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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) 
2. ศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไป จําแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ และศึกษาจรยิธรรม 
นักศึกษาและเปรียบเทยีบ จริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อาย ุช้ันปท่ีศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอเดือน
ระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) 3. ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา และ        
4. ประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยผสานวิธี คือ การศึกษาเชิงคณุภาพ และ
เชิงปริมาณ ผูใหขอมูล ไดแก ผูบรหิาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีความรูและประสบการณ
ทางดานจริยธรรม ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลท่ัวไป นักศึกษา และผูบริหาร นักวิชาการ/
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิที่ผูมีความรูและประสบการณทางดานการศึกษา และการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมลู โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา การหาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test 
independent) การวิเคราะหความแปรปรวน (F-test) และ การเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3  
ผลการวิจัย พบวา ตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) 25 ประการ เชน มีความรอบรู   
เฉลียวฉลาด เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา (ปญญา) มีความ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียน ไมยอทอ     
ไมทอดธุระ (วิริยะ) สนใจศึกษาเลาเรียน อานตํารา ฟงคําบรรยายตางๆ และสดับตรับฟงมาก (พาหุสจัจะ)    
เปนตน ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางตอจริยธรรมนักศึกษา พบวา นักศึกษามีจริยธรรมอยูในระดับมปีานกลาง 
( X = 3.08 (บุคคลท่ัวไป) และX = 3.24 (นักศึกษา)) การเปรยีบเทียบจรยิธรรมนักศึกษา จาํแนกตามเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ (บุคคลท่ัวไป) และเพศ อายุ ช้ันปท่ี
ศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) พบวา กลุม
ตัวอยาง มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศกึษา 35 ประการ เชน รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
เปนนโยบายสําคญัของรัฐ มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาเปนนโยบายสําคัญ 
มหาวิทยาลยัมีแผนงานพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาท่ีชัดเจนและเปนรปูธรรม เปนตน การประเมินแนวทางพัฒนา
จริยธรรมนักศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 4.14 ) โดยดานมาตรฐานความเหมาะสม 
( X = 4.19)  ดานมาตรฐานการใชประโยชนได ( X = 4.12) และ ดานมาตรฐานความเปนไปได ( X = 4.10 ) 
 

คําสําคัญ : ตัวแบบจริยธรรม / จริยธรรมนักศึกษา / นักศึกษา / แนวทางพัฒนาจริยธรรม  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were, 1. to study student ethic models, 2. to study student  
ethics and compare student ethics classified by gender, age, education, occupation and  
experience (general public), and classified by gender, age, class level, department, monthly 
payment, and parent occupation (students), 3. to study the guidelines to develop student 
ethics, and 4. to assess the guidelines to develop student ethics. It is the mixed research.   
The respondents consisted of administrators, scholars, experts and people with experiences in 
ethics. Population and samplings composed general public, students, administrators, experts, 
scholars and people with experiences in ethics. The research instruments were an interview 
form and a questionnaire. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test independent, F-test and Dunnett T3 pairwise comparison test.     
The finding revealed that the student ethic models consisted of 25 items such as having 
wisdom and intelligence in a subject matter (Paññã), being diligent in studying (Viriya), studying 
hard and hearing more (Bãhusucca) etc. The opinions of the samples towards the student 

ethics revealed that the student ethics, as a whole, were at an average level ( X = 3.08 

(general public) and X = 3.24 (students)). The comparative results of student ethics classified 
by gender, age, education, occupation and experiences (general public), and classified by 
gender, age, class level, department, monthly payment, and parent occupation (students) 
revealed that their opinions towards student ethics were not different, and also significantly 
different at .05 level. The guidelines to develop student ethics consisted of 35 items. For 
example, 1) the government should set the student ethics development policy as the main 
policy, 2) the university should impose student ethics development policy as the main policy, 
and 3) the university should have a clear and concrete plan to develop student ethics etc.  
The assessment results of the guidelines to develop student ethics, as a whole, were at a high 

level ( X = 4.14), while the measure of suitability standard was at the high level ( X = 4.19), 

the measure of utility standard was at the high level ( X = 4.12), and the measure of feasibility 

standard was at the high level ( X = 4.10) 
 

Keywords : Ethic Models / Student Ethics / Student / The Guideline to Develop Ethics. 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สภาพสังคมไทยในปจจบุันน้ี มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ท้ังนี้สืบเน่ืองมาจากความเจรญิกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความกาวหนาในการพัฒนา
ระบบขอมลูสารสนเทศ และการสือ่สารในโลกยุคไรพรมแดน และอิทธิพลของวัฒนธรรมจากตางชาติ ทําใหคน
ไทยท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่นิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารตางๆ 
ผานทางสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนตางๆ เปนตน ตลอดถึงการสืบคนขอมูล
ขาวสารตางๆ จากอินเตอรเน็ท สงผลใหนิสตินักศึกษาเหลานั้นซึ่งถอืวาเปนนําลังสําคัญของชาติไดรับรู เรียนรู 
รับเอา และนาํไปประพฤติปฏิบัติ โดยนักศึกษาสวนหน่ึงไมอาจจะแยกแยะไดวา สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด หรอื สิ่งใด
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เหมาะสม สิ่งใดไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาทางจริยธรรมและสังคมตามมาอยางมากมาย เชน ปญหา
อาชญากรรม ปญหาการมีเพศสัมพันธ ปญหาการใชจายอยางฟุมเฟอย ปญหาการใชเคร่ืองมือสื่อสารอยางไม 
เหมาะสม และหลงใหลไปตามกระแสของขอมูลขาวสารน้ันๆ ปญหาการขาดความสนใจเอาใจใสในการศึกษา 
ปญหาผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตกต่ํา ซึ่งจะสงผลเสียหายแกตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 ไดบญัญัตไิววา (มาตรา 6) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นได อยางมคีวามสุข (มาตรา 23) การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคญัทั้งความรู คณุธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง (3) ความรูเกีย่วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภมูิปญญา
ไทย และการประยุกตใชภูมปิญญา และ (มาตรา 24) การจัดกระบวนการเรยีนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการ (4) จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, 2553) และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2554-2559) มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อเสริมสรางสังคมท่ี
เปนธรรม และเปนสังคมสันตสิุข (2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา 
อารมณ คณุธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคณุภาพ เปนตน และ มี
เปาหมายหลัก คือ (1) ความอยูเยน็เปนสุข และความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณในการคอรรัปช่ัน ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  (2) คนไทย
มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
เปนตน (สรุปสาระสาํคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) มหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มหาวิทยาลยัของรัฐ ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดพยายามดําเนนิการจัด
การศึกษาเพ่ือใหสมัฤทธ์ิผลตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตามทีไ่ดกลาวไวขางตนน้ัน แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะเห็นไดวา สังคมไทยเรายังมปีญหา
ตางๆ มากมาย เชน ปญหาการแตกความสามคัคี ปญหาการแบงพรรคแบงพวก เลนพรรคเลนพวก ปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ/หนวยงานของรัฐ ปญหาการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของ
องคกรตางและปจเจกชน ปญหาการเอารดัเอาเปรียบกันของผูคนในสังคม ปญหาการใชจายอยางฟุมเฟอยเกิน
ตัวและตกเปนทาสของวัตถุนิยม ปญหาหน้ีสิน ปญหาความยากจน ปญหาการบริโภคขอมูลขาวสารผานระบบ
อินเตอรเน็ทแบบขาดจิตสํานึกท่ีด ีปญหาอาชญากรรม เปนตน ซึ่งสะทอนผลใหเห็นไดวา มหาวิทยาลยัตางๆ ไม
สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถปุระสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้นได นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลยัตางๆ ในปจจุบัน ตางไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนา
ระบบขอมลูสาระสนเทศและการสื่อสารอยางไรพรมแดน และวัฒนธรรมของตางชาติ ทําใหนักศึกษาเหลานั้น 
(สวนหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนสวนมาก) ยอมรับ และประพฤติปฏิบัตติามอิทธิพลของสิ่งเหลานั้น ซึ่งกอใหเกิดผล
ตามมา คือ การมีพฤติกรรมตางๆ ที่ไมดี ไมเหมาะสม หรือการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนตอความเปนนักศกึษาท่ีดี 
เชน การไมสนใจในการศึกษาเลาเรียน การเสพส่ิงเสพติดใหโทษตางๆ การเท่ียวบารหรือไนตคลับ การคบเพ่ือน
ตรงขามแบบชูสาว การดูหนังโป หรือวีดิโอลามกอนาจารผานทาง สื่ออินเตอรเน็ท การใชจายฟุมเฟอย การใช
เครื่องมือสื่อสารอยางขาดความรบัผิดชอบ การถูกใหออกจาก 
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มหาวิทยาลยัตามระเบียบการวดัผลการศึกษา และปญหาอาชญากรรมตางๆ เปนตน ดังท่ีเปนขาวและรับรูกัน 
ทั่วไปทางหนาหนังสือพิมพ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน และทางสื่อออนไลนตางๆ กอใหเกิดผลตามมาโดยตรงตอ
นักศึกษาเหลานั้น เชน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตกต่ํา การที่จะตองใชเวลาเรียนอยูในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 
การถูกใหออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบการวดัผลการศึกษา การขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาตอ      
การตั้งครรภระหวางการศึกษา การถูกดําเนินคดีอาญา เปนตน ซึ่งเปนผลเสียหายตอตัวนักศึกษาน้ันๆ เอง
โดยตรง ท่ีเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา นักศึกษาเหลานั้นขาดจรยิธรรม ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองวา   
อะไรดี/ อะไรไมดี อะไรถูก/อะไรผิด  อะไรควร/อะไรไมควร และ อะไรเหมาะสม/อะไรไมเหมาะสม สาํหรับ
ตนเองในฐานะที่เปนนักศึกษา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา และแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา เพื่อเปน
แนวทางสําหรับบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําไปประยุกตใชตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา)  
2. เพื่อศึกษาจริยธรรมนักศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป 

จําแนกตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ และ ศึกษา
จริยธรรมนักศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา คณะที่สังกัด 
คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) 

3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา    
4. เพื่อประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา     

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยผสานวธิี (Mixed Research) ซึ่งดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูบริหาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีความรูและประสบการณ
ทางดานจริยธรรม จํานวน 26 คน โดยแยกเปนการสมัภาษณเรื่อง ตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมสําหรับ
นักศึกษา) จํานวน 17 คน คือ ผูบริหาร 6 คน นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน พระสงฆ จาํนวน 5 
รูป และสัมภาษณแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา จํานวน 9 คน คือ ผูบริหาร 3 คน นักวิชาการ/ ผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน และพระสงฆ 3 รูป และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสอบถามบุคคลผูที่ใกลชิดและ
เกี่ยวของสัมพันธกับนักศึกษา จํานวน 120 คน เฉลี่ยใหสัมพันธกับจํานวนประชากร คือ นักวิชาการ/   
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิ 15 คน อาจารยผูสอน 15 คน อาจารยทีป่รึกษา 15 คน หัวหนาภาควิชา/โปรแกรม
วิชา 15 คน ผูบริหาร 15 คน  ผูปกครองนักศึกษา 15 คน ขาราชการคร/ูบุคลากรทางการศึกษา 12 คน      
ขาราชการพลเรือน/เจาหนาท่ีของรัฐ 10 คน และผูประกอบการ/นักธุรกิจ/คาขาย 8 คน เพื่อยืนยันตัวแบบ   
จริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมสําหรับนักศึกษา) สอบถามบุคคลทั่วไปท่ีมีภูมลิําเนา หรือที่อยูอาศัยอยูในจังหวัด
กําแพงเพชร พิษณุโลก อุบลราชธานี และรอยเอ็ด จํานวน 460 คน เฉลี่ยใหสัมพันธกับจํานวนประชากร คือ 
อาจารยผูสอน 50 คน อาจารยทีป่รึกษา 40 คน หัวหนาภาควิชา/โปรแกรมวิชา 30 คน ผูบริหาร 20 คน      
ผูปกครองนักศึกษา 100 คน ขาราชการครู/บคุลากรทางการศึกษา 50 คน ขาราชการพลเรือน/เจาหนาท่ีของรัฐ 
50 คน ผูประกอบการ/นักธุรกิจ/คาขาย 60 คน ทหาร/ตํารวจ 40 คน และสื่อมวลชน 20 คน และเปรียบเทียบ
จริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/
อาชีพ และสอบถามนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐท่ีตั้งอยูในจังหวัดดังกลาวขางตน 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 23  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2560         ISSN 2408 - 0845
53

 

จํานวน 440 คน โดยเฉลี่ยใหสัมพนัธกับจํานวนประชากรท่ีเรียนอยูในสาขาวิชาตางๆ ในคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลยัเหลาน้ัน คือ คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 100 คน คณะมนุษย/สังคมศาสตร 100 คน คณะ
นิติศาสตร 70 คน คณะรัฐศาสร/รฐัประศาสนศาสต 70 คน คณะวิทยาการจัดการ 50 คน และวิทยาศาสตร 50 
คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yammane, 1973, p.1088) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ระดับความเช่ือมั่น 0.5 คือ ขนาดประชากร 100,000 คน ขนาดของกลุมตัวอยาง 398 คน และ
ตามเกณฑของ เครซซี่ และมอรแกน (Krejcie, V.R., & Morgan, M.D., 1970, pp. 607-610) คือ ประชากร 
100,000 คน ขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน โดยกําหนดประชากรใหมากกวาเกณฑดังกลาว และเปรียบเทียบ
จริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และ
อาชีพของผูปกครอง และสอบถามผูบรหิาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ
ทางดานการศึกษา และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน 17 คน คือ ผูบริหาร จํานวน 8 คน และ 
นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยแบงการวิจยัออกเปนข้ันตอนตางๆ ตามวัตถุประสงค 
ดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวแบบจรยิธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรบันักศึกษา) โดยแบงการวิจัย
ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนการสัมภาษณผูบริหาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิ และผูมีความรู
และประสบการณทางดานจรยิธรรม จํานวน 17 คน คือ ผูบริหาร 6 คน นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 6 
คน และ พระสงฆ จํานวน 5 รูป เพื่อใหไดตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) และสวนท่ี 2 
เปนการสอบถามนักวิชาการ/ผูเชีย่วชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา/
โปรแกรมวิชา ผูบริหาร และผูปกครองนักศึกษา เปนตน จํานวน 120 คน เฉลี่ยใหสัมพันธกับจํานวนประชากร 
คือ นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 15 คน อาจารยผูสอน 15 คน อาจารยที่ปรึกษา 15 คน หัวหนา
ภาควิชา/โปรแกรมวิชา 15 คน ผูบริหาร 15 คน ผูปกครองนักศึกษา 15 คน ขาราชการคร/ูบุคลากรทางการ
ศึกษา 12 คน ขาราชการพลเรือน/เจาหนาท่ีของรัฐ 10 คน และผูประกอบการ/นักธุรกิจ/คาขาย 8 คน เพื่อ
ยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา ตามความคิดเห็น 
ของบุคคลท่ัวไป จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/
อาชีพ และการศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา 
คณะทีส่ังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) โดยแบงการวิจยัออกเปน 
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 2.1 การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรยีบเทียบจรยิธรรมนักศึกษาตามความคิดเห็น
ของบุคคลท่ัวไป จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/
อาชีพ โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา โดยการสอบถาม ประชากร/
กลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลทั่วไปท่ีมีภมูลิําเนา หรือท่ีอยูอาศัยอยูในจงัหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก อุบลราชธานี 
และรอยเอ็ด จํานวน 460 คน เฉลีย่ใหสัมพันธกับจํานวนประชากร คือ อาจารยผูสอน 50 คน อาจารยที่ปรึกษา 
40 คน หัวหนาภาควิชา/โปรแกรมวิชา 30 คน ผูบริหาร 20 คน ผูปกครองนักศึกษา 100 คน ขาราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา 50 คน ขาราชการพลเรือน/เจาหนาท่ีของรัฐ 50 คน ผูประกอบการ/นักธรุกิจ/คาขาย 60 
คน ทหาร/ตาํรวจ 40 คน และ สือ่มวลชน 20 คน และสวนท่ี 2 เปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/ อาชีพ และประสบการณในตําแหนง /หนาท่ี/อาชีพ และ ข้ันตอนท่ี 2.2  
การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา และเปรียบเทยีบจริยธรรมนักศึกษา จาํแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา          
คณะทีส่ังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) โดยแบงการวิจยัออกเปน 
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2 สวน คือ สวนท่ี 1 การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา โดยการสอบถาม ประชากร/กลุมตัวอยาง ไดแก นกัศึกษาท่ี
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐที่ตั้งอยูในจังหวัดดังกลาวขางตน จํานวน 440 คน โดยเฉลีย่ให
สัมพันธกับจํานวนประชากรท่ีเรียนอยูในสาขาวิชาตางๆ ในคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเหลานั้น คือ คณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร 100 คน คณะมนุษย/สังคมศาสตร 100 คน คณะนติิศาสตร 70 คน คณะรัฐศาสร/รัฐ
ประศาสนศาสต 70 คน คณะวิทยาการจัดการ 50 คน และวิทยาศาสตร 50 คน และ สวนท่ี 2  เปรียบเทียบ
จริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และ
อาชีพของผูปกครอง 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา โดยการสมัภาษณ  ผูใหขอมูล ไดแก   
ผูบริหาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีความรูและประสบการณทางดานจรยิธรรม จํานวน 9  
คน คือ ผูบริหาร 3 คน นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิ 3 คน และพระสงฆ 3 รูป 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา โดยการสอบถาม ผูใหขอมลู ไดแก   
ผูบริหาร นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณทางดานการศึกษา และการเรียนการ
สอนในระดับอดุมศึกษา จํานวน 17 คน คือ ผูบริหาร 8 คน นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิ 9 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา  
(จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) แบบยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) แบบสอบถาม 
จริยธรรมนักศึกษา (สําหรับบุคคลทั่วไป) แบบสอบถามจริยธรรมนักศึกษา (สําหรับนักศึกษา) แบบสัมภาษณ
แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา และแบบประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 

การวิเคราะหขอมลู วิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การหาคาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (T-test Independent) การวิเคราะหความ
แปรปรวน (F-test) และ เปรยีบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T 3 
 

สรุปผลการวิจัย   
การวิจัยเรื่อง จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา มีผลสรุปตามวัตถุประสงค  

ดังนี ้
วัตถุประสงคขอที่ 1 การศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมสําหรับนักศึกษา) พบวา ตัวแบบ 

จริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมสําหรับนักศึกษา) 25 ประการ คือ 1) มีความรอบรู เฉลยีวฉลาด เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีตนศึกษา (ปญญา) 2) มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเลาเรียน ไมยอทอ ไมทอดธุระ(วิริยะ)       
3) สนใจศึกษาเลาเรียน อานตํารา ฟงคําบรรยายตางๆ และสดบัตรบัฟงมาก (พาหุสัจจะ) 4) การทําหนาท่ีของ
ตน หรืองานท่ีไดรับมอบหมายดวยความผูกพัน ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ไมปลอยปะละเลย (ความรับผิดชอบ)     
5) การประพฤติปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน กฎขอบังคับ กติกา และกฎเกณฑตางๆ ของสังคม เปนตน (ความมี
ระเบียบวินยั) 6) เปนผูวางาย พูดงาย ไมดื้อรั้นกระดาง รับฟงเหตผุล และพรอมปรับปรุง แกไขตน (โสวจัสสตา)  
7) รูจักประมาณตน รูความพอดี ความเหมาะสมตางๆ สําหรบัตน (มัตตญัุตา) 8) มีความเปนอยูอยางพอดี 
และใชจายอยางเหมาะสมกับฐานะของตนและครอบครัว (สมชีวิตา)   9) มีความคิดฝกใฝ มุงมั่น ตั้งใจศึกษาหา
ความรูอยูตลอดเวลา (จิตตะ) 10) มีความละอาย ไมทําความช่ัว สิ่งทีไ่มดี สิ่งที่ผิดกฎหมายและความเกรงกลัวตอ
ผลของการกระทําความช่ัว ความไมดีนั้น (หิริ โอตตัปปะ) 11)  ยึดมัน่ในความดี ความถูกตอง ความจริง และ
ความเปนธรรม (ธรรมาธิปไตย) 12) มีความประพฤตติรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริงและจริงใจ ไมคดโกง   
ไมหลอกลวง ไมคดิคดทรยศ ท้ังตอตนเองและผูอื่น (ความซื่อสตัย) 
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13) คบเพื่อนท่ีดี รูจักคบหาคนดี ทานผูรู ผูทรงคุณ เพื่อความเจรญิกาวหนาของตน (กัลยาณมิตตตา) 14) พูดจา
ดี กลาวแตคําสุภาพ ออนหวาน ไพเราะ นาฟง (ปยวาจา)  15) มีความระลึกได รูกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา  
คําที่พูด กิจท่ีทําแลว และตองทําไวได (สต)ิ 16) เปนผูตรงตอเวลา รูจักกาลเวลาในการกระทําหนาท่ีตางๆของตน 
(กาลัญตุา) 17) รูจักบญุคุณของผูอื่นและตอบแทนบุญคุณผูอื่นนั้นในโอกาสอันควร (กตัญูกตเวที)            
18) มีความสามัคคี พรอมเพรียงกัน รวมมือรวมใจกัน เปนน้าํหนึ่งใจเดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(ความสามคัคี) 19) มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ (อัตถจริยา) 20) มีความ
เมตตากรุณาตอผูอื่นและสัตวอื่น (เมตตา กรุณา) 21) มีความอดทนตอความยากลําบากตางๆ และมีความสงบ
เสง่ียม เรียบรอย (ขันติ โสรัจจะ) 22) ตั้งตนไวชอบ ตั้งเปาหมายดี ถกูตอง และนําตนไปถูกทางอยางแนวแน
มั่นคง (อัตตสัมมาปณิธ)ิ 23) มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของของตนแกผูอื่น (ทาน) 24) มีสัจจะ ซื่อสัตยตอ
กัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา (สัจจะ) และ25) การสํารวมระวัง ไมลุมหลงเมามัวในกามคุณ 
(กามสังวร) สวนการยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักศึกษาน้ัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตัวแบบ
จริยธรรมนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (X = 4.54) 

วัตถุประสงคขอที่ 2 การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา ตามความคิด 
เห็นของบุคคลท่ัวไป จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตาํแหนง/ 
หนาท่ี/อาชีพ และ การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ    
ช้ันปท่ีศึกษา คณะท่ีสังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา)  ผลจากการ
วิเคราะหขอมูล จําแนกออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบ
จริยธรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไป จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และ
ประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ ซึ่งมีผลสรุป ดังนี้ การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา พบวา ประชากรกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มีปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีจรยิธรรมอยูระดับมีปานกลาง ไดแก        
มีความสามัคคี พรอมเพรียงกัน รวมมือรวมใจกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั      
(ความสามคัคี) ( X = 3.43) รูจักบุญคุณของผูอื่นและตอบแทนบุญคุณผูอื่นนั้นในโอกาสอันควร (กตัญกูตเวที) 

( X = 3.36) มีความเมตตากรณุาตอผูอื่นและสตัวอื่น (เมตตา กรุณา) ( X = 3.35) มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ (อัตถจริยา) ( X = 3.34) ยึดมั่นในความดี ความถูกตอง ความจริง 
และความเปนธรรม (ธรรมาธิปไตย) ( X = 3.33) เปนตน และนักศึกษามีจริยธรรมที่อยูในระดับมีนอย ไดแก    
มีความคิดฝกใฝ มุงมั่น ตั้งใจศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา (จิตตะ) ( X =2.50) การสํารวมระวัง ไมลุมหลงเมา
มัวในกามคุณ (กามสังวร) ( X =2.42) สวนการเปรียบเทียบจริยธรรมนกัศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป 
จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ สรุปไดวา   
1) จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายกับเพศหญิงมคีวามคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาไมแตกตาง
กัน 2) จําแนกตามอายุ  พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ.05 3) จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 4) จําแนกตาม
สถานภาพ/อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ/อาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) จําแนกตามประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ  
พบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาไม
แตกตางกัน 
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ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ ช้ันปท่ี
ศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) ซึ่งมีผล สรุป ดังนี้ 
การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง (นักศึกษา) มีความคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาวา  
นักศึกษามีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมีปานกลาง ( X =3.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามี
จริยธรรมที่อยูในระดับมมีาก ไดแก รูจักบุญคณุของผูอื่นและตอบแทนบุญคุณผูอื่นน้ันในโอกาสอันควร (กตัญู
กตเวท)ี ( X = 3.63) มีความเมตตากรุณาตอผูอื่นและสตัวอื่น (เมตตา กรุณา) ( X = 3.57) ยึดมั่นในความดี 
ความถูกตอง ความจริง และ ความเปนธรรม (ธรรมาธิปไตย) ( X = 3.54)  มีความประพฤติตรงไปตรงมา ตรง
ตอความเปนจริง และจริงใจ ไมคดโกง ไมหลอกลวง ไมคิดคดทรยศท้ังตอตนเอง และผูอื่น (ความซื่อสตัย)   
( X = 3.54)  นักศึกษามีจริยธรรมที่อยูในระดับมีปานกลาง ไดแก มีความละอาย ไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี        
สิ่งที่ผิดกฎหมาย และความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว ความไมดีนั้น (หิริ โอตตัปปะ) ( X = 3.48) 

คบเพื่อนท่ีดี รูจักคบหาคนดี ทานผูรู ผูทรงคุณ เพื่อความเจรญิกาวหนาของตน (กัลยาณมิตตตา) ( X = 3.48)   
มีความอดทนตอความยากลําบากตางๆ และมีความสงบเสง่ียม เรียบรอย (ขันติ โสรัจจะ) ( X = 3.46) เปนตน  
และ นักศึกษามีจริยธรรมท่ีอยูในระดับมีนอย ไดแก มีความคิดฝกใฝ มุงมั่น ตั้งใจศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา 
(จิตตะ) ( X = 2.49) สวนการเปรยีบเทียบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา คณะทีส่ังกัด 
คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง สรุปวา 1) จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ี
เปนเพศชายกับเพศหญิงมีความคดิเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน 2) จําแนกตามอายุ พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมคีวามคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน 3) จําแนกตามช้ันปท่ีศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในช้ันปท่ีศกึษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 4) จําแนกตามคณะทีส่ังกัด พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในคณะที่สังกัดแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 5) จําแนกตาม
คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 6) จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครอง พบวา  กลุมตัวอยางที่ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาไม
แตกตางกัน 

วัตถุประสงคขอที่ 3 การศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา พบวา แนวทางพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษา 35 ประการ คือ 1) รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาจรยิธรรมนักศึกษาเปนนโยบายสําคัญของรัฐ    
2) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาเปนนโยบายสําคัญ 3) มหาวิทยาลัยมีแผนงาน 
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 4) มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการ
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 5) มหาวิทยาลัยสนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาอยางสมเหตุ  
สมผล 6) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม 7) การสราง
รายวิชาจริยธรรมในหมวดวิชาทั่วไป 8) การสรางวิชาเฉพาะดานจริยธรรมในหมวดวิชาเอกบังคับ                 
9) การเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรมในทุกรายวิชา 10) จัดอบรมจรยิธรรมนักศึกษาสาํหรับนักศึกษา     
ช้ันปท่ี 1 11) จัดกิจกรรมวันสาํคญัทางศาสนา 12) โครงการฝกอบรมจรยิธรรมนักศึกษา ทุกช้ันปและตอเนื่อง   
13) การจัดการเรียนการสอน/การสอบธรรมศึกษาประจําปสาํหรับนกัศึกษา 14) โครงการจดัประกวด/   
แขงขันทางวิชาการเก่ียวกับจริยธรรม 15) การออกกฎ/ขอบังคับ/ระเบียบทางจรยิธรรมสําหรับนักศึกษา       
16) ผูบริหาร/อาจารยในมหาวิทยาลัยประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดใีนทางจริยธรรม 17) การกําหนดวิชา 
จริยธรรมในหมวดวิชาทั่วไปใหเปนวิชาบังคับเรียน 18) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 
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19) สงเสริมใหสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20) โครงการจัดนิทรรศการทางจรยิธรรม          
21) มหาวิทยาลยัจัดทําคูมือปฏิบตัิงานการสงเสรมิและพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 22) โครงการจัดบอรด    
จริยธรรม 23) โครงการธรรมะจากวัดสูมหาวิทยาลัย 24) การผลิตสือ่ทางจริยธรรมเพื่อการประชาสมัพันธ      
25) มหาวิทยาลยัจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาจริยธรรม         
26) โครงการยกยองคนดีมีจริยธรรม 27) โครงการรณรงคใหสังคม/ผูปกครอง/อาจารยและเพื่อนๆ รวมมือกันใน
การปองกัน และแกไขปญหาพฤตกิรรมทางดานจริยธรรมของนักศึกษา 28) โครงการสรางจติสํานึกและคานิยม
ทางจริยธรรม 29) โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 30) การสรางเครือขายสงเสรมิและพัฒนา จริยธรรม
นักศึกษา 31) สรางการมีสวนรวมทางจริยธรรมกับผูปกครองและชุมชน 32) โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู
รอน 33) โครงการบวชถือศีลพรหมจารณิ(ีบวชชีพราหมณ)ภาคฤดูรอน 34) การกําหนดเกณฑความมจีริยธรรม
ในการพิจารณาผลการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ และ 35) สรางเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมของ
นักศึกษา 

วัตถุประสงคขอที่ 4 การประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความ
คิดเห็นตอแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใน ระดับเห็นดวยมาก ( X = 4.14) แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมคีาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
มาตรฐานความเหมาะสม ( X = 4.19) ดานมาตรฐานการใชประโยชนได ( X  = 4.12) และดานมาตรฐานความ
เปนไปได ( X = 4.10) 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
การวิจัยเรื่อง จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาน้ี มีประเด็นสําคัญที่จะนํามา 

อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. การศึกษาตัวแบบจรยิธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสําหรับนักศึกษา) ผลการศึกษาตัวแบบ 

จริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมสําหรับนักศึกษา) พบวา ตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา)  
จํานวน 25 ประการ และขอนํามาอภิปรายเพยีงบางประการ ดังนี้ 1) มีความรอบรูเฉลียวฉลาด เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีตนศึกษา (ปญญา) ขอนี้มีความสาํคัญมากสําหรับนักศึกษา เพราะเมื่อไดศึกษาจนมีปญญา รอบรูใน
สาขาวิชาท่ีตนศึกษาแลวก็จะสามารถนําไปประกอบสมัมาชีพ และจะประสบผลสาํเรจ็ในหนาท่ีการงาน และการ
ครองชีวิตในสังคม สงผลดีตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในทางกลับกัน ถานักศึกษาไมมีปญญา ไมรอบรูใน
สาขาวิชาท่ีตนศึกษาแลวก็จะเปนการสญูเปลาทางการศึกษา และจะไมสามารถนําวิชาความรูทีต่นไดศึกษาไป
ประกอบอาชีพใหประสบผลสําเรจ็ได 2) มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรยีน ไมยอทอ ไม 
ทอดธุระ (วิริยะ) นักศึกษาจะตองมีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษา มิฉะนั้นแลวเขาจะไมประสบผลสําเรจ็ทาง
การศึกษาอยางมีคณุภาพ และจะไมสามารถนําวิชาความรูที่ไดศึกษาไปประกอบวิชาชีพไดดี หรือไปประกอบ
วิชาชีพใหประสบผลสําเร็จได 3) สนใจศึกษาเลาเรยีน อานตํารา ฟงคําบรรยายตางๆ และสดับตรับ  
ฟงมาก (พาหุสัจจะ) นักศึกษาจะตองเปนคนไผรู ไผศึกษา สนใจศึกษา อานตํารา และคําบรรยายตางๆ เพื่อ 
จะไดเปนผูไดยินไดฟงมาก ไดศึกษามามาก ซึ่งนําไปสูความเปนพหุสตูร เปนนักปราชญในท่ีสุด 4) การทําหนาที่
ของตนหรืองานท่ีไดรับมอบหมายดวยความผูกพัน ระมดัระวัง ละเอยีดรอบคอบ ไมปลอยปละละเลย (ความ
รับผิดชอบ) นักศึกษาจะตองมีความรับผดิชอบตอหนาท่ีของตนเอง จะตองตั้งใจศึกษาเลาเรยีนและเอาใจใสใน
งานท่ีไดรับมอบหมาย ไมปลอยปละละเลย เมื่อเปนเชนน้ี เขาก็ไดชื่อวาเปนนักศึกษาท่ีดีและจะประสบผลสําเร็จ
ในการศึกษาอยางดียิ่ง 5) การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน กฎขอบังคับ กติกา และกฎเกณฑตางๆ 
ของสังคม เปนตน (ความมรีะเบยีบวินัย) นักศึกษาท่ีดีนั้นจะตองเปนผูรูรักษาและประพฤติปฏิบัตติามระเบยีบ
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วินัย กฎ กติกาตางๆ ของสถาบัน และสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ความสงบสุขมาสู
สถาบันและสังคมท่ีเขาอยูอาศัย 6) เปนผูวางาย พูดงาย ไมดื้อรั้นกระดาง รับฟงเหตผุลและพรอมปรับปรุง แกไข
ตน (โสวจสัสตา) นักศึกษาท่ีดีจะตองเปนผูวางาย สอนงาย ไมดื้อรั้น รับฟงเหตุผล เมื่อเปนเชนน้ีแลว เขาก็จะเปน
ที่รักใคร เอ็นดูของครูอาจารย และทานก็พรอมท่ีจะอบรมสั่งสอนใหมีความรอบรูและเปนคนดีของสังคม         
7) มีความคดิฝกใฝ มุงมั่น ตั้งใจศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา (จิตตะ) นักศึกษาท่ีดีจะตองมีความฝกใฝ มุงมั่น 
เอาใจใสในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อที่จะใหตนเองประสบผลสําเร็จในการศึกษาอยางดีและมี
คุณภาพ และสามารถนําวิชาความรูนั้นไปประกอบสัมมาชีพไดหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว 8) มีความละอาย 
ไมทําความช่ัว สิ่งที่ไมด ีสิ่งท่ีผิดกฎหมายและความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว ความไมดนีั้น (หิริ 
โอตตัปปะ) นักศึกษาท่ีดีนั้นจะตองเปนคนดีดวย คือ จะตองมีความละอายใจไมทําความช่ัว หรือสิ่งที่ไมดีทุกชนิด 
และเกรงกลัวตอผลของการกระทาํความช่ัวนั้น ท้ังน้ีเพื่อที่จะเปนคนดีของเพื่อนๆ เปนสมาชิกที่ดีของสงัคม และ
เพื่อใหสงัคมมีความสงบสุขและรมเย็น 9) คบเพื่อนท่ีดี รูจักคบหาคนดี ทานผูรู ผูทรงคุณ เพื่อความ
เจริญกาวหนาของตน (กัลยาณมิตตตา) นักศึกษาจะตองรูจักคบหาแตเพื่อนท่ีดี เพื่อนที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และ
มีความประพฤติดี รูจักเขาหาครูอาจารย ทานผูรู นักปราชญเปนตน เพื่อรับฟงคําสอน แนะนําของทาน และ
ยึดถือทานเหลานั้นเปนแบบอยางในการดํารงชีพตามเหมาะสมของตน 10) พูดจาดี กลาวแตคําสภุาพ ออนหวาน 
ไพเราะ นาฟง (ปยวาจา) นักศึกษาจะตองเปนคนท่ีพูดจาดี ไพเราะ ออนหวาน เพราะการพูดเชนนั้นจะทําใหเกิด
เสนหสําหรับตน ทําใหตนเปนท่ีรักใครนับถือของเพ่ือนๆ และเปนท่ีรกัใคร เมตตาของผูใหญ ครูอาจารย เปนตน   
11) มีความสามัคคี พรอมเพรียงกัน รวมมือรวมใจกัน เปนน้าํหนึ่งใจเดียวกัน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
(ความสามคัคี) นักศึกษาจะตองมคีวามสามัคคีในหมูคณะ ไมแตกแยกทะเลาะวิวาท จะไดรวมมือกันทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเรจ็ หรือรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ ท้ังกิจกรรมในหลักสตูร และกิจกรรม
สรางสรรค และความสามัคคีนี้จะทําใหหมูคณะมีความสุขตลอดไป 12) มีสัจจะ ซื่อสตัยตอกัน ทั้งจริงใจ จริง
วาจา และจริงในการกระทํา (สัจจะ) นักศึกษาจะตองมีความซื่อสัตย จริงใจ ตอกัน เพราะความซื่อสัตยจริงใจตอ
กันน้ีจะทําใหบุคคลมีความรักใครนับถือกัน ไววางใจกัน เชื่อใจกัน สมัครสมานสามัคคีกัน เปนตน และ สัจจะนี้
เปนสิ่งสําคญัและจําเปนอยางยิ่งในการคบหาสมาคมกันในสังคม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมคาํสอนทาง
จริยธรรมของพระพุทธศาสนา จรยิธรรมของศาสนาอ่ืนๆ และ จริยธรรมของนักปรัชญา คณุลักษณะทาง
จริยธรรม และ งานวิจัยทางจริยธรรมตางๆ สวนการศึกษาเพื่อยืนยนัตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จริยธรรม
นักศึกษา)  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นเพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักศึกษา (จรยิธรรมนักศึกษา) 
ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (X = 4.54 และ S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนมากอยูในระดับ
เห็นดวยมากทีสุ่ด ทั้งนี้ คงเปนเพราะวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา จริธรรมนักศึกษา ท้ัง 25 ประการนี้ 
จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกนักศึกษา ยังผลใหนักศึกษาท่ีประพฤติปฏิบัติตามประสบผลสําเร็จในการศึกษา การ
ครองตนในฐานะนักศึกษา และสามารถยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการดําเนินชีวิตใน
อนาคตตอไปหลังจากสําเรจ็การศกึษาแลว 

2. การศึกษาจริยธรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคล 
ทั่วไป จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ และ 
การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา และเปรียบเทยีบจริยธรรมนักศึกษา จาํแนกตามเพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา คณะที่
สังกัด คาใชจายตอเดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา)  ซึ่งมปีระเด็นท่ีจะนํามา
อภิปราย ดังนี้  
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การศึกษาจรยิธรรมนักศึกษา พบวา ประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคคลทั่วไป และกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักศึกษา มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมีปานกลาง 
( X = 3.08 และX = 3.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีจรยิธรรมอยูระดับมีปานกลาง เปนสวน
ใหญ  ซึ่งสอดคลองกับ ดวงสดุา พิณนอก และสุพรรณ บุญมา (2548) ไดทําวิจยัเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษา ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา พบวา โดยภาพรวม นักศึกษา
ช้ันปท่ี 1 สาขาการศึกษา มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง, วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2547) ไดทํา
วิจัยเรื่อง ความรูสึกเชิงจริยธรรมความซื่อสัตยและความรบัผิดชอบตอสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย พบวา 
สมาชิกรัฐสภาไทยใหคุณคา หรือความสําคญัของจริยธรรมความซื่อสตัยและความรบัผิดชอบตอสังคม แตไมได
เครงครดัในทางปฏิบัติอยางคงเสนคงวา จึงเปนระดับท่ีไมเปนท่ีนาพอใจ เปนตน  ซึ่งอาจช้ีใหเห็นไดวา  ในชวง
เวลาเกือบ 10 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน อาจเรียกไดวาเปนชวงเวลาท่ีสังคมไทยไมไดใหความสนใจ หรอืเอาใจใส
ในทางจริยธรรมมากนัก จนนําไปสูปญหาตางๆ ทางสังคมมากมาย กอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ การทุจริตคอรรัปช่ันในวงราชการและวงการธุรกิจ  จนนําไปสูการเรียกรองใหมีการปฏิรูปใหมในทุกวงการ
ในปจจุบัน   อน่ึง การที่นักศึกษามีจริยธรรมโดยภาพรวมไมมาก คอื มีระดับปานกลางนั้น คงเปนเพราะวา สังคม
ปจจุบันนี้ไดใหคณุคาหรือคานิยมแกวัตถุสูงมาก ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่สังคมใหความสาํคัญแกวัตถุมากก็ยอมที่จะไมให
ความสําคญัตอจริยธรรม หรือเมื่อใดท่ีสังคมใหความสําคัญหรือคานิยมตอวัตถุนิยมสูง คานิยมทางจริยธรรมก็จะ
ต่ําลง ดังนั้น จริยธรรมในทุกวงการจึงอยูในระดับไมสูง อันรวมถึงจรยิธรรมนักศึกษาดวย 

นักศึกษามีจริยธรรมที่อยูในระดับมีนอย ซึ่งเห็นตรงกันท้ังสองกลุมตวัอยาง ไดแก มีความคิดฝกใฝ 
มุงมั่น ตั้งใจศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา (จิตตะ) ( X = 2.50 และ X = 2.49) ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษาใน
ปจจุบันนี้ขาดความมุงมั่น ความเอาใจใสในการศึกษา ชอบความสะดวกสบาย หวังไดอะไรตางๆ มาอยางงายๆ 
ไมตองออกแรง ผลทีต่ามมาก็คือ คุณภาพการศึกษาตกต่ํา การศึกษาไมมีคณุภาพ เพราะนักศึกษาไมตัง้ใจเรียน   
ผลที่ตามมาอีกอยางก็คือ อาจารยที่ตั้งใจสอนและใหเกรดอยางตรงไปตรงมาจะไมเปนที่ชอบใจของนักศึกษา   
แตอาจารยทีไ่มคอยตั้งใจสอนหรือไมคอยเขาสอนนัก แตใหเกรดสูงจะเปนท่ีชอบใจของนักศึกษาและแยงกัน
ลงทะเบียนเรียนดวย ซึ่งเปนปญหาที่มหาวิทยาลยัทุกแหงจะตองเอาใจใสดูแล และแกไขตอไป และการสํารวม
ระวัง ไมลุมหลงเมามัวในกามคุณ (กามสังวร) ( X = 2.42) กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นเชนนี้ 
คงเปนเพราะเห็นวา เยาวชนไทยในปจจุบันมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมากยิ่งขึ้น สื่อลามากอนาจารตางๆ ม ี
เปนจํานวนมาก และแพรหลายในสื่อออนไลน ไรที่จะควบคุม สงผลไปสูการมีเพศสัมพันธของเยาวชนดวย   
นักศึกษาคบหาเพ่ือนตรงขามในฐานะชูสาว นักศึกษาสวนหนึ่งมักจะเชาหอพักอยูกันเปนคูๆ ไมมีการควบคุมดูแล
แยกเปนหอพักชาย หอพักหญิงในหอพักเอกชนอยางจรงิจัง  ซึ่งเปนปญหาท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองรวมมือกัน
แกไขตอไป 

การเปรยีบเทียบจริยธรรมนักศึกษา ตามความคดิเห็นของบุคคลทั่วไป จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ/อาชีพ และประสบการณในตําแหนง/หนาท่ี/อาชีพ ผลการวิเคราะหขอมลู มีประเด็นที่
นาสนใจบางประการ คือ ดานจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยกลุมที่มีการศึกษาตํ่า มีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมสูงกวากลุมที่มกีารศึกษาสูง ซึ่งหมายความวา กลุมตัวอยาง
ที่มีการศึกษาต่ํากวา มคีวามคดิเหน็วา นักศึกษามีจริยธรรมสูง ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงกวามีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมต่ํา ที่เปนเชนนี้คงเปนเพราะวา กลุมตัวอยาง ท่ีมีการศึกษา
ต่ํากวาจะมคีวามรอบรูและประสบการณตางๆ ในชีวิตและสังคมนอยกวา จึงมีความคิดเห็นตอ จรยิธรรม



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.23  No.2  May - August 2017         ISSN 2408 - 0845
60

 

นักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมสงู  ในขณะที่กลุมที่มีการศึกษาสูงกวาจะมีความรอบรูและประสบ-การณตางๆ 
ในชีวิตและสังคมมากวา จึงมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมต่ํา  ซึ่งเปนการยืนยัน
ขอเท็จจริงวา ผูมีการศึกษามาก ไดเรียนรูมามาก ไดยินไดฟงมามาก มีประสบการณตางๆ ในชีวิตและสังคม
มากกวา หรือสูงกวา (พาหุสัจจะ) ยอมจะเรียนรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีกวา และจะคอยเปนท่ีพึ่งและให
คําแนะนําสั่งสอนแกผูที่ดอยกวา และดานจําแนกตามสถานภาพ/อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ/อาชีพ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่เปน
ขาราชการพลเรือน/เจาหนาท่ีของรัฐ และสื่อมวลชน มีความคิดเห็นวา นักศึกษามีจริยธรรมสูง ในขณะท่ีกลุม
อื่นๆ มีความคิดเห็นวา นักศึกษามีจริยธรรมต่ํา ที่เปนเชนนี้คงเปนเพราะวา ขาราชการพลเรือน/เจาหนาที่ของรัฐ 
เปนกลุมที่มีการทุจรติ ประพฤติมชิอบ และคอรัปช่ันมากท่ีสดุตามทีเ่ปนขาวตามสื่อตางๆ และสื่อมวลชนในสมัย
ปจจุบันก็เปนสื่ออาชีพเปนสวนมาก มิใชสื่อวิชาชีพ จึงมองหลายสิ่งหลายอยางเปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ถูกตอง รวมไป
ถึงจริยธรรมนักศึกษาดวย ในขณะที่กลุมอื่นๆ เชน ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา/โปรแกรมวิชา อาจารยทีป่รึกษา 
อาจารยผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองนักศึกษา เปนตน ซึ่งเปนผูใกลชิดมาก และหวังดีตออนาคต
นักศึกษา ไดมองสิ่งทั้งหลายท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาตามสภาพท่ีควรจะเปน หรือตามขอเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อที่จะได
แสวงหาแนวทางมาปรับปรุงแกไข เพื่ออนาคตของลูกหลาน และเยาวชนของชาติตอไป 

สวนการเปรียบเทยีบจริยธรรมนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันปที่ศึกษา คณะที่สังกัด คาใชจายตอ
เดือนระหวางการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง (นักศึกษา) ผลการวิเคราะหขอมลู มีประเด็นท่ีนาสนใจบาง
ประการ คือ ดานจําแนกตามชั้นปท่ีศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในช้ันปท่ีศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในช้ัน
ปท่ีศึกษาตํ่า มีความคดิเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในช้ันปท่ีศึกษาสูง กลาวคือ     
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาอยูในช้ันปท่ีศกึษาตํ่ากวามีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมสูง  
ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในช้ันปท่ีศึกษาท่ีสูงกวา มีความคิดเห็นตอจรยิธรรมนักศึกษาวา นักศกึษามี 
จริยธรรมต่ํากวา ท่ีเปนเชนน้ีคงเปนเพราะวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในช้ันปท่ีต่ํากวาจะมีความรอบรู วุฒิภาวะ และ
ประสบการณตางๆ ไมมากนัก  จึงมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมสูงกวา  ในขณะ 
ที่กลุมที่อยูในช้ันปท่ีสูงกวาจะมีความรอบรู วุฒิภาวะ และประสบการณมากกวา จึงมีความคิดเห็นตอจริยธรรม
นักศึกษาวา นักศึกษามีจริยธรรมต่ํากวา ท้ังน้ีคงเปนเพราะ ผูมีความรอบรูมาก มีคุณวุฒิมาก และมีประสบ-
การณมากกวายอมมคีวามรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีกวา และถูกตองกวา น่ันเอง  ดังนั้น การศึกษาหาความรู การ
ไดยินไดฟงมาก และการมีประสบการณตางๆ มาก (พาหุสจัจะ) จึงเปนสิ่งสําคัญ และจาํเปนสําหรับบคุคลทุกคน
ในสังคม  

3. การศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แนวทางพัฒนา 
จริยธรรมนักศึกษา 35 ประการ คอื 1) รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐ 2) มหาวิทยาลยักําหนดนโยบายพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาเปนนโยบายสําคัญ 3) มหาวิทยาลัยมีแผนงาน
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 4) มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการ
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 5) มหาวิทยาลัยสนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 
อยางสมเหตุสมผล 6) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม 
7) การสรางรายวิชาจริยธรรมในหมวดวิชาทั่วไป 8) การสรางวิชาเฉพาะดานจรยิธรรมในหมวดวิชาเอกบังคับ     
9) การเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรมในทุกรายวิชา 10) จัดอบรมจรยิธรรมนักศึกษาสาํหรับนักศึกษา     
ช้ันปท่ี 1 11) จัดกิจกรรมวันสาํคญัทางศาสนา 12) โครงการฝกอบรมจรยิธรรมนักศึกษาทุกช้ันปและตอเนื่อง 
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13) การจัดการเรียนการสอน/การสอบธรรมศึกษาประจําปสาํหรับนกัศึกษา 14) โครงการจดัประกวด/ แขงขัน
ทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรม 15) การออกกฎ/ขอบังคบั/ระเบียบทางจริยธรรมสําหรับนักศึกษา    
16) ผูบริหาร/อาจารยในมหาวิทยาลัยประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดใีนทางจริยธรรม 17) การกําหนดวิชา 
จริยธรรมในหมวดวิชาทั่วไปใหเปนวิชาบังคับเรียน 18) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา   
19) สงเสริมใหสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 20) โครงการจัดนิทรรศการทางจรยิธรรม          
21) มหาวิทยาลยัจัดทําคูมือปฏิบตัิงานการสงเสรมิและพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 22) โครงการจัดบอรด  
จริยธรรม 23) โครงการธรรมะจากวัดสูมหาวิทยาลัย 24) การผลิตสือ่ทางจริยธรรมเพื่อการประชาสมัพันธ      
25) มหาวิทยาลยั จัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาจริยธรรม         
26) โครงการยกยองคนดีมีจริยธรรม 27) โครงการรณรงคใหสังคม/ผูปกครอง/อาจารยและเพื่อนๆ รวมมือกันใน
การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางดานจริยธรรมของนักศึกษา 28) โครงการสรางจติสํานึกและคานิยม
ทางจริยธรรม 29) โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 30) การสรางเครือขายสงเสรมิและพัฒนา จริยธรรม
นักศึกษา 31) สรางการมีสวนรวมทางจริยธรรมกับผูปกครองและชุมชน 32) โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู
รอน 33) โครงการบวชถือศีลพรหมจารณิี (บวชชีพราหมณ)ภาคฤดูรอน 34) การกําหนดเกณฑความมจีริยธรรม
ในการพิจารณาผลการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ และ 35) สรางเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมของ
นักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ศรณัย วงศคําจันทร (2558, หนา 53-66) ไดทําการวิจยัเรื่อง แนวทางพัฒนา
จริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา แนวทางพัฒนา จริยธรรมนักการเมืองไทย ดวยมาตรการพัฒนาจริยธรรม 
ประกอบดวย (1) รัฐตองกําหนดใหการพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองเปนนโยบายเรงดวนและสําคัญของชาติ    
(2) มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง (3) จัดทําโครงการฝกอบรมจริยธรรม
นักการเมืองสําหรับนักการเมืองทกุระดับอยางตอเน่ือง (4) นักการเมืองที่อยูในตําแหนงจะตองมีการพัฒนา
ตนเองดานจรยิธรรมในทุกๆ ป (5) จัดกิจกรรมเก่ียวกับจริยธรรมนักการเมืองอยางสม่ําเสมอ (6) จัดนิทรรศการ 
เกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองอยางสมํ่าเสมอ (7) จัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองทุกๆ ป
อยางตอเนื่อง (8) จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองทุกๆ ป และตอเนื่อง (9) ประกาศยกยองเชิด
ชูเกียรตินักเมืองที่มีจริยธรรม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีของนักการเมืองไทย เชน มอบโล ประกาศเกียรติคณุ ฯลฯ    
(10) จัดการใหรางวัลแกนักการเมอืงไทยท่ีมีจริยธรรม (11) จัดกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองดวยการ
แสดงผลงานของนักการเมืองไทยที่มีจริยธรรม ประทีป มากมติร (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง จริยธรรม และแนวทาง
ในการสงเสริมจริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และสมัภาษณ
ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัย พบวา แนวทางในการสงเสรมิจริยธรรม
ของผูบริหาร ไดแก (1) การสนับสนุนในดานนโยบาย (2) การจัดฝกอบรมจรยิธรรม (3) การจัดทําประมวล
จริยธรรม (4) การตรวจสอบจรยิธรรม (5) การนําจรยิธรรมเขาเปนสวนหน่ึงที่สําคัญในการบริหารทรัพยากร
บุคคล (6) การเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา และ (7) มีคณะกรรมการ หรือท่ีปรึกษาดานจริยธรรม  อภิญญา  
มานะโรจน (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมแกนิสติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ผลการ 
ศึกษา พบวา การปลูกฝงคณุธรรมแกนิสิตนักศึกษาทําไดหลายวิธี เชน ตองสรางศรัทธาใหเกดิแกคุณธรรมนั้นๆ 
โดยการจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี  คํานึงถึงวัยและข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรม 
มหาวิทยาลยัจะตองกําหนดนโยบาย ปรับปรุงหลักสตูรการเรยีนการสอน และกิจกรรมสงเสรมิในดานตางๆ เพื่อ
ปลูกฝงคณุธรรม โดยอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีสวนสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมมากท่ีสดุ สาคร  
กองวงศ (2544) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัย พบวา ในเรือ่งของแนวทางในการสงเสรมินั้น ควรจัดการอบรมสัมมนา และกิจกรรม
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สงเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมทุกป และตอเนื่อง ผูบังคบับัญชาควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
และควรกําหนดมาตรการตดิตามผลเปนประจาํทุกป เปนตน 

4. การประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปวา ผูตอบแบบประเมิน  
มีความคิดเห็นตอแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวยมาก ( X = 4.14)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมคีาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
มาตรฐานความเหมาะสม ( X = 4.19) ดานมาตรฐานการใชประโยชนได ( X = 4.12) และดานมาตรฐานความ
เปนไปได ( X = 4.10) ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูตอบแบบประเมินมีความคดิเห็นวา แนวทางพัฒนา จริยธรรม
นักศึกษาน้ี เปนแนวทางที่เหมาะสมมาก เปนแนวทางท่ีมีประโยชนมาก เปนแนวทางท่ีเปนไปไดในการปฏิบัติ   
ดังนั้น มหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังของรัฐและเอกชน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาควรนําแนวทาง
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาน้ีไปประยุกตใชใหเกิดผลดีแกนักศึกษาและหนวยงานของตนอยางเหมาะสมตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. รัฐบาล มหาวิทยาลยั หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรนํา

แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษานี้ไปประยุกตใชตามความเหมาะสมในมหาวิทยาลยันั้นๆ  
   2. มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา/โปรแกรมวิชาตางๆ ควรจัดทําแผนพัฒนาจริยธรรม นักศึกษา 

เพื่อดําเนินการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาใหนักศึกษาเปนคนดี มีความรูคูคณุธรรม 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

          1. ควรศึกษาจรยิธรรมนักศึกษาสายอาชีวศึกษา  
          2. ควรศึกษาการประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา  
          3. ควรศึกษาปจจัยทีส่งเสริมสนบัสนุนใหนักศึกษาเปนนักศึกษาดมีีจริยธรรม 
          4. ควรศึกษาจรยิธรรมอาจารยในมหาวิทยาลยั  
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