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บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ศึกษาระดับสภาพ
แวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา 3) ศึกษาระดับการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
แวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ท�ำการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาในการวิจัย คือ นักศึกษา จ�ำนวน 362 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) ระดับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3) ระดับการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษากับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ 5) การเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ขี องผูส้ อนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมทางจริยธรรม, สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา, การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ABSTRACT

The objective of this research were 1) to study ethical behavior level of students in Faculty of
Management Sciences at Nakhon Pathom Rajabhat University, 2) to study university environment level,
3) to study teacher role model level and 4) to study the relationship among university environment,
teacher role model and ethical behavior of students. The sample were 362 students. The Questionnaire
was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term of frequency, percentage, means,
standard deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results from this research
indicated as follows: 1) Ethical behavior of students in Faculty of Management Sciences at Nakhon
Pathom Rajabhat University was at the high level,
2) University environment was at the high level, 3) Teacher role model was at the highest level
and 4) University environment significantly related to ethical behavior of students at the moderate level
with the statistical significance at .01 level, and 5) Teacher role model significantly related to ethical
behavior of students at the moderate level with the statistical significance at .01 level.
KEYWORDS : Ethical Behavior, University Environment, Teacher Role Model

บทน�ำ

จริยธรรมมีความส�ำคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
จริยธรรมของนักศึกษา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระบุว่านักศึกษาควรมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ้ นื่ นอกเหนือ
จากการมีความสามารถเฉพาะสาขา การสือ่ สาร การท�ำงาน
เป็นทีม การแก้ปญ
ั หา และการรับความเสีย่ งการสร้างสรรค์
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 33-34)
ประกอบกับคุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติ
อยา งมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และดว ยความรับผิดชอบ
ทัง้ ในสว นตนและสว นรวม ความสามารถในการปรับวิถชี วี ติ
ในความขัดแย้งทางค่านิยมการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามศีลธรรม ทัง้ ในเรือ่ งสวนตัวและสังคม (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ทัง้ นีป้ จั จัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อ
จริยธรรมของนักศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถาบัน

88

อุดมศึกษา และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน ดังจะเห็น
ได้จากผลการศึกษาของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2553: 413-424)
พบว่าการสร้างภาพแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
องค์ประกอบหนึง่ ของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนิสติ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของพระบ�ำรุง ปญฺญาพโล (โพธิศ์ รี) (2554: 116-117)
พบว่ า สถาบั น ศาสนาเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัวของนักศึกษา สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามล�ำดับ นอกจากนีก้ ารเป็น
แบบอย่างทีด่ ขี องผูส้ อนมีความสัมพันธ์กบั และพฤติกรมทาง
จริยธรรมผลการศึกษาของ โชคชัย ปัญญาคา (2550: 106107) พบว่าการรับรู้การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ (2553:
56-57) พบว่าการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา มาจากผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตเป็นอันดับแรก ร้อยละ 98 ให้การ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
สนับสนุนนิสิตได้ท�ำกิจกรรมด้านจริยธรรม เป็นอันดับสอง
ร้อยละ 97.3และให้ผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมในรายวิชาที่
สอนร้อยละ 96.6 เป็นอันดับสาม สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนงลักษณ์ ใจฉลาด (2553: 413-424) พบว่า การเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอนเป็นองค์
ประกอบหนึ่งของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ และจันทร์ชลี มาพุทธ
(2552: 21-23) พบว่ากระบวนการขัดเกลาจากผู้สอนใน
สถาบันการศึกษาส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
ต้นแบบ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและ
เยาวชน ผู้สอนดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่ สนใจในทุก
รายละเอียด สอนและแนะน�ำแนวทางทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ในชีวติ จริงได้ ติดต่อปรึกษาหารือกับพ่อแม่เพือ่ วางแผนการ
อบรมร่วมกัน และผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการพูด
และการแสดงออกสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลิกา
ผิวเพชร นุชวนา เหลืองอังกูล และบังอร กุมพล (2555: 336339) พบว่าพฤติกรรมการสอนเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยส่งผลทาง
อ้อมผ่านตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และคุณธรรมจริยธรรม อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามจริยธรรมของ
นักศึกษายังเป็นปัญหา ซึ่งจะเห็นได้จากเพ็ญแข ประจนปัจ
จนึก (2551) ท�ำวิจัยเรื่องการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมไทยเพือ่ การปฏิรปู สังคม : แนวทางและการปฏิบตั ิ
ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนขาดความรับผิดชอบและขาด
คุณธรรม ให้ความส�ำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจมีพฤติกรรม
ที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ชักจูงได้ง่าย และมีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งบางอย่างเป็นตัวแบบที่ไม่ดี รวมทั้ง
ระบบการศึกษาไม่สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มจี ติ ส�ำนึกและ
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของ
สถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น
อุดมศึกษา
3. เพื่อศึกษาระดับการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ของสถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนวคิดทฤษฎี

1. ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมทฤษฎี
จริยธรรมเกีย่ วกับพฤติกรรม (Conduct) แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีจริยธรรมที่เน้นผลลัพธ์ (Teleological
theories) มุ่งให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์จากการกระท�ำ
ได้แก่ ทฤษฎีจริยธรรมทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สว่ นตน (Ethical
egoism) ทฤษฎี จ ริ ย ธรรมที่ เ น้ น ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม
(Utilitarianism) ทฤษฎีจริยธรรมที่เน้นผลประโยชน์ของ
ผู้อื่น (Altruism) กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีจริยธรรมที่เน้นหน้าที่
(Deontological theories) มุ่งให้ความส�ำคัญกับการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและมีความรับผิดชอบทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีถ่ กู
(Northouse, 2007: 424-427) พฤติกรรมทางจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติของนักศึกษาที่แสดง
ออกถึงความดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม และการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย ความมีระเบียบวินัย
ความซือ่ สัตย์ความรับผิดชอบ และความเสียสละ (กรรณิการ์
ภิรมย์รัตน์, 2555: 4; บุญเรือน เติมสารทรัพย์, 2552: 5-6;
สาคร พรหมโคตร, 2555: บทคัดย่อ; มณฑิรา จารุเพ็ง, 2553:
61-67; ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, 2552: 4 และโชคชัย ปัญญาคา,
2550: 6)
2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น
อุดมศึกษา สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
สภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ มี
จริยธรรม และสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยเตรียมความพร้อมผู้เรียน สนับสนุนความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน มีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อผู้เรียน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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มีบรรยากาศการเรียนการสอนด้านทักษะการจัดการปัญหา
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่มีความ
สะอาดและเอื้อต่อผู้เรียนในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
(นงลักษณ์ ใจฉลาด, 2553: 10; โชคชัย ปัญญาคา, 2550: 5
และปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; 2553: 403-405)
3. แนวคิดเกีย่ วกับการเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องผูส้ อน
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน หมายถึง ผู้สอนใช้วิชาชีพ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
และคิดอย่างมีเหตุผล ปฏิบตั งิ านอย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ
ศึกษา และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รับผิดชอบต่อ
การสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือ
ผูเ้ รียนโดยเสมอภาคและเทีย่ งธรรม เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ให้แก่ผู้เรียน ไม่ล่วงละเมิดทางเพศกับนักศึกษา
ไม่เปิดเผยความลับของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
(นงลักษณ์ ใจฉลาด, 2553: 10; โชคชัย ปัญญาคา, 2550:
5 และปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; 2553: 403-405)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็นข้อมูลประกอบตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
2. เป็นข้อมูลในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ขิ อง
อาจารย์ และการจัดฝึกอบรมการเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องอาจารย์
3. เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการส่ง
เสริมจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
แวดล้ อมของสถาบันอุดมศึก ษา การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ

90

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้นปีที่1- 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ�ำนวน 3,804 คน (ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและวัดผล, 2558)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) ซึง่ ก�ำหนดให้ระดับ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 362 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และน�ำมาทดสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือโดยคณะผูว้ จิ ยั จะน�ำแบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องIOC (Item
of Objective Congruence Index) แต่ละข้อค�ำถามมีค่า
IOC มากกว่า .05 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
ความตรงเชิงเนือ้ หา จากนัน้ น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้ว
มาทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 คนและทดสอบความเทีย่ ง (Reliability) โดยการค�ำนวณ
หาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.94 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้มี
ความเที่ยงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Average) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
จ�ำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 และเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 20-22 ปี จ�ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ
62.70 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 17-19 ปี จ�ำนวน 127 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.10 และอายุระหว่าง 23-25 ปี จ�ำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล�ำดับ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10
รองลงมา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.70 และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 จ�ำนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.30 ตามล�ำดับ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 2.01-2.50 จ�ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20
รองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 จ�ำนวน 94 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.00 เกรดเฉลีย่ ระหว่าง 3.01-3.50 จ�ำนวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 เกรดเฉลีย่ ระหว่าง 1.51-2.00
จ�ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 เกรดเฉลี่ยมากกว่า
3.50 จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และเกรดเฉลี่ย
ต�่ำกว่า 1.50 จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล�ำดับ
2. ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าระดับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (=4.05, S.D=0.39) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ (=4.26, S.D=0.40)
ด้านความมีวินัย (=4.03, S.D=0.48) ด้านความรับผิดชอบ
(=4.02, S.D=0.48) และด้ า นความเสี ย สละ (=3.91,
S.D=0.53) ตามล�ำดับ
3. ระดับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า
ระดับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=3.89, S.D=0.59)
4. ระดับการเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องผูส้ อนพบว่าระดับ
การเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องผูส้ อนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (=4.39, S.D=0.54)
5. สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง(rxy=.464)อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อม

ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (rxy=.456)
รองลงมา คือ มีบรรยากาศการเรียนการสอนด้านทักษะการ
จัดการปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ปัญหา และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทีถ่ กู ต้องด้วยตนเอง (rxy=.443)
และมีบรรยากาศด้านความอบอุ่นและเป็นมิตร โดยเน้นให้
ผูส้ อนและบุคลากรแสดงออกทัง้ กาย วาจา ใจต่อผูเ้ รียนอย่าง
กัลยาณมิตร (rxy=.415) ตามล�ำดับ
6. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับพฤติกรรม
ทางจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ
ปานกลาง (rxy=.491) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด ได้แก่ ผู้สอนใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่กระท�ำการใด ๆ เป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
(rxy=.518) รองลงมา คือ ผูส้ อนมีจติ ส�ำนึกสาธารณะ โดยให้
ความส�ำคัญของการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและ
สังคม และให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (rxy=.409) และผูส้ อนปฏิบตั งิ านอย่างมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ ไม่ถกู ครอบง�ำด้วยอิทธิพล หรือประโยชน์อนื่ ใด
(rxy=.405) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยความรับผิดชอบและ
ความเสียสละตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2555: 34, 77-81) พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า พฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงได้แก่
ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั และความ
เสียสละ สอดคล้องกับทฤษฎีจริยธรรมทีเ่ น้นหน้าที่ กล่าวคือ
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและมีความรับผิดชอบทีจ่ ะท�ำสิง่
ที่ถูก จัดเป็นพฤติกรรมที่มีจริยธรรม (Northouse, 2007:
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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424-427) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Musa, Ismail
และ Ladisma (2012: 301-302) พบว่าการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและการโกงเป็นพฤติกรรมที่
ขาดจริยธรรมของนักศึกษา
2. ระดั บ สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี
บรรยากาศการเรียนการสอนด้านทักษะการจัดการปัญหา
โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รบั รูป้ ญ
ั หาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบที่ถูกต้องด้วยตนเองเป็นล�ำดับแรก รองลงมา
มี บ รรยากาศและสภาพแวดล้ อ มด้ า นกลุ ่ ม เพื่ อ นโดยจั ด
กิจกรรมในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนและกระตุ้นให้มีการ
สื่อสารสัมพันธ์ของผู้เรียนในระดับเดียวกันและมีสภาพ
แวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพระบ�ำรุงปญฺญาพโล (โพธิศ์ รี) (2554: 116-117) พบว่า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปลู ก ฝั ง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ McLaughlin
และ Faulkner (2012: 148) พบว่าสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยทีน่ กั ศึกษาต้องการ คือ นักศึกษาได้เรียนรูแ้ บบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือท�ำ
มีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียน
3. ระดับการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าผูส้ อนไม่
ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตนเป็นล�ำดับแรก รองลงมาผู้สอนรับผิด
ชอบตั้งใจเอาใจใส่การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จริงท�ำได้
จริงสามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ความสามารถและผู้สอนมีการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่าง
เป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผลตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอุทิศ ทาหอม (2554: 115-120, 144) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดข้อมูลเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1)
เห็นด้วยกับคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพเมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่าเห็นด้วยกับการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับ
การพั ฒ นาวิช าชีพครูอยู่เ สมอ มุ่ง มั่นพัฒ นาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการอย่างเต็มทีแ่ ละพัฒนาศักยภาพตนเอง 2) เห็นด้วย
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กับคุณธรรมจริยธรรมด้านผูเ้ รียนเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า
เห็นด้วยกับครูผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมควบคู่
กับกิจกรรมการเรียนการสอนและอบรมสัง่ สอนลูกศิษย์ดว้ ย
ความมีเมตตา 3) เห็นด้วยกับคุณธรรมจริยธรรมด้านชุมชน
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเห็นด้วยกับครูเป็นผู้ให้ความรัก
และเมตตาต่อทุกคน ปฏิบตั ติ ามกฎของสังคมในการอยูร่ ว่ ม
กันและครูเป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือมีความเอือ้ อาทรแก่ชมุ ชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers และ Smith (2011:
11-12) พบว่าผู้สอนที่มีความจริงใจ เข้าใจหลักการ มุ่งเน้น
การเรียนรู้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา กล่าวคือ
เมือ่ ผูส้ อนให้ความส�ำคัญกับความจ�ำเป็นและความก้าวหน้า
ของนักศึกษา สนับสนุนและให้กำ� ลังใจ มีความเข้าใจในสิง่ ที่
จะสอน มุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Khan
และ Sarwar (2011: 209-210) พบว่าผู้สอนควรได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมด้านวิชาชีพ การจัดการเรียน
การให้ค�ำปรึกษาและการแนะน�ำ การสร้างระเบียบวินัยให้
กับนักศึกษา
4. สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2553: 413-424)
พบว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พระบ�ำรุงปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554:
116-117) พบว่าสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษาเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Birtch และ Chiang (2013: 288-289)
พบว่าบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่มีจริยธรรมมีความ
สัมพันธ์ทางลบต่อพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมของนักศึกษา
บริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ บรรยากาศของ
มหาวิทยาลัยที่มีจริยธรรมช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่มี
จริยธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lau et al. (2011:
7-9) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของนักศึกษา ได้แก่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
คณะหรือผู้สอนที่มีจริยธรรม สภาพแวดล้อมของสถาบัน
การศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการโกง เทคโนโลยี และการให้
ความส�ำคัญกับจริยธรรม
5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของโชคชัย ปัญญาคา (2550: 106-107) พบว่าการรับรู้
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ปัทวี สัตยวงศ์ทพิ ย์ (2553: 56-57) พบว่าการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
มาจากผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นิสติ เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของนงลักษณ์
ใจฉลาด (2553: 413-424) พบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผูส้ อนเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของดลใจ ถาวร
วงศ์ตันเจริญ และจันทร์ชลี มาพุทธ (2552: 21-23) พบว่า
กระบวนการขัดเกลาจากผู้สอนในสถาบันการศึกษาส่งผล
ต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบ ได้แก่การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเยาวชนครู ดูแลด้วยความ
รักและเอาใจใส่สนใจในทุกรายละเอียดสอนและแนะน�ำ
แนวทางที่สามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอัญชลิกา ผิวเพชร นุชวนา เหลืองอังกูล
และบังอร กุมพล (2555: 336-339) พบว่าพฤติกรรม
การสอนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปร
ความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
และคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lau et al. (2011:
7-9) พบว่าคณะหรือผู้สอนที่มีจริยธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อจริยธรรมของนักศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Reza Zeinabadi (2014: 413) พบว่าผู้สอนที่มี
พฤติกรรมที่ดีส่งผลต่อความส�ำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาของรัฐ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสภาพแวดลอมให้มี
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา เช่น การสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนด้านทักษะการจัดการปัญหา การเตรียมความพร้อม
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมใน
ลักษณะเพือ่ นช่วยเพือ่ น และกระตุน้ ให้มกี ารสือ่ สารสัมพันธ์
ของผู้เรียนในระดับเดียวกัน
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรการเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องอาจารย์ เช่น การประพฤติ
ตนตามหลักศีลธรรม ความรับผิดชอบในการสอน พัฒนาผู้
เรียนให้รจู้ ริง พัฒนาผูเ้ รียนอย่างเต็มความสามารถ มีการคิด
เชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผล โดย
จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
และการควบคุมการปฏิบัติ และชี้แจงให้ อาจารย์ นักศึกษา
ผูป้ กครอง เพือ่ พัฒนาจริยธรรมร่วมกัน และควรประชาสัมพันธ์
หรือน�ำเสนอผลการปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นเกณฑ์ หรือให้รางวัลยกย่อง
ชมเชยเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพของนักศึกษา เหตุผล
เชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
2. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของสถาบัน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนที่
ส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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เอกสารอ้างอิง
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