประเสริฐและคณะ   

(กรมการฝกหัดครู,2523) 
             

สุลักษณ  ศิวรักษ   

(ทัศนะทางการศึกษา,2525) 
             

ครูดีเดน (สปช, 2526)              
คุณลักษณะครูดี  (กค., 2528)              

ลักษณะครูที่พึงประสงค  (กค., 2529)              

ธีระพงศ  แกนอินทรและคณะ 

(สัมมนาคุณธรรมครูจุฬา,2529) 
             

พุทธทาสภิกขุ              

สุมน  อมรวิวัฒน   

(คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของครู, 2535) 

             

รวม 10 13 11 8 12 9 9 6 9 5 5 8 7 
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 จริยธรรมครูทั้ง 3 ดานดังกลาว  ไดมีการกําหนดพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้ไวใน

หมวดที่ 2  คุณธรรมจรรยาบรรณ  ของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูพ.ศ. 2533 (คุรุสภา, 2533)              

ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในการวิจัยครั้งนี้  

ดังนี้ 

 

ตาราง 4   พฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้ของจริยธรรมครู 

 

คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมบงชี้ 

1.  มีความ 

     รับผิดชอบ 

1.1  มุงมั่นในผลงาน 

1.2  ใชเวลาอยางมีคุณคา 

 

1.3  ปฏิบัติหนาที่ครบถวน 

1.1.1  พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

1.2.1  วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา 

1.2.2  ใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

1.3.1  วางแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบ 

1.3.2  ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ 

1.3.3  มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน 

1.3.4  ปฏิบัติภารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ 

1.3.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2.  มีความ 

     เมตตากรุณา 

 

 

 

 

 

2.1  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   

      ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน 

      และสังคม 

2.2   มีความสนใจและ  

        หวงใยในการเรียน 

        และความประพฤติ    

        ของผูเรียน 

2.1.1  ไมนิ่งดูดายและเต็มใจชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ 

2.1.2  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูอื่นใหไดรับ 

          ความสุขและพนทุกข 

2.2.1  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเด็กใหไดรับความสุขและพนทุกข 

2.2.2  เปนกันเองกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผย   

           ไววางใจและเปนที่พึ่งของผูเรียนได 

3.  มีความ 

     ยุติธรรม 

 

 

3.1  มีความเปนธรรมตอ 

       นักเรียน 

 

3.2  มีความเปนธรรมตอ 

       เพื่อนรวมงานและ 

       ผูบริหาร   

3.1.1  ยินดีชวยเหลือผูเรียน  โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 

3.1.2  เอาใจใสและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง 

3.1.3  ตัดสินปญหาของผูเรียนดวยความเปนธรรม 

3.2.1  ยินดีชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูบริหาร  โดยไมเลือกที่รัก 

          มักที่ชัง 

3.2.2  เอาใจใสและปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเสมอภาค 

          และไมลําเอียง 
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3.  เอกสารที่เก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 3.1   ความหมายของเหตุผลจริยธรรม 
  โคลเบอรก  (Kohlberg.  1976: 49-50)  ใหความหมายของคําวา เหตุผลเชิงจริยธรรม  

หมายถึง  เหตุผลของบุคคลที่ใชในการตัดสินเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  

เหตุผลนี้แสดงใหเห็นเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังของการประพฤติพฤติกรรมนั้นๆ   

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 2-5)  ใหความหมายของคําวา เหตุผลเชิงจริยธรรม  

หมายถึง  เหตุผลในการเลือกหรือไมเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนเครื่องแสดง

มูลเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําของบุคคล  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ประเภทตางๆ  ตลอดจนพัฒนาการทางดานอื่นๆ ของบุคคล  โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญา

และพัฒนาการทางดานอารมณดวย   

  อัญชลี เครือคําขาว (2540: 57) ใหความหมายของคําวา  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง 

เหตุผลที่บุคคลใชในการตัดสินใจหรืออยูเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรม

ตางๆ  เมื่อบุคคลใชเหตุผลจะสามารถวินิจฉัยไดวาเปนเหตุผลระดับใด   

  ดวตา เครือทิวา (2544: 14)  ใหความหมายของคําวา  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง 

เหตุผลที่บุคคลใชในการตัดสินใจหรือยูเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตางๆ  

เมื่อบุคคลใชเหตุผลจะสามารถวินิจฉัยไดวาเปนเหตุผลระดับใด  ซึ่งเหตุผลที่แสดงออกมาจะแสดงถึง

พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล  โดยเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับตํ่าสุดเปนระดับที่บุคคลมี

ความเห็นแกตัวมากที่สุด  และคอยๆ ลดความเห็นแกตัวลงตามลําดับข้ัน  เปลี่ยนเปนเห็นแกพวกพอง  

เห็นแกสวนรวม  จนในที่สุดเปนการทําความดีเพื่อความดีโดยแทจริง  โดยไมหวังผลตอบแทนจากการ

กระทํานั้น   

  จากความหมายขางตน  สรุปไดวา  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เหตุผลในการเลือกที่

จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้น  เหตุผลนี้จะแสดงถึง

แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล  

 
  3.2    ความสําคัญของเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  เปนที่ยอมรับกันวา  ในชีวิตประจําวันของคนเราจะตองเผชิญกับปญหาที่ตองขบคิดตอง

ตัดสินใจอยูตลอดเวลา  ปญหาบางอยางงายตอการตัดสินใจ  ไมตองใชความคิดใชเวลามากนักแต

บางปญหามีความยุงยากซับซอนตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจ  

บุคคลที่พิจารณาสิ่งตางๆ  ดวยเหตุผล  จะสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมกอใหเกิดผลดีตอ

ตนเองและสังคม 
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  พิชาญ  สําอางศรี  (2527: 14)  กลาววา  เหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนเหตุผลที่บุคคลใชใน

การตัดสินใจหรืออยูเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตางๆ  เมื่อบุคคลไดให

เหตุผล  เราสามารถวินิจฉัยความไดวา  เปนเหตุผลข้ันไหนตามทฤษฎีของโคลเบอรก  ซึ่งแบงออกเปน 

3 ระดับใหญ  คือ  ระดับตํ่าหรือระดับกอนกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการของตนเองเปน

ศูนยกลาง  ระดับกลางหรือระดับตามกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการของกลุมคนเปนหลัก  

ระดับสูงหรือระดับเหนือกฎเกณฑ  มีลักษณะยึดความตองการและประโยชนของสวนรวมเปนหลัก   

แตละระดับจะแบงแยกยอยออกเปนระดับละ 2 ข้ัน  รวมเปนขั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน 

  เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นต่ําสุด  เปนขั้นที่บุคคลมีความเห็นแกตัวมากที่สุดและคอยๆ               

ลดความเห็นแกตัวลงตามลําดับข้ัน  เปลี่ยนเปนเห็นแกพวกพองในที่สุดยึดหลักอันเปนอุดมคติ               

โดยเห็นแกสวนรวมอันหมายถึงมนุษยชาติ  ฉะนั้นการที่บุคคลมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับสูง  

ยอมเปนที่ตองการของสังคม 

  โคลเบอรก (Kohlberg.  1970: 58-63) เชื่อวาการสอนจริยธรรมแกเด็กจะบรรลุเปาหมาย  

ใหเด็กมีจริยธรรมอยางแทจริงนั้น  ทําไดก็เพียงโดยการสอนใหเขามีหลักในการตัดสินใจทางจริยธรรม 

ที่ถูกตอง  เพราะหลักทางจริยธรรมเปนสิ่งที่บุคคลไดใชในการแกปญหาขัดแยงทางจริยธรรมระหวาง

บุคคล  เปนเกณฑหรือแนวทางสําหรับการประพฤติ  เปนเหตุผลสําหรับการตัดสินใจในการประพฤติ

ปฏิบัติ  ความสามารถในการใชจริยธรรม  ซึ่งบุคคลอาจมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกตางกัน

ออกไป  โคลเบอรกจึงสนับสนุนใหมีการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงขึ้น  ทั้งนี้เพราะ

จริยธรรมขั้นสูงดีกวาขั้นต่ํา  โคลเบอรกใหเหตุผลคํากลาวของเขาไวดังนี้ 

   1. คนที่ใหเหตุผลข้ันสูงสามารถจะแกปญหาไดดีกวาคนที่ใหเหตุผลข้ันต่ํา 

   2. คนที่ใหเหตุผลข้ันสูงสามารถมองเห็นความแตกตาง  มองเห็นความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของสิ่งตางๆ ได  เชน  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางกฎหมายกับความยุติธรรมและ

มีความสามารถในการคิดหรือเขาใจหลักการที่เปนสากล  เชน  หลักของความยุติธรรมไดดีกวาคนที่ให

เหตุผลข้ันต่ํา (Fenton Edwin.  1976: 188-193)  จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  ความสามารถใน

การตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมในสถานการณตางๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลและควร

สงเสริมใหเด็กมีทักษะดานนี้ไว 

  จากผลการวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก  (ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 11)  ยืนยันวา  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  และสามารถทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอันแสดงถึงความมีจริยธรรม                

สูงมากกวาผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําอยางเชื่อมั่นได  และดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ไดกลาวสรุปจาก

การวิจัยเรื่อง  “จริยธรรมของเยาวชนไทย”  วาเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนลักษณะหนึ่ง  ซึ่งควรไดรับการ
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สงเสริม  เพื่อพัฒนาจริยธรรมของบุคคล  และผลการวิจัยนี้มีประโยชนอยางยิ่งในการใหแนวทางใน

การสรางหลักสูตรและวิธีฝกอบรมทางจริยศึกษาแกเยาวชนไทย 

 
 3.3  การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  นักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม  คือ  เพียเจท  และโคลเบอรก  ไดใชการอางเหตุผล

เชิงจริยธรรมเปนเครื่องแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 3; 

อางอิงจาก Piaget.  1932; & Kohlberg. 1969) ทั้งนี้เพราะการศึกษาลักษณะทางจริยธรรมดานอืน่นัน้

ทําไดยาก และไมสามารถแสดงพัฒนาการไดอยางชัดเจน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 29)                  

ซึ่งวิธีการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่นิยมใช  เปนวิธีการวัดตามแนวคิดของเพียเจท                 

และโคลเบอรก  โดยเนนที่พัฒนาการทางการคิดและการตัดสินทางจริยธรรมมี 3 วิธีการ  ดังนี้               

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 41-43)  
 

   3.3.1 วิธีการตอบโดยอิสระ 
    วิธีนี้ใชการเลาเร่ืองใหผูถูกวัดฟงทีละเร่ือง  โดยเรื่องที่เลานี้เปนเหตุการณขัดแยง

ระหวางความตองการสวนบุคคลกับกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคม  เชน  การใหยาทําลายชีวิตแก         

ผูเจ็บปวยทรมานที่อยากตาย  หรือผูขัดสนทรัพยขโมยยารักษาโรคมะเร็งมาใหภริยา  เปนตน  ผูถูกวัด

จะตองใหเหตุผลในการที่ไดตัดสินใหตัวเอกในเรื่องกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น  เหตุผลที่ผูตอบใหเกี่ยวกับเร่ืองที่เลาใหฟง  ทั้งหมด 6 ถึง 9 เร่ืองนั้น  จะถูก

นํามาวิเคราะหเนื้อหาโดยผูชํานาญการ  เพื่อจัดเขาขั้นจริยธรรม  ข้ันที่ 1 ถึง 6  ตามทฤษฎีพัฒนาการ

ของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  โดยมีวิธีการใหคะแนนเปน 2 ประเภท  คือ  ระบบให

คะแนนรวม  และระบบใหคะแนนละเอียด  ซึ่งระบบใหคะแนนรวมนั้น  ผูตรวจจะตัดสินวาเนื้อหาใน 

แตละเรื่องไดพาดพึงถึงเหตุผลข้ันใดมากที่สุดก็ใหคะแนนในขั้นนั้น  ดังนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

ผูตอบแตละคนจึงเปนคะแนนฐานนิยม  หรือข้ันที่ผูตอบใชบอยที่สุดจากการถามทั้งหมด 6 ถึง 9 เร่ือง

นั่นเอง  สําหรับระบบใหคะแนนละเอียด  ผูตรวจจะใหคะแนนความคิดแตละหนวยวาอยูในขั้นใด  ซึ่ง

คําถามแตละเร่ืองอาจประกอบดวยความคิดหลายหนวย   เมื่อตรวจครบทุกเรื่องแลวจึงหาความถี่รวม

ของแตละขั้น  แลวรายงานเปนเปอรเซ็นตในแตละขั้น  รวม 6 ข้ัน  เปน 100 เปอรเซ็นตสําหรับผูตอบ 

แตละคน 

    วิธีการตอบโดยอิสระนี้  มีประโยชนในการศึกษาความคิดเห็นและธรรมชาติของ

จริยธรรมของผูตอบแตละคนอยางละเอียด  แตมีขอจํากัดอยูหลายประการ  ดังที่มีผูวิจารณไว                

(ดวงพร  พิณธุรักษ.  2545: 35; อางอิงจาก Kurtines & Grief.  1974; และ Rest.  1976)   คือ ความ

ไมมีแบบแผนที่แนนอนของคําถาม  เพราะผูสัมภาษณสามารถกระตุนใหผูตอบใหรายละเอียดของ
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คําตอบไปในแนวทางที่ตองการศึกษาได  สวนการตรวจใหคะแนนก็คอนขางยากและซับซอน  ตองใช

ผูตรวจที่ผานการฝกฝนมาแลวเปนอยางดี  ไมเชนนั้นจะเกิดความลําเอียงในการตรวจไดมาก  

นอกจากนี้การรายงานผลคะแนนที่ไดก็มีหลายระบบ  ทําใหยากแกการตีความ  และยังตองใชเวลา

มากในการวัดดวย  ทําใหวิธีนี้มีความไมคลองตัวในการใชและไมเหมาะสมที่จะใชในการวิจัยที่ตองการ

วัดตัวแปรอื่นๆ อีกดวย 
 

   3.3.2 วิธีการวัดแบบมีตัวเลือก 
    วิธีนี้ใชการกระตุนความคิดของผูตอบดวยเรื่องขัดแยงทางจริยธรรม  แลวจัดหา

คําตอบใหผูตอบไดเลือกขีดถูกในคําตอบที่ใกลเคียงกับความคิดของตนมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ            

ในแตละเรื่อง  ซึ่งฮาน; สมิธ; และบล็อค  (ดวงพร พิณธุรักษ.  2545: 35; อางอิงจาก Hann; Smith; & 

Block.  1968) เปนผูเร่ิมใช  โดยมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบในแตละเรื่อง  สําหรับประเทศไทย              

ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2520) ไดทําการวิจัยเรื่อง  “จริยธรรมของ

เยาวชนไทย”  โดยใชการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยวิธีนี้เพื่อความคลองตัว  โดยใชเร่ือง 

10 เร่ือง  ที่เปนสามัญสําหรับเยาวชนไทย  เชน  การบริจาคโลหิต  การคืนเงินที่พอคาทอนเกิน                 

การขามถนนที่ทางมาลาย  เปนตน  และในแตละเรื่องจะมีตัวเลือกเหตุผลที่จะกระทําหรือไมกระทํา            

6 ตัวเลือก  ซึ่งเปนตัวเลือกประจําในแตละขั้นตามทฤษฎีของโคลเบอรก 

    วิธีวัดแบบนี้มีลักษณะเปนปรนัย  สามารถสรางและใชไดอยางมีมาตรฐานสูง  

เนื่องจากมีการจัดใหขีดคําตอบ  และการใหคะแนนเปนแบบแผนเดียวกันหมด  ทําใหสามารถขจัด

ความลําเอียงในการสัมภาษณและการใหคะแนนได  ดังที่ยัสเซน (ดวงพร พิณธุรักษ.  2545: 35; 

อางอิงจาก Yussen.  1976) ไดรายงานผลการวิจัยที่ใชวิธีการวัดแบบปรนัย 12 ตัวเลือก  ซึ่งปรากฏผล

เปนที่นาพอใจอยางยิ่ง  แตการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบปรนัย 6 ตัวเลือก หรือ 12 

ตัวเลือกนี้  ก็ยังมีขอจํากัดในการใช  โดยที่อาจจะมีปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของตัวเลือกวาจะตรงกับ         

ข้ันทั้ง 6 ของโคลเบอรกหรือไม  และการที่มีคําตอบใหเลือกนั้น  จะเปนการเราใหผูตอบเลือกในขั้นที่สูง

หรือต่ํากวาขั้นจริยธรรมที่แทจริงของตนมากนอยเพียงใด  ดังเชนผลการวิจัยของเรสท; ทูเรียล; และ 

โคลเบอรก  (ดวงพร พิณธุรักษ.  2545: 35 ;อางอิงจาก Rest; Turiel; & Kolhberg.  1969)  ที่แสดงวา

ผูตอบจะเขาใจประโยคที่ใชหลักจริยธรรมต่ํากวาขั้นของตนทุกขั้น  รวมทั้งเขาใจประโยคที่ใชหลัก

จริยธรรมตรงกับข้ันจริยธรรมของตนเอง  นอกจากนี้ยังเขาใจประโยคที่มีข้ันจริยธรรมสูงกวาขั้นของตน

อีกหนึ่งถึงสองขั้น  และผูที่เขาใจประโยคที่ใชหลักจริยธรรมสูงกวาขั้นจริยธรรมของตนได  ก็จะเลือก

ประโยคที่ใชหลักจริยธรรมสูงกวาตนหนึ่งถึงสองขั้น  แทนที่จะเลือกประโยคที่ตรงกับข้ันจริยธรรมที่

แทจริงของตน  ดังนั้น  คะแนนที่ไดจากการวัดดวยวิธีนี้  จึงอาจเปนคะแนนที่สูงเกินความเปนจริงไปได

ประมาณหนึ่งขั้นในทฤษฎีของโคลเบอรก         
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  3.3.3 วิธีประเมินผลและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา 
    วิธีนี้เปนการปรับปรุงวิธีการตอบ  จากวิธีการตอบแบบจัดหาคําตอบใหเลือก            

(วิธีที่ 2)  โดยเรสท  (ดวงพร พิณธุรักษ.  2545: 35; อางอิงจาก Rest.  1976)  เห็นวา  วิธีการที่มีผูใช

อยูเดิมนั้น  ตัวเลือกมีลักษณะของการชักจูงใหยอมรับเหตุผลในข้ันตางๆ  แตในการพิจารณาเหตุผล

เชิงจริยธรรมยังขึ้นอยูกับการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของและการเห็นความสําคัญของประเด็นตางๆ ที่

เกี่ยวของในเรื่องนั้นอยางกวางขวาง  เรสทและคณะจึงไดพัฒนาวิธีการวัด  ชื่อ  Defining Issue Test  

(DIT)  ข้ึน  ซึ่งวิธีนี้สามารถวัดไดวาประเด็นทางจริยธรรมประเด็นใดสําคัญในเรื่องหนึ่งๆ  โดยให

คําตอบมาหลายประเด็นที่เขาอยูในขั้นของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตางๆ  และในแตละเรื่องจะให

ผูตอบประเมินคาประเด็นตางๆ ทุกประเด็นที่ใหไว  แลวใหนํา 4 ประเด็นที่ผูตอบเห็นวาสําคัญที่สุดมา

เรียงลําดับความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับวิธีการใหคะแนนแกผูถูกวัดแตละคนนั้น  เรสทไดแนะนําไว 

3 ประเภท  คือ  ใชดัชนีประเมินคา  ดัชนีเรียงลําดับ  และดัชนีข้ันพัฒนาการ  ซึ่งเมื่อไดทําการวิจัยเพื่อ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของดัชนีทั้ง 3 ประเภทนี้  ก็ทําใหทราบวา  ดัชนีเรียงลําดับใหคาความเชื่อมั่น          

สูงที่สุดและมีความสัมพันธทางบวกสูงที่สุดกับความสามารถในการเขาใจเรื่องดวย  ดังนั้น  จึงควรใช

ดัชนีเรียงลําดับมากที่สุด 

  จะเห็นวาวิธีการวัดระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมแตละวิธี  มีการเสนอสิ่งเราใหกับ

ผูตอบ  การตอบ  การใหคะแนน  การตีความและการดําเนินการเก็บขอมูลที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละวิธี

ก็มีทั้งขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การที่จะเลือกใชวิธีการใดเพื่อวัดระดับการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมจึงตองพิจารณาทั้งขอดี  ขอจํากัดของแตละวิธี  และยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ

วิธีการวัดกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาดวย  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวัดแบบ           

มีตัวเลือก  โดยมีคําตอบใหเลือก 3 ตัวเลือก  เนื่องจากเปนวิธีการวัดที่มีความคลองตัว  มีลักษณะ

เปนปรนัย  ขจัดความลําเอียงในการสัมภาษณและการใหคะแนน  ขจัดความยุงยาก  ซับซอนในการ

ตอบ     

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 คุณภาพของเครื่องมือเปนสิ่งที่ สําคัญมาก   เพราะหากเครื่องมือไมมีคุณภาพแลว                

ผลของการวัดยอมเช่ือถือไมได  เครื่องมือที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติตางๆ  เชน  ความยากงาย  อํานาจ

จําแนก  ความเปนปรนัย  ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น  เปนตน  ทั้งนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงคุณภาพของ

เครื่องมือที่สําคัญและสามารถตรวจสอบโดยทางสถิติได  ไดแก  คาอํานาจจําแนก  ความเชื่อมั่น  และ

ความเที่ยงตรง  ดังนี้ 
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 4.1  คาอํานาจจําแนก 
  4.1.1 ความหมายของคาอํานาจจําแนก 
   พวงรัตน  ทวีรัตน  (2538: 130-132)  กลาววา  อํานาจจําแนกเปนคุณสมบัติของ

เครื่องมือที่สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุมที่มีคุณลักษณะตางกันในเรื่องที่ศึกษา  ถาเครื่องมือ

เปนแบบทดสอบวัดความรูและปญญา (Cognitive Domain)  ก็จําแนกออกเปนกลุมเกงและกลุมออน  

ถาเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือมาตรวัดทัศนคติ  ก็จําแนกเปนกลุม 2 กลุมที่มีความ

คิดเห็นหรือทัศนคติในทางบวกและทางลบ 

   ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ  (2543ก: 299)  กลาววา  คาอํานาจจําแนก  

หมายถึง  ความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 กลุมได นั่นคือ แยกเปนคนที่มีคุณลักษณะนัน้สงู  

กับคนที่มีคุณลักษณะนั้นต่ํา  เชน  วัดความซื่อสัตย  คนที่ไดคะแนนสูง  แปลวามีความซื่อสัตยมาก  

สวนคนที่ไดคะแนนต่ํา  แปลวาเปนคนที่มีความซื่อสัตยนอย   

   ล็อค (Lock.  1972: 553)  ใหความหมายของดัชนีคาอํานาจจําแนกวา เปนผลการวัด

ที่ตัดสินผูที่ทําถูกในกลุมสูงและผูที่ทําผิดในกลุมตํ่า 

   สรุปไดวา  อํานาจจําแนก  หมายถึง  คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถจําแนกหรือ

แยกผูตอบออกเปนกลุม 2 กลุมที่มีลักษณะตางกัน  ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  จําแนกเปนกลุมที่มี

จริยธรรมสูง  และกลุมที่มีจริยธรรมต่ํา 
 

  4.1.2 การหาคาอํานาจจําแนก 
   การหาคาอํานาจจําแนกของเครื่องมือสามารถแยกไดเปน 2 กรณี  ดังนี้ 

    4.1.2.1   เครื่องมือเปนแบบทดสอบซึ่งวัดทางดานพุทธิปญญา  มีวิธีหาคาอํานาจ

จําแนก  ดังนี้   

     4.1.2.1.1 ใช สูตรสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง -กลุมตํ่า              

เปนการหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  ซึ่งมีสูตรดังนี้  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 130) 
 

2

N
RR

r eu −=  

 

      เมื่อ      แทน   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ r
          แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง uR
          แทน จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน eR
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        N  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 

     4.1.2.1.2 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน        

ทั้งฉบับ  โดยที่คะแนนรายขอมีลักษณะเปน Dichotomus  สวนคะแนนทั้งฉบับมีลักษณะเปน                  

คาตอเนื่อง (Continous)  ใชการหาคาสหสัมพันธที่เรียกวา Point - Biserial Correlation  ซึ่งมีสูตรดังนี้                 

(พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 130) 

 

        pq
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      เมื่อ     แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล              pbisr
            ซึ่งก็คือ  คาอํานาจจําแนก 

         แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบับ XS
 

        pX  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับ 

            กลุมที่ไดคะแนนแบบรายขอเปน 1 

        qX  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับ 

            กลุมที่ไดคะแนนแบบรายขอเปน 0 

         p   แทน สัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 1 

         q  แทน  สัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 0 

 

      กรณีที่ตัวแปรคะแนนรายขอไมไดมีลักษณะเปน Dichotomus  ใหถือ

เสมือนวาคะแนนขอนั้นมีลักษณะเปนคาตอเนื่อง  และมีการแจกแจงเปนโคงปกติดวย  กรณีนี้ใชการ

หาคาสหสัมพันธแบบ Biserial Correlation  ซึ่งมีสูตรดังนี้      
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      เมื่อ     แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไบซีเรียล  ซึ่งก็คือ   bisr
            คาอํานาจจําแนก 

        y   แทน คาจุดตัดบนแกน Y ที่แบงพื้นที่ใตโคงเปนสัดสวน  
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            และ     p q
         แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบับ XS
       pX , qX  แทน คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร X  แตละพวก 

           p , q แทน สัดสวนของแตละกลุมในตัวแปร Y 

 

      นอกจากนี้ยังมี อีกวิธีหนึ่ง   คือ  การหาโดยเทคนิค  27 เปอร เซ็นต              

กลุมสูง – กลุมตํ่า  แลวนําสัดสวนของคาทั้ง 2 กลุม  ไปเปดหาคาอํานาจจําแนกจากตารางของ              

จุงเตห ฟาน 

    4.1.2.2    เครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือเปนมาตรวัดเจตคติ               

การหาคาอํานาจจําแนกใชวิธีการคํานวณ  ดังนี้   

     4.1.2.2.1 หาคาอัตราสวนวิกฤติ  t  เปนรายขอ  ตามวิธีการของ  t-test                  

ซึ่งมีสูตร ดังนี้  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 130)    
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      เมื่อ       แทน   คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที t
        HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

       LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 

        แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง H
2S

        แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมตํ่า L
2S

        n  แทน  จํานวนคนในแตละกลุมซึ่งเทากัน 

      การพิจารณาคา  t อาจใช   1.75  หรือ  2.0  ข้ึนไป   ซึ่ งหมายถึง                 

มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  หรือ .01  ตามลําดับ  
 

       4.1.2.2.2 ดัชนีพอยทไบซีเรียล (Point-Biserial Index) ดัชนีแบบนี้เปน

ลักษณะสหสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร  หรือคะแนน 2 กลุม  มีขอตกลงวา  คะแนนกลุมหนึ่งเปนแบบคา

ตอเนื่อง  อีกกลุมหนึ่งเปนแบบไมตอเนื่อง  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2543ก : 299)  ซึ่งมี

วิธีการคํานวณเชนเดียวกับเครื่องมือที่วัดพุทธิปญญา 
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     4.1.2.2.3 ดัชนีสหสัมพันธเพียรสัน  มีขอตกลงกันวา  กรณีตัวเลือกเปน

คะแนนแบบชวงเทากัน   เชน  1, 2, 3  หรือ  1, 2, 3, 4  หรือมากกวานั้น  เมื่อผูตอบเลือกตอบตัวเลือก

ที่มีคะแนนมากยอมไดคะแนนรวมมากดวยหรือผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนนอย  ยอมได

คะแนนรวมที่นอยดวย  ถาลักษณะของคะแนน 2 ชุดนี้ข้ึนลงตามกันแสดงวาขอนั้นจําแนกได แตถาไม

ข้ึนลงตามกันหรือข้ึนลงกลับกันแสดงวาคาอํานาจจําแนกไมดี  หรืออาจขึ้นลงกลับกันแปลวาเปนขอที่

ไมดี  ไมควรนํามาใชหรือควรปรับปรุง  และควรตรวจเช็คการใหคะแนนใหดี  อาจเปนขอเขียนแสดง             

ความคิดเห็นทางลบเวลาใหคะแนนก็จะตองกลับกัน  ความคิดนี้จึงเปนเรื่องสหสัมพันธของคะแนน          

คาตอเนื่องระหวางคะแนนขอนั้นกับคะแนนรวมของคนนั้น   (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 

2543ก: 302)  ในการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม               

(Item-total Correlation)  คํานวณโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  มีสูตรดังนี้  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545ข: 166)  
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      เมื่อ     แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน หรือดัชนี XYr

            คาอํานาจจําแนกรายขอ 

        N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

        ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนรายขอ (item) 

        ∑Y  แทน ผลรวมของคะแนนรวม (total) ที่ไมรวมขอที่นํามา 

            คํานวณ 

        YX∑  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และ คะแนน Y 

        ∑  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน X 2X

        ∑  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน Y 2Y
 

      การทดสอบนัยสําคัญของคาอํานาจจําแนก  สามารถตรวจสอบไดจาก

ตารางคาวิกฤติของ r แบบเพียรสัน  หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอรเพื่อความสะดวกในการ

คํานวณ 
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     4.1.2.2.4 การหาอํานาจจําแนกรวมทั้งฉบับ  กรณีหาคาอํานาจจําแนกเปน

คาสหสัมพันธในแตละขอ  ถาจะหาคาอํานาจจําแนกรวม  จะเอาคาอํานาจจําแนกมาเฉลี่ยโดยตรง

ไมได  เพราะ  ตัวเลขคาสหสัมพันธมีชวงไมเทากัน  จึงนิยมเปลี่ยนคาอํานาจจําแนก r เปนคะแนนชวง

เทากัน คือ  Z  กอน  โดยเปดตารางแปลงคา r เปน Z   คา  Z  ตัวนี้เรียกวา  Fisher’s Z  แลวนํามาหา

คา Z ดวยสูตร  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2543ก : 306) 
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      เมื่อ Z     แทน   คะแนนเฉลี่ยของคา  Fisher’s Z 

          แทน Fisher’s Z  ของขอที่ i iZ
          แทน จํานวนคนของขอที่ i in
      เมื่อคํานวณหาคา Z  ไดแลวสามารถเปดหาคา r  กลับ  จากตาราง  

Fisher’s Z  เชนเดียวกัน  
 

   จากวิธีการหาคาอํานาจจําแนกที่กลาวมาขางตน  พบวา  สามารถคํานวณไดหลาย

วิธีทั้งรายขอและรวมทั้งฉบับ  การเลือกใชวิธีใดจึงควรพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือ

และการใหคะแนน  สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีคํานวณจากคาสหสัมพันธระหวาง

คะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม (Item – total Correlation) เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสม

กับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย     

 
 4.2   ความเที่ยงตรง 
  4.2.1 ความหมายของความเที่ยงตรง 
   ความเที่ยงตรงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือ  ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้   

   สุนันท ศลโกสุม  (2525: 88)  กลาววา  ความเที่ยงตรง  หมายถึง  คุณสมบัติของ

เครื่องมือที่สามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดได  นั่นคือ  ตัวเลขที่ไดจากการวัดแทนคุณภาพของ

คุณลักษณะนั้นๆ  อยางครบถวน  ไมมีคุณลักษณะอื่นมามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของดวย  ความเที่ยงตรง

จึงตองมีเกณฑวา  ส่ิงที่วัดไดนั้น  เที่ยงตรงกับส่ิงที่มุงวัดอยางเดียว  ไมมีอิทธิพลจากคุณลักษณะหรือ

ส่ิงอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ 

   อนันต ศรีโสภา (2525: 93)  กลาววา  เครื่องมือหรือแบบทดสอบใดที่มีความ

เที่ยงตรง  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดในส่ิงที่เราตองการจะใหวัดไดอยางถูกตอง 
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   พวงรัตน ทวีรัตน (2538: 115)  กลาววา  ความเที่ยงตรง  เปนคุณสมบัติของเครือ่งมอื

ที่แสดงใหทราบวาเครื่องมือนั้นๆ  สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัดหรือตองการศึกษาไดถูกตองและ

ครบถวนเพียงใด 

   ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ  (2543ข: 246)  กลาววา  ความเที่ยงตรงเปน

คุณภาพของแบบทดสอบที่หมายถึง  แบบทดสอบที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือจุดประสงคที่

ตองการจะวัด 

   อนาสตาซี  (Anastasi.  1982: 27)  กลาววา  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  คือ  

แบบทดสอบนั้นใชวัดไดผลตามที่ตั้งใจ 

   อัลเลน; และ เยน  (Allen; & Yen.  1979: 95)  กลาววา  แบบทดสอบจะมีความ

เที่ยงตรงถาแบบทดสอบนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคที่จะวัด 

   สรุปไดวา  ความเที่ยงตรง  เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ทําหนาที่วัดในสิ่งที่ตองการ

วัดไดถูกตองตรงตามความมุงหมาย 
 

  4.2.2 ประเภทของความเที่ยงตรง 
   สมาคม Standards of Educational and Psychological Tests (1974)  ไดจัด

ประเภทของความเที่ยงตรงไว 3 ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้  (Anastasi.  1982: 131) 

    1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)   

    2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ  (Criterion – related  Validity) 

    3. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity) 

   ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ  (2543ข: 246-259)  ไดกลาวรายละเอียดของ

ความเที่ยงตรงทั้ง 3 ประเภทไว  ดังนี้ 

    1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  หมายถึง  เครื่องมือที่สามารถ

วัดไดตามเนื้อหาที่ตองการจะวัด  และการพิจารณาความเที่ยงตรงนี้  จะใชวิธีการวิเคราะหอยางมี

เหตุผล (Rational Analysis)  ดังนั้นความเที่ยงตรงชนิดนี้จึงขึ้นอยูกับบุคคลที่จะวิเคราะหจะทําใหผล        

ที่ไดมักไมคอยแนนอน  ขาดความเปนปรนัย  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แบงเปน 2 ชนิด คือ  

      1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล  (Logical Validity) บางครั้งเรียกวา  

ความเที่ยงตรงเชิงการสุม (sampling validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาขอสอบ

แตละขอนั้นวัดไดตรงตามตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม   ถาเปน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุม  ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานั้นจะตองพิจารณาวาแบบทดสอบ

ฉบับนั้นมีขอสอบแตละขอตรงตามพฤติกรรมที่จะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตารางวิเคราะห
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รายละเอียดหรือไม   ถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจะตอง

พิจารณาวาขอสอบของแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 

      1.2   ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity) เปนคุณภาพของ

แบบทดสอบที่พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดไดตรงตามคุณลักษณะที่นิยามไวหรือไม  ซึ่งเปนความ

เที่ยงตรงที่เหมาะสําหรับแบบทดสอบวัดความรูสึก (Affective domain)  เชน  การวัดทางดาน

บุคลิกภาพ  คานิยม เปนตน  ซึ่งแบบทดสอบเหลานี้กอนสรางขอสอบ  จะตองนิยามสิ่งที่จะวัดให

ชัดเจนกอน  หลังจากนั้นจึงจะสรางขอสอบหรือขอความใหสอดคลองกับนิยามที่กําหนดไว  แลวให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอสอบหรือขอความแตละขอวาสรางตรงตามนิยามไวหรือไม  ถาสรางไดตรง

ตามที่นิยามไว  ก็แสดงวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทางดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ

นั่นเอง  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้นจะสรางขอสอบใหมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดานความ

เที่ยงตรงเชิงเหตุผลมากกวาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 

    2. ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ  (Criterion – Related Validity)  หมายถึง  

คุณภาพของเครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับเกณฑที่ตองการ  เชน  

เกณฑเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์  หรือผลการเรียนในปจจุบัน  เกณฑเกี่ยวกับผลการทํางาน  หลังจากเรียน

สําเร็จไปแลว  เพื่อใชในการพยากรณ  ความเที่ยงตรงชนิดนี้  แบงเปน 2 ประเภท  คือ 

      2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  (Concurrent Validity)  หมายถึง  ความ

เที่ยงตรงที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหาความสัมพันธกับเกณฑในสภาพปจจุบัน  เชน

คะแนนของแบบทดสอบที่วัดความรูเกี่ยวกับการวายน้ําไปหาความสัมพันธกับคะแนนการวายน้ําใน

เชิงปฏิบัติในปจจุบัน  ถาผลปรากฏวามีความสัมพันธกันสูง  ก็แสดงวาแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับ

การวายน้ํามีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง  กลาวคือ  คนที่วายน้ําเปนจะทําแบบทดสอบวัดความรูได  

และคนที่วายน้ําไมเปนจะทําแบบทดสอบวัดความรูไมคอยไดหรือไมได  เปนตน 

      2.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  (Predictive Validity) หมายถึง  ความ

เที่ยงตรงที่ไดมาจากเอาผลการวัดของแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปคํานวณหาความสัมพันธกับเกณฑใน

อนาคต  เพื่อที่จะเอาผลการสอบไปพยากรณผลความสําเร็จในอนาคต   

    3. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct Validity)  หมายถึง  คุณภาพของ

เครื่องมือที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีตางๆ ของโครงสรางนั้น  หรือวัดไดครอบคลุม

ตามลักษณะของโครงสรางของแบบทดสอบมาตรฐาน 
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  4.2.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
   4.2.3.1   การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

    การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบจะกระทําดวยการ

วิเคราะหเชิงเหตุผล  โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ซึ่งการตรวจสอบนิยมใชบุคคลประมาณ 5 คน     

ที่มีความรูในเนื้อหาสาระทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนอยางดี  กลุมคนเหลานี้ควรไดรับเอกสารที่เกี่ยวของ

กับคําจํากัดความเชิงปฏิบัติการ  เอกสาร  หรือรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในประเด็น          

คําจํากัดความเชิงปฏิบัติการเสียกอน  แลวจึงทําหนาที่ตรวจสอบมาตรที่สรางขึ้นวามีความเหมาะสม

ดังนี้  (อุทุมพร  จามรมาน.  2538? : 115-117)    

     1. มีขอความครบถวน  สมบูรณ  ตรงตามทฤษฎีที่อางหรือไม 

     2. จํานวนขอเปนสัดสวนกับประเด็นยอยหรือไม 

     3. ประเด็นยอยเปนสัดสวนกับประเด็นหลักหรือไม 

     4. ประเด็นหลัก  ครบถวน  สมบูรณ  และสอดคลองกับทฤษฎีที่อางหรือไม 

     5. ขอความที่เขียนสะทอนทฤษฎีที่อางไดถูกตองหรือไม 

    การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณา

จากความสอดคลองระหวางขอคําถามหรือขอสอบกับนิยามหรือจุดประสงคของวิชา (ซึ่งจะครอบคลุม

ทั้งเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด)  โดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  

2545ข: 179) 
 

N

R
IOC

∑
=  

 

     เมื่อ   แทน ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค IOC

           R   แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

            ถาแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคใหคา +1 

            ถาไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคใหคา 0 

            ถาแนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคใหคา -1 

       N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

    คา IOC ที่มีคา .50 ข้ึนไปแสดงวา ขอสอบวัดหรือเปนตัวแทนจุดประสงคของวิชา 
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   4.2.3.2   การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ 

    วิรัช  วรรณรัตน  (2532: 69)  กลาวถึง  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ

สัมพันธ  ไวดังนี้ 

     4.2.3.2.1   ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ  เปนการตรวจสอบคุณภาพผลการใช

เครื่องมือวาสามารถใหผลไดตรงตามสภาพความเปนจริงเพียงใด  โดยการนําคะแนนหรือขอมูลของ 

แตละคนมาเปรียบเทียบกับลักษณะที่เปนจริงของบุคคล  ในทางปฏิบัติอาจหาได 2 ลักษณะ  คือ 

      -   พิจารณาคําถามเปนรายขอ  โดยการนําคะแนนหรือการตอบคําถาม

ถูก – ผิดในแตละขอเปรียบเทียบกับสภาพความเกง – ออนของแตละคน 

      - พิจารณาเครื่องมือทั้งฉบับ  โดยการนําคะแนนหรือน้ําหนักที่ไดจาก

การสอบไปเปรียบเทียบหาความสอดคลองกับความเปนจริง  เชน  นําเอาคะแนนที่ไดจากทาง

ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ  หรือลักษณะของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีความสอดคลองกันหรือ               

มีทิศทางกลับกันไปหาคาความสัมพันธ  ซึ่งคาสหสัมพันธจะบอกระดับความเที่ยงตรงตามสภาพ 

     4.2.3.2.2   ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ  มีลักษณะคลายกับความเที่ยงตรง

ตามสภาพ  แตกตางกันที่ตัวเกณฑนั้นเปนเรื่องของอนาคต   ไมใชปจจุบัน  เปนการตรวจสอบวา

เครื่องมือนั้นสามารถใหผลการวัดไดสอดคลองกับลักษณะหรือสภาพในอนาคตเพียงใด  วิธีการหาจะ

ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนหรือน้ําหนักที่ไดจากเครื่องมือกับความสําเร็จหรือคะแนนหลัง

สอบนั้นๆ  

   4.2.3.3   การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

    การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางมีวิธีการตรวจสอบไดหลายวิธี  ดังนี้ 

     4.2.3.3.1   การตรวจสอบเชิงเหตุผล  เปนการตรวจสอบเนื้อหาของขอคําถาม

วาสอดคลองหรือตรงตามกรอบความคิด  หรือทฤษฎีที่ใชกําหนดเปนโครงสรางในการวัดหรือไม             

การตรวจจะกระทําเชนเดียวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยจัดทําเปนตาราง

โครงสรางและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบให  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2534: 190) 

     4.2.3.3.2   การตรวจสอบความคงที่ภายใน  (Internal Consistency)  เปน

วิธีการหาความสัมพันธระหวางคะแนนของแตละขอกับคะแนนรวม  หรือหาความสัมพันธระหวาง           

ขอคําถามเดียวกัน  หรือระหวางตอนของแบบทดสอบนั้นๆ  ถาพบวามีคาสหสัมพันธภายในสูง                    

ก็แสดงวาแบบทดสอบนั้นวัดลักษณะที่ตองการวัดได  (สุนันท  ศลโกสุม.  2525: 289)   

      ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่คํานวณจากคาสหสัมพันธหาโดยคํานวณคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบแตละสวน (Parts) หรือแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับ

คะแนนรวมของแบบทดสอบ  แลวคํานวณคาเฉลี่ยจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในแตละสวนกับ



 60 

คะแนนรวมเปนคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบนั้น โดยการหาคาสหสัมพันธเฉลี่ย

จะตองเปลี่ยนคาสหสัมพันธ (r)  เปนฟชเชอร ( rZ ) กอน  แลวหาคะแนนฟชเชอรซีเฉล่ีย ( rZ ) จากนั้น

จึงใชตารางเปลี่ยนกลับมาเปนคาสหสัมพันธ (r) อีกครั้ง  การหาคะแนนฟชเชอรซีเฉลี่ย ( rZ )  หาได

จากสูตรตอไปนี้    (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 260) 

 

K

Z
Z ri

r
∑=  

 

     เมื่อ rZ   แทน คะแนนฟชเชอรซีเฉล่ีย 

              แทน คะแนนฟชเชอรซีของกลุม i riZ

       K   แทน จํานวนคุณลักษณะของกลุมที่ i 
 

      การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางวิธีนี้จะอาศัยความ

สอดคลองภายในเครื่องมือวัด  โดยไมใชเกณฑภายนอก  ซึ่งสามารถพิจารณาจากดัชนีตางๆ  ดังนี้  

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545ข: 192-193)   

       1. พิจารณาจากดัชนีอํานาจจําแนกรายขอเพราะขอสอบที่มีคา

อํานาจจําแนกสูงเปนขอสอบที่วัดในทิศทางเดียวกับสวนรวม  ถือวามีหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง

โครงสรางภายในสูง 

       2. พิจารณาจากระดับความสัมพันธระหวางคะแนนสวนยอยภายใน

เครื่องมือวัดกับคะแนนรวม 

       3. พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดที่หาดวยสูตรความ

สอดคลองภายใน  เชน  สูตร KR-20  หรือสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 

Coefficient - Alpha)  ดังนั้น  เครื่องมือวัดใดมีคาความเชื่อมั่นสูงก็สามารถสรุปวามีหลักฐานความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางภายในสูงได  

     4.2.3.3.3   หาความสัมพันธระหวางเครื่องมือที่สรางขึ้นกับแบบทดสอบ

มาตรฐาน  แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑตองเปนแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะหรือมีลักษณะ

โครงสรางสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดโดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐานที่จะใช

เทียบไปสอบวัดกับกลุมตัวอยาง  แลวนําคะแนนทั้ง 2 ชุด  มาหาคาสหสัมพันธกันตามวิธีของเพียรสัน  
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หรืออาจใชการหาสหสัมพันธแบบอ่ืนๆ ก็ได  แลวแตระดับของขอมูล  ถามีคาสหสัมพันธสูงก็แสดงวา

เครื่องมือที่สรางมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 119) 

     4.2.3.3.4   วิธีคํานวณจากกลุมที่รูชัดแลว (Known Group Technique) เปน

วิธีการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่รูวามีลักษณะที่ตองการวัดกับกลุมที่รูวาไมมีลักษณะที่

ตองการวัด  เชน  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบคณิตศาสตร  ทําไดโดยนําแบบทดสอบ

คณิตศาสตรไปสอบกับกลุมตัวอยางที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร(กลุมที่รูทางคณิตศาสตร)  กับกลุมที่

เรียนวิชาภาษาไทย (กลุมที่ไมรูหรือรูนอยทางคณิตศาสตร)  แลวคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุม  

มาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใชสูตร t – test  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543ข: 264) 

     4.2.3.3.5   วิธีการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง (Comparing scores 

from experiment)  คะแนนจากเครื่องมือวัดลักษณะใดก็ตาม  คาดวานาจะเปลี่ยนแปลงไดตาม

เงื่อนไขของการจัดกระทําตามการทดลอง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมทดลองกอน- หลังไดรับ

การจัดกระทําตัวแปรทดลอง  เชน  ตามทฤษฎีคาดหมายวา  คะแนนความวิตกกังวลของบุคคล  นาจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ  ถามีการสรางสถานการณใหเกิดความวิตกกังวลระดับตางๆ ข้ึนมา  

เมื่อใชแบบวัดความวิตกกังวล  ก็นาจะวัดไดคะแนนความวิตกกังวลที่ระดับตางๆ สอดคลองกับ

สถานการณตามคําทํานายของทฤษฎี  (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2544: 94) 

     4.2.3.3.6   วิธีวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี  (Multitrait - Multimethod) 

เปนวิธีที่แคมพเบล และฟสต  (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2544: 94; อางอิงจาก Campbell and Feske.  

1959) ไดเสนอขึ้น  ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวัดลักษณะหลายลักษณะ (Multitrait) 

โดยใชวิธีการวัดหลายวิธี (Multimethod)  วิธีวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี (MTMM) นี้  สามารถ

นํามาใชวัดลักษณะอยางนอย 2 ลักษณะ  โดยวิธีการวัดอยางนอย 2 วิธี  แลวคํานวณหาความ

เที่ยงตรงสองลักษณะ  ดังนี้    

      1. ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)  เปนความ

เที่ยงตรงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีวัดเดียวกัน  ซึ่งก็คือความ

เชื่อมั่นแบบทดสอบที่สอบซํ้ากัน (Reliability of test-retest)  และวัดลักษณะเดียวกันแตตางวิธีวัดจะมี

ความสัมพันธกันมีคาสูง 

      2. ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก  (Discriminant Validity)  เปนความ

เที่ยงตรงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางผลการวัดที่ตางลักษณะกันจะใชวิธีวัดเดียวกันหรือตางกัน        

ก็ตามมีคาความสัมพันธกันต่ําหรือมีคาต่ํากวาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 
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     4.2.3.3.7   วิธีวิเคราะหองคประกอบ  (Factor Analysis)   

      ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ (2543ก: 325)  กลาววา  การ

วิเคราะหองคประกอบเปนการพิสูจนวา  ขอสอบแตละขอเมื่อสอบแลวจะมีขอมูลทางตัวเลขยืนยันได

หรือไมวัดคุณลักษณะใด  วัดลักษณะเดียวกัน  หรือวัดกี่ลักษณะ  เปนไปตามการจัดคุณลักษณะเมื่อ

เขียนขอสอบต้ังแตแรกหรือไม  นั่นคือ  เพื่อพิสูจนโครงสรางของขอสอบวาเปนแบบใดเปนไปตาม

โครงสรางหรือทฤษฎีที่ตั้งไวหรือไม 

      ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (ม.ป.ป.: 8) กลาววา การวิเคราะหองคประกอบ

ยึดหลักที่วา  ตัวแปรหรือขอมูลตางๆ  ที่มีความสัมพันธกันนั้น  สัมพันธกันเนื่องมาจากตัวแปรตางๆ 

เหลานั้นมีองคประกอบรวมกันอยู (Common Factor)  เราสามารถใชองคประกอบรวมนี้แทนตัวแปร

กลุมนั้นได  เปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยลง  การจับกลุมของตัวแปรซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ

ระหวางกันของตัวแปร  ทําใหทราบถึงโครงสรางและแบบแผนของขอมูล  ทําใหหาองคประกอบรวม

ของตัวแปรได  และสามารถหาน้ําหนักขององคประกอบของตัวแปรแตละตัวได  การวิเคราะห

องคประกอบมักทําใน 2 ลักษณะ  คือ 

       1. คนหาวามีกี่องคประกอบ  อะไรบาง  (Exploratory) 

       2. ยืนยันหรือทดสอบสมมติฐานว ามีองคประกอบนั้นๆ  ใน

คุณลักษณะ (Trait) นั้น  จริงหรือไม  (Confirmatory) 

      ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ  (2543ก: 325-326)  กลาวถึง การ

พิจารณาขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบในการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  ดังนี้   

       1. สหสัมพันธภายใน   ( Intercorrelation)   ระหว างแตละข อ           

ไมนับสหสัมพันธของตัวมันเอง  จะมีจํานวน n(n-1)/2  ถา n เปนจํานวนขอ  สหสัมพันธระหวางขอเปน

ส่ิงสําคัญพื้นฐาน  จะไดรูวาขอใดสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  ความจริงสามารถจับกลุมของระดับ

ความสัมพันธได 

       2. พิจารณาดูคาไอเกน  (Eigen  Value)  ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงให

ทราบวาตัวแปรที่เปนขอสอบ  วิเคราะหองคประกอบไดกี่องคประกอบ  และมีองคประกอบที่เชื่อถือได

กี่องคประกอบ  ซึ่งองคประกอบที่เชื่อถือไดจะมีคาไอเกนตั้งแต 1.0 ข้ึน 

       3. พิจารณาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor Loading)  ที่ไดจากการ

หมุนแกนแลว  การสกัดและการหมุนแกนมีหลายวิธีในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  และอื่นๆ  การสกัด

องคประกอบนิยมใชวิธี  Principal Compenent Method (PC)  และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax หรอืจะ

เปนวิธีอ่ืนใดก็ได  การเลือกน้ําหนักองคประกอบวาเทาไรจึงจะสําคัญพอ  โดยทั่วไปจะกําหนด .30           
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ข้ึนไป  เพราะคาน้ําหนักองคประกอบ  คือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นกับองคประกอบ  ดังนั้น  

ความแปรปรวนที่ซอนทับกันควรมีมาก 

   จากวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงที่กลาวมาขางตน  พบวา  สามารถทําไดหลายวิธี  

การเลือกใชวิธีใดจึงควรพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือ  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได

เลือกใชวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอ

คําถามกับพฤติกรรมบงชี้   และความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการตรวจสอบความคงทีภ่ายในของ

แบบทดสอบโดยหาคาสหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวม  ดวยสูตร

สหสัมพันธของเพียรสัน  เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสามารถแบงออกมาเปนสวนยอยได 3 สวน

ตามจริยธรรมครู 3 ดาน  
    

  4.2.4 ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรง 
   สุมาลี จันทรชลอ  (2542: 130)  ไดกลาวถึง  ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรงไว                

6  ประการ  ดังนี้ 

    1. การเดา  ซึ่ง ลอรด (ดาราวรรณ กลอมเกลี้ยง.  2546: 45; อางอิงจาก Lord. 

1964) ไดศึกษาผลของการเดา  พบวา  การบังคับใหเดาอยางไมเปนระบบทําใหแบบทดสอบ มีคา

ความเที่ยงตรงเพิ่มข้ึน  ถาการเดามีมากผลการเดาสัมพันธกับเกณฑ  และบังคับใหเดาอยางมีระบบ  

ทําใหแบบทดสอบมีคาความเที่ยงตรงเพิ่มข้ึนเชนกัน 

    2. สภาพเกี่ยวกับตัวผูสอบ  ผูสอบที่อยูในสภาพปกติ  จะทําขอสอบไดดีกวาผูที่

อยูสภาพไมปกติ  เชน  มีความกังวล  เจ็บปวย  เปนตน  ผลจากการวัดในสภาพผูสอบที่ไมพรอมทั้ง

รางกายและจิตใจ  ทําใหคะแนนผลการสอบผิดไปจากสภาพความสามารถที่ตองการวัดจริง 

    3. การบริหารการสอบ  เชน  การจัดสภาพการสอบใหเหมาะสม  เพื่อใหผูสอบมี

ความพรอมในการสอบเต็มที่  การใหเวลาในการสอบพอเหมาะและการใหคะแนนมีความเปนปรนัย 

    4. สภาพของแบบทดสอบ  เชน  คําสั่ง  การใชภาษาที่ไมชัดเจน  ขอสอบที่ส้ัน

เกินไป  ความยากงายไมเหมาะสม  ยากหรืองายเกินไป  การสรางขอสอบไมดี  มีการแนะคําตอบ  หรือ

ใชภาษากํากวมขาดความเปนปรนัย  ชนิดของแบบทดสอบไมเหมาะสม  หรือการกําหนดใหตอบอยาง

เปนระบบมีผลตอความตรงของแบบทดสอบ  เนื่องจากขอสอบไมสามารถวัดสิ่งที่ตองการได 

    5. การสอนของครู   ได แก   วั ตถุ ป ระสงค   การสอน   และการสอบ                        

ไมสัมพันธกัน  หรือความผิดพลาดในการสอนมีผลตอความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

    6. การใชเกณฑอางอิง  สําหรับความเที่ยงตรงที่ตองเปรียบเทียบกับเกณฑ  ถา

ใชเกณฑอางอิงตอกัน  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบยอมตางกันดวย 
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   ศิริชัย กาญจนวาสี  (2544: 118-122)  ไดสรุป  ปจจัยที่สงผลตอความเที่ยงตรงวามา

จากแหลงที่สําคัญ  4  แหลง   ดังนี้ 

    1. ปจจัยจากแบบสอบ (Test)  แบบทดสอบจะมีความเที่ยงตรงมากนอยเพยีงใด  

ยอมข้ึนอยูกับตัวแบบสอบเปนสําคัญ  กระบวนการสรางและสวนประกอบของแบบสอบตอไปนี้  

สามารถสงผลตอความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ  อาจทําใหแบบสอบทําหนาที่ไดไมตรงตามความ

ตองการ  หรือมีความเที่ยงตรงลดลงได 

     1.1   คําสั่งไมชัดเจน  เชน  การใชภาษาไมรัดกุม  ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ

การเดาคําตอบ  การใชตัวเลือกที่เปนคําตอบซ้ํา  ไมระบุใหชัดเจนวาจะใหบันทึกคําตอบอยางไร  หรือ

ขาดตัวอยางที่ชัดเจนประกอบ  เปนตน  ความไมชัดเจนเหลานี้ทําใหผูสอบตีความหมายแตกตางกันได  

หรือเขาใจผิดไดงาย  จนอาจสงผลตอคะแนนที่ไดแตกตางกันตามคุณลักษณะบางอยางของผูตอบ   

ซึ่งทําใหความเที่ยงตรงของขอสอบลดลง 

     1.2   การใชโครงสรางภาษาที่ซับซอนเกินไป  เมื่อคําศัพทและโครงสรางของ

ภาษาที่สลับซับซอนเกินไปสําหรับผูตอบ  จนอาจเปนการวัดความเขาใจภาษาและเชาวปญญา  ซึ่งไม

ตรงกับส่ิงที่มุงวัด  หรืออาจทําใหผูสอบเสียเวลาเกินควร  จนทําแบบสอบไดไมเสร็จทันเวลาคะแนนทีไ่ด

จึงไมนาจะเปนตัวแทนที่ดีของสิ่งที่มุงวัด 

     1.3   ขอสอบที่ใชภาษากํากวม  การเขียนขอสอบดวยภาษาที่กํากวมจะ

นําไปสูความสับสนและการตีความหมายผิดได  ความคลุมเครือของภาษามักจะสรางความสับสน

ใหแกเด็กเกงมากกวาเด็กออน  จนอาจทําใหอํานาจจําแนกของขอสอบติดลบได 

     1.4   ขอสอบที่ใชคําถามนํา  ขอสอบที่สรางขึ้นอยางไมระมัดระวังอาจมีคํา

หรือขอความ  แนะนําคําตอบได  ทําใหแบบสอบไมไดวัดสิ่งที่ตองการอยางแทจริง  แตอาจเปนการวัด

ส่ิงที่เปนสามัญสํานึก  หรือความสามารถในการแสวงหาคําชี้นําคําตอบ 

     1.5   ขอสอบมีระดับความยากไมเหมาะสม  กรณี  แบบสอบอิงกลุม  ขอสอบ

ที่ยากหรืองายเกินไปทําใหขอสอบขาดอํานาจจําแนก  สงผลใหแบบสอบมีความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่นต่ํา  สวนกรณีแบบสอบอิงเกณฑ  ขอสอบที่มีระดับความยากงายไมสอดคลองกับระดับความ

ยากงายของพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการเรียนรู  จะสงผลใหแบบสอบมีความเที่ยงตรงต่ําดวย

เชนกัน 

     1.6   การเลือกใชรูปแบบขอสอบที่ไมเหมาะสมทําใหแบบสอบวัดสิ่งทีต่องการ

วัดไดไมดีเพียงพอ  เชน  การวัดความสามารถในการคิดและสรางสรรค  การแกปญหาก็ควรใช

แบบทดสอบประเภทเขียนตอบมากกวาใหเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให  เปนตน 
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     1.7 แบบสอบสั้นเกินไป  แบบสอบเปนเพียงตัวอยางของมวลความรู

ความสามารถ/ประสบการณหรือลักษณะที่มุงวัด  ดังนั้น  ถาแบบสอบมีจํานวนขอนอยเกินไปจะทําให

ขาดความเปนตัวแทนที่ดีของสิ่งที่มุงวัด  มีผลใหความเที่ยงตรงลดลง  

    2. ปจจัยจากการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนน (Test Administration 

and scoring)  สภาพการสอบอันประกอบดวยการบริหารการสอบและการตรวจใหคะแนนสามารถ

สงผลตอความเที่ยงตรงของแบบสอบได  ดังนี้ 

     2.1   เวลาที่ใชในการสอบไมเหมาะสม  การใหเวลาในการทําขอสอบที่มาก

หรือนอยเกินไป  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การใหเวลาที่ไมเพียงพอ  ทําใหปจจัยเกี่ยวกับความเร็วเขามา           

มีผลตอคะแนนที่ไดรวมกับผลจากลักษณะที่มุงวัด  ทําใหความเที่ยงตรงลดลง 

     2.2   สภาพแวดลอมของการสอบไมเหมาะสม  สภาพแวดลอม   ทั้งทาง

กายภาพและจิตวิทยามีผลตอคะแนนสอบ   สภาพแวดลอมทางกายภาพ   เชน   อุณหภูมิ                      

แสง  เสียง  การถายเทอากาศ  เปนตน  สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา  เชน  บรรยากาศการสอบ                

ความตึงเครียด  สภาพการขมขู  เปนตน  

     2.3   ขาดมาตรฐานของการคุมสอบ  การคุมสอบที่ไมเปนมาตรฐาน  เชน  ไม

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการคุมสอบ  คุมสอบแบบปลอย  แนะแนวคําตอบ  ใหความชวยเหลืออยาง

ลําเอียง  เปนตน  

     2.4   การจับทางแนวคําตอบ  การวางตําแหนงคําตอบถูกอยางเปนระบบ  

ผูสอบสามารถจับทางคําตอบถูกได  ทําใหการวัดไมอาจวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางแทจริง 

     2.5   การตรวจใหคะแนนขาดความเปนปรนัย  เชน  คําตอบแบบเดียวกนั  แต

ใหคะแนนตางกัน  หรือคําตอบที่มีคุณภาพตางกัน  แตใหคะแนนเทากัน  เปนตน 

    3. ปจจัยจากผูสอบ  (Examinees)   

     3.1   ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบ  ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบมี

ผลตอความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบ  กลุมผูสอบมักมีความแตกตางกันบางประการ  

ซึ่งอาจมีผลตอความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  เชน  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  ระดับความสามารถ  

ภูมิหลัง  วัฒนธรรม  เปนตน  ถานําแบบสอบไปใชกับกลุมผูสอบที่มีจํานวนมากพอและมีลักษณะที่มุง

วัดหลากหลายยอมมีแนวโนมที่จะไดคาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงสุด  แตถานําแบบสอบไปใช

กับกลุมที่มีลักษณะที่มุงวัดมีความเปนเอกพันธสูง  ยอมสงผลใหคาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นต่ํา   

     3.2   การเดาคําตอบ  ผูสอบมีการเดาคําตอบกันมาก  ยอมเกิดความ

คลาดเคลื่อนของการตอบมาก  ถาการเดาคําตอบเปนไปอยางสุม  มีผลทําใหคาความเชื่อมัน่ต่าํ  ทาํให
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คาความเที่ยงตรงต่ําลงไปดวย  และถาการเดาคําตอบทําใหคะแนนแตกตางกันอยางเปนระบบ  ยอม

สงผลใหความเที่ยงตรงของแบบทดสอบลดลง 

     3.3   นิสัยในการทําขอสอบ  ผูสอบมักมีนิสัยในการทําขอสอบตางกัน               

บางคนชอบการตอบรูปแบบหนึ่งมากกวาอีกรูปแบบหนึ่ง  หรือเมื่อทําขอสอบไมได  อาจมีแนวโนมที่จะ

เลือกคําตอบแบบหนึ่งมากกวาแบบอื่นๆ  อิทธิพลแทรกซอนจากนิสัยในการทําขอสอบมีสวนทําให

ความเที่ยงตรงลดลงได 

     3.4   สภาพความไมพรอมทางรางกายและจิตใจของผูสอบ  สภาพรางกาย

และจิตใจของผูสอบมีผลตอคะแนนสอบ  เมื่อเกิดสภาพความไมพรอมทางรางกาย  เชน  ความ            

เหน็ดเหนื่อย  เมื่อยลา  เจ็บปวย  เปนตน  สภาพทางจิตใจ  เชน  ขาดแรงจูงใจ  ถูกรบกวนทางอารมณ  

ความตกใจ  ความวิตกกังวล  เปนตน  อาจทําใหการสอบไดไมดีเทาที่ควร  ผลที่ไดจึงไมเปนตัวแทนที่ดี

ของสิ่งที่มุงวัด 

    4. ปจจัยจากเกณฑที่ใชอางอิง  (Criterion) 

     4.1   ความชัดเจนของมวลเนื้อเร่ืองที่มุงวัด (Content - related) การกําหนด

ความหมายและขอบเขตของมวลเนื้อเร่ืองที่มุงวัดขาดความชัดเจน  ยอมมีผลตอการตัดสินของ

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความครอบคลุมและความเปนตัวแทนของขอสอบ  ที่มีตอมวลเนื้อเร่ืองทั้งหมดที่

มุงวัด  จึงสงผลตอความตรงตามเนื้อเร่ืองของแบบสอบ 

     4.2   ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกณฑสมรรถนะ (Criterion - related)  

ถาการคัดเลือกเกณฑสมรรถนะของการดําเนินงานขาดความตรงประเด็นกับลักษณะที่มุงวัดหรือมี

คุณภาพต่ํา  ยอมมีผลตอการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบและ

คะแนนเกณฑ  ทําใหคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธมีคาไมเกินรากที่สองของผลคูณ

ระหวางสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบกับเกณฑที่ใช  ถาตัวแปรเกณฑที่นํามาใชมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นต่ํายอมสงผลตอคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธต่ําลงไปดวย   

     4.3   ความเหมาะสมของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะที่มุงวัด  (Construct - 

related)  การนําทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่มุงวัดที่ยังไมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางมาใชเปน

แนวคิด  โครงสรางและคําทํานายลักษณะที่มุงวัดนั้น  ยอมสงผลตอการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

ทฤษฎี  อาจทําใหผลการวัดลักษณะที่สนใจไมสอดคลองกับแนวทางและสิ่งที่ทฤษฎีคาดหมายได  ซึ่งมี

ผลตอการสรุปความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีของแบบสอบได 

  จากปจจัยที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวาสิ่งที่สงผลตอความเที่ยงตรงนั้นมีมากมายหลาย

ประการ  ทั้งในดานปจจัยภายในตัวเครื่องมือเอง  ตัวผูสอบ  และสภาพแวดลอมตางๆ  ซึ่งหาก
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พิจารณาและทําการควบคุมปจจัยเหลานี้  ใหมีความเหมาะสม  ก็จะทําใหไดเครื่องมือที่สามารถวัดใน

ส่ิงที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

  
 4.3  ความเชื่อมั่น 
  4.3.1 ความหมายของความเชื่อมั่น 
   บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2521: 269)  กลาววา  ความเชื่อมั่นเปนความคงที่

แนนอนของคะแนนในการวัดทุกครั้งจากนักเรียนกลุมเดียวกัน  หรือหมายความวา  เมื่อใชเครื่องมือวัด

นั้นครั้งใด  ก็จะไดคะแนนเทาเดิมทุกครั้งไป 

   สุมาลี จันทรชลอ (2542: 109)  กลาววา  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความคงที่ 

(Stability) ของการวัด  กลาวคือ  ไมวาจะสอบวัดกี่คร้ังดวยแบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบ

คูขนานกันจะไดคะแนนหรือลําดับคงที่ 

   ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ (2543ก: 209)  กลาววา  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  

ความคงที่ของคะแนนที่ไดจากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม 

   เอหแมน; และ กล็อค  (Ahmann; & Glock.  1975: 235)  กลาววา  ความเชื่อมั่นเปน

ความคงที่ของผลที่ไดจากการวัด  ซึ่งถาเครื่องมือไมมีความเชื่อมั่น  แสดงวา  เครื่องมือนั้นมีแนวโนมที่

จะเกิดความคลาดเคลื่อน 

   เมหเรนส  และเลหแมน  (Mehrens & Lehmann.  1978: 88)  ใหความหมายของ

ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ระดับของความคงที่ระหวางการวัดสิ่งเดียวกัน 2 คร้ัง 

   อนาสตาซี  (Anastasi.  1982: 102)  กลาววา  ความเชื่อมั่น หมายถึง  ความคงทีข่อง

คะแนน  ซึ่งไดจากการวัดบุคคลกลุมเดียวกันดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันหลายๆ คร้ัง  หรือดวย

แบบทดสอบสองฉบับที่มีลักษณะเหมือนกัน  หรือภายใตเงื่อนไขของตัวแปรอื่นๆ ในการวัดนั้น 

   สรุปไดวา  ความเชื่อมั่นเปนความคงที่แนนอนของคะแนนในการสอบทุกครั้งจาก

ผูสอบกลุมเดียวกัน 
 

  4.3.2 วิธีประมาณคาความเชื่อมั่น 
   การประมาณคาความเชื่อมั่นในหลายวิธีที่แตกตางกัน  ดังนี้ 

   เมหเรนส; และ เลหแมน  (Mehrens; & Lehmann.  1978: 94)  ไดกลาวถึง  การ

ประมาณคาความเชื่อมั่นวามีวิธีการดังนี้ 

    1.  วิธีวัดความคงตัว (Measures of Stability) 

    2.  วิธีวัดความสมมูล  (Measures of equivalence) 
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    3.   วิธีใชวัดความสมมูลและความคงตัว  (Measures of equivalence and 

     Stability) 

    4. วิธีวัดความสอดคลองภายใน  (Measures of Internal - Consistency) 

      4.1   วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (Split – half) 

      4.2   วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder - Richardson) 

      4.3   วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient  alpha) 

      4.4   วิธีวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoy’s analysis of 

          variance produce) 

   ฮอปคินส;  และสแตนเลย  (Hopkins; & Stanley.  1981: 127-130)  ไดกลาววา

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น  มี 4 วิธี  ดังนี้ 

    1. วิธีสอบซ้ํา  (The Test – Retest Method)  หรือบางครั้งเรียกวา  สัมประสิทธิ์

ของความคงที่ (Coefficient of Stability)  เปนการนําแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทําการทดสอบกับ

บุคคลเดียวกันซ้ําสองครั้งในเวลาที่แตกตางกันพอสมควร  ถาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ            

ทั้งสองครั้งมีสหสัมพันธกัน  คาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    2. วิธีใชแบบทดสอบคูขนาน  (Parallel – Form  Method)  เปนการนํา

แบบทดสอบที่มีลักษณะคูขนานกันหรือเทาเทียมกัน  โดยมีเนื้อหา  คาเฉลี่ยและความแปรปรวนเทากัน

ไปทดสอบในเวลาเดียวกันหรือเวลาที่แตกตางกันก็ได  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองฉบับมา

หาสหสัมพันธกัน  คาสหสัมพันธที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    3. วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (The Split – half  Method)  เปนการนํา

แบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับบุคคลกลุมเดียว  แลวแบงครึ่งแบบทดสอบเปนชุดคะแนนของขอ

คูและชุดคะแนนของขอค่ี  นําคะแนนที่ไดจากการแบงครึ่งแบบทดสอบไปหาสหสัมพันธกัน  จากนั้น

ปรับขยายดวยสูตรของสเปยรแมน - บราวนเปนสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งสองฉบับ 

    4. วิธีวัดความคงที่ภายในของแบบทดสอบ (Reliability Via Internal 

Consistency  Method)  เปนการนําแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับบุคคลเดียวกัน  และนําไปหา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) 

   ไอเคน (Aiken.  1991: 98-101)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  การประมาณคา

ความเชื่อมั่นมีวิธีการหาไดดังนี้ 

    1. สัมประสิทธิ์ของการสอบซ้ํา  (Test – Retest  Coefficient) 

    2. สัมประสิทธิ์ของแบบทดสอบคูขนาน  (Parallel – Form  Coefficient)  

    3. สัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายใน  (Internal – Consistency  Coefficient) 
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      3.1   วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  (Split – half  Method) 

      3.2   วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson  Method) 

      3.3   วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient  alpha) 

   จากวิธีหาคาความเชื่อมั่นที่กลาวมาขางตน  สามารถจัดไดวามีวิธีการหา 3 วิธีใหญๆ  

คือ  การหาความคงที่หรือโดยการสอบซ้ํา  การใชแบบทดสอบคูขนานหรือแบบทดสอบที่มีความ              

เทาเทียมกัน  และหาความสอดคลองภายในซึ่งทําการสอบเพียงครั้งเดียว  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได

หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชความสอดคลองภายในดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  ซึ่งเหมาะสม

กับเครื่องมือที่มีการใหคะแนนที่ไมใช 0,1  
 

  4.3.3 ปจจัยที่สงผลตอคาความเชื่อมั่น 
   การประมาณคาความเชื่อมั่นในหลายวิธีที่แตกตางกัน  ดังนี้  (อนันต ศรีโสภา.  

2525: 77-81; และ ปราณี ทองคํา.  2539: 214-217)  

   4.3.3.1    คุณลักษณะของแบบทดสอบ  ไดแก 

    4.3.3.1.1   จํานวนขอของแบบทดสอบ (Test length)  แบบทดสอบที่มีจํานวนขอ

มากจะวัดไดครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด  คะแนนที่เกิดจากการเดาก็จะนอยลง              

เมื่อองคประกอบอื่นๆ  เชน  กลุมตัวอยาง , คุณภาพของขอสอบที่เพิ่มจํานวนนั้นคงที่ 

    4.3.3.1.2   ความยากของขอสอบ (Test difficulty) แบบทดสอบที่ยากเกินไปหรือ

งายเกินไปมีความสามารถในการจําแนกนอย  ทําใหความแปรปรวนของคะแนนสอบมีนอย  

แบบทดสอบนั้นจะมีคาความเชื่อมั่นต่ํา 

    4.3.3.1.3 ความเปนปรนัย  (Objectivity)  แบบทดสอบที่มีความเปนปรนัยสงูจะ

มีความคลาดเคลื่อนนอย  คะแนนที่ไดจากการวัดมีคาใกลเคียงคะแนนจริง  ทําใหแบบทดสอบมีคา

ความเชื่อมั่นสูง  ซึ่งความมีปรนัยมีคุณสมบัติที่สําคัญ  คือ 

     - ความแจมชัดในตัวขอสอบ  หมายถึง  ผูสอบทุกคนเขาใจคําถามตรงกัน

และตรงกับความมุงหมายของขอสอบ  ไมกํากวม 

     - ความแมนตรงในการตรวจใหคะแนน  หมายถึง  มีเกณฑในการตรวจให

คะแนนชัดเจน  ไมวาใครตรวจก็ใหคะแนนไดตรงกัน 

     - มีความกระจางชัดในการตีความหมายคะแนน 

   4.3.3.2   เวลาในการทําขอสอบ  (Speed)  โดยทั่วไปแบบทดสอบแบงเปน 2 ชนิด  

คือ  แบบทดสอบชนิดความเร็ว  (Speed test)  ซึ่งเปนแบบทดสอบที่งาย  ใหเวลาทํานอย  เพื่อให

นักเรียนทําไดถูกมากที่สุดในเวลาที่กําหนด  ความแตกตางของคะแนนที่นักเรียนไดข้ึนอยูกับจํานวนขอ

ที่นักเรียนทํา  อีกชนิดหนึ่งเปนแบบทดสอบความสามารถ (Power test)  เปนแบบทดสอบที่นักเรียน 
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ทุกคนมีเวลาในการทําขอสอบทุกขอ  แตไมมีใครทําถูกหมดเนื่องจากความยากของขอสอบ  ในการหา

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบควรใชวิธีแบบวัดซ้ํา  หรือแบบขอสอบคลายกัน  ไมควรใชแบบความ

คงที่ภายใน (Internal consistency)  เชน  แบบแบงครึ่งขอสอบ  เพราะถาในการสอบครั้งหนึ่ง  

นักเรียนทําขอสอบถูกเกือบหมด  เมื่อแยกเปนขอคู – ขอค่ี  แลวคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  จะพบวา          

มีคาสูงเกือบเปน 1  ดังนั้น  ควรเลือกวิธีการหาคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสมกับแบบทดสอบ  จะทําใหคา

ความเชื่อมั่นมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

   4.3.3.3    ความเปนเอกพันธของกลุมผูสอบ  ลักษณะของกลุมผูสอบมีอิทธิพลตอคา

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  เพราะมีผลตอความแปรปรวน  หรือการกระจายของคะแนน  สมาชิกใน

กลุมมีความแตกตางกันนอย  มีลักษณะเปนเอกพันธสูง   จะมีการกระจายของคะแนนนอย  ทําใหคา

ความเชื่อมั่นที่คํานวณมีคาต่ํา  ตรงกันขามถากลุมผูสอบมีความสามารถแตกตางกันมาก  คือ                

เปนกลุมวิวิธพันธ (Heterogenous group)  คะแนนมีการกระจายมาก  มีความแปรปรวนสูง  จะทําให

คาความเชื่อมั่นสูง 

   จากที่กลาวมาขางตน  ทําใหทราบถึงปจจัยหลายประการที่สงผลตอคาความเชื่อมั่น  

ซึ่งผูวิจัยควรคํานึงถึงและนําไปใชปฏิบัติ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําเครื่องมือและการวางแผนการ

ดําเนินการเพื่อใหเครื่องมือที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่นสูงตอไป 

 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับจริยธรรม 
 5.1   งานวิจัยในประเทศไทย 
  สุเชษฐ มาเหร็ม (2519: 60)  พบวา  ในสถานการณที่บุคคลไดเห็นแบบอยางที่ดี             

จะทําใหบุคคลที่มีระดับจริยธรรมสูง เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบมากกวาบุคคลที่มี

จริยธรรมต่ํา ทั้งนี้เพราะ ผูมีระดับจริยธรรมสูงสามารถเขาใจเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมไดดีกวา

และพรอมที่จะเอาพฤติกรรมนั้นมาเปนของตน  นอกจากนี้  ผูที่มีระดับจริยธรรมดีอาจจะโกงนอยลง  

ถาไดเห็นผูกระทําความดีที่มีลักษณะนาเลียนแบบ  ถึงแมวาระดับจริยธรรมของบุคคล  แตเพียง             

อยางเดียวจะไมสามารถใชทํานายพฤติกรรมการโกงของบุคคลไดอยางแมนยํา  แตระดับจริยธรรมมี

ความสําคัญมาก  เพราะเปนเครื่องชี้บอกวาหากสถานการณเอื้ออํานวยใหบุคคลมีความซื่อสัตยโดย

สมัครใจแลว  ผูที่จะปฏิบัติตามมากที่สุดคือผูมีจริยธรรมสูง  ผูมีจริยธรรมต่ําจะเลียนแบบผูกระทําดี

ตอเมื่อตัวแบบนั้นมีลักษณะจูงใจเปนพิเศษเทานั้น 

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก. (2520: 210)  ไดศึกษาจริยธรรม

ของเยาวชนไทย  โดยมีกลุมตัวอยางอายุ 11 – 25 ป  จํานวน 1,400 คน  ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา  ลักษณะการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุงอนาคตนั้น  ควรจะไดมีการปลูกฝงกอนที่
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เด็กจะมีอายุ 10 ป  เพราะเมื่อเร่ิมวัยรุนลักษณะทางจริยธรรมสองประการนี้จะเริ่มคงที่  ผูที่มาจาก

ครอบครัวยากจน  จะมีพัฒนาการชากวากลุมอ่ืนในชวงวัยอายุตอนตน  แตจะทันกลุมอ่ืนในวัยรุน          

ตอนปลาย  ในดานอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักมากใชเหตุผลมากมี

ความสัมพันธกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูถูกศึกษาทุกระดับอายุ  และพบวาในครอบครัว

ยากจนบิดามารดามีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  จะชวยใหลูกมีจริยธรรมสูงได 

  เฉลียว บุรีภักดี; และคนอื่นๆ  (2520: 363-371)  ทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของครูที่ดี  

พบวา  คุณลักษณะของครูที่ดี  จะตองประพฤติดี  ลักษณะดี  รับผิดชอบการสอนและสอนดี  ยุติธรรม  

มีมนุษยสัมพันธ   ลักษณะที่จําเปนของครู  คือ  ความเที่ยงธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  การตรงตอเวลา  และ

รับผิดชอบงาน  ความประพฤติ  การยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  การคนควา

หาความรูอยูเสมอ  ความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร   

  เสนีย มีทรัพย (2522: 77-78)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นดานคุรุธรรมนิยมของ

ครูประถมศึกษากับนักศึกษาฝกหัดครูปสุดทาย  พบวา  คุณธรรมของครู  ส่ิงที่จําเปนมากควรสงเสริม

และปลูกฝงแกครูในดานนี้  ก็คือ  การรับฟงและเคารพเหตุผลของผูอ่ืน  มีความยุติธรรม  ไมลําเอียง  

ใหเกียรติแกเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันและบุคคลทั่วไป  ไมดูหมิ่นศาสนาอื่นและไมอาฆาตพยาบาท

นักเรียน  ดานจริยธรรมของครูเปนเรื่องที่ครูเห็นวามีความจําเปนมากที่สุดและ ควรปลูกฝงใหครูรูจัก

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  แสดงความรักตอนักเรียนทุกคน 

  กองการมัธยมศึกษา (กรมสามัญศึกษา. 2523: 135)  ไดศึกษาพฤติกรรมของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา  ดานการปลูกฝงจริยธรรมในหองเรียน  พบวา  ครูทําการปลูกฝงจริยธรรมตามโอกาสและ

เหตุการณ กลาวคือ สอนเนื้อหาวิชาเปนหลัก ขณะเดียวกันถามีสถานการณทางจริยธรรมทีเ่กีย่วของใน

เนื้อหาวิชาที่สอนครูก็จะทําการปลูกฝงไปดวย ครูไมไดวางแผนที่จะปลูกฝงไวลวงหนา  จึงทําใหการ

ปลูกฝงจริยธรรมที่จําเปนทําไดไมทั่วถึง  เชน  จะพบวาครูจะปลูกฝง     ดานความรับผิดชอบและความ

มีระเบียบวินัยเปนสวนใหญ  เพราะจริยธรรม 2 ดานนี้เกี่ยวของกับสถานการณในการสอนมากกวา

จริยธรรมดานอื่นๆ  สวนดานความประหยัด  ความเสียสละ  ความเมตตากรุณา   ความกตัญูกตเวที

และความยุติธรรม  ครูแทบจะไมไดปลูกฝงเลย  

  โกศล มีคุณ (2524: 225-231)  ไดทําการวิจัยเชิงทดลองฝกอบรมการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรมและทักษะการสวมบทบาท  โดยทดลองกับนักเรียนชายหญิง  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  

อายุตั้งแต 9 – 14 ป  จากโรงเรียน 3 แหง  ในจังหวัดราชบุรี  จํานวน 191 คน  ใหเปนตัวแทน           

ของโรงเรียนในชนบท   โรงเรียนในชุมชนชนบท  และโรงเรียนในเมือง  นักเรียนในแตละโรงเรียนถูกจัด

เขากลุม 4 กลุม  ทดลองใหกลุมที่ 1  สรางเสริมจริยธรรมโดยการฝกสวมบทบาทรวมกับการฝกใช

เหตุผลเชิงจริยธรรม  กลุมที่ 2 ไดรับการฝกสวมบทบาทอยางเดียว  กลุมที่ 3  ไดรับการฝกใชเหตุผลเชิง
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จริยธรรมอยางเดียว  กลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุม  ฝกโดยใชเนื้อหาวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมตาม

หลักสูตรในการฝกเหตุผลเชิงจริยธรรม  ผูวิจัยใหนักเรียนเรียนดวยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูปที่           

สรางขึ้น  ประกอบกับวิธีการรวมกิจกรรมกลุมในหองเรียน  สวนการฝกสวมบทบาท  ใชวิธีการรวม

กิจกรรมกลุมอยางเดียว  ทุกกลุมใชเวลาในการฝก 15 คร้ัง  ครั้งละ 60 – 100  นาที  โดยทําการฝกทุก

วัน  วันละครั้ง  ชวงเวลาของการฝกประมาณ 3 สัปดาห  ผลการวิจัยสรุปวา กลุมที่ไดรับการฝก 2 ดาน  

ใหผลเทาเทียมกับกลุมที่ฝกดานเดียว  และพบวา ความสามารถในการสวมบทบาทเปนปจจัยสําคัญ

ตอพัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล  และนักเรียนที่ไดรับการฝกสวมบทบาทใน

ภายหลัง มีความสามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวาผูที่ไมไดรับการฝกนี้  

  เกษินี ผลประพฤติ (2524: 91-93) ไดทําการวิจัย  เร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของนักศึกษาครูในกลุมวิทยาลัยครูภาคกลาง  โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาครูกลุม

วิทยาลัยครูภาคกลาง  จํานวน 694 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาที่มีผูปกครองประกอบอาชีพ

ตางกัน   เชน   เกษตรกร   คาขาย   รับราชการ   รับจางและอื่นๆ   มีพฤติกรรมทางจริยธรรม                        

ในเรื่องความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรมและความเมตตากรุณา  ไมแตกตางกันอยาง                     

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มารุต คําชะอม  (2525: 64-69)  ไดทําการศึกษาระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลาเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางจริยธรรมของนักศึกษาครูระดับการศึกษา 

ป.กศ.สูงปที่ 1  กับ ค.บ.ปที่ 2  นักศึกษาหญิงกับชาย  และศึกษาความสัมพันธระหวางการใชเหตุผล

เชิงจริยธรรมกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณตามโครงสรางที่กําหนดไวกับ

แบบสอบวัดลักษณะมุงอนาคต  อาศัยทฤษฎีของโคลเบอรกเปนเกณฑพิจารณาระดับเหตุผล          

เชิงจริยธรรม  จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาครู  จํานวน 100 คน  ผลปรากฏวา นักศึกษาระดับ            

ป.กศ.สูงปที่ 1  มีพัฒนาการทางจริยธรรมต่ํากวานักศึกษาระดับ ค.บ.ปที่ 2    นักศึกษาหญิงและชายมี

พัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักศึกษามีความ 

สัมพันธทางลบกับลักษณะมุงสูอนาคต 

  อัครอนงค ปราโมช  (2525: 60) ไดศึกษา  เร่ือง การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาล

วิชาชีพ และเปรียบเทียบระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ของพยาบาลวิชาชีพที่มีตําแหนงหนาที่และ

วุฒิการศึกษาตางกัน  โดยใชแบบสอบถามเอะดีไฟนิ่ง  อีชชูสเทสต  ซึ่งยึดเกณฑการจัดขั้นจริยธรรม

ของโคลเบอรกกับกลุมตัวอยางจํานวน  430  คน   ผลปรากฏวา  พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับสูง  พยาบาลฝายการศึกษาและพยาบาลฝายบริการพยาบาล มีระดับ

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพยาบาลที่มีวุฒิ
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ทางการศึกษาสูงมีระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวาพยาบาลที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ํากวาอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  วรรณภา ศิริทรัพยาการ  (2526: 45)  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  การศึกษาพัฒนาการการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โดยวิธีการแสดงบทบาท

สมมติ  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  คือ  แผนการสอนจริยธรรม  เร่ือง  ความมีระเบียบวินัย  ความ

ซื่อสัตย  โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ  แบบทดสอบเหตุผลเชิงจริยธรรม 45 ขอ  และแบบประเมินผล

การเรียนการสอนแบบมาตรสวนประมาณคา  โดยทําการทดลองกับนักเรียนชายและหญิงจํานวน 42 

คน  ผลการวิจัยพบวา  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนหลังจาก

เรียนโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ และการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวางนักเรียนชายและนักเรียน

หญิงไมแตกตางกัน 

  โพธิ์ทอง จิตออนนอม (2529: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมทางจริยธรรมของ

ครูพลศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนในเขตการศึกษา 7  โดยใช            

กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาชั้นทั้งหมด 503 คน  ใชเคร่ืองมือที่เปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด  ผลการวิจัย   พบวา  ครูพลศึกษามี

พฤติกรรมทางจริยธรรมตามที่เปนจริง  ดานความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความมีเหตุผล  ความ

กตัญูกตเวที  ความเปนผูรักษาระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความสามัคคี  ความมัธยัสถ   ความ

ยุติธรรม   ความอุสาหะและความเมตตากรุณา   สูงกวาระดับปานกลาง 

  ศรีสมร พุมสะอาด (2530: 65-68)  ไดวิเคราะหคุณลักษณะที่แสดงถึงคุณภาพของ       

ครูประถมศึกษาดานตางๆ  พบวา  ในดานคุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่แสดงถึงคุณภาพ

ของครูประถมศึกษา  ไดแก  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความกตัญู

กตเวที  ความขยันหมั่นเพียร  ความสามัคคี  และความยุติธรรม   

  กุหลาบ ติยะสัตยกุลโกวิท (2531: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย  เร่ือง การศึกษาและ

เปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2530  โรงเรียน 

สวนอนันต  เพื่อวัดพัฒนาการการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 3 คุณลักษณะ  คือ  ความรับผิดชอบ  ความ

มีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิง 207 คน  นักเรียนชาย 160 คน  

เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบเชิงสถานการณ (Situation Test)  จํานวน 30 ขอ  ผลการวิจัย  พบวา  

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพัฒนาการการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมทุกคุณลักษณะ และจําแนก

คุณลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนหญิงมีจริยธรรมสูงกวา

นักเรียนชายในทุกคุณลักษณะ 
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  จารุวรรณ พานทอง  (2536: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 429 คน  เปน

นักเรียนชาย 232 คน  เปนนักเรียนหญิง 197 คน  ใชแบบทดสอบเหตุผลเชิงจริยธรรมวัดนักเรียนกลุม

ตัวอยางดังกลาว   ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนชายมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับอุดมคติสากล            

มากที่สุด รอยละ 41.19 มีจริยธรรมดานความอุตสาหะมากที่สุดและมีจริยธรรมดานความรับผิดชอบ

ต่ําที่สุด  สวนนักเรียนหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับอุดมคติสากลมากที่สุด  รอยละ 53.54                

มีจริยธรรมดานยุติธรรมสูงที่สุดและมีจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัยต่ําที่สุด 

  อารมย สุดมี (2537: บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ  เขตการศึกษาที่ 7  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ผลการวิจัย  พบวา  

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมาก  ยกเวน ดานความรับผิดชอบ และการพึ่งตนเอง            

ในระดับปานกลาง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนตามตัวแปรเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนตามขนาดโรงเรียนและ

ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกคอรงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  พรสวรรค พิมพะนิตย (2538: บทคัดยอ)  ไดทําการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผล           

เชิงจริยธรรม  วิชามนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม (มน 102)  สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  จากทุกคณะ

และทุกวิชาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา มน 102  ในภาคเรียนที่ 2    

ปการศึกษา 2537  จํานวน 718  คน  ทําใหไดแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 7 ดาน  คือ  ดาน

ความมีเหตุผล  ดานความเชื่อมั่นในตนเอง  ดานความมีวินัย  ดานความรับผิดชอบ  ดานความซื่อสัตย  

ดานความอดทน  และดานมีมนุษยสัมพันธ  จํานวน 120 ขอ  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  หาโดย

วิธีการหาคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาโดยใชสัมประสิทธิ์

แอลฟา  มีคาตั้งแต .55 ถึง .70  และคาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับมีคาเทากับ .92   คาความเที่ยงตรง

เชิงประจักษหาโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอสอบ  ตามทฤษฎีพัฒนาการ

จริยธรรมของโคลเบอรก  พบวา  ทุกขอมีความสอดคลองตามเกณฑ  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  

หาโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของคะแนนขอสอบรายดานกับคะแนนรวมทั้งฉบับ  ดวยวิธี

ของเพียรสัน  พบวา  ทุกคูมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวก  อยูระหวาง .445 ถึง .870  อยาง               

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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  ประชิด เชยกีวงศ  (2538: บทคัดยอ)  ไดทําการสํารวจคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา  

เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผูใหญ 3 กลุม  คือ  บิดามารดา  ครูอาจารยและผูใหญทั่วไป               

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง  ปการศึกษา 2537  จํานวน 653 คน  โดยใชแบบสอบถามปลายเปดใหนักเรียนระบุ

คุณธรรมและจริยธรรมของผูใหญแตละกลุมที่นักเรียนเห็นวาสําคัญที่สุดมาอยางละ 5 คุณลักษณะ  

แลวนํามาจัดทําแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา เพื่อใหนักเรียนกําหนดน้ําหนักความจําเปน

ของแตละคุณลักษณะนั้น  แลวคํานวณหาคาสหสัมพันธเพื่อแสดงความสอดคลองของ    ความคิดเห็น

ระหวางกลุมเมื่อจําแนกตามตัวแปรอิสระดานเพศ  ระดับชั้น  กลุมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน พบวา คุณธรรมและจริยธรรมของครูอาจารยตามความคิดเห็นของนักเรียนทุกกลุม  เมื่อจําแนก

ตามตัวแปรอิสระมีความสอดคลองกัน  ขอที่นักเรียนคาดหวังสูงสุดมี 15 ขอ  คือ  ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดี  มีความยุติธรรม  มีความรับผิดชอบตอลูกศิษย  มีใจเปนกลาง  ใหโอกาสลูกศิษยเมื่อ

ผิดพลาด  ไมมั่วสุมอบายมุข  เปนที่ปรึกษาที่ดี  เอาใจใสลูกศิษย  สอนเขาใจดี  ใหเกียรตินักเรียน             

มีสติปญญา  มีความซื่อสัตย  ใหคําอธิบายสิ่งถูกผิดอยางชัดเจน  มีความอดทนและพูดจาสุภาพ 

  วิไลวรรณ  ชินพงษ  (2539: บทคัดยอ)  ไดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณธรรมสําหรับ

ผูประกอบวิชาชีพครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           

ปการศึกษา  2538  จํานวน 1,120 คน  โดยสกัดองคประกอบดวยวิธีเทคนิคแกนสําคัญและหมุนแกน

แบบออโธกอนอล  วิธีแวริแมกซ  ไดองคประกอบที่ชัดเจน 7 องคประกอบ  แตสามารถตั้งชื่อ

องคประกอบได 5 องคประกอบ  มีตัวแปรทั้งสิ้น 45 ตัวแปร  มีความแปรปรวนสะสมที่อธิบาย

องคประกอบทั้ง 7 เทากับ 52.9%  องคประกอบทั้ง 5  คือ  ศรัทธาในวิชาชีพ  รูหนาที่มีวินัย  ความ

รับผิดชอบ  ความยุติธรรม  และความเมตตา 

  ทุมเวลา ดวงประเสริฐ (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โดยจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณในการเลนกีฬา  

กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอนปลายและระดับอุดมศึกษา  

ผลการวิจัย  พบวา  นักกีฬาที่มีประสบการณการเลนตางกัน  มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในดานความ

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความสามัคคีและความอุตสาหะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  เจนการณ เพียงปราชญ  (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการสอนกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณ และเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรม

จรรยาบรรณของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามเพศ  ระดับชั้นที่ทําการสอน  ระดับการศึกษา  อายุและประสบการณ

การสอน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนและนักเรียน  รวมทั้งสิ้น
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จํานวน 773 คน  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ย  คารอยละ  คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจําแนกตามเพศ   

ระดับชั้นที่ทําการสอนและระดับการศึกษา  โดยใชการทดสอบคาที (t – test)   และเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยจําแนกตามอายุและประสบการณการสอน  โดยการใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  

(One – Way  Analysis  of  Variance)  ผลการวิจัย  พบวา  พฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณของ

ครูผูสอน  จําแนกตามเพศ  ระดับชั้นที่ทําการสอน  ระดับการศึกษา และอายุของครูที่ตางกัน  มีผลทํา

ใหครูมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน

ประสบการณการสอนของครูที่ตางกันทําใหพฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณของครูแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ปรีชา สายค้ํา  (2540: 69-70)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูพล

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ความมุงหมายของ

การวิจัยนี้  เพื่อศึกษาระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมสําหรับครูพลศึกษา 4 ลักษณะ  คือ  ความรับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  และความเมตตากรุณา  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อทดสอบความแตกตาง

ระหวางคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะทางจริยธรรมดานความรับผิดชอบของครูพลศึกษา  ซึ่งแบง

ตามอายุ  พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานความรับผิดชอบ  ความ

ซื่อสัตย  ความยุติธรรม  และความเมตตากรุณา  โดยแบงตามประสบการณการทํางาน  ไมแตกตางกนั

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยแตละ

คุณลักษณะทางจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  ไมแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตในดานความเมตตากรุณา  พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อนํามาทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยแตละ

คุณลักษณะทางจริยธรรมของครูพลศึกษา  ในดานความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  

และความเมตตากรุณา   พบวาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

  มารศรี จันทรัศมี (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของ

ระดับจริยธรรม 10 ดาน  ของครูและนักเรียนประถมศึกษา  โดยจําแนกครูตามเพศ  อายุ  สถานภาพ

ของการปฏิบัติงาน  สถานภาพสมรสและสังกัดกลุมโรงเรียน  สวนนักเรียนจําแนกตามเพศและสังกัด

กลุมโรงเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  จํานวน 100 

คน  และนักเรียนที่อยูในชั้นเดียวกับครูประจําชั้น จํานวน 300 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามวัด

จริยธรรม 10 ดาน  คือ  ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเคารพตอ

กฎหมายบานเมือง  ความยุติธรรม  ความเสียสละ  ความมีเหตุผล  ความรักชาติ  ความเมตตากรุณา   
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ความสามัคคี  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

(t – test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัย  พบวา  จริยธรรมของครูและ

นักเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จริยธรรมของครูเพศ

ชายและหญิงตางกัน  และนักเรียนสังกัดกลุมโรงเรียนตางกันมีจริยธรรมตางกัน 

  วรรณา มณีโชติ  (2541: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาระดับพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตการศึกษา 2  และเปรียบเทียบพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ  โดย

จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน  กลุมตัวอยางเปนครู

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2  จํานวน 346 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถามวัดพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ  9  ดาน  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t – test)  และ

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – Way  Analysis  of  Variance)  ผลการวิจัย  พบวา 

   1.  พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 2  อยูใน

ระดับมาก 

   2. ครูผูชายมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกวาครูผูหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 

   3. ครูกลุมอายุ 41 – 60 ป   มีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกวาครูกลุมอายุ          

22 – 40  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

   4. ครูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกวาครูที่

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

   5. ครูที่มีตําแหนงสายบริหารมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกวาครูที่มี

ตําแหนงสายผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

   6. ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูไมแตกตางกนั  

  ชูศรี ปญญามูลวงษา  (2541: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพความ

เปนจริง และความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา            

ตามการรับรูระหวางผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนทั่วไปและครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน            

การประถมศึกษาจังหวัดระนอง   กลุมตัวอยางประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน 171 คน   ครูผูสอน

ทั่วไป 170 คน  และครูพลศึกษา 184 คน  รวม 525 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  

คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t – test)  และการวิเคราะหความแปรปรวน           

ทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  สภาพความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรม

ของครูพลศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานความมีระเบียบวินัยมี
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ความแตกตางกัน สวนความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรมของครู              

พลศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน  และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานความมีระเบียบวินัย  ดาน

ความซื่อสัตยและดานความอดทนอดกลั้น  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ธีระนาถ กลิ่นชั้น  (2541: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา   จําแนกตามสถานภาพเพศ  

คาใชจายรายเดือน  และประสบการณการทํางาน   กลุมตัวอยางเปนขาราชการครูที่สอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ขนาดใหญพิเศษ  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 299 คน  ซึ่ง

ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 1 ใน 5  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีวัดแบบ 

projective  technique  ผลการวิจัยพบวา  ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของขาราชการครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ขนาดใหญพิเศษ  จังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวม  และจําแนก

ตามสถานภาพเพศ  คาใชจายรายเดือน  ประสบการณการทํางาน  อยูในระดับสูงและสูงมาก 

  พชรวรรณ ครุฑนาค  (2542: บทคัดยอ)  ไดทําการสํารวจความคาดหวังของนักเรียน  ครู

และผูปกครอง  เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบิดา  มารดา  ครูอาจารยและผูใหญทั่วไป                 

กลุมตัวอยาง   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 100 คน   ครูจํานวน 80 คน   ผูปกครอง

จํานวน 200 คน  จากโรงเรียนราชวินิต  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามความคาดหวงั

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูใหญ 3 กลุม  คือ  บิดามารดา  ครูอาจารยและผูใหญทั่วไป              

กลุมตัวอยางแตละคนจะตอบคําถาม 3 ชุด  คือ  คุณธรรมจริยธรรมสําหรับบิดามารดา  คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครู  และคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูใหญทั่วไป  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  

คาเฉลี่ยความคาดหวัง  และสหสัมพันธแบบจัดอันดับเพื่อแสดงความสอดคลองของความคาดหวัง

ระหวางกลุม  ผลการวิจัย  พบวา  การจัดอันดับความสําคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ                

ครูอาจารยตามความคาดหวังของครู  นักเรียนและผูปกครอง  มีความสอดอดคลองกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและมีรายละเอียดดังนี้   

   1.  คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูอาจารยที่นักเรียนคาดหวังสูงสุด 10 อันดับแรก 

ไดแก  ตัดสินปญหาโดยใชเหตุผล  มีความยุติธรรม  พูดจาสุภาพ  เปนที่ปรึกษาที่ดี  มีความอดทน               

มีความเสียสละ  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีใจเปนกลาง  รูจักใหอภัยและวางตัวไดเหมาะสม 

   2. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูอาจารยที่ครูคาดหวังสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก  

ตรงตอเวลา  มีระเบียบวินัย  ไมมั่วสุมอบายมุข  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  พูดจาสุภาพ                   

มีความตั้งใจจริง  มีความยุติธรรม  รูจักควบคุมอารมณ  เปนที่ปรึกษาที่ดีและมีความเมตตากรุณา 



 79 

   3. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูอาจารยที่ผูปกครองคาดหวังสูงสุด 10 อันดับแรก   

ไดแก  ไมมั่วสุมอบายมุข  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีใจเปนกลาง  มีความยุติธรรม  ตรงตอเวลา   

พูดจาสุภาพ   มีสติปญญาดี   มีความเปนผูนํา   รักและเอาใจใสครอบครัวและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  ธวัฒน โควินท (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาระดับบทบาทผูบริหารในการรักษาวินัย

และจรรยาบรรณของขาราชการครู ระดับพฤติกรรมการมีวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการครู  และ

ศึกษาบทบาทผูบริหารในการรักษาวินัยและจรรยาบรรณที่สงผลตอพฤติกรรมการมีวินัยและ

จรรยาบรรณของขาราชการครู กลุมตัวอยางเปนขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม

สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5   จํานวน 103 โรงเรียน  ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 100 คน  

และครูที่ปฏิบัติการสอนจํานวน 299 คน  รวมทั้งสิ้น 399 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามที่ประยุกตมาจากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ

ขาราชการครูของประวีณ ณ นคร   และขอกําหนดพฤติกรรมการมีวินัยและจรรยาบรรณครูของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย    

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัย  พบวา   บทบาทผูบริหารในการรักษา

วินัยและจรรยาบรรณของขาราชการครูในภาพรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมการมีวินัยและ

จรรยาบรรณของขาราชการครูในภาพรวมอยูในระดับมาก บทบาทผูบริหารในการรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณที่สงผลตอพฤติกรรมการมีวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการครู  คือ  บทบาทดานการ

สงเสริม 

  กันดิศ ชลสินธุ  (2545: บทคัดยอ)  ไดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะความ

เปนครู  ของครูกลุมกรุงธนใต  สังกัดกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู

จําแนกตามเพศ  กลุมตัวอยางจํานวน 512 คน  โดยทําการสกัดองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะห

สวนประกอบสําคัญ  (Principle Component Analysis)  และทําการวิเคราะหหมุนแกนแบบมุมฉาก 

(Orthogonal Rotation)  โดยวิธีแวริแมกซ  (Varimax Method)  ไดจํานวนเจ็ดองคประกอบ  ไดแก  

ความเมตตากรุณา  คุณธรรมและจริยธรรม  ความมั่นคงทางอารมณ  ความรูความสามารถ  

บุคลิกภาพ  ความรับผิดชอบ  และมนุษยสัมพันธ  และพบวาคุณลักษณะความเปนครูทั้งเจ็ด

องคประกอบของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   

  เพียงดาว  มีนมณี  (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบคุณธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณการบริหารงานนอยกวาและมากกวา 5 ป  กลุมตัวอยางเปน

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร  จํานวน 

1,316 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม  ผลการวิจัยพบวา  การวิเคราะหองคประกอบคุณธรรม

ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ทั้งที่มีประสบการณการบริหารงานนอยกวา 5 ป และมากกวา 5 ป              
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มีองคประกอบ 3 องคประกอบที่ตรงกัน  คือ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและความซื่อสัตย  

การเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในแตละดาน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณในการบริหารงานมากกวา 5 ป  มีคุณธรรมดานความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย

มากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารงานนอยกวา 5 ป  สวนดานความรับผิดชอบ  

ความยุติธรรมและความอดทนอดกลั้นไมพบความแตกตาง 

  สุมาลี วงษสุวรรณ (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาตัวแปรที่ เกี่ยวของกับการ             

ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเอื้อเฟอ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมตัวอยางเปน         

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสวนกุหลาบวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 250 คน  

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา  พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเอือ้เฟอ

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  ปจจัยดานคาใชจายรายวัน  สถานภาพสมรสของ

ผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  ระดับรายไดของผูปกครอง  สัมพันธภาพระหวางนักเรียน

กับผูปกครอง  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และบุคลิกภาพของนักเรียน 

  มนัส นิ่มมณี  (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการรับรูของนักเรียนเตรียมทหารในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในดานการมีวินัย  ความซื่อสัตย  ความสามัคคี  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และ

ความกตัญู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่ 2  จังหวัดนครนายก จํานวน 348 

คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

จํานวน 50 ขอ  มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .87  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอย

ละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t – test)  การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว(One – Way  ANOVA)และเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยรายคู  โดยวิธีการของ Scheffe/ ’s  

test  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนเตรียมทหารที่มีอายุตางกันมีระดับการรับรูของนักเรียนเตรียมทหารใน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในดานการมีวินัย  ดานความสามัคคี  และดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ             

ไมแตกตางกัน สวนดานความกตัญูและดานความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

  จุฑาทิพย เจริญนํา   (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดับ

คุณลักษณะทางจริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม

บุคลิกภาพ และประสบการณการทํางาน  กลุมตัวอยางเปนครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

กรุงเทพมหานคร  กลุมเขตเจาพระยา  จํานวน 6 เขต  รวมทั้งสิ้น 426 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ   

สองขั้นตอน (Two-stage Ramdom Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามวัดบุคลิกภาพ และแบบสอบถามวัดคุณลักษณะทางจริยธรรมของครู จากการดําเนินการ
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เก็บรวบรวมขอมูล  พบวา  ครูมีบุคคลิกภาพแบบเอ  รอยละ 95.1  ดังนั้นจึงเลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่

เปนครูบุคลิกภาพแบบเอ  จํานวน 405 คน  มาใชในการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของครู

โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามประสบการณการทํางาน  โดยการวิเคราะห  หาคาสถิติพื้นฐาน  

ไดแก  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของครู  

จําแนกตามประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One – Way  Analysis  of  Variance)  และทดสอบความแตกตางภายหลังโดยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe/ )  ผลการวิจัยพบวา   

   1. คุณลักษณะทางจริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  

กลุมเขตเจาพระยา  โดยรวมอยูในระดับคอนขางดี  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานความ

รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความเสียสละ  ความยุติธรรมและความมีระเบียบวินัยอยูในระดับ

คอนขางดี  สวนดานความซื่อสัตยอยูในระดับดี  และเมื่อพิจารณาตามประสบการณการทํางาน       

ของครู  พบวา  ครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 6 ป  และระหวาง 6 – 15  ป  มีคุณลักษณะ

ทางจริยธรรมสอดคลองกันทั้งโดยรวมและรายดาน  คือ  ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  

ความเสียสละ  ความยุติธรรมและความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับคอนขางดี  สวนดานความซื่อสัตย

อยูในระดับดี    ครูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 15 ป  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมและ 

รายดาน  คือ ดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความยุติธรรมและความมีระเบียบวินัย  อยูใน

ระดับคอนขางดี  สวนดานความซื่อสัตยและความเมตตากรุณาอยูในระดับดี 

   2. ครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 6 ป  ประสบการณการทํางาน 6–15 ป  

และประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมแตกตางกัน           

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน  พบวา  ครูที่มีประสบการณการทํางาน

นอยกวา 6 ป  ประสบการณการทํางาน 6 – 15  ป  และประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป                   

มีคุณลักษณะทางจริยธรรมรายดาน  คือ  ดานความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา 

ความยุติธรรมและความมีระเบียบวินัยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ครูที่มีประสบการณ

การทํางานนอยกวา 6 ป  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมดานความเสียสละต่ํากวาครูที่มีประสบการณ 

การทํางาน 6 – 15 ป และประสบการณการทํางานมากกวา 5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  วิทที  (Witty.  1947: 662-668)  ไดทําการศึกษาบุคลิกภาพของครูที่ดี  โดยใหนักเรียน

เกรด 2  ถึง  เกรด 12  จํานวน 1,200 คน  เรียงความเรื่อง “ครูที่ฉันชอบมากที่สุด”  และจากการ

รวบรวมลักษณะครู  ปรากฏวา  ครูที่ดีจะตองมีลักษณะใหความรวมมือ  มีความเปนประชาธิปไตย                 
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มีความเมตตากรุณาเอาใจใสนัก เรียนทุกคน   มีความอดทน   มีความรู ใน เรื่ องทั่ วๆ  ไปดี                         

มีบุคลิกลักษณะกิริยามารยาทดี  มีความยุติธรรม  มีอารมณขัน  ทําสิ่งใดเสมอตนเสมอปลาย  สนใจ

ในปญหาและความเดือนรอนของนักเรียน  ยกยองชมเชนใหรางวัลนักเรียน  และมีความสามารถพิเศษ

ในการสอนแตละวิชา 

  โคลเบอรก (Kolhberg. 1976: 392-405)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุกับ

พัฒนาการทางจริยธรรมไวอยางละเอียด  พบวา  เด็กอเมริกันอายุ 7 , 11 , 13  และ 16 ป  มีการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นตามระดับ  อายุ 7 ป  เกือบทุกคน (90 %) ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมใน

ข้ันที่ 1 และ 2     เด็กอายุ 10 ป  ยังคงใชเหตุผลในข้ันที่ 1 และ 2 อยูเปนสวนมาก  (กวา 50%) แตก็มีที่

เร่ิมใชเหตุผลในขั้นที่สูงขึ้น คือ ข้ันที่ 3 และ 4 บางแลว (กวา 35%)  วัยรุนอายุ 13 ป  ใชเหตุผลในข้ันที่ 

3 และ 4 เปนสวนใหญ (กวา 50 %)  และยังมีผูใชเหตุผลในข้ันที่ 1 และ 2 อยูบาง (ประมาณ20 %)     

สวนวัยรุนอายุ 16 ป  แมยังคงใชเหตุผลในข้ันที่ 3 และ 4 มาก (กวา 50%) แตยังมีผูใชเหตุผลในข้ันที่ 5 

และ 6  มากกวาเด็กกลุมอ่ืน (23%)  ซึ่งแสดงวาเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลมีพัฒนาการสูงขึ้นตาม

ระดับอายุ และความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

  เบิรคส (Birks. 1982: 1883-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใหเหตุผลทาง

จริยธรรมการรับรูและมโนภาพแหงตนของนักศึกษาครูที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษาใน

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยของรัฐที่เมืองเมมฟส  จํานวน 102 คน  โดยใชแบบทดสอบ                

3 ชุด  คือ  วัดการใหเหตุผลทางจริยธรรม  (The Defining  Issues  Test)  วัดทิศทางการรับรู           

(The  Human  Relations  Incident) วัดมโนภาพแหงตน (The  Tennessee  Self  Concept  Scale)   

ผลปรากฏวา  ตัวแปรเกี่ยวกับอายุ  เพศ  จํานวนหนวยกิตที่สอบได  และคาคะแนนเฉลี่ยสะสม           

กับตัวแปรเกี่ยวกับทิศทางการรับรูและมโนภาพแหงตน มีสวนชวยในการใหเหตุผลทางจริยธรรมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

  เบอรเกสส  (Burgess. 1982: 311-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศของ

โรงเรียนกับจริยธรรมของครูในโรงเรียนมัธยมที่อยูในเขตเมือง  จํานวน 11 โรงเรียน  โดยใชขอมูลที่เก็บ

ไดจากแบบสอบถาม โอ  ซี  ดี  คิว  แบงบรรยากาศโรงเรียนเปน 2 แบบ  คือ แบบเปดมากที่สุด            

(Most  Open)   จํานวน 5 โรงเรียน  และแบบเปดนอยที่สุด (Least  Open)  จํานวน 6 โรงเรียน               

ผลจากการศึกษาปรากฏวา  ครูในโรงเรียนที่มีบรรยากาศแตกตางกันจะมีจริยธรรมแตกตางกันอยาง          

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ดี ยัง (De Young. 1982: 1436-A)  ไดศึกษาความสัมพันธของระดับการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมระหวางครูกับนักเรียนในประเทศญี่ปุน  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 2 จาก
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วิทยาลัยไอวา จูเนียร (Eiwa Junior College) จํานวน 47 คน  และจากมหาวิทยาลัยชิเซากะ  

(Shizooka University)  อีก 47 คน  ครูประจําภาควิชาภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยไอวาจูเนียร  จํานวน 

10 คน  และจากมหาวิทยาลัยชิเซากะ 17 คน  รวมทั้งสิ้น 151 คน โดยใชแบบสอบถามดีไฟนิ่ง อิชชู  

(Defining Issues Test : DIT) ที่สรางโดย เจมส  เรสท (James  Rest) แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา  

ผลปรากฏวา  ครูจากภาควิชาภาษาอังกฤษของทั้งสองสถานบันใหเหตุผลทางจริยธรรมอยูในระดับที่

สูงกวานักศึกษาของทั้งสองสถานบัน  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิเซากะใหเหตุผลทางจริยธรรมใน

ระดับที่สูงกวานักศึกษาจากวิทยาลัยไอวา จูเนียรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตระดับการใหเหตุผล 

ทางจริยธรรมของครูจากทั้งสองสถาบันกับครูชาวอเมริกันที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุนไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  โกวิน (Gowin. 1982: 1366-1367-A)  ไดศึกษาจริยธรรมของครูโรงเรียนราษฎร  ในเขต

รัฐอิลลินอยตอนใต  จํานวน 412 คน  โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของเพอรดูว  (Purdue 

Teacher Opinionaire) เกี่ยวกับลักษณะของความมีจริยธรรมของครู  ผลปรากฏวา  ครูที่สอนในเขต         

ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดี มีจริยธรรมสูงกวาครูที่สอนอยูในเขตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  และครูหญิงมี

จริยธรรมสูงกวาครูชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ไนลส (Niles. 1983: 3852-A) ไดศึกษาผลของการใหการศึกษาทางจริยธรรมตอ                  

ยุวอาชญากรชายกับเด็กหนุมที่เ ร่ิมจะเปนยุวอาชญากรตามทฤษฎีของเพียเจท (Piaget)  และ         

โคลเบอรก (Kolhberg)  โดยผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม  คือ กลุมควบคุมและกลุม ทดลอง 

โดยจัดใหมีการอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองทางศีลธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก  ผลจาก

การศึกษา  ปรากฏวา  การอภิปรายความเห็นทางศีลธรรมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ความสามารถในการใหเหตุผลทางจริยธรรมของยุวอาชญากร และผูที่เริ่มจะเปนยุวอาชญากร  

นอกจากนั้นยังพบวาการที่กลุมตัวอยางมีความสามารถในการใหเหตุผลทาจริยธรรมก็ยังไมสามารถ

ชวยปรับปรุงพฤติกรรมที่อยูในชั้นเรียนได  

  โรมีโอ  (Romeo. 1987)  ไดศึกษาผลของการสอนดวยความรูในการใหเหตุผลเชิง

จริยธรรมกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมประจําตําบล  จํานวน 201 คน  ในโรงเรียนแหงหนึ่ง            

ในรัฐไมอามี่ แบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  ซึ่งกลุมทดลองไดรับการสอน และนําเสนอ

ทางดานแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบอรก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบทดสอบการ

วัดประเด็นที่เกี่ยวของกับจริยธรรมที่ไดพัฒนาโดยเรส (Rest) ซึ่งเปนการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม

ระดับขั้นตางๆ ของทฤษฎีที่โคลเบอรกไดพัฒนาไว  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน ทั้งสองกลุมมีการให

เหตุผลเชิงจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนการวัดระดับการพัฒนาตามระดับข้ัน

ทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน  และปจจัยที่เกี่ยวของกับเพศ  ระดับ
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คะแนนเฉลี่ย  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  การนับถือศาสนาของผูปกครอง  ความเอาใจใสของ

ผูปกครองตอการศึกษา  การใสใจตอศาสนา  กลุมของเพื่อนที่นับถือศาสนาเดียวกันและการเรียนใน

โรงเรียนประจําตําบล มีความสัมพันธกับระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

  จัสติซ  (Justice. 1989)  ไดศึกษาผลของการสอนวรรณกรรมที่เนนการพัฒนาดวยการให

เหตุผลตามระดับข้ันของโคลเบอรก  และปจจัยที่สัมพันธกับความฉลาด  เพศ  ทักษะการเขียน  ทักษะ

การอาน และทักษะทางคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ  

จํานวน 295 คน  โดยแบงออกเปนกลุมทดลองจํานวน 130 คน  กลุมควบคุมจํานวน 165 คน  ใชเวลา

ในการทดลอง 7 สัปดาห  ในชวงฤดูใบไมผลิ  ป 1988  กลุมทดลองไดรับการสอนวรรณกรรมโดยเนน

แนวความคิดการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก  สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  

ไดทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบวัดทางดานทักษะความรู

และแบบประเมินทางดานทักษะ  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันทางดานการพัฒนาเหตุผลเชิง

จริยธรรมระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  และปจจัยที่เกี่ยวกับความฉลาด  เพศ  ทักษะการเขียน  

ทักษะการอานและทักษะทางคณิตศาสตร  มีความสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

  วอลคเกอร; และเทยเลอร  (Walker; & Taylor. 1991: 330-337) ไดศึกษาพัฒนาการทาง

จริยธรรมของขั้นการเปลี่ยนแปลงของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยการสัมภาษณเด็กและผูใหญ

เกี่ยวกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 2 คร้ัง  ภายในชวงระยะเวลา 2 ป  ผลการศึกษาพบวา  มีการ

พัฒนาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่สูงขึ้นกวาเดิม  โดยเปนไปตามลําดับข้ันของพัฒนาการ 

 จากการศึกษาเอกสารแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมครู                 

ที่กลาวมาแลวขางตน  พอสรุปไดวา  จริยธรรมของครูนั้นมีความสําคัญตอระบบการศึกษา  สังคมและ

ประเทศชาติ  และการวัดจริยธรรมนั้นสามารถวัดไดโดยยึดหลักการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ                

โคลเบอรก   ดังนั้นผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1  

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบวัดจริยธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพะเยา  เขต 1  ข้ึนโดยสรางเปนแบบทดสอบวัดชนิดสถานการณ  เพื่อใหไดแบบทดสอบสอบ

ที่มีคุณภาพตอไป  นอกจากนั้นแลวผูวิจัยยังไดนําผลจากการวัดที่ไดมาทําการเปรียบเทียบเหตุผลเชิง

จริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทั้งครูผูสอน ผูบริหาร

และผูปกครอง รวมทั้งผูที่สนใจอื่นๆ ที่จะทําความเขาใจและใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทาง

ปรับปรุง สงเสริมและพัฒนา  จริยธรรมของครู  อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษาตอไป    
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการวิจัยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการวิจัย  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้   
  1. การกําหนดประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

1.   การกําหนดประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1     ภาคเรียนที่ 2      ปการศึกษา 2550      จํานวน  130  โรงเรียน    1,578  คน   มี
รายละเอียดดังตาราง 14   ในภาคผนวก 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน 776 คน จาก 56 โรงเรียน  จําแนกเปน
กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือจํานวน 477 คน จาก 39 โรงเรียน  และกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดสอบสมมติฐานจํานวน 299 คน จาก 17 โรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียน 130 โรงเรียนที่เปน

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้มีขนาดตางกันและอยูในพื้นที่ตางกันแตผูวิจัยเห็นวาขนาดและพื้นที่ไมมีผล
ตอจริยธรรมของครูซ่ึงเปนคุณลักษณะทางจิตพิสัยจึงใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling)  โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม  มีรายละเอียดการกําหนดกลุมตัวอยางและขั้นตอนการสุม

ตัวอยาง  ดังนี้ 
1. สํารวจขอมูลหนวยสมาชิกของประชากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา   เขต 

1  แลวทํากรอบการสุม (Sampling Frame)   

  2. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  
   กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย  โดยใชโรงเรียนเปนหนวย การ
สุม  และดําเนินการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยกําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (Limit of 
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Error) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Level of Confidence : 1-α ) ที่ 95% (α = .05)  ในการประมาณ

คาเฉลี่ยของประชากร  โดยการประมาณคาขนาดของกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
   2.1   กําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน ( e = x2/05. SZ )  เทากับ 2.00 คะแนน  จาก

คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  ซ่ึงผูวิจัยถือวาขนาดของความคลาดเคลื่อนที่
กําหนดนั้นเปนขนาดที่เพียงพอที่จะนําผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจในกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของได 
   2.2   ประมาณความแปรปรวนของประชากร ( 2σ )  เพื่อนําไปคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ   ซ่ึงผูวิจัยประมาณคาความแปรปรวนของประชากรจากการ
ประมาณคาจากโคงปกติของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ใหคะแนนเปน 1, 2, 3 และ 4  

จํานวน 45 ขอ  มีชวงคะแนน 45 – 135 คะแนน  ประมาณคาความแปรปรวนของประชากรเทากับ  225    
   2.3   จากขอมูลจํานวนประชากรและขอมูลที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นในการกะประมาณขนาด
ของกลุมตัวอยางนั้น  ไปคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยใชสูตร
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  (มยุรี ศรีชัย. 

2538: 49) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 103 คน  ดังนั้น  จึงไดทําการสุมเลือกครูที่จะใชเปน

กลุมตัวอยางในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุมโดยสุมเลือก         ทีละ
โรงเรียนจนไดจํานวนครูครบตามที่ตองการ  ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบครั้งที่ 1  เพื่อหาคา

อํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ  จํานวน 168 คน จาก 14 โรงเรียน  และไดกลุมตัวอยางที่ใชใน

การทดสอบครั้งที่ 2  เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  จํานวน  

309 คน จาก 25 โรงเรียน  รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือจํานวนทั้งหมด 477 

คน จาก 39 โรงเรียน  คิดเปนสัดสวน 30.23% ของจํานวนครูที่เปนประชากรทั้งหมด มีรายละเอียดดัง

ตาราง 5    

   2.4   ประมาณคาความแปรปรวนของประชากร ( 2σ ) เพื่อนําไปคํานวณขนาดของ

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงไดจากจากการทดสอบครั้งที่ 2 กับครูจํานวน 309 คน  

พบวา  มีความแปรปรวนเทากับ 150.258    
   2.3   คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชสูตรการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) (มยุรี ศรีชัย. 2538: 

49) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบสมมติฐานจํานวน 132 คน  ดังนั้น  จึงไดทําการสุมเลือกครูที่จะ

ใชเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบสมมติฐานโดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุมโดยสุมเลือกทีละ
โรงเรียนจนไดจํานวนครูครบตามที่ตองการ  ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 299 คน จาก 17 โรงเรียน  

คิดเปนสัดสวน 18.95% ของจํานวนครูที่เปนประชากรทั้งหมด  มีรายละเอียดดังตาราง 5    
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ตาราง 5   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  จําแนกตามโรงเรียน 

 

จํานวนครู (คน) ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน 
ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 ทดสอบครั้งที่ 3 

1 บานหวยบง 18 - - 
2 บานหวยเคียน 9 - - 
3 ชุมชนบานแมสุก 18 - - 
4 บานปาตึง 8 - - 
5 บานหนองบัว 2 - - 
6 บานเหลา 8 - - 
7 บานไรออย 18 - - 
8 บานดงอินตา 15 - - 
9 อนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) 17 - - 

10 บานดอกคําใต 10 - - 
11 บานคา 12 - - 
12 บานถ้ําประชาบํารุง 9 - - 
13 บานหนองหลม 14 - - 
14 บานใหม 10 - - 
15 บานบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห) - 4 - 
16 บานดงบุญนาค - 14 - 
17 บานดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) - 7 - 
18 บานสันตนมวง - 8 - 
19 บานหนองสระ - 6 - 
20 เจริญใจ - 15 - 
21 บานปาแฝกเหนือ - 6 - 
22 บานแมใจ - 10 - 
23 บานสันขวาง - 4 - 
24 บานทุงปาขา - 10 - 
25 บานปาสักสามัคคี - 6 - 
26 บานแมจวา - 9 - 
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ตาราง 5   (ตอ)   
 

จํานวนครู (คน) ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน 
ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 ทดสอบครั้งที่ 3 

27 บานปาแฝกใต - 4 - 
28 แมใจวิทยาคม - 56 - 
29 ไทยรัฐวิทยา 46  (ดอกคําใต) - 21 - 
30 อนุบาลดอกคําใต(ชุมชนสันชางหิน) - 15 - 
31 บานปางงุน - 7 - 
32 ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี - 15 - 
33 บานรองหา - 14 - 
34 บานปนเหนือ - 8 - 
35 บานปน - 15 - 
36 บานถ้ําประชานุเคราะห - 17 - 
37 บานปาง - 14 - 
38 บานดง - 14 - 
39 บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห) - 10 - 
40 บานสันเวียงใหม - - 7 
41 บานหวยเจริญราษฎร - - 7 
42 บานแมจวาใต - - 6 
43 บานแมนาเรือ - - 8 
44 ฟากกวานวิทยาคม - - 39 
45 บานตอม - - 11 
46 ชุมชนบานแมใส - - 12 
47 บานหวยแกว - - 13 
48 บานอิงโคง - - 15 
49 อนุบาลภูกามยาว - - 10 
50 บานภูเงิน - - 14 
51 ดงเจนวิทยาคม - - 39 
52 บานแมกา - - 11 

53 บานจําปาหวาย - - 20 
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ตาราง 5   (ตอ)   
 

จํานวนครู (คน) ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน 
ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 ทดสอบครั้งที่ 3 

54 อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก) - - 19 

55 ชุมชนบานตุมทา - - 11 

56 ดอกคําใตวิทยาคม - - 57 

รวมท้ังหมด 168 309 299 

 

 

2.   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 1 ฉบับ  คือ 
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1  
ซ่ึงแบงเปน 2  ตอน   ไดแก 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก  เพศและอายุ 
     ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  จํานวน 45 ขอ  ซ่ึง
ครอบคลุมจริยธรรม 3 ดาน  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรม  ซ่ึงมี
ลักษณะขอคําถามเปนแบบสถานการณ มี 3 ตัวเลือก   
 

 2.2     ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย   ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีจํานวน 1 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1    

ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการสรางแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ดังภาพประกอบ 3 
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กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ  

 
 

ศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  

 

 กําหนดนิยามปฏิบัติการและโครงสรางแบบทดสอบ 
  
    

 
สรางแบบทดสอบตามนิยามปฏิบัติการและโครงสรางแบบทดสอบ 

 

 

วิพากษและตรวจสอบความสอดคลองตามนิยามกับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ  

 

 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ  

 

ทดลองใชคร้ังที่ 2  วิเคราะหหาคาความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อมั่น   

ทดลองใชคร้ังที่ 1    วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  และคัดเลือกขอคําถาม  

 

 

 

 

 
จัดพิมพเปนรูปเลมที่สมบูรณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
 

ภาพประกอบ 3      ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

  จากภาพประกอบ  3  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยา  เขต 1 
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  2. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  เอกสารที่เกี่ยวของกับ
เหตุผลเชิงจริยธรรม  การวัดจริยธรรม  รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดโครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา
และความยุติธรรมของครู  โดยผูวิจัยกําหนดใหจริยธรรมทั้ง 3 ดานมีน้ําหนักเทากัน  และสรางจํานวน
ขอคําถามคิดเปน 1.5 เทาของจํานวนขอคําถามที่ตองการ  รายละเอียดดังตาราง 6 

 

ตาราง 6     ผังการออกแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  
 

องคประกอบจริยธรรมครูที่ตองการวัด 

จํานวนขอ
คําถาม 

ที่สราง 

จํานวนขอ
คําถาม 

ที่ตองการ 

น้ําหนกั 

(%) 

1. ความรับผิดชอบ 23 15 33.33

 1.1  ความมุงมั่นในผลงาน 3 2 4.44

  -  พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 3 2 4.44
 1.2  การใชเวลาอยางมีคุณคา 5 3 6.67

  -  วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา 3 2 4.45
  -  ใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ 2 1 2.22
 1.3  การปฏิบัติหนาที่ครบถวน  15 10 22.22

  -  วางแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบ 3 2 4.44
  -  ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ 3 2 4.44
  -  มีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน 3 2 4.45
  -  ปฏิบัติภารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ 4 3 6.67
  -  ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 2 1 2.22

2. ความเมตตากรุณา  23 15 33.33
 2.1  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเพื่อนรวมงานและสังคม 12 8 17.78

  -  ไมนิ่งดดูายและเต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ 6 4 8.89
  -  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูอ่ืนใหไดรับ 

     ความสุขและพนทกุข 

6 4 8.89
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

องคประกอบจริยธรรมครูที่ตองการวัด 

จํานวนขอ
คําถาม 

ที่สราง 

จํานวนขอ
คําถาม 

ที่ตองการ 

น้ําหนกั 

(%) 

 2.2  ความสนใจและหวงใยในการเรียนและความประพฤติ 
  ของผูเรียน 

11 7 15.56

  -   แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเด็กใหไดรับความสุขและพนทุกข  8 5 11.11

  -   เปนกันเองกับผูเรียน  เพือ่ใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผย 

      ไววางใจและเปนที่พึ่งของผูเรียนได 

3 2 4.45

3. ความยุติธรรม 23 15 33.33
 3.1  ความเปนธรรมตอนักเรียน 12 8 17.78

  -   ยินดีชวยเหลือผูเรียน  โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 4 3 6.67

  -   เอาใจใสและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง 5 3 6.67

  -   ตัดสินปญหาของผูเรียนดวยความเปนธรรม 3 2 4.44

 3.2  ความเปนธรรมตอเพื่อนรวมงานและผูบริหาร 11 7 15.56

  -   ยินดีชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูบริหาร  โดยไมเลือกที่รัก 

     มักที่ชัง 

5 3 6.67

  -   เอาใจใสและปฏิบัติตอเพือ่นรวมงานทกุคนอยางเสมอภาค 

     และไมลําเอียง 

6 4 8.89

รวม 69 45 100 

 

  3. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของจริยธรรมของครู  เพื่อนํามาเปนกรอบในการสราง
สถานการณในขอคําถาม  โดยผูวิจัยนําพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้ในหมวดที่ 2  คุณธรรม
จรรยาบรรณ  ของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2533 (คุรุสภา, 2533)  มาเปนกรอบในการกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการและการสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 
   3.1  ความรับผิดชอบ  ประกอบดวยพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้  ดังตอไปนี้ 

    3.1.1   มุงมั่นในผลงาน   
      -   พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค (ขอ 1, 4) 
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    3.1.2 ใชเวลาอยางมคีุณคา 
      -   วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา  
           (ขอ 7, 10) 
      -   ใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ  (ขอ 13) 

    3.1.3   ปฏิบัติหนาที่ครบถวน 

      -   วางแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  (ขอ 16, 19) 

      -   ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ  (ขอ 22, 25) 

      -   มีความรอบคอบระมัดระวงัในการปฏิบัตหินาที่ทุกดาน  (ขอ 28, 31) 

      -   ปฏิบัติภารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ (ขอ 34, 37, 40) 

      -   ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  (ขอ 43) 

   3.2  ความเมตตากรุณา  ประกอบดวยพฤตกิรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้  ดังตอไปนี ้
    3.2.1 มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเพื่อนรวมงานและสังคม 

      -  ไมนิ่งดดูายและเต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ   

         (ขอ 2, 5, 11) 
        -  แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูอ่ืนใหไดรับความสุขและ 

           พนทุกข  (ขอ 14, 17, 20, 23) 
    3.2.2 มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเรียน 

      -   แนะนําเอาใจใสชวยเหลือเด็กใหไดรับความสุขและพนทุกข   

          (ขอ 26, 29, 32, 35, 38) 
      -   เปนกันเองกับผูเรียน  เพือ่ใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผยไววางใจและ 

          เปนที่พึ่งของผูเรียนได  (ขอ 41, 44) 
   3.3  ความยุติธรรม  ประกอบดวยพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้  ดังตอไปนี ้
    3.3.1 มีความเปนธรรมตอนักเรียน   
      -   ยินดีชวยเหลือผูเรียน  โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  (ขอ 3, 6, 9) 

      -   เอาใจใสและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง   
          (ขอ 12, 15, 18) 
      -   ตัดสินปญหาของผูเรียนดวยความเปนธรรม  (ขอ 21, 24) 

    3.3.2 มีความเปนธรรมตอเพื่อนรวมงานและผูบริหาร 

      -   ยินดีชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูบริหาร  โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 

          (ขอ 27, 30, 33) 
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      -   เอาใจใสและปฏิบัติตอเพือ่นรวมงานทกุคนอยางเสมอภาคและ 

          ไมลําเอียง  (ขอ 36, 39, 42, 45) 
  4. สรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมครู ใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการและ

โครงสรางของแบบทดสอบที่กําหนดไว  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบวัดชนิดสถานการณ   มี 3 ตัวเลือก   
เพื่อใหครูตัดสินใจเลือกใชเหตุผลในการปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนด ซ่ึงผูวิจัยกําหนดใหมี                
ขอคําถามของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู จํานวน 45 ขอ  และผูวิจัยดําเนินการสราง             
ขอคําถามของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูจํานวน 69 ขอ หรือ 1.5  เทาของจํานวน                
ขอคําถามที่ตองการ  โดยขอคําถามแตละขอตองการใหผูตอบพิจารณาตัดสินใจเลือกใชเหตุผลในการ
ปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนด  ซ่ึงครอบคลุมจริยธรรม 3 ดาน  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความเมตตา
กรุณา  และความยุติธรรม จํานวนดานละ 23  ขอ 

  5. นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่สรางขึ้นและผานกระบวนการตาม  
ขอ 6   เสนอใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการวัดผลการศึกษาจํานวน      
3 คน  และจิตวิทยาจํานวน 2 คน  รวม 5 คน  ซ่ึงมีประสบการณการทํางานมาแลวไมต่ํากวา 5 ป  

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)   โดยตรวจสอบความถูกตอง ความ

เหมาะสม และความครอบคลุมตามโครงสรางและเนื้อหา  ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใชแลว  
นําไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  แลวพิจารณาคัดกรองขอคําถามที่เปนไปตามเกณฑที่มี 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  และเปนขอคําถามที่มีความถูกตอง  ความเหมาะสม  

และความครอบคลุมตามนิยามเชิงปฏิบัติการ  ตลอดจนความเหมาะสมของภาษา  โดยไดปรับขอคําถาม
ซ่ึงเปนสถานการณสอดคลองและครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการ  และปรับตัวเลือกใหสอดคลองกับ
ระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรกตามที่ผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะ  ไดขอคําถามจํานวนดานละ 23 ขอ  รวมทั้งฉบับจํานวน 69 ขอ  มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) อยูระหวาง 0.60  ถึง 1.00   

  6. นําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูไปทดลองใช (Try  Out)  คร้ังที่ 1  กับ

ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  จํานวน 168 คน  นําผล                   

ที่ไดมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนก  โดยการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนของ                
ขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)  คัดเลือกขอคําถามที่มีคา XYr ตั้งแต 0.20  

ขึ้นไป  ไดขอคําถามจํานวนดานละ 15 ขอ  โดยดานความรับผิดชอบ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.260 – 0.617  ดานความเมตตากรุณา มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.339 – 0.644  ดานความยุติธรรม  
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.329 – 0.583  รวมทั้งฉบับจํานวน 45 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.260 ถึง 0.644 
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  7. นําขอคําถามที่คัดเลือกไวตามเกณฑในขอ 9  นําไปทดลองใชครั้งที่ 2  กับครู                
ที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1  จํานวน 309 คน  นําผลที่ไดมา

วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบ             
โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวย                   
สูตรสหสัมพันธของเพียรสัน ซ่ึงแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูมีคาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางรายดานเทากับ  0.866, 0.940  และ 0.911 และทั้งฉบับเทากับ 0.911 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.920   

  8. จัดพิมพแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมครูฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 
 

 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดเหตผุลเชิงจริยธรรมของคร ู
 
 

ตอนที่ 1     แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง  แบบสอบถามในตอนนี้เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของทาน  ใหทานตอบลงใน

กระดาษคําตอบ  
  1. เพศ    ชาย   หญิง 
  2. อายุ............ป  
 

ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมครู 
คําชี้แจง  คําถามในตอนนี้เปนเรื่องส้ันๆ ของบุคคลตางๆ ใหทานอานอยางรอบคอบ  บุคคลในเรื่อง

จะเลือกกระทําอยางหนึ่งใหทานหยุดคิดถึงเหตุผลวาถาทานเปนบุคคลคนนั้น  ทานจะ
กระทําเชนนั้นเพราะเหตุใด  เมื่อทานไดเหตุผลแลว  จึงอานคําตอบที่มีใหเลือก 3 คําตอบ
สําหรับแตละเรื่อง  คําตอบใดตรงกับเหตุผลที่ทานคิดไวลวงหนามากที่สุด  ใหขีด
เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ  ในการตอบคําถามแตละขอใหเลือกคําตอบไดเพียง

คําตอบเดียว 

หมายเหตุ   ตัวเลือกในแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด  จึงขอใหทานตอบตามความรูสึกที่แทจริง            
ของทานมากที่สุด  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการที่จะชวยพัฒนาเครื่องมือวัดจริยธรรมของ
ครูตอไป  โปรดตอบคําถามใหครบทุกขอเพื่อประโยชนในการวิจัย  และจะไมมีการนํา
คําตอบของทานไปสรางความเสื่อมเสียใดๆ ใหกับทาน 
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  ก.  ความรับผิดชอบ 

  (0)  ครูมณีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนใหจัดทําปายนิทรรศการเพื่อไป
รวมแสดงในงานวิชาการของสหวิทยาเขตในวันพรุงนี้  จนถึงเย็นแลวครูมณียังทําไมเสร็จ จึงนํากลับไป
ทําตอที่บานจนดึกจึงเสร็จ    ถาทานเปนครูมณีทานจะปฏิบัติเชนนั้นเพราะเหตุใด ?   
    ก. เมื่องานไมเสรจ็ตามเปาหมายก็ตองทําใหสําเร็จ  (3 คะแนน) 
    ข. เพื่อแสดงความรับผิดชอบใหผูอํานวยการและเพื่อนครูไดเห็น (1 คะแนน) 
    ค. ทางสหวิทยาเขตอาจตําหนทิางโรงเรียนไดวาไมใหความรวมมือ (2 คะแนน) 
 

  (00)    ครูมณีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนใหจัดทําปายนิทรรศการเพื่อไป
รวมแสดงในงานวิชาการของสหวิทยาเขตในวันพรุงนี้  แตมณียังทําไมเสร็จจนถึงเย็นแลว  จึงนํากลับไป
ทําตอที่บานจนดึกจึงจะเสร็จ  ถาทานเปนครูมณีทานจะปฏิบัติเชนนั้นเพราะเหตุใด ?   
    ก. เมื่อไดรับมอบหมายงานมาแลวก็ตองทําใหสําเร็จ  (3 คะแนน) 
    ข. เพื่อแสดงความรับผิดชอบใหผูอํานวยการและเพื่อนครูไดเห็น   (1 คะแนน) 
    ค. ทางสหวิทยาเขตอาจจะตําหนิโรงเรียนไดวาไมใหความรวมมือ (2 คะแนน) 
 

  ข.  ความเมตตากรุณา 
  (0)  สุดามีฐานะยากจนจึงตองเดินไปโรงเรียนทุกเชา  จิตตาเปนครูซ่ึงอยูหมูบานเดียวกับ
สุดาจึงใหสุดาอาศัยนั่งรถไปโรงเรียนดวย  ถาทานเปนครูจิตตาทานจะปฏิบัติเชนนั้นเพราะเหตุใด ? 

    ก. สงสารสุดาที่ตองเดินไปโรงเรียนทุกเชา   (3 คะแนน) 
    ข.  เพื่อแสดงความมีน้ําใจใหชาวบานไดรับรู   (1 คะแนน) 
    ค. เห็นแกพอแมของเด็กซึ่งเปนคนหมูบานเดียวกัน  (2 คะแนน) 
 

  (00) ครูกนกเห็นครูสมัยกําลังจัดหองประชุมสําหรับการประชุมผูปกครองนักเรียนอยู
ตามลําพัง  วันนี้ครูกนกไมมีคาบสอนแลวจึงอาสาชวยครูสมัยจัดหองประชุมจนเสร็จ  ถาทานเปนครู
กนกทานจะปฏิบัติเชนนั้นเพราะเหตุใด ? 

    ก. ตอไปครูสมัยจะไดชวยงานของเราบาง   (1 คะแนน) 
    ข. คนเราควรชวยเหลือผูอ่ืนตามความสามารถ   (3 คะแนน) 
    ค. อยากใหการประชุมผูปกครองของโรงเรียนสําเร็จลุลวงโดยด ี (2 คะแนน) 
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  ค.  ความยุติธรรม 

  (0)  สุรชัยเปนหลานของครูสมชาย  วันหนึ่งสุรชัยแยงลูกบอลกับเพื่อนแลวจึงชกเพื่อน
ลมลงกับพื้น  ครูสมชายเห็นเหตุการณจึงเรียกสุรชัยมาลงโทษ  ถาทานเปนครูสมชายทานจะปฏิบัติ
เชนนั้นเพราะเหตุใด ? 

    ก. เด็กที่ถูกชกจะไดไมไปฟองครูคนอื่น   (1 คะแนน) 
    ข. ควรปฏิบัติอยางเสมอภาคใหกับเด็กทุกคน   (3 คะแนน) 
    ค. จะไดเปนการอบรมสั่งสอนหลานชายไมใหเกเร  (2 คะแนน) 
 

  (00) ครูวิไลเปนกรรมการตรวจขอสอบชั้นป.4  พบวาสมนึกหลานชายของตนเองได
คะแนนวิชาภาษาไทย 49 คะแนน  ซ่ึงถาครูวิไลเพิ่มคะแนนใหอีก 1 คะแนน  สมนึกก็จะสอบผานในวชิา
ภาษาไทย  แตครูวิไลก็ไมเพิ่มคะแนนให  ทําใหสมนึกสอบตกวิชาภาษาไทย  ถาทานเปนครูวิไลทานจะ
ปฏิบัติเชนนั้นเพราะเหตุใด ?  
    ก. ตองใหความยตุิธรรมกับนักเรียนทุกคนเทาๆ กัน   (3 คะแนน) 
    ข. ถาครูทานอื่นรูจะตําหนิไดวาเขาขางหลานชายของตนเอง (1 คะแนน) 
    ค. หลานชายจะไดรับบทเรียนและตั้งใจเรยีนใหมากขึ้นในปตอไป (2 คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับกอนกฎเกณฑ ให 1  คะแนน 

 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑ ให 2  คะแนน 

 ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ ให 3  คะแนน 
 

เกณฑการแปลความหมาย 

 เกณฑการแปลความหมายคะแนนรายดาน 

 คะแนน     15.00 – 22.49    หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่ํา 
 คะแนน     22.50 – 37.49   หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง 
 คะแนน    37.50 – 45.00        หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนทั้งฉบับ 

 คะแนน     45.00 –  67.49   หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่ํา 

 คะแนน     67.50 – 112.49  หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง 

 คะแนน   112.50 – 135.00       หมายความวา    มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง 
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3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยวางแผนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
  1. ติดตอทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 
  2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือถึงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปนกลุม
ตัวอยางดวยตนเองเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมนําแบบทดสอบไปเก็บรวบรวม
ขอมูล  โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีการตอบแบบทดสอบใหครูที่ผูบริหารสถานศึกษา
มอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบทราบ  เพื่อใหครูผูรับผิดชอบดังกลาวนําไปชี้แจงใหครูในโรงเรียนทราบ
ตอไป  และนัดวัน เวลา ในการขอรับแบบทดสอบคืนจากครูผูรับผิดชอบ  โดยระยะเวลาที่ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
   2.1   การทดสอบครั้งที่ 1  กับครูจํานวน 168 คน  ในวันที่  4 – 8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 
2551   เพื่อหาคาอํานาจจําแนก 

   2.2   การทดสอบครั้งที่ 2  กับครูจํานวน 309 คน  ในวันที่  13 – 22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2551   เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและคาความเชื่อมั่น 

   2.3   การทดสอบครั้งที่ 3  กับครูจํานวน 299 คน  ในวันที่  3 – 7 มีนาคม  พ.ศ. 2551    
เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน 
  3. นําแบบทดสอบที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  ลงรหัส  

และจัดระบบขอมูล   แลวทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

4.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ตั้งไว 
 2. วิเคราะหเพศและอายุ   
 3. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) 

 4. วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่ผูวิจัย

สรางขึ้น  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืนที่
เหลือทั้งหมด  (Item-total Correlation)   

 5. วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของ

แบบทดสอบ  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนน
รวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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 6. วิเคราะหคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach)    

 7. วิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  (Two – Way  Analysis  of  Variance)  เพื่อ

เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวม
ของครู จําแนกตามเพศและอายุ  ในการวิจัยคร้ังนี้การคํานวณคาสถิติใชโปรแกรม  SPSS  (Statistical  

Package  for  the  Social  Science) 

 

 

5.   สถิติที่ใชในการวิจัย 
 5.1   สถิติท่ีใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง   
  ใชสูตรการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

(Level of Confidence : 1-α ) ที่ 95%  (α = .05)   ซ่ึงมีคา 2/Zα  เทากับ 1.96 ใชสูตร  (มยุรี ศรีชัย. 

2538: 49)  
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   เมื่อ n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N    แทน จํานวนครูทั้งหมด 

       แทน คาความคลาดเคลื่อนในการกะประมาณ (e x2/05. SZ ) 

      แทน  คาความแปรปรวนของประชากร 2σ

 
  5.2   สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
   5.2.1   คาเฉลี่ย (Mean) 

   5.2.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
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 5.3   สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  5.3.1 คาดัชนีความสอดคลอง  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543ข: 249; อางอิง

จาก Rovinelli; & Hambleton. 1977)  เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
    

N

R
IOC

∑=  

 

     เมื่อ IOC   แทน คาดัชนีความสอดคลอง 
            แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ∑R

       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   5.3.2 วิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item  Analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนก  โดยใชวิธี              

หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออ่ืนที่ เหลือทั้งหมด                      
โดยการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)                         

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545ก: 161)     
 

( )[ ] ( )[ ]∑ ∑−∑ ∑−
∑∑−∑=

2222XY
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YXXYN
r  

 

   เมื่อ     แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน หรือ XYr
         ดัชนีคาอํานาจจําแนกรายขอ 

     N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
      แทน ผลรวมของคะแนนรายขอ (item) ∑X
      แทน ผลรวมของคะแนนรวม (total) ที่ไมรวมขอที่นํามาคํานวณ ∑Y
      แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และ คะแนน Y YX∑

      แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน X ∑
2X

      แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน Y ∑
2Y
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   5.3.3 ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยใช t – test                    

(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2522: 226) 
 

      2r1

2N
rt

−
−

=              ,  df = N-2 

 

     เมื่อ t    แทน คาจากการแจกแจงแบบที 
            r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
       N   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
 

   5.3.4 หาคาสหสัมพันธเฉลี่ย  การหาคาสหสัมพันธเฉลี่ยจะตองเปลี่ยนคาสหสัมพันธ (r)  

เปนฟชเชอร ( rZ ) กอน  แลวหาคะแนนฟชเชอรซีเฉลี่ย ( rZ ) จากนั้นจึงใชตารางเปลี่ยนกลับมาเปนคา
สหสัมพันธ (r) อีกครั้ง  การหาคะแนนฟชเชอรซีเฉล่ีย ( rZ )  หาไดจากสูตรตอไปนี้    (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ. 2539: 260) 
 

K

Z
Z ri

r
∑=  

 

     เมื่อ rZ   แทน คะแนนฟชเชอรซีเฉล่ีย 
              แทน คะแนนฟชเชอรซีของกลุม i riZ

       K   แทน จํานวนคุณลักษณะของกลุมที่ i 

 
 

   5.3.5 วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของแบบทดสอบ

ดวยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนน
สวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  โดยใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545ก: 180) 
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    เมื่อ XYr     แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนตวัแปร X กับตัวแปร Y 

       N    แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
       ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนน X 

       ∑ Y   แทน  ผลรวมของคะแนน Y 

       ∑   แทน  ผลรวมของ X แตละตวัยกกําลังสอง 2X

       ∑   แทน  ผลรวมของ Y แตละตวัยกกําลังสอง 2Y

       ∑XY   แทน  ผลรวมของผลคูณ X กับ Y ทุกคู 
 

 

  5.3.6 วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Raliability) ของแบบทดสอบโดยการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา  ( α – Coefficient )  ของครอนบัค  (Cronbach)   มีสูตรดังนี้       (ลวน สายยศ; และ อังคณา  

สายยศ.  2538: 200; อางอิงจาก Cronbach.  1970: 161)    

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑−
−

=α
2

t

2
i

S

S
1

1n

n
 

 

    เมื่อ α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

      n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 2
iS

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 2
tS
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  5.3.7 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of Measurement : 

SE)   มีสูตรดังนี้  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2543ข: 244-245)    

 

ttE r1SS −=  

 

    เมื่อ   แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ES

      S   แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัด 

      ttr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 

 

 5.4   สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

  5.4.1   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และ 2   โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  

(Two – Way  Analysis  of  Variance)  มีสูตรดังนี้  (นิคม ตังคะพิภพ.  2543: 149-150)  

   5.4.1.1   คาเฉลี่ยกําลังสองของแตละแหลงความแปรปรวน (Mean Squares)  ไดแก    
        

        
1I

SS
MS A

A −
=  

 

        
1J

SS
MS B

B −
=  

 

        
( )( )1J1I

SS
MS AB

AB −−
=  

 

        
( )1nIJ

SS
MS cell.w

cell.w −
=  

 

        
1nIJ

SS
MS T

T −
=  
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  เมื่อ   แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลหลักที่เกิดจากตัวแปรอิสระที่ 1 ASS

      แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลหลักที่เกิดจากตัวแปรอิสระที่ 2 BSS

     แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลปฏิสัมพันธของตัวแปรอิสระที่  ABSS

            1 และ 2 

        แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลความคลาดเคลื่อนภายใน cell.wSS

         กลุมยอย 

      แทน    ผลบวกกําลังสองสําหรับผลรวม TSS

       I   แทน    ระดับของตัวแปรอิสระที่ 1 

      J   แทน    ระดับของตัวแปรอิสระที่ 2 

 

 

   5.4.1.2   คาสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ของแตละแหลงความแปรปรวน  ไดแก   
  

        
cell.w

A
A MS

MS
F =  

 

        
cell.w

B
B MS

MS
F =  

 

        
cell.w

AB
AB MS

MS
F =  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยได

กําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

   k  แทน จํานวนขอคําถามของแบบทดสอบ 

   n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

   M  แทน คาคะแนนเฉลี่ย  

   S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   S M  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย 

   r  แทน คาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอ 

   rtt  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด 

   rxy  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

       แบบหาความสัมพันธระหวางคะแนนของแบบทดสอบแตละดานกับ 

       คะแนนรวมทั้งฉบับ 

   F  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F-distribution 

   SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sun of Squares) 

   MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

   df  แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

   **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

  ตอนที่ 1  การทดสอบครั้งที่ 1  การวิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ  เพื่อตรวจสอบคาอํานาจ

จําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

  ตอนที่ 2 การทดสอบครั้งที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู 

     2.1   การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบดวยวิธีการ

ตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอย

ภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน 

     2.2 การแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

( α – Coefficient )  ของครอนบาค (Cronbach)    

  ตอนที่ 3 การทดสอบครั้งที่ 3   การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุ

แตกตางกัน   

     3.1 คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรของคะแนนแบบทดสอบวัด

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครู          

จากกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและอายุ 

     3.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  

ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครู จําแนกตามเพศและอายุ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

  ตอนที่ 1  การทดสอบครั้งที่ 1  การวิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ  เพื่อตรวจสอบ

คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

   ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ

เบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญแลว  จํานวน 69 ขอ  ไปทดสอบครั้งที่ 1  กับครูที่สอนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  จํานวน 168 คน  แลวนําผลการทดสอบมาหาคาอํานาจ

จําแนกเปนรายขอ  โดยการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวม 

(Item-total Correlation) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  แลวคัดเลือกขอคําถามที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.200  

ข้ึนไป  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 7 

 

ตาราง 7   คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

 

กอนการคัดเลือก หลังการคัดเลอืก 
แบบทดสอบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

k r k r 

ดานความรับผิดชอบ 23 0.155 – 0.617 15 0.260 – 0.617 

ดานความเมตตากรุณา 23 0.237 – 0.644 15 0.339 – 0.644 

ดานความยุตธิรรม 23 0.273 – 0.583 15 0.329 – 0.583 

รวมทัง้ฉบับ 69 0.155 – 0.644 45 0.260 – 0.644 

 

  จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  

จํานวน 69 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.155  ถึง 0.644  โดยดานความรับผิดชอบมีอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง 0.155 ถึง 0.617  ดานความเมตตากรุณามีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.237 ถึง 

0.644  และดานความยุติธรรมมีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.273 ถึง 0.583  ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือก

ขอคําถามไวในดานความรับผิดชอบจํานวน 15 ขอ   ความเมตตากรุณาจํานวน 15 ขอ  และดานความ
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ยุติธรรมจํานวน 15 ขอ  รวมทั้งฉบับจํานวน 45 ขอ   ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.260 ถึง 0.644  

เพื่อใชในการทดสอบครั้งตอไป 

 

  ตอนที่ 2  การทดสอบครั้งที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผล

เชิงจริยธรรมของครู 

   2.1  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบดวยวิธีการ

ตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนน

สวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน 

   ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูจํานวน 45 ขอ  ที่ไดจากการทดสอบ

คร้ังที่ 1 ไปทดสอบกับครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  จํานวน 

309 คน  เพื่อนํามาแสดงการแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบดวยวิธีการตรวจสอบ

ความคงที่ภายในของแบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายใน

แบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 8 

 

ตาราง 8   คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยการตรวจสอบความคงที่ภายใน  ของแบบทดสอบวัด 

 เหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

 

แบบทดสอบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู k rxy  

ดานความรับผิดชอบ 15 0.866** 

ดานความเมตตากรุณา 15 0.940** 

ดานความยุตธิรรม 15 0.911** 

รวมทัง้ฉบับ 45 0.911** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    จากตาราง 8  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู             

มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการตรวจสอบความคงที่ภายในดานความรับผิดชอบ  ดานความ

เมตตากรุณาและดานความยุติธรรมเทากับ  0.866 , 0.940  และ  0.911  ซึ่งเปนคาความเที่ยงตรง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผล

เชิงจริยธรรมของครูทั้งฉบับเทากับ 0.911  ซึ่งเปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ที่ระดับ .01   

 

   2.2  การแสดงหลักฐานความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา  ( α – Coefficient )  ของครอนบาค (Cronbach) 

   ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  จากขอคําถาม            

ที่ผานการตรวจสอบความคงที่ภายในดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน  จํานวน 45 ขอ  มาวิเคราะหหา

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient )  ของครอนบาค 

(Cronbach) ซึ่งไดทําการทดสอบกับครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา 

เขต 1  จํานวน 309 คน  ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 9 

 

ตาราง 9   คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู 

 

แบบทดสอบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู k rtt SE

ดานความรับผิดชอบ 15 0.733 ± 0.150 

ดานความเมตตากรุณา 15 0.829 ± 0.130 

ดานความยุตธิรรม 15 0.804 ± 0.128 

รวมทัง้ฉบับ 45 0.920 ± 0.077 

 

  จากตาราง 9  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณา  และดานความยุติธรรมมีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.733 , 0.829  และ 0.804  ตามลําดับ  สวนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ       
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มีคาเทากับ 0.920  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดรายดานเทากับ  ± 0.150 , ± 0.130  และ   

± 0.128  ตามลําดับ  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดทั้งฉบับเทากับ ± 0.077  แสดงวา 

แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูมีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑดี   

 

  ตอนที่ 3  การทดสอบครั้งที่ 3  การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศ

และอายุแตกตางกัน   

   3.1  คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรของคะแนนแบบทดสอบ

วัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูโดยภาพรวม  จากกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและอายุ 

   ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูจํานวน 45 ขอ  ที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพจากการทดสอบครั้งที่ 2 ไปทดสอบกับครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พะเยา เขต 1  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 299 คน   และนําคะแนนที่ไดมาจําแนกตามเพศและอายุ  

เพื่อหาคาสถิติพื้นฐานและประมาณคาเฉลี่ยของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ผลการวิเคราะห

แสดงดังตาราง 10 – 12  

 

ตาราง 10   คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม              

ดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมของครู                

จําแนกตามเพศ 

 

ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
เพศ 

n M S S M

การประมาณ 

คาเฉลี่ยประชากร 

การแปล

ความหมาย 

ดานความรับผิดชอบ       

เพศชาย 133 36.602 5.822 0.505 35.612 - 37.592 ระดับปานกลาง 

เพศหญงิ 166 38.861 5.297 0.411 38.055 - 39.667 ระดับสูง 

รวม 299 37.856 5.640 0.326 37.217 - 38.495 ระดับสูง 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
เพศ 

n M S S M

การประมาณ 

คาเฉลี่ยประชากร 

การแปล

ความหมาย 

ดานความเมตตากรุณา       

เพศชาย 133 36.143 5.970 0.518 35.128 - 37.158 ระดับปานกลาง 

เพศหญงิ 166 38.367 5.689 0.442 37.501 - 39.233 ระดับสูง 

รวม 299 37.378 5.910 0.342 36.708 - 38.048 ระดับปานกลาง 

ดานความยุตธิรรม       

เพศชาย 133 36.135 5.547 0.481 35.192 - 37.078 ระดับปานกลาง 

เพศหญงิ 166 38.452 4.987 0.387 37.693 - 39.211 ระดับสูง 

รวม 299 37.421 5.360 0.310 36.813 - 38.029 ระดับปานกลาง 

โดยรวม       

เพศชาย 133 108.880 16.336 1.417 106.103  – 111.657 ระดับปานกลาง 

เพศหญงิ 166 115.681 15.156 1.176 113.376  – 117.986 ระดับสูง 

รวม 299 112.656 16.027 0.927 110.839  – 114.473 ระดับสูง 

 

   จากตาราง 10  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ครูชายมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย

เทากับ  36.602, 36.143, 36.135 และ 108.880 คะแนน  ตามลําดับ  สวนครูหญิงมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับสูง            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.861, 38.367, 38.452 และ 115.681 คะแนน  ตามลําดับ    

  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.856 คะแนน  สวน

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเมตตากรุณาและดานความยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 37.379 และ 37.421 คะแนน ตามลําดับ  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ดาน  

พบวา  ครูดังกลาวมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 112.656 คะแนน 

 

ตาราง 11   คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรของระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม               

ดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมของครู                

จําแนกตามอายุ 

 

ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
อาย ุ

n M S S M

การประมาณ 

คาเฉลี่ยประชากร 

การแปล

ความหมาย 

ดานความรับผิดชอบ       

22 – 40  ป 129 37.395 5.692 0.501 36.413 - 38.377 ระดับปานกลาง 

41 – 60  ป 170 38.206 5.593 0.429 37.365 - 39.047 ระดับสูง 

รวม 299 37.856 5.640 0.326 37.217 - 38.495 ระดับสูง 

ดานความเมตตากรุณา       

22 – 40  ป 129 36.899 5.961 0.525 35.870 - 37.928 ระดับปานกลาง 

41 – 60  ป 170 37.741 5.864 0.450 36.859 - 38.623 ระดับสูง 

รวม 299 37.378 5.910 0.342 36.708 - 38.048 ระดับปานกลาง 

ดานความยุตธิรรม       

22 – 40  ป 129 36.891 5.315 0.468 35.974 - 37.808 ระดับปานกลาง 

41 – 60  ป 170 37.824 5.374 0.412 37.016 - 38.632 ระดับสูง 

รวม 299 37.421 5.360 0.310 36.813 - 38.029 ระดับปานกลาง 

โดยรวม       

22 – 40  ป 129 111.186 15.980 1.407 108.428 – 113.944 ระดับปานกลาง 

41 – 60  ป 170 113.771 16.019 1.229 111.362 – 116.180 ระดับสูง 

รวม 299 112.656 16.027 0.927 110.839  – 114.473  ระดับสูง 
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  จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ครูที่มีอายุ 22 – 40 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง            

มีคาเฉลี่ยเทากับ  37.395, 36.899, 36.891 และ 111.186 คะแนน  ตามลําดับ  สวนครูที่มีอายุ              

41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และ

โดยรวมอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.206, 37.741, 37.824 และ 113.771 คะแนน  ตามลําดับ    

 

ตาราง  12    ค าสถิติพื้ นฐานและการประมาณคา เฉลี่ ยประชากรของระดับ เหตุผล เ ชิ ง                         

ดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมของครู                    

จําแนกตามเพศและอายุ  ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

เพศ 

เพศชาย เพศหญงิ 
รวม ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู 
n M S n M S n M S 

ดานความรับผิดชอบ          

22 – 40  ป 38 35.789 6.148 91 38.066 5.385 129 37.395 5.692 

41 – 60  ป 95 36.926 5.687 75 39.827 5.057 170 38.206 5.593 

รวม 133 36.602 5.822 166 38.861 5.297 299 37.856 5.640 

ดานความเมตตากรุณา          

22 – 40  ป 38 35.289 5.798 91 37.571 5.929 129 36.899 5.961 

41 – 60  ป 95 36.484 6.033 75 39.333 5.262 170 37.741 5.864 

รวม 133 36.143 5.970 166 38.367 5.689 299 37.378 5.910 

ดานความยุตธิรรม          

22 – 40  ป 38 35.263 5.834 91 37.571 4.960 129 36.891 5.315 

41 – 60  ป 95 36.484 5.420 75 39.520 4.839 170 37.824 5.374 

รวม 133 36.135 5.547 166 38.452 4.987 299 37.421 5.360 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

เพศ 

เพศชาย เพศหญงิ 
รวม ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู 
n M S n M S n M S 

โดยรวม          

22 – 40  ป 38 106.342 16.713 91 113.209 15.308 129 111.186 15.980 

41 – 60  ป 95 109.895 16.160 75 118.680 14.511 170 113.771 16.019 

รวม 133 108.880 16.336 166 115.681 15.156 299 112.656 13.027 

 

  จากตาราง 12  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ครูชายที่มีอายุ 22 – 40 ป  และอายุ 41 – 60 ป  

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลางทั้ง 2 กลุม  มีคาเฉลี่ยแตละดานเทากับ  35.789 และ 36.926, 35.289 และ 36.484, 

35.263 และ 36.484 คะแนน  ตามลําดับ  และมีคาเฉลี่ยคะแนนรวมทั้ง 3 ดานเทากับ 106.342 และ 

109.895 คะแนน  ตามลําดับ  สวนครูหญิงที่มีอายุ 22 – 40 ป  และอายุ 41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับสูง         

ทั้ง 2 กลุม  มีคาเฉลี่ยแตละดานเทากับ  38.066 และ 39.827, 37.571 และ 39.333, 37.571 และ 

39.520 คะแนน  ตามลําดับ  และมีคาเฉลี่ยคะแนนรวมทั้ง 3 ดานเทากับ 113.209 และ 118.680 

คะแนน  ตามลําดับ 

 

   3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู จําแนกตาม

เพศและอายุ  ดวยสถิติเอฟ (F – test)  จากการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way 

Analysis of Variance)     

   ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู ซึ่งไดทําการทดสอบกับ

ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน           

299 คน  มาทดสอบความเทากันของความแปรปรวน พบวา ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทุกกลุม
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เทากัน  จึงนํามาวิเคราะหความแปรปรวนโดยจําแนกตามเพศและอายุ  ผลการวิเคราะหแสดงดัง

ตาราง 13 

 

ตาราง 13   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบดาน             

ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมของครู  จําแนกตามเพศและอายุ 

 

เหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS           MS F Sig 

เพศ 1 438.153 438.153 14.456** .000 ดานความรับผิดชอบ 

อาย ุ 1 137.268 137.268 4.529*  .034 

 ปฏิสัมพันธ 1 6.364 6.364 0.210 .647 

 ความคลาดเคลื่อน 295 8941.151 30.309   

 รวม 298 9480.816    

เพศ 1 430.445 430.445 12.854** .000 ดานความเมตตา

กรุณา อาย ุ 1 142.922 142.922 4.268* .040 

 ปฏิสัมพันธ 1 5.259 5.259 0.157 .692 

 ความคลาดเคลื่อน 295 9878.494 33.486   

 รวม 298 10410.294    

ดานความยุตธิรรม เพศ 1 466.921 466.921 17.287** .000 

 อาย ุ 1 164.254 164.254 6.081* .014 

 ปฏิสัมพันธ 1 8.653 8.653 0.320 .572 

 ความคลาดเคลื่อน 295 7968.100    

 รวม 298 8560.903    
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ตาราง 13 (ตอ) 

 

เหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS           MS F Sig 

โดยรวม เพศ 1 4005.325 4005.325 16.513** 0.000 

 อาย ุ 1 1331.324 1331.324 5.489* 0.020 

 ปฏิสัมพันธ 1 60.181 60.181 0.248 0.619 

 ความคลาดเคลื่อน 295 71554.853 242.559   

 รวม 298 76543.518    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

   จากตาราง 13  พบวา  ครูที่มีเพศแตกตางกันมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  

ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

แสดงวา  ครูเพศหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  

และโดยรวมสูงกวาครูเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ครูที่มีอายุแตกตางกันมีเหตุผล

เชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา  ครูที่มีอายุ 41 – 60  ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับสูงกวาครูที่มีอายุ 22 – 40 ป  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้  ตัวแปรเพศและอายุไมมีผลปฏิสัมพันธตอระดับ

เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และโดยรวมของครู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4   กราฟเสนแสดงปฏิสัมพันธระหวางเพศกับอายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของคร ู 

(4-1) ดานความรับผิดชอบ   (4-2) ดานความเมตตากรุณา   (4-3) ดานความยุติธรรม  และ                     

(4-4) โดยรวม 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
  

สังเขปจุดมุงหมาย  สมมติฐานและวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพะเยา เขต 1   และเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่

สรางขึ้นในดานคาอํานาจจําแนก  ความเที่ยงตรง  และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ รวมทั้งศึกษา

เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน และศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวาง

เพศกับอายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูที่สอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550   จํานวน  776 คน  

จําแนกเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือจํานวน 477 คน  และกลุมตัวอยางที่ใชในการ

ทดสอบสมมติฐานจํานวน 299 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยมี

โรงเรียนเปนหนวยการสุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของครู  แบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1  เปนขอมูลสวนตัว  ตอนที่ 2 เปนขอคําถามจํานวน  45 ขอ  

ครอบคลุมจริยธรรม 3 ดาน  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรม  ซ่ึงมี

ลักษณะขอคําถามเปนแบบสถานการณ มี 3 ตัวเลือก  โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.920  ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหนั้น  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน โดยนําหนังสือขอความรวมมือถึง

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอม

นําแบบทดสอบไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีการตอบ

แบบทดสอบใหผูที่รับผิดชอบทราบและนัดวันเวลาในการขอรับแบบทดสอบคืน ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล 3 ครั้ง  ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2551  ผูวิจัยไดตรวจสอบความ

สมบูรณของกระดาษคําตอบทุกครั้งกอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูล การทดสอบครั้งที่1  เปนการ

วิเคราะห        ขอคําถามเปนรายขอเพื่อตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  การทดสอบครั้งที่ 

2  เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของ

แบบทดสอบ  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับ คะแนน
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รวมดวยสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  และ

ตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α – Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach)  และการทดสอบครั้งที่ 3  เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

รับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครูที่มีเพศและอายุแตกตางกัน  รวมทั้ง

ศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศกับอายุที่สงผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ             

ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครู  โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  (Two 

– Way  Analysis  of  Variance)   

 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความ

เมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1   

ปรากฏผลดังนี้ 

  1. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู  จํานวน 69 ขอท่ีสรางขึ้น  

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.155  ถึง 0.644  ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  และครอบคลุมนิยามและโครงสรางที่กําหนดไว  คือ  ดานความรับผิดชอบจํานวน 

15 ขอ   ความเมตตากรุณาจํานวน 15 ขอ  และดานความยุติธรรมจํานวน 15 ขอ  รวมทั้งฉบับจํานวน 45 

ขอ  ซ่ึงมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.260 ถึง 0.644 

  2. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหาโดยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบ  

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตร

สหสัมพันธของเพียรสัน  พบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ  ดาน

ความเมตตากรุณาและดานความยุติธรรมคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเทากับ  0.866 , 0.940  และ  

0.911 ตามลําดับ  ซ่ึงเปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคาความเที่ยงตรง

เชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูทั้งฉบับเทากับ 0.911  ซ่ึงเปนคาความ

เที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

  3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ          

ดานความเมตตากรุณา  และดานความยุติธรรม  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.733 , 0.829 และ 0.804  
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ตามลําดับ   สวนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.920  ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการวัดรายดานเทากับ  ±0.150 , ±0.130  และ ±0.128  ตามลําดับ  ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการวัดทั้งฉบับเทากับ ±0.077  แสดงวา แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู           

มีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑดี   

  4. ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตามเพศ  พบวา  ครูชายมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง             

มีคาเฉลี่ยเทากับ  36.602, 36.143, 36.135 และ 108.880 คะแนน  ตามลําดับ  สวนครูหญิงมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับสูง            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.861, 38.367, 38.452 และ 115.681 คะแนน  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาโดยรวม 

พบวา  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ

รับผิดชอบอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.856 คะแนน  สวนเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความเมตตา

กรุณาและดานความยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.379 และ 37.421 คะแนน 

ตามลําดับ  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ดาน  พบวา  ครูดังกลาวมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู

ในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 112.656 คะแนน 

  5. ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตามอายุ  พบวา  ครูที่มีอายุ 22 – 40 ป               

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความยุติธรรม  และโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  มีคาเฉล่ียเทากับ  37.395, 36.899, 36.891 และ 111.186 คะแนน  ตามลําดับ           

สวนครูที่มีอายุ 41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ดานความ

ยุติธรรม  และโดยรวมอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.206, 37.741, 37.824 และ 113.771 

คะแนน  ตามลําดับ    

  6. ครูชายและครูหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความ

ยุติธรรมและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ครูที่มีอายุ 22 – 40 ป และครูที่มี

อายุ 41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และ

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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  7. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธพบวา  ตัวแปรเพศและอายุไมมีผลปฏิสัมพันธตอระดับเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  

ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา         

เขต 1   สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1. คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่สรางขึ้น  จํานวน 69 ขอ  

จากการทดสอบครั้งที่ 1  ไดขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.155  ถึง 0.644  ขอคําถามที่มีคาอํานาจ

จําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ 0.200  และถามีคาอํานาจจําแนกเขาใกล +1  ก็แสดงวาขอคําถาม

ขอนั้นสามารถจําแนกไดถูกตองสูง  (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2543ก: 185)  ในการทดสอบ

คร้ังที่ 1  มีขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกนอยกวา 0.200  จํานวน 2 ขอ  อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากแบบวัด

เปนรูปแบบสถานการณซ่ึงยาวมากเกินไป  และตองใชเวลาในการพิจารณาทั้งขอคําถามและตัวเลือก

คอนขางนาน  อาจสงผลใหครูเกิดความเบื่อหนายและเหนื่อยลาในการตอบได           ซ่ึงในการทดสอบ

ครั้งที่ 2  ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่ครอบคลุมนิยามและโครงสรางที่กําหนดไว ดานละ 15 ขอ  รวม 

45 ขอ  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.260 ถึง 0.644  ซ่ึงอยูในเกณฑที่ใชได          ไปใชในการพิจารณา

คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่มีคุณภาพตอไป     

  2. คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหาโดยวิธีการตรวจสอบความคงที่ภายในของแบบทดสอบ  

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคะแนนสวนยอยภายในแบบทดสอบกับคะแนนรวมดวยสูตร

สหสัมพันธของเพียรสัน    จากการทดสอบครั้งที่ 2   พบวา  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู

ดานความรับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณาและดานความยุติธรรมคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

เทากับ  0.866 , 0.940  และ  0.911  ซ่ึงเปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคา

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูทั้งฉบับเทากับ 0.911  ซ่ึง

เปนคาความเที่ยงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมของครูทุกดานมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมรวมกัน                
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ซ่ึงสอดคลองกับสุนันท  ศลโกสุม (2525: 289)  ไดกลาวไววา  ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในสูง 

คือ เขาใกล 1  แสดงวา  แบบทดสอบนั้นวัดลักษณะที่ตองการวัดได  นั่นคือ  แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิง

จริยธรรมของครูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง   

  3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูดานความรับผิดชอบ            

ดานความเมตตากรุณา  และดานความยุติธรรม  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.733 , 0.829 และ 0.804  

ตามลําดับ   สวนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.920  ซ่ึงเกณฑการพิจารณา

ระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได  ควรมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.700 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันพงษ. 

2545ก: 117)  สอดคลองกับเกเบิล (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543ก: 137  อางอิงจาก ; 

Gable. 1986: 147)  ที่วา  เครื่องมือวัดความรูสึกหรือจิตพิสัย  ควรมีคาความเชื่อมั่นอยางต่ํา 0.700  

และนันแนลลี (Nunnally  .1976: 211)  ไดเสนอการพิจารณาคาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลอง

ภายในดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไวที่ 0.850 ขึ้นไป  

สวนฟลด (Field.  2004: Online)  ไดเสนอแนะใหใชคาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบัคที่มีคาตั้งแต 0.800 ขึ้นไป  แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพของเครื่องมือดานความเชื่อมั่นทั้งฉบับอย ู ในระดับสูง  เพราะมีคาถึง 0.920  ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูที่สรางขึ้นในแตละดานมีจํานวน             ขอ

คําถามมากเพียงพอ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2544:62)  ซ่ึงบุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ (2545ก: 117)  ได

กลาวไววา  เครื่องมือวัดใดมีจํานวนขอนอยจะมีคาความเชื่อมั่นต่ํา  จํานวนขอในการวัดจึงนาจะเปน

สาเหตุทําใหคาความเชื่อมั่นสูง  สอดคลองกับอนันต  ศรีโสภา (2525: 15-19)  ที่กลาววา  จํานวน        

ขอคําถามหรือความยาวของแบบวัดจะมีผลตอความเชื่อมั่น   

  4. ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู เมื่อจําแนกตามเพศ   พบวา   ครูหญิงมี เหตุผล                   

เชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมอยูในระดับสูงกวาครู

ชาย  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของไทยระหวางเด็กหญิงและเด็กชายแตกตาง

กัน  เพศชายนั้นสังคมอาจปลอยปละละเลยในการอบรมเรื่องการเคารพตอระเบียบประเพณี  เพราะสวน

ใหญสังคมมักถือวาเพศชายไมตองเครงครัดตอระเบียบประเพณีมากนัก  ซ่ึงผิดกับเพศหญิงที่ตองอยูใน

กรอบประเพณีอยางเครงครัด  ทําใหเพศหญิงเปนเพศที่วานอนสอนงายอยูในกรอบประเพณีจึงมีการซึม

ซับคานิยมทางคุณธรรมจริยธรรมไดมากกวาเพศชาย  มีผลทําใหเพศหญิงมีจริยธรรมสูงกวาเพศชาย  
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(ลําดวน เกษตรสุนทร. 2526: 133)  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมครูที่เปนกลุมตัวอยางมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมในระดับสูง  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรก 

(Kohlberg. 1976: 391) ซ่ึงไดระบุลําดับขั้นพัฒนาการจริยธรรมไววาคนที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป  จะมีขั้น

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่หกหรือในระดับเหนือกฎเกณฑ  เพราะมีความรูและประสบการณส่ัง

สมจริยธรรมมามากกวาระดับจริยธรรมขั้นอื่นๆ ที่ต่ํากวา  แตมนุษยทุกคนไมจําเปนจะตองพัฒนาทาง

จริยธรรมไปถึงขั้นสุดทายคือขั้นที่หก  แตอาจหยุดชะงักอยูในขั้นใดขั้นหนึ่งที่ต่ํากวา ก็ได  ซ่ึงโคล

เบอรกพบวาผูใหญสวนมากจะมีพัฒนาการถึงขั้นที่ส่ีเทานั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประ

จนปจจนึก.  2520: 44-45)  และสอดคลองกับงานวิจัยของโพธิ์ทอง  จิตออนนอม (2529: 121)  ซ่ึงได

ทําการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูพลศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและ

นักเรียนในเขตการศึกษา 7  พบวา  ครูพลศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมตามที่เปนจริงดานความ

รับผิดชอบ  ดานความเมตตากรุณาและดานความยุติธรรมอยูในระดับสูงกวาปานกลาง 

  5. ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูเมื่อจําแนกตามอายุ  พบวา  ครูที่มีอายุ 41 – 60  ป               

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมอยูใน

ระดับสูงกวาครูที่มีอายุ 22 – 40 ป  สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรกที่วา

พัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะเปนไปตามลําดับขั้นของอายุ  โดยการใชเหตุผลในขั้นที่

สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในขั้นที่ต่ํากวาอยูกอนแลว  และตอมาบุคคล

ก็จะไดรับประสบการณทางสังคมใหมๆ  และสามารถเขาใจความหมายของประสบการณเกาๆ ไดดีขึ้น  

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล  ทําใหการใชเหตุผลในขั้นที่สูงตอไปมีมากขึ้นเปนลําดับ  

(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520: 44-45)  ดังนั้นครูที่มีอายุมาก ซึ่งมี

ประสบการณทางสังคมมากกวาครูที่มีอายุนอย  จึงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูงกวาครูที่มีอายุนอย     

  6. ครูชายและครูหญิงมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความ

ยุติธรรมและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ครูที่มีอายุ 22 – 40 ป และครูที่มี

อายุ 41 – 60 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  และ

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเจนการณ  เพียง

ปราชญ (2540: 103-104)  ซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณของครูที่สอน

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  
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พฤติกรรมดานคุณธรรมจรรยาบรรณของครูจําแนกตามเพศและอายุของครูมีผลทําใหครูมีพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจรรยาบรรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ            

มารศรี  จันทรัศมี (2540: 80) ซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของระดับจริยธรรม              

10 ดานของครูและนักเรียนประถมศึกษา  พบวา  จริยธรรมของครูชายและครูหญิงแตกตางกัน  โดยครู

หญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวาครูชาย  และงานวิจัยของวรรณา  มณีโชติ (2541: 116) ซ่ึงได

ทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต

การศึกษา 2  พบวา  ครูที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  7. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธพบวา  ตัวแปรเพศและอายุไมมีผลปฏิสัมพันธตอระดับเหตุผลเชิง

จริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรมและโดยรวมของครูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  แสดงวา  ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  

และโดยรวมของครูในแตละกลุมที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  ผลการทดสอบ           

จึงพบวาไมเกิดผลปฏิสัมพันธ  เมื่อพิจารณาในแตละกลุมของตัวแปรเพศและตัวแปรอายุพบวามี 

แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  ความ

ยุติธรรมและโดยรวมในทิศทางเดียวกันและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกัน  ดังจะเห็นไดจากตาราง 10 และ 

11  ในบทที่ 4  ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและระเบียบ

วินัยขาราชการเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติตน ทําใหครูทุกคนไมวาจะเปนเพศใดหรืออายุเทาใดก็

ตามตางก็ตองประพฤติปฏิบัติตนภายใตคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบวินัยขาราชการที่ได

กําหนดไวซ่ึงเปนแบบอยางเดียวกัน   

 

ขอเสนอแนะ 

  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  1. ดานการนําผลการวิจัยไปใช   

   1.1 แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูสามารถนําไปใชประโยชนในดานการวิจัย

เพื่อปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมครู  ควรใชประกอบกับวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ  จะชวย

ใหสามารถพินิจพิเคราะหระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูไดถูกตองยิ่งขึ้น 
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   1.2 ผลการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ครูเพศชาย  และครูที่มีอายุ 22 – 40 ป  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม

อยูในระดับปานกลาง  จึงควรนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนา

จริยธรรมของครูในโรงเรียน  ครูที่ไดรับบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการใหม   รวมทั้งบุคคลที่จะเปนครูใน

อนาคต  โดยใหครูอาวุโสเปนผูนําในการพัฒนาจริยธรรมครู  เนื่องจากจริยธรรมเปนคุณลักษณะพืน้ฐาน

ที่ครูทุกคนตองประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษา  สงเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง และฐานะของความเปนครู  

รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน   

  2. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 ควรสรางแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูในดานอื่นๆ  เชน  ดานความ

ซ่ือสัตย  ดานความเสียสละ  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรักและศรัทธาในอาชีพครู  เปนตน   

   2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ  ที่สงผลตอระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของครู เชน วุฒิ

ทางการศึกษา  สถานภาพสมรส  ประสบการณการทํางาน  เปนตน 
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µ�µ®΅�¼�¦Â¨³�µ¦°�����¦»�Á�¡²:���³�¦»«µ�¦r��»¯µ¨��¦�r¤®µª·�¥µ¨´¥� 

�¸¦³�µ���¨·É��´Ê��������������µ¦«¹�¬µ¡§�·�¦¦¤Á�¸É¥ª�´��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼Ã¦�Á¦̧¥�¤´�¥¤«¹�¬µ��
́��´��¦¤µ¤´�«¹�¬µ���´�®ª´�¦µ�̧¤µ���ª·�¥µ�·¡��r�«¬�¤����µ¦�¦·®µ¦�µ¦«¹�¬µ����
�¦»�Á�¡²:��́��·�ª·�¥µ¨´¥�¤®µª·�¥µ¨´¥Á�¬�¦«µ�¦r����nµ¥Á°�µ¦�� 

�¸¦³¡¦�°»ª¦¦�Ã�������������Á°�µ¦�µ¦°��»�ª·�µ�¦·¥«¹�¬µ®�nª¥�̧É���������¡·¤¡r�¦́Ê��¸É����������������������
����»¦̧:�¤®µª·�¥µ¨´¥»Ã��´¥�¦¦¤µ�·¦µ�� 

�¡�»��£¼n�µª�������������¦·¥�¦¦¤�°��¦¼¡¨«¹�¬µÄ��́«�³�°��¼o�¦·®µ¦Â¨³�¦¼�¼o°�Ä�
Ã¦�Á¦̧¥��¦³�¤«¹�¬µ��́��´��¦»�Á�¡¤®µ��¦����¦·��µ�·¡��r��«�¤���¡¨«¹�¬µ����
�¦»�Á�¡²:��́��·�ª·�¥µ¨´¥��¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�����nµ¥Á°�µ¦� 

�ª¨«·¦·�Á�µÃ¦®·�¥r�������������·�ª·�¥µ�µ¦¡́��µ�µ¦����¦»�Á�¡²:�¤®µª·�¥µ¨´¥¦µ¤�ÎµÂ®�� 
�·�¤��́��³¡·£¡���(2543).  �·�·Á¡ºÉ°�µ¦ª·�´¥�µ��µ¦«¹�¬µ: ¤Ã��́«�rÂ¨³�µ¦�¦³¥»��r����������������

�µ¦ª·Á�¦µ³®r�ªµ¤Â�¦�¦ª����µ¦ª·Á�¦µ³®r�ªµ¤Â�¦�¦ª�¦nª¤Â¨³�µ¦°°�Â��
�µ¦ª·�´¥�µ��µ¦«¹�¬µ�����¦��¤:�Ã¦�¡·¤¡r¤®µª·�¥µ¨´¥«·¨�µ�¦� 

�¦¦����´��¦µ�������������¦́��µ�µ¦«¹�¬µ����¦»�Á�¡²:�Å�¥ª́��µ¡µ�·�� 
�»��¦¦¤��·��¦̧�µ�¦·»��·Í������������Á���·��µ¦¦oµ�Á�¦ºÉ°�¤º°¦ª�¦ª¤�o°¤¼¨Îµ®¦́��µ¦ª·�´¥���

¡·¤¡r�¦́Ê��¸É������¦»�Á�¡²:�Îµ�´�¡·¤¡rµ¤Á�¦·�¡µ�·�¥r� 
�»�Á�·��£·�Ã�°�´��¡�¬r�������������µ¦ª´�Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��¨�µ¦«¹�¬µ���¡·¤¡r�¦́Ê��¸É�����

�¦»�Á�¡²:�£µ�ª·�µ¡ºÊ��µ��µ¦«¹�¬µ���³«¹�¬µ«µ�¦r�¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�� 
________��������������¦³¤ª¨µ¦³�»�ª·�µ�µ¦¡́��µÁ�¦ºÉ°�¤º°Îµ®¦́��µ¦�¦³Á¤·��¨

�µ¦«¹�¬µ��®�nª¥�̧É������¦»�Á�¡²:�¤®µª·�¥µ¨´¥»Ã��´¥�¦¦¤µ�·¦µ��µ�µª·�µ
«¹�¬µ«µ�¦r��¤®µª·�¥µ¨´¥»Ã��´¥�¦¦¤µ�·¦µ�� 

________�������������¦µ¥�µ��µ¦ª·�´¥��´�¤�¼¦�r�Á¦ºÉ°���µ¦ª´��¦³Á¤·��µ¦Á¦̧¥�¦¼o��
Ã�¦��µ¦ª·�´¥Á¡ºÉ°¡́��µ®�́�º°Â¨³Ã±¤Á¡����¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦���� 



  ���

�¦³�·��Á�¥�̧ª�«r�������������»��¦¦¤Â¨³�¦·¥�¦¦¤�°��¼oÄ®�n�µ¤�ªµ¤�µ�®ª´��°�������������������
�́�Á¦̧¥�¦³�´��´Ê�¤´�¥¤«¹�¬µ����¦·��µ�·¡��r��«�¤����µ¦«¹�¬µ�¼oÄ®�n���������������������
�¦»�Á�¡²:��́��·�ª·�¥µ¨´¥�¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�����nµ¥Á°�µ¦�� 

�¦µ�¸��°��Îµ������������Á�¦ºÉ°�¤º°ª´��µ��µ¦«¹�¬µ����{��µ�¸:���³«¹�¬µ«µ�¦r�
¤®µª·�¥µ¨´¥��¨µ��¦·��¦r��{��µ�¸� 

�¦µ��µ��¨oµ��´��������������»��¦¦¤�¦·¥�¦¦¤���¦¦¥µ�¦¦�ª·�µ�¸¡����¦»�Á�¡²:�����������������������
Îµ�´�¡·¤¡r�oµª¢iµ����Îµ�́�� 

�¦̧�µ�µ¥�ÊÎµ�������������µ¦Ä®oÁ®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼¡¨«¹�¬µÄ�Ã¦�Á¦̧¥��¦³�¤«¹�¬µ�������������
́��´�Îµ�́��µ��µ¦�¦³�¤«¹�¬µ�´�®ª´���¦��¤����¦·��µ�·¡��r��«�¤�������������������
�¡¨«¹�¬µ�����¦»�Á�¡²:��́��·�ª·�¥µ¨´¥�¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�����nµ¥Á°�µ¦�� 

¡�¦ª¦¦���¦»��µ��������������ªµ¤�µ�®ª´�Á�¸É¥ª�´��»��¦¦¤�¦·¥�¦¦¤Îµ®¦́��·�µ¤µ¦�µ����������������
�¦¼Â¨³�¼oÄ®�n�́ÉªÅ�Ä��́«�³�°��¦¼���¼o���°¦�Â¨³�́�Á¦̧¥�Ä�Ã¦�Á¦̧¥�¦µ�ª·�·������������
¤´�¥¤���¦»�Á�¡¤®µ��¦����¦·��µ�·¡��r��«�¤����µ¦«¹�¬µ�¼oÄ®�n�����¦»�Á�¡²�:�������������
�́��·�ª·�¥µ¨´¥�¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�����nµ¥Á°�µ¦�� 

¡¥°¤�°·���µ�»ª́��r�������������·�ª·�¥µ¡́��µ�µ¦ª´¥�¼oÄ®�n����¦»�Á�¡²:���³Â¡�¥«µ�¦r�����������������
«·¦·¦µ�¡¥µ�µ¨��¤®µª·�¥µ¨´¥¤®·�¨� 

¡¦ª¦¦�r�¡·¤¡³�·�¥r�������������µ¦¦oµ�Â����°�ª´�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�ª·�µ¤�»¬¥r�����������������������
�´��µ¦Ä�oÁ®�»�¨Â¨³�¦·¥�¦¦¤��¤�������Îµ®¦́��··�¦³�´��¦·��µ�¦̧����������������
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�»¯µ¨��¦�r¤®µª·�¥µ¨´¥� 



  ���

»¤µ¨¸��´��¦r�¨°�������������µ¦ª´�Â¨³�¦³Á¤·��¨����¦»�Á�¡²:��¦·¬́�¡·¤¡r�̧��Îµ�́�� 
»¤µ¨¸�ª�¬r»ª¦¦��������������´ªÂ�¦�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°��´��µ¦Ä®oÁ®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�oµ����������������������

�ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g�°�°��́�Á¦̧¥��´Ê�¤´�¥¤«¹�¬µ�°��o���Ã¦�Á¦̧¥��»®¨µ�ª´��µ��������������
Á��́¤¡́��ª�«r��¦»�Á�¡¤®µ��¦���¦·��µ�·¡��r��«�¤����·�ª·�¥µ�µ¦«¹�¬µ���
�¦»�Á�¡²: �́��·�ª·�¥µ¨´¥��¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦�����nµ¥Á°�µ¦�� 

»ª́��r�ª́��ª�«r�������������·�ª·�¥µ�µ¦Á¦̧¥�¦¼oª´¥�¼oÄ®�n���¡·¤¡r�¦́Ê��¸É������¦»�Á�¡²:�����������������������������
Ã°�Á°�¡¦·Ê��·Ê��Á±oµr� 

»Á�¬�r�¤nµÁ®¦È¤������������°·��·¡¨�°��µ¦Á�}�Â��°¥nµ��n°�µ¦¡́��µ�¦·¥�¦¦¤�°�Á¥µª�����
�¦·��µ�·¡��r��«�¤����¦»�Á�¡²:��́��·�ª·�¥µ¨´¥�¤®µª·�¥µ¨´¥«¦̧��¦·��¦ª·Ã¦����������������
�nµ¥Á°�µ¦�� 

Îµ�´��µ���³�¦¦¤�µ¦�µ¦�¦³�¤«¹�¬µÂ®n��µ�·�������������¼n¤º°�µ¦�¦³Á¤·�Ã¦�Á¦̧¥����������������
�¼o�¦·®µ¦���¦¼��Â¨³�́�Á¦̧¥��¸Á�n����e�µ¦«¹�¬µ���������¦»�Á�¡²:�Îµ�´��µ�²� 

_______.�������������¼n¤º°�µ¦�´��·��¦¦¤¦oµ�Á¦·¤�»��¦¦¤�°��¦¼�¦³�¤«¹�¬µ����¦»�Á�¡²:�
¦»n�Á¦º°��µ¦¡·¤¡r� 

_______.������������»� f�°�¦¤�µ¦�¦·�µ��µ��»��¨Îµ®¦́��oµ¦µ��µ¦�¦¼�:�Á n̈¤�̧É�����
�¦¦¥µ�¦¦��°��»�¨µ�¦����¦»�Á�¡²:�Ã�¦��µ¦¡´��µ�»�¨µ�¦�Îµ�´��µ���³�¦¦¤�µ¦�����������������
�µ¦�¦³�¤«¹�¬µÂ®n��µ�·��� 

Îµ�´��µ���³�¦¦¤�µ¦�µ¦«¹�¬µÂ®n��µ�·������������Â���µ¦«¹�¬µ¦³¥³�̧É����¡�«���������������
�¦»�Á�¡²:�Îµ�´��µ�²� 

_______.�����������¡¦³¦µ��´��́�·�µ¦«¹�¬µÂ®n��µ�·����¦»�Á�¡²:�Îµ�´��µ¥�¦́�¤��¦̧� 
Îµ�´��µ���³�¦¦¤�µ¦�oµ¦µ��µ¦�¦¼������������¼n¤º°�µ¦¦́�¬µª·�́¥�oµ¦µ��µ¦�¦¼����¦»�Á�¡²:����������������

Ã¦�¡·¤¡r�»¤��®�¦�r�µ¦Á�¬�¦Â®n��¦³Á�«Å�¥� 
_______.������������»���·�´�·�µ¦�µ¦¡́��µª·�́¥�oµ¦µ��µ¦�¦¼����¦»�Á�¡²:�Ã¦�¡·¤¡r�»¦»£µ� 
Îµ�´��µ�Á¨�µ�·�µ¦�»¦»£µ�������������¦³ª´�·�¦¼���������¦»�Á�¡²:�Ã¦�¡·¤¡r�»¦»£µ� 
_______�������������¦¦¥µ¤µ¦¥µ�Â¨³ª·�́¥�µ¤¦³Á�¸¥��¦³Á¡�¸�¦¼�¡�«���������¤���¡� 
_______������������Á���r¤µ�¦�µ�ª·�µ�¸¡�¦¼���¦»�Á�¡²:���³°�»�¦¦¤�µ¦n�Á¦·¤ª·�µ�¸¡�¦¼�� 
_______������������¦µ¥�µ��µ¦«¹�¬µÁ¦ºÉ°�Á���r¤µ�¦�µ�ª·�µ�¸¡�¦¼����¦»�Á�¡²:�

��³°�»�¦¦¤�µ¦n�Á¦·¤ª·�µ�¸¡�¦¼���»¦»£µ������ 
Á�¸¥¦¡�¬r�ª¦¦�����������������µ¦� ¼̈� {��¦·¥�¦¦¤���Â�ª�µ��µ¦¡́��µ�nµ�·¥¤Â¨³��������������

�»��¦¦¤�°�Á¥µª��Ä��{��»�´�����¦»�Á�¡²:�¡¸�Á°�¨¸¢ª·É�� 



  ���

Á�¸¥r�¤¸�¦́¡¥r�������������µ¦Á�¦̧¥�Á�̧¥��ªµ¤�·�Á®È��oµ��»¦»�¦¦¤�·¥¤��°��¦¼�¦³�¤«¹�¬µ�������������
�´��́�«¹�¬µ f�®́��¦¼�e»��oµ¥Ä��´�®ª´���¨µ���ª·�¥µ�·¡��r���¤����µ¦�¦³�¤«¹�¬µ�
�¦»�Á�¡²�:  �́��·�ª·�¥µ¨´¥��»¯µ¨��¦�r¤®µª·�¥µ¨´¥����nµ¥Á°�µ¦� 

Â���´��¦r�µ¤��������������¦·¥�¦¦¤Â¨³£µª³�̧ÉÅ¦o�¦·¥�¦¦¤�³¤¸�¨�n°¡§�·�¦¦¤�°�¤�»¬¥r
Ã¨�°¥nµ�Å¦���Ä�¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤́¤¤�µ��Á¦ºÉ°����¨ª·�¸Á¡ºÉ°�¦¦ »̈�¨Ä��µ¦
¡́��µ�»� ·̈�£µ¡Â¨³�¦·¥�¦¦¤�°��··��́�«¹�¬µ���Îµ�´��µ��¨´���ª�¤®µª·�¥µ¨´¥� 
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�µ¦µ��14�����¦µ¥�ºÉ°Ã¦�Á¦̧¥�Â¨³�Îµ�ª��¦¼Ä�Ã¦�Á¦̧¥�´��́�Îµ�´��µ�Á��¡ºÊ��¸É�µ¦«¹�¬µ¡³Á¥µ�Á���� 
 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

� �oµ�Â¤n�g¤ 4 �� �oµ��ËÎµÄ� 4 
2 �oµ�£¼Á�·� 15 �� �oµ�Ä®¤n  �°�Á¤º°�� � 
3 �oµ�®oª¥Â�oª 16 �� �oµ�¦n°�Å± � 
4 �»¤���oµ�Â¤nÄ 16 �� �oµ�Â¤n�µ��µ�µ�oµ�Â¤n�ÌÎµ�o°¥ � 
5 �oµ�Â¤n�µÁ¦º° 9 �� �oµ�®oª¥¨¹� � 
6 �oµ��n°Â±oª´��oµ�®·� 6 �� �oµ�Â¤n�µ �� 
7 �»¤���oµ��»o¤�nµ 11 �� �oµ�µ� �� 
8 �oµ�´��iµ¤nª� 5 �� °�»�µ¨Á¤º°�¡³Á¥µ���oµ�Ã��®ªµ�� �� 
9 �oµ�¦n°�Å�n 5 �� �oµ��iµ�µ � 
10 �oµ�Ã�o 8 �� �oµ��iµ�µ��µ�µ�oµ�´��o�®ª̧� � 
11 �oµ��q°¤ 16 �� �oµ�¦n°�®oµ �� 
12 �oµ��°��́ª����»�¤µ�»Á�¦µ³®r� 10 �� �oµ��µ�oµ�¤¼� � 
13 �oµ�¦n°��Îµ 9 �� �oµ��µ�oµ�¤¼��µ�µ�oµ�Â¤n�q°¤Ä� � 
14 �oµ�´��iµ�n°� 5 �� �oµ��iµÂ���»��µ� � 
15 �oµ��°��́ª���¦µ¬�¦r�Îµ¦»�� � �� �oµ�Ã�i� � 
16 �oµ��ËÎµ���°·�Ã�����¦³�µ�»Á�¦µ³®r� 5 �� �oµ�´��ªpµ��»n��·Éª � 
17 �oµ��ËÎµ¡¦³Â¨ �� �� �oµ��́ª � 
18 �oµ��ËÎµ¡¦³Â¨��µ�µ�oµ��ËÎµ�¨µ� � �� �oµ�´��iµ´� � 
19 �oµ��ËÎµ�°�¤¼¨ � �� �oµ�Â¤n�µÁ¦º°Ä�o �� 
20 �oµ�Å¦n � �� �oµ�´��¼Á¨¥ � 
21 �oµ��°��́ª²��µ�µ�oµ�®oª¥®¤o° � �� �oµ��»n� � 
22 �oµ��Îµ�iµ®ªµ¥ �� �� �oµ��ËÎµÁ®¨nµ � 
23 �oµ�«µ¨µ � �� �oµ��ËÎµ¤n°� � 
24 °�»�µ¨¡³Á¥µ �� �� �oµ�Â¤n�ÌÎµ�»�Ã¥� � 
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�µ¦µ��14�����n°� 
 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

�� �oµ�´�Áª̧¥�Ä®¤n � �� �oµ��iµ´�µ¤´��̧ � 
�� �oµ��q°¤�� � �� °�»�µ¨Â¤nÄ����oµ�«¦̧�o°¥� �� 
�� �oµ�®oª¥�� 18 �� �oµ�®�°�¦³ � 
�� �oµ�®oª¥Á�̧¥� � �� �oµ�Â¤n�ªoµÄ�o � 
�� �oµ�´��́ª�� � 77 �oµ��iµÂ �Á®�º° � 
�� ¡³Á¥µ¡·�¥µ�¤ 111 78 Â¤nÄ�ª·�¥µ�¤ 59 
�� ¡³Á¥µ�¦³µ��rª·�¥r 27 79 �oµ��»n�®¨ª� 5 
�� ¢µ��ªpµ�ª·�¥µ�¤ 50 80 �oµ�Ä®¤n 10 
�� �oµ�®oª¥Á�¦·�¦µ¬�¦r 10 81 �oµ��µªÁ¦º°�����µ�µ¦�¦»�Á�¡���� 9 
�� �»¤���oµ�Â¤n»� 18 82 Å�¥¦́�ª·�¥µ�������°��ÎµÄ�o� 21 
�� �oµ����»��µ� 14 83 �oµ�Á�·�¤�¼¦�r 5 
�� �oµ��iµÂ �Ä�o 4 84 �oµ��d�Á®�º° 8 
�� �oµ��iµ�¹� 8 85 �oµ�®�°�®¨n¤ 14 
�� �oµ�®�°��́ª 2 86 �»¤���oµ�®oª¥¨µ� 14 
�� �oµ�Á®¨nµ � 87 �oµ��iµ�¨oª¥Â�o 1 
�� �»¤���oµ��iµÂ �µ¤´��̧ �� 88 �oµ��nµ�� 10 
�� �oµ�Å¦n°o°¥ �� 89 °�»�µ¨�°��ÎµÄ�o��»¤��´��oµ�®·�� 15 
�� �oµ�´��o�¤nª� � 90 �oµ��°��ÎµÄ�o 10 
�� Á�¦·�Ä� �� 91 �oµ��»�Á¦º°��°·��³ª�«µ�»Á�¦µ³®r� � 
�� �oµ��»n��iµ�nµ �� 92 �oµ�´��iµ®�µ� � 
�� �oµ�Â¤nÄ� �� 93 �oµ��»n��o�«¦̧ �� 
�� �oµ���°·��µ �� 94 �oµ�ª́��°�Â�� �� 
�� �oµ�´��ªµ� � 95 �oµ�®oª¥�¦µ¥Á¨ºÉ°� � 
�� �oµ�Â¤n�ªoµ � 96 �oµ�´����� � 
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�µ¦µ��14�����n°� 
 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

�¸É Ã¦�Á¦̧¥� 
�Îµ�ª� 
�¦¼ 
���� 

97 �oµ�¦n°��ªoµ �� ��� °�»�µ¨£¼�µ¤¥µª 11 
98 �oµ�Â¤n¡¦·� � ��� �oµ�´��o�Â®� 2 
99 �oµ�Ã¡�·Í�°� � ��� �oµ�¤nª��Îµ 4 

100 �oµ�®oª¥�°�Á�È¤� � ��� °�»�µ¨£¼�µ¤¥µªµ�µ¡¦³�µ�»£¼�° 3 
101 �oµ��� �� ��� �oµ�¦n°��° 6 
102 �oµ��»n��µÅ�¥ � ��� �oµ��ªpµ�Á®�º° 9 
��� �oµ��µ��»o� � ��� �oµ�Á�����Á���´��¦µ�»�»¨� 7 
��� �oµ��ÊÎµ�¦³�µ�»Á�¦µ³®r �� ��� �oµ�¦o°� 5 
��� �oµ��µ� �� ��� �oµ�°·�Ã�o� 16 
��� �oµ��ÎµÅ�n �� ��� �oµ�´��iµ�·Êª 6 
��� �oµ��ÊÎµ�¦³�µ�Îµ¦»� � ��� �oµ�Â¤n°·� � 
��� �oµ�´�Ã�o� � ��� �oµ�´��o��¹Ê� � 
��� �oµ��d� �� ��� �oµ�®oª¥�¦µ¥�µª � 
��� �oµ��nµ �� ��� �oµ�®�°�¨µª � 
��� �°��ÎµÄ�oª·�¥µ�¤ 62 ��� �oµ��µ��̧ � 
��� �ÊÎµ�d�ª·�¥µ�¤ 41 ��� ��Á��ª·�¥µ�¤ 41 
��� �ÎµÁ¤º°�ª·�¥µ�¤ 24 ��� Á�¨·¤¡¦³Á�̧¥¦�·¤Á�È� 

¡¦³«¦̧��¦·��¦r¡³Á¥µ 
25 
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  ���

�µ¦µ���� �nµ�́��¸�ªµ¤°��¨o°���IOC����°�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼���Îµ�ª��
����o°�� 
 

�oµ��ªµ¤¦́��·��°� �oµ��ªµ¤Á¤��µ�¦»�µ �oµ��ªµ¤¥»�·�¦¦¤ 

�o° �nµ�IOC �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

�o° �nµ�IOC �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

�o° �nµ�IOC �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo � 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.80 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 
28 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
31 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 32 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 33 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
34 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 35 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 36 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
37 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 38 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 39 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
40 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 41 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 42 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
43 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 44 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 45 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 
46 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 47 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 48 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 
49 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 50 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 51 0.60 �́�Á¨º°�Åªo 
52 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 53 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 54 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
55 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 56 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 57 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 
58 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 59 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 60 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.80 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 63 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo �� 1.00 �́�Á¨º°�Åªo 66 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.80 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 69 0.80 �́�Á¨º°�Åªo 

 



  ���

�µ¦µ���� �¨�µ¦ª·Á�¦µ³®r�nµ°Îµ�µ��ÎµÂ����r����°�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼��
�Îµ�ª������o°�� 
 

�oµ��ªµ¤¦́��·��°� �oµ��ªµ¤Á¤��µ�¦»�µ �oµ��ªµ¤¥»�·�¦¦¤ 

�o° �nµ�r �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

�o° �nµ�r �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

�o° �nµ�r �¨�µ¦ 
¡·�µ¦�µ 

� ����� �́��·Ê� � ����� �́�Á¨º°�Åªo � 0.351 �́�Á¨º°�Åªo 
� ����� �́�Á¨º°�Åªo � 0.463 �́�Á¨º°�Åªo � 0.552 �́�Á¨º°�Åªo 
� 0.260 �́�Á¨º°�Åªo � 0.462 �́��·Ê� � 0.393 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.366 �́��·Ê� �� 0.525 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.322 �́��·Ê� 
�� 0.557 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.477 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.414 �́��·Ê� 
�� 0.612 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.269 �́��·Ê� �� 0.464 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.364 �́��·Ê� �� 0.487 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.464 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.530 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.508 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.458 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.309 �́��·Ê� �� 0.261 �́��·Ê� �� 0.273 �́��·Ê� 
28 0.363 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.404 �́�Á¨º°�Åªo �� 0.483 �́��·Ê� 
31 0.518 �́�Á¨º°�Åªo 32 0.332 �́��·Ê� 33 0.509 �́�Á¨º°�Åªo 
34 0.617 �́�Á¨º°�Åªo 35 0.586 �́�Á¨º°�Åªo 36 0.532 �́�Á¨º°�Åªo 
37 0.385 �́�Á¨º°�Åªo 38 0.644 �́�Á¨º°�Åªo 39 0.506 �́��·Ê� 
40 0.155 �́��·Ê� 41 0.281 �́��·Ê� 42 0.518 �́�Á¨º°�Åªo 
43 0.273 �́�Á¨º°�Åªo 44 0.507 �́�Á¨º°�Åªo 45 0.464 �́�Á¨º°�Åªo 
46 0.311 �́��·Ê� 47 0.481 �́�Á¨º°�Åªo 48 0.558 �́�Á¨º°�Åªo 
49 0.408 �́�Á¨º°�Åªo 50 0.468 �́�Á¨º°�Åªo 51 0.411 �́��·Ê� 
52 0.606 �́�Á¨º°�Åªo 53 0.385 �́�Á¨º°�Åªo 54 0.473 �́��·Ê� 
55 0.440 �́�Á¨º°�Åªo 56 0.237 �́��·Ê� 57 0.428 �́�Á¨º°�Åªo 
58 0.477 �́�Á¨º°�Åªo 59 0.321 �́��·Ê� 60 0.583 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.360 �́��·Ê� �� 0.412 �́��·Ê� 63 0.496 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.556 �́�Á¨º°�Åªo � ����� �́�Á¨º°�Åªo 66 0.329 �́�Á¨º°�Åªo 
�� 0.474 �́��·Ê� � 0.463 �́�Á¨º°�Åªo 69 0.335 �́��·Ê� 



  ���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

£µ���ª� � 
�¼n¤º°�ÎµÁ�·��µ¦°� 

Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ���

�¼n¤º°�ÎµÁ�·��µ¦°� 
Â����°�ª´�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼ 

 
 Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤��®¤µ¥�¹���Á®�»�¨Ä��µ¦Á¨º°��¸É�³�¦³�Îµ®¦º°Á¨º°��¸É�³Å¤n�¦³�Îµ
¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Ä�°¥nµ�®�¹É�Ä��µ��µ¦�r�´Ê���Á®�»�¨�¸Ê�³Â���¹�Â¦��¼�Ä��¸É°¥¼nÁ�ºÊ°�®¨´��µ¦�¦³�Îµ
�nµ�Ç��°��»��¨���¹É�¥¹�®¨´��µ¦Ä�oÁ®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�µ¤�§¬�¸�°�Ã�¨Á�°¦r����¹É�Â�n�°°�Á�}����
¦³�́������´Ê����́��¸Ê 
  ¦³�́��¸É�����¦³�́��n°���Á���r 
   �´Ê��¸É�����Ä�o®¨´��µ¦Á�ºÉ°¢{�Á¡ºÉ°®¨¸�Á¨¸É¥��µ¦�¼�¨�Ã�¬��®¤µ¥�¹����´Ê��¸É�»��¨�����������
¤»n��¸É�³�¦³�Îµ¡§�·�¦¦¤Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o��Á°��¼�¨�Ã�¬�µ��µ¥��Á¡¦µ³�¨´ª�ªµ¤Á�È��ª��¸ÉÅ�o¦́�Â¨³¥°¤
�Îµ�µ¤�Îµ´É��¼o¤¸°Îµ�µ�Á®�º°�� 
   �´Ê��¸É�����Ä�o®¨´��µ¦Âª�®µ¦µ�ª́¨Â¨³�µ¦Â¨�Á�¨¸É¥���®¤µ¥�¹����´Ê��¸É�»��¨�����������
�³Á¨º°��¦³�Îµ¡§�·�¦¦¤Ä�·É��¸É�Îµ�ªµ¤¡°Ä�¤µ¼n��Á�nµ�´Ê�Â¨³�¦³�ÎµÁ¡ºÉ°®ª́��¸É�³Å�o¦́��¦³Ã¥��r
�°�Â���µ��¼o°ºÉ���  
  ¦³�́��¸É�����¦³�́��µ¤��Á���r 
   �´Ê��¸É �����Ä�o®¨´��µ¦�Îµ�µ¤�¸É�¼o°ºÉ�Á®È��°���®¤µ¥�¹����´Ê��¸É�»��¨Å¤n¤¸�ªµ¤�������������
Á�}��́ª�°��́ªÁ°����°��¨o°¥�µ¤�µ¦�´��¼��°��¼o°ºÉ����¦³�Îµ¡§�·�¦¦¤�µ¤��nª�¤µ�Á¡¦µ³�·�ªnµ
�µ¦�Îµ�µ¤Á¸¥�nª�Ä®�nÁ�}��µ¦�¦³�Îµ�°����̧Â¨³�³Å�o¦́��µ¦¥°¤¦́� 
   �´Ê��¸É�����Ä�o®¨´��Îµ�µ¤®�oµ�¸É�µ�´��¤��®¤µ¥�¹����´Ê��¸É�»��¨�¦³�Îµ¡§�·�¦¦¤Ã�¥
Ä�o��Á���r����®¤µ¥®¦º°¦³Á�̧¥�Â��Â��Ä�´��¤Á�}�Á�¦ºÉ°��Îµ�µ���¤¸�ªµ¤¦¼o¹��¹����µ�®�oµ�¸É
�°���Ä��µ�³�¸ÉÁ�}�®�nª¥®�¹É��°�´��¤���¹��º°ªnµ��¤¸®�oµ�¸É�¸É�³�o°��Îµ�µ¤��Á���r�nµ�Ç��¸É´��¤
�°����Îµ®��  Á¡ºÉ°Ä®o��Á�}��¸É¥°¤¦́����nµÁ�µ¦¡�´��º°Â¨³¤¸Á�̧¥¦�· 
  ¦³�́��¸É�����¦³�́�Á®�º°��Á���r 
   �´Ê��¸É�����Ä�o®¨´��µ¦�Îµ�µ¤�Îµ¤´É�´��µÂ¨³�o°��¨��°�´��¤��®¤µ¥�¹����´Ê��¸É
�»��¨�³¤¸Á®�»�¨Ä��µ¦Á¨º°��¦³�ÎµÃ�¥�Îµ�¹��¹��¦³Ã¥��r�°���®¤¼n¤µ�Ä�´��¤��Á®È��ªµ¤Îµ�́�
�°���®¤µ¥��´��µ�¦³�µ�¤��Å¤n¨³Á¤·�·��·�°��¼o°ºÉ���µ¤µ¦��ª��»¤��Á°�Å�o��¤¸�ªµ¤¨³°µ¥Ä�
�n°�µ¦�¦³�Îµ�´ÉªÂ¨³¤¸�ªµ¤£µ�£¼¤·Ä�Ä���Á°�Á¤ºÉ°�Îµ�̧ 
   �´Ê��¸É�����Ä�o®¨´��µ¦¥¹�°»�¤��·µ�¨��®¤µ¥�¹����´Ê��¸É�»��¨¤¸�ªµ¤Á�¦·��µ�
�·�{��µÄ��´Ê�¼���¤¸µ¥�µ®¦º°�ªµ¤�·�Á®È��¸É�ªoµ�Å�¨�ªnµ�¨»n¤Â¨³´��¤�¸É��Á�}�¤µ�·�°¥¼n��
�»��¨�¦³Á£��¸Ê�³¤¸°»�¤��·®¦º°�»��¦¦¤�¦³�ÎµÄ���¦³�Îµ¡§�·�¦¦¤�n°�»���Ã�¥¥¹�®¨´��¦·¥�¦¦¤����������



  ���

¤¸�ªµ¤Á�¦��¨´ª�n°�µ���Á�µ¦¡Ä��ªµ¤Á�}�¤�»¬¥rÂ¨³�»��nµ�°�Â�n¨³�»��¨��¤¸�ªµ¤¥»�·�¦¦¤Â¨³
�ªµ¤Á¤°£µ� 
 
 �¦·¥�¦¦¤�°��¦¼��®¤µ¥�¹��Â�ª�µ��µ¦�¦³¡§�·��·�́�·°́��̧�µ¤�¸É�¼o�¦³�°�ª·�µ�¸¡�¦¼
�¦³¡§�·��·�́�·Á¡ºÉ°¦́�¬µ��n�Á¦·¤Á�̧¥¦�·�»����ºÉ°Á¸¥��Â¨³�µ�³�°��ªµ¤Á�}��¦¼���¹É��¦³�°��oª¥ 
  �� �ªµ¤¦́��·��°���®¤µ¥�¹����µ¦¤»n�¤´É��́Ê�Ä���·�́�·®�oµ�¸É�oª¥�ªµ¤�¼�¡´�¡µ�Á¡¸¥¦��
¥°¤¦́��µ¦�¦³�ÎµÄ��µ¦��·�́�·®�oµ�¸É���Á¡ºÉ°Ä®o�¦¦¨»�¨ÎµÁ¦È��µ¤�ªµ¤¤»n�®¤µ¥��¡¥µ¥µ¤�¸É�³
�¦́��¦»��µ¦��·�́�·®�oµ�¸ÉÄ®o�̧¥·É��¹Ê�  �¹É�Â��¡§�·�¦¦¤Ã�¥�µ¦¤»n�¤´É�Ä��¨�µ���¤¸ª·�¸�µ¦�¸É�³
��·�́�·�µ�Ä®o�¦¦¨»ª́��»�¦³��r  Ä�oÁª¨µ°¥nµ�¤¸�»��nµ��ªµ�Â���µ¦Ä�oÁª¨µ°¥nµ�Á®¤µ³¤Â¨³
��·�́�·�µ�Å�o�´�Áª¨µ  Ä�oÁª¨µ�»o¤�nµÂ¨³¤¸�¦³·��·£µ¡����·�́�·®�oµ�¸É�¦��oª���ªµ�Â���µ¦
��·�́�·�µ�°¥nµ�¤¸¦³������·�́�·�µ��µ¤Â��Å�oÁ¦È�Â¨³¤¸�¦³·��·£µ¡��¤¸�ªµ¤¦°��°�¦³¤´�¦³ª́�
Ä��µ¦��·�́�·®�oµ�¸É�»��oµ�  ��·�́�·£µ¦�·��»��oµ�Å�o�¦��oª��µ¤�ªµ¤µ¤µ¦�  Â¨³�¦³Á¤·��¨�µ¦
��·�́�·�µ�Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤ 
  �� �ªµ¤Á¤��µ�¦»�µ�®¤µ¥�¹� ��µ¦¦́�Ä�¦n�¦µ¦��µ�³Ä®o�¼o °ºÉ� Á�}�»� �Â¨³����������������
�µ¦�µ¦�·��³Ä®o�¼o°ºÉ�¡o��»��r  �¹É�Â��¡§�·�¦¦¤Ã�¥¤¸�ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g�°Á�ºÉ°Â�n���nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°�
¦nª¤�µ���Å¤n�·É��¼�µ¥Â¨³Á�È¤Ä��nª¥Á®¨º°�¼o°ºÉ��µ¤�Îµ¨´��ªµ¤µ¤µ¦���Â�³�ÎµÁ°µÄ�Än�nª¥Á®¨º°
Á¡ºÉ°�¦nª¤�µ�Â¨³�¼o°ºÉ�Ä®oÅ�o¦́��ªµ¤»�Â¨³¡o��»��r  ¤¸�ªµ¤�Ä�Â¨³®nª�Ä¥Ä��µ¦Á¦̧¥�Â¨³�ªµ¤
�¦³¡§�·�°��¼oÁ¦̧¥�  Â�³�ÎµÁ°µÄ�Än�nª¥Á®¨º°Á�È�Ä®oÅ�o¦́��ªµ¤»�Â¨³¡o��»��r  Á�}��́�Á°��́��¼oÁ¦̧¥���
Á¡ºÉ°Ä®o�¼oÁ¦̧¥�¤¸�ªµ¤¦¼o¹�Á�d�Á�¥Åªoªµ�Ä�Â¨³Á�}��¸É¡¹É��°��¼oÁ¦̧¥�Å�o   
  �� �ªµ¤¥»�·�¦¦¤��®¤µ¥�¹����µ¦��·�́�·�oª¥�ªµ¤Á�¸É¥��¦��°��¨o°��́��ªµ¤����������
Á�}��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Å¤n¤¸�ªµ¤¨ÎµÁ°̧¥�  �¹É�Â��¡§�·�¦¦¤Ã�¥��¤¸�ªµ¤Á�}��¦¦¤�n°�´�Á¦̧¥�  Á°µÄ�Än
Â¨³��·�́�·�n°�¼oÁ¦̧¥�°¥nµ�Á¤°£µ�Â¨³Å¤n¨ÎµÁ°̧¥�  ¥·��̧�nª¥Á®¨º°�¼oÁ¦̧¥�Ã�¥Å¤nÁ¨º°��¸É¦́�¤´��¸É�´�  
�́�·��{�®µ�°��¼oÁ¦̧¥��oª¥�ªµ¤Á�}��¦¦¤��¤¸�ªµ¤Á�}��¦¦¤�n°Á¡ºÉ°�¦nª¤�µ�Â¨³�¼o�¦·®µ¦��Á°µÄ�Än
Â¨³��·�́�·�n°Á¡ºÉ°�¦nª¤�µ��»���°¥nµ�Á¤°£µ�Â¨³Å¤n¨ÎµÁ°̧¥���¥·��̧�nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°�¦nª¤�µ�Â¨³
�¼o�¦·®µ¦Ã�¥Å¤nÁ¨º°��¸É¦́�¤´��¸É�´� 
 
 
 
 
 



  ���

Ã�¦�¦oµ��°�Â����°� 
 Á�¦ºÉ°�¤º°�¸ÉÄ�oÄ��µ¦ª·�´¥�¦́Ê��¸ÊÁ�}�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��µ��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼��¸É�¼oª·�´¥¦oµ�
�¹Ê����Îµ�ª������o°���¹É�¤¸¨´�¬�³�o°�Îµ�µ¤Á�}�Â���µ��µ¦�r��¤¸����́ªÁ¨º°����¹É��»��¨Ä�
�µ��µ¦�r�³Á¨º°��¦³�Îµ°¥nµ�®�¹É���Ä®o�¦¼Á¨º°��°��oª¥�µ¦¤¤»�·��Á°�Á�}��»��¨Ä��µ��µ¦�r
�´Ê�Ç��Â¨oª�́�·�Ä�Á¨º°�Á®�»�¨�¸É�¦³�ÎµÁ�n��´Ê���Ã�¥Ä®o�°�Ä®o�¦��́��ªµ¤¦¼o¹�¤µ��¸É»�Á¡¸¥��́ªÁ¨º°�
Á�̧¥ª���¹É��¦°��¨»¤�¦·¥�¦¦¤����oµ����́��¸Ê 
 ��� �ªµ¤¦́��·��°����Îµ�ª������o° 
 �� �ªµ¤Á¤��µ�¦»�µ���Îµ�ª������o° 
 �� �ªµ¤¥»�·�¦¦¤���Îµ�ª������o° 
 
�µ¦¡´��µÂ����°� 
���� Ä��µ¦¦oµ�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼���¼oª·�´¥Å�o�ÎµÁ�·��µ¦¦oµ�Â¨³¡´��µ
Â��ª́����́��¸Ê 
 �� �µ¦�¦ª�°��»�£µ¡Á�ºÊ°��o���Ã�¥�µ¦®µ�nµ�́��¸�ªµ¤°��¨o°��°��o°�Îµ�µ¤�́�
�·¥µ¤��·�́�·�µ¦�°�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼�¸É�¼oª·�´¥¦oµ��¹Ê���Å�o�o°�Îµ�µ¤�¸É
µ¤µ¦�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼Å�o�¦��µ¤�·¥µ¤���Îµ�ª������o°���¹É��»��o°�¸É�nµ��µ¦¡·�µ¦�µ¤¸
�nµ�́��¸�ªµ¤°��¨o°���IOC���°¥¼n¦³®ªnµ���������¹��������� 
 �� �nµ°Îµ�µ��ÎµÂ���°�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼��Ã�¥Ä�oª·�¸®µ�nµ
´¤�¦³·��·Í®´¤¡´��r¦³®ªnµ��³Â��¦µ¥�o°�́��³Â��¦ª¤�µ��o°°ºÉ��¸ÉÁ®¨º°�´Ê�®¤����Item-total 
Correlation���Å�o�́�Á¨º°��o°�Îµ�µ¤�¸É¤¸°Îµ�µ��ÎµÂ���́Ê�Â�n�������¹Ê�Å����Îµ�ª������o°���¹É�¤¸�nµ
°Îµ�µ��ÎµÂ��°¥¼n¦³®ªnµ���������¹������� 
 �� �nµ�ªµ¤Á�¸É¥��¦�Á�·�Ã�¦�¦oµ��Ã�¥Ä�oª·�¸�µ¦�¦ª�°��ªµ¤���¸É£µ¥Ä��°�Â����°�
Ã�¥®µ�nµ´¤�¦³·��·Í®´¤¡´��r�°��³Â��nª�¥n°¥£µ¥Ä�Â����°��́��³Â��¦ª¤�oª¥�������������������
¼�¦®´¤¡´��r�°�Á¡¸¥¦r´��Pearson Product Moment Correlation Coefficient����¹É�Â����°��
ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼¤¸�nµ�ªµ¤Á�¸É¥��¦�Á�·�Ã�¦�¦oµ�¦µ¥�oµ��oµ�Á�nµ�́������������������
Â¨³�������Â¨³�´Ê���́�Á�nµ�́���������¹É�¤¸�´¥Îµ�́��µ��·�·�¸É¦³�́�����  
 �� �nµ�ªµ¤Á�ºÉ°¤´É��°�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼�¹É��¦³�°��oª¥�oµ��ªµ¤
¦́��·��°����oµ��ªµ¤Á¤��µ�¦»�µ��Â¨³�oµ��ªµ¤¥»�·�¦¦¤��¤¸�nµ�ªµ¤Á�ºÉ°¤´É�Á�nµ�́����������������
Â¨³���������µ¤¨Îµ�́����nª��nµ�ªµ¤Á�ºÉ°¤´É��´Ê���́��°�Â����°�¤¸�nµÁ�nµ�́���������Â��ªnµ�
Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼¤¸�nµ�ªµ¤Á�ºÉ°¤´É�°¥¼nÄ�Á���r�̧ 
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ª·�¸�ÎµÁ�·��µ¦��°� 
����  Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼��́��¸Ê���¼oª·�´¥¦oµ��¹Ê�Á¡ºÉ°ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤
�°��¦¼Ä�Ã¦�Á¦̧¥�´��́�Îµ�´��µ�Á��¡ºÊ��¸É�µ¦«¹�¬µ¡³Á¥µ��Á������¤¸�o°Â�³�ÎµÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦
��°��́��n°Å��¸Ê�� 
  1. �µ¦Á�¦̧¥¤�́ª�n°��µ¦��°����́��¸Ê 
   ��� �Îµ®��ª́���Áª¨µ��Â¨³�µ��¸ÉÄ��µ¦��°�¨nª�®�oµ 
   1.2 Á�¦̧¥¤Â����°����¦³�µ¬�Îµ�°�Ä®oÁ¡¸¥�¡°�́��Îµ�ª��¼o�°� 
  �� ª·�¸�ÎµÁ�·��µ¦��°����́��¸Ê 
   ��� Â�o�ª́��»�¦³��r��Â¨³�¦³Ã¥��r�°��µ¦�ÎµÂ����°�Ä®o�¼o�°�Á�oµÄ� 
   ��� �¼o�Îµ Á�·��µ¦��°�°nµ��Îµ�¸ÊÂ���¹É ��¦µ��°¥¼n�¸É�oµ�®�oµ�°�Â����°��������������
�»���́�Ä®o�¼o�°�Á�oµÄ�ª·�¸�µ¦�°�°¥nµ��¦³�nµ��´��� 
   ��� �µ¦�ª��»¤�µ¦��°����ª¦°¥¼nÄ��¦¦¥µ�µ«�¸É�n°��¨µ¥��Å¤n¤¸�µ¦�¸Ê�Îµ�µ�
�¼o�ÎµÁ�·��µ¦��°��¹�Â�ªÃ�o¤Ä��µ¦�°���Â¨³Á�ºÉ°��µ�Á�}�Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°�
�¼o�°�Â�n¨³�����¹�Å¤n�ª¦Ä®o¤¸�µ¦�¦¹�¬µ®µ¦º°�́�¦³®ªnµ��¼o�°� 
   ��� Á¤ºÉ°Á¦È�·Ê��µ¦��°����¼o�ÎµÁ�·��µ¦°��¦ª��ªµ¤¤�¼¦�r�°��¦³�µ¬�Îµ�°���
Â¨³�¨nµª�°��»��¼oÁ�oµ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤¦nª¤¤º°Ä��µ¦��°����� 
 
ª·�¸�¦ª�Ä®o�³Â�� 
 �µ¦�¦ª�Ä®o�³Â��Â����°���¤¸Á���r�µ¦Ä®o�³Â�����́��¸Ê 
 

 Á���r�µ¦Ä®o�³Â�� 
 �́ªÁ¨º°��¸ÉÂ���¹��µ¦¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́��n°���Á���r Ä®o �� �³Â�� 
 �́ªÁ¨º°��¸ÉÂ���¹��µ¦¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́��µ¤��Á���r Ä®o �� �³Â�� 
 �́ªÁ¨º°��¸ÉÂ���¹��µ¦¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́�Á®�º°��Á���r Ä®o �� �³Â�� 
 

 Á���r�µ¦Â�¨�ªµ¤®¤µ¥ 
 �³Â��Á�¨¸É¥�������������7���� ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ����¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́��ÉÎµ 
 �³Â��Á�¨¸É¥�����7.50�����2.49 ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ����¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́��µ��¨µ� 
 �³Â��Á�¨¸É¥����2.50������������ ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ����¤¸Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤Ä�¦³�́�¼� 
 
 



  ���

�µ¦Ä®o�³Â��Ä�Â�n¨³�o° 
 

�o° 
�́ªÁ¨º°� 

�o° 
�́ªÁ¨º°� 

�o° 
�́ªÁ¨º°� 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� 
1 3 1 2 �� � � � �� � � � 
2 � � � �� � � � �� � � � 
3 � � � �� � � � �� � � � 
4 � � � �� � � � �� � � � 
5 � � � �� � � � �� � � � 
6 � � � �� � � � �� � � � 
7 � � � �� � � � �� � � � 
8 � � � �� � � � �� � � � 
9 � � � �� � � � �� � � � 
10 � � � �� � � � �� � � � 
11 � � � �� � � � �� � � � 
12 � � � �� � � � �� � � � 
13 � � � �� � � � �� � � � 
14 � � � �� � � � �� � � � 
15 � � � �� � � � �� � � � 
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Â����°�ª́�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼ 
 
�°��̧É�� Â��°��µ¤�o°¤¼¨nª��´ª 
 

�Îµ�¸ÊÂ��  Â��°��µ¤Ä��°��¸ÊÁ�}�Â��°��µ¤�o°¤¼¨nª��́ª�°��nµ���Ä®o�nµ��°�¨�Ä�
�¦³�µ¬�Îµ�°� 

 

   �� Á¡«    �µ¥  �®�·� 
  �� °µ¥»�������������e  
 
 
�°��̧É�� Â����°�ª´�Á®�»�¨Á�·��¦·¥�¦¦¤�°��¦¼ 
 

�Îµ�¸ÊÂ��  �Îµ�µ¤Ä��°��¸ÊÁ�}�Á¦ºÉ°�´Ê�Ç��°��»��¨�nµ�Ç�Ä®o�nµ�°nµ�°¥nµ�¦°��°����»��¨Ä�Á¦ºÉ°�
�³Á¨º°��¦³�Îµ°¥nµ�®�¹É�Ä®o�nµ�®¥»��·��¹�Á®�»�¨ªnµ�oµ�nµ�Á�}��»��¨���´Ê����nµ��³
�¦³�ÎµÁ�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä���Á¤ºÉ°�nµ�Å�oÁ®�»�¨Â¨oª���¹�°nµ��Îµ�°��¸É¤¸Ä®oÁ¨º°�����Îµ�°�
Îµ®¦́�Â�n¨³Á¦ºÉ°����Îµ�°�Ä��¦��́�Á®�»�¨�¸É�nµ��·�Åªo¨nª�®�oµ¤µ��¸É»���Ä®o�¸�
Á�¦ºÉ°�®¤µ¥�X�¨�Ä��¦³�µ¬�Îµ�°���Ä��µ¦�°��Îµ�µ¤Â�n¨³�o°Ä®oÁ¨º°��Îµ�°�Å�o
Á¡¸¥��Îµ�°�Á�̧¥ª 

 

®¤µ¥Á®�» �́ªÁ¨º°�Ä�Â�n¨³�o°Å¤n¤¸�Îµ�°�Ä��¼�®¦º°�·����¹��°Ä®o�nµ��°��µ¤�ªµ¤¦¼o¹��¸ÉÂ�o�¦·�
�°��nµ�¤µ��¸É»�����¹É��³Á�}��¦³Ã¥��rÄ��µ¦�¸É�³�nª¥¡´��µÁ�¦ºÉ°�¤º°ª́��¦·¥�¦¦¤�°�
�¦¼�n°Å����Ã�¦��°��Îµ�µ¤Ä®o�¦��»��o°Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦ª·�´¥��Â¨³�³Å¤n¤¸�µ¦�Îµ
�Îµ�°��°��nµ�Å�¦oµ��ªµ¤ÁºÉ°¤Á¸¥Ä�Ç�Ä®o�́��nµ� 

 
 
 
             �°�°��»��¸ÉÄ®o�ªµ¤¦nª¤¤º°Á�}�°¥nµ��̧ 
            ���¼oª·�´¥ 
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�. �¦¼¤�¸Å�o¦́�¤°�®¤µ¥�µ��¼o°Îµ�ª¥�µ¦Ã¦�Á¦̧¥�Ä®o�´��Îµ�jµ¥�·�¦¦«�µ¦Á¡ºÉ°Å�¦nª¤Â��Ä��µ�
ª·�µ�µ¦�°�®ª·�¥µÁ��Ä�ª́�¡¦»n��¸Ê�����¹�Á¥È�Â¨oª�¦¼¤�¸¥́��ÎµÅ¤nÁ¦È���¹��Îµ�¨´�Å��Îµ�n°�¸É
�oµ����¹��¹�Á¦È������oµ�nµ�Á�}��¦¼¤�¸�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"�� 

 �� Á¤ºÉ°�µ�Å¤nÁ¦È��µ¤Á�jµ®¤µ¥�È�o°��ÎµÄ®oÎµÁ¦È�      
 �� Á¡ºÉ°Â���ªµ¤¦́��·��°�Ä®o�¼o°Îµ�ª¥�µ¦Â¨³Á¡ºÉ°��¦¼Å�oÁ®È�    
 �� �µ�®ª·�¥µÁ��°µ��Îµ®�·�µ�Ã¦�Á¦̧¥�Å�oªnµÅ¤nÄ®o�ªµ¤¦nª¤¤º°    
 

�� �¦¼���Á®È��¦¼¤´¥�Îµ¨´��´�®o°��¦³�»¤Îµ®¦́��µ¦�¦³�»¤�¼o���¦°��´�Á¦̧¥�°¥¼n�µ¤¨Îµ¡´���ª́��¸Ê
�¦¼���Å¤n¤¸�µ�°��¹�°µµ�nª¥�¦¼¤´¥�´�®o°��¦³�»¤��Á¦È���oµ�nµ�Á�}��¦¼����nµ��³
��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �n°Å��¦¼¤´¥�³Å�o�nª¥�µ��°�Á¦µ�oµ�       
 �� ��Á¦µ�ª¦�nª¥Á®¨º°�¼o°ºÉ��µ¤�ªµ¤µ¤µ¦�      
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦¼�¸É�o°��nª¥Á®¨º°�µ��°�Ã¦�Á¦̧¥�     
 
�� �¦¼�¦·«�µÂ¨³�¦¼°�´��rÁ�}���³�¦¦¤�µ¦�́�Á¨º°��´�Á¦̧¥�Á�oµ¦́��»��µ¦«¹�¬µ��¦¼�¦·«�µÁ�°

�ºÉ°°»o¥�¹É�Á�}��´�Á¦̧¥��¸ÉÁ¦̧¥�Á�n��¸É»����Â�n�¦¼°�´��rÁ®È�ªnµ�ª¦Ä®o�»�Â�n°oª�¤µ��ªnµ���¹�Â¤oªnµ
°oª��³Á¦̧¥�Å¤nÁ�n�Á�nµ�́�°»o¥��Â�n�È¥µ���¤µ�Â¨³°»o¥�ÈÁ�¥Å�o¦́��»��µ¦«¹�¬µÂ¨oª���oµ�nµ�Á�}�
�¦¼°�´��r�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"� 

 �� °¥µ�Ä®o�¼o���¦°��°�°oª��µ��¹Ê�Ä��ªµ¤®ª́��̧�°���Á°�     
 �� ¦³���µ¦�nª¥Á®¨º°�¼Â¨�´�Á¦̧¥��°�Ã¦�Á¦̧¥��³Å�o¤¸�¦³·��·£µ¡¤µ��¹Ê�    
 �� �¦¼�ª¦�nª¥Á®¨º°�¼Â¨�´�Á¦̧¥��»���°¥nµ�Á�nµÁ�¸¥¤�́�Å¤nªnµ�³Á�}�Á�È�Á¦̧¥�Á�n�®¦º°Å¤nÁ�n�  
 

4. �¦¼¤�´Á�}�®´ª®�oµ iµ¥ª́�Â¨³�¦³Á¤·��¨�°�Ã¦�Á¦̧¥����¹�Á�·�ª·�¥µ�¦¤µ°�¦¤Á¦ºÉ°��µ¦Ä�o
Ã�¦Â�¦¤�°¤¡·ªÁ�°¦rÄ��µ¦�´��ÎµÂ����¡��Ä®oÂ�n�¦¼Ä�Ã¦�Á¦̧¥����oµ�nµ�Á�}��¦¼¤�´�nµ��³
��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³�Á®�»Ä��"�� 

 �� °¥µ�Ä®o�¼o°Îµ�ª¥�µ¦¥�¥n°�ªnµ��¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�Â¨³¤¸�ªµ¤�́Ê�Ä��¦·�Ä��µ¦�Îµ�µ�  
 �� Á¤ºÉ°Å�o¦́�¤°�®¤µ¥®�oµ�¸ÉÂ¨oª�³�o°�®µª·�¸�µ¦Ä��µ¦�Îµ�µ��´Ê�Ä®o�¦¦¨»ª́��»�¦³��r  
 �� �o°��µ¦Ä®oÁ¡ºÉ°��¦¼Ä�Ã¦�Á¦̧¥��¸É�Ä�Â¨³�o°��µ¦Á�oµ¦́��µ¦°�¦¤Ã�¦Â�¦¤�¸ÊÅ�o�¦³Ã¥��r  
 



  ���

�� �¦¼¤Ä�¤¸Á¦ºÉ°�Ã�¦�Á�º°��́��¦¼�·�µÁ�}��¦³�Îµ��ª́�®�¹É��¦¼¤Ä�Á®È��¦¼�·�µ�Îµ¨´��³Á�}�¨¤Ä�
®o°��ÊÎµ���¦¼¤Ä��¹�¦̧�Á�oµ¤µ�nª¥Â¨³¡µÅ���¤¡¥µ�µ¨��¦¼o¹��̧�¹Ê����oµ�nµ�Á�}��¦¼¤Ä��nµ�
�³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� ®µ�Å¤n�nª¥Á®¨º°�¦¼�·�µÂ¨oª�¦¼�nµ�°ºÉ��¦µ���Á¦µ°µ��¼��Îµ®�·ªnµÁ�}���Â¨o��ÊÎµÄ��  
 �� ®µ��¦¼�·�µÅ�o¦́�°́��¦µ¥¤µ����¹�Â�n�¸ª·�Ã¦�Á¦̧¥��³�µ��»�¨µ�¦�¦¼Å�°̧�®�¹É���  
 �� ¦¼o¹�¨³°µ¥Ä�®µ��¨n°¥Ä®o�¦¼�·�µ�°�Á�}�¨¤°¥¼nÄ�®o°��ÊÎµÃ�¥Å¤nÅ�o�nª¥Á®¨º°°³Å¦�  
 

�� �¦¼«·ª³Á�}��¦¼°�ª·�¥µ«µ�¦r�nª��´Ê��¸É�����Â¨³Á�}��¦¼�¸É�¦¹�¬µ�»¤�»¤ª·�¥µ«µ�¦r�°��nª��´Ê�
�¸É����ª́�®�¹É�¤¸�´�Á¦̧¥��nª��´Ê��¸É����¤µ�°Ä®o�¦¼«·ª³Á�}��¸É�¦¹�¬µ�»¤�»¤Ã�¦��µ�ª·�¥µ«µ�¦r�°�
�nª��´Ê��¸É����oª¥����¹É��¦¼«·ª³Å¤nÅ�o°��´�Á¦̧¥�Á®¨nµ�¸Ê��Â�n�¦¼«·ª³�È��¨�Á�}��¸É�¦¹�¬µ�»¤�»¤Ä®o��
�oµ�nµ�Á�}��¦¼«·ª³�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �³Å�oÁ�}��µ¦Á¡·É¤�¦·¤µ��¨�µ��µ�ª·�µ�µ¦�°���Á°�     
 �� Á�}��µ¦�nª¥Â�n�Á�µ£µ¦³�µ��°�Á¡ºÉ°��¦¼Ä�®¤ª�ª·�¥µ«µ�¦r�oª¥�́�   
 �� �¦¼�ª¦Ä®o�ªµ¤�nª¥Á®¨º°�´�Á¦̧¥�°¥nµ�Á�nµÁ�¸¥¤�́�Å¤nªnµ�³Å�o°�®¦º°Å¤n�È�µ¤  
 

�� �¦¼°¤¦µÁ�}��¦³�µ���³�¦¦¤�µ¦�´��Îµ®¨´�¼�¦�o°��·É��°�Ã¦�Á¦̧¥�Á¡ºÉ°Ä�oÄ��µ¦�´��µ¦Á¦̧¥�
�µ¦°���Ä�£µ�Á¦̧¥��n°Å����¦¼°¤¦µ�¹�Å�o�´��ÎµÂ���µ¦�ÎµÁ�·��µ��µ¦¡´��µ®¨´�¼�¦�o°��·É�
�́Ê�Â�n£µ�Á¦̧¥��¸ÊÅ����¹��nª��d�£µ�Á¦̧¥���Â¨³�ÎµÁ�·��µ¦��ÎµÁ¦È�¨»¨nª��n°�Á�d�£µ�Á¦̧¥�
�µ¤Â���¸ÉÅ�oªµ�Åªo����oµ�nµ�Á�}��¦¼°¤¦µ�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� Á¤ºÉ°ªµ�Â���µ�ÅªoÂ¨oª�È�o°��ÎµÁ�·��µ¦Ä®oÁ¦È��´�Áª¨µ      
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦³�µ�²�Ä��µ¦�´��ÎµÂ��Â¨³�ÎµÁ�·��µ¦��Á¦È�¨»¨nª�    
 �� �oµ�ÎµÅ¤nÁ¦È��µ¤Áª¨µ�¸É�Îµ®��°µ��¼��¼o°Îµ�ª¥�µ¦Â¨³�¦¼�nµ�°ºÉ��Îµ®�·    
 

�� �¦¼�o°��¸É¦��´�¦¥µ�¥��rÁ�oµÅ��»¦³Ä�Á¤º°�¦³®ªnµ��µ�¡��µ¥�¦µ��®�¹É��¼�¦��´�¦¥µ�¥��r��
Á�oµ¼n�́ªÁ¤º°����¹�Å�o®¥»�°��µ¤Å�o�ªµ¤ªnµÁ�¦ºÉ°�¥��r�Îµ¦»����¦¼�o°�Â¤oªnµ�³¤¸�»¦³Â�n�ÈÅ�o�nª¥
�n°¤¦��´�¦¥µ�¥��r�°��µ¥�¦µ��µ¤µ¦��´��¸ÉÅ�o���oµ�nµ�Á�}��¦¼�o°��nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�
Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �µ¦�nª¥Á®¨º°���¦µÁ�}�·É��¸É�»����¦³�Îµ�́�    
 �� Ã°�µ®�oµ�oµ��°¥¼nÄ�£µ¡�¸Ê��¤¸�¼o�nª¥Á®¨º°Á¦µ�oµ�   
 �� ¥¹�®¨´�ªnµ��Ä�´��¤�»����ª¦�nª¥Á®¨º°�¹É��́�Â¨³�́�   
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9. ª́��¸Ê��³�¦¼¡·¬�»�Îµ¨´��´�¦�Å�Ã¦�Á¦̧¥�Ä��°�Á�oµ�¡�Á�È��µ¥Á�qµ�´�Á¦̧¥��´Ê�������¼�»�´��́�
���µÁ�}�Â�¨��¦¦�r���¦¼¡·¬�»�¹�¦̧��°�¦�¨�Å��nª¥Â¨³¡µÁ�qµÅ�Ã¦�¡¥µ�µ¨���´Ê�Ç��¸É������������
Á¤ºÉ°ªµ��¸Ê¡n°�°�Á�qµ¡¹É��³Á�oµÅ��n°ªnµ�¦¼¡·¬�»�¹�Ä�Ã¦�Á¦̧¥�Á¦ºÉ°��¸É¨�Ã�¬Á�qµ�oª¥�µ¦Ä®o¨oµ�
®o°��ÊÎµÁ�}�Áª¨µ���´��µ®r����oµ�nµ�Á�}���¦¼¡·¬�»�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� ��Á¦µ�ª¦�nª¥Á®¨º°�¼o°ºÉ�Ã�¥Å¤nÁ¨º°��¸É¦́�¤´��¸É�´�   
 �� ¡n°�°�Á�qµ�³Å�oÁ�¨¸É¥��´«���·�¸É¤¸�n°��Á°�Ä®o�̧�¹Ê�   
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°�¡¨Á¤º°��̧�¸É�o°��nª¥Á®¨º°�¼oÅ�o¦́��µ�Á�È�   
 

10. �¦¼¤«¦̧¨µ�iª¥Á�}�Áª¨µ���´��µ®r��Á¤ºÉ°�¨´�¤µ�Îµ�µ�Ä�ª́��´��¦r�¦µ�ªnµ�µ� iµ¥ª·�µ�µ¦
�Îµ®��Ä®on��o°°��¨µ¥£µ�Á¦̧¥�£µ¥Ä�ª́�«»�¦r�¸É�³�¹��¸Ê��Â¤oªnµ�³¥́�Å¤n®µ¥�µ�°µ�µ¦���������
�iª¥�̧�´���Â�n�¦¼¤«¦̧�È¡¥µ¥µ¤Ä�oÁª¨µªnµ��´��Îµ�o°°���Á¦È�Â¨³n��´�£µ¥Ä�ª́��¸É�Îµ®����
�oµ�nµ�Á�}��¦¼¤«¦̧�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"�� 

 �� �¨´ª�¼��¦¼ iµ¥ª·�µ�µ¦�Îµ®�·ªnµÅ¤n¤¸�ªµ¤¦́��·��°�     
 �� Å¤n°¥µ�Ä®o�µ¦°��¨µ¥£µ�Á¦̧¥��°�Ã¦�Á¦̧¥��o°�¨nµ�oµ°°�Å�    
 �� �µ¦��·�́�·�µ�Ä®oÁ¦È��´��µ¤Áª¨µ�¸É�Îµ®��Á�}�·É��¸É�¦¼�»���¡¹��¦³�Îµ   
 

��� �¦¼�¦³�µÅ�o¦́�¦µ�ª́¨�¦¼�̧Á�n�Á�}�Á�·����������µ���Â¤oªnµÁ�µ�³¤¸�µ�³Å¤n�n°¥�̧Â¨³�o°�Á�È�
Á�·�ÅªoÄ�o�nµ¥Ä��¦°��¦́ª��Â�nÁ�µ�ÈÅ�o�¦·�µ�Á�·�nª�®�¹É�Á¡ºÉ°�nª¥Á®¨º°�¼o�¦³�°»��£´¥Ä�
�´�®ª́�Á�̧¥ª�́����oµ�nµ�Á�}��¦¼�¦³�µ�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �µ¦Á¸¥¨³�¦́Ê��¸Ê°µ��ÎµÄ®oÅ�o¦́�¦µ�ª́¨�̧Á�n�°̧��¦́Ê�®�¹É�      
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°���Ä��´�®ª́�Á�̧¥ª�́��¸É�o°��nª¥Á®¨º°�¹É��́�Â¨³�́�    
 �� Á�}�»�Ä��¸ÉÅ�o�nª¥Á®¨º°�¼o�¸É�Îµ¨´����»��rÅ�o¥µ�Ä®o�¨µ¥�µ��ªµ¤�»��r   
 

��� �¦¼�´�¦�´¥�´�Å�oªnµÂ��Ä®o�Îµ¨°��µ¦�oµ�¤µn��¦¼���¹�¨�Ã�¬Ä®oÅ��Îµ�ªµ¤³°µ�®o°��ÊÎµ����������
Ä��°�Á¥È��n°��¨´��oµ�Á�}�Áª¨µ°�´��µ®r�´Ê�°������¹�Â¤oªnµÂ���³Á�}�Á�È�Á¦̧¥��̧Â¨³�����������
Á�¥�Îµ�ºÉ°Á¸¥�Ä®o�́�Ã¦�Á¦̧¥�¤µ�¨°��È�µ¤����oµ�nµ�Á�}��¦¼�´�¦�´¥�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�����������
Á¡¦µ³Á®�»Ä�" 

 �� �´�Á¦̧¥���°ºÉ�Ç��³Å�oÅ¤n�¨oµ¨°��µ¦�oµ��°�Á¡ºÉ°�¤µn��¦¼°̧�    
 �� �¨´ª�¦¼�nµ�°ºÉ��Îµ®�·�oµ¨�Ã�¬�ÎµÁ¡¸¥���Á�̧¥ªÃ�¥Å¤n¨�Ã�¬Â���oª¥   
 �� �µ¦��·�́�·�n°�´�Á¦̧¥�°¥nµ�Á¤°£µ�Â¨³Å¤n¨ÎµÁ°̧¥�Á�}�·É��¸É�¦¼¡¹��¦³�Îµ   
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��� �¦¼�{��µÁ�}��́ªÂ���°�Ã¦�Á ¦̧¥�Á�oµ¦nª¤�µ¦°�¦¤�µ¦�¨·�ºÉ°�µ¦°��¸ÉÎµ�´��µ���������������������
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 �� �o°��µ¦Ä�oÁª¨µÄ��µ¦°�¦¤Ä®o�»o¤�nµÂ¨³¤¸�¦³·��·£µ¡¼�»�     
 �� �¨´ªª·�¥µ�¦�¸ÉÁ�}��¼o�¦¦¥µ¥�Îµ®�·®µ�Á�oµ°�¦¤�oµÂ¨³Å¤n�́Ê�Ä�¢{�    
 �� Á¤ºÉ°Á�}��́ªÂ���°�Ã¦�Á¦̧¥��È�ª¦�Îµ®�oµ�¸ÉÄ®o�̧Å¤nÄ®oÁ¸¥�ºÉ°�°�Ã¦�Á¦̧¥�    
 

��� �¦¼�µ¦»�¸�iª¥Á�}�Ã¦��¦³Á¡µ³Á¦ºÊ°¦́�¤µ�µ���¤´��³�ª��o°���°�®�´�º°Å¤nÅ�o���¦¼ª¦¦�µ�¹�
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Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� Á�}��¦¼Ã¦�Á¦̧¥�Á�̧¥ª�́��o°��nª¥Á®¨º°�́�     
 �� °¥µ�Á®È��¦¼�µ¦»�¸®µ¥�iª¥Â¨³¤¸�ªµ¤»�Ä��¸ª·�    
 �� �oµ�¦¼�µ¦»�¸®µ¥�iª¥�³Å�oÅ¤n�o°�Á�oµ°�Â���n°¥Ç�°̧�   
  

��� �¦¼»�µ�µÁ�}��¦¦¤�µ¦�́�·��µ¦�¦³�ª�¦o°�Á¡¨��°�Ã¦�Á¦̧¥���Ä�¦°�»��oµ¥¤¸�¼oÁ�oµ¦°����������
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�³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �¦¦¤�µ¦�ª¦¥¹�¤´É�Ä��µ¦�́�·��oª¥�ªµ¤¥»�·�¦¦¤     
 �� �¦¦¤�µ¦�nµ�°ºÉ�°µ��³�Îµ®�·ªnµÁ�oµ�oµ�¨¼�µª�́ªÁ°�     
 �� Á¡ºÉ°Ä®o�¦¦¤�nµ�°ºÉ��́�·��µ¦�¦³�ª��oª¥�ªµ¤�µ¥Ä�    
 

��� �¼o°Îµ�ª¥�µ¦Ã¦�Á¦̧¥�¤°�®¤µ¥Ä®o�¦¼�¦µ�¸¦́��·��°�Ã�¦��µ¦n�Á¦·¤»�£µ¡�´�Á¦̧¥����¹É��o°�
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��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"�� 

 �� Á¡ºÉ°��¦¼Ä�Ã¦�Á¦̧¥��³Å�oÁ®È�ªnµ��Á°�Á�}����Îµ�µ�°¥nµ�Á�}�¦³��   
 �� �µ¦ªµ�Â���µ�¨nª�®�oµ�³�nª¥Ä®o�µ¦�ÎµÁ�·�Ã�¦��µ¦�¦³��ªµ¤ÎµÁ¦È�  
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦¼�¼o¦́��·��°�Ã�¦��µ¦Ä��µ¦ªµ�Â���µ¦��·�́�·�µ�Ã�¦��µ¦  
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 �� Á�}�®�oµ�¸É�°�Á¡ºÉ°��oµ��¸É�̧�¸É�o°��nª¥Á®¨º°�¼Â¨�¹É��́�Â¨³�́�     
 �� �µ¦�nª¥Á®¨º°�¼o�¸É�¦³��ªµ¤�»��rÂ¨³Á�º°�¦o°�Á�}�·É��¸É�ª¦�¦³�Îµ    
 �� ®µ�Å¤n¡µ�»��µ�¤Å�¦́�¬µ��®µ¥��°µ��³Â¡¦nÁ�ºÊ°¤µ¼n��Á°��¹É�°¥¼n�oµ��·��́�Å�o  
 

18. �¦¼�q°�Á�}��¦¦¤�µ¦Ä®o´��µ��¨n°¥�́ª�´�ª·É�Ä��µ¦Â�n��´��̧¯µ�´�Á¦̧¥��°�°ÎµÁ£°��¦µ��ªnµ
Ä��µ¦Â�n��´�ª·É������Á¤�¦��Á�È��µ¥�j°¤�´��̧¯µÃ¦�Á¦̧¥��°��¦¼�q°�°°��µ¦r��n°�´��µ�
Á¨È��o°¥���oµ�¨n°¥Ä®oª·É��n°�È�³Á�}��µ¦Å�oÁ�¦̧¥��´��̧¯µÃ¦�Á¦̧¥�°ºÉ�Â¨³¤¸Ã°�µ��³��Â�n���������
�¦¼�q°��¨´�Ä®o�´��̧¯µÁ¦·É¤°°��µ¦r��́�Ä®¤n°̧��¦́Ê����oµ�nµ�Á�}��¦¼�q°��nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�
Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �¦¦¤�µ¦�o°���·�́�·�µ¤����·�µ°¥nµ�Á�¦n��¦́�    
 �� �¦¦¤�µ¦�ª¦¥¹�¤´É�Ä��µ¦Ä®o�ªµ¤¥»�·�¦¦¤Â�n�´��̧¯µ�»���   
 �� �oµ�¦¦¤�µ¦�nµ�°ºÉ�Á®È��³�Îµ®�·Å�oªnµÁ�oµ�oµ��´�Á¦̧¥��°���Á°�   
 

��� �¦¼°»¬µ�o°��µ¦°��n°¤Á¦·¤Ä®oÂ�n�´�Á¦̧¥��´Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É����¸É°nµ�®�´�º°Å¤n�¨n°���������������
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�oµ�nµ�Á�}��¦¼°»¬µ�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"�� 

 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦¼�¼o°�Ä��µ¦�´��ÎµÂ���µ¦°�     
 �� �µ¦°��¸É�̧�ª¦¤¸�µ¦ªµ�Â���µ¦°�¨nª�®�oµ°¥nµ�Á�}�¦³��    
 �� �¼o°Îµ�ª¥�µ¦�³Å�o¥°¤¦́�Ä��ªµ¤µ¤µ¦�Â¨³�ªµ¤�́Ê�Ä��¦·�Ä��µ¦°��°���  
 

��� �¦¼¥»¡·�¦́��·��°�Ã�¦��µ¦°�µ¤´¥�°�Ã¦�Á¦̧¥����¹É��µ�Ã¦�Á¦̧¥�Å�on�Ã�¦��µ¦�¸ÊÁ�oµ¦nª¤�µ¦
�¦³�ª�Ã¦�Á¦̧¥�n�Á¦·¤°�µ¤´¥�̧Á�n�¦³�́��´�®ª́���Ã�¥�³¤¸��³�¦¦¤�µ¦¤µ�¦ª�Á°�µ¦Á¡ºÉ°
�́�·��¨�µ¦�¦³�ª�Ä�ª́�¡¦»n��¸Ê��Â�n�¦¼¥»¡·�¥́�¡·¤¡rÁ°�µ¦®¨µ¥°¥nµ�Å¤nÁ¦È����¦¼°»Å¦�¹�°µµ
�nª¥�¦¼¥»¡·�¡·¤¡rÁ°�µ¦�nµ�Ç���Á¦È����oµ�nµ�Á�}��¦¼°»Å¦�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� ��Á¦µ�»����ª¦�nª¥Á®¨º°�¼o°ºÉ�°¥nµ�Á�È¤�Îµ¨´��ªµ¤µ¤µ¦�Á�nµ�¸É�³�ÎµÅ�o  
 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦¼�»���Ä�Ã¦�Á¦̧¥��¸É�o°��nª¥�́�¦oµ��ºÉ°Á¸¥�Ä®oÂ�nÃ¦�Á¦̧¥�  
 �� �n°Å�®µ�Á¦µn�Ã�¦��µ¦Á�oµ�¦³�ª��¦¼¥»¡·��³Å�o�nª¥Á¦µÁ�¦̧¥¤Á°�µ¦�oµ�  
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��� °p°�Á�}�Á�È��¹É�¤¸�·´¥�°�¨´��Ã¤¥Â¨³Á�¥�Ã¤¥Á�·��°��¦¼¡·�´¥Á¤ºÉ°Á�º°��n°��Îµ�ª��������
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��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��"�� 

 �� Á�}�®�oµ�¸É�°��¦¼�¸É�o°�¨�Ã�¬�´�Á¦̧¥��¸É�Îµ�·�     
 �� �¦¼�ª¦�́�·��{�®µ�°��´�Á¦̧¥��oª¥�ªµ¤¥»�·�¦¦¤      
 �� °¥µ�Ä®o°p°�¤¸�´«���·�¸É�̧�n°��Á°�Â¨³Å¤n�Ã¤¥Á�·��°���Á°�°̧�  
 

��� �¦¼Ã¦¥µÅ�o�´��Îµ�Îµ®���µ¦°�Â¨³Â���µ¦°�Åªo�́Ê�Â�n�n°�Á�d�£µ�Á¦̧¥���Â�nÁ�ºÉ°��µ�Ä�
£µ�Á¦̧¥��¸Ê¤¸�·��¦¦¤�n°��oµ�¤µ����ÎµÄ®o�µ��´ÉªÃ¤��o°����µ¦Á¦̧¥��µ¦°���Â¨³Á®¨º°Áª¨µ°̧�
Á¡¸¥����Á�º°��È�³°��¨µ¥£µ�Á¦̧¥�Â¨oª���¹��ÎµÄ®o°�Å¤n�´��µ¤�¸ÉÅ�o�Îµ®��Åªo���¦¼Ã¦¥µ�¹�
°���Á�¥Ä®o�´�Á¦̧¥�Ä�ª́�Áµ¦rÂ¨³ª́�°µ�·�¥r��°����´��n°��¸É�³�¹�ª́�°����oµ�nµ�Á�}�
�¦¼Ã¦¥µ�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� �o°��µ¦Ä®o�¼oÁ¦̧¥�Å�oÁ¦̧¥��µ¤Â���¸É�Îµ®��Åªo°¥nµ�¤¸�¦³·��·£µ¡   
 �� ®µ�Å¤n°���Á�¥Ä®o���¼o°Îµ�ª¥�µ¦°µ��³�Îµ®�·Å�oªnµÅ¤n¦́��·��°��µ¦°�  
 �� �¦¼�nµ�°ºÉ�Ç�Ä�Ã¦�Á¦̧¥��È°���Á�¥Ä®oÂ�n�´�Á¦̧¥�Ä�ª́�Áµ¦rÂ¨³°µ�·�¥rÁ�n��́�  
 

��� �¦¼��³�ºÊ°¨µ��·�Â�n�¦́��µ¨�µ��µ¥�µ�°���®�¹É��¦µ��ªnµ�¼�¦µ�ª́¨�¸É°�Å�oÁ�·����������
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°̧����������µ����oµ�nµ�Á�}��¦¼��³�nµ��³��·�́�·Á�n��´Ê�Á¡¦µ³Á®�»Ä��" 

 �� ��Á¦µ�ª¦¨³�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�nª¥Á®¨º°�¼o¥µ�Å¦o�µ¤¤�ª¦   
 �� �¨�»�Ä��¦́Ê��¸Ê°µ�n��¨Ä®o�¼�¦µ�ª́¨�¸É®�¹É�Ä��ª��n°Å�   
 �� Á¡ºÉ°�Â�³�Îµªnµ�ª¦Â�n�¦µ�ª́¨Ä®o���µ¥¨µ�Â¨³�Îµ�»��oª¥  
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 �� �¦¼�»����ª¦¥¹�¤´É�Ä��ªµ¤¥»�·�¦¦¤Â¨³��·�́�·�n°�´�Á¦̧¥��»����oª¥�ªµ¤Á�}��¦¦¤  
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�nµ¥�°�ª́��¸Ê��Á¤ºÉ°�¹�Áª¨µ�nµ¥�¦¼Á�jª·É�¤µ�°��́��¦¼�¦µ�ªnµ¨¼��µ¥�iª¥®�´��o°�¦̧�¡µÅ�®µ
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 �� ��Â¨³�¦¼Á�jÁ�}�Á¡ºÉ°�¦nª¤�µ��́���Á¤ºÉ°¤¸°³Å¦�¸É�nª¥�́�Å�o�È�o°��nª¥�́�    
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