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คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Students’ ethical characteristics of Facutly of Humanities 
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พระมหามงคล สามารถ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมและในแต่ละด้าน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านความใฝ่รู้ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านความประหยัด จำาแนกตามเพศ 
สาขาวชิา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จำานวน 435 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว การทดสอบความแตกตา่งเปน็รายคูโ่ดยวธิเีชฟเฟ ่(Scheffe’s Method)

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มคีณุลกัษณะทางจรยิธรรม โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ 2) นกัศกึษาทีม่เีพศ, สาขาวชิา, ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

Abstract

This research aimed to study and compare students’ ethical characteristics 
at Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University  
in overall scenario and in 4 individual aspects: knowledge aspiration, discipline and  
responsibility, and endurance and patience and finally the economic habit categorized  
by gender, academic mojor, academic achievement and the family’s economic status.  
The sample included 485 first year students who enrolled in the first semester of academic 
year 2014 of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 
University, totally 435 students. The instrument used to collect data was a Likert-type 
five-point rating scale questionnaires. The statistics used for the data analysis included,  
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of  
variance, and Scheffe’s Method.
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The result showed that 1) Students of the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University, had high level of ethical characteristics,  
in overall and each 2) Students of different gender, academic major, academic  
achievement and family’s economic status had different ethical characteristics, in overall 
scenario and individual aspect at the .05 significance level.

คำาสำาคัญ: คุณลักษณะ, จริยธรรม, นักศึกษา
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บทนำา 

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่สำาคัญ และจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตร่วมกันเป็นสังคม 
ของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของโลกและจักรวาล เพื่อให้มนุษย์ 
และสรรพสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เรียบง่าย และมีความยั่งยืน  
เพราะการอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสขุนัน้ บคุคลในสงัคมตอ้งไดร้บัการชีน้ำาใหม้คีณุธรรมและจรยิธรรม  
(สำานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543: 1) ดังนั้น ต้องร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของชาติ 
โดยจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรม

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนา
ความเจรญิงอกงามทางดา้นสตปิญัญาและความคดิ เพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการและผลติบคุลากรในระดบั
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในสถาบัน
อุดมศึกษาควรตระหนักและเน้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นความสำาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมอย่างชัดเจน  
ดังแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำาหนดมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง
กำาหนดเปา้หมายและดำาเนนิการจดัการศกึษาเพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะดา้นคณุธรรม จรยิธรรมไวว้า่ 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของ 
ผูอ้ืน่ คา่นยิมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวชิาชพี แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม อาท ิ 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ 
ในการพัฒนานิสัยในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม ตลอดจนความสามารถในการวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม มีความสามารถในการเข้าใจ 
การนึกคิด การวิเคราะห์ และการนำาเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ  
ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ ์และแกป้ญัหา 
ได้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีความสามารถในการทำางานเป็นกลุ่ม  
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มภีาวะผูน้ำา ความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรู้ 
ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556: ออนไลน์)

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ 
โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ดา้นความใฝรู้่พบวา่นกัศึกษาบางคนไมก่ลา้แสดงออกเกีย่วกบัความคดิของตนเอง เพราะลกัษณะ
ของนิสัยคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจ (ณรงค์ชัย สง่าแสง, 2556: สัมภาษณ์) ไม่ชอบซักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ
ชัดเจน สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างเป็นบางโอกาส (สุพจน์ มะย่น, 2556: สัมภาษณ์) นอกจากนี้
ความสนใจหาแหล่งความรู้เป็นสิ่งค่อนข้างยาก เนื่องจากในแต่ละวันมีเวลาจำากัดในการเข้าห้องสมุด หรือ 
หาจากแหล่งความรู้อื่น ๆ (นันทวรรณ สำาเภา, 2556: สัมภาษณ์)

ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบพบว่านักศึกษาบางคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ และวินัยในการแต่งกายยังไม่ถูกระเบียบเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่รู้ความเหมาะสมในการทำา 
หน้าที่ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ (สุพจน์ มะย่น, 2556: สัมภาษณ์) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวินัยใน
ตนเอง และขาดความรับผิดชอบ มักจะเข้าเรียนสายในชั่วโมงเรียนที่เรียนตอนเช้า (นันทวรรณ สำาเภา, 
2556: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ในเรื่องกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนรวม นักศึกษาบางส่วนจะให้ความร่วมมือ 
กับคณะน้อยในการทำากิจกรรมถ้าทางคณะไม่มีคะแนนในการประกอบกิจกรรม (สมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม, 
2556: สัมภาษณ์)

ด้านความอดทนอดกลั้น พบว่านักศึกษาบางคนขาดความมานะบากบั่น ขาดความวิริยะอุตสาหะ
ในการที่จะทำาการงานให้สำาเร็จลุล่วง มีความอดทนค่อนข้างต่ำา (สมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม, 2556: สัมภาษณ์) 
มีความพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ น้อย และไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด (สุมาลี  
ผาหยาด, 2556: สมัภาษณ)์ นอกจากนัน้แลว้ ยงัขาดความรอบคอบในการคดิ และขาดทกัษะในการวเิคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล (อังคณา แซ่เตียว, 2556: สัมภาษณ์) 

ด้านความประหยัดพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีส่วนน้อยที่มีการเก็บ
ออมเงิน (อังคณา แซ่เตียว, 2556: สัมภาษณ์) นักศึกษาไม่ค่อยตระหนักในการช่วยสถาบันอุดมศึกษาที่
ตนเองศึกษาอยู่ในการประหยัดพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำาประปา (สุพจน์ มะย่น, 2556: สัมภาษณ์) มักใช้ 
เวลาในช่วงคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ในการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ หรือไม่ก็จับกลุ่มดื่มสุรา หรือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่พักแต่ก็มีบางส่วนที่ใช้เวลาว่างในการทำางานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน (พิทักษ์ 
พูลสวัสดิ์, 2556: สัมภาษณ์)

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เพือ่ทราบวา่นกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มคีณุลกัษณะทางจรยิธรรมอยา่งไร และผลจากการวจิยัครัง้นีจ้ะเปน็ขอ้มลูเพือ่ใหส้ถาบนั 



034

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

อาจารย์ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นักศึกษามีจริยธรรมสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความใฝ่รู้ ด้านความมีวินัยและ
รับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้นและด้านความประหยัด

2.  เพือ่เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทางจรยิธรรมของนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยรวมและเปน็รายดา้น จำาแนกตาม เพศ สาขาวชิา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวม 11 สาขาวิชา  
โดยกำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample Size) ตามสตูรของยามาเน ่(Yamane, 1976: 886) ทีร่ะดบั 
ความเชือ่มัน่ 95% (a= .05) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำานวน 435 คน จากนัน้จงึทำาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้  
(Stratified Random Sampling) ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณลักษณะทางจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน 4 ด้าน คือ ด้านความใฝ่รู้  
13 ข้อ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ 13 ข้อ ด้านความอดทนอดกลั้น 12 ข้อ และด้านความประหยัด 
13 ข้อ รวมทั้งหมด 51 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .876

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งหมดจำานวน 435 ฉบับ โดยได้รับ 
ฉบับที่สมบูรณ์คืน ทั้งหมด 435 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00

4.  ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด และให้คะแนนตามค่าน้ำาหนักของตัวเลือก 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

5.  การวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายขอ้ 1 เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะทางจรยิธรรมของนกัศกึษา 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยรวมและเปน็รายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก ่
ด้านความใฝ่รู้ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้นและด้านความประหยัด โดยการ 
หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรม 
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จำาแนกตาม เพศ โปรแกรมวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยใช้
การทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปร ชั้นปีที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ จะทำาการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson, 1981: 308)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. นักศึกษามีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก

2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและในแต่ละด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวม
และแต่ละด้านทุกด้านสูงกว่านักศึกษาชาย อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

3. นกัศกึษาทีศ่กึษาในโปรแกรมวชิาตา่งกนั มคีณุลักษณะทางจรยิธรรม โดยรวมและในแตล่ะดา้น 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

4. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและ 
ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

5. นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวม
และเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

1. การศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความใฝ่รู้ ด้านความมีวินัย
และรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านความประหยัด พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคุณลักษณะโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ สุมาลี วงษ์สุวรรณ (2546: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลเชิง
จรยิธรรมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ แลว้พบวา่บคุลกิภาพมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัการใชเ้หตผุล
เชิงจริยธรรม ผู้วิจัยจึงขอนำาเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี ้
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กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

 1.1 ดา้นความใฝรู่ ้พบวา่ นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม มีคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านความใฝ่รู้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาอยู่ใน
ยุคที่เข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสารได้ง่าย นักศึกษาจึงสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งทำาให้นักศึกษา
สามารถรวบรวมองค์ความรู้หรือประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้มาใช้ ได้นอกจากนี้ และนักศึกษาอยู่ในวัยที่เริ่มมี 
ความรบัผดิชอบ เริม่สนใจในการเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ในการศกึษาเลา่เรยีน คน้ควา้เพิม่เตมิในเรือ่งที ่
อาจารย์สอนไป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นของตนเอง ชอบการสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ กับอาจารย์และเพื่อน ๆ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีความสนใจในการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือเข้าชมนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ดังที่ พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตโต, 2542: 45) ได้กล่าวว่า การศึกษาไทยจะต้องทำาให้เด็กได้ฝึกและพัฒนาตนเองให้มีความใฝ่รู้  
เพื่อที่จะได้ไปสู่สิ่งที่ยาก ซึ่งจะทำาให้เกิดผลดี คือ มีความเต็มใจสู้ เต็มใจทำามีความสุขในการเรียนและ
การทำางาน มีความตั้งใจทำาให้งานนั้นได้ผลดี วิธีการพัฒนาที่ทำาให้เกิดคุณลักษณะของความใฝ่รู้ สู่สิ่งยาก 
สามารถทำาได้โดยการพัฒนาความอยากที่เป็นกุศล คือ ความใฝ่ดี เมื่อพบส่ิงใดก็ตามก็อยากทำาส่ิงนั้น 
ใหด้ทีีส่ดุ (ฉนัทะ) เม่ือเกดิความใฝดี่ กต็อ้งแสวงหาความรูว้า่จะทำาอยา่งไรจงึจะเกดิผลด ีจงึตอ้งมกีารพฒันา 
ฝึกฝนปรับปรุง ทำาให้เข้มแข็งสู่สิ่งยากได้ ซ่ึงความอยากเหล่านี้มาจากการศึกษาการเรียนรู้และปัญญา  
ซึง่พระธรรมปฎิกได้สรุปสัน้เก่ียวกับการพฒันาคนวา่เปน็ “การสรา้งความรูสู้ส่ิง่ยาก บนรากฐานของความใฝด่”ี  
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา มานะโรจน์ (2539: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
ในด้านการรู้จักตนเอง ใฝ่รู้ ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.2 ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มคีณุลกัษณะทางจรยิธรรม ดา้นความมวีนิยัและรบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก 
ทัง้นี ้อาจเปน็เพราะนกัศกึษามอีายรุะหวา่ง 17-22 ป ีซึง่จดัอยูใ่นชว่งวยัรุน่ตอนปลาย เปน็วยัทีม่กีารปรบัเปลีย่น 
บทบาทของตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและบทบาทที่ตนเอง 
ได้รับในสังคมมากขึ้น และเมื่อเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการเปล่ียนระบบการเรียนการสอน
ซึ่งจากเดิมในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีอาจารย์คอยแนะนำาอย่างใกล้ชิด มาเป็นระบบการเรียนการสอนที่
ต้องทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิต 
นกัศกึษาจะตอ้งปฏิบตัติาม เชน่ การแตง่กาย การเขา้ชัน้เรยีน การมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน การเขา้รว่ม 
กจิกรรม เปน็ตน้ และจากการทีส่ถาบนัอดุมศึกษาไดก้ำาหนดใหน้สิตินกัศกึษาไดท้ำากจิกรรม โดยมทีัง้กจิกรรม
บังคับและกิจกรรมเลือกเสรี เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งจะช่วยฝากประสบการณ์ในการทำางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม ส่งผลทำาให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 110-111) ได้กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาเป็นตัวแทนของประชาชน
ที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ควรตั้งใจและเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้  
ทำาตนใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม คำานงึถงึผูอ้ืน่และประโยชนข์องผูอ้ืน่มากกวา่ของตน เคารพกฎระเบยีบของ
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สถาบัน และแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ความเป็นผู้นำา ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยสร้างสำานึกรับผิดชอบต่อสถาบันและสังคม 
ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฤดี ขำาซ่อนสัตย์ (2542: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหดิล พบวา่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
ทุกด้าน อยู่ในระดับสูง

 1.3 ดา้นความอดทนอดกลัน้ พบวา่ นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม มีคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 17-22 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
เป็นช่วงวัยที่กำาลังสั่งสมความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำาไปใช้ในการดำารงชีวิตในสังคม ทำาให้ต้องมี
ความสขุมุรอบคอบในการดำาเนนิชวีติมากขึน้ รวมทัง้ตอ้งมจีติใจทีม่คีวามมัน่คงและเขม้แขง็ เพือ่ทีจ่ะใหต้น
ประสบความสำาเร็จ ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 22) ได้กล่าวว่า การที่นิสิตเห็นคุณค่าของ
ความอดทน เช่น อดทนต่อถอยคำาของคนที่พูดจาดูถูกเหยียดหยามติเตียนบ่นว่า ถ้าอดทนระงับอารมณ์ได้ 
ก็จะไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท นอกจากจะอดทนต่อคำาพูด ต่อพฤติกรรมของคนที่ยั่วยุให้เราทำาบาป และ
อดทนต่อสภาพการณ์ที่ทำาให้เกิดความไม่พึงพอใจแล้ว การอดทนต่อความยากลำาบากต่าง ๆ จะทำาให้นิสิต
มีพลังใจเข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสำาเร็จที่ทำาให้ชีวิตก้าวหน้ารุ่งโรจน์ในอนาคตได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภา โลจายะ (2535: 58) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาลสภากาชาดไทยตามความคิดเหน็ของผูบ้รหิารพยาบาลและอาจารยพ์ยาบาล พบวา่ นกัศกึษาพยาบาล
มีพฤติกรรมจริยธรรมด้านความอดทนอยู่ในระดับมาก 

 1.4 ด้านความประหยัด ศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านความประหยัด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่งมาจากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนัอยูใ่นสภาวะตกต่ำา ทำาใหเ้กดิวกิฤตการณห์ลายประการ ไดม้ี
การปรบัราคาสนิคา้ทัง้เครือ่งอปุโภคบริโภค และสาธารณปูโภค ซึง่มผีลกระทบตอ่คา่ครองชพีของบดิามารดา 
ผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมาก และเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในครอบครัวที่มีหลายอย่าง 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าเสื้อผ้า ทำาให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้งนิสิตนักศึกษา
ต้องช่วยกันประหยัดและมีการวางแผนการใช้จ่ายกันอย่างรอบคอบย่ิงขึ้น นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน ทำาให้สถาบันอุดมศึกษาได้มี
การรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการปิดไฟฟ้าหรือ 
น้ำาประปาทุกครั้งหลังจากที่ ใช้แล้ว และช่วยดูแลนิสิตนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความประหยัดมาก
ยิ่งขึ้น ดังที่อมรากุล อินโอชานนท์ (2557: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การประหยัดนั้นใช้ว่าจะเฉพาะเจาะจง 
แต่เรื่องการใช้จ่ายเงินทองเท่านั้น แต่รวมไปถึงการรู้จักคิดอดออมและประหยัดในเรื่องของการกินอยู่และ
การใช้ชีวิตประจำาวันด้วย เช่น การประหยัดน้ำา ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และการรู้จักรักษาของใช ้
ที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้นานแต่ทั้งนี้ผลการวิจัยของชุตินาถ รัตนจรณะ (2527: 61) ที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ
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คา่นยิมพืน้ฐาน 5 ประการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนวทิยาลยัครภูาคกลาง พบวา่ นกัศกึษามคีา่นยิม
พื้นฐานในด้านความประหยัดและอดออม อยู่ในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยรวมและในแตล่ะดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นความใฝรู่ ้ดา้นความมวีนิยัและ
รับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านความประหยัด จำาแนกตามเพศ โปรแกรมวิชา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผู้วิจัยขอนำาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 2.1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวม
และเปน็รายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยนสิติ 
นักศึกษาหญิงมีความใฝ่ ความมีวินัยและรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น และความประหยัด สูงกว่านิสิต
นักศึกษาชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันของครอบครัวระหว่างเพศชายเพศหญิง  
การขัดเกลาและหล่อหลอมทางสังคมที่ส่งผลทำาให้แต่ละเพศต้องแสดงบทบาทแตกต่างกันตามเพศของตน 
โดยสว่นใหญเ่พศชายจะไดรั้บการอบรมเลีย้งดใูหม้คีวามกลา้หาญ เขม้แขง็ มคีวามเปน็ผูน้ำา และไดร้บัอสิระ
มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงมักจะถูกฝึกอบรมให้รับผิดชอบภาระหน้าที่ต่าง ๆ ภายในครอบครัว
มากกว่าเพศชาย เช่น ทำาความสะอาดบ้าน ซักรีดเส้ือผ้า ดูแลน้องตลอดจนหุงหาอาหาร นอกจากนั้น 
ยังถูกอบรมให้มีความอ่อนน้อม เชื่อฟังคำาสั่งสอน และปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  มากกว่าเพศชาย  
ในสังคมไทยบิดามารดามักจะมีความเข้มงวดกวดขันในการอบรมเลี้ยงดูบุตรสาวมากกว่าบุตรชาย และ 
จากการทีเ่พศหญงิมีหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งรับผดิชอบในบา้น ทำาใหม้คีวามใกลช้ดิกบับดิามารดาและไดร้บัการปลกูฝงั 
ในเรื่องกิริยามารยาทและความประพฤติ การที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและคนรอบข้าง เอาใจใส่
ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ประกอบกับเพศหญิงมีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดอ่อน จึงอาจมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับคุณธรรมและจริยธรรมด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ มากกว่านิสิตนักศึกษาชาย ดังที่ ดวงเดือน  
พนัธมุนาวิน และเพญ็แข ประจนปจัจนกึ (2520: 6-11) ไดก้ลา่ววา่สมาชกิในครอบครวัมสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ 
ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก และเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นตั้งใจที่จะสั่งสอน 
สิ่งนั้นหรือไม่ตั้งใจจะสั่งสอนก็ตาม ส่วนมากแล้วเด็กจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ตั้งใจจะสั่งสอน และยัง 
เลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญท่ัง้ลกัษณะทีดี่และไมด่ ีตัง้แตก่ารเลยีนแบบบดิามารดาของตนไปจนถงึวยัรุน่
ที่เลียนแบบดารา นักร้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2543: 93) 
ทีท่ำาการศกึษาปจัจยัและกระบวนการทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาคณุธรรมระดบับคุคลเพ่ือมุง่ความสำาเรจ็ของสว่นรวม 
ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า นิสิตนักศึกษาหญิงประเมิน 
ตนเองว่า มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบและด้านความกตัญญูกตเวทีสูงกว่านิสิตนักศึกษาชาย 

 2.2 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโดยนักศึกษาที่ศึกษาในโปรแกรมวิชาภาษาจีน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมสูงกว่านักศึกษา 
ในโปรแกรมวิชาอืน่ ๆ  ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในโปรแกรมวชิาภาษาจนี นัน้สว่นใหญม่หีลาย
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เชื้อชาติ และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ามาเรียนโปรแกรมนี้โดยเฉพาะ ดังที่ สำาเนาว์ ขจรศิลป์ (2537: 
381) ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่านิสิตนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นตอนปลายเหมือนกัน ศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน 
คณะวิชาหรอืสาขาวชิาเดยีวกนันสิตินกัศกึษาแตล่ะคนกม็คีวามแตกตา่งกนัในหลายดา้น เชน่ สตปิญัญา อารมณ ์
ร่างกาย เจตคติ และระดับคุณธรรม ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว อาจเกิดจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม 
ที่อาศัยอยู่ซึ่งได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา และสังคม ในทำานองเดียวกับงานวิจัยของเลวิเน่ แพควิส และ 
ฮกิก้ินส์ (Levine; Pakvis; & Higgins-D’Alessandro, 2000: 482-503) ทีไ่ดท้ำาการศกึษาอตัมโนทศัน ์
แห่งตนและการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาทางด้าน
มนุษยศาสตร์มีอัตมโนทัศน์แห่งตนและการพัฒนาจริยธรรมแตกต่างจากนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาทางด้าน
เทคโนโลยี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2.3 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและ
ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า
นิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนปานกลางและต่ำา และนสิตินกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง มคีณุธรรม
และจรยิธรรมโดยรวมสูงกวา่นสิตินกัศกึษาที่มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนต่ำา ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนสิิตนกัศกึษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มักจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ 
รบัผดิชอบและมวีนิยัในตนเอง และนสิตินกัศึกษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางมกัจะเปน็ผูท้ีเ่อาใจใส่
และสนใจในการเรียนพอสมควร ค่อนข้างมีวินัยในตนเอง ชอบทำากิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา ดนตรี 
หรือออกค่ายอาสาพัฒนา สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำานั้นมักจะไม่ค่อยมีความตั้งใจ
ในการเรียน เข้าเรียนสม่ำาเสมอแต่การเรียนรู้ค่อนข้างช้ากว่านิสิตนักศึกษาในกลุ่มอื่น ไม่มีวินัยในตนเอง 
และขาดความมั่นใจ จากลักษณะที่แตกต่างกัน ดังกล่าว ทำาให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกัน ดังที่สำาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 10-14 ) ได้
กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาที่มีระดับสติปัญญาสูง จะสามารถเรียนรู้และเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า
ผู้ที่มีสติปัญญาต่ำา ทั้งนี้งานวิจัยของ สุนันทา แก้วสุข (2557: ออนไลน์) ที่ทำาการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์
กับจริยธรรมของนักศึกษาครู สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาครูที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีระดับจริยธรรมโดยรวมสูงกว่านักศึกษาครูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ำา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความใฝ่รู้ ความมีวินัยและ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทนอดกลั้น สูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลางและต่ำา และนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีความใฝ่รู้ ความมีวินัยและ 
รับผิดชอบ และความอดทนอดกลั้น ความประหยัด สูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูง จะเป็นผู้ที่มีลักษณะทางการเรียนที่ดีกว่า มักจะเป็น
คนที่มีการทำาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่มีเป้าหมายชีวิตที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล มีวินัยในตนเอง มีความ 
รบัผดิชอบและเอาใจใสต่อ่การศกึษาเลา่เรยีน เปน็ผูท้ีม่ลีกัษณะของความขยนัและอดทน ซึง่เปน็สิง่ทีส่ำาคญั 
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ของความพากเพยีรพยายามในการศกึษาเลา่เรยีน เชน่ การอา่นหนงัสือ การคน้ควา้หาความรูเ้พ่ิมเตมิเพ่ือพัฒนา 
ตนเองอยู่เสมอ ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีและนำามาซึ่งผลการเรียนที่ดี 
นอกจากนั้นสติปัญญาที่ดียังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่านิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนปานกลางและต่ำา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถิดาพร คำาสด (2546: 126) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ 
สงูกว่านสิติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางและต่ำานสิตินกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู มคีวาม
ประหยดัสงูกว่านสิตินกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางและต่ำา ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนสิตินกัศกึษา
ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูสว่นใหญ ่จะใชเ้วลาสว่นใหญเ่พือ่การศกึษาเลา่เรยีนหรอืการคน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิมากกวา่การทำากจิกรรมอืน่ ๆ  รวมทัง้การเทีย่วเตรก่บัเพือ่นฝงู นอกจากนัน้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ยังเป็นเครื่องชี้ระดับความสามารถทางสติปัญญา ทำาให้เป็นผู้ที่มีการคิดวิเคราะห์และมีเหตุผลในการที่จะ 
ตัดสินใจทำาสิ่งใด ทำาให้มีความยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายมากกว่า ส่วนนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนปานกลางและต่ำานัน้ การใชช้วีติในขณะเปน็นสิตินกัศกึษาจะชอบในการทำากจิกรรมอืน่ ๆ  มากกวา่
การเรียน ชอบเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ชอบการพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนบางคนอาจจะดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
หรือเที่ยวสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการใช้จ่ายเงินในการซื้อบริการต่าง ๆ 

 2.4 นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
โดยพบว่า นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลางและต่ำา มีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
โดยรวมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครอบครัวของนิสิตนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
คา้ขาย/ธรุกิจสว่นตวัและอาศยัอยูใ่นสงัคมเมอืงซึง่มคีวามพรอ้มในปจัจยัทางดา้นตา่ง ๆ  นอกจากนีล้กัษณะ
ทางอาชีพของครอบครัวที่ทำาธุรกิจการค้า ทำาให้ต้องมีรูปแบบในการดำาเนินชีวิตที่ซับซ้อนกว่า มีการคำานึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำาเนินกิจการมากกว่าการที่จะดำาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย เงินได้ถูกเลือกให้
เป็นปัจจัยหลักของครอบครัว ต้องมีการติดต่อธุรกิจตลอดเวลา โดยทิ้งภาระในการดูแลลูกให้กับคนอื่น ๆ 
หรือลูกจ้าง ทำาให้บุคคลในครอบครัวขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ต่างคนต่างดำาเนินชีวิตกันอย่างอิสระ 
สว่นครอบครวัของนกัศกึษาทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลางและต่ำานัน้ สว่นใหญจ่ะประกอบอาชพีขา้ราชการ 
พนักงานบริษัท เกษตรกรหรือรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมควรตามอัตภาพ ทุกคนใน
ครอบครัวมีความใกล้ชิดดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการทำากิจกรรมในครอบครัวร่วมกัน ทำาให้เด็ก 
ไดม้โีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละปลกูฝงัความเชือ่ ความคดิ ทศันคตทิัง้ทางตรงโดยการสัง่สอนบอกกลา่ว และทางออ้ม 
โดยการทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดังที่สุพัตรา สุภาพ (2546: 68-69) ได้กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่
สำาคัญมากต่อระบบการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เป็นแหล่งการอบรมให้รู้จักกฎเกณฑ์ คุณค่า 
แบบของความประพฤติและสอนให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมในสังคม ทั้งยังทำาหน้าที่เป็นสถาบัน
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เศรษฐกิจ โดยพ่อแม่เป็นคนหาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัว และนำาเงินไปใช้ ในด้านการบริโภคต่าง ๆ  เช่น 
ด้านการศึกษา การดำารงชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้งานวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2543:  
127) ที่ทำาการศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสำาเร็จของ 
ส่วนรวมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มาจาก
ครอบครัวท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำา ได้รับการปลูกฝังให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน 
แตกต่างจากนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นกัศกึษาทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัปานกลาง มคีวามมวีนิยัและรบัผดิชอบสงูกวา่นกัศกึษา
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มี 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง จะได้รับเลี้ยงดูและเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากบิดามารดาและบุคคลใน
ครอบครวั สว่นใหญภ่ายในครอบครัวจะมีคนชว่ยทำางานบา้นหรอืผูช้ว่ยแมบ่า้นคอยทำางานทกุอยา่งภายในบา้น  
ทำาให้นิสิตนักศึกษาไม่ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบภายในบ้าน ส่วนนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครวัปานกลางสว่นใหญจ่ะมาจากครอบครวัทีม่จีำานวนสมาชกิในครอบครวัประมาณ 3-5 คน หรอือาจ
จะมาจากครอบครวัทีม่อีาชพีเกษตรกรรมซึง่เปน็ครอบครวัทีท่กุคนตอ้งชว่ยกนัทำางาน มกีารแบง่ภาระหนา้ที่
และความรบัผิดชอบตา่ง ๆ  ภายในบา้นใหท้กุคนทำา ซึง่การแบง่งานใหท้กุคนในบา้นไดท้ำานัน้เปน็การปลกูฝงั 
ความมีวินัยและความรับผิดชอบทางอ้อม 
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