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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแบบวดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
และเพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมาตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
จ ริ ย ธ ร รม ข อ ง โค ล เบ อ ร์ ก  (Kohlberg) 
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษากลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ชั้นปีที่  3 
วิทยาลัยนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 
2556 จ านวน 30 คน ท่ี ได้มาจากการสุ่ม
ตวัอย ่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจัยคร้ังน้ี
เป็นแบบวดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ   
มีลักษณะเป็นค าถามเชิงสถานการณ์เลือก
ค าตอบ จ านวน 35 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ด้านคือ    

1) ความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท า
ของตน จ านวน 15 ขอ้  2) ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงาน จ านวน 10 ขอ้  3) ความ
รับผดิชอบต่อส่วนรวม จ านวน 10 ขอ้ เพื่อหา
ค่าอ านาจจ าแนกและความเท่ียงของแบบวดั
จริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. แบบวัดจ ริยธรรมด้ านความ
รับผิดชอบมีความตรงเชิงโครงสร้างและ
ความตรงเชิงเน้ือหา 

2. ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวดั
จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมา โดยค่าดชันีความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (CVI) = 0.83 

3. อ าน าจจ าแ น ก ข อ งแบ บ วัด
จ ริ ย ธ ร รม ด้ าน ค ว าม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ ง    
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นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาลัยนครราชสีมามีค ่าอ านาจจ าแนก 
ระหว่าง .318 ถึง .731 

4. ความเท่ียงของแบบวดัจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาก ลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัย
นครราชสีมา มีความเท่ียงโดยสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.598 
 
ค าส าคัญ : แบบวดัจ ริยธรรมด ้านความ
รับผดิชอบ, นกัศึกษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
Abstract 

This research aims to develop the 
responsibility test to determine the quality of 
the responsibility test of the Faculty of 
Health Sciences students in Nakhon-
ratchasima College according to the theory 
of moral development of Kohlberg to find 
the discrimination and to evaluate the 
reliability of the responsibility test. The 
samples was 30 persons of the 3rd year  
Health Sciences students in Nakhon-
ratchasima College in 2013  by  stratified 
random sampling. The tool for this research 
was a responsibility test. There were 35 
items of situation question and multiple 
choice questions that is divided into three 
parts ; 15 items of the responsibility for 

themselves, 10 items of responsibility for 
work  and  10 items of social responsibility.   

The results showed that: 
1. The responsibility has constructed 

validity and content validity. 
2. The Content validity index of 

responsibility test (CVI) was 0.83. 
3. The discrimination of the 

responsibility test ranged from .318 to .731. 
4. A reliability coefficient of 

Cronbach's alpha of the responsibility test 
was 0.598. 

 
Keywords: Responsibility Test, The Faculty 
of Health Sciences students 
 
บทน า 

ปัญหาทางจริยธรรมเป็นเร่ืองส าคัญ 
เป็นปัญหาสากลของทุกสังคม เน่ืองจากสังคม
ในยุคโลกาภิวฒัน์เป็นยุคท่ีโลกไร้พรมแดนใน
เร่ืองข้อมูลข่าวสาร สภาพของสังคมไทยใน
ปั จจุบัน มีการเป ล่ี ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จริยธรรมนบัว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของมนุษย์
ทุกคนทุกวิชาชีพ  หากบุคคลใดวิชาชีพใดไม่มี
จริยธรรมเป็นหลักยึดเบ้ืองต้นแล้วก็ยากท่ีจะ
ก้าวไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและวิชาชีพนั้นๆ 
ท่ียิ่งไปกว่านั้นก็คือ การขาด  ทั้ งจริยธรรมใน
ส่วนของบุคคลและในวิชาชีพ  อาจมีผลร้ายต่อ
ตนเอง  สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตดว้ย 
(สุภาพร  พิศาลบุตร,  2544) ดังจะพบเห็นได้
จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนง
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ในปัจจุบัน ทั้ งในวิ  แพทย์  ต ารวจ  ทหาร  
นกัการเมือง  การปกครอง ฯลฯ จึงมีค ากล่าวว่า
เราไม่สามารถสร้างครูดี  บนพื้นฐานของคนไม่
ดีและไม่สามารถสร้างแพทย์  ต ารวจ ทหาร  
นกัการเมืองและนกัธุรกิจท่ีดี ถา้บุคคลเหล่านั้น
มีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติท่ีไม่ดี 

หน่ วยงาน ท่ี ด าเนิ นการเก่ี ยวกับ
นโยบายทางการศึกษาต่างให้ความส าคญักับ
ประเด็นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชน ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545 : 20) ได้ตระหนักถึงการจดั
การศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และการก าหนดสาระของหลกัสูตรไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  ไว ใ้นมาตรา 24(4)  ไว ว้ ่า  การจดั
กระบวนการเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที ่เ กี ่ย วข อ้ ง  ก ารจ ดั ก าร เรี ยน ก ารส อน             
โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ไวในทุกวิชา และในมาตรา 28 วรรคสองไวว้่า 
สาระของหลักสูตรทั้ งท่ี เป็นวิชาการ และ
วิชาชีพ ต้องมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุลทั้ ง
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม  
และความรับผิดชอบต่อสังคม  แสดงให้เห็นว่า
ทั้ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และแผน   การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  
และวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559  ต่าง
ก็ให้ความส าคญักับ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซ่ึงได้แก่ ความมี

ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ และความ
ซ่ือสัตย ์ เป็นตน้ โดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดสาระของ
หลกัสูตรไวใ้ห้มี การสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ไว ้โดยมุ่ง
พัฒนาคนให้ มีความสมดุลทั้ งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในขณะท่ีแผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 – 2559  ไดว้ิเคราะห์ประเด็นปัญหาวิกฤต
ในส่วนของค ุณ ธรรม  จริยธ รรม  แล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้น าไป
ก าหนดเป็นแนวนโยบายในการด าเนินการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ านิ ยมและคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ในระบบวิถี ชีวิตท่ี ดีงาม และยิ่ง
สอดคลอ้งกบัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 3) 
ได้ก าหนดทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานท่ี
จ า เป็ น ต่ อ ก ารด าร ง ชี วิ ต ใน สั งค ม ยุ ค
โลกาภิว ัฒน์  มี  3 ด้าน คือ ทักษะพื้ นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ไดแ้ก่  มีทกัษะ
การเรียนรู้ ทกัษะการคิดและทกัษะการส่ือสาร 
ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ได้แก่ มี
ทกัษะการจดัการ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ ขยนั 
อดทน อดออม และประหยดั  และทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการอยู่ ร่วมกัน ในสั งคม  ได้แก่  
ควบคุมตนเองได ้ มีความรับผิดชอบ  มีวินยัใน
ตนเอง  ช่วยเหลือผูอ่ื้น  เสียสละ  มุ่งมัน่พฒันา 
จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษากล่ าวว่าในคุณลักษณะท่ีพึ ง
ประสงคน์ั้นไดมี้การศึกษางานวจิยั พบวา่สถาน
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ประกอบการต้องการผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
มีความรับผิดชอบ  มีวินัยและตรงต่อเวลา     
(สุ จิตรา  โปร่งแสง, 2545) สอดคล้องกับ
รายงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549) ท่ีท าการส ารวจความคิดเห็น
ของคนไทยจ านวน 20,000 คน ทัว่ประเทศ 
เกี ่ย วก บัการศึกษาไทยในปัจจุบันกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการพฒันาการศึกษา โดย
ภาพรวมด้ านนั ก เรียน  พบว่าการพัฒนา
ก าร ศึ ก ษ า  มี ผ ล ท าให้ นั ก เรี ยน มี ก าร
เปล่ียนแปลงท่ีแย่ลงกวา่เดิม   ร้อยละ 10.60 ใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม วินยั  ความรับผิดชอบ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

ความรับผิ ดชอบท าให้ เป็ นคนมี
ระเบียบวินยั ก่อให้เกิดความส าเร็จ เป็นผลดีต่อ
ตนเองและสังคม ท าให้ประเทศชาติเจริญ ผูท่ี้มี
ความรับผิดชอบจะต้องรู้ขอบเขตหน้าท่ีของ
ตนเองและปฏิบัติตามหน้าท่ีท าให้เกิดผลดี
ท่ีสุด โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเพื่อให้งาน
เสร็จทนัเวลา จะก่อให้เกิดความไวว้างใจ ความ
เช่ือถือจากผู ้เก่ียวข้อง ประโยชน์ของการมี
ความรับผิดชอบ คือ ท าให้ท างานไดส้ าเร็จ เป็น
ท่ีเช่ือถือและยอมรับของบุคคลทัว่ไป และท า
ให้ผู ้อ่ืนอยากท างานร่วมด้วย ดังนั้ นความ
รับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรม
ท่ีเกิดข้ึนในใจ เป็นคุณลกัษณะของความมุ่งมัน่
และเอาใจใส่ในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือ
ท าหน้าท่ีให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว ้  
ห รือตาม ที ่ได ้ร ับมอบหมาย  ทั้ง น้ี  ผู ที้ ่มี       
ความรับผิดชอบต้องตั้ งใจท างานให้ส าเร็จ   

เม่ื อผลงานเกิดข้ึนจะต้องรับผลท่ี เกิดข้ึน        
ผดิและชอบ ไม่ใชรั้บแต่ความชอบความดีอยา่ง
เดียว โดยโยนความผิดไปให้ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวข้อง 
ความรับผิดชอบแบ่งเป็น 1) ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง หมายถึง การกระท าเก่ียวกับตัวเอง
ให้เกิดความส าเร็จ ปฏิบติัตนให้เกิดผลดี ดงัน้ี 
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนให้ดี ไม่สูบบุหร่ี 
ไม่ด่ืมเหล้า ประพฤติตนเป็นคนดีโดยการเช่ือ
ฟังพ่อแม่ครูอาจารย ์ช่วยเหลืองานในบา้น เช่น 
จดัของใช้ของตนให้ดี ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ของตนให้ได้รับความส าเร็จ เช่น ตั้ งใจเรียน    
2) ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้นหรือสังคม แบ่งเป็น 
รับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เคารพเช่ือฟังบิดา
มารดา ช่วยงานบ้าน รับผิดชอบต่อโรงเรียน 
เช่น ช่วยกนัรักษาความสะอาดไม่ทิ้งเศษผงลง
บนพื้น รักษาสมบัติของโรงเรียน เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ไม่ท าลาย ขีดเขียนเล่น รักษาสมบติัของ
โรงเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ไม่ท าลาย ขีดเขียนเล่น 
รับผิดชอบต่อชุมชน เช่น เคารพกฎระเบียบของ
ชุมชน ช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน 
ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงชุมชนให้น่าอยู ่
สวยงาม น่าภูมิใจ เช่น ปลูกตน้ไมใ้ห้เกิดความ
สวยงาม ร่มเย็น รักษาทรัพยส์มบติัของชุมชน 
ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนให้ทุกคนมี
คว าม สุ ข  แล ะ3) ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
ประเทศชาติ ได้แก่ ปฏิบัติตามกฎหมาย เสีย
ภาษีอากร ไม่โกงภาษี ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัยของชาติ ไม่น าความลับ
ของชาติไปเปิดเผย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักษาศิลปวฒันธรรมไทย 
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ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี พฒันาความเจริญ
ในด้านต่างๆ ไม่ขายทรัพย์สมบัติของชาติให้
คนต่างชาติ เช่น ท่ีดิน (ผกา สัตยธรรม, 2556) 

วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจัดการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา ได ้ถือ ก า เนิด ข้ึนตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2547 เป็นกลุ่มสถาบนั กลุ่ม ข 
เน้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี พนัธกิจ
ท่ี มีความส าคัญเป็นล าดับต้น คือ การผลิต
บณัฑิต มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนส าคญัใน
การพฒันาการศึกษาของ ไทยและขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  วิทยาลยัได้
ด าเนินงานตามวิสั ยทัศน์ ของวิทยาลัยคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาชั้ นน าด้านสุขภาพและ
บริการ” ซ่ึงประกอบด้วยพนัธกิจหลัก 5 ด้าน
คือ  (1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และ
ทกัษะท่ีไดม้าตรฐานทั้งดา้นวิชาการ วิชาชีพ มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  (2) สร้างโอกาสเท่าเทียม
ทางการศึกษาตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ   (3) พฒันาสถาบนัให้มี
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้   (4) สร้างองค์ความรู้
ใหม่และถ่ายโอนความรู้ สู่สังคม  รวมทั้ง 
บริการวิชาการแก่สังคมและ (5) ท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินและประเทศชาติ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังท่ี  2 ปีการศึกษา 2554 ในการ
ก าหนดอตัลักษณ์คือบณัฑิตนักปฏิบัติและมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  ประเด็นช้ีน าสังคม

ภายนอกวิทยาลัย  คือ “ด้านจิตสาธารณะ” 
(แผนกลยทุธ์การพฒันา, 2556 ) 

จากความส าคัญดังกล่าวการจัดการ
เรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาจึงควรมุ่งเน้น
ในการพฒันาบุคคลให้มีจิตใจและพฤติกรรม   
ท่ี ดี  มุ่ งพัฒนาบุ คคลให้ เป็ นพลเมื องดี มี
จริยธรรม มีสติปัญญาและความรู้ท่ีจะด าเนิน
ชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข คณะผูว้ิจยัใน
ฐานบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการบริหาร
วิทยาลัย พบว่า วิทยาลัยนครราชสีมายงัขาด
เคร่ืองมือในการใช้รวบรวมข้อมูลในด้านการ
วัดว ัดจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษาเพื่ อผลท่ีได้จักได้น าไปวางแผน       
ในการพฒันาปรับปรุง  เพิ ่ม เติมกิจกรรม
สอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษาให้ เหมาะสมและ        
มีคุณภาพสูงสุดในนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาลยันครราชสีมา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อสร้างแบบวดัจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาลยันครราชสีมา 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วดัจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมา 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

แบบวดัจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ
ของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมาท่ีสร้างข้ึนมี
คุณภาพ สามารถน าไปใชท้ดสอบวดัได ้ 
 
ความส าคัญของการวจัิย 

1. ได้แบบวัดจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ 3 ลกัษณะ คือ ความรับผิดชอบ    
ต่อตนเองและการกระท าของตน , ความ
รับผ ิดชอบต่อหน ้าที ่การงานและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อใช้วดัและประเมิน
นกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพว่า
มีจริยธรรมด้านความรับผิดชอบสูงหรือต ่ า
เพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ส่งเสริมนกัศึกษาในเร่ืองจริยธรรมต่อไป 

2. เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถาบนั 
การศึกษา อาจารย ์ตลอดจนผูป้กครองนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการน า
ผลจากการวดัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือ
พฒันาแบบวดัจริยธรรมด ้านอื่นๆ ของ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือระดบัอ่ืนๆ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ชั้นปีท่ี 1 – 4  วิทยาลยันครราชสีมา ประจ าปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1,000 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัย  คือ 
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ชั้ นปี ท่ี  3 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจ า ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ท่ีได้มาจาก
ก าร สุ่ ม ตัว อ ย่ า งแบ บ ชั้ น ภู มิ  (Stratified 
Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณภาพของแบบ
วดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ  ได้แก่ 
อ านาจจ าแนกของแบบวดั ความเท่ียงของ
แบบวดั และความตรงของแบบวดั 
 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ทฤษฎีท่ีศึกษาและอธิบายพฒันาการ
ทางจริยธรรม (Moral Development) ท่ีเป็น
พื้ นฐานส าคัญทฤษฎีหน่ึ ง ได้แก่  ทฤษฎี
พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจท์และโคล
เบอร์ก ทั้งน้ีพฒันาการทางจริยธรรม ตามแนว
ทฤษฎีของเพียเจท์แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้ น
ก่อนจริยธรรม คือเด็กในวยัน้ียึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง ขั้นจริยธรรมเชิงปรนัย คือเด็กในวยั
น้ีจะมองว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นกฎตายตวั เด็ก
เขา้ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ จะมีถูกและมีผิด 
ความถูกต้องคือการท าตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้
เท่านั้น และขั้นจริยธรรมเชิงอตันยั คือเด็กจะมี
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล 
เด็กเขา้ใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ ทางสังคมเป็นเพียง
ขอ้ตกลงท่ียอมรับร่วมกนัระหวา่งคนในสังคม
เป็นส่ิงท่ีมองวา่ทา้ทายและสามารถเปล่ียนแปลง
ได ้

ส่วนพฒันาการทางจริยธรรมตามแนว
ทฤษฎีของโคลเบอร์ก แบ่งเป็น 3 ระดับ 6 ขั้น 
ได้แก่  ระดับ ก่อนเกณฑ์  (Pre-conventional 
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level) คือ พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นไป
ตามกฎท่ีเป็นรูปธรรม ขั้นท่ี 1 หลกัการเช่ือฟัง
และหลบหลีกการถูกลงโทษ ขั้นท่ี 2 หลกัการ
แสวงหารางวลั ระดบักฎเกณฑ์ (Conventional 
level) คือ พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นไป
ตามความคาดหวงัท่ีสังคมส่วนใหญ่ว่าดี ขั้นท่ี 
3 หลักการท าตามท่ีผู ้อ่ืนเห็นชอบ ขั้ นท่ี  4 
หลักการท าตามหน้าท่ีทางสังคมระดับเหนือ
เกณฑ์หรือระดับหลกัการ (Post-conventional 
level หรือ principled level) คือ พฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้งนั้นเป็นพฤติกรรมท่ียึดหลกัทัว่ไปและ
หลกัสากลทางด้านมนุษยชน ขั้นท่ี 5 หลกัการ
ท าตามค ามั่นสัญญา ขั้ น ท่ี  6 หลักการฝึก     
อุดมคติสากล 

ทั้งน้ีทฤษฎีของเพียเจทแ์ละทฤษฎีของ
โคลเบอร์กต่างให้ความส าคัญในเหตุผลของ
การกระท าวา่บุคคลเลือกกระท าหรือไม่กระท า
ด้วยเหตุผลใด คือ เหตุผลเชิงจริยธรรมนั่นเอง 
นอกจากน้ีเพียเจท์และโคลเบอร์ก เป็นผูเ้ร่ิมตน้
การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ได้ใช้วิ ธี การ
สัมภาษณ์ โดยการเล่าสถานการณ์ให้ผูถู้กศึกษา 
(Subject) ฟังแล้วถามเหตุผล ผูว้ดัจะบนัทึก
เหตุผลท่ีผู ้ถูกศึกษาตอบ น ามาพิจารณาว่า
ค าตอบของเขาอยู่ ในขั้ น ใดตามทฤษ ฎี
พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ต่อมา
ได้พัฒนาเป็นแบบวดัปลายเปิด โดยก าหนด
สถานการณ์ขดัแยง้ (Moral Dilemmas) และให้
ผูถู้กศึกษาตอบค าถามโดยการเขียนบรรยาย
ความสถานการณ์ ท่ีโคลเบอร์กใช้ในแบบวดั 
นอกจากวิธีการวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยแบบ
วดัมีตวัเลือกและแบบใช้มาตรประเมินค่าแล้ว 

ยงัมีผูส้ร้างแบบวดัพฒันาการทางจริยธรรมตาม
แนวทฤษฎีของโคลเบอร์กด้วยเทคนิคการวดั
ทางจิตวิทยา คือ แบบวดั DIT (Defining Issues 
Test ของ Rest และคณะ ในปี ค.ศ. 1974 (นีออน  
พิณประดิษฐ,์ 2555) 

แนวคิดของเพียเจต์และโคลเบอร์ก
เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง 
ในต่างประเทศมีการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
น้ีจ านวนมาก อาทิเช่น แบลทและโคลเบอร์ก 
(Blat and Kohlberg) ได้ทดลองพัฒนาเด็กท่ีมี
พฒันาการทางจริยธรรมอยูใ่นขั้นท่ี 2-4 โดยให้
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาทางจริยธรรมแก่เด็ก
แลว้ให้เด็กร่วมอภิปราย พบวา่ สามารถช่วยให้
เด็กมีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นท่ีสูงข้ึน
มากกว่าเด็กในกลุ่มควบคุม (ทิศนา แขมณี , 
2550)  นอกจากนั้น ขตัติยา  กรรณสูต และ    
คนอื่นๆ (2547 : 20-21) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
(Kohlberg) ที่เช่ือว่า การบรรลุนิติภาวะเชิง
จริยธรรมของบุคคลนั้ นจะแสดงออกใน
ทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเด่นชัด
ท่ีสุด เน่ืองจากเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ข้ึนอยูก่บั
กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ 
เพราะเหตุผลเชิงจริยธรรมมีใช้การประเมินค่า
การกระท าไปในท านองท่ีว่า “ดี” หรือ“เลว” 
แต่จะเป็นการใช้เหตุผลท่ี ลึกซ้ึงยากแก่การ
เขา้ใจ ยิ่งข้ึนไปเป็นล าดบั เหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นสูงสุดคือ ขั้นท่ีหกของโคลเบอร์กตรงกบัส่ิง
ท่ีนกัปราชญ์ยอมรับวา่เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรม
ท่ีบริสุทธ์ิ มิได้เจือ เหตุผลประเภทอ่ืนๆ เลย 
เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงจึงมีลักษณะเป็น 
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เหตุผลสากลกว้างขวาง ไม่ขัดแย้ง และมี
รากฐานจากความมีหลักการไม่เข้าข้างตนเอง
และเป็นอุดมคติ สอดคล้องกับ ริชาร์ด และ   
คน อ่ืนๆ  (Richards and other 1984 : 24-28 
อา้งถึงใน วรวรรณินี  ราชสงฆ์, 2541 : 54) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอร์กและ
พฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน พบว่า นักเรียน
ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัต ่า (ขั้นท่ี 1 
และขั้นท่ี 2) มีพฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน
มากกว่านักเรียนท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้น
ท่ี  3 และขั้ นท่ี  4 และยงัพบว่า ระดับการให้
พฒันาการเชิงจริยธรรมเพิ่มข้ึนตามอายุ และ
สถานภาพทางสังคม เพศ มีผลต่อพฤติกรรม
ก่อกวนในโรงเรียน อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์

ระหว่างการให้ เห ตุผลเชิ งจริยธรรมและ
พฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียนสามารถท านาย
ไดดี้ในเด็กชายมากกวา่เด็กหญิง  

การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าเพื่อพฒันาแบบวดั
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย
นครราชสีมา ใช้แนวคิดทฤษฎีในการสร้าง
แบบวดัจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบตามแนว
ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
โดยเป็นการว ัดเหตุผลเชิ งจริยธรรม แบ่ ง
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการกระท าของตน ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการงาน และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

 

 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมี 1 ฉบับ ได้แก่ แบบวดัจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ มีลักษณะเป็นค าถาม
เชิงสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบการตอบเป็นแบบ

ก าหนดตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบและเหตุผล 
จ านวน 35 ขอ้ แบ่งเป็น 

1. ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
การกระท าของตน จ านวน 15 ขอ้ 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการ
งาน จ านวน 10 ขอ้ 

สร้างแบบวดัจริยธรรมดา้นความ
รับผดิชอบของนกัศึกษากลุ่มสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์สุขภาพวทิยาลยั
นครราชสีมา 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั
จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของ

นกัศึกษา     กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาลยั

นครราชสีมา 
- ค่าอ านาจจ าแนก 

(Discrimination  index) 
- ความตรง (Validity) 
- ความเท่ียง (Reliability) 
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3. ความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
จ านวน 10 ขอ้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่ าส ถิ ติพื้ น ฐ าน ของแบบวัด 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ และค่าความคลาดเคล่ือนในการวดั 

2. ค่าสถิติในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวดั 

2.1 อ านาจจ าแนกของแบบวดั 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน  

2.2 ความเท่ียงของแบบวดัโดย
การหาสัมประสิทธิแอลฟา (  - Coefficient) 
ของ Cronbach 

2.3 ความตรงของแบบวดัโดย
การหาความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยการหาค่าดชันี
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity 
index: CVI) ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาท่ี
ผ่ าน เกณฑ์ คุณภาพต้องไม่น้อยกว่า  .80 
(Davis, 1992 อา้งถึงในบุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 
2555)  
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการพัฒนาแบบวดัจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาก ลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัย
นครราชสีมา มีจ านวน 35 ขอ้ แบ่งเป็น ด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท า
ของตน จ านวน 15 ขอ้ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการงาน จ านวน 10 ข้อ และด้าน

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จ านวน 10 ขอ้ 
ไดแ้บบวดัท่ีมีขอ้ค าถามท่ีสามารถน ามาใชไ้ด้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จ านวน 14 ข้อ จ าแนก
เป็น ดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและการ
กระท าของตน จ านวน 10 ข้อ ด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน จ านวน 3 ข้อ 
และดา้นความรับผดิชอบต่อส่วนรวม จ านวน 
1 ขอ้ 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วทิยาลยันครราชสีมา 

2.1 ความตรงเชิ งเน้ื อหาของ
แบบวดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาล ัยนครราชสีมา  โดยค่าด ัชนีความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (CVI) = 0.83 

2.2 อ านาจจ าแนกของแบบวดั
จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมา มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง .318 
ถึง .731 

2.3 ความ เท่ี ย งข อ งแบ บ วัด
จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบของนกัศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยั
นครราชสีมา มีความเท่ียงโดยสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.598 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างแบบวดัจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
จ านวน 35 ขอ้ แบ่งเป็น ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและการกระท าของตน จ านวน 15 
ข้อ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน 
จ านวน 10 ขอ้ และด้านความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  จ านวน  10 ข้อ  ได้แบบวัด ท่ี มี
ข้อถามท่ีสามารถน ามาใช้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน 14 ขอ้ จ าแนกเป็น ดา้นความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและการกระท าของตน 
จ านวน 10 ขอ้ ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
การงาน จ านวน 3 ขอ้ และดา้นความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม จ านวน 1 ขอ้ 

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดจริยธรรมด้านความ รับผิดชอบของ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วทิยาลยันครราชสีมา  

2.1   ค่าอ านาจจ าแนก   
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของ

แบบวดัจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ จาก
การทดลอง  พบว่า แบบวดัจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
.381 ถึง .731 ท่ีองศาอิสระ (degree of  Freedom) 
N-2=28 โดยการพิจารณา  Pearson’s table  
ที ่การก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี .05 ซ่ึงเป็น
การทดสอบแบบทางเดียว (One-tailed  test)  
พบว่า มีค่าวิกฤติ เท่ากับ .306 นั่นคือ เกณฑ์
ใน ก ารคัด เลื อกข้อค าถ าม ซ่ึ งพบว่ าค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) 
ท่ีสูงกวา่เกณฑค์่าวกิฤติท่ีเลือกใช ้นัน่แสดงวา่  

ข้อค าถามนั่นสามารถจ าแนกกลุ่มได้ตาม
คุณลักษณะท่ีต้องการวัด  มี คุณภาพด้าน
อ านาจจ าแนกท่ีดี (ทรงศกัด์ิ  ภูสีอ่อน, 2551) 
โด ยส อดคล้อ งกับ ก ารพัฒ น าแบ บ วัด
จริยธรรมความมีวินยัในตนเองของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สร้างโดยชนาภรณ์  
เพาพาน (2545) โดยได้ค่ าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่  2.04  ถึง 6.31 

2.2  ความตรงของแบบวดั 
2.2.1 ความตรงเชิงเน้ือหา

ของแบบวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ
ค่าดชันีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (CVI) 0.83 
แสดงให้เห็นว่าแบบวดัจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนัก ศึกษาก ลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีสร้างข้ึนเป็นตวัแทน
ของพฤติกรรม  มีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีสูง  
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการของทอร์นและเดทซ์ 
(Thorn  and Deitz, อา้งถึงใน เบจมาศ  ณรงค์
กลู, 2548) ไดก้ล่าววา่ดชันีความเท่ียงตรงมีค่า
ตั้ งแต่ 0.70 ข้ึนไป  ถือว ่าข ้อค าถามนั้น ดี  
สามารถวดัไดค้รอบคลุมเป็นตวัแทนลกัษณะ
ของพฤติกรรมนั้ น จึงกล่าวได้ว่าแบบวัด
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนมีความตรงตามเน้ือหาสูง 

2.2.2  ความตรงตามตรงท่ี
ปรากฏภายนอก (Face Validity) โดยการน า
แบบวดัท่ีผ่านผู ้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับ
กลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างเพื่อดูความ
เขา้ใจ ความสามารถในการอ่าน ความชดัเจน
ของขอ้ค าถาม ความยากง่ายของแบบสอบถาม 
ระยะเวลาท่ีใช้ แล้วปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึง
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เพื่ อให้แบบวัดมีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีจะน าไปใช้เก็บข้อมูล ปรากฏว่า
นักศึกษาสามารถท าแบบวดัได้อย่างเข้าใจ 
อ่านสถานการณ์แล้วสามารถตีความและ
ตดัสินใจเลือกตวัเลือกท่ีมีอยูไ่ด ้

2.3  ความเท่ียงของแบบวดั 
 จากการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
ได้ความเท่ียงท่ีระดับ .598 ซ่ึงแปลผลได้ว่า
แบบวดัท่ีสร้างข้ึน มีค่าความเท่ียงอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (เกียรติสุดา  ศรีสุข, 2552: 144) 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช ้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขนาดเล็กเกินไป     
(N = 30) และไม่มีการหาค่าความเท่ียงโดยวิธี
อ่ืน  ซ่ึงในการหาค่าความเท่ียงนั้น อาจหาได้
โดยใช้วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน (Paralleled  
Form  Method) การหาความเท่ียงโดยวิธีสอบ
ซ ้ า (Test-Retest  Method) ซ่ึงอาจท าให้ได้ค่า
ความเท่ียงท่ีสูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใชด้งัน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 
1.1  การน าแบบวัดจริยธรรม

ด้านความรับผิดชอบไปศึกษากับนักศึกษา 
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการป รับป รุงและ    
พฒันาคุณลักษณะทางจริยธรรมด้านความ

รับผิดชอบให้ดีข้ึน  ควรท าความเขา้ใจศึกษา
เน้ือหาการใชแ้บบวดัอยา่งเคร่งครัดเพื่อใหผ้ล
การวดัมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

1.2  การวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่าง
มีขนาดน้อย ดังนั้ น  จึงควรน าแบบวัดไป
ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่และหา
เกณฑ์ในการแปลผล การให้คะแนนและการ
สร้างสถานการณ์ให้เหมาะสมครอบคุลมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรหาความตรงของแบบ

วดัในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพื่อ
เป็นการตรวจสอบว่าข้อค าถามท่ีสร้างข้ึน
เป็นไปตามโครงสร้างของเน้ือหาท่ีต้องการ
วดัหรือไม่ 

2.2  ควรหาความเท่ียงในรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น วธีิแบบทดสอบคู่ขนาน (Paralleled 
Form Method) การหาความเท่ียงโดยวิธีสอบ
ซ ้ า (Test-Retest Method) เพื่อจะได้ค่าความ
เท่ียงท่ีแตกต่างไปจากเดิม และน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน 

2.3  ควรพฒันาแบบวดัในสร้าง
เกณฑ์ปกติวิสัยของแบบวดัจริยธรรมด้าน
ความรับผดิชอบ  
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