
60 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 35 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558

บทความวิจยั

ความสมัพนัธ์ระหว่างพฒันาการจริยธรรมและพฤติกรรม

จริยธรรมกบัพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดบัชัน้มธัยม 

ศึกษาตอนต้น

จตุพร จนัทรท์พิยว์าร*ี* กุลทตั หงสช์ยางกรู*** พสิมยั วฒันสทิธิ ์****

บทคดัย่อ

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฒันาการจรยิธรรมและพฤตกิรรม 
จรยิธรรมกบัพฤตกิรรมกา้วรา้วของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ ไดก้ลุม่
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี อาย ุ 11-15 ปี จ�านวน 470 ราย เกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสอบถามตามแบบสอบถาม
ขอ้มลูสว่นบุคคล แบบวดัพฒันาการจรยิธรรม แบบวดัพฤตกิรรมจรยิธรรม และแบบวดัพฤตกิรรมกา้วรา้ว 
เครือ่งมอืตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน และทดสอบความเทีย่งโดยใชส้ตูร
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค้า่ความเทีย่งของเครือ่งมอืเทา่กบั .81, .81, และ .87 ตามล�าดบั 
สถติทิีใ่ช ้ คอื การแจกแจงความถี ่  การหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การหาคะแนน
มาตรฐานปกตจิากต�าแหน่งเปอรเ์ซนไทลส์�าหรบัขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมกา้วรา้ว และวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหวา่งพฒันาการจรยิธรรมและพฤตกิรรมจรยิธรรมกบัพฤตกิรรมกา้วรา้วโดยใชส้ถติสิหสมัพนัธส์เปียร์
แมน
 ผลการศกึษาพบวา่ พฒันาการจรยิธรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกา้วรา้ว (r = .09, p > 
.05) และพฤตกิรรมจรยิธรรมไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกา้วรา้ว (r = -.06, p > .05) นอกจากน้ียงัพบ
วา่ พฒันาการจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมจรยิธรรมอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ (r = .29, p < 
.01) ดงันัน้ควรมกีารศกึษาปจัจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมกา้วรา้ว เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปพฒันา
ทกัษะการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม และพฤตกิรรมจรยิธรรมของวยัรุน่ และน�าไปสูก่ารพฒันาแนวทางการ
ชว่ยเหลอื เพือ่ป้องกนัไมใ่หว้ยัรุน่เขา้สูก่ระบวนการของการเกดิพฤตกิรรมกา้วรา้ว
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Relationships between Moral Development, Moral Behavior 

and Aggressive Behavior of Students in Junior High Schools
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Abstract

 The purpose of this study was to identify the relationships between moral development, 

moral behavior and aggressive behavior of students in junior high schools. Stratified random 

sampling was used to selected 470 male and female students, age between 11-15 years old, in 

junior high schools which under Surat Thani Secondary Education Service Area. The data were 

collected using 1) the demographic data, 2) the moral development questionnaire, 3) the moral 

behavior questionnaire and 4) the aggressive behavior questionnaire. The content validity of the 

instrument was examined by three experts. The Cronbach’s alpha coefficients of second, third, 

and fourth questionnaire were .81, .81, and .87 respectively. The data were analyzed using 

a descriptive statistic and spearman rank correlation.

 The results revealed that moral development had no correlation with aggressive behavior 

(r = .09, p > .05) and moral behavior had no correlation with aggressive behavior (r = -.06, p > .05). 

In addition, moral development had correlation with moral behavior (r = .29, p < .01). Thus, other 

related aggressive behavior factors should be further conducted. The further study results may be 

used for development of adolescents’ moral judgement skills, moral behavior, and leading to 

prevent aggressive behavior.
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