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บทน�า
  การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า และมีเสถียรภาพได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของประชากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีการพัฒนา

ด้านวัตถุไปพร้อมกันกับคุณธรรมและจริยธรรมแต่ในสังคมไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ทัง้ในด้านวทิยาการและเทคโนโลย ีจงึส่งผลกระทบต่อวถีิชวีติของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ความต้องการและความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเคยควบคุมแนวคิด

แนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชนถูกละเลยหรือเลือนหายไป

  มุสาวาท ถือว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมท่ีส�าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปจาก

พฤติกรรมประจ�าวันของเยาวชน มุสาวาทในทัศนะของพุทธปรัชญาคือ ค�าพูดที่ไม่จริง ซ่ึงครอบคลุม 

ถึงการเขียนหนังสืออันเป็นเท็จด้วย การจะตัดสินว่า ค�าพูดหรือการกระท�าใดผิดตามหลักมุสาวาทนั้น 

ให้พิจารณาตามองค์ประกอบ ๔ ประเภทคือ 

 ๑)  พูดเรื่องไม่จริง    ๒) มีเจตนาพูดให้ผิดไปจากความจริง 

 ๓)  มีความพยายามในการพูด  ๔) ผู้ฟังรู้และเชื่อตามผู้พูด 

 ในเรื่องมุสาวาทน้ีมีประเด็นท่ีขัดแย้งกับปัญหาทางจริยธรรมที่คนส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริง

ท�าให้สูญเสยีอะไรบางอย่างไป กบัการพดูเทจ็แต่อาจจะน�าประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้ กค็วรจะรกัษา

ผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่าความจริง 

  โรเบิร์ต เฟลด์แมน อาจารย์ด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตส์ และผู้เขียนหนังสือเรื่อง 

The Liar in Your Life พบว่า ระหว่างการสนทนาทุก ๆ ๑๐ นาที จะมีการโกหกประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง 

และในบางคูส่นทนาอาจเกดิข้ึนได้มากถึง ๑๒ ครัง้
1
 ในขณะที ่พอล เอ๊กแมน ศาสตราจารย์ด้านจติวทิยา 

 1
 Robert S. Feldman. The Liar in Your Life. The Liar in Your Life: The Way to Truthful 

Relationships, US Edition, published by Twelve. Park Avanue. NY. 10017. 2009.
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มหาวิทยาลัยแคลฟิอร์เนยี ซึง่ศกึษาเรือ่งการโกหกมานานกว่าสีส่บิปี ลงความเหน็ว่า “มนษุย์ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงการโกหกได้ ดังนั้นการท�าความเข้าใจเรื่องการโกหกจะเป็นผลดีต่อชีวิตว่าจะดีขึ้นแค่ไหน”
2
 

และ เจมส์ แพตเตอร์สัน ผู้เขียนหนังสือ The Day America Told the Truth เผยว่า “ไม่ว่าคู่สนทนา

จะเป็นใครก็ตามแต่ แทบทุกครั้งของการสนทนามักจะมีเรื่องโกหกร่วมอยู่ด้วยเสมอ เป็นไปไม่ได้เลย 

ที่ทุกคนจะพูดความจริงต่อกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนใกล้ชิดอย่างคู่รัก พ่อ แม่ ลูก”
3
  

 ในประเด็นการพูดโกหกของเด็กนั้น นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาล 

มนารมย์ ให้ข้อมูลว่า ถ้าหากมองในแง่ดี การโกหกเป็นธรรมชาติของเด็ก เพราะโดยพื้นฐานทางจิตใจ

ของเด็กน้ัน จะไม่โหดร้ายเหมือนกับผู้ใหญ่ และการโกหกส่วนใหญ่อาจจะมีเหตุผลบางประการ เช่น 

เกรงว่าจะถูกท�าโทษเมื่อท�าผิด กลัวพ่อแม่จับได้จึงจ�าเป็นต้องโกหก

 ต้องพิจารณาถึงสาเหตุด้วยว่า เพราะอะไรเด็กถึงไม่ไว้ใจพ่อแม่ เวลาท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไป  

ซึ่งพ่อแม่เองก็ไม่ควรมานั่งจับผิด หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีใส่เด็ก ซ่ึงการสร้างมาตรการลงโทษแบบแก้ไข 

ทีป่ลายเหต ุมกัใช้ไม่ได้ผล เพราะเดก็จะถกูมองเป็นเด็กไม่ดี และมองตัวเองด้อยคณุค่าลงไปได้ และเมือ่

โตขึ้น เด็กจะมีพฤติกรรมร่วมกับการโกหกอีกหลายอย่าง จนกลายเป็นเด็กมีปัญหาในที่สุด
4

  Francesca Gino อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มหาวิทยาลัย Harvard ชี้ว่ามีตัวอย่าง

มากมายที่เกี่ยวกับการโกหกไม่ว่าจะในชีวิตจริง ในภาพยนตร์ ในนิยายหรือหนังสือการ์ตูน แต่กลับยัง

ไม่มหีลกัฐานข้อมลูทีช่ีช้ดัถงึความสมัพนัธ์ของความฉลาดหลักแหลม กบัความฉ้อฉลคดโกง  ซ่ึงประเด็นนี้

เป็นเร่ืองน่าสนใจทางจรยิศาสตร์ ว่าท�าไมคนทีฉ่ลาดมคีวามคดิสร้างสรรค์หลายคนจงึเลอืกทางเดนิผดิๆ 

เช่นนั้น

  ในงานวิจัยท่ีตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Personality and Social Psychology ใช้เวลาหลายปี 

ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร โดยใช้วิธีแบ่งระดับความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นกลุ่มต่างๆ กัน จากนั้นก�าหนดให้แต่ละกลุ่มตกอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถคดโกงได้นิดหน่อย 

เพื่อผลประโยชน์ เล็กๆ น้อยๆ จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่ายิ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง ก็ยิ่งมี

ความยืดหยุ่นด้านศีลธรรมสูงตามไปด้วย พูดง่ายๆคือสามารถหาข้อแก้ตัวส�าหรับพฤติกรรมผิดๆ  

ของตนได้ดีกว่า และยังมีแนวโน้มทุจริตคดโกงหรือหลอกลวงมากกว่าด้วย

 2
 Paul Actman. 

 3
 James Patterson and Peter Kim, The Day America Told the Truth, Prentice Hall, New 

York, 1991.
 4

 นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒.
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109ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฯ 

  รายงานวิจัยช้ินนี้พบว่า ในโลกแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจทุกวันนี้ การเป็นคนมีความคิด

สร้างสรรค์นั้นถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นในการท�า งานซ่ึงช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เจ้าตัว  

แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มโอกาสในการบิดเบือนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนได้ 

เช่นกัน และไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะดวกสบายหรือความ

พึงพอใจอื่นๆ เช่นการนอกใจคู่ครองด้วย

  อย่างไรก็ตาม  Francesca Gino เน้นย�้าว่างานวิจัยมิได้ต่อต้านการมีความคิดสร้างสรรค์  

เพราะจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งดีท่ีช่วยขับเคลื่อนโลก แต่สิ่งที่เธอพยายามเตือนก็คือเมื่อมี

ข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย นักวิจัยผู้นี้ระบุว่าความเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์นั้นคือดาบสองคม ขึ้นอยู่

กับผู้ใช้ว่าจะใช้ในทางสรรค์สร้างหรือท�าลาย หรือใช้เพื่อสร้างรอยยิ้มหรือรอยน�้าตามากกว่ากัน
5

  ในทัศนะของพุทธปรัชญา มุสาวาท ซึ่งจัดว่าเป็นศีลข้อที่ ๔ ในศีลทั้ง ๕ ข้อ นับได้ว่าเป็นประเด็น

ทางจริยธรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจ มุสาวาทคือ ค�าพูดท่ีไม่จริง ซ่ึงครอบคลุมถึงการเขียนหนังสืออันเป็น

เทจ็ด้วย การจะตดัสนิว่า ค�าพดูหรอืการกระท�าใดผิดตามหลักมสุาวาทนัน้ ให้พิจารณาตามองค์ประกอบ 

๔ ประเภทคือ 

 ๑)  พูดเรื่องไม่จริง    ๒) มีเจตนาพูดให้ผิดไปจากความจริง 

 ๓)  มีความพยายามในการพูด  ๔) ผู้ฟังรู้และเชื่อตามผู้พูด 

 ในเรื่องมุสาวาทน้ีมีประเด็นท่ีขัดแย้งกับปัญหาทางจริยธรรมที่คนส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริง

ท�าให้สูญเสยีอะไรบางอย่างไป กบัการพดูเทจ็แต่อาจจะน�าประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้ กค็วรจะรกัษา

ผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่าความจริง คนส่วนมากมักเลือกพูดเท็จ

มากกว่าพูดจริง สอดคล้องกับพุทธปรัชญาที่ว่า “สัตว์ผู้งดเว้นจากมุสาวาทมีน้อย โดยแท้จริงแล้วสัตว ์

ผู้ไม่งดเว้นจากมุสาวาทมีมากกว่า” คนส่วนมากเข้าใจว่า การละเมิดศีลข้อมุสาวาทมีโทษน้อยกว่า 

การละเมิดศีลข้ออื่น ๆ แต่พุทธปรัชญาถือว่า มีโทษมากเท่ากัน ดังนั้น บุคคลจึงควรรักษาการพูดจริงไว้

ยิ่งชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขสูงสุด คือ นิพพาน

  จากความส�าคญัและสภาพการดงักล่าวแสดงให้เห็นถงึส่ิงท่ีน่าห่วงใยมากทีสุ่ดคอื เด็กและเยาวชน

ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การสร้างสรรค์สังคมและเยาวชนให้มีคุณธรรมนั้นถือเป็นหน้าที่ของ

หลายฝ่ายที่จะต้องช่วยเหลือกัน เช่น ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

  โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม เป็นสถาบนัการศกึษาทีมุ่่งเน้นการจัดการศกึษาให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และให้ความส�าคัญในการฝึกฝน ปลูกฝัง อบรมคุณธรรม 

 5
 Francesco Gino, Quote from the Journal of Personal and Social Psychology.
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จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตให้เป็นสุข จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับ 

มุสาวาทของนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย ว่านักเรียนที่เรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

มีความเข้าใจเรื่องมุสาวาทมากน้อยเพียงไร

วัตถุประสงค์

  ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน 

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิธีด�าเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

 ๑) ในกรณีขอบเขตด้านข้อมูลจะใช้วิธีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลในสถานที่ต่างๆ เช่น 

หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 ๒)  และในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่หลักมุสาวาท

โดยตรง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องมุสาวาท

 ๓) ขั้นตอนการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานในการวิจัยไว้ ๒ ประเด็นคือ

  ๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน

  ๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่เรียนในชั้นต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาท

แตกต่างกัน

 ๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ๑) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อน การเก็บข้อมูล 

  ๒) วางแผนเพือ่การเกบ็ข้อมลู โดยนดัหมายกับ กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการเกบ็ข้อมลูในแต่ละคร้ัง

ให้ได้วันและเวลาในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม 

  ๓)  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้แก่กลุ่ม ตัวอย่างทราบก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูล 
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   ๔) ด�าเนินการเก็บข้อมูล

   ๕) ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๕) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ และระดับชั้น วิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละ 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนชั้น 

มัธยมปลายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยท�าเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 

 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( x ) ระดับพฤติกรรม เชิงจริยธรรม โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

  ๑.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

   ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  ระดับน้อย 

  ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  ระดับมาก 

  ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  ระดับมากที่สุด

 ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จ�าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าที (T-test) ส�าหรับ

ระดับช้ันเรียน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงจะน�าค่าคะแนนเฉลี่ยไปท�าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s post hoc comparison)

สรุปผลการวิจัย 

  งานวิจยัเรือ่ง “พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมุสาวาทของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม”มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนทีต้ั่งในเขตเทศบาลเมอืง

นครปฐม จังหวัดนครปฐมการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเป็นการ

ศึกษาข้อมูลตามขอบเขตใน ๓ ด้าน คือ 

 ๑)  ด้านเนือ้หา มุ่งศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัหลักมุสาวาทในเชงิเอกสาร คอืการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลู

จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกาเป็นต้น 
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 ๒)  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมจ�านวน ๒ โรงเรียน ประกอบ

ด้วยโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม จ�านวน ๘๔๓ คน และโรงเรียนมัธยมทวาราวดี จ�านวน ๓๑๙ คน 

ที่ก�าลังศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมจ�านวน ๑,๑๖๒ คน 

 ๓) ด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ๑) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศระดับช้ันที่ก�าลังศึกษา  

๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท

  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๙๘ ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 

๒๙๗ ฉบับ น�ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ค่าจ�านวน  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. สถิติ T-test และ F-test น�าเสนอให้รูปตาราง

ประกอบค�าบรรยาย และมีผลการวิจัย

 ๑)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จ�านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙ และเพศชาย จ�านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ และก�าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ก�าลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

จ�านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ และอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ�านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๒.๓ ตามล�าดับ

 ๒)  ระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ท่ีต้ังในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยในรายข้อ นักเรียนมีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับน้อย จ�านวน ๑๗ ข้อ และ  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ�านวน ๕ ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ ๖ เคยด่าเพื่อนเวลาโกรธ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ ๑๒ พ่อแม่เคยสอนให้เป็นคนพูดโกหก

 ๓)  ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า 

  ๓.๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า  

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญใน  

๕ ข้อ โดยนักเรียนชายมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนหญิง
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  ๓.๒) นักเรียนที่เรียนในชั้นต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาท ไม่แตกต่างกัน  

จงึไม่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาในรายข้อพบว่า นกัเรียนทีเ่รียนในช้ันต่างกนั มพีฤติกรรม

เชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญใน ๔ ข้อ โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันสูงขึ้น 

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นที่ต�่า

 ๔) ข้อเสนอแนะทางจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท พบว่า นักเรียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรพูดแต่

ความจริง ไม่โกหกกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนพูดกันด้วยความจริงใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยบอกถึง 

ผลเสยีของการโกหก และแนะน�าให้ผูอ้ืน่ได้รูว่้าการกล่าวมสุาเป็นสิง่ทีไ่ม่ดี มผีูใ้หญ่สร้างจติส�านกึทีดี่และ

เป็นตัวอย่างท่ีดีให้ มีการพูดจา ท�าตัวและปรับปรุงนิสัยตนเองให้สอดคล้องกับสังคมรอบข้าง มีความ

กล้าหาญพูดและยอมรับความจริง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและมีเป้าหมายชีวิต ทั้งนี้ ก็ควร 

มีมาตรการการลงโทษหากมีการโกหกน�าเสนอตามล�าดับ

อภิปรายผล

 การวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมเชิงจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นี้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่ส�าคัญ และประเด็นที่น่าสนใจ 

แล้วจึงน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 ๑) ระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

เกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยในรายข้อนักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ใน

ระดับปานกลาง จ�านวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับน้อย จ�านวน ๑๗ ข้อ และ อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ�านวน  

๕ ข้อ ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลจะพบว่า นักเรียนจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทซึ่ง 

ครอบคุมถึงการพูดคุยทุกส่วนนั้น จะพบว่า นักเรียนจะชอบพูดคุยมากเข้าลักษณะพูดเพ้อเจ้อ คือ  

พูดไม่มีประโยชน์หาสาระมิได้ พูดท�าให้เพื่อนเสียใจและชอบด่าเพื่อในขณะโกรธ ซ่ึงทั้ง ๓ ประเด็นนี้ 

นกัเรยีนจะมพีฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาททีน่กัเรยีน

มีน้อยที่สุดนั้น จากข้อสังเกตพบว่า นักเรียนจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้อยที่สุดต่อบุคคลที่ตนเอง

เคารพย�าเกรงกล่าวคือ บุพพการีและครูอาจารย์ของตนเอง นอกจากนี้ พฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม 

เลก็น้อย เช่น การโกหกเพือ่ให้ตนเองมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่รูส้กึเสยีหน้า นกัเรยีนกม็พีฤตกิรรมอยูใ่นระดบั

น้อยที่สุดเช่นเดยีวกนั ซึ่งจะเห็นได้วา่ มสุาวาทนั้นจะเกดิขึ้นกับบคุคลใกลช้ิดกนัเปน็อันดบัตน้ๆ และจะ

มีระดับน้อยลงเมื่อสิ่งนั้นมีผลต่อผู้พูดน้อยลง สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการก�าหนด การเว้นจาก 
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มุสาวาท จัดว่าเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิส่วนบุคคล ทั้งในสิทธิ 

ส่วนตนเอง และสิทธิส่วนผู้อื่นอันเป็นที่รักที่หวงแหนผูกพันทั้งหมด จุดมุ่งหมายในการบัญญัติศีล 

อันเป็นเหตุผลห้ามมิให้ละเมิดศีลข้อมุสาวาท คือ ๑) เพ่ือป้องกันการท�าลายประโยชน์ของกันและกัน 

๒) เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ต่อกัน และ ๓) เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

 ๒) ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า

  ๒.๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐาตที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนชายมีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมเรือ่งมุสาวาทสงูกว่านกัเรยีนหญงิทีเ่ป็นเช่นนี ้อภปิรายได้ว่า โดยธรรมชาตขิองนกัเรยีนชายนัน้ 

จะมีลกัษณะชอบความเป็นผูน้�า มคีวามต้องการความโดดเด่นในหมูค่ณะ พฤตกิรรมบางอย่างอาจท�าให้

นกัเรยีนชายนัน้ต้องอาศยัมสุาวาทเพือ่รกัษาเกยีรติ ศกัด์ิศรีของตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ นกัเรียน

จะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านมุสาวาท ต่อบุพการี ซึ่งจะเห็นได้จาก เม่ือนักเรียนคุยกันเวลาเรียน 

แม้มีครูตักเตือนก็ไม่เคยหยุด, เคยรับปากครูว่าจะท�าเวร แต่ไม่ได้ท�าตามที่รับปากไว้, เคยโกหกครู 

เวลาที่ไม่ส่งการบ้านครู, เคยเถียงกับครู, เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนจนกลับบ้านดึก พอกลับมาบ้าน  

เมื่อผู้ปกครองถาม ก็ตอบว่า ไปบ้านเพื่อน โดยนักเรียนชายจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านมุสาวาท 

สูงกว่านักเรียนหญิง ในประเด็นดังกล่าวมานี้

  ๒.๒) นักเรียนที่เรียนในชั้นต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาท ไม่แตกต่างกัน  

จงึไม่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาในรายข้อพบว่า นกัเรียนทีเ่รียนในช้ันต่างกนั มพีฤติกรรม

เชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญใน ๔ ข้อ โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันสูงขึ้น 

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันที่ต�่า ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

พฤติกรรมของนักเรียนจะได้รับการสะสมจนเคยชินต่อพฤติกรรมที่ปฏิบัติจึงท�าให้ขาดการตระหนัก 

ต่อพฤตกิรรมนัน้ จากข้อมลูข้อทีว่่า นกัเรยีนเคยพดูท�าให้ครูและเพ่ือนเสยีใจ โดยนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ ๕ เคยท�าให้ครูและเพื่อนเสียใจมากที่สุด รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปีที่ ๔ เป็นอันดับ

สุดท้าย และข้อมูลที่ว่า นักเรียนคุยกันเวลาเรียนแม้มีครูตักเตือนก็ไม่เคยหยุด และไปเที่ยวกับเพื่อนจน

กลับบ้านดึก พอกลับมาบ้าน เมื่อผู้ปกครองถาม ก็ตอบว่า ไปบ้านเพื่อน โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๖ มีพฤติกรรมมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ปีที่ ๔ ตามล�าดับ
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องค์ความรู้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

  ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนทีต่ัง้ในเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม ผู้วจิยัได้รบัองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ข้อมูลดังต่อไปนี้

 ๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดมุสาวาทของนักเรียน

 จากผลการวจิยัโดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่า นกัเรยีนจะมพีฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเร่ืองมสุาวาทอยูใ่น

ระดับต�่า โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดเท็จ และพยายามที่จะกล่าวค�าสัตย์ ควรพูดแต่ความจริง  

ไม่โกหกกัน พูดกันด้วยความจริงใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยบอกถึงผลเสียของการโกหก พร้อมทั้ง

แนะน�าให้ผู้อ่ืนได้รับทราบด้วย และการมีผู้ใหญ่สร้างจิตส�านึกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดี ก็เป็นแนวทาง

หนึ่งจะท�าให้นักเรียนเว้นขาดจากการกล่าวมุสาวาทได้ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ จะพบว่า นักเรียน มีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ 

มุสาวาท จะเกิดจากการมีอารมณ์โกรธจึงเผลอสติด่าเพ่ือน พูดส่อเสียดให้เพ่ือนเสียใจ และมีการ 

พูดคุยกันมากจนเกินพอดี ในล�าดับต่อมาคือ นักเรียนจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับมุสาวาท อันเกิดจากการ

พูดเถียงกับบิดามารดาบุพการีของตนและท�าให้บิดามารดานั้นเกิดความเสียใจ

  จากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมจ�าแนกตามเพศ และชั้นเรียนของนักเรียน  

พบว่า นกัเรียนชายและนกัเรยีนหญงิมพีฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมุสาวาทแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญ

ใน ๕ ประเด็น โดยแบ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิดามารดาและครูผู้สอน โดยนักเรียนชายจะโกหก

พ่อแม่มากกว่านักเรียนหญิง ในกรณีเมื่อถูกถามโดยตรงไปตรงมาก็จะตอบปฏิเสธในทันที ในส่วนหนึ่ง 

นกัเรยีนชายจะมีพฤตกิรรมท่ีแตกต่างจากนักเรยีนหญงิ คอื พฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกับครผููส้อนในโรงเรยีน 

โดยนักเรียนชายจะผิดค�าพูด ไม่ปฏิบัติตามท่ีรับปากไว้ ไม่เชื่อฟัง และโต้แย้งกับครูของตนมากกว่า

นักเรียนหญิง

  เมื่อจ�าแนกผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรม จ�าแนกตามชั้นเรียน พบว่า นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดให้ครูและเพื่อนของตนเองเสียใจ สูงกว่านักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จะมีพฤติกรรมเก่ียวกับการ 

ไม่เชื่อฟังต่อการตักเตือนของครูและโกหกบิดามารดาเมื่อตนเองมีความผิด

 ๒) การสังเคราะห์การงดเว้นจากการพูดเท็จ

 จะเห็นได้ว่า พฤตกิรรมทางจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทนัน้ จะเริม่ต้นจากบคุคลใกล้ตวั โดยเฉพาะ

นักเรียนในช่วงวยัเยาวชน จะมคีวามผกูพนักบัเพือ่นๆและครอบครวัมากและต้องการพบปะสงัสรรค์กนั
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ตลอดเวลา การพูดคุยกันอาจมีผลท�าให้เกิดความขัดแย้งกันอันน�าไปสู่การเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง 

กันได้ ซึ่งมุสาวาทในงานวิจัยนี้ หมายรวมถึงการพูดเท็จ การพูดค�าหยาบ การพูดส่อเสียด และการพูด

เพ้อเจ้อด้วย ดังน้ัน การกล่าวมุสาวาทของนักเรียน จึงต้องมีการแก้ไขด้วยการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มี

แต่การพูดค�าสัตย์(ค�าจริง) ค�าอ่อนหวาน(มธุรวาจา) พูดด้วยความจริงใจ และมีเหตุผล อันจะสนับสนุน

ให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนมีความแน่นแฟ้น และอบอุ่นมากขึ้น

 ในมิตด้ิานเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นกัเรยีนชายจะผิดค�าพดู ไม่ปฏบิตัติามทีร่บัปากไว้ 

ไม่เชือ่ฟัง และโต้แย้งกบัครขูองตนมากกว่านกัเรียนหญงิ ดังนัน้ ครูสอนจะต้องสร้างแนวทางให้นกัเรียน

ชายเป็นคนที่รักษาสัจจะ เช่ือฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น�าเสนอความคิดเห็นของตนเองอย่าง

เหมาะสม

 ในมิติด้านชั้นเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะมีพฤติกรรม

เกีย่วกบัการพูดให้ครแูละเพื่อนของตนเองเสียใจ สูงกว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔ และปทีี่ ๖ ดังนัน้ 

ครูควรหาวิธีการสร้างข้อตกลงในการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน

กับครู เช่น การรักษาค�าพูดและการรักษาน�้าใจของบุคคลรอบข้างอย่างเหมาะสม

  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังต่อการตักเตือนของครู

และโกหกบิดามารดาเมือ่ตนเองมคีวามผดิ ดงัน้ัน ครแูละผูป้กครองควรหามาตรการป้องกนัมใิห้นักเรยีน

เป็นคนก้าวร้าวและโกหก โดยการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการยอมรับเหตุผลในการพูดคุยและตักเตือน

เสนอแนะให้นักเรียนเป็นคนยอมรับต่อบุคคลรอบข้างของตน

ข้อเสนอแนะ
  จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการสร้างสัจจะร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู  

ผูป้กครอง และนกัเรยีน เพือ่ให้ทุกฝ่ายให้ความเคารพต่อความจรงิอนัน�าไปสูก่ารสร้างแนวทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน

 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

  ๑) ผู้บริหาร ต้องยอมรับความจริง โดยไม่ปิดบัง มีความโปร่งใสในการท�างาน และการพูด 

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และนักเรียน อันจะน�ามาซึ่งความน่าเช่ือถือ  

น่าเคารพย�าเกรง
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117ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฯ 

  ๒) ครู มีความจริงใจ สนใจ ใส่ใจต่อผู้เรียน สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างตนเองกับผู้เรียน 

หรือต่อผู้เรียนด้วยกัน เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดขึ้น อันจะน�าไปสู่การสร้างสังคมที่ดีงาม

  ๓) ผู้ปกครอง ต้องยอมรับความจริงและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในอันที่จะร่วมด้วย 

ช่วยกันสร้างให้บุตรหลานของตนเองเป็นผู้มีสัจจะและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

  ๔) นักเรียน ต้องตระหนักรู้และเข้าใจในการปรารถนาดีของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง และ

ให้ความร่วมมือในการรักษาสัจจะทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่ หรือแม้กระทั่งขณะที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา

 ๓. ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ ์

เชิงลึก

  ๒) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทเพียงประเด็นเดียว 

ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในข้ออืน่ๆ เช่น ปาณาติบาต อทินนาทาน เป็นต้น เพ่ือให้มเีนือ้หา

สาระให้มากขึ้น

  ๓) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเท่านั้น จึงควรวิจัยในกลุ่มผู้บริหารและ 

ผู้สอน เพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรียิ่งขึ้น
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