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หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ๔ ประการด้วยกัน ได้แก ่

 ๑. เพ่ือด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือการปฏิรูปยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย 
โดยการประมวลข้อมูลต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีผู้ท าไว้ รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นด้านปัญหา
และข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขปัญหา จากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงวิธีการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมไทยโดยวิธีการใช้แบบส ารวจและการจัดประชุมกลุ่มของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น
และแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 

 2. เพ่ือการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของสังคมไทยเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการขาด
คุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและยุทธศาสตร์ของการ
ปฏิรูปสังคมไทย โดยอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 3. เพ่ือน าผลของงานวิจัยมาจัดท าเป็นแนวทางในการปฏิรูปสังคมไทย โดยยึ ดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล 

 4. เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะด้านการปฏิรูปสังคมไทย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทาง
การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้แก่ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ื อ
น าเสนอรัฐบาลต่อไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 1. กลุ่มประชากรที่เป็นตัวแทนของคนไทยทุกกลุ่ม 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง ครู 
อาจารย์ ข้าราชการ ผู้น าท้องถิ่น สื่อมวลชน ตัวแทนศาสนา กลุ่มธุรกิจการค้า รวมทั้งสิ้น 8,000 คน ที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดที่สุ่มมาจาก 5 ภาค ๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง เชียงราย นครราชสีมา ระยอง และ 
สุราษฎร์ธานี เพื่อท าการส ารวจความคิดเห็นด้านปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางแก้ไข 

 2. กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก จ านวน 100 คน ที่ท าการสุ่มมาจากกลุ่มตัวอย่างที่หนึ่งจากแต่ละจังหวัด
ข้างต้น จังหวัดละ 20 คน เพื่อท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจริยธรรมของสังคมไทย 

 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ จ านวน 10 สาขาวิชาชีพรวม 300 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน ในต่างจังหวัดอีก 5 จังหวัด ๆ ละ 40 คน รวมเป็น 200 คน เพ่ือท าการ
สนทนากลุ่ม (Fucus Group) เพ่ือหาแนวทางนโยบายและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจริยธรรมของสังคมไทย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิรูปสังคมไทย โดยการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ด้านข้อมูลส่วนตัว และด้านปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และการแก้ไขปัญหา 
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ส าหรับเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มขนาดเล็กและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กรอบประเด็นค าถามเจาะลึก จ านวน 5 ข้อ เกี่ยวกับที่มาของปัญหา คุณธรรม จริยธรรม 
แนวทางแก้ไข และนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา 

 ส าหรับการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจ านวน 7,500 ฉบับ 
ที่มีความสมบูรณ์ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และข้อมูลที่ ได้มาจากการประชุมกลุ่มจาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 300 คน ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสองรูปแบบ 
ซึ่งรูปแบบที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์หลายประเภท ได้แก่ การหาค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวและ

จากข้อค าถามปลายเปิด การหาค่าเฉลี่ย (  )   ของปัญหาคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการแก้ไขปัญหา 
นโยบาย และการปฏิบัติ ส าหรับรูปแบบที่สอง ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ปัญหา (Content Analysis) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดน ามาสรุปเป็นผลของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 1. สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาจริยธรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่
ในระดับน้อย สาเหตุส าคัญที่สุดมาจากครอบครัว ซึ่งมีการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดตัวแบบที่ดี 
ไม่ส่งเสริมการก่อตั้งและพัฒนาจริยธรรมในตัวคนอย่างสมบูรณ์ ท าให้เด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกที่ดี 
ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรม จริยธรรมด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีให้แก่คน  
ท าให้เด็กและเยาวชนมีการเน้นด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ตลอดจนการมีความประพฤติปฏิบัติ และพฤติกรรมที่
ขาดความยับยั้งชั่งใจ ชักจูงได้ง่าย และมีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาจากช่องทางต่าง 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นตัวแบบที่ดีและยังไม่มีบทลงโทษ หรือระบบป้องกันที่ดี 
ที่มีประสิทธิภาพที่พอเพียง ท าให้เกิดตัวแบบในเชิงลบและเกิดการลอกเลี่ยนแบบพฤติกรรมผิด ๆ ได้โดยง่าย 

 2. ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส านึกได้ ขาดผู้ที่เป็นตัวแบบที่ดี 
การเรียนการสอนไม่เน้นหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนา
จิตส านึกและคุณธรรม จริยธรรม 

 3. สถาบันศาสนา ไม่ได้ท าหน้าที่ในการปลูกฝัง ถ่ายทอด อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลอย่าง
จริงจัง ขาดตัวแบบที่ดีงามด้านศาสนา และศาสนาไม่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้ท าความดีได้ 

 4. สังคมไทยโดยรวมมีความอ่อนแอ ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมพฤติกรรมของคน ระบบกฎหมาย 
และระบบการลงโทษไม่สามารถควบคุมและท าให้คนเกรงกลัวและหลาบจ า ระบบการบริหารคนของประเทศ
ทุกส่วน ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงบนไม่โปร่งใส บุคคลที่มีความส าคัญในด้านการบริหารและการเมือง เช่น 
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ผู้บริหารระดับสูง และนักการเมือง ขาดคุณธรรม จริยธรรม ฉ้อโกง ขาดความละลายต่อความชั่ว ประพฤติผิด
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 5. สังคมไทยขาดการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง มีการแก้ไขปัญหาอย่าง 
ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีการประสานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดระบบการบังคับและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และยังขาดเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้อง
ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของชาติ 

 จากประเด็นหลักข้างต้น 5 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่เป็นที่มาหลักของปัญหาจริยธรรมของสั งคมไทย ได้แก่ ปัญหาการขาดการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตส านึก (Conscience) ดังนั้น การยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรม จึงได้แก่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตส านึก ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรีบ
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดประเด็นเรื่องปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม จริยธรรม เป็น
วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และมีแผนการรณรงค์ที่เป็นนโยบายแห่งชาติ เพ่ือการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันและองค์กรหลัก ได้แก่ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา 
สื่อมวลชน รัฐและองค์กร ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการของทั้งสองภาคเท่าเทียมกัน ด าเนินงานและก าหนดว่าควรมี
จริยธรรมอะไรบ้างที่ควรปลูกฝังในคนแต่ละวัย หรือในการศึกษาแต่ละระดับของเด็กและเยาวชนจนถึงวัย
ผู้ใหญ่เพื่อการปฏิรูป จัดท าเนื้อหาและโครงสร้างของคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดว่าจริยธรรมควรมี
เนื้อหาอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่ ความรู้ทางจริยธรรม ทัศนคติทางจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่ง
จะต้องมีการปลูกฝังให้เกิดในตัวคน และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และควรมีการก าหนดจริยธรรมที่ควรปลูกฝัง 
อาทิเช่น จริยธรรมที่เป็นสากล ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น และที่
เป็นของไทยว่าควรเป็นอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ความกตัญญูรู้คุณ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ เป็นต้น ตลอดจนมีการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญในการก่อตั้งและพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคล โดยก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญในการก่อตั้งจริยธรรมในตัวบุคคล เช่น การอบรมเลี้ยงดู และลักษณะ
นิสัยที่ดี เช่น ควบคุมตนเองได้ ตลอดจนก าหนดรูปแบบของการถ่ายทอดจริยธรรมในครอบครัว ในโรงเรียน
และในสังคมที่เหมาะสม จัดให้มีตัวแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน และสอดคล้องกับเนื้อหาและองค์ประกอบ
ของจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นนั้น ๆ และมีการน าเอาผลการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีได้มีการจัดท าใน
ประเทศไทยกว่า 30 ปี ออกเผยแพร่และบังคับใช้ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
จิตส านึกทางคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคล 

 2. รัฐควรรณรงค์ทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งได้แก่ การออกระเบียบบังคับให้ปฏิบัติ 
และการจูงใจให้ปฏิบัติโดยสมัครใจ เพ่ือให้ครอบครัวในสังคมไทยน ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมมาใช้
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในครอบครัว 
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 3. รัฐรณรงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด าเนินการสนับสนุนและบังคับสถานศึกษาและครูให้มีการ
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมเสียใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมแก่เด็กทุกวัยและคนทุกกลุ่ม รวมทั้ง
น าเอาการบริหารจัดการและด าเนินการตามรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ 

 4. รัฐด าเนินการปฏิรูปและรณรงค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบบังคับ การจูงใจและการ
สนับสนุนให้กระท าเพ่ือให้องค์กร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางสังคม
ให้แก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ท างานประสานกัน จัดการเรียนรู้ทางสังคมที่ดี 
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และมีตัวแบบที่ดีทางคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และคนในสังคมได้ยึด
เป็นตัวแบบ 

 5. รัฐควรด าเนินการรณรงค์เพ่ือเป็นการปลุกระดม เพ่ือการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคคลอย่างเข้มแข็ง โดยการปฏิรูปการท างานขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด 
สื่อมวลชน องค์กรและชุมชนต่าง ๆ ให้ท างานอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยแนวการปรับพฤติกรรม เช่น ให้การ
เสริมแรง ได้แก่ การยกย่อง เชิดชู ให้รางวัลการเป็นตัวแบบที่ดี และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยก าหนดให้มี
การออกกฎระเบียบเพ่ือใช้บังคับให้ปฏิบัติ 

 6. ในด้านการปฏิบัตินั้น รัฐควรรีบเร่งด าเนินการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้ 

     6.1 ปลูกฝังค่านิยมแก่ครอบครัวในด้านบทบาท หน้าที่ในการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุตรหลาน รัฐให้ความส าคัญแก่ครอบครัว จัดการช่วยเหลือ จัดการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ 
โดยจัดเป็นหลักสูตรสอนโดยผ่านตัวแทนองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันรัฐด าเนินการจัด
หลักสูตรสอนคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ จัดสภาพแวดล้อม
ที่ดีในโรงเรียน จัดวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนวิชาทักษะชีวิตให้แก่เด็กทุกคน ปลูกฝัง
ค่านิยมให้ครูในเรื่องบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่ครู  
ในการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเร่งรัดให้โรงเรียนทุกแหงด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการน าเอาหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธเข้ามาใช้ 

 6.2 สนับสนุนให้สถาบันและองค์กรทางศาสนาทุกแห่งด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่คนในเชิงรุก โดยการจัดการเผยแพร่หลักธรรม ค าสอนทางศาสนาให้แก่คนอย่างทั่วถึง ทั้งที่อยู่
ใกล้และไกล และให้พระสงฆ์และวัดได้รับการเชิดชู และสนับสนุนให้เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดอบรม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคล ปรับพัฒนาวิธีการสอนและการถ่ายทอดของพระสงฆ์ให้อยู่ในระบบที่
ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้ฟัง ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนได้รับมาตรการในการควบคุมบทบาท และ
วิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนแก่ประชาชน นอกจากนี้แล้ว สื่อมวลชนได้รับการถ่ายทอดอบรม
ให้เกิดค่านิยมและจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงให้มีหน้าที่ในการเผยแพร่หลักค าสอน 
พุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารสื่อมวลชน โดย
ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ ช่วยกันควบคุมดูแลการด าเนินงานของสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด 
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 6.3 รัฐเร่งออกกฎหมายลงโทษผู้กระท าผิดคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เพ่ือให้หลาบจ า และเร่ง
วางระเบียบการบริหารที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง ตลอดจนวางระเบียบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน รวมทั้งมีการรณรงค์เพ่ือสร้างตัวแบบของคนดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและนักการเมืองที่ดี ที่เป็นตัวแบบให้แก่สังคมได้ 

 6.4 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ องค์กร และกลุ่มในชุมชนของกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของ
ประเทศ เพ่ือให้เป็นแหล่งของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี
การยืดหยุ่นระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรให้ง่ายขึ้น จัดหาทุนสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรหรือกลุ่มเหล่านี้ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการท างานของศูนย์ องค์กร หรือกลุ่มให้ท างานได้อย่าง
เข้มแข็งที่สุด และมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์หรือองค์กรด้านเด็กและเยาวชนของประเทศให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ 
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