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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ 2) เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามตัวแปรเพศ หลักสูตรที่กาลังศึกษา ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา
สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จานวน 316 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเมตตา ด้านความรับผิ ดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้ น ด้ านความมี วินัย และด้านความ
เสียสละ ส่วนด้านความซื่อสัตย์ และด้านความกตัญญูกตเวทีนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนั กศึกษาที่มีเพศต่ างกัน นั กศึกษาที่ มีสถานภาพของครอบครั ว
ต่างกัน และนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและรายด้านในแต่ละด้าน
แตกต่างกัน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกั น และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีวินัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกัน และนักศึกษาที่ระดับการศึกษา
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ของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
เมตตา แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา
คาสาคัญ: คุณธรรม, จริยธรรม, ระดับปริญญาตรี
Abstract

The objectives of this research are 1) to study morality and ethic level of students of
Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology and 2) to compare morality and
ethic level of different groups of student in the Faculty of Business Administration at Thai-Nichi
Institute of Technology in terms of both overall and individual aspect of variables namely, sex, course
attending, year of education, family status, parent’s education level and parent monthly income. The
sampling are 316 second semester undergraduate students from Faculty of Business Administration
of Thai-Nichi Institute of Technology. Questionnaire was used to collect data and statistical
techniques such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and ANOVA
were employed.
The findings are that students have high overall moral and ethical level. When considering
each aspect, students have high morality and ethic level in mercy, responsibility, tolerance, discipline
and sacrifice in descending order in term of arithmetic mean, while honesty and gratefulness are at
the highest level. When comparing each aspect of student’s morality and ethic, there is no different
in overall and individual morality and ethic level of students in term of sex, family status and
parent’s income. Students in attending in different course have different overall and individual
morality and ethic level. Students in different year of school also have different overall and individual
morality and ethic level. When considering each aspect, the research found no different in discipline,
while the others are differ. Students with different parent’s education level have same overall
morality and ethic level. When considering at individual aspects, mercy level is differ, however there
is no different on the others aspects. The founding of this research will be useful to administrators,
educators and personnel in higher education institutions as a guidelines to promote morality and
ethics of students.
Keyword: Moral, Ethic, Undergraduate
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ความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บั น นิ สิ ต นั กศึ กษา จ านวนมากที่ จะเติ บโตขึ้ นไปเป็ นก าลั งส าคั ญของประเทศชาติ ในอนาคต
ยังมีพฤติกรรม ภาพลักษณ์ต่างๆ ที่มีปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรม
นอกเหนือจากความรู้ในวิชาการ การสร้างจิตสานึกคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะช่วยให้สังคมโดยรวมมีความเข้มแข็ง
และส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุข รู้จักความ
พอประมาณอย่างมีเหตุผล (เศรษฐกิจพอเพียง) และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี โดยควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างคนไทยในอนาคต ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆของโลก เข้าใจเหตุ
และผลในสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏ การสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนผืนแผ่นดินไทย การอนุรักษ์
วั ฒนธรรมและเอกลั กษณ์ ของความเป็ นไทยมี สั งคมโดยรวมที่ มี คุ ณภาพ ประกอบด้ วยความสมดุ ล ความพอดี
ซึ่งสามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสานึก
พึ่งตนเองได้ มี คุณภาพชีวิ ตที่ ดี มีความสุ ข อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดี ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการศึ กษาสิ่งเอื้ อ
ประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาคนในระยะยาว อันเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเพื่อการวิจัยและ
ใช้ในการพัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสิ่งสาคัญมาก และจะต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกาลังสาคัญในสังคม เพราะถ้าคนใน
สังคมเป็นคนดีแล้ว สังคมก็จะมีความสุข แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดี ก็จะมีความวุ่นวาย เดือดร้อน มีการเอารัดเอาเปรียบ
การแก่งแย่งแข่งขันในสิ่งที่ผิดคุณธรรมและจริยธรรม โดยที่กฎหมายอาจจะไม่ได้บังคับ หรือมีบทลงโทษ นอกจากนี้
นักศึกษาที่ได้รับอิทธิพลต่างชาติและการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตและการดารงชีวิต และอยู่ในส่ง
แวดล้อมที่ต่างกัน ทาให้นักศึกษาที่ต่างเพศกัน นักศึกษาที่เรียนต่างหลักสูตรกัน และมีสภาพแวดล้อมทางครอบครัว
ต่างกัน อาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แตกต่างกัน คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายรวมถึง
ศีลธรรม โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาหลายอย่างทางสังคม ซึ่งมีต้นเหตุมาจากคนในชาติยังขาดการศึกษาที่ดี
และบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม ทาให้คนจานวนมากไม่มีเหตุผล ขาดระเบียบวินัย ขาดความรักสามัคคีและมีการ
เบี ยดเบียน ทุ จริต คอรัปชั่ นอยู่ มาก แม้ จะมี การกระตุ้ นเตื อนอยู่ ตลอดเวลา แต่ คนก็ไม่ มี การตระหนั กเท่าที่ ควร
นอกจากนั้นคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมที่แก้ไขและพัฒนาได้ยาก ต้องใช้เวลาและกระทาอย่างต่อเนื่อง
จึงต้องอาศัยบทบาทของทางการศึกษา ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ ในการปฏิรูปการศึกษาจึงเน้น
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและนาลงสู่การปฏิบัติ โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่ง
หมายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข สถาบันการศึกษาใน
ฐานะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคน จาเป็นต้องให้การศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งพัฒนาความเป็นคน (Manhood)
พัฒนากาลังคน (Man power) นอกจากนั้น ยังต้องพัฒนาศักยภาพของ คน (Man potential) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถที่ดีสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่บุคคลอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อผลิตคนให้เป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ตามที่สังคมและ
ประเทศชาติต้องการ
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จากสภาพปั ญหาข้ างต้ นท าให้ ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของนั กศึ กษาคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการเริ่มต้นของเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและเป็น
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตามตัวแปรเพศ หลักสูตรที่กาลังศึกษา ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา สถานภาพของ
ครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
สมมติฐานในการวิจัย
1. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
2. ตั วแปร เพศ หลั กสู ตรที่ ก าลั งศึ กษา ระดั บชั้ นปี ที่ ก าลั งศึ กษา สถานภาพของครอบครั ว ระดั บ
การศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ทุกตัวแปรมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามและถูกต้องที่มีอยู่ในจิตใจของนักศึกษา อันส่งผล
ให้นักศึกษายึดถือและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความอดทนอดกลั้น ความเสียสละ และความกตัญญูกตเวที
2. นักศึ กษา หมายถึง ผู้ที่ กาลังศึ กษาอยู่ในระดั บปริญญาตรี ชั้ นปีที่ 1–ชั้ นปี ที่ 4 คณะบริหารธุรกิ จ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ
อริสโตเติล (Aristotle) มองว่าคุณธรรมจริยธรรมทาให้มนุษย์มองเห็นแต่ สิ่งที่มี คุณค่าเป็นลั กษณะคุณธรรมเชิ ง
พุ ทธิ ปั ญญา ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนการสอน การได้ รั บการปลู กฝั ง คุ ณธรรมจริยธรรมที่ เกิ ดจากพฤติ กรรมที่ อยู่ ใน
ธรรมชาติของมนุษย์ ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องร่วมกัน หลักทฤษฎีทางจริยธรรมสามารถ
นามาปรับใช้กับการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลักการว่าด้วยความดี ความสุขและทางสายกลาง
การนามาใช้เพื่อปลูกฝังให้ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ฝักใฝ่ในความดีก็จะทาให้สังคมมีความสงบสุข
และทฤษฎีแบบแผนของ รอสส์ (Ross) กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่เป็นหลักสาคัญที่ต้องพิจารณาก่อน
โดยกาหนดให้หน้าที่เป็นเงื่อนไขซึ่งผูกพันกับข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ความ
ซื่อสัตย์ การชดใช้ ความกตัญญู ความยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดลาดับความสาคัญและตรวจสอบการ
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กระทาว่าตกอยู่ในรายการใด ดังนั้นการได้ประโยชน์จากการกระทา การพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมการมีเจตนาที่จะ
ไม่ทาร้ายผู้อื่น ความมีเมตตา กรุณา และความพยายามหลี กเลี่ยงไม่ไห้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกระท า
(จาเริญรัตน์ เจือจันทร์, 2548) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์
ได้ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความใฝ่รู้ ความมีวินัยและรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทนอดกลั้น ความประหยัด และความกตัญญูกตเวที พบว่านิสิตนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปาน
กลางและต่า มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมสูงกว่านิสิต นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง สุดท้าย
เป็นงานวิจัยของ พระบารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเขตบางกอกใหญ่กรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านความเมตตานักศึกษาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสยามมีลักษณะเด่นในด้านการเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจมีความสงสารเมื่อเห็นเพื่อนประสบกับความทุกข์
ยากและพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเมื่อเพื่อนๆกระทาไม่ดีต่อตน ด้านความซื่อสัตย์นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนที่ตน
คบหาด้วยความจริงใจและเข้าเรียนสม่าเสมอถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่สาคัญ ด้านความมีวินัยนักศึกษาเป็นผู้
มีระเบียบวิ นัยสูงไม่ ว่ าจะเป็นการปฏิบั ติ ตามกฎระเบียบของวิทยาลั ยการไม่ คุยโทรศั พท์หรือแอบหลับในขณะที่
อาจารย์กาลังสอน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึงการศึกษาคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษาตามแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่กล่าวไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ยครั้งนี้ ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ สถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1,591 คน โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่าง (sample
size) โดยเปิดตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
316 คน เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling)
ตามหลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย คาถามแบบตรวจสอบรายการ
(check lists) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) ประกอบด้ วย เพศ หลักสู ตรที่ กาลังศึกษา ระดั บชั้ นปีที่ กาลังศึกษา เกรดเฉลี่ ยสะสม สถานภาพของ
ครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึ กษาคณะบริหารธุรกิ จ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัย จานวน 7 ข้อ ด้านความรับผิดชอบ จานวน 7 ข้อ ด้าน
ความซื่อสัตย์ จานวน 7 ข้อ ด้านความเมตตา จานวน 5 ข้อ ด้านความอดทนอดกลั้น จานวน 6 ข้อ ด้านความเสียสละ
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จานวน 7 ข้อ และด้านความกตัญญูกตเวที จานวน 8 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) คะแนนจัด
อันดับ 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert’s rating scale)
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของ
ไลเคิร์ท โดยศึกษาแบบสอบถามเรื่องการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อรพินทร์ สันติชัยอนันต์, 2549) และศึกษาแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (พระบารุง
ปญญาพโล, 2554) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิ จั ย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(content validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานัน, 2543) จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบพบว่า มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง
0.58 - 0.96 จากนั้นนาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1. ทดลองใช้ (try out) เครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
แล้วนาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974 : 161 ; อ้างถึงใน มันทนา วุ่นหนู, 2551) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .94 เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 และเมื่อพิจารณารายข้อได้ค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ .93 ขึ้นไปทุกข้อ
2. น าแบบสอบถามฉบั บสมบู รณ์ ไปเก็ บข้ อมู ลกับกลุ่ มตั วอย่ างที่ เป็ น นั กศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 316 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1
โดยใช้สถิติค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 2) การวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษาในแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) และ 3) การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมและใน
แต่ละด้านจาแนกตาม เพศ และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง โดยใช้การการทดสอบที (t-test for Independent
Samples) ส่วนหลักสูตรที่กาลังศึกษาระดับ ชั้นปีที่กาลังศึกษา สถานภาพของครอบครัว และรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ปกครองใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance)
1967
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ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.35 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.65 จาแนกตาม
หลักสูตร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ กาลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 33.86 รองลงมา ได้แก่
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 24.05 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ
20.57 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 10.76 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ
9.18 และหลักสูตบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.58 ตามลาดับ จาแนกตามระดับชั้นปี พบว่า นักศึกษา
กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.80 ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28.80 ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 24.05 และชั้นปีที่
4 คิดเป็นร้อยละ 18.35 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สุดอยู่ในช่วง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ
36.71 สถานภาพของครอบครัวส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 70.89 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 40.82 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 59.18 และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.62
2. การศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ปรากฏผลดังนี้ นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสียสละ ส่วน
ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความกตัญญูกตเวทีนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและเป็นรายด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
1. ด้านความมีวินัย
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความซื่อสัตย์
4. ด้านความเมตตา
5. ด้านความอดทนอดกลั้น
6. ด้านความเสียสละ
7. ด้านความกตัญญูกตเวที
รวม

1968

X
4.06
4.11
4.57
4.33
4.09
3.74
4.50
4.20

S.D.
0.49
0.49
0.42
0.55
0.53
0.71
0.52
0.39

ระดับ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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3. การศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน จาแนกตาม เพศ หลักสูตรที่กาลังศึกษา ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา สถานภาพของ
ครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ปรากฏผลดังนี้
3.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยรวม และรายด้านในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
1. ด้านความมีวินัย
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความซื่อสัตย์
4. ด้านความเมตตา
5. ด้านความอดทนอดกลั้น
6. ด้านความเสียสละ
7. ด้านความกตัญญูกตเวที
รวม

เพศชาย
(n = 100)
S.D.
X
4.04 0.52
4.08 0.53
4.61 0.42
4.28 0.59
4.21 0.51
3.81 0.79
4.45 0.59
4.21 0.42

เพศหญิง
(n = 216)
S.D.
X
4.07 0.48
4.12 0.48
4.55 0.42
4.36 0.53
4.04 0.54
3.71 0.67
4.52 0.48
4.20 0.37

t

p

0.50
0.86
1.09
0.97
1.99
1.44
0.64
1.07

0.41
0.67
0.68
0.48
0.42
0.24
0.19
0.44

3.2 นั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษาในหลั กสู ตรต่ างกั น มี คุ ณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมแตกต่ างกั น อย่ าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเมตตา ด้านความอดทน
อดกลั้น และด้านความเสียสละแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านความมีวินัย ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามหลักสูตรที่กาลังศึกษา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
P
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
แปรปรวน
1. ด้านความมีวินัย
ระหว่างกลุ่ม 2.44
4
0.609 2.61* 0.036
ภายในกลุ่ม 72.65 311 0.234
รวม
75.09 315
1969
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2. ด้านความรับผิดชอบ

3. ด้านความซื่อสัตย์

4. ด้านความเมตตา

5. ด้านความอดทนอดกลั้น

6. ด้านความเสียสละ

7. ด้านความกตัญญูกตเวที

รวมทุกด้าน

* มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

ISSN 1906 - 3431

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.53
74.91
77.44
2.49
52.08
54.57
5.49
89.85
95.34
5.11
84.61
89.72
9.03
150.73
159.76
2.97
82.34
85.31
3.48
44.02
47.50

4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315

0.632
0.241

2.62*

0.623
0.167

3.72** 0.006

1.372
0.289

4.75**

0.001

1.278
0.272

4.70**

0.001

2.26
0.49

4.66**

0.001

0.743
0.265

2.81*

0.026

0.869
0.142

6.14** 0.000

0.035

** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01

3.3 นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดั บชั้ นปี ต่ างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความอดทนอดกลั้ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเมตตา ด้านความเสียสละ และด้าน
ความกตัญญูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความมีวินัยไม่แตกต่างกันดังตารางที่ 4

1970
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
P
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
แปรปรวน
1. ด้านความมีวินัย
ระหว่างกลุ่ม 1.31
3
0.437 1.85 0.138
ภายในกลุ่ม 73.77 312 0.236
รวม
75.08 315
2. ด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างกลุ่ม 2.47
3
0.823 3.43* 0.018
ภายในกลุ่ม 74.97 312 0.240
รวม
77.44 315
3. ด้านความซื่อสัตย์
ระหว่างกลุ่ม 1.99
3
0.666 0.95** 0.009
ภายในกลุ่ม 52.57 312 0.169
รวม
54.56 315
4. ด้านความเมตตา
ระหว่างกลุ่ม 3.21
3 1.069 3.62* 0.013
ภายในกลุ่ม 92.13 312 0.295
รวม
95.34 315
5. ด้านความอดทนอดกลั้น
ระหว่างกลุ่ม 4.51
3 1.504 5.51** 0.001
ภายในกลุ่ม 85.21 312 0.273
รวม
89.72 315
6. ด้านความเสียสละ
ระหว่างกลุ่ม 4.57
3 1.523 3.06* 0.028
ภายในกลุ่ม 155.19 312 0.497
รวม
159.76 315
7. ด้านความกตัญญูกตเวที
ระหว่างกลุ่ม 2.39
3
0.798 3.00* 0.031
ภายในกลุ่ม 82.91 312 0.266
รวม
85.30 315
รวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม 2.33
3
0.777 5.36** 0.001
ภายในกลุ่ม 45.17 312 0.145
รวม
47.50 315
* มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01

1971
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3.4 นักศึ กษาที่ สถานภาพของครอบครั วต่างกั น มี คุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพของครอบครัว
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
1. ด้านความมีวินัย

2. ด้านความรับผิดชอบ

3. ด้านความซื่อสัตย์

4. ด้านความเมตตา

5. ด้านความอดทนอดกลั้น

6. ด้านความเสียสละ

7. ด้านความกตัญญูกตเวที

รวมทุกด้าน

1972

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

1.29
73.79
75.08
0.01
77.43
77.44
0.12
54.45
54.57
0.41
94.92
95.33
0.06
89.66
89.72
0.15
159.61
159.76
0.39
84.91
85.30
0.00
47.49
47.49

2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315

0.644
0.236

2.73

0.067

0.005
0.247

0.02

0.980

0.060
0.174

0.34

0.710

0.207
0.303

0.68

0.506

0.030
0.286

0.10

0.902

0.078
0.510

0.15

0.859

0.200
0.271

0.74

0.480

0.000
0.152

0.00

0.999
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3.5 นักศึกษาที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกั น มี คุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่ แตกต่างกั น
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเมตตา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(n = 129)
S.D.
X
4.05 0.46
4.14 0.51
4.57 0.42
4.40 0.50
4.10 0.53
3.73 0.67
4.51 0.54
4.21 0.39

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
(n = 187)
S.D.
X
4.07 0.51
4.09 0.48
4.57 0.42
4.29 0.58
4.09 0.54
3.75 0.74
4.50 0.51
4.19 0.39

t

p

1. ด้านความมีวินัย
0.28 0.19
2. ด้านความรับผิดชอบ
0.83 0.64
3. ด้านความซื่อสัตย์
0.22 0.48
4. ด้านความเมตตา
1.71* 0.04
5. ด้านความอดทนอดกลั้น
0.13 0.78
6. ด้านความเสียสละ
0.36 0.34
7. ด้านความกตัญญูกตเวที
0.20 0.50
รวม
0.41 0.62
* มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3.6 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
1. ด้านความมีวินัย

2. ด้านความรับผิดชอบ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

1.44
73.64
75.08
1.10
76.34
77.44

2
312
315
2
312
315

0.482
0.236

2.04

0.108

0.367
0.245

1.50

0.215
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3. ด้านความซื่อสัตย์

4. ด้านความเมตตา

5. ด้านความอดทนอดกลั้น

6. ด้านความเสียสละ

7. ด้านความกตัญญูกตเวที

รวมทุกด้าน

อภิปรายผล

ISSN 1906 - 3431

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.12
53.45
54.56
0.33
95.00
95.33
1.39
88.33
89.72
0.68
159.08
159.76
0.74
84.57
85.31
0.29
47.20
47.49

2
312
315
2
312
315
2
312
315
2
312
315
2
312
315
3
312
315

0.375
0.171

2.19

0.090

0.110
0.305

0.36

0.780

0.462
0.283

1.63

0.182

0.227
0.510

0.45

0.721

0.248
0.271

0.91

0.435

0.099
0.151

0.65

0.581

จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น” สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. การศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษา
มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสียสละ ส่วนด้าน
ความซื่อสัตย์ และด้านความกตัญญูกตเวทีนักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยขอ
นาเสนอการอภิปราย ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความ
เสียสละ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
เรียนในระดับปริญญาตรีมีระบบการเรียนการสอนที่ต้องทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมกกว่าในระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นยังมีกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น ระบบการเข้าชั้นเรียน zero
late การส่งงานตรงเวลา การแต่งกาย เป็นต้น และนอกจากนี้ทางคณะบริหารธุรกิจยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้า
1974
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มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การออกค่ายอาสา ซึ่งจะช่วยฝึกประสบการณ์การทางานและการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเมตตา
และความอดทนอดกลั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรณรงค์ สิงค์สาราญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เจตคติของ
นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า เจตคติของนักศึกษา
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม ด้านวินัย ความมีน้าใจ ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความประหยัด
ความสะอาด ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดรุณี โอวจริยาพิทั กษ์ (2557) ได้ศึกษาวิ จัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา กรณีนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
1.2 ด้านความซื่อสัตย์ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คณะบริหารธุรกิจได้โอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน
และอาจารย์ และคณะบริหารธุรกิจยังเน้นการฝึกตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ส่งผลให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลวิทย์ เจียร
จิ ตต์ (2552) ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การตระหนั กด้ านจริ ยธรรมของนิ สิ ตระดั บอุ ดมศึ กษา กรณี ศึ กษานิ สิ ตคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักทางจริยธรรมด้านการซื่อสัตย์สุจริต
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน (2553) ได้ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความกตัญญูกตเวที นักศึกษามีระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสังคมไทยนักศึกษาได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวและศาสนาใน
เรื่องความกตัญญูกตเวทีทาให้นักศึกษามีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและรายด้าน
ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังคมไทยได้ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของทุกคนโดย
ไม่แบ่งแยกเพศ และคณะบริหารธุรกิจยังเน้นให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปในรายวิชาโดยเน้น
ให้นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายอย่างความเสมอภาคกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรณรงค์ สิงห์สาราญ (2550)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
พบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับเจตคติ ด้านวินัย ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ
ด้านความสามัคคี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ด้านความเมตตา
ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านความเสียสละแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านความมี
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วินัยด้านความรับผิดชอบและด้านความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะคณะบริหารธุรกิจมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละ
หลักสูตรแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงนุช เทศทอง (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตศึกษา 7 พบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการมีระเบียบวินัย แตกต่างกัน
2.3 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความ
อดทนอดกลั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเมตตา ด้านความ
เสี ยสละ และด้ านความกตั ญญู กตเวที แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ส่ วนด้ านความมี วิ นั ย
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาแต่ละระดับชั้นมีวุฒิภาวะแตกต่างกันส่งผลให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ
ด้านจริยธรรมของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า การเปรียบเทียบ
คุณธรรมและจริยธรรมจาแนกตามเพศโดยด้านความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรณรงค์ สิงค์สาราญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า นักศึกษาที่
ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีระดับเจตคติด้านวินัย ด้านความมีน้าใจ และด้านความประหยั ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่สถานภาพของครอบครัวต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม
และเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมมา
จากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งลักษณะของครอบครัวไทยเป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันหลายคน ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ญาติ
พี่น้องที่อาศัยอยู่บ้านเดียวหรือบริเวณบ้านใกล้กันที่มีความใกล้ชิดเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น
นักศึกษาที่มีสถานภาพครอบครัวที่ครอบครัวอยู่ร่วมกัน แยกกันอยู่ หรือถึงแก่กรรม ก็ตามนักศึกษาเหล่านี้ยังได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลต่างๆอย่างใกล้ชิดและได้อบรมบ่มนิสัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทาให้นักศึกษาเป็นคนดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีสถานภาพของ
ครอบครัวบิดามารดาอยู่ร่วมกน บิดามารดาแยกกันอยู่หรืออย่างร้าง บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และบิดาและมารดา
ถึงแก่กรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
2.5 ผลการวิ จั ยพบว่ า นั กศึกที่ ระดั บการศึ กษาของผู้ ปกครองต่ างกัน มี คุ ณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเมตตา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรบพฤติกรรมมา
พอสมควรก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งทาให้นักศึกษามีเหตุผลเป็นของตนเอง ยอมรับกับสิ่งใหม่ๆ สามารถ
แก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยตนเอง ดังนั้นบิดามารดาจึงมีบทบาทน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์
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(2549) ได้ ท าการศึ กษาเรื่ องการศึ กษาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของนิ สิ ตนั กศึ กษา สถาบั นอุ ดมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษาที่ระดับการศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่ากว่าปริญญา
ตรี และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.6 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ในคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีสถานภาพทางครอบครัวใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา เห็นสุข (2549) ได้
ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การสื่ อสารขัดเกลาทางสั งคมด้ านคุณธรรมจริยธรรมของนิ สิ ตนั กศึกษาระดั บอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านความเอื้อเฟื้อ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านการยึดบาปบุญ และ
ด้านความซื่อสัตย์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดาเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมด้านความมีวินัยและด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น สถาบันจะต้องฝึกนิสัย
ความมีวินัยและรับผิดชอบให้กับนักศึกษาโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่สามารถรับผิดชอบชีวิต
ตนเอง มีเป้าหมายในการศึกษาและสามารถควบคุมตนเองให้มีวินัยในการเรียนได้ และอาจารย์ควรมีส่วนสาคัญในการ
กระตุ้นจิตสานึกให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปลูกฝังเรื่องการเรียนรู้ที่จะใช้เวลาอย่างถูกต้อง
และเห็นคุณค่าของการตรงต่อเวลา
1.2 ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความเมตตา เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดาเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมด้านความอดทนอดกลั้นของนักศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น สถาบันควรจัดให้มีการเรียนการสอนโดย
ฝึกอบรมด้านความอดทนเพื่อให้นักศึกษาสามารถอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเรื่องความ
เมตตา การยอมรับในตนเองและผู้อื่น เช่น การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
1.3 ด้านความเสียสละ เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความเสียสละของนักศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น อาจารย์ผู้สอนควรใช้การเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษา
เกิดกระบวนการพัฒนาเรื่องความเสียสละต่อผู้อื่น เช่น การยกย่องสรรเสริญผู้ที่ทาความดีเรื่องความเสียสละ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาซ้าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระหว่าง
กลุ่มหลักสูตรวิชาต่างๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัยในครั้งนี้
2.2 ควรท าการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใช้วิ ธี การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นนอกเหนื อจาก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น
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