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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย  2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษา  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 420 คน เครื่องมือ
การวิจัย เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรม ทางจริยธรรมของนักศึกษา  โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็น
แบบมาตรประเมินค่า ( Rating scale) แบบ 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 9406 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
ทดสอบ ได้แก่  t-test และ One-Way ANOVA 

 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมี ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรม โดยรวม  อยู่ในระดับสูง 
( = 3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง  ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์  ความอดทน อดกลั้น  ความยุติธรรม  ความ
รับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ยกเว้นจริยธรรม ความประหยัดอดออม ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาชาย  
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3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน 

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน 

5. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง มีพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร  ด้านความประหยัดอด
ออม ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความยุติธรรม และด้านความมีระเบียบวินัย 
 6. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 แนวทาง ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม  นักศึกษาเห็นว่าคุณธรรม
จริยธรรมที่นักศึกษาควรจะมีในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญมี 3 ด้าน คือ ด้านความมีระเบียบวินัย  ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

ประเด็นที่ 2 แนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษามีความเห็นว่า แนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม ให้กับนักศึกษา  คือ การสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ในขณะที่อาจารย์ท าการสอนแต่ละวิชา 

ประเด็นที่ 3 แนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจ า เพื่อจะได้ซึมซับและติดตัวไปตลอด 

ประเด็นที่ 4 แนวทาง ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ  นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่านักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมในด้านนี้ ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพก่อนจบการศึกษา 
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ABSTRACT 
 
Research’s Title: The Study of Moral Development of Rajabhat Universities’ Students in 

Bangkok 
Author   : Mrs. Kannika  Bhiromrat 
Year   : 2012 

..............................................................................................................  
 

  Research objectives are; 1) To compare moral behavior of Rajabhat 
Universities’ students categorized by gender, age, year and university 2) To investigate 
the way to improve moral behavior of Rajabhat Universities’ students. , The sample of 
this research are students of six Rajabhat Universities in Bangkok during the first 
semester of 2012 academic year : 1) Chandrakasem Rajabhat University 2) Dhonburi 
Rajabhat University 3) Bansomdej Chaopraya Rajabhat University 4) Phranakorn 
Rajabhat University 5) Suan Dusit Rajabhat University 6) Suan Sunandha Rajabhat 
University. The target populations of this research are 420 students. Moreover, 5 rating 
scale questionnaires were adopted as a tool for research while the reliability is 0.830. 
Statistics average, percentage, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA were 
used for the analysis.  
 

Research Result 
 1) Rajabhat Universities’ students have moral behavior at high level ( = 3.78), 
and the study found that students have high level moral behavior in all dimension 
including diligence, honesty, patience, justice, responsibility, discipline and sacrifice, 
but except economical behavior which is in moderate level.  
 2) Difference gender of student has difference level of moral behavior. Female 
rather has high level of moral behavior than female. The level of statistical significance is 0.5 
 3) The students who are in difference age appeared to have moral behavior at 
same level in all dimension. 
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 4) The students who are in different year appeared to have moral behavior at 
same level in all dimension. 
 5) Student in six Rajabhat Universities has difference level of moral behavior as 
the level of statistical significance is 0.5. When consider in each dimension the study 
found that students have the difference level of diligence, patience, justice, discipline 
and sacrifice and economical behavior as the level of statistical significance is 0.5.  
 6) Students have opinions on the way to improve Rajabhat Universities students’ 
moral behavior as follow: 

First, to improve everyday life in society, students suggest that developing 
discipline, responsibility and honesty is needed. 

Second, to improve the teaching scheme, students suggest that lecturers should 
add a moral principle in contents when teaching. 

Third, in holding moral supported activity, students suggest that university 
should create the activities which support the build of moral behavior in student 
frequently. 

Fourth, to improve professional ethics, student suggests that university should 
support the activities which lead to the awareness of professional ethics. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีงบประมาณ 255 5 ซึ่งการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ อนุเคราะห์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยพร้อมให้ค าแนะน าอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์       
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
       กรรณกิาร ์ ภริมย์รัตน์  
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บทที่  1 

 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนไทยตกอยู่ในภาวะ
เดือดร้อน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากสังคมไทยจะให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนท าให้คนท าทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถของตน
ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกับคนอ่ืนในสังคม ขอเพียงให้
ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดก็พอ ทุกคนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิด
การแข่งขันกันเพื่อให้ได้เงินตราโดยไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
และการด าเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชื้อเมืองพาน, 2551) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาการขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ปัญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของ
เยาวชนไทย ปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมานานและเรื้อรังมาโดยตลอด ไม่มี
ใครสามารถแก้ไขได้โดยเด็ดขาด และปัญหาจริยธรรมในยุคสมัยปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว
และรุนแรงมาก เมื่อเทียบกับอดีตเพราะปัญหาได้เกิดกระบวนการวิวัฒนาการเช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดซึ่งยากที่จะไล่ตามทัน (พระมหาสุรศักด์ิ สุรเมธี, 
2550)  การจะท าให้ปัญหานี้คลีคลายลงนั้นคนไทยทุกคนควรร่วมมือร่วมใจที่จะฟื้นฟูคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง ควรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดและอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยเริ่มที่ตนเองก่อน 
ต่อมาก็เริ่มที่ผู้น าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทุกองค์กรและทุกสถาบัน (สุรยุทธ์ 
จุลานนท์, 2550) 

จากปัญหาดังกล่าว ภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่าง
เร่งด่วน ดังใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) โดยมีพันธกิจที่จะ
มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
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รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีในแผนดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 25 54) อีกทั้งในภาคการศึกษาก็ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ีมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา อันจะท าให้เด็กสามารถ
พัฒนาได้เต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาน าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  

นอกจากน้ี การที่จะพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน
ส าคัญที่จะผลักดันให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
เพื่อให้นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในวันข้างหน้ามีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยืนหยัดต่อสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การที่บัณฑิตจะเป็นคนดีของสังคมนั้น บัณฑิต
จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ได้แก่  ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีเหตุผล 
รับผิดชอบ มีวินัย เสียสละ ลดเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และลดการเห็นแก่ตัว 
ถ้าบัณฑิตปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม (จิรวัฒน์ วีรังกร, 
2543) และมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการผลิตบัณฑิตในหลาย
สาขาวิชาออกไปพัฒนาสังคม ดังนั้นการที่จะท าให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพได้นั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
ให้นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมต้ังแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้เขาจะได้ออกไปพัฒนา
ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดไว้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท า การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่
ในระดับใด และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาควรเป็นอย่างไร เพื่อจะ
ได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ส่งเสริม และพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย  

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกต่างกัน 
 1.3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มอีายตุ่างกันจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกต่างกัน 
 1.3. 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
แตกต่างกัน 
 1.3. 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกต่างกัน  
  
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จ านวน 98,692 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) 

1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2551: 175) ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage 
Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา 
  1.4.1.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเจาะจงจากทุกคณะ และทุก
ชั้นปี โดยท าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 8 ด้าน และแนวทางการพัฒนา
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พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 

 
 1.4.2 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่จะท าการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
การศึกษา และจริยธรรม 8 ด้าน ได้แก่ (1) ความขยันหมั่นเพียร (2) ความซื่อสัตย์สุจริต (3) ความ
ประหยัดอดออม (4) ความอดทน อดกลั้น (5) ความยุติธรรม (6) ความรับผิดชอบ  (7) ความมี
ระเบียบวินัย (8) ความเสียสละ 
  1.4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางจริยธรรม และแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 พฤติกรรมทางจริยธรรม  หมายถึง  การประพฤติหรือการปฏิบัติของนักศึกษาที่แสดงออกถึง
การมีจริยธรรมทั้งด้านความคิด ค าพูด และการกระท า ประกอบด้วยจริยธรรม 8 ด้าน ดังนี้ 

(1) ความขยัน หมายถึง  มีความมานะพยายาม  เอาใจใส่ต่องานด้วยความ
กระตือรือร้น เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือความต้องการ  

(2) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ตรงไปตรงมาทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 

(3) ความประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งของทั้งหลายอย่างพอเหมาะพอควรให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด เช่น มีความประหยัดในการใช้จ่ายเงิน ใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า รู้จักการเก็บออม
เงิน 

(4) ความอดทน อดกลั้น หมายถึง  ความเข้มแข็งของจิตใจของบุคคลในการ
ประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ และกระท าแต่ความดี  แม้จะถูกกระท ากับสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนา 

(5) ความยุติธรรม  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  เที่ยงธรรม  และ
ชอบด้วยเหตุผล ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
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(6) ความรับผิดชอบ หมายถึง  มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย  ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็ม
ความสามารถ 

(7) ความมีวินัย หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผน  
มารยาท กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม  
   ( 8) ความเสียสละ หมายถึง การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การแบ่งปันให้ผู้ที่ควร
ได้รับความช่วยเหลือท้ังทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา  
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1.6.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
 1.6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา   
 1.6.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานพัฒนาจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

    การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยน าเสนอ
ผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

2.1 ความหมายจริยธรรม 
2.2 ทฤษฎีทางจริยธรรม 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความหมายจริยธรรม 
 
 มีนักวิชาการให้ความหมายของจริยธรรมไว้หลายท่าน ดังนี้  

เจฟเฟรย์ (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ, 2543 : 163) ให้ความหมายจริยธรรม  หมายถึง 
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของความดี ความเลว เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่ความดีและละเว้น
ในสิ่งที่เลวร้ายทั้งปวง 

เบราว์ (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ, 2543 : 164) ให้ความหมายจริยธรรม  หมายถึง ระบบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคคลใช้ในการแยกแยะการกระท าที่ถูกต้องออกจากการกระท าที่ผิด 

พุทธทาสภิกขุ (2505: 18) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2522: 5) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง 

แนวทางความประพฤติและการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์ 
แสง จันทร์งาม (2522: 218) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง คุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อ

ความประพฤติของคน 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2523: 32) ได้กล่าวว่า  จริยธรรมเป็นค าที่มีความหมายกว้าง  เป็น

ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์  ลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสังคมนั้น  คือ
พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบสนับสนุนและผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าเป็นการกระท าที่
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เหมาะสม  ส่วนอีกประการหนึ่งคือ  ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสังคมนั้นเพราะเป็นการ
กระท าที่สังคมลงโทษหรือพยายามก าจัด ผู้ที่มีจริยธรรมสูงคือผู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมแรกมากกว่า 

ศักด์ิชัย นิรัญทวี (2524: 82) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง คุณภาพของจิตใจ ถ้าเรา
เชื่อว่า ลักษณะจิตใจ อาจถูกก าหนดได้ด้วยสังคม จริยธรรมย่อมขึ้นอยู่กับสังคมด้วย  
 สาโรช บัวศรี (อ้างถึงใน วาสนา ประวาลพฤกษ์ , 2535: 1) ให้ความหมาย จริยธรรม 
หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีและความถูกต้องแก่สังคมในระดับต่าง ๆ 
            บุญมี แท่นแก้ว (2539: 168) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติที่
เห็นว่าดีงามและถูกต้อง  

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2539: 2) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง ความถูกต้องที่ดีงาม 
สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานของตนเองว่า อะไรคือ สิ่งที่ดีงาม อะไร คือ 
ความถูกต้อง  

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 164) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง การ
พิจารณาตัดสินใจประพฤติหรือกระท าโดยอาศัยหลักของค่านิยมและหลักศีลธรรม เมื่อพบกับ
สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด  
 ปราชญา กล้าผจัญ (2544: 314) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง ความ ประพฤติอันพึง
ปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิก
ของสังคม 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (2544 : 91) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความ-
ประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักค าสอนของศาสนาปรัชญาและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

วิทย์ วิศทเวทย์  และเสถียรพงษ์ วรรณปก (อ้างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2544 : 89) ให้
ความหมายจริยธรรม หมายถึง หลักค าสอนว่าด้วยความประพฤติเป็นหลักส าหรับให้บุคคลยึดถือ
ในการปฏิบัติตน 
 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 291) ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
 จากความหมายจริยธรรมตามที่กล่าวมา จริยธรรมจึงหมายถึง การแสดงประพฤติและการ
ปฏิบัติของคนในสิ่งที่เห็นว่าดีงามและถูกต้อง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และการกระท า 
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2.2 ทฤษฎีทางจริยธรรม 
 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 170-176) ได้สรุปทฤษฎีพัฒนา การทาง
จริยธรรมไว้  3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Learning Theory) และทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
องค์ประกอบที่ส าคัญในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) คือ อิด (id) อีโก้ 

(ego) และซุปเปอร์อีโก้ (superego) id เป็นแหล่งพลังงานทางจิตเบื้องต้น และเป็นที่ต้ัง แห่ง
สัญชาตญาณ เป็นความต้องการแสวงหาเพื่อตนเอง ต่อมาก็มี ego (อีโก้) เป็นผู้ควบคุมพฤติกรรม
ของ id (อิด) ego อาศัยหลักแห่งความจริง คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างแท้จริง จากน้ันจะมีการเรียนรู้
พัฒนาขึ้นมา การเรียนรู้ท าให้ฉลาด สามารถเป็นนายเหนือความอยากอัน เกิดแต่ id การเรียนรู้
อาศัยการรับรู้ ความจ า ความคิด และส่งเสริมให้ ego เข้มแข็ง ซุปเปอรอี์โก้เป็นลักษณะที่สาม เป็น
หลักแห่งอุดม-คติและศีลธรรมจรรยา ซุปเปอร์อีโก้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) Ego-ideal คือ อุดมคติ เป็นแนวคิดของผู้ใหญ่ สังคมที่สอนไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่
ควร อะไรเป็นสิ่งไม่ควร และเมื่อประพฤติตามแล้ว จะเป็นท่ีนิยมชมชอบของผู้ใหญ่ในสังคม 

2) Conscience คือ มโนธรรม ได้แก่ ความรู้สึกว่า อะไรดีควรท า อะไรชั่วควรละ
เว้น ในขั้นน้ีเด็กจะพัฒนาจากการที่เด็กเคยกระท าผิดอยู่ในใจ เช่น ผู้ใหญ่สอนให้เกลียดชัง ความ-
สกปรก ถ้าเราไปนิยมก็จะได้รับโทษ เราจึงเว้นเสีย บุคคลในระดับนี้จะเคร่งต่อหลักศีลธรรม เป็นอัน
มาก เป็นส่วนส าคัญที่ป้องกันการกระท าความผิด 

 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิด
การพัฒนาจริยธรรม ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยหลักการเสริมแรงและ
หลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากปรากฏการณ์ของสังคม 

สกินเนอร์ (Skinner อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543: 171) มี
ความเชื่อว่าแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความ ต้องการรางวัลและ
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หลีกเลี่ยงการลงโทษจากสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงมีความเกี่ยวพัน กับวัฒนธรรมที่สังคมยึดถือ
บรรทัดฐานหรือเกณฑ์ปกติของจริยธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นภายในจิตใจ  

บันดูรา (Bandura อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543: 171-172) 
ได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง เขามีความคิดว่า การเรียนรู้ทาง สังคมเกิดจากการ
เรียนรู้โดยการสังเกต การเลียนแบบ และการเอาอย่างแบบ บันดูราเชื่อว่า ความส าคัญของการ
เรียนรู้ คือ กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมผู้อื่น หรือพิจารณาการกระท าของผู้อื่นแล้วสังเกต    
ผลกรรมที่ตามมา การตัดสินทางจริยธรรมเป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการ -
กระท าตามกฎเกณฑ์การตัดสินใจนี้เกิด จากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ดังนั้น ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และตัวแบบเป็นส าคัญ 

 
3. ทฤษฎีทางสติปัญญา (Cognitive Theory) 

  ทฤษฎีนี้เชื่อเรื่องกิจกรรมทางสมองของแต่ละบุคคลมีความส าคัญกว่าพฤติกรรม
อันเกิดจากอิทธิพลของสังคมภายนอก กิจกรรมทางสมองเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ซึ่ง
รวมทั้งการรับรู้ ความจ า และการพิจารณาตัดสิน ทฤษฎีทางสติปัญญามีทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของพีอาเจท์ และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของพีอาเจท์  
Piaget (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543: 172-174) 

เขามีความคิดว่า พัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นอยู่กับความฉลาด หรือการพัฒนาทางสติปัญญา    
พีอาเจท์เสนอแนวคิดการพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น 2 ระยะ คือ 

1) ระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมจากผู้อ่ืน ระยะนี้เป็นช่วงเด็กมีอายุก่อน 8 ปี 
โดยประมาณ เด็กชอบแสดงลักษณะเอาตนเป็นศูนย์กลาง เด็กจะยึดกฎเกณฑ์ตายตัวผิดเป็นผิด 
หรือถ้าท าผิดต้องได้รับโทษโดยไม่ค านึงถึงสาเหตุอ่ืน จริยธรรมของเด็กช่วงนี้เป็นการแสดงความ -
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  

2) ระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมของตนเอง เป็นระยะเด็กที่มีอายุ 9-12 ปี 
วัยน้ีเด็กมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน การตัดสินทางจริยธรรมของเด็กมีความคิดเป็นของตนเอง   
มีความยืดหยุ่น มีเหตุผลที่ค านึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาผลกระท าด้วย 

3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก  
Kohlberg (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543: 174-

176) เขาเชื่อว่า การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรม 
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พร้อมกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ด้วยโคลเบิร์กได้จัดล าดับขั้นของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมไว้ 6 ข้ัน 
ดังนี้ 

1) ระดับก่อนจริยธรรม ( Preconventional level) ในระดับนี้บุคคลจะท า
ความดีหรือความเลวขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคมที่ท ากันมาหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ก าหนด ในระดับนี้
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ข้ันท่ี 1 เน้นการลงโทษและเชื่อฟัง  (Punishment and Obidience 
Orientation) การกระท าในขั้นนี้จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับผลของการลงโทษหรือให้รางวัล เด็กจะท า
ตามกฎเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เด็กจะสังเกตดูว่าถ้าสิ่งไม่ดี ผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วย อาจ
โดนดุด่าหรือท าโทษ เด็กยอมท าตามค าสั่งของผู้มีอ านาจคือ ผู้ใหญ่ ขั้นนี้คลุมเด็กอายุ 2-7 ปี 

ข้ันท่ี 2 การเลือกกระท าเพื่อความพอใจของตน ( Naive instrumental 
hedonism) ข้ันน้ีการกระท าใด ๆ ท่ีว่าดีเป็นการกระท าตามความพอใจหรือความต้องการของ
ตนเอง และบางโอกาสเป็นความต้องการของผู้อ่ืน เด็กในขั้นนี้ไม่มีความจงรักภักดี ความกตัญญู 
หรือความยุติธรรม ขั้นนี้คลุมเด็กอายุประมาณ 7-10 ปี  

2) ระดับปฏิบัติตามแบบแผนกฎเกณฑ์จริยธรรม ( Morality of 
conventional role conformity) ระดับนี้คนจะปฏิบัติตามสิ่งที่คาดหวังไว้ในครอบครัว กลุ่ม หรือ
ประเทศชาติ ในระดับนี้แบ่งย่อยออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ข้ันท่ี 3 หลักจริยธรรมเด็กดีตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ  (Good – boy 
morality of maintaining good relations approved by others) ข้ันน้ีบุคคลจะกระท าหรือปฏิบัติ
ทุกทางเพื่อช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อให้ผู้อ่ืนยอมรับ ขั้นน้ีการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
เจตนามีความส าคัญมาก นั่นคือดูได้จากเจตนาของผู้กระท า ข้ันนี้เด็กอายุประมาณ 10-13 ปี 

ข้ันท่ี 4 หลักจริยธรรมท าตามกฎเกณฑ์ระดับเหนือ  (Authority 
maintaining morality) ข้ันน้ีบุคคลจะท าถูกหรือดีเมือ่เขาท าตามหน้าท่ี เช่ือฟังกฎหมาย และธรรม
ทางศาสนา นั่นคือเขาจะประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสังคมที่ตั้งไว้ ขั้นนี้เด็กอายุ
ประมาณ 13-16 ปี 

3) ระดับเหนือกฎเกณฑ์หรือยึดหลักจริยธรรมประจ าใจตนเอง ( Post 
Conventional, principled or autonomous level) ในระดับนี้แบ่งย่อยออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ข้ันท่ี 5 หลักการกระท าตามสัญญาของบุคคล  (Social-contract 
orientation) ในขั้นนี้พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล อยู่ในกรอบของสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกสังคม
ได้ตกลงยินยอมรับกัน เขาจะเคารพต่อค ามั่นสัญญาและกฎหมาย ยอมรับค่านิยมที่ว่าบุคคลเกิด
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มามีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎหมายท้ังหลายท าไปเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม ขั้นนี้เด็กอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป 

ข้ันท่ี 6 ถือหลักจริยธรรม หลักแบบสากล ( Universal-ethical-
principle orientation) ข้ันน้ีถือเป็นข้ันสูงสดุ เป็นการตัดสินเชงิจริยธรรมของบุคคล โดยข้ึนอยู่กับ
หลักคุณธรรม หลักความยุติธรรม หลักความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และหลักเคารพในความ-
เป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล เป็นการใช้มโนธรรมขั้นอุดมการณ์ในการพิจารณาตัดสินการปฏิบัติ
ทางจริยธรรมตามหลักสากล (ขั้นผู้ใหญ่) 
 จากทฤษฎีทางจริยธรรมที่กล่าวมาจะพบว่า ทฤษฎีของโคลเบิร์กได้เน้นการพิจารณาเรื่อง
จริยธรรมจ าเป็นต้องพิจารณาที่การใช้เหตุผล  และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม  ประกอบด้วยการกระตุ้นทางความเข้าใจ  การกระตุ้นทางประสบการณ์ทาง
สังคม  บรรยากาศทางจริยธรรมของกลุ่มและความขัดแย้งทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรม  
 
 4. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 2-5 อ้างถึงใน ปราชญา กล้า
ผจัญ, 2548: 170-172) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ท าการ
ประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ อายุต้ังแต่ 6 – 60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้น ามา
ประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยได้แบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดี ละเว้นชั่ว และ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
  ส่วนที่ 2 ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่าง
ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 

(1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
(3) ความเชื่ออ านาจในตน 
(4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
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ส่วนที่ 3 ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 

(1) สติปัญญา 
(2) ประสบการณ์ทางสังคม 
(3) สุขภาพจิต 

จิตลักษณะทั้ง 3 นี้ อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล า
ต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในการประมาณที่สูง
พอเหมาะกับอายุ จึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ล าต้นของ
ต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 
ด้าน ดังกล่าว และอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม 
นอกจากน้ัน บุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดย
วิธีการอ่ืนๆ ด้วย นั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคน
เก่งนั่นเอง นอกจากนี้ จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 
ประการที่ล าต้น เพื่อใช้อธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วด้วย 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย 
โดยเมื่อสร้างขึ้นแล้ว ทฤษฎีนี้ได้ชี้แนวทางการต้ังสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม่ ๆ มา
เพิ่มเติมในทฤษฎีนี้อีก เช่น การวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ ที่สามารถจ าแนกคน
เป็น 4 ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่า กับความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดย
พบว่า คนที่เป็นบัวเหนือน้ าเท่านั้น (มีจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ด้านนี้ประมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) 
เป็นผู้ที่จะสมารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้เหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก 

จากทฤษฎีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การ
ที่ครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคคลในวิชาชีพอ่ืนใดทั้งหมาย จะมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพได้นั้น ต้องมีเหตุปัจจัยที่ส าคัญจากภายนอกและภายในตัวบุคคลเหล่านั้น
มาเป็นสิ่งผลักดัน โดยเฉพาะด้านสถานภาพส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่การงาน วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ด้านการสอน และการบริหารงาน 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
  
 1. ลักษณะของจริยธรรม 
     การมองจริยธรรมของแต่ละคนอาจแตกต่างกันตามแนวความคิด แต่จริยธรรมท่ีแท้จริง
ก็เป็นจริยธรรมที่มีอยู่ และการมองเห็นอาจเป็นรูปการนิยาม การแสดงความรู้สึกและการประพฤติ
ปฏิบัติ บราวน์ (อ้างถึงใน  ล้วน สายยศ, 2543 : 165-168) แบ่งจริยธรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1. ด้านความรู้  (Knowledge) 
  2. ด้านความรู้สึก  (Feeling) 
  3. ด้านการประพฤติปฏิบัติ  (Conduct) 
ซึ่งพิจารณาแล้วสอดคล้องกับ ฮอฟแมน ที่แบ่งจริยธรรมออกเป็น 3 ด้านเหมือนกัน คือ 
  1. ความคิดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม  (Moral Thought) 
  2. ความรู้สึกทางศีลธรรมหรือจริยธรรม  (Moral Feeling) 
  3. การแสดงพฤติกรรมทางศีลธรรม ( Moral Behavior) 
และท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวถึงการแสดงออกพฤติกรรมทางจริยธรรม ไว้ว่า การแสดงพฤติกรรม
ปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคคลแสดงการกระท าเมื่อพบปัญหาทางจริยธรรมขึ้น การแสดงการลงมือ
ท าเกิดจากการพิจารณาตัดสินใจ โดยอาศัยความรู้สึกที่มีอยู่มาก่อน ถ้าคนขาดจริยธรรม เมื่อพบ
ปัญหาทางจริยธรรมขึ้น จะแสดงการกระท าไม่ดีออกมาทันที ส่วนใหญ่จริยธรรมจะมองด้านแสดง
พฤติกรรม คือ การแสดงการกระท าเป็นหลักส าคัญ สังคมจะอยู่ได้อย่างสงบสุขอยู่ที่การแสดง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การท าสงคราม การฆ่าฟันกัน การปล้น การขโมย การโกหกหลอกลวง  
การเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ เหล่านี้เป็นการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางลบ บางทีเราเรียกว่าคน
ไม่มีจริยธรรม แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนมีจริยธรรมต่ าจนเป็นลบ ส่วนการแสดงพฤติกรรมเมตตา
ช่วยเหลือคน ให้ทาน เห็นใจผู้อื่น ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ฯลฯ เหล่านี้ถือเป็นการแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทางบวก แต่จะบวกมากหรือบวกน้อย ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความรู้สึกด้านจริยธรรม
นั้น ๆ ของคนนั้นด้วย  
 

2. ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2522 : 33-35) ได้กล่าวถึง ลักษณะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม มีดังนี้  

2.1 ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่า การกระท า
ชนิดใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดเลวควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
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หรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรม  หรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทาง
สังคมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล 

2.2 ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่า ตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นเพียงใด ทัศนคติเชิง จริยธรรม
ของบุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น ทัศนคติเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติที่
ส าคัญ คือ ใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทาง
สังคมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว  

2.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกจะกระท าหรือ
เลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลเชิงจริยธรรมจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจ 
หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์  

2.4 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม
ชมชอบ หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมซึ่งเป็นการกระท าที่สังคมเห็นชอบ และสนับสนุนมีหลายประเภท เช่น การให้ทาน การ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  

 
3. จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย   

ศักด์ิชัย นิรัญทวี (2524: 82-84) ได้กล่าวถึง  จริยธรรมของสังคมไทยซึ่งบรรจุไว้ใน
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 29 ประการ ประกอบด้วย 

3.1 การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์  
3.2 ความเมตตากรุณา 
3.3 การไม่โลภและไม่ขโมย 
3.4 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
3.5 การไม่ละเมิดของรักผู้อื่น 
3.6 การรู้จักความพอดี 
3.7 การไม่พูดปด ไม่บิดเบือน ไม่อ าพรางความจริง การไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยก

และการไม่พูดค าหยาบ 
3.8 การมีสัจจะ และความจริงใจ 
3.9 การไม่ลวง และเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 
3.10 ความเป็นผู้มีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้สึกผิดชอบชั่วดี 
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3.11 ความเป็นผู้มีเหตุผล 
3.12 ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท าชั่ว  
3.13  ความขยันหมั่นเพียร 
3.14  ความอดทนอดกลั้น 
3.15  ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.16  ความกตัญญูกตเวที 
3.17  ความซื่อสัตย์สุจริต 
3.18  การท าใจให้สงบ มีสมาธิ และอารมณ์แจ่มใส 
3.19  ความไม่เห็นแก่ตัว 
3.20  ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน 
3.21  ความรับผิดชอบ 
3.22  ความมีน้ าใจเป็นธรรม ไม่ล าเอียง 
3.23  ความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา 
3.24  การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
3.25  มารยาทและนิสัยส่วนบุคคลในการกิน นอน ขับถ่าย แต่งกาย และสังคมระหว่าง

เพศ 
3.26  มารยาทในการแสดงความเคารพ การขออภัย การแสดงความขอบคุณ การขอ

ความช่วยเหลือ การปฏิเสธ การแสดงความไม่เห็นด้วย การแสดงความยินดี  การแสดงความ
เสียใจ การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ 

3.27  หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การให้อภัย           
ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจ 

3.28  ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามประเพณีนิยม 
                 3.29 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 

4. พระพิพิธธรรมสุนทร (อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจัญ, 2544: 285) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติต้องการ มีดังนี้ 

4.1 มีระเบียบวินัย 
4.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 
4.3 ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ 
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4.4 ส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
4.5 รู้จักคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล 
4.6 กระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
4.7 มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
4.8 รู้จักพึ่งตนเอง มีอุดมคติ 
4.9 มีความภาคภูมิ รู้จักท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  
4.10 มีความเสียสละเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และสามัคคี  
 

5. บุญมี แท่นแก้ว (2539: 150-154) ได้กล่าวไว้ว่า  ประโยชน์ของการประพฤติตามหลัก
จริยธรรม มีดังนี้   

5.1 สามารถปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  
5.2 ท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจ เพราะผู้มีความมั่นใจในชีวิตของตน  

จะต้องประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา และใจ หนักแน่นมั่นคงในหลักธรรม คือ ความถูกต้อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างดีที่สุด 

5.3 ท าให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อย ความมีระเบียบเรียบร้อยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
เพราะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง 

5.4 ท าให้สามารถท าประโยชน์แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ผู้มีจริยธรรมหรือคุณธรรม
สูงท าอะไรย่อมหวังประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าส่วนตน 

5.5 ท าให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ และการเป็นอยู่ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 6. บุญมี แท่นแก้ว (2541: 124-126) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม คือ 

6.1 ผู้มีจริยธรรมควรประพฤติดีหรือสุภาพเรียบร้อยด้วยกาย วาจา และใจ    ซึ่ง
แยกได้ดังนี้  

1) ทางกาย 
(1) ไม่ยืนหรือเดินเมื่อผู้อ่ืนนั่งอยู่กับพื้น 
(2) ไม่นั่งเกินควรในบ้านผู้อ่ืนหรือเมื่อไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นท่ีบ้าน  
(3) ไม่กระท ากิริยาหรือแสดงกิริยาข้ามกรายผู้อื่น ถ้าพลั้งเผลอไปควร  

ขออภัย 
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(4) ไม่แสดงกิริยาอันไม่บังควรในสาธารณะ เช่น ถ่มน้ าลาย สยายผม 
(5) ไม่อาจเอื้อมในที่ต่ าสูง 
(6) ไม่แสดงการไม่เคารพ ไม่อ่อนน้อมเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ 

2) ทางวาจา 
(1) ไม่พูดติเตียนหรือนินทาผู้อ่ืนไม่ว่า กรณีใด ๆ 
(2) ไม่ค่อยค่อนแคะสตรีในที่ต่าง ๆ เช่น ตามถนน รถประจ าทาง  

สวนสาธารณะ 
(3) ไม่พูดจาหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับผู้อ่ืนในที่สาธารณะ 
(4) ไม่พูดจาหยาบคายในท่ีสาธารณะ 
(5) ไม่พูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ 
(6) ไม่พูดส่อเสียดแดกดันผู้อื่น 

   3) ทางใจ  
(1) ไม่คิดริษยา คิดให้ร้ายผู้อื่น 
(2) ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น 
(3)  ไม่คิดในทางอกุศลต่อผู้อื่น เช่น ขโมยสมบัติเขา โกงเขา ตีเขา   

ฉกชิ่งวิ่งราวทรัพย์ของเขา 
6.2 ผู้มีจริยธรรมต้องมีสัมมาคารวะ เช่น 

1) ทางกาย 
(1) ควรนั่งด้วยกิริยาเรียบร้อยต่อหน้าผู้ใหญ่หรือต่อสาธารณชน  
(2) ควรยืนด้วยกิริยาสุภาพเรียบร้อยต่อหน้าผู้ใหญ่หรือต่อสาธารณชน 
(3) ควรเดินด้วยกิริยาสุภาพและให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

2) ทางวาจา 
(1) ไม่พูดล้อเลียนผู้อ่ืนไม่ว่า กรณีใด ๆ 
(2) ไม่พูดหลอกลวงผู้อ่ืน 
(3) ควรกล่าวค าว่า “สวัสด”ี หรือ “ขอโทษหรือขออภัยโทษ” ตามควร 

แก่โอกาส 
3) ทางใจ 

(1) มีจิตใจเป็นกุศล คือ คิดในทางที่ดีเป็นนิตย์  
(2) มีความย าเกรงต่อผู้มีพระคุณเสมอ 
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(3) มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนนุ่มนวลเสมอ 
6.3 ผู้มีจริยธรรมย่อมปฏิบัติหน้าที่การงานดี เช่น 

1) ทางกาย 
(1) ท าการงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
(2) ท าการงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ควรท าเหลาะแหละ ทิ้ง ๆ ขว้าง  ๆ
(3) ท าการงานด้วยความเต็มใจ ไม่เห็นแกสินจ้างรางวัลหรือ 

ค่าตอบแทน 
2) ทางวาจา 

(1) พูดจาด้วยค าสุภาพ อ่อนโยน นิ่มนวล  
(2) พูดจาให้เป็นที่รักของผู้อ่ืนและเป็นท่ีเชื่อถือของผู้อ่ืนได้ 
(3) พูดจาด้วยค าสัตย์ค าจริง อย่าพูดเหลวไหล ไร้สาระ 
(4) พูดจาด้วยมุ่งประสานประโยชน์ ให้ผู้ฟังหวังผล 

3) ทางใจ 
(1) ไม่คิดเกียจคร้านในการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ไม่คิดหลีกเลี่ยง หลบหนีหน้าที่ ต้องมีใจใฝ่หวังผล 
(3) ไม่ท าหน้าที่เพราะเห็นแก่ลาภหรือสินจ้างรางวัล 
(4) ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
(5) ไม่คิดริษยา มีทัศนะไม่ดีต่อผลงานของผู้อ่ืน 

ไม่ถือทิฐิมานะ หรือมีทัศคติไม่ดีต่องานหรือหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ 
 

7. การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา  
ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2524: 76-77) ได้กล่าวถึง การปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรมแก่

นักเรียนนักศึกษา ไว้ว่า  เป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมครบถ้วน จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง
ระบบ ทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน  แหล่งปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน
นักศึกษา โดยส่วนรวมมีดังนี้ 
 7.1 บิดามารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกที่ท าหน้าท่ีปลูกฝังและ
หล่อหลอม ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว และ
ต้องท าหน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ อยู่แล้วก็ตาม  
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 7.2 ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและ
หล่อหลอมจริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยการ
สังเกต และเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังค าสั่งของผู้ใหญ่โดยตรง  

7.3 เพื่อน ๆ ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดค่านิยมทางคุณธรรมและ
จริยธรรมบางอย่างให้เด็กรับรู้ รับไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพื่อน ๆได้  

7.4 พระสงฆ์หรือผู้น าทางคุณธรรมและจริยธรรม ในหมู่บ้าน ต าบลหรืออ าเภอหรือ
ท้องถิ่นที่เด็กหรือนักเรียนอยู่นั้น การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์และผู้น าทางศาสนาใน
ท้องถิ่น จะมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่น
นั้นด้วย 

7.5 สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชน ทุกรูปแบบมีบทบาทส าคัญต่อการปลูกฝัง หรือ
เปลี่ยนแปลง เจตคติ ค่านิยมตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ บทเพลง หนังสืออ่าน เป็นทั้งเครื่องปลูกฝัง
ค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก  ในขณะเดียวกันสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นเครื่องท าลายหรือ
ขวางกั้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้ด้วย 

7.6 โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ใน
สถานศึกษา  

 
8. กีรติ บุญเจือ (2542: 97-105) ได้กล่าวถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักเรียน ดังนี้ 

8.1 พึงหาโอกาสเรียนรู้ให้เข้าใจวิธีการใช้เหตุผลและขอบเขตเหตุผลโดยเร็วที่สุดตาม
ระดับของวัย 

8.2 พึงยอมรับทุกอย่างด้วยเหตุผล พึงรับพิจารณาความคิดทุกอย่างที่มีเหตุผลด้วย
ความเคารพ แม้ตนเองจะยังไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนั้น 

8.3 พึงเคารพความคิดที่มีเหตุผลของตนเองและของคนอ่ืนทุกคน ในทางปฏิบัติพึง
หาทางประนีประนอมความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาทางสายกลางซึ่งทุกฝ่ายจะต้องได้บ้าง เสียสละ
บ้าง 

8.4 พึงถือว่า การเรียนมิใช่เป็นการกอบโกยหาวิธีได้เปรียบคนอ่ืนในสังคม แต่การเรียน 
คือ การสร้างบุคลิกภาพ จึงไม่พึงแข่งขันและกีดกันซึ่งกันและกัน 

8.5 พึงถือว่า ชีวิตในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง ไม่ใช่ชีวิตชั่วคราวในรถโดยสาร 
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8.6 พึงสร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมอุดมการณ์ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทัน
สถานการณ์อยู่เสมอ 

8.7 พึงมีความสุจริตในการท าการบ้านและในการสอบ 
8.8 พึงถือว่า เกียรติอยู่เหนือผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น  
8.9 พึงฝึกน้ าใจนักกีฬาในการแข่งขันทุกประเภท 
8.10 พึงให้เกียรติครูและเพื่อนเสมอ 
8.11 พึงถือว่าสิทธิจะต้องควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบเสมอ  
 

9. ปราชญา กล้าผจัญ (2548: 290) ได้กล่าวถึงแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาและปฏิบัติจริยธรรม ควรท าดังนี้ 

9.1 ต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างที่ดี และให้ปฏิบัติตาม เป็นเวลานานเพียงพอ
จนเป็นนิสัย 

9.2 ต้องให้การศึกษาอบรมอย่างลึกซึ้งเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องกันไปเป็นเวลานานพอเพื่อ
ช่วยให้เกิด ความคิดเห็นที่ถูกต้อง 

9.3 ต้องให้มีโครงการแนะแนวโดยใช้ธรรมะขึ้นในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เพื่อ
ท าหน้าที่ชี้แจง ให้ข้อคิด ชี้แนวในการแก้ไขปัญหาชีวิตบางประการ ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ ใจคอ
มั่นคง ไม่เอนเอียงไปในทางชั่ว 

9.4 การได้มีโอกาสได้พูด ได้เขียนด้วยตนเอง นอกเหนือไปจากการอ่านและการฟัง 
ย่อมส่งเสริมหึความคิดและความเข้าใจได้งอกงามขึ้นเป็นอย่างดี 

  
10. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2544 : 29 อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจญ (2548 : 290) ได้

กล่าวถึง การสร้างบัณฑิตให้มีจิตส านึกจริยธรรม โดยได้สรุปมาจากบทความของ เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ เรื่อง การสร้างบัณฑิตให้มีจิตส านึกจริยธรรม ควรมาจากระบบการศึกษาซึ่งครู
อาจารย์ควรปฏิบัติดังนี้ 

10.1 แทรกหัวข้อจริยธรรมประยุกต์ในทุกวิชาที่สอน  
 หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรมีการสอนจริยธรรมแทรกเป็นส่วน

หนึ่งของทุก ๆ วิชา ในลักษณะประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิชานั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องแยกสอนวิชา
จริยธรรมต่างหาก แต่เป็นบทหนึ่งในหลักสูตร 

10.2 สอนเชิงบูรณาการวิชาสาขาต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยง  
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 การที่นักศึกษาจะสามารถใช้จริยธรรมได้อย่างถูกต้องในสังคมต่อไปได้น้ัน จ าเป็น
ที่จะต้องมีความเข้าใจโลก สังคม และชีวิต เพื่อที่จะไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีความ
เข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยโดยมีการศึกษาเชิงบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เมื่อจบการศึกษา
ออกไปสิ่งที่ศึกษาสอดแทรกไว้ในทุก ๆ เนื้อหาวิชา ผนวกกับภาคปฏิบัติที่ได้ฝึกทดลอง ได้ฝึกค้นหา
กรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างมาน าเสนอในชั้นเรียน จะท าให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและสามารถ
น าเอาความรู้ หลักการ ทฤษฎีทั้งหลายไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและชีวิตการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

10.3 สอนวิชาจริยธรรมประยุกต์ “ลึกซึ้ง” เป็นวิชาเฉพาะของสาขา 
 วิชาจริยธรรมของแต่ละสาขาวิชา ควรมีวิชาที่แยกออกมาเฉพาะด้วย โดยมุ่งเน้น

ที่จะกล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชานั้น ๆ เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในการตอบ
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันและร่วมกันพยายามหาทางออกใน
แนวทางที่ถูกต้อง โดยชี้ให้เห็นว่า การขาดจริยธรรมในปัจจุบันรุนแรงเพียงใด ขณะเดียวกันก็ควร
สอนให้รู้ซึ้งถึงปรัชญาเบื้องหลังของวิชานั้น ๆ ที่ส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเพียงแค่ประกอบอาชีพ แต่มุ่ง
เพื่อการเรียนรู้ และการรับใช้สังคมเป็นหลัก 

10.4 สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมสร้างสรรค์จริยธรรม  
 สถาบันการศึกษาควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมในการท า

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในความดี
งาม ในคุณค่าการเสียสละเพื่อผู้อื่น ผ่านประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ผู้ตกทุกข์ได้
ยากล าบากเดือดร้อน 

10.5 สอนด้วย “แบบอย่างชีวิต” ของอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมบ่มนิสัย ให้ความรู้แก่ศิษย์ ควรจะเป็นผู้ที่

ประพฤติตนแบบผู้ทรงศีล มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ สามารถสอน
บริหารงานด้วยการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ชนิดที่เรียกว่า Management by example เนื่องจากการ
กระท าหรือการปฏิบัติเป็นกิจวัตรจนติดเป็นนิสัยน้ันจะมีน้ าหนักมากกว่าค าพูดที่สอนไปแต่ท าไม่ได้  

 
11. พรนพ พุกกะพันธ์ (2544 : 357) ได้สรุปสาระส าคัญของสิ่งที่อาจารย์ควรปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสอนจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้  
11.1 สถาบันการศึกษาต้ังขึ้นมาเพื่อรับใช้ให้บริการให้ประโยชน์แก่นักศึกษา มิได้ต้ังขึ้น

มาเพื่อให้อาจารย์มีงานท าแต่เพียงอย่างเดียว หรือให้เจ้าของสถาบันการศึกษามีรายได้เป็นกอบ
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เป็นก า นักศึกษาก็มิใช่ทาสของสถาบันการศึกษา ดังนั้น อาจารย์จะท าอย่างไรให้คิดถึงประโยชน์
ของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 

11.2 อาจารย์จะสั่งการใด ก่อนที่จะใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจ จะต้องมีการจูงใจเพื่อให้
นักศึกษาท าตาม หรือเห็นด้วยโดยสมัครใจ ไม่ใช้วิธีบังคับ นอกจากจะบังคับด้วยมติมหาชน หรือ
มติของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 

11.3 การท างานใด ๆ อาจารย์ต้องค านึงด้วยว่า “วิธีการ” เหมาะสมหรือไม่ อย่าเห็นแก่
ผลลัพธ์แต่เพียงอย่างเดียว ต้องให้วิธีการหรือเครื่องมือแก่นักศึกษาในการท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษา 

11.4 ความเสมอภาคในหมู่นักศึกษาและในหมู่อาจารย์ คือวิถีประชาธิปไตยที่ต้องท า
ในทุก ๆ เรื่อง อย่าให้มีการใช้อ านาจข่มขู่ หรือมีอภิสิทธิ์ในวงการศึกษาเป็นอันขาด เพราะนักศึกษา
จะจ าเอาสิ่งที่อาจารย์ท ากับเขาแล้วน าไปใช้ ส่วนวิธีสอนหรือหลักการที่อาจารย์สอนให้นักศึกษา
จ าและบอกให้ท านั้น เขาจะไม่จ าและจะไม่ท า แต่จะท าอย่างที่อาจารย์ท า อาจารย์จึงจ าเป็นต้องมี
จริยธรรมให้เป็นตัวอย่าง และจะต้องสอนด้วยวิธีการสอนที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และจ า
จากวิธีการจริง ดีกว่าจ าจากสิ่งที่อาจารย์บอกให้จ าหรือแนะน าให้ท า 

11.5 การสอนในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ต้องถึงว่าการสอนคือกระบวนการ 2 ทาง 
คือ อาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษา และให้โอกาสนักศึกษาออกความคิดเห็น โดยอาจารย์ถือว่า
นักศึกษาแต่ละคนมีความส าคัญ และมีความคิดเป็นของตนเอง อาจารย์ก็ได้รับความรู้และ
ความคิดจากนักศึกษาไปในตัวด้วย การสอนจึงมีทั้งการให้และการยอมรับ ทั้งนี้ เพราะอาจารย์
ยอมรับนับถือในความส าคัญของนักศึกษาแต่ละคน และจะต้องซักถามหรือเปิดโอกาสให้แต่ละคน
ได้ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียนอย่างทั่วถึง 

11.6 สอนให้นักศึกษามีความเคารพมติส่วนใหญ่ในชั้น แต่ต้องเคารพความคิดเห็นของ
คนส่วนน้อยด้วย คือมิใช่ยังไม่ทันให้แสดงความคิดเห็นมากพอ ก็ให้ลงคะแนนแล้วอย่างนี้พวกมี
เพื่อนมาก พวกมากก็จะชนะ ต้องให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นก่อน จึงให้ลงคะแนน และ
แม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อมีมติออกมาแล้ว ก็ต้องยอมรับท าตามมติของคนส่วนใหญ่นั้นด้วย 

11.7 การออกระเบียบใด ๆ ในสถานศึกษา ถ้าจะให้อาจารย์ปฏิบัติ ต้องมีตัวแทนของ
อาจารย์ร่วมรับทราบ ร่วมลงมติด้วย ถ้าจะให้นักศึกษาปฏิบัติ ก็ต้องให้มีนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
ร่วมรับทราบ และร่วมตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกัน ควรให้เขามีโอกาสอภิปราย แสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะออกเป็นระเบียบเอามาใช้ 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรมมีพื้นฐานมาจากวิถี
การด ารงชีวิต มีทั้งจริยธรรมเกี่ยวกับตนเอง จริยธรรมเกี่ยวกับสังคม จึงท าให้มนุษย์ทุกคนต้องมี
การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ด้วยการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ว่า จะมีอาชีพใดก็ต้องท าหน้าที่
ของตนให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ทั้งการคิด การพูด และการกระท า  การจะปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีจริยธรรมนั้น สถาบันการศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับศิษย์เพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่าของ
จริยธรรมจริง ๆ  
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 มีนักวิชาการและนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมไว้หลายท่าน 
ดังนี้ 
 เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ พบว่า  นักศึกษาโดยส่วนรวมเห็นว่า
พฤติกรรมทางจริยธรรมมีความส าคัญ ทั้งต่อตัวนักศึกษาและต่อสังคมในระดับมาก และวิทยาเขต
ภาคใต้ยังไม่มีแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา จุดมุ่งหมาย
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไม่เด่นชัด โครงการกิจกรรมมีน้อยและการจัดการยังไม่
เป็นระบบ  

สุทธิภรณ์ แหยมรักษา (2546) ได้ท าศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า  

1. พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อ
สถาบัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อการเล่าเรียน  

2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบจ าแนกตามเพศ พิจารณาโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน พบว่า นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามชั้นปีที่ก าลังศึกษา พิจารณาโดยรวมพบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจ าแนกตามผลการเรียน พิจารณาโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน พบว่า นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรด
เฉลี่ย 1.00-2.99 มีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ (2547) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิง
จริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบว่า 1) เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมวินัยในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชั้นปี โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด      
2) นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่สูง มีพฤติกรรมวินัยในตนเองแตกต่างกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ต่ า โดย
นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมวินัยในตนเองมากกว่านักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สุภาวดี พรประสิทธิ์กุล (2547) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ทั้ง 7 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความเมตตากรุณา 
การรักษาระเบียบวินัย และความสามัคคี อยู่ในระดับสูง และตัวแปรที่สัมพันธ์กับพัฒนาการ
จริยธรรม ได้แก่ อายุงาน   ต าแหน่ง รายได้ ส่วนตัวแปรที่เหลือ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และระดับการศึกษา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 ณรงค์ วงษ์พานิช (2548) ได้ท าการศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารและครูต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี พบว่าผู้บริหารและครูมีความคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี ทั้ง 4 ด้าน โดยมีความคาดหวังสูง
เรียงล าดับ ดังนี้ 1) คุณลักษณะส่วนตน ด้านการสื่อสาร คาดหวังในด้านการอธิบายถ่ายทอด
ความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ด้านลักษณะท่าทาง คาดหวังในด้านการแต่งกายเหมาะสมกับวิชาชีพ
ครู ด้านมนุษยสัมพันธ์ คาดหวังในด้านการอธิบาย ยกย่อง และให้เกียรติผู้เรียนและเพื่อนครู       
2) คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ คาดหวังในด้านจรรยาบรรณครู ด้านเทคนิควิธี คาดหวัง
ในด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรมระหว่างการเรียนการสอน 3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม คาดหวังในด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น และวิชาชีพครู การแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการในการสอนอยู่เสมอ การควบคุมระงับอารมณ์ได้ พอใจในสิ่งที่ตนเองท า
อยู่และท าตัวเป็นตัวอย่างให้ศิษย์เห็น ปฏิบัติงานครูด้วยความซื่อตรง ไม่ละทิ้งหน้าที่ในการสอน
และงานครูที่รับผิดชอบและมีจิตใจน้ าใจดีต่อผู้เรียนและเพื่อนครู 4) ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ 
เกี่ยวกับความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู คาดหวังในด้านมีจิตส านึกในความเป็นครู 
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 ธนวัฒน์ สุวรรณจรัส (2548) ได้ท าการศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า (1) คุณธรรมที่มีความถี่ปรากฏใน
เอกสารสูง ได้แก่ ความเสียสละ อดทน หน้าที่ และความเพียร ความถี่ปานกลาง ได้แก่ ความสุจริต 
กตัญญู และเพื่อประชาชน และความถี่ต่ า ได้แก่ ความเมตตา สติปัญญา และความถูกต้องเป็น
ธรรม (2) ระดับคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทย ประเมินโดยแบบประเมินคุณธรรมนิสิตนักศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีลักษณะเป็น Rubric scoring สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สูง ได้แก่ คุณธรรมด้านหน้าที่ เพื่อประชาชน และสติปัญญา ปานกลาง 
ได้แก่ ความเสียสละอดทน ความถูกต้องเป็นธรรม และความเพียร และต่ า ได้แก่ ความสุจริต 
ความเมตตา และความกตัญญู (3) บริบทของระบบสังคมและเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคุณธรรม
ในนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในเชิงลบกล่าวคือ มีความเสื่อมถอยลง (4) ผลการวิจัยขั้น
สุดท้ายได้แผนยุทะศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต 
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย 
การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ น าผลการวิจัยเป็นหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
โดยค านึงถึง วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์การของแต่ละสถาบัน โดยควรมีการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายสูงสุดคือ 
บัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

นิตยา ก่ าทา (2548) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมในภาพรวม 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความ
ยุติธรรม  
 ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2548) ได้ท าการศึกษาค่านิยมทางจริยธรรมของนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า 
 1. นักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) มีค่าเฉลี่ยของค่านิยมทางจริยธรรมเท่ากับ 1.7 ถือ
ว่ามีค่านิยมทางจริยธรรมระดับปานกลาง 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับค่านิยมทางจริยธรรม 5 ด้าน 
ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าด้านความ
เมตตากรุณา มี 6 ปัจจัย ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ล าดับการเกิด รายได้ของผู้อุปการะ อาชีพของบิดา 
และการศึกษาของบิดา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มี 5 ปัจจัย ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ล าดับการเกิด และอาชีพของมารดา ด้านความขยันหมั่นเพียร มี 5 ปัจจัย ได้แก่ เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว ล าดับการเกิด และการศึกษาของมารดา ด้านความมี
วินัย พบว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสภาพครอบครัว และด้านความ
อดทนอดกลั้น มี 8 ปัจจัย ได้แก่ ภูมิล าเนา สาขาวิชา สภาพครอบครัว ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ
นักศึกษา (ไม่รวมค่าที่พักอาศัย) การพักอาศัยกับบุคคล ผู้อุปการะ รายได้ของผู้อุปการะ และ
อาชีพของมารดา 
 สมนึก แก้ววิไล (2548) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของ
นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร พบว่า  
(1) การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการพึ่งตนเอง 
ด้านความมีระเบียบวินัย และด้านความรับผิดชอบ ตามล าดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตามล าดับ (2) การเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ พบว่า การปฏิบัติตนทางจริยธรรม
โดยรวมของนักศึกษาเพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาเพศหญิงอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความกตัญญูกตเวที 
รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ผลการเปรียบเทียบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ด้าน คือ ด้าน
ความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบและด้านการพึ่งตนเอง (3) การ
เปรียบเทียบการปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า การปฏิบัติตนทางจริยธรรมโดยรวมของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (ต่ า
กว่า 2.00) อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง (2.00 – 2.99) 
และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (3.00 – 4.00) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ปานกลาง และสูง ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
กตัญญูกตเวที รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ยกเว้นนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
รองลงมาคือ ด้านความมีระเบียบวินัย ผลการเปรียบเทียบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ด้าน คือ 
ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการพึ่งตนเอง 
 วัชราภรณ์ มานิมนต์ (2549) ได้ท าการศึกษาจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์การ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ าทิพย์ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยด้านความ
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ซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความมีระเบียบวินัย ความขยันและความรับผิดชอบ
ตามล าดับ ผลการจ าแนกระดับจริยธรรมตามภูมิหลังทางสังคมประชากร พบว่าเพศหญิงจะมี
จริยธรรมมากกว่าเพศชาย ผู้จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและผู้ที่จบปริญญาโทจะมี
จริยธรรมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ผู้ที่มีต าแหน่งบริหารและผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวจะมีจริยธรรมสูงกว่า
กลุ่มอื่น ๆ ส าหรับอายุตัวอายุงานและสถานภาพสมรสพบว่าไม่มีความแตกต่างในระดับจริยธรรม 
 สันถวี นิยมทรัพย์ (2549) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 
 1. นักศึกษามีจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามี
จริยธรรมในระดับมากด้านสัมมากัมมันตะมากที่สุด รองลงมาคือสัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมา
สังกัปปะ และสัมมาอาชีวะ 
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีจริยธรรมในระดับมากเหมือนกัน ได้แก่ ด้านสัมมาทิฐิ 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และสัมมาวายามะ ในระดับปานกลางเหมือนกัน ได้แก่ สัมมาวาจา 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จริยธรรมของนักศึกษาชายและหญิงที่อยู่ในระดับต่างกันคือ นักศึกษา
หญิงอยู่ในระดับมาก นักศึกษาชายอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสัมมาสังกัปปะ 
 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 มีจริยธรรมในระดับมากเหมือนกัน ได้แก่ ด้านสัมมาทิฐิ 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาวายามะ 
  โชคชัย ปัญญาค า (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพลักษณะด้าน
จริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า (1) คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่โดยภาพรวมและแยกตามคณะ พบว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูงและคุณลักษณะด้านจริยธรรมที่มีมากเป็นอันดับแรกคือ การเป็นผู้ตรงต่อเวลา (2) ผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ 
การรับรู้ถึงกิจกรรมส่งจริยธรรม และการรับรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู สามารถร่วมกัน
พยากรณ์คุณลักษณะด้านจริยธรรมได้ร้อยละ 38.60  
 ณฐมน ปัญญาวัชระ (2550) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า (1) คุณลักษณะด้านจริยธรรมด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความสุจริตเที่ยงธรรม และด้านความอดทนอดกลั้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน (2) นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีระดับชั้น ภูมิล าเนา และสถานภาพสมรส
ของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณลักษณะด้านจริยธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 (3) นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะด้านจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 อาภรณ์ พลเสน (2550) ได้ท าการศึกษาผลการวิเคราะห์ตัวแปรพหุของคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของราชนาวีไทย พบว่า (1) เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความ
ยุติธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความอดทน ของราชนาวีไทย พบว่า (1.1) นักเรียน
เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ นักเรียนนายเรือ และข้าราชการทหารเรือ พบว่า นักเรียนเตรียมทหาร
เหล่าทหารเรือ  มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่านักเรียนนายเรือ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ ความมีวินัยและความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ข้าราชการทหารเรือ มีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่านักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ ใน 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความขยันหมั่นเพียร และความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้าราชการ
ทหารเรือ มีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่านักเรียนนายเรือใน 6 ด้าน ได้แก่ ความมีสติสัมปชัญญะ 
ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความอดทน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (1.2) นักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ ที่มีระดับชั้นปีแตกต่างกัน 
พบว่า นักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า ชั้นปีท่ี 1 ใน 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีสติสัมปชัญญะ และด้านความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ ชั้นปีท่ี 3 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า ชั้นปีท่ี 2 ใน 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (1.3) นักเรียนนายเรือ ที่มี
ระดับชั้นปีแตกต่างกัน พบว่า นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าชั้นปีที่ 3 
ใน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 
มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าชั้นปีที่ 3 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีสติสัมปชัญญะ ด้านความ
มีวินัย และด้านความอดทน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (1.4) ข้าราชการทหารเรือ ที่มี
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน พบว่า ข้าราชการทหารเรือ ที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 10 ปี มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 6 ปี ทุก
ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้าราชการทหารเรือ ที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 10 ปี มีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 6-10 ปี 
ใน 1 ด้น คือ ด้านความมีสติสัมปชัญญะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) แนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ นักเรียนนายเรือ และข้าราชการ
ทหารเรือ พบว่า (2.1) ส าหรับนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือและนักเรียนนายเรือ ด้าน
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กองทัพเรือต้องมีนโยบายเป็นรูปธรรม ด้านโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายเรือ มีความ
ร่วมมือและประสานงานระหว่าง 2 โรงเรียน กับสถาบันครอบครัว คัดเลือกครูและนายทหาร
ปกครอง และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ด้านหลักสูตร บรรจุเนื้อหาจริยศึกษาและสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน ด้านครู/นายทหารปกครอง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ และด้านตัว
นักเรียนมีการสอบคัดเลือก ทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรม (2.2) ส าหรับข้าราชการทหารเรือ 
ด้านกองทัพเรือ ต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน ด้านหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนให้มีการวิจัยและใช้ประกอบการพิจารณาบ าเหน็จ การโยกย้าย และ
บรรจุต าแหน่ง 
 ปราณี ตันตยานุบุตร (2551) ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า (1) ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ด้านความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความยุติธรรม ความอุตสาหะ และการเคารพผู้อาวุโส 
อยู่ในระดับควรท า ส่วนด้านความกตัญญูกตเวที และความเสียสละ อยู่ในระดับควรท าอย่างยิ่ง
ส าหรับด้านการประหยัดและการออมทรัพย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐเห็นว่าควรท า ส่วน
เอกชนเห็นว่าควรท าอย่างยิ่ง เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยที่ได้ด้วยสถิติ t ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสูง
กว่ารัฐ (2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
กับเอกชน โดยภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐมีค่าเฉลี่ยระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่
ในขั้นที่ 5 ตามแนวคิดทฤษฎีของโคลเบิร์ก นั่นคือ อยู่ในขั้นหลักการมีเหตุผลและค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 4 นั่นคือ 
อยู่ในขั้นหลักการท าตามหน้าที่และระเบียบของสังคม เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยที่ได้
ด้วยสถิติ t ที่ระดับนัยส าคัญ .05 พบว่า  ค่าเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรมมีค่าไม่แตกต่างกัน นักศึกษา
ทั้ง 2 แห่งมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คืออยู่ในขั้นหลักการท าตามหน้าที่
และระเบียบของสังคม มีเหตุผลและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาด้านธุรกิจกับไม่ใช่ด้านธุรกิจ โดยภาพรวม
นักศึกษาที่ไม่ใช่ด้านธุรกิจมีค่าเฉลี่ยระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 5 นั่นคือ อยู่ในขั้น
หลักการมีเหตุผลและค านึงถุงผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับค่าเฉลี่ยระดับการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาด้านธุรกิจอยู่ในขั้นที่ 4 นั่นคือ อยู่ในขั้นหลักการท าตามหน้าที่และระเบียบ
ของสังคม เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยที่ได้ด้วยสถิติ t ที่ระดับนัยส าคัญ .05 พบว่า 
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ค่าเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรมมีค่าไม่แตกต่างกัน นักศึกษาทั้ง 1 สาขาวิชามีการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในระดับใกล้เคียงกัน คืออยู่ในขั้นหลักการท าตามหน้าที่และระเบียบของสังคม มีเหตุผล
และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

บุญเรือน เติมสารทรัพย์ (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า  (1) นักศึกษามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวม 6 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
สามัคคี ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านความยุติธรรม (2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(3) นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงด้านความยุติธรรมเท่านั้นที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) 
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (6) นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน มี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (7) นักศึกษาที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวม และ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นงลักษณ์ ใจฉลาด (2553) ได้ท าการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของ
นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า (1) การศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม การสอดแทรก
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา การก าหนดเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตร การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสร้างภาพแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และยึดมั่นในประชาธิปไตย และการจัดกิจกรรมเชิงบรูณาการอย่างสร้างสรรค์ (2) การสร้าง
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย (2.1) ด้าน
บทบาทของผู้สอนมี 3 องค์ประกอบ คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และการสอดแทรกในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา (2.2) ด้านบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามี 5 องค์ประกอบ คือ  การก าหนดเป็น
รายวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตร การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา การจัด
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและยึดมั่นในประชาธิปไตย การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ (3) การประเมินรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารในคณะมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม จะเห็น
ได้ว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนักศึกษาทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัดอดออม ความอดทนอดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย และความเสียสละ และผู้วิจัยได้น าแนวคิดต่างๆ น ามาสร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จริยธรรมของนักศึกษา 8 ด้าน 
  1) ความขยันหมั่นเพียร    2) ความซื่อสัตย์สุจริต  
  3) ความประหยัดอดออม 4) ความอดทน อดกลั้น 
  5) ความยุติธรรม             6) ความรับผิดชอบ 
  7) ความมีระเบียบวินัย     8) ความเสียสละ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ อายุ ล าดับบุตร ชั้นปีที่ศึกษา ภูมิล าเนา 
- รายรับ - รายจ่าย การท างานพิเศษ 
- สถานที่พักอาศัย  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   

ปัจจัยด้านครอบครัว 
- การศึกษาของบิดา-มารดา 
- รายได้ของบิดา-มารดา 
- อาชีพของบิดา-มารดา 
- ความสัมพันธ์ของบิดา-มารดา 
   

ปัจจัยด้านการศึกษา 
- หลักสูตรวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
- การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
 
   

พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาทั้ง 8 ด้าน 
   

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกดังนี้ 
1. ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม 
4. ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ 

www.ssru.ac.th



 
บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
     การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จ านวน 98,692 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) 

 

กลุ่มตัวอย่าง  
 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 175) ซึ่งต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ก าหนดประชากรที่ท าการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  6 แห่ง 
จ านวน 98,692 คน   

ข้ันท่ี 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 175) ได้ทั้งหมด 400 คน 
  ข้ันท่ี 3 สุ่มนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง และทุกชั้นปีที่ก าลัง
ศึกษาต้ังแต่ชั้นปีที่ 1-4  
  ข้ันท่ี 4 สุ่มนักศึกษาตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามมหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 420 คน โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
 
ล าดับที่ มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 70 16.67 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 70 16.67 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 70 16.67 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 70 16.67 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 70 16.67 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 70 16.67 
 รวม 420 100.000 

 
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการ
สนทนาเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่ม 6 กลุ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 
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กรอบเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 
1. ความขยันหมั่นเพียร  
2. ความซื่อสัตย์สุจริต  
3. ความประหยัดอดออม  
4. ความอดทน อดกลั้น 
5. ความยุติธรรม 
6. ความรับผิดชอบ 
7. ความมีระเบียบวินัย 
8. ความเสียสละ 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณและเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
3.2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ 

เครื่องมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 8 ด้าน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความประหยัดอดออม ความอดทนอดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 
และความเสียสละแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
ได้แก่ข้อมูล เพศ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรม 
โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า ( Rating scale) แบบ 5 

ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบโดย ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการจะตอบเพียงข้อ เดียวในหนึ่ง
ข้อความ ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 60 ข้อ โดยครอบคลุมพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 8 ด้าน 

   
  ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
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   2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   3. เขียนนิยามพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความขยันหมั่นเพียร หมายถึง มีความมานะพยายาม 
เอาใจใส่ต่องานด้วยความกระตือรือร้น เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือความ
ต้องการ     

2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม  ตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 
     3) ด้านความประหยัดอดออม หมายถึง การใช้สิ่งของทั้งหลาย
อย่างพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น มีความประหยัดในการใช้จ่ายเงิน ใช้สิ่งของ
อย่างรู้คุณค่า รู้จักการเก็บออมเงิน 
     4)  ด้านความอดทน อดกลั้น หมายถึง  ความเข้มแข็งของจิตใจ
ของบุคคลในการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ และกระท าแต่ความดี แม้จะ
ถูกกระท ากับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 
     5)  ด้านความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง เที่ยงธรรม และชอบด้วยเหตุผล ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
     6)  ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง  มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย ด้วยการดูแลเอาใจใส่
อย่างเต็มความสามารถ 

7) ด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผน มารยาท กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม  
    8) ด้านความเสียสละ  หมายถึง การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
การแบ่งปันให้ผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือท้ังทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา 
   4. สร้างแบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ตรงตามนิยามแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน 
   5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้
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สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
   6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ ( Try 
out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วน าผลจากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
              ระดับการปฏิบัติ         เกณฑ์การให้คะแนน 
   ท าเป็นประจ า   ให้  5  คะแนน 
   ท าเ กือบทุกครั้ง   ให้  4  คะแนน 
   ท าเป็นบางครั้ง   ให้  3  คะแนน 
   นาน ๆ ท าครั้ง   ให้  2  คะแนน 
   ไม่เคยเลย   ให้  1  คะแนน  

จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน ามาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยถือเกณฑ์ ดังนี้  
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.67-5.00  หมายถึง ระดับจริยธรรมสูง  
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.66  หมายถึง ระดับจริยธรรมปานกลาง  
   ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.33  หมายถึง ระดับจริยธรรมต่ า  
  น าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น ( reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9406 
   7. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย  
 
 3.2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
  3.2.2.1 ผู้วิจัยถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  3.2.2.2 แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นข้อค าถามที่พัฒนาขึ้นจากการ -
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมทั้ง 8 ด้าน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.2.2.3 เครื่องบันทึกเทป 
  3.2.2.4 สมุดบันทึกภาคสนาม 
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  3.2.2.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
จากนั้นน าเครื่องมือไปทดสอบกับ นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความชัดเจนของข้อค าถาม 
ปฏิกิริยาของผู้ตอบ และความต่อเนื่องของเนื้อหา โดยการสนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสียงเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
  
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 

3.3.1.1 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
   1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนัก ศึกษาใน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม  255 5 โดยท าการแจก แบบสอบถาม ให้กับนัก ศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน  
   2) ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขั้นตอนการตอบแบบสอบถามให้นักศึกษาเข้าใจ จากนั้นให้นัก ศึกษาลงมือตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง  
  3.3.1.2 น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 
 3.3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการสนทนากลุ่มมีทั้งหมด 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 6 
ครั้ง ผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการสนทนาและบันทึกเทป หลังจากการสนทนากลุ่มเสร็จจะมีการ
สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาต่อไป 
 
3.4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามล าดับดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  
   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหา
ค่าความถี่ และร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ มหาวิทยาลัย ชั้นปี รายรับ รายจ่าย สถานที่พักอาศัย 
การศึกษาของบิดา-มารดา รายได้ของบิดา-มารดา  อาชีพของบิดา-มารดา  ความสัมพันธ์ของบิดา-
มารดา รายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับ พฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้าน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย    

เป็นการ หาเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยภาพรวมและรายด้าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
  ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย  
   เป็น การเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย  โดยใช้สถิติทดสอบ   t– test 
และ One – way ANOVA ทดสอบรายคู่ตามวิธีของตูก้ี (Tukey Method) เนื่องจากลุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากัน  
  
 3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาใน
ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจากน้ันได้น าผลการจดบันทึกข้อมูลและเทปบันทึกมา วิเคราะห์
ประกอบ และท าการจัดประเภทข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้เห็น แนวทางการพัฒนา พฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน

เขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี มหาวิทยาลัย  และภูมิล าเนา 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้แยกการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ มหาวิทยาลัย ชั้นปี รายรับ รายจ่าย สถานที่พักอาศัย การศึกษาของ
บิดา-มารดา  รายได้ของบิดา-มารดา  อาชีพของบิดา-มารดา  ความสัมพันธ์ของบิดา-มารดา  
รายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม  
 4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย  
  เป็นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย  ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA โดยเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีของ Tukey เนื่องจากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากัน  

4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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4.1 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตาม เพศ อายุ มหาวิทยาลัย และชั้นปี 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 158 37.60 
 หญิง 262 62.40 
 รวม 420 100.00 
อายุ ต่ ากว่า 18 ปี 9 2.10 
 18  ปี 66 15.70 
 19  ปี 85 20.30 
 20  ปี 82 19.50 
 21  ปี 94 22.40 
 22  ปี 74 17.60 
 อ่ืน ๆ  10 2.40 
 รวม 420 100.00 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 70 16.67 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 70 16.67 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 70 16.67 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 70 16.67 
 รวม 420 100.00 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 99 23.60 
 ชั้นปีที่ 2 110 26.20 
 ชั้นปีที่ 3 90 21.40 
 ชั้นปีที่ 4 121 28.80 
 รวม 420 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา  จ าแนกตามข้อมูล ทั่วไปของนักศึกษาตาม
เพศ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 ส่วนเพศชาย
ม ีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 

จ าแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี จ าวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.40 รองลงมาอายุ 19 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 และมีอายุจ านวนน้อยที่สุดคือ 
อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามล าดับ 

จ าแนกตาม มหาวิทยาลัย  พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ากัน 

จ าแนกตามชั้นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.60 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 121 คิดเป็นร้อยละ 28.80  
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามรายรับ รายจ่าย สถานที่อยู่อาศัย 

ภูมิล าเนา และล าดับบุตร 

 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

รายรับ ต่ ากว่า 3,000 บาท 58 13.80 
 3,000-5,000 บาท 145 34.60 
 5,001-8,000 บาท 124 29.50 
 8,001-10,000 บาท 53 12.60 
 มากกว่า 10,000 บาท 40   9.50 
 รวม 420 100.00 
รายจ่าย ต่ ากว่า 3,000 บาท 62 14.80 
 3,000-5,000 บาท 168 40.00 
 5,001-8,000 บาท 118 28.10 
 8,001-10,000 บาท 51 12.10 
 มากกว่า 10,000 บาท 21   5.00 
 รวม 420 100.00 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานที่อยู่อาศัย บ้านตนเอง 135 32.10 
 บ้านญาติ 25   6.00 
 หอพัก 247 58.80 
 อ่ืน ๆ 13   3.10 
 รวม 420 100.00 
ภูมิล าเนา กรุงเทพฯหรือปริมณฑล 196 46.70 
 ภาคเหนือ 39   9.30 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 16.40 
 ภาคกลาง 44 10.50 
 ภาคตะวันออก 16   3.80 
 ภาคตะวันตก 9   2.10 
 ภาคใต้ 47 11.20 
 รวม 420 100.00 
ล าดับบุตร ล าดับที่ 1 220 52.40 
 ล าดับที่ 2 136 32.40 
 ล าดับที่ 3 47 11.20 
 อ่ืน ๆ 17   4.00 
 รวม 420 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามรายรับ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มี

รายรับที่ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 รองลงมามีรายรับ 
5,001 – 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และมีรายรับมากกว่า 10,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดับ 

จ าแนกตามรายจ่าย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายจ่ายที่ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีรายจ่าย 5,001 – 8,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
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118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 และมีรายจ่ายมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 

จ าแนกตามสถานที่อยู่อาศัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยที่หอพัก จ านวน 247 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาอาศัยที่บ้านตนเอง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 อาศัยที่
บ้านญาติ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอาศัยที่อ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.10 ตามล าดับ 

จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า นักศึกษามีภูมิล าเนาส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.40 และภาคตะวันตกมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

จ าแนกตามล าดับบุตร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุตรล าดับที่ 1 จ านวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาเป็นบุตรล าดับที่ 2 จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 เป็นบุตร
ล าดับที่ 3 จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 และเป็นบุตรล าดับอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00  
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามการศึกษาบิดา-มารดา อาชีพบิดา-มารดา 
ความสัมพันธ์ของบิดามารดา และผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาบิดา ประถมศึกษา 106 25.20 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 46 11.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 88 21.00 
 อนุปริญญา/ปวส. 42 10.00 
 ปริญญาตรี 100 23.80 
 สูงกว่าปริญญาตรี 38 9.00 
 รวม 420 100.00 
การศึกษามารดา ประถมศึกษา 136 32.40 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 46 11.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 99 23.50 
 อนุปริญญา/ปวส. 35 8.30 
 ปริญญาตรี 79 18.80 
 สูงกว่าปริญญาตรี 25 6.00 
 รวม 420 100.00 
อาชีพบิดา รับราชการ 86 20.50 
 ลูกจ้าง 15 3.60 
 รัฐวิสาหกิจ 20 4.80 
 พนักงานบริษัท/ห้างร้าน 39 9.30 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 120 28.50 
 รับจ้างทั่วไป 97 23.10 
 อ่ืน ๆ 43 10.20 
 รวม 420 100.00 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพมารดา รับราชการ 55 13.10 
 ลูกจ้าง 21 5.00 
 รัฐวิสาหกิจ 9 2.10 
 พนักงานบริษัท/ห้างร้าน 48 11.40 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 149 35.50 
 รับจ้างทั่วไป 81 19.30 
 อ่ืน ๆ 57 16.60 
 รวม 420 100.00 
ความสัมพันธ์   อยู่ด้วยกัน 317 75.50 
ของบิดามารดา แยกกันอยู่ 70 16.70 
 อ่ืน ๆ 33 7.8 
 รวม 420 100.00 
ผู้ปลูกฝังคุณธรรม บิดา 30 7.10 
จริยธรรมให้กับ มารดา 82 19.50 
นักศึกษา บิดาและมารดา 281 67.00 
 ญาติพี่น้อง 9 2.10 
 คร/ูอาจารย์ 11 2.60 
 อ่ืน ๆ 7 1.70 
 รวม 420 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จ าแนกตามการศึกษาของบิดา พบว่า  ส่วน

ใหญ่บิดาของนักศึกษามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดับ  

จ าแนกตามการศึกษาของมารดา พบว่า ส่วนใหญ่มารดาของนักศึกษามีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย/ปวส. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ  

จ าแนกตามอาชีพของบิดา พบว่า ส่วนใหญ่บิดามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 และ
มีอาชีพลูกจ้าง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ  

จ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่า ส่วนใหญ่มารดามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 
และมีอาชีพท างานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามล าดับ  

จ าแนกตามความสัมพันธ์ของบิดามารดา พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาของนักศึกษาอาศัย
อยู่ด้วยกัน จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาแยกกันอยู่ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.70 และอื่น ๆ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามล าดับ  

จ าแนกตามผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ท าหน้าที่ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา คือบิดาและมารดา จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 
รองลงมาเป็นมารดา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และอื่น ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.70 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

รายการ 
ความคิดเห็น 

ม ี ไม่ม ี
1. มีรายวิชาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 333 

(79.30%) 
87 

(20.30%) 
2. อาจารย์มีการสอดแทรกหลักคุธรรมจริยธรรมขณะท าการสอน  343 

(81.70%) 
77 

(18.30%) 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา 

337 
(80.20%) 

83 
(19.80%) 

4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

319 
(76.00%) 

101 
(24.00%) 

 
จากตารางที่ 4. 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาให้นักศึกษา
เรียน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30  

ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีการสอดแทรกหลักคุธรรม
จริยธรรมขณะท าการสอน จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70  

ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ พบว่านักศึกษาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 

ด้านการสนับสนุนงบประมาณ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ
ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 
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4.2 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย-

ราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวม 

 

พฤติกรรมทางจริยธรรม  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความขยันหมั่นเพียร 3.69 0.51 สูง 
2. ความซื่อสัตย์ 3.95 0.47 สูง 
3. ความประหยัดอดออม 3.33 0.61 ปานกลาง 
4. ความอดทน อดกลั้น 3.70 0.58 สูง 
5. ความยุติธรรม 4.01 0.56 สูง 
6. ความรับผิดชอบ 3.92 0.55 สูง 
7. ความมีระเบียบวินัย  3.77 0.52 สูง 
8. ความเสียสละ 3.86 0.61 สูง 

รวม 3.78 0.40 สูง 
   
 จากตารางที่ 4. 5 พบว่า พฤติกรรมทาง จริยธรรมของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยรวม  อยู่ในระดับสูง ( = 3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทาง จริยธรรมของ
นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้นจริยธรรมความประหยัดอดออมที่อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความขยันหมั่นเพียร 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
1 อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 3.19 0.93 ปานกลาง 
2 ต้ังใจเรียนขณะที่อาจารย์ท าการสอน 3.90 0.70 สูง 
3 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนจะรีบสอบถามอาจารย์ 3.49 0.87 ปานกลาง 
4 ทบทวนบทเรียนร่วมกับเพื่อนหลังเลิกเรียน 3.23 0.87 ปานกลาง 
5 ใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  3.42 0.83 ปานกลาง 
6 ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 4.04 0.86 สูง 
7 ท างานกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นจนส าเร็จ 4.00 0.77 สูง 
8 เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานจะรีบลงมือปฏิบัติ 3.80 0.76 สูง 
9 ส่งงานอาจารย์ตามเวลาที่ก าหนด   4.14 0.76 สูง 

รวม 3.69 0.51 สูง 
 
 จากตารางที่ 4. 6 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทาง จริยธรรมด้านความ ขยันหมั่นเพียรโดย
รวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5  มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความซื่อสัตย์ 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
10 ท าการบ้านหรือรายงานด้วยตนเอง 4.04 0.76 สูง 
11 เมื่อเก็บเงินหรือสิ่งของได้จะรีบหาทางคืนเจ้าของ 4.20 0.79 สูง 
12 ท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง 4.24 0.73 สูง 
13 ท่านเป็นคนรักษาค าพูดของตนเอง 4.18 0.71 สูง 
14 แจ้งค่าใช้จ่ายในการเรียนกับผู้ปกครองตามความเป็นจริง 4.18 0.80 สูง 
15 ไม่เอาสิ่งของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 4.08 0.99 สูง 
16 เข้าเรียนทุกครั้งถึงแม้บางครั้งอาจารย์ไม่ได้เช็คชื่อ 4.08 0.78 สูง 
17 เสนอผลงานหรือรายงานตามข้อค้นพบที่เป็นจริง 4.02 0.75 สูง 

รวม 4.13 0.53 สูง 
 
 จากตารางที่ 4. 7 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ( = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมทุกข้ออยู่ใน
ระดับสูง  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความประหยัดอดออม 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม  
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
18 การซื้อเสื้อผ้าจะค านึงถึงแฟชั่นเป็นหลัก 2.57 0.96 ปานกลาง 
19 มีการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง 3.65 0.81 ปานกลาง 
20 ท่านจะปิดน้ า ปิดไฟ หลังจากใช้งานเสร็จ 4.36 2.47 สูง 
21 เมื่อเพื่อนชวนไปกินเลี้ยงท่านจะไม่ปฏิเสธ 2.46 0.83 ปานกลาง 
22 ท่านหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด 3.15 1.16 ปานกลาง 
23 ท่านมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน 2.88 1.22 ปานกลาง 
24 ท่านใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็น 3.62 0.87 ปานกลาง 
25 ท่านมีเงินออมฝากธนาคารทุกเดือน 3.22 1.09 ปานกบาง 

รวม 3.24 0.54 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4. 8 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทาง จริยธรรมด้าน ความประหยัดอดออม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ข้อ 20 มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ใน
ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความอดทน อดกลั้น 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความอดทน อดกลั้น  
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
26 แม้จะต้องท างานหนักท่านก็จะไม่ปริปากบ่น 3.54 0.81 ปานกลาง 
27 ถ้าได้รับมอบหมายให้ท างานนอกเวลาเรียนท่านจะรีบ

ปฏิบัติ 
3.63 0.80 ปานกลาง 

28 ท าการบ้านด้วยความต้ังใจถึงแม้จะใช้เวลานาน 3.85 0.75 สูง 
29 เมื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาท่านจะนั่งฟังจนกว่า การ

ประชุมจะเสร็จ 
3.74 0.85 สูง 

30 ถ้ามีโอกาสนั่งฟังพระเทศน์ท่านจะนั่งฟังด้วยอาการส ารวม 3.81 0.87 สูง 
31 ท่านจะอดทนต่อค าพูดของคนที่พูดจาเสียดสีท่าน  3.63 0.82 ปานกลาง 
32 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทุกสถานการณ์ 3.72 0.84 สูง 

รวม 3.70 0.58 สูง 
 
 จากตารางที่ 4. 9 พบว่า นักศึกษา มีพฤติกรรมทาง จริยธรรมด้าน ความอดทน อดกลั้น 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 31 ที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่
ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความยุติธรรม 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความยุติธรรม 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
33 ตัดสินปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผล 4.02 0.76 สูง 
34 แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนโดยไม่ล าเอียง 4.05 0.75 สูง 
35 เมื่อท างานกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ด้วยความยุติธรรม 4.00 0.74 สูง 
36 ประเมินผลงานของเพื่อนตามความเป็นจริง 3.99 0.73 สูง 
37 หากมีเพื่อนทะเลาะกันท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมา 4.07 0.75 สูง 
38 ท่านเป็นคนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 4.13 0.73 สูง 
39 ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนทุกวิชา 3.82 0.80 สูง 

รวม 4.01 0.56 สูง 
 
 จากตารางที่ 4. 10 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความยุติธรรมโดยรวมอยู่
ในระดับสูง ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมทุกข้ออยู่
ในระดับสูง  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความรับผิดชอบ 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
40 หลังเลิกเรียนจะท าการบ้านจนเสร็จจึงจะเข้านอน 3.52 0.94 ปานกลาง 
41 หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างานท่านจะรีบแก้ไขปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 
3.80 0.78 สูง 

42 ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการท างานทุกอย่างอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.07 0.68 สูง 

43 ท างานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละทิ้งหน้าที่กลางคัน 3.98 0.69 สูง 
44 เมื่อท่านใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเสร็จ ท่านจะรีบ

ส่งคืนเจ้าหน้าที่ 
4.08 0.74 สูง 

45 ท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 4.01 0.72 สูง 
46 ท่านจะให้ความส าคัญงานส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัว 4.00 0.71 สูง 

รวม 3.92 0.55 สูง 
 
 จากตารางที่ 4. 11 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ โดยรวม
อยู่ในระดับสูง ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 40 ที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความมีระเบียบวินัย 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
47 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3.98 0.81 สูง 
48 แต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 3.90 0.87 สูง 
49 เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จท่านจะเก็บอุปกรณ์

อย่างเรียบร้อย 
4.02 0.78 สูง 

50 ท่านใช้โทรศัพท์ขณะที่อาจารย์ก าลังสอน 2.98 1.14 ปานกลาง 
51 ท่านพูดจากับเพื่อนด้วยภาษาท่ีสุภาพ 3.55 0.88 ปานกลาง 
52 ท างานทุกอย่างด้วยความเป็นระเบียบ 3.74 0.80 สูง 
53 เข้าเรียนทันตามที่ตารางเรียนก าหนด 3.88 0.83 สูง 
54 เมื่อทานอาหารเสร็จท่านจะเก็บจานไปวางที่โต๊ะที่ทาง

มหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้ 
4.08 0.88 สูง 

รวม 3.77 0.52 สูง 
  

จากตารางที่ 4. 12  พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมทาง จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 50 และข้อ 51 ที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความเสียสละ 

 

ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความเสียสละ 
n = 420 การแปล

ความหมาย  S.D. 
55 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 4.00 0.81 สูง 
56 ท่านช่วยท าความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย 3.60 0.92 ปานกลาง 
57 ทบทวนบทเรียนให้เพื่อนด้วยความเต็มใจ 3.78 0.81 สูง 
58 ช่วยเหลือเพื่อนที่ล าบากตามก าลังความสามารถของท่าน  4.01 0.80 สูง 
59 ท่านบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ 3.83 0.79 สูง 
60 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.93 0.83 สูง 

รวม 3.86 0.61 สูง 
  

จากตารางที่ 4.13 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ( = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 56 ที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย  

 
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ าแนกตามเพศ 
  

พฤติกรรมทางจริยธรรม 
นักศึกษาชาย 

n = 157 
นักศึกษาหญิง 

n = 262 t 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านความขยันหมั่นเพียร 3.58 0.53 3.75 0.49 -3.319* 
2. ด้านความซื่อสัตย์ 3.96 0.53 4.23 0.51 -5.207* 
3. ด้านความประหยัดอดออม 2.23 0.48 3.24 0.58 -0.249 
4. ด้านความอดทน อดกลั้น 3.64 0.56 3.74 0.59 -1.681 
5. ด้านความยุติธรรม 3.90 0.53 4.08 0.56 -3.341* 
6. ด้านความรับผิดชอบ 3.77 0.54 4.02 0.54 -4.608* 
7. ด้านความมีระเบียบวินัย  3.64 0.48 3.85 0.53 -4.081* 
8. ด้านความเสียสละ 3.75 0.64 3.92 0.58 -2.801* 

รวม 3.68 0.40 3.85 0.39 -4.366* 
*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4. 14 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรม
สูงกว่านักศึกษาชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม และด้านความอดทน อดกลั้น ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามอายุ 

 
พฤติกรรม 

ทางจริยธรรม ต่ ากว่า  
18 ปี 

18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี อื่น ๆ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
 

S.D. 
1. ความขยันหมั่นเพียร 3.95 0.58 3.61 0.38 3.78 0.53 3.62 0.55 3.65 0.48 3.73 0.54 3.64 0.46 
2. ความซื่อสัตย์ 3.95 0.57 4.17 0.50 4.18 0.57 4.14 0.53 4.12 0.49 4.03 0.56 4.10 0.40 
3. ความประหยัดอดออม 3.00 0.31 3.11 0.46 3.28 0.45 3.23 0.47 3.30 0.74 3.24 0.46 3.16 0.51 
4. ความอดทน อดกลั้น 3.63 0.67 3.61 0.59 3.69 0.63 3.67 0.56 3.77 0.56 3.74 0.54 3.67 0.55 
5. ความยุติธรรม 3.90 0.64 4.03 0.54 4.11 0.55 3.91 0.55 4.04 0.55 3.95 0.58 3.92 0.30 
6. ความรับผิดชอบ 4.03 0.57 3.95 0.58 4.02 0.55 3.84 0.55 3.93 0.48 3.86 0.58 3.77 0.47 
7. ความมีระเบียบวินัย  3.79 0.60 3.84 0.55 3.87 0.50 3.64 0.54 3.73 0.48 3.76 0.50 3.66 0.48 
8. ความเสียสละ 4.01 0.59 3.94 0.74 3.92 0.55 3.74 0.60 3.85 0.52 3.82 0.66 3.73 0.27 

รวม 3.78 0.41 3.78 0.37 3.86 0.41 3.72 0.43 3.80 0.37 3.76 0.40 3.70 0.29 

*p<.05 
 

  จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมในระดับสูง คือ อายุต่ ากว่า 18 ปี  (  = 3.78) อายุ 18 ปี  (  = 3.78) อายุ 19 
ปี  (  = 3.86) อายุ 20 ปี  (  = 3.72) อายุ 21 ปี  (  = 3.80) อายุ 22 ปี  (  = 3.76) และอื่น ๆ  
(  = 3.70) 
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ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   จ าแนกตามอายุ  

พฤติกรรมทางจริยธรรม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F 

1. ด้านความขยันหมั่นเพียร 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.302 6 0.384 1.481 
ภายในกลุ่ม 106.702 412 0.259  

รวม 109.004 418   
2. ด้านความซื่อสัตย์ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.359 6 0.226 0.791 
ภายในกลุ่ม 118.279 412 0.286  

รวม 119.638 418   
3. ด้านความประหยัดอดออม  ระหว่างกลุ่ม 2.128 6 0.355 1.218 

ภายในกลุ่ม 120.318 412 0.291  
รวม 122.446 418   

4. ด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.191 6 0.198 0.580 
ภายในกลุ่ม 141.290 412 0.342  

รวม 142.481 418   
5. ด้านความยุติธรรม ระหว่างกลุ่ม 2.332 6 0.389 1.257 

ภายในกลุ่ม 127.694 412 0.309  
รวม 130.025 418   

6. ด้านความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม 1.984 6 0.331 1.090 
ภายในกลุ่ม 125.250 412 0.303  

รวม 127.234 418   
7. ด้านความมีระเบียบวินัย  
 

ระหว่างกลุ่ม 2.770 6 0.462 1.717 
ภายในกลุ่ม 111.012 412 0.269  

รวม 113.781 418   
8. ด้านความเสียสละ ระหว่างกลุ่ม 2.457 6 0.410 1.106 

ภายในกลุ่ม 152.987 412 0.370  
รวม 155.444 418   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.854 6 0.142 0.891 
ภายในกลุ่ม 65.810 412 0.160  

รวม 66.663 418   
      *p<.05 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา  

 
พฤติกรรม 

ทางจริยธรรม 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
1. ความขยันหมั่นเพียร 3.68 0.46 3.71 0.53 3.70 0.48 3.65 0.54 
2. ความซื่อสัตย์ 4.15 0.53 4.18 0.51 4.09 0.53 4.07 0.55 
3. ความประหยัดอดออม 3.16 0.46 3.23 0.46 3.28 0.41 3.26 0.71 
4. ความอดทน อดกลั้น 3.64 0.62 3.65 0.55 3.76 0.61 3.74 0.54 
5. ความยุติธรรม 4.04 0.59 4.01 0.47 3.97 0.55 4.00 0.60 
6. ความรับผิดชอบ 3.95 0.58 3.96 0.54 3.92 0.53 3.86 0.53 
7. ความมีระเบียบวินัย  3.77 0.53 3.81 0.52 3.78 0.52 3.70 0.50 
8. ความเสียสละ 3.93 0.67 3.86 0.57 3.78 0.53 3.83 0.63 

รวม 3.79 0.40 3.80 0.38 3.78 0.41 3.76 0.40 
*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4.1 7 พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง คือ ชั้นปีท่ี 1  (  = 3.79) ชั้นปีที่ 2  (  = 3.80) ชั้น
ปีที่ 3  (  = 3.78) และชั้นปีท่ี 4  (  = 3.76)  
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ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา  

พฤติกรรมทางจริยธรรม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F 

1. ด้านความขยันหมั่นเพียร 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.192 3 0.064 0.865 
ภายในกลุ่ม 108.812 415 0.262  

รวม 109.004 418   
2. ด้านความซื่อสัตย์ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.891 3 0.297 1.041 
ภายในกลุ่ม 118.746 415 0.285  

รวม 119.638 418   
3. ด้านความประหยัดอดออม  ระหว่างกลุ่ม 0.892 3 0.297 1.017 

ภายในกลุ่ม 121.555 415 0.292  
รวม 122.446 418   

4. ด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.169 3 0.390 1.147 
ภายในกลุ่ม 141.312 415 0.340  

รวม 142.481 418   
5. ด้านความยุติธรรม ระหว่างกลุ่ม 0.225 3 0.075 0.240 

ภายในกลุ่ม 129.801 415 0.312  
รวม 130.025 418   

6. ด้านความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม 0.694 3 0.231 0.761 
ภายในกลุ่ม 126.540 415 0.304  

รวม 127.234 418   
7. ด้านความมีระเบียบวินัย  
 

ระหว่างกลุ่ม 0.754 3 0.251 0.925 
ภายในกลุ่ม 113.027 415 0.272  

รวม 113.781 418   
8. ด้านความเสียสละ ระหว่างกลุ่ม 1.033 3 0.344 0.928 

ภายในกลุ่ม 154.411 415 0.371  
รวม 155.444 418   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.086 3 0.029 0.179 
ภายในกลุ่ม 66.577 415 0.160  

รวม 66.663 418   
      *p<.05 
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จากตารางที่ 4.18 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
 

พฤติกรรม 
ทางจริยธรรม จันทรเกษม ธนบุรี 

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

พระนคร สวนดุสิต สวนสุนันทา 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ความขยันหมั่นเพียร 3.76 0.46 3.85 0.41 3.63 0.57 3.57 0.53 3.53 0.45 3.76 0.53 
2. ความซื่อสัตย ์ 4.15 0.43 4.16 0.51 4.05 0.61 3.98 0.53 4.19 0.53 4.21 0.53 
3. ความประหยัดอดออม 3.32 0.41 3.15 0.44 3.30 0.48 3.26 0.41 3.05 0.45 3.34 0.85 
4. ความอดทน อดกล้ัน 3.77 0.50 3.87 0.53 3.76 0.72 3.55 0.51 3.60 0.58 3.64 0.56 
5. ความยุติธรรม 4.00 0.50 4.00 0.54 4.03 0.61 3.80 0.49 4.10 0.55 4.11 0.56 
6. ความรับผิดชอบ 3.91 0.52 3.97 0.44 3.99 0.68 3.75 0.51 3.89 0.58 4.00 0.50 
7. ความมีระเบียบวินัย  3.67 0.45 3.88 0.47 3.92 0.63 3.55 0.42 3.82 0.48 3.73 0.54 
8. ความเสียสละ 3.85 0.49 3.93 0.71 3.93 0.70 3.70 0.57 3.85 0.50 3.86 0.61 

รวม 3.80 0.34 3.85 0.37 3.83 0.48 3.65 0.39 3.75 0.36 3.83 0.39 

*p<.05 
 

 จากตารางที่ 4.1 9 พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ต่างสถาบันกัน มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมโดยรวมดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ใน
ระดับสูง (  = 3.80) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับสูง           
(  = 3.85) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับสูง 
(  = 3.83) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง         
(  = 3.65) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับสูง (  = 3.75) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับสูง (  = 3.83)  
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   จ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

พฤติกรรมทางจริยธรรม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F 

1. ด้านความขยันหมั่นเพียร 
 

ระหว่างกลุ่ม 5.558 5 1.112 4.438* 
ภายในกลุ่ม 103.446 413 0.250  

รวม 109.004 418   
2. ด้านความซื่อสัตย์ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.812 5 0.562 1.993 
ภายในกลุ่ม 116.826 413 0.282  

รวม 119.638 418   
3. ด้านความประหยัดอดออม  ระหว่างกลุ่ม 4.421 5 0.884 3.101* 

ภายในกลุ่ม 118.025 413 0.284  
รวม 122.446 418   

4. ด้านความอดทน อดกลั้น 
 

ระหว่างกลุ่ม 5.265 5 1.053 3.177* 
ภายในกลุ่ม 137.216 413 0.331  

รวม 142.481 418   
5. ด้านความยุติธรรม ระหว่างกลุ่ม 4.316 5 0.863 2.843* 

ภายในกลุ่ม 125.710 413 0.304  
รวม 130.025 418   

6. ด้านความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม 2.987 5 0.597 1.991 
ภายในกลุ่ม 124.247 413 0.300  

รวม 127.234 418   
7. ด้านความมีระเบียบวินัย  
 

ระหว่างกลุ่ม 6.856 5 1.371 5.309* 
ภายในกลุ่ม 106.925 413 0.258  

รวม 113.781 418   
8. ด้านความเสียสละ ระหว่างกลุ่ม 2.444 5 0.489 1.323 

ภายในกลุ่ม 153.000 413 0.370  
รวม 155.444 418   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.031 5 0.406 2.595* 
ภายในกลุ่ม 64.633 413 0.156  

รวม 66.663 418   
      *p<.05 
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จากตารางที่ 4.20 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านความ
ขยันหมั่นเพียร ด้านความประหยัดอดออม ด้านความอดทน อดกลั้น ด้านความยุติธรรม และด้าน
ความมีระเบียบวินัย ดังนั้นต้องจึงทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของตูก้ี (Tukey Method) ดังในตารางที่ 
4.21 – 4.25 

 
ตารางที่ 4.21 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ด้านความขยันหมั่นเพียร 
 

พฤติกรรม 
ด้านความขยันหมั่นเพียร 

 

 
 

 

จันทร
เกษม 

 

3.76 

ธนบุร ี
 
 

3.85 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 

3.63 

พระนคร 
 
 

3.57 

สวนดุสิต 
 
 

3.53 

สวน
สุนันทา 

 

3.76 
จันทรเกษม 3.76 - -0.09 0.12 0.18 0.22 -0.01 
ธนบุรี 3.85  - 0.22 0.28* 0.32* 0.08 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3.63   - 0.06 0.10 -0.13 
พระนคร 3.57    - 0.04 -0.19 
สวนดุสิต 3.53     - -0.23 
สวนสุนันทา 3.76      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้าน

ความขยันหมั่นเพียร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ   
 คู่ที่ 1 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  (  = 3.85) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.57) 
 คู่ที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (  = 3.85) สูงกว่าสูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (  = 3.53) 
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ตารางที่ 4.22 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ด้านความประหยัดอดออม 

 

พฤติกรรม 
ด้านความประหยัด 

อดออม 

 

 
 

 

จันทร
เกษม 

 

3.32 

ธนบุร ี
 
 

3.15 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 

3.30 

พระนคร 
 
 

3.26 

สวนดุสิต 
 
 

3.05 

สวน
สุนันทา 

 

3.34 
จันทรเกษม 3.32 - 0.21 0.12 0.13 0.27* 0.01 
ธนบุรี 3.15  - -0.09 -0.08 0.12 -0.20 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3.30   - 0.01 0.21 -0.11 
พระนคร 3.26    - 0.20 -0.12 
สวนดุสิต 3.05     - 0.29* 
สวนสุนันทา 3.34      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.22 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้าน

ความประหยัดอดออม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ   
 คู่ที่ 1 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม  (  = 3.32) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (  = 3.05) 
 คู่ที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรสวนสุนันทา  (  = 3.34) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (  = 3.05) 
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ตารางที่ 4.23 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ด้านความอดทน อดกลั้น 

 

พฤติกรรม 
ด้านความอดทน อดกลั้น 

 

 
 

 

จันทร
เกษม 

 

3.77 

ธนบุร ี
 
 

3.87 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 

3.76 

พระนคร 
 
 

3.55 

สวนดุสิต 
 
 

3.60 

สวน
สุนันทา 

 

3.64 
จันทรเกษม 3.77 - -0.09 0.02 0.23 0.17 0.14 
ธนบุรี 3.87  - 0.12 0.32* 0.27 0.23 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3.76   - -0.21 -0.05 -0.08 
พระนคร 3.55    - 0.05 -0.04 
สวนดุสิต 3.60     - 0.04 
สวนสุนันทา 3.64      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.23 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้าน

ความอดทน อดกลั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ คือ พฤติกรรม
ทางจริยธรรมด้านความอดทน อดกลั้น  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (  = 3.87) สูง
กว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้าน ความอดทน อดกลั้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
(  = 3.55) 
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ตารางที่ 4.24 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ด้านความยุติธรรม 

 

พฤติกรรม 
ด้านความยุติธรรม 

 

 
 

 

จันทร
เกษม 

 

4.00 

ธนบุร ี
 
 

4.00 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 

4.03 

พระนคร 
 
 

3.80 

สวนดุสิต 
 
 

4.10 

สวน
สุนันทา 

 

4.11 
จันทรเกษม 4.00 - 0.00 -0.03 0.19 -0.10 -0.11 
ธนบุรี 4.00  - -0.03 0.19 -0.10 -0.11 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4.03   - 0.22 -0.07 -0.08 
พระนคร 3.80    - -0.30* -0.30* 
สวนดุสิต 4.10     - -.01 
สวนสุนันทา 4.11      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.24 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้าน

ความยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ   
 คู่ที่ 1 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความ ความยุติธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  (  = 4.10) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความ ความยุติธรรม  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.80) 
 คู่ที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความความยุติธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (  = 4.11) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความความยุติธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.80) 
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ตารางที่ 4.25 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย ด้านความมีระเบียบวินัย 

 

พฤติกรรม 
ด้านความมีระเบียบวินัย 

 

 
 

 

จันทร
เกษม 

 

3.67 

ธนบุร ี
 
 

3.88 

บ้าน
สมเด็จ

เจ้าพระยา 

3.92 

พระนคร 
 
 

3.55 

สวนดุสิต 
 
 

3.82 

สวน
สุนันทา 

 

3.73 
จันทรเกษม 3.67 - -0.20 -0.25* 0.13 -0.14 -0.06 
ธนบุรี 3.88  - -0.04 0.33* 0.06 0.14 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3.92   - 0.37* 0.10 0.19 
พระนคร 3.55    - -0.27* -.018 
สวนดุสิต 3.82     - 0.08 
สวนสุนันทา 3.73      - 

*p<.05 
 
จากตารางที่ 4.25 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้าน

ความมีระเบียบวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ คือ   
 คู่ที่ 1 พฤติกรรมทางจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (  = 3.92) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย  ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (  = 3.67) 
 คู่ที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  (  = 3.88) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.55) 
 คู่ที่ 3 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (  = 3.92) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย  ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.55) 
 คู่ที่ 4 พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  (  = 3.82) สูงกว่าพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (  = 3.55) 
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4.4 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าการสนทนากลุ่ม
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พบว่ามีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ 4 ประเด็น คือ 
 ประเด็นที่ 1 แนวทางด้านการด าเนินชีวิตในสังคม  
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคม โดยนักศึกษาต้องการที่จะให้นักศึกษาทุกคนด าเนินชีวิต
ในสังคมปัจจุบันอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพราะเอกลักษณ์
ของสังคมไทยคือ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยขาดหายไป
นี้เรื่องนี้ นักศึกษาจึงเห็นว่าทุกคนควรหันมามองในเรื่องนี้และปฏิบัติตนเคารพผู้ใหญ่ นอกจากน้ี
นักศึกษาเห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาควรจะมีในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญ มีดังนี้ 

ประการแรก คือ ความมีระเบียบวินัย เพราะทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีวินัย
ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเคารพกฎจราจร วินัยเรื่องเวลา การเคารพกฎหมาย จนท าให้คนไทย
ได้ชื่อว่าเป็นคนขาดวินัย ท าให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้า เพราะทุกคนไม่ฝึกที่จะเป็นคนมีวินัยใน
ตนเอง ดังนั้น เยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษา ควรจะฝึกตนให้เป็นผู้มีวินัยต้ังแต่เด็กจะได้มี
จริยธรรมด้านนี้ติดตัวไปตลอด โดยเฉพาะนักศึกษาถ้าขาดวินัยต้ังแต่เรียน จะท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านการเรียน การท างานในอนาคต ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “ระเบียบวินัยเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนเป็นประจ าขณะ

ด าเนินชีวิตในแต่ละวัน” 
 

“นักศึกษาควรฝึกความมีระเบียบวินัยต้ังแต่เรียน
มหาวิทยาลัย” 
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“ควรเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยต้ังแต่การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของประเทศชาติ” 

 
ประการที่สอง คือ ความรับผิดชอบ เพราะถือเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอีกประการ

หนึ่ง นักศึกษาเห็นว่าคนเราจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระท า ในด้านการเรียนนักศึกษา
ควรจะมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนที่ต้องท างานส่งอาจารย์ การท างานกลุ่มกับเพื่อน 
เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่อะไรควรจะท าให้ดีที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม เพราะในอนาคตจะต้องออกไปท างานซึ่ง
ต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมาย ฉะนั้นนักศึกษาจึงควรจะฝึกตนในด้านนี้ต้ังแต่อยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “คนเราต้องมีความรับผิดชอบต่องานและต่อสังคม” 
 

“การท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ถือว่าเรา
เป็นคนมีความรับผิดชอบ” 

 
“เราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรา” 

 
ประการที่สาม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมด้านนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญ

เช่นเดียวกัน นักศึกษาให้ความเห็นว่าถ้าคนเราเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น จะ
ท าให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ฝึกได้ต้ังแต่ขั้นตอนการท างาน การท าการบ้าน ควรจะ
ท าด้วยตัวเอง ไม่ควรขโมยความคิดของคนอ่ืน เพราะมันไม่น่าภาคภูมิใจ ผิดจรรยาบรรณด้วย คน
ที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด เพราะมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีแน่นอน แต่
การท่ีเราจะมีคุณธรรมจริยธรรมข้อนี้ได้ จะต้องมาจากการฝึกฝนเช่นเดียวกับคุณธรรมจริยธรรม
ประการอ่ืน ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “คนเราจะมีค่าหรือไม่อยู่ที่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง

และต่อผู้อื่น” 
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“ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ เราจะได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้อื่นเสมอ” 
 

 ประเด็นที่ 2 แนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน  
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษามีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรม ให้กับนักศึกษา สามารถท าได้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม ในขณะที่อาจารย์ท าการสอนแต่
ละวิชา 

2. เนื้อหาที่ท าการสอนในขณะสอดแทรกควรให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมด้วย 
ไม่ใช่ให้ปฏิบัติอย่างเดียว 

3. อยากให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนวิชาจริยธรรมให้กับนักศึกษาอยาก
น้อยอาทิตย์ละ 1 วัน 

4. อยากให้มีการสอนจริยธรรม ประมาณ 10 นาที ก่อนเริ่มเรียนวิชาการทุกวัน 
ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “อยากให้อาจารย์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมขณะท า

การสอน โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพ” 
 

“การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควรให้นักศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง” 

 
“อาจารย์ควรสอดแทรกแนวทางคุณธรรมจริยธรรมเข้า

กับบทเรียนให้มากขึ้น” 
 
 ประเด็นที่ 3 แนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
   จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นประจ า เพื่อจะได้ซึมซับและติดตัวไปตลอด นอกจากน้ี
การจัดกิจกรรมดังกล่าวควรให้นักศึกษาได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้มาก
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ที่สุดเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเอง กิจกรรมที่จัดให้อาจจะเป็นการฝึกอบรมธรรมะ การนั่งสมาธิ การฟัง
เทศน์  การออกค่ายจิตอาสา ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “ควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการในด้านคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อจะได้ขัดเกลาชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้น” 
 
   “อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมและโครงการด้าน

คุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ า” 
 
   “การจัดกิจกรรมหรือโครงการควรให้นักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติจริยธรรมด้านนั้นจริง ๆ” 
 
 ประเด็นที่ 4 แนวทางด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ 
   จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ในประเด็นแนวทาง ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ  ว่านักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต เพราะในแต่ละวิชาชีพจะมีการก าหนดจรรยาบรรณ
ให้ปฏิบัติตาม เช่น คนที่จะไปประกอบอาชีพเป็นครูหรืออาจารย์ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
จรรยาบรรณของคุรุสภาก าหนด  คนที่จะประกอบอาชีพด้านธุรกิจก็ต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพ
นั้นๆ การท างานต้องท าบนความถูกต้อง ดังนั้นจริยธรรมเกือบทุก ๆ ด้าน นักศึกษาควรจะต้องฝึก
ปฏิบัติ ซึ่งจากการสนทนากลุ่มในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาจะให้ความส าคัญกับคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มากที่สุดเพราะนักศึกษาเห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้ ต้อง
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพมากที่สุด เพราะคุณธรรมข้อนี้ทุกอาชีพจะต้องบรรจุลงใน
จรรยาบรรณ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมในด้านนี้ ก่อน
จะเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพในอนาคต ดังค ากล่าวที่มีผู้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 
   “ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่

นักศึกษาจะต้องมีในการประกอบอาชีพ” 
 
   “ควรเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกคน” 
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   “การประกอบอาชีพธุรกิจจะต้องไม่คดโกงใคร” 
 
   “ต้ังใจท างาน ซื่อสัตย์ต่องานที่ท า และเพื่อนร่วมงาน” 
 
   “ซื่อสัตย์ต่องานที่ท า เพราะการที่เราท างานด้วยใจ 

มักจะท าให้เรามีความสุข” 
 
   “อยากให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ ก่อนที่นักศึกษาจะจบ
การศึกษา” 

 
ทั้งนี้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จะพบว่านักศึกษาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

ส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 4 ประเด็น ดังที่กล่าวไว้แล้ว มหาวิทยาลัยสามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการก าหนดนโยบาย ทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมและโครงการ การจัดฝึกอบรมในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้น าไปปฏิบัติ สามารถใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนก
ตามเพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ 1)  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จ านวน 98,692 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Yamane อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2551: 175) ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 420 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage 
Sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา 
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 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาแบบเจาะจงจากทุกคณะ และทุก

ชั้นปี โดยท าการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 8 ด้าน และแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา รวมนักศึกษาที่ท าการสนทนากลุ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 36 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 เครื่องมือเป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 8 ด้าน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด
อดออม ความอดทนอดกลั้น ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และความ
เสียสละแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
ได้แก่ข้อมูล เพศ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมทางจริยธรรม 
โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 5 ระดับ 

ให้ผู้ตอบเลือกตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการจะตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่ง
ข้อความ ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 60 ข้อ โดยครอบคลุมพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 8 ด้านซึ่งวัด
ความเชื่อมั่นได้ที่ระดับ 0.9406 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ และ
ร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ มหาวิทยาลัย ชั้นปี รายรับ รายจ่าย สถานที่พักอาศัย การศึกษาของ
บิดา-มารดา  รายได้ของบิดา-มารดา  อาชีพของบิดา-มารดา  ความสัมพันธ์ของบิดา-มารดา  
รายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรม  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
  เป็นการหาเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรม
โดยภาพรวมและรายด้าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย  
  เป็น การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย  โดยใช้สถิติทดสอบ   t– test และ One – way 
ANOVA ทดสอบรายคู่ตามวิธีของตูก้ี (Tukey Method) เนื่องจากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจ านวน
เท่ากัน  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็น 4 ตอน ได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  

1. จ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.40 ส่วนเพศชายมี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 

2. จ าแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี จ าวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.40 รองลงมาอายุ 19 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30  

3. จ าแนกตาม มหาวิทยาลัย พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ากัน 

4. จ าแนกตามชั้นปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน  99 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.60 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 เป็นนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 121 คิดเป็นร้อยละ 
28.80  
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5. จ าแนกตามรายรับ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มรีายรับที่ 3,000 – 5,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 รองลงมามีรายรับ 5,001 – 8,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50  

6. จ าแนก ตามรายจ่าย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายจ่ายที่ 3,000 – 5,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีรายจ่าย 5,001 – 8,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10  

7. จ าแนกตามสถานที่อยู่อาศัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยที่หอพัก จ านวน 
247 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาอาศัยที่บ้านตนเอง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10  

8. จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า นักศึกษามีภูมิล าเนาส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯหรือ
ปริมณฑล จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และภาคตะวันตกมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

9. จ าแนกตามล าดับบุตร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุตรล าดับที่ 1 จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาเป็นบุตรล าดับที่ 2 จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40  

10. จ าแนกตามการศึกษาของบิดา พบว่า  ส่วนใหญ่บิดาของนักศึกษามี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 รองลงมาจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80  

11. จ าแนกตามการศึกษาของมารดา พบว่า ส่วนใหญ่มารดาของนักศึกษามี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  

12. จ าแนกตามอาชีพของบิดา พบว่า ส่วนใหญ่บิดามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.10  

13. จ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่า ส่วนใหญ่มารดามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.30  

14. จ าแนกตามความสัมพันธ์ของบิดามารดา พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาของ
นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยกัน จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาแยกกันอยู่ จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  
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15. จ าแนกตามผู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ท า
หน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา คือบิดาและมารดา จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.00 รองลงมาเป็นมารดา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  

16. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดให้มีรายวิชา เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาให้นักศึกษา
เรียน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30  

17. ความคิดเห็นต่อด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์
มีการสอดแทรกหลักคุธรรมจริยธรรมขณะท าการสอน จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70  

18. ความคิดเห็นต่อด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ พบว่านักศึกษาเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา จ านวน 337 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 

19. ความคิดเห็นต่อด้านการสนับสนุนงบประมาณ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
มีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 319 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.00 

 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สรุปผลได้ดังนี้ 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมี ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรม โดยรวม  อยู่ใน
ระดับสูง ( = 3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูง  ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์  ความอดทน อดกลั้น  ความยุติธรรม  
ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ยกเว้นจริยธรรม ความประหยัดอดออม ที่อยู่
ในระดับปานกลาง 
 
 ตอนที่ 3   การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. จ าแนกตามเพศ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมี
พฤติกรรมสูงกว่านักศึกษาชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษา
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หญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม และ ด้านความอดทน อดกลั้น  ไม่
แตกต่างกัน  

2. จ าแนกตาม อายุ พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอายุต่างกัน มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่
แตกต่างกัน 

3. จ าแนกตามชั้นปี พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่
แตกต่างกัน 

4. จ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 6 แห่ง มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ด้าน คือ 
ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความประหยัดอดออม ด้านความอดทน อดกลั้น  ด้านความยุติธรรม  
และด้านความมีระเบียบวินัย 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปไดดังนี้ 
  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 แนวทางด้านการด าเนินชีวิตในสังคม นักศึกษาเห็นว่าคุณธรรม
จริยธรรมที่นักศึกษาควรจะมีในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญมี 3 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต 

ประเด็นที่ 2 แนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษามีความเห็นว่า แนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม ให้กับนักศึกษา  คือ การสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ในขณะที่อาจารย์ท าการสอนแต่ละวิชา 

ประเด็นที่ 3 แนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นประจ า เพื่อจะได้ซึมซับ
และติดตัวไปตลอด 
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ประเด็นที่ 4 แนวทาง ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ  นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่านักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมในด้านนี้ ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพก่อนจบการศึกษา 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตาม
เพศ อายุ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห ์ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มดัีงนี้ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม  อยู่ในระดับสูง ( = 
3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  
ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์  ความอดทน อดกลั้น  ความยุติธรรม  ความรับผิดชอบ  
ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ยกเว้นจริยธรรมความประหยัดอดออมที่อยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งจากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิภรณ์ แหยมรักษา 
(2546) ได้ท าศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม พบว่า พฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อสถาบัน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อการเล่าเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี พรประสิทธิ์
กุล (2547) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ พบว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย ทั้ง 7 ด้าน คือ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความเมตตากรุณา การรักษาระเบียบวินัย และความ
สามัคคี อยู่ในระดับสูง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ก่ าทา (2548) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมใน
ภาพรวม 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาระเบียบ
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วินัย ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความยุติธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก แก้ว
วิไล (2548) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา สาขา
บริหารธุรกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร พบว่า การปฏิบัติตนทาง
จริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
คือ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการพึ่งตนเอง ด้านความมีระเบียบวินัย และ
ด้านความรับผิดชอบ นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ มานิมนต์ 
(2549) ได้ท าการศึกษาจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ความมีระเบียบวินัย ความขยันและความรับผิดชอบ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน 
ปัญญาวัชระ (2550) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พบว่า คุณลักษณะด้านจริยธรรมด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสุจริต
เที่ยงธรรม และด้านความอดทนอดกลั้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือน เติมสารทรัพย์ (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
ภาพรวม 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมี
ระเบียบวินัย ด้านความสามัคคี ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านความยุติธรรม 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมรายด้าน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง  มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติได้ อีก
ทั้งการศึกษาในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ตนเอง
ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว เพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง จากการศึกษาครั้งผู้วิจัยพบว่า
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาด้านความยุติธรรมมีค่าสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 
2543: 174-176) เขาเชื่อว่าการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการบรรลุวุฒิภาวะเชิง
จริยธรรม  โดยจัดอยู่ใน ระดับเหนือกฎเกณฑ์หรือยึดหลักจริยธรรมประจ าใจตนเอง ( Post 
Conventional, principled or autonomous level) ซึ่งอยู่ในข้ันท่ี 5 หลักการกระท าตามสัญญา
ของบุคคล (Social-contract orientation) ในขั้นนี้พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล อยู่ในกรอบ
ของสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกสังคมได้ตกลงยินยอมรับกัน เขาจะเคารพต่อค ามั่นสัญญาและกฎหมาย 

www.ssru.ac.th



 

83 

 

ยอมรับค่านิยมที่ว่าบุคคลเกิดมามีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือ
กฎหมายท้ังหลายท าไปเพื่อประโยชน์ของสังคม ขั้นนี้เด็กอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป 

นอกจากน้ีผลการศึกษานี้ยังสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินชีวิตนักศึกษา
ต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคม ทั้งในด้านการเรียน การคบเพื่อน และการท างาน ซึ่งหาก
เยาวชนเหล่านี้มีพฤติกรรมความยุติธรรมติดตัวไปตลอดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการ
ท างานทั้งในระดับเล็กไปจนถึงระดับชาติ จะท าให้สังคมไทยมีประชาชนที่รักความยุติธรรม สังคม
จะไม่วุ่นวายเพราะทุกคนเคารพและยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออก
ถึงจริยธรรมด้านนี ้

 
2. ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทาง จริยธรรมของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามเพศ อายุ ชั้นป ีและมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรม
สูงกว่านักศึกษาชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม และ ด้านความอดทน อดกลั้น  ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก แก้ววิไล (2548) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติตน
ทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร  พบว่า การปฏิบัติตนทางจริยธรรมโดยรวมของนักศึกษาเพศชาย อยู่ใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาเพศหญิงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านของนักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิง ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความกตัญญูกตเวที รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ผลการ
เปรียบเทียบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย 
ด้านความรับผิดชอบและด้านการพึ่งตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ มานิมนต์ 
(2549) ได้ท าการศึกษาจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
พบว่า เพศหญิงจะมีจริยธรรมมากกว่าเพศชาย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันถวี นิยมทรัพย์ 
(2549) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า จริยธรรมของนักศึกษาชายและหญิงที่อยู่ในระดับต่างกันคือ นักศึกษาหญิงอยู่ใน
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ระดับมาก นักศึกษาชายอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสัมมาสังกัปปะ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณฐมน ปัญญาวัชระ (2550) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะด้าน
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ าแนกตามอายุ พบว่า พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี พรประสิทธิ์กุล (2547) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า  อายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางจริยธรรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ มานิมนต์ 
(2549) ได้ท าการศึกษาจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
พบว่า อายขุองบุคลากรไม่มีความแตกต่างในระดับจริยธรรม  

2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ าแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เรียนในชั้นปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน  ซึง
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันถวี นิยมทรัพย์ (2549) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็น
ด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 
และ 4 มีจริยธรรมในระดับมากเหมือนกัน ได้แก่ ด้านสัมมาทิฐิ สัมมากัมมันตะ และสัมมาวายามะ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน ปัญญาวัชระ (2550) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะด้าน
จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีระดับชั้น 
ต่างกัน มีคุณลักษณะด้านจริยธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ าแนกตามมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้าน ความ
ขยันหมั่นเพียร  ด้านความประหยัดอดออม  ด้านความอดทน อดกลั้น  ด้านความยุติธรรม และด้าน
ความมีระเบียบวินัย  จากผลการศึกษาที่ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การจัดหลักสูตร
รายวิชาที่ส่งเสริมจริยธรรมแตกต่างกันบางมหาวิทยาลัยอาจจัดเป็นรายวิชาให้นักศึกษาได้เรียน 
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บางมหาวิทยาลัยอาจจัดเป็นการออกค่ายพัฒนา บางมหาวิทยาลัยอาจจัดในลักษณะการ
ฝึกอบรมการนั่งสมาธิให้กับนักศึกษา นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมทางด้าน
จริยธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน การให้บทบาทในการแสดงออกด้านจริยธรรมของ
นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลท าให้พฤติกรรมทาง
จริยธรรมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร  ด้านความประหยัดอดออม  ด้านความอดทน อด
กลั้น ด้านความยุติธรรม และด้านความมีระเบียบวินัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง
แตกต่างกันไปด้วย  

 
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ประเด็น ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 แนวทาง ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม  นักศึกษาเห็นว่าคุณธรรม
จริยธรรมที่นักศึกษาควรจะมีในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญมี 3 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต  จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
ปริมาณที่นักศึกษาจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมใน 3 ด้านอยู่ระดับสูงเช่นกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษามีความเห็นว่าจริยธรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  และ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความส าคัญต่อการด าลงชีวิตทั้งในฐานะการเป็น
นักศึกษา และในฐานะการเป็นประชาชนในสังคม ที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมจึงได้ได้รับการ
ยอมรับและการไว้วางใจในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพิพิธธรรมสุนทร (อ้างถึงใน 
ปราชญา กล้าผจญ , 2544: 285) ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติต้องการ คือ 
ต้องมีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม  มีความ ขยัน ประหยัด และยึดมั่นใน
สัมมาชีพ และมีส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นที่ 2 แนวทางด้านการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษามีความเห็นว่า แนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม ให้กับนักศึกษา  คือ การสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ในขณะที่อาจารย์ท าการสอนแต่ละวิชา  จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาใน
ปัจจุบันต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และต้องให้
นักศึกษามีโอกาสได้แสดงจริยธรรมในการปฏิบัติด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรม อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการสอนคุณธรรม
จริยธรรม ขณะเดียวกันก็ต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะมี
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พฤติกรรมเลียนแบบอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2544 : 
29 อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจญ (2548: 290) ที่กล่าวไว้ว่าหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ควรมีการสอนจริยธรรมแทรกเป็นส่วนหนึ่งของทุก ๆ วิชา ในลักษณะประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิชา
นั้น ๆ นอกจากน้ียังกล่าวถึงอาจารย์ผู้สอนว่าอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมบ่มนิสัย ให้
ความรู้แก่ศิษย์ ควรจะเป็นผู้ที่ประพฤติตนแบบผู้ทรงศีล มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ได้ สามารถสอนบริหารงานด้วยการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ชนิดที่เรียกว่า Management by 
example เนื่องจากการกระท าหรือการปฏิบัติเป็นกิจวัตรจนติดเป็นนิสัยน้ันจะมีน้ าหนักมากกว่า
ค าพูดที่สอนไปแต่ท าไม่ได้ 

ประเด็นที่ 3 แนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นประจ า เพื่อจะได้ซึมซับ
และติดตัวไปตลอด จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่ก าลังจะ
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในอนาคต มีวุฒิภาวะสามารถแสดงความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้เขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2544 : 29 อ้างถึงใน 
ปราชญา กล้าผจญ (2548 : 290) ที่กล่าวไว้ว่า สถาบันการศึกษาควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษา
ทุกคน เข้าร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความซาบซึ้งในความดีงาม ในคุณค่าการเสียสละเพื่อผู้อื่น ผ่านประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ที่
อ่อนแอกว่า ผู้ตกทุกข์ได้ยากล าบากเดือดร้อน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปราชญา กล้าผจญ 
(2548: 290) ได้กล่าวถึงแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจริยธรรม ที่
กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ สถาบันควรจัดให้มีการศึกษาอบรมอย่างลึกซึ้งเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องกันไปเป็น
เวลานานพอเพื่อช่วยให้เกิด ความคิดเห็นที่ถูกต้อง และต้องให้มีโครงการแนะแนวโดยใช้ธรรมะขึ้น
ในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เพื่อท าหน้าที่ชี้แจง ให้ข้อคิด ชี้แนวในการแก้ไขปัญหาชีวิตบาง
ประการ ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ ใจคอมั่นคง ไม่เอนเอียงไปในทางชั่ว 

ประเด็นที่ 4 แนวทาง ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ  นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่านักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมในด้านนี้ ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพก่อนจบการศึกษา  จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามี
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คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบอาชีพว่าคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์
สุจริตในการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ และการจะให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้ 
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนนักศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรมจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพให้นักศึกษาทุกคณะเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อในอนาคต
หลังจากจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาจะได้น าความรู้ไปปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณใน
แต่ละวิชาชีพ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
   5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 1. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ส่งเสริมด้านนี้เกิดผลอย่างแท้จริง 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการสอบคัดเลือกนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
ด้านวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เพื่อให้
มหาวิทยาลัยจะได้เตรียมแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ว่าส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาหรือไม่ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือหารจัดกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องให้อาจารย์หรือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เป็นผู้ด ารงชีวิตอยู่บนคุณธรรมจริยธรรม ได้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนให้กับอาจารย์
และนักศึกษาทั่วไป 
 
    5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อน าไปใช้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน 
 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแยกตาม
สาขาวิชา เพื่อน าผลไปใช้พัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาให้เหมาะสมตามสาขาวิชาและ            
การประกอบอาชีพในอนาคต 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
******************************************************************************************* 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
2. ข้อมูลและค าตอบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย เนื่องจากสามารถ

น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
3. ค าตอบของนักศึกษาหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและ

จะน าไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  
4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  
 ตอนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษา 
ผู้วิจัยขอให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ

นักศึกษาตามความเป็นจริง ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
 
            อาจารย์กรรณิการ์  ภริมย์รัตน์  (ผู้วิจัย)  
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
1. เพศ   

  1) ชาย      2) หญิง 
2. อายุ  
   1) ต่ ากว่า 18 ปี     2) 18 ปี 
   3) 19 ปี      4) 20 ปี 
   5) 21 ปี      6) 22 ปี 
   7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………….. 
3. ท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1) จันทรเกษม      2) ธนบุรี 
   3) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา     4) พระนคร 
   5) สวนดุสิต      6) สวนสุนันทา 
4. คณะที่ท่านก าลังศึกษา 
   1) คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์      2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     4) คณะวิทยาการจัดการ 
   5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   7) คณะเกษตรและชีวภาพ       8) คณะพยาบาลศาสตร์ 
   9) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ......................................... 
5. ชั้นปีที่ท่านก าลังศึกษา 
   1) ชั้นปีที่ 1      2) ชั้นปีที่ 2   
   3) ชั้นปีที่ 3      4) ชั้นปีที่ 4  
6. รายได้ต่อเดือนของท่าน (จากผู้ปกครองและรายได้พิเศษ) 
   1) ต่ ากว่า 3,000 บาท    2) 3,000 – 5,000 บาท 
   3) 5,001 – 8,000 บาท    4) 8,001 – 10,000 บาท 
   5) มากกว่า 10,000 บาท 
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7. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของท่าน 
   1) ต่ ากว่า 3,000 บาท    2) 3,000 – 5,000 บาท 
   3) 5,001 – 8,000 บาท    4) 8,001 – 10,000 บาท 
   5) มากกว่า 10,000 บาท 
8. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่ 
   1) บ้านตนเอง     2) บ้านญาติ 
   3) หอพัก      4) อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................... 
9. ภูมิล าเนาของท่านคือ 
   1) กรุงเทพฯหรือปริมณฑล   

  2) ภาคเหนือ (ระบุจังหวัด)............................................................ 
   3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระบุจังหวัด)...................................... 

  4) ภาคกลาง (ระบุจังหวัด).............................................................  
  5) ภาคตะวันออก (ระบุจังหวัด)...................................................... 
  6) ภาคตะวันตก (ระบุจังหวัด)........................................................ 
  7) ภาคใต้ (ระบุจังหวัด)................................................................. 

10. ท่านเป็นบุตรล าดับที่ 
   1) ล าดับที่ 1      2) ล าดับที่ 2 
   3) ล าดับที่ 3      4) อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................... 
11. ระดับการศึกษาของบิดา 
   1) ประถมศึกษา     2) มัธยมศึกษาตอนต้น  
   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   4) อนุปริญญา / ปวส. 
   5) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  
12. อาชีพของบิดา 

  1) รับราชการ     2) ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
   3) รัฐวิสาหกิจ     4) พนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน  
   5) ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว   6) รับจ้างทั่วไป 
   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................  
 
 

www.ssru.ac.th



 

96 

 

13. ระดับการศึกษาของมารดา 
   1) ประถมศึกษา     2) มัธยมศึกษาตอนต้น  
   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   4) อนุปริญญา / ปวส. 
   5) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  
14. อาชีพของมารดา 

  1) รับราชการ     2) ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
   3) รัฐวิสาหกิจ     4) พนักงานบริษัทเอกชน / ห้างร้าน  
   5) ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว   6) รับจ้างทั่วไป 
   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................  
15. สถานภาพความสัมพันธ์ของบิดามารดา 
   1) อยู่ด้วยกัน         2) แยกกันอยู่   3) อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................... 
16. ผู้ที่มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับท่านมากที่สุดคือใคร  

  1) บิดา     2) มารดา 
   3) บิดาและมารดา    4) ญาติพี่น้อง (ระบ)ุ ...........................................
   5) ครู / อาจารย์    6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ..................................................... 
17. มหาวิทยาลัยของท่านมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ 
   1) มี (โปรดระบุชื่อวิชา)...................... ................................................................. 

  2) ไม่มี 
18. อาจารย์มีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมขณะท าการสอนหรือไม่ 
   1) มี (โปรดระบุชื่อวิชา)...................... ................................................................. 

  2) ไม่มี 
19. มหาวิทยาลัยของท่านมีการจัดกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
หรือไม่ 
   1) มี (ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ)...................... ......................................................
   2) ไม่มี 
20. มหาวิทยาลัยของท่านมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
   1) สนับสนุน (ระบุชื่อกิจกรรม)...................... ....................................................... 
   2) ไม่สนับสนุน 

www.ssru.ac.th



 

97 

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  โดยมีการปฏิบัติ 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้  
  5  คะแนน  หมายถึง    นักศึกษามีการปฏิบัติในประเด็นนั้นเป็นประจ า  
   4  คะแนน หมายถึง    นักศึกษามีการปฏิบัติในประเด็นนั้นเกือบทุกครั้ง  
    3  คะแนน หมายถึง    นักศึกษามีการปฏิบัติในประเด็นนั้นเป็นบางครั้ง  
    2  คะแนน หมายถึง    นักศึกษามีการปฏิบัติในประเด็นนั้นนาน ๆ ครั้ง  
  1  คะแนน   หมายถึง    นักศึกษาไม่เคยปฏิบัติในประเด็นนั้นเลย  

พฤติกรรมทางจริยธรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น
ประจ า 

(5) 

เกือบ
ทุกครั้ง 

(4) 

เป็น
บางครั้ง 

(3) 

นาน ๆ 
ครั้ง 
(2) 

ไม่เคย
เลย 
(1) 

ด้านความขยัน      
1. อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน      
2. ต้ังใจเรียนขณะที่อาจารย์ท าการสอน      
3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนจะรีบสอบถามอาจารย์      
4. ทบทวนบทเรียนร่วมกับเพื่อนหลังเลิกเรียน       
5. ใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม       
6. ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ      
7. ท างานกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นจนส าเร็จ      
8.. เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานจะรีบลงมือปฏิบัติ      
9. ส่งงานอาจารย์ตามเวลาที่ก าหนด        
ด้านความซื่อสัตย์      
10. ท าการบ้านหรือรายงานด้วยตนเอง      
11. เมื่อเก็บเงินหรือสิ่งของได้จะรีบหาทางคืนเจ้าของ      
12. ท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง      
13. ท่านเป็นคนรักษาค าพูดของตนเอง      
14. แจ้งค่าใช้จ่ายในการเรียนกับผู้ปกครองตามความ   
เป็นจริง 

     

15. ไม่เอาสิ่งของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว      
16. เข้าเรียนทุกครั้งถึงแม้บางครั้งอาจารย์ไม่ได้เช็คชื่อ      
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พฤติกรรมทางจริยธรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น
ประจ า 

(5) 

เกือบ
ทุกครั้ง 

(4) 

เป็น
บางครั้ง 

(3) 

นาน ๆ 
ครั้ง 
(2) 

ไม่เคย
เลย 
(1) 

17. เสนอผลงานหรือรายงานตามข้อค้นพบที่เป็นจริง      

ด้านความประหยัด      

18. การซื้อเสื้อผ้าจะค านึงถึงแฟชั่นเป็นหลัก      

19. มีการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีก
ครั้ง 

     

20. ท่านจะปิดน้ า ปิดไฟ หลังจากใช้งานเสร็จ      

21. เมื่อเพื่อนชวนไปกินเลี้ยงท่านจะไม่ปฏิเสธ      

22. ท่านหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด      

23. ท่านมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน      

24. ท่านใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็น      

25. ท่านมีเงินออมฝากธนาคารทุกเดือน       

ด้านความอดทน อดกลั้น      

26. แม้จะต้องท างานหนักท่านก็จะไม่ปริปากบ่น      

27. ถ้าได้รับมอบหมายให้ท างานนอกเวลาเรียนท่านจะรีบ
ปฏิบัติ 

     

28. ท าการบ้านด้วยความต้ังใจถึงแม้จะใช้เวลานาน      

29. เมื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาท่านจะนั่งฟังจนกว่า 
การประชุมจะเสร็จ 

     

30. ถ้ามีโอกาสนั่งฟังพระเทศน์ท่านจะนั่งฟังด้วยอาการ
ส ารวม 

     

31. ท่านจะอดทนต่อค าพูดของคนที่พูดจาเสียดสีท่าน      

32. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทุกสถานการณ์      

ด้านความยุติธรรม      

33. ตัดสินปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผล      

34. แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนโดยไม่ล าเอียง      

35. เมื่อท างานกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ด้วยความยุติธรรม      
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พฤติกรรมทางจริยธรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น
ประจ า 

(5) 

เกือบ
ทุกครั้ง 

(4) 

เป็น
บางครั้ง 

(3) 

นาน ๆ 
ครั้ง 
(2) 

ไม่เคย
เลย 
(1) 

36. ประเมินผลงานของเพื่อนตามความเป็นจริง      

37. หากมีเพื่อนทะเลาะกันท่านจะตัดสินอย่าง
ตรงไปตรงมา 

     

38. ท่านเป็นคนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน 

     

39. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนทุกวิชา      
ด้านความรับผิดชอบ      
40. หลังเลิกเรียนจะท าการบ้านจนเสร็จจึงจะเข้านอน      
41. หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างานท่านจะรีบแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

     

42. ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการท างานทุกอย่างอย่าง
เต็มความสามารถ 

     

43. ท างานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละทิ้งหน้าที่
กลางคัน 

     

44. เมื่อท่านใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเสร็จ ท่านจะ
รีบส่งคืนเจ้าหน้าที่ 

     

45. ท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด       
46. ท่านจะให้ความส าคัญงานส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัว      
ด้านความมีวินัย      
47. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย       
48. แต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย      
49. เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จท่านจะเก็บ
อุปกรณ์อย่างเรียบร้อย 

     

50. ท่านใช้โทรศัพท์ขณะที่อาจารย์ก าลังสอน      
51. ท่านพูดจากับเพื่อนด้วยภาษาท่ีสุภาพ      

www.ssru.ac.th



 

100 

 

พฤติกรรมทางจริยธรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น
ประจ า 

(5) 

เกือบ
ทุกครั้ง 

(4) 

เป็น
บางครั้ง 

(3) 

นาน ๆ 
ครั้ง 
(2) 

ไม่เคย
เลย 
(1) 

52 ท างานทุกอย่างด้วยความเป็นระเบียบ       
53. เข้าเรียนทันตามที่ตารางเรียนก าหนด      
54. เมื่อทานอาหารเสร็จท่านจะเก็บจานไปวางที่โต๊ะที่
ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้ 

     

ด้านความเสียสละ      
55. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น      
56. ท่านช่วยท าความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย       
57. ทบทวนบทเรียนให้เพื่อนด้วยความเต็มใจ       
58. ช่วยเหลือเพื่อนที่ล าบากตามก าลังความสามารถของ
ท่าน 

     

59. ท่านบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้      
60. บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 
 

 1. ผศ.เฉลิมชัย  สุวรรณรัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2. อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3. อาจารย์สุภาพร ศรีหามี อาจารย์คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  :  นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
 

ประวัติการศึกษา 
1.  ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2539 
2.  ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัย-

รามค าแหง พ.ศ. 2548 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7 

สังกัด     : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ผลงานวิจัย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนสุนันทา 

2. จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษท่ี 21 
 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 5. การพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนสุนันทา ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 6. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 8. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  
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