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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยการการเรียนรู้แบบร่วมมือและทีม

เป็นฐาน และศึกษาผลการใช้กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัย จ านวน 150 คน แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pre-test and Posttest Design (One - Group) วัดก่อนและหลังการทดลอง  ใน
การศึกษาผลการใช้กระบวนการสง่เสรมิคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยการการเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
1) ระยะก่อนทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองได้รบัแบบประเมนิความรู ้ความเข้าใจคุณธรรมส าหรับเยาวชน 2) ระยะทดลอง กลุ่มทดลองได้
ใช้กระบวนการ มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การให้ความรู้ ความคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่ถูกต้อง และ 2) การฝึกความคิด วิเคราะห์ 
ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ ์โดยใช้วิธีฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการฝึกการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน และ 3) ระยะหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองได้รบัแบบประเมินความรู ้ความเข้าใจคุณธรรมส าหรับเยาวชนเช่นเดียวกับก่อนการทดลอง วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม ใช้สถิติทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ ความ
เข้าใจคุณธรรมส าหรับเยาวชน หลังการทดลอง  มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัย
ได้ข้อสรุปว่า กระบวนการที่พัฒนาขึ้น  มีผลท าให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมด้วยหลักคิดที่มีเหตุผลเพิ่มขึ้น  
 

ค าส าคัญ: การส่งเสริมคุณธรรม,  คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน 
 

Abstract 

The purposes of this research are to develop a process of boosting moral for youth program using 
cooperative and team based learning approaches, and to test the comparative experiments in the program 
effectiveness on cognition of relative moral. Qualified 150 youths, on the voluntarily basis, participated in the study. 
The Pre-test and Posttest Design (One - Group) are employed for this investigation. The study comprises 3 main 
stages: 1) Pre-experimental stage by using a test of cognition of relative moral; 2) Experimental stage in which Process 
of boosting moral for youth program using cooperative and team based learning approaches; and 3) Post-
experimental stage into Pre-experimental. Differences on the average cognition of the sampling population will be 
then empirically analyzed and compared using a t-test. 

The results revealed a statistically significant increase on the average cognition level in the study group 
during the post-experimental (p < 0.05). It can be concluded that this process potentially leads to a mindset 
change with a greater understanding on cognition of relative moral. 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจริญก้าวหน้าส่งผลกระทบส าคัญกับวิถีความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคนในสังคม

สมัยใหม่  ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับจิตใจที่เน้นบรโิภคนิยมและวัตถุนิยม ที่แข่งขันสูงเพื่อความได้เปรยีบ
ท าให้ได้ในสิ่งที่ต้องการด้านวัตถุอย่างไร้คุณธรรม  หากคนในสังคมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเสื่อมทางจิตใจ เช่น การทุจริตคด
โกง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวายเป็นปัญหารุนแรงต่อ
สังคมภาพรวม  ปัจจุบันจึงเกิดวิกฤติด้านคุณธรรม ทั้งนี้ประเด็นส าคัญที่ต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับคนไทยเร่งด่วน คือ การ
ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื่อมนุษย์เรียนรู้มากขึ้น โครงสร้าง
ทางปัญญาจะเพิม่พูนขึ้น (Piaget, 1965)  ทั้งนี้การศึกษาของไทยในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญด้านคุณธรรม ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขในสังคม” (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559)  โดยการพัฒนาตนเอง  และอัตลักษณ์
ทางศีลธรรม เป็นองค์ประกอบหลักที่สง่ผลให้โครงสรา้งบุคลกิภาพโดดเด่น (Glovinsky, (2005)  ดังนั้นการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม    
จึงเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันเร่งด าเนินการอย่างจริงจัง อันจะเป็นกลไกส าคัญขับเคลื่อนสู่คนในชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณธรรมส าหรับเยาวชนให้มีหลักคิดอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ แยกแยะ พฤติกรรมที่ควร
กระท า หรือพึงละเว้นได้ ซึ่งเยาวชนต้องได้รับการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ในคุณธรรม  เพราะเยาวชนทุกคน
มีโอกาสเป็นผู้น าที่จะรับผิดชอบสังคมและบ้านเมืองในอนาคต   แม้ที่ผ่านมารัฐมีมาตรการเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้กระท าผิด เช่น การ
ทุจริต ช่อราษฎร์ บังหลวง ได้มีการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  มีความพยายามศึกษาวิธีป้องกัน ปราบปราม หรือปลุกจิตส านึก แต่
ปัญหาคนขาดคุณธรรมก็ยังปรากฏเป็นข่าวให้รับรู้เป็นประจ า ทั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนช่วงช้ัน  ที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จังหวัดนครปฐม  
(ตวงรัตน์ วาห์สะ, 2012)   หรือการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรยีนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (ทัศนียา แสนทิพย์, 2559) หรือแม้ในระดับผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 (ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน,  เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน,  นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2560) และจริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนา
องค์การ (กมลพิพัฒน์ ชนิสิทธิ์, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2560)  ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาแบบจ าลองการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมในองค์การแบบเน้นความผันแปรกับประเด็นปัญหาและแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ 

ทั้งนี้กรอบแนวคิดหลักเพื่อวิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับการมีคุณธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จะพิจารณาพฤติกรรมค่อนข้างยากส าหรับเยาวชน  โดยการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นสร้างเสริมคุณธรรมเชิงเดี่ยว ซึ่ง
ขาดหายไปในหลักการที่ส าคัญมาก  คือ การปูพื้นฐานความรู้ ความคิด ความเข้าใจในกรอบหลักคิดของคุณธรรมสากล หรือ
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์อย่างถูกต้อง (ศรุต นาควัชระ, 2553) บทบาทการสอนของครูในด้านการศึกษาทางศีลธรรมได้ตรวจสอบ
ผลกระทบของทฤษฎีที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการสอนศีลธรรมของครูชาวฟินแลนด์ (Rissanen, Kuusisto, Hanhimaki & 
Tirri, 2017)  ท าให้หลายคนสงสัยเพราะไม่สามารถแยกแยะพฤติกรรมอย่างไร จึงเรียกว่า มีคุณธรรม เนื่องจากเป็นนามธรรม  
เช่น คนท าความดี อธิบายให้เข้าใจได้ตรงกันได้อย่างไร เมื่อหลักวิธีคิดไม่ชัดเจนจึงท าให้การเสริมสร้างคุณธรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรม
เชิงเดี่ยว โดยข้ามขั้นตอนการให้ความรู้ ความคิดรวบยอด ให้เข้าใจเนื้อหาคุณธรรมเชิงสากล หรือคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 

การส่งเสริมคุณธรรมเชิงเดี่ยว  โดยขาดการปูพื้นฐานให้เข้าใจหลักคิดของคุณธรรมเชิงสากล หรือคุณธรรมเชิง
สัมพันธ์อย่างถูกต้อง อาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ เช่น คุณธรรมเชิงเดี่ยวด้านความกตัญญู ที่สังคมไทยปลูกฝังให้รู้จักตอบแทนผู้มี
พระคุณ ดังกรณีมีบุคคลให้เงินกับเรา แต่ด้วยการถูกปลูกฝังให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ เมื่อเขาให้เราไปท าพฤติกรรมที่ไม่ดี จึงยอม
กระท าพฤติกรรมไมด่ี มิเช่นนั้นอาจกตัญญูตอ่ผู้มพีระคณุ หรือพุทธศาสนิกชนต้องไม่ท าผิดศีล 5 จึงเรียกว่า ท าดี ถ้าเราเห็นเด็กถูก
ท าร้ายแล้วไม่ช่วยเหลือ  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ท าผิดข้อใดของศีล 5 พฤติกรรมดังกล่าวจะเรียกว่า เป็นการกระท าความดี ตามที่
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ก าหนดของศีล 5 ได้หรือไม่ นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางสว่นที่มผีลกระทบจากการเน้นการส่งเสริมคุณธรรมเชิงเดี่ยว  โดยข้ามขั้นการให้
กรอบแนวคิดหลักให้มีความรู ้ความเข้าใจ วิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมตามแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ของ ศรุต นาควัชระ (2553)  
 แม้การศึกษาที่ผ่านมาอ้างอิงหลายแนวคิดทฤษฎีเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolberg, 
1964) ที่อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลการเลือกพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างความต้องการส่วนบุคคลและ
กฎเกณฑ์ของกลุ่มสังคม หรือทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539) ที่แสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบ
ทางจิตใจของพฤติกรรม ซึ่งอธิบายปัจจัยสาเหตุ หรือระดับขั้นที่ใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณธรรม แต่ถ้าไม่ปูพื้นฐานกรอบหลักคิด
ของคุณธรรมสากล หรือคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ให้ช่วงวัยที่เป็นเยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้องก่อน ก็มีผลท าให้การวิเคราะห์ แยกแยะ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ไม่ชัดเจน การศึกษานี้จึงน าแนวคิด เนื้อหาแนวคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ หรือ 
SRUTE Model ของศรุต นาควัชระ (2553) มาใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  
 แนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative  Moral) ได้ให้ค าจ ากัดความของ คุณธรรม คือ เจตจ านงอันแน่วแน่ท่ีจะประพฤติ
ตนอันค านึงถึงผู้อื่น หรือส่วนรวม โดยพิจารณาระดับของส่วนรวมเป็นหลักเสมอ หมายความว่า การกระท าเพื่อตนเอง หรือเพื่อ
ส่วนรวมระดับที่เล็กกว่า ต้องไม่ท าให้ส่วนรวมระดับที่ใหญ่กว่าเสียหาย โดยมีหลักคิดในการตัดสินใจเลือกกระท าในผลประโยชน์
ทับซ้อนในระดับที่ต่างกัน ทั้งนี้ค าว่า “ส่วนรวม” ได้แบ่งเป็น  5 ระดับ โดยใช้ตัวย่อคือ SRUTE  ตามล าดับดังนี้ 1) ตัวตน (S: Self) 
2) ญาติสนิท มิตรสหาย พวกพ้อง (R: Relative) 3)  หน่วยงาน องค์การ (U: Unit) 4) ประเทศ หรือกลุ่มประเทศ (T: Territory) และ 
5) มวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม (E: Earth)   
 ตามแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ได้แบ่งการกระท า เป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับความดี คือ การกระท าเพื่อผู้อื่น หรือประโยชน์
ส่วนรวมและต้องไม่ท าให้ระดับที่ใหญ่กว่าเดือดร้อน โดยการกระท าความดีในระดับส่วนตน ก็ต้องไม่ท าให้ใหญ่กว่าเดือดร้อน เช่น ครอบครัว 
ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือพวกพ้อง หรือหากการกระท าเพื่อองค์การ ต้องไม่ท าให้ระดับประเทศ หรือกลุ่มประเทศเดือดร้อน 2)  ระดับความช่ัว 
คือ การกระท าที่ท าให้คนอื่น หรือส่วนรวมเดือดร้อน และ  3) ระดับปกติ คือ การกระท าเพียงเพื่อตนเอง แต่ไม่ท าให้คนอื่น หรือส่วนรวม
เดือนร้อน ซึ่งไม่เรียกว่า เป็นการกระท าความดี  โดยหลักการส าคัญในการพิจารณาการกระท า “ต้องพิจารณาที่เจตนา ไม่ใช่พิจารณาที่
ผลของการกระท า” เช่น สมศรีช่วยครูล้างจาน เพื่อต้องการให้ครูรัก แต่สมรทิพย์ ช่วยครูล้างจาน เพราะต้องการแบ่งเบางานให้กับครู 
เมื่อพิจารณาเจตนาของทั้งสองคนแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้การมีคุณธรรมได้ว่า สมรทิพย์ท าความดี เพราะท าเพื่อคนอื่น ส่วนสมศรีมี
เจตนาท าเพื่อตนเองที่ต้องการให้ครูรัก แต่ไม่ท าให้คนอื่นเดือนร้อน จึงเป็นการกระท าในระดับปกติ หรือสมาชิกแก๊งมาเฟีย หรือผู้มี
อิทธิพลมีความรักองค์กร หรือแก๊งของตน  จนสามารถสละชีพตนเองได้ กรณีเทียบเคียงกัน ทหารเรือที่ยอมตายเพื่อเรือรบ  แต่มาเฟียทั้ง
แก๊งไม่ยอมตายเพื่อชาติ แต่ทหารยอมตายทั้งล าเพื่อชาติ  เมื่อพิจารณาระดับคุณธรรม  สามารวิเคราะห์พฤติกรรมด้านคุณธรรม ได้ว่า ระดับ
ผลประโยชน์ของแก๊งมาเฟีย จะหยุดอยู่ที่การกระท าเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง (Relative) หรือองค์กร (Unit)  ส่วนระดับผลประโยชน์ของ
ทหารเรือ จะก้าวขึ้นสู่ระดับผลประโยชน์ของประเทศชาติ (Territory) ทั้งนี้ก็เพราะ เหตุผลเชิงคุณธรรมของทหารเรืออยู่ในระดับที่สูงกว่า  
 ดังนั้นจึงน าแนวคิด เนื้อหาของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์มาใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน  ทั้งนี้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันท างานเป็นทีม โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และช่วยเหลือกันเพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Johnson and Johnson, 1991) ส่วนการ
เรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning) เน้นการให้ความร่วมมือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ฝึกความรับผิดชอบเป็นทีมเล็ก
ตามความสามารถของบุคคลเสริมทักษะสัมพันธภาพการท างานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (สิรินารถ จงกลกลาง, 2551) รู้จัก
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาร่วมกัน ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เกิดการกระตุ้นให้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) 
เมื่อผ่านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานแล้ว จะช่วยให้เยาวชนมีหลักคิด 
วิเคราะห์ สามารถแยกแยะพฤติกรรมควรกระท า หรือพึงละเว้นได้  โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1)  เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน และ 2) เพื่อศึกษาผล
การใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน  โดยเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง ที่ใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

 1. ได้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้และทีมเป็นฐาน 
 2. ได้วิธีการใหม่ที่เป็นข้ันเป็นตอน ใช้เวลากระชับในการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน 
 3. เป็นแนวทางให้หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ สามารถน ากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาบุคคล หรือองค์กรด้านคุณธรรม 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์สหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและ
ทีมเป็นฐาน มีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน  ได้แก่  
 ตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
ด าเนินการ 4 ขั้นคือ  
 ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดแนวคิด และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวน 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
 ขั้นที ่3 ก าหนดรูปแบบและสร้างกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็น
ฐาน ที่น าแนวคิดการจัดการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของ  ศรุต นาควัชระ (2553) มาใช้ในกระบวนการดังกลา่ว ที่ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือ 1) การให้ความรู้ ปูพ้ืนฐานแนวคิด เนื้อหาคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ท่ีถูกต้อง และได้รับการฝกึการคิดวิเคราะห์พฤตกิรรม จาก
ตัวอย่างต่าง ๆ  เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล ตามหลักการ แนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์  และ 2) การ
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ฝึกความคิด ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้วิธีฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  (Johnson and 
Johnson, 1991) ที่ให้เยาวชนแต่ละคนฝึกความเข้าใจในเนื้อหาแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยการฝึกการถ่ายทอดเนื้อหาคุณธรรม
เชิงสัมพัทธ์ และให้แบ่งทีมวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน ให้กับนักเรียนรุ่นน้องที่
โรงเรียน ในกิจกรรมนี้ ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแต่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเชิงเดี่ยว ใน 5 ระดับ ของ SRUTE 
จากนั้นฝึกการเรยีนรูแ้บบใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning) (สิรินารถ จงกลกลาง, 2551) โดยให้เยาวชนฝึกการถ่ายทอดความรู้
ด้านคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยการฝึกประสบการณ์จริงที่เยาวชนรุ่นพี่ จะไปสอนคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ให้กับรุ่นน้องในโรงเรียน ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน  เยาวชนรุ่นพี่น าเรื่องสถานการณ์คุณธรรมเชิงเดี่ยว 5 
ตัวอย่าง ในแต่ละฐานที่ได้เตรียมไว้ เช่น ฐานความซื่อสัตย์  ฐานความมีวินัย ฐานความเสียสละ ฐานความกตัญญู ฐานความอดทน  
ฐานการไม่พูดปด เป็นต้น ให้รุ่นน้องวิเคราะห์พฤติกรรม ภายใต้กรอบหลักคิดการวิเคราะห์ คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
 ขั้นที ่4 น ากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน จากนั้นน ากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
ที่ผ่านการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว น าไปทดลองกับเยาวชน ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน และประเมินผล
ความพึงพอใจของกระบวนการ จึงได้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน  
 ตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้วัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน  
 ตอนที่ 3  การศึกษาผลการใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็น
ฐาน มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 2) ก าหนดแบบแผนการวิจัย 3) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการก าหนดกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 (สพม .1) ปีการศึกษา 2560 ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนมัธยมวัดรางบัว ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย 
จ านวน 200 คน จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลาก ได้กลุ่มทดลอง จ านวน 150 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้
แบบแผนการวิจัยแบบ Pre-test and Posttest Design (One - Group)  (Edmonds & Kennedy, 2013, p. 49) การศึกษาผลการใช้
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 1. ระยะก่อนทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองได้รับแบบวัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน  
 2. ระยะทดลอง กลุ่มทดลองได้ใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีม
เป็นฐาน กระบวนการมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การให้ความรู้ ความคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ท่ีถูกต้อง และ 2) การฝึกความคิด ความ
เข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้วิธีฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีฝึกการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน 
 3. ระยะหลังการทดลอง วัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชนเช่นเดียวกับระยะก่อนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Pre-test and Posttest Control Group Design 
การสุ่มเข้ากลุ่ม กลุ่ม การวัด 

ก่อนการทดลอง 
ตัวแปรที่จัดกระท า 
การทดลอง 

การวัด 
หลังการทดลอง 

R E OE1 X OE2 
 

                                                            Time  
 

    สัญลักษณ์ที่ใช้ อธิบายดังน้ี 
     R หมายถึง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง (จากอาสาสมัคร 200 สุ่มได้ 150 คน) 
     E หมายถึง กลุ่มทดลอง 
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              X หมายถึง ตัวแปรที่จัดกระท าส าหรับกลุ่มทดลอง ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ และทีมเป็นฐาน 
 OE1 หมายถึง วัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชนของกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และทีมเป็นฐาน 
              OE2  หมายถึง วัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และทีมเป็นฐาน 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระท าการทดลองคือ กระบวนการส่งเสิรมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การ

เรียนรู้แบบร่วมมือ และทีมเป็นฐาน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน ที่ทดสอบก่อนการใช้กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน (Pre-test) และหลังการใช้กระบวนการ (Posttest) แบบวัด
ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน มีจ านวน 25 ข้อ ปรับปรุงมาจากแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมของ ศรุต นาค
วัชระ (2553) ลักษณะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม แล้วให้เลือกตอบ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) 
โดยได้ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ด้วยการหาค่า CVI ที่ก าหนดค่า > 0.80 ขึ้นไป (Polit & Beck, 
2008) เป็นเกณฑ์ยอมรับความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า CVI คือ 25/25 เท่ากับ 1 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่าตั้งแต่  0.450 - 
0.826 มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 8.986 ตัวอย่างแบบวัดที่เป็นสถานการณ์เช่น วิยะดาเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์ให้กับ
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ  ในสังกัด การซื้อขายแต่ละครั้งใช้เงินจ านวนมาก  ซึ่งก่อนการจัดซื้อมีตัวแทนขายจากบริษัทหนึ่งมาเสนอจะให้
ส่วนลด 20% เป็นเงินสดแก่ผู้ซื้อ ขณะที่บริษัทที่ 2 เสนอของที่มีคุณภาพดีกว่า แต่มิได้เสนอส่วนลดให้ เมื่อค านวณส่วนลดที่จะได้
จากบริษัทแรก เป็นเงินมากพอที่จะซื้อของที่วิยะดาและลูกต้องการ กรณีดังกล่าว ถ้าข้าพเจ้าเป็นวิยะดาจะซื้อของจากบริษัทที่ 2 
เพราะเกิดผลดีแก่ส่วนรวมมากกว่า ค าตอบที่ให้เลือกคือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 โดยสุ่มโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดรางบัว และโรงเรียนศึกษานารี  จากนั้นรับสมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 
200 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ของกลุ่ม 
ทดลอง  ก่อนและหลังใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน ใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังใช้กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น โดย
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน วิเคราะห์ค่าความตรง ผลการวิเคราะห์ทุกคน ให้คะแนนความเหมาะสมในระดับ  3 
และ 4 จ านวน 15 ข้อ ได้ค่า CVI คือ 15/15 เท่ากับ 1.0 แสดงว่า กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสม จากนั้นน าไปทดลองกับ
เยาวชนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างแล้ว ประเมินความพึงพอใจของกระบวนการ เทียบกับเกณฑ์ประเมิน ที่ระดับ  4.92–5 (Johnson & 
Christensen, 2004, p. 171) แสดงว่า  เยาวชนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกระบวนการมากที่สุด  จึงได้กระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 การให้ความรู้ ความคิดของแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ท่ีถูกต้อง 
                             กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ แนวคิด เนื้อหาของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์   
           ขั้นตอนที่ 2 การฝึกความคิด ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์  
                             กิจกรรมที่ 2  การฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                             กิจกรรมที่ 3 การฝึกการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน  

  2.  การศึกษาผลการใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานที่
พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้กระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  จ านวน และร้อยละของเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะ จ านวน (n=150) ร้อยละ 

   1. กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง 150 100 
   2. กลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง 150 100 

   3. เพศ   
   ชาย 32 21.3 
   หญิง 118 78.7 

 รวม 150 100 

   4. โรงเรียน   
   วัดนวลนรดิศ 45 30.0 
   สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 49 32.7 
   วัดรางบัว 31 20.7 
   ศึกษานารี 25 16.7 

 รวม 150 100.0 

   5. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา   
   มัธยมศึกษาปีที่ 4 49 32.7 
   มัธยมศึกษาปีที่ 5 70 46.7 
   มัธยมศึกษาปีที่ 6 31 20.7 

 รวม 150 100.0 
            

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน  จ าแนกเป็น เพศชาย 32 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 21.3 และเพศหญิง 118 คน คิดเป็นร้อยละ  78.7 เป็นเยาวชนที่มาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 โรงเรียนวัดรางบัว จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ
โรงเรียนศึกษานารี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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             ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน ก่อนและหลัง ใช้กระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน ด้วยสถิติทดสอบที ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน  
              ก่อนและหลัง ใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
 ค่าเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจคุณธรรเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน 

n M S.D df t p 

ก่อนทดลอง 150 4.11 0.38 291 3.79* < 0.001 
หลังทดลอง 150 4.61 0.49    

              *p < 0.05 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน  หลังการทดลอง ที่ได้ใช้
กระบวนการส่งเสรมิคุณธรรมส าหรบัเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน (M = 4.61, S.D = 0.49) มากกว่าก่อนการ
ทดลอง (M = 4.11, S.D = 0.38) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
      1.  การพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นจาก
การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม แนวคิด ทฤษฎี ของการศึกษาที่ผ่านมา ท าให้ได้ข้อสังเกตชัดว่า วิธีการ
ต่าง ๆ  ที่น าไปใช้ส่งเสริม พัฒนา ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมนั้น มุ่งเน้นคุณธรรมเชิงเดี่ยว เช่น ความกตัญญู การรักษาศีล 5 หรือการไม่
พูดปด เป็นต้น โดยข้ามขั้นตอนส าคัญ คือการปูพ้ืนฐานหลักแนวคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ก่อน ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ซึ่งท าให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการท าความดี ความช่ัวหรือพฤติกรรมที่ปกติได้ ตามแนวคิดที่ได้อธิบายค าว่า คุณธรรม คือ
เจตจ านงอันแน่วแน่ท่ีจะประพฤติตนที่ค านึงถึงผู้อื่น หรือส่วนรวม โดยพิจารณาระดับของส่วนรวมเป็นหลัก  โดยการกระท าเพื่อตนเอง 
หรือเพื่อส่วนรวมระดับที่เล็กกว่า ต้องไม่ท าให้ส่วนรวมระดับที่ใหญ่กว่าเสียหาย ทั้งนี้มีหลักคิดที่ช่วยแยกแยะพฤติกรรมการมีคุณธรรม 
ที่เป็นการกระท าในผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่ต่างกัน มี 5 ระดับ คือ 1) ตัวตน 2) ญาติสนิท พวกพ้อง 3) หน่วยงาน องค์การ (Unit) 
4) ประเทศ (Territory) และ 5) มวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม (Earth)  ทั้งนี้การกระท ามี 3 ระดับ คือ 1) ระดับความดี คือ การกระท า
เพื่อผู้อื่น หรือประโยชน์ส่วนรวมและต้องไม่ท าให้ระดับที่ใหญ่กว่าเดือดร้อน 2)  ระดับความช่ัว คือ การกระท าที่ท าให้คนอื่น หรือ
ส่วนรวมเดือดร้อน และ 3) ระดับปกติ คือ การกระท าเพียงเพื่อตนเอง แต่ไม่ท าให้คนอื่น หรือส่วนรวมเดือนร้อน ซึ่งต้องพิจารณาการ
กระท าที่เจตนา ไม่ใช่ที่ผลของการกระท า (ศรุต นาควัชระ, 2553) เมื่อเข้าใจแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์แล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการ
ส่งเสริมคุณธรรมเชิงเดี่ยวในด้านต่าง ๆ  เช่น การตรงต่อเวลา การมีน้ าใจช่วยเหลือคนอื่น การมีความเมตตา เป็นต้น ด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน ซึ่งมีผลท าให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมดี ช่ัว ปกติได้  
      ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (ศรุต นาควัชระ, 2553) มาใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน และ
ประยุกต์วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson;& Johnson, 1991) และทีมเป็นฐาน (สิรินารถ จงกลกลาง, 2551) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความ 
เข้าใจคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงได้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานประกอบด้วย 
2 ขั้นตอน มี 3 กิจกรรม คือขั้นตอนที่ 1 มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการให้ความรู้ ความคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่ถูกต้องและขั้นตอน
ที่ 2 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝึกการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมฝึกการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน จากผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า 
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานมีผลให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ แยกแยะพฤติกรรมที่เป็นการท าความดี ความช่ัวหรือปกติ ด้วยหลักคิดที่มีเหตุผลตามแนว คิดของ
ศรุต นาควัชระ จึงได้จัดท าเป็นคู่มือการใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
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       2. การเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน 
ปรากฏว่า ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ส าหรับเยาวชน ในกลุ่มทดลอง หลังใช้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน เยาวชนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์มากกว่าก่อนใช้
กระบวนการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด หลักการวิเคราะห์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ให้เข้าใจถูกต้องแล้ว จึง
ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน ที่เป็นวิธีที่เน้นการฝึกคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองเกี่ยวกับคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ โดย
ทุกคนต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงสัมพัทธ ์ให้คนอื่นเข้าใจอย่างถูกต้องได้ อีกทั้งกิจกรรมได้เน้นการท างานเป็น
ทีม ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสว่นรวม ทุกคนมีความส าคัญและไดฝ้ึกประสบการณ์จริงในการถ่ายทอดความรูคุ้ณธรรมเชิง
สัมพัทธ์ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง ตามฐานการเรียนรู้ที่ให้แต่ละฐานยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วให้รุ่นน้องได้ฝึกคิด วิเคราะห์ภายใต้กรอบ
หลักคิดของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะพฤติกรรมที่เรียกว่า การท าความดี ความช่ัว หรือปกติ ได้เข้าใจ
อย่างถูกต้อง ซึ่งท าให้เยาวชนรุ่นพี่ท่ีถ่ายถอดความรู้ให้กับกลุ่มรุ่นน้อง  ได้เน้นย้ าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมซ้ า ๆ อีกทั้งกิจกรรมที่
เยาวชนรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เขารู้สึกภูมิใจที่เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง และได้
แสดงออกที่เหมาะสมกับช่วงวัย  อีกทั้งวัฒนธรรมไทย มีหลักการส าคัญที่ควรรักษาไว้ คือ ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่มีน้ าใจให้
ผู้น้อย ซึ่งก็เป็นคุณธรรมเชิงเดี่ยวที่ต้องส่งเสริม การที่เยาวชนรุ่นพี่   จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นน้อง แสดงความมี
น้ าใจของผู้ใหญ่ที่มีต่อผู้น้อย  ส่วนของเยาวชนรุ่นน้องย่อมเกิดความเคารพเยาวชนรุ่นพี ่และที่ส าคัญอีกประการ คือ ท าให้เยาวชนรุ่น
พี่ได้เรียนรู้ในฐานะเป็นผู้ให้  ซึ่งแตกต่างจากการเป็นผู้รับ สอดคล้องกับการวิจัยของ ศรุต นาควัชระ (2553)  ได้ศึกษาการจัดการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยกลุ่มทดลองที่เป็นรุ่นพี่ หลังการทดลอง ที่ใช้กิจกรรมให้รุ่นพี่ไปทดลองสอนความรู้คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับรุ่นน้อง  ผลการศึกษาปรากฏว่า เยาวชนรุ่นพี่มีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น    
 

สรุป 
 กระบวนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐานที่ได้พัฒนาขึ้น มีผล
ท าให้เยาวชน หลังได้รับกระบวนการดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจหลักการแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ และสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะพฤติกรรมที่เป็นการท าความดี ความช่ัว หรือปกติได้มากขึ้น   

ข้อเสนอแนะ  
 1. การพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและทีมเป็นฐาน เป็น
เพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมที่เน้นบุคคล หากต้องการให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
เป็นผู้น าขององค์การควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม 
  2. ควรศึกษาวิธีการสอนคุณธรรม โดยน าแนวคิดคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ไปใช้กับกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา 
องค์การ หรือหน่วยงานต่างๆ 
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