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บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของ   

เจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันเอ็กซ และศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนา

สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประชากรที่ศึกษา  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตร ี        

ประจําปการศึกษา 2558 จากสถาบนัในเครอืขายสงเสริมการพฒันาสหกจิศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนอื

ตอนบน จํานวน 14 สถาบัน โดยคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่อยูในชวงเจเนอเรชั่นวาย                   

ซึ่งอยูในระหวางเตรียมตัวไปฝกงานในสถานประกอบการมาเปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 450 คน 

และตัวแทนจากสถานประกอบการท่ีสถาบันการศึกษาจัดสงนักศึกษาเขารับการฝกงาน จํานวน 9 บริษัท     

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และแบบสัมภาษณเชิงลึก        

แบบกึ่งมีโครสราง  วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเนื้อหา 

  ผลการศึกษา แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามเจเนอเรชั่นวาย พบวา 

สวนใหญมีระดับความคิดเห็น “มากท่ีสุด” ใน 6 ประเด็น ไดแก ความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ                   

ชอบการรวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน มีความตองการทํางานที่ทาทายและไดพบส่ิงใหม ๆ ทํางาน

ดวยความรับผิดชอบ มคีวามสามารถทํางานรวมกับผูอืน่ทีต่างวัฒนธรรมไดและยอมรับผลผลิตทีเ่กดิข้ึนดวย

ความชื่นชม ขณะที่แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามเจเนอเรชั่นเอ็กซ พบวา         

มีระดับความคิดเห็นในดานการทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวได มีความกระตือรือรน สนใจงานท่ีทาทาย     
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มีความคิดสรางสรรค มีวินัยในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองความตรงตอเวลา สามารถทํางานภายใต

กรอบวฒันธรรมองคการได สามารถวางแผนและจัดเรยีงลาํดบัความสาํคญัของงานไดด ีมทีกัษะการประสานงาน  

การทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และจากการศึกษาในครั้งนี้                       

คณะนักวิจัยสามารถนําไปปรับใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได 3 ดาน ดังตอนี้                          

1) ดานการพัฒนาผูเรยีน: ดาํเนนิการพฒันาใน 5 ดาน ไดแก ดานวนิยัในการทํางาน ดานทกัษะการทํางานรวมกนั 

ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการนําเสนอ ดานพฤติกรรมการใชอุปกรณสื่อสารและเครือขายสังคมออนไลน       

และดานแนวคิดการใหความสําคัญกับกระบวนการและผลลัพธ โดยควรเปนการดําเนินการทั้งในระดับ       

สาขาวิชา คณะ สถาบัน และเครือขาย 2) ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน: ดาํเนินการใน              

2 สวน คือ การพัฒนาองคความรูที่ลึกและครอบคลุม และการสรางประสบการณตรงในสายงานแตละดาน  

3) ดานการพัฒนาหลกัสตูร: ดาํเนนิการใน 2 สวน คอื การกาํหนดกระบวนการมีสวนรวมของสถานประกอบการ

ในการพัฒนาหลักสูตร และการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ

คําสําคัญ
  พฤตกิรรมการทํางาน      การทํางานแบบรวมมอื    ทกัษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21     เจเนอเรช่ันวาย    

เจนเนอเรชั่นเอกซ 

Abstract
  The objectives of this study were to explore the concept and work behavior and collaborative 

between generation Y and generation X and to explore the guideline of the student development 

in the Upper North Collaborative Education Network. The population were undergraduate students, 

2015 academic year from 14 institutions in the Upper North Collaborative Education Network;      

selected 450 sophomore and junior students who were generation x and preparing themselves to 

be the apprentice in enterprises for the representative sample of this study; and 9 representative 

samples of enterprises where the institutions sending students to enterprise for apprentice.               

The data colleting method were questionnaire and semi-structured in-depth interview form. Data 

were analyzed by using frequency, percentage, average and content analysis.

  According to generation Y responses to the concept and work behavior questionnaires, 

the results shows that the six components that they feel “strongly agree” are work achievement, 

collaborative working, intercultural knowledge, work challenging, work responsibility, and proud of 

work accomplishment. Whereas, the responses of generation X toward the concepts of work          

behavior are team work, self-adjustment, work challenging, creativity, discipline (Punctuality), work 

under community of practice (COP), work planning and priority management, effective coordination, 
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and technology literacy.  The findings can guide the adjustment of a policy of students’ development in 

three ways:  1) the development of learners: work discipline, team work skills, technology for       

presentation skills, digital literacy, and concepts of processes and outputs of working. These should 

be a cooperation of departments, faculties, educational institutions, and networks, 2) the development 

of learning and teaching process: the development of comprehensive knowledge and providing 

an authentic work experiences 3) the development of curriculum: the assignation of participations 

of in curriculum development and needs exploration of the profession development of the companies.

Keywords
  Work Behavior, Collaborative Working,   21st Century of Professional and

Skills, Generation Y, Generation X

บทนํา
  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต                  

ทีม่คีณุภาพออกไปรับใชสงัคมไดหลายสาขา โดยบัณฑติทีผ่ลิตออกไปในแตละรุนจะมุงเนนทัง้ในเชิงคณุภาพ

และปริมาณ   มกีระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม สนับสนนุการสรางรายไดระหวาง

เรยีนและสนบัสนนุใหนกัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษามงีานทาํทนัท ีและมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการ

กบัสถานศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑติใหมคีณุลกัษณะและสมรรถนะท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ

ผูใชบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาจึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ                 

ทีส่าํคญัเพยีงพอตอการพัฒนาในสายงานอาชพีและการใชชวีติในการทาํงานในศตรวรรษที ่21 ประกอบดวย 

5 ดาน ไดแก 1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)  2) ดานความคิดริเริ่มและ

เปนผูนํา (Initiative and Self-Direction) 3) ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Culture Skills)  4) ดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต มีความรับผิดชอบและเช่ือถือได (Productivity         

and Accountability) และ 5) ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)          

(อนุชา  โสมาบุตร, 2556)

  เนื่องดวยนักศึกษาในยุคเจเนอเรชั่นวาย (กลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2540) นั้น          

คอนขางแตกตางจากคนรุนกอนเพราะเกดิมาในยคุทีม่เีทคโนโลยเีขามาเกีย่วของและจะมอีปุนสิยัรักอิสระและ      

มคีวามเปนตวัเองสูง ฉะนัน้สิง่สาํคัญในการเรียนการสอนกับนกัศกึษากลุมนี ้คอื ตองพยายามผลักใหนกัศกึษา

แสดงความคิดเห็นออกมา (พรรณวดี  สถิตถาวร และ ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ, 2553) และจากการวิเคราะห

พบวา สถานประกอบการโดยสวนใหญจะมีผูบริหารที่เปนคนในรุนเจเนอเรช่ันเอ็กซ (กลุมคนท่ีเกิดระหวาง     

ป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2522) อายุ 37-51 ป โดยจะมีลักษณะพฤติกรรมชอบสิ่งที่งาย ไมตองเปนทางการ            

ใหความสาํคญักบัเรือ่งความสมดลุระหวางงานกบัครอบครวั (Work-Life Balance) มแีนวคดิและการทาํงาน
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ในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียงลําพัง ไมพึ่งพาใคร มีความคิดเปดกวาง พรอมรับฟงคําติชม และ            

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (PWC, 2558) ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการเรียนรูพฤติกรรม

ของคนทัง้สองรุนเพือ่ใหสรางความเขาใจ และสามารถทาํงานรวมไดโดยไมมขีอขดัแยง เกดิความรูสกึรวมของ

บุคคลท่ีมีตอการทํางาน มีความสุขในการทํางาน และไดรับผลตอบแทน อันจะเปนการสรางความพึงพอใจ    

ที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมท้ังการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายของ

องคการ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2547)

  ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงสนใจการใหความสําคัญและตระหนักถึงการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ

การเรยีนรูกบัการปฏบิตังิานใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคตรงกับความคาดหวงัของสถานประกอบการทีเ่ปน

ผูใชบัณฑิตที่ตองการบัณฑิตรอบรูพรอมทั้งศาสตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 นั้น บัณฑิตมีคุณสมบัติเพียงตอวิถีการทํางานหรือไมและพรอมที่จะกาวไปสูองคกรและ     

สถานประกอบการ ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญตอการสนับสนุนองคกรใหดําเนินงานอยางบรรลุเปาหมาย            

จึงไดกําหนดกรอบการศึกษาที่จะมุงแสวงหาการศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมดังวัตถุประสงคตอไปน้ี

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของเจเนอเรช่ันวายและ                   

เจเนอเรชั่นเอ็กซ

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากรสาํหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดแก นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประจาํปการศกึษา 2558 

จากสถาบันในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาภาคเหนือตอนบน จาํนวน 14 สถาบัน        

ประจําปการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 และช้ันปที่ 4 ที่อยูในชวงเจเนอเรช่ันวายซ่ึงอยูใน

ระหวางเตรยีมตวัไปฝกงานในสถานประกอบการมาเปนกลุมตวัอยางในการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 450 คน

   สวนประชากรสําหรับการวิจยัเชงิคณุภาพ ไดแกสถานประกอบการในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน

ที่สถาบันการศึกษาจัดสงนักศึกษาเขารับการฝกงานโดยคัดเลือกตัวแทนของสถานประกอบการแบบเจาะจง

จากการพิจารณาของคณะกรรมการเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาภาคเหนือ

ตอนบนวาตัวแทนของสถานประกอบการน้ันมีความพรอมและสะดวกในการใหขอมูลมาเปนกลุมตัวอยาง  

การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 9 บริษัท 
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  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามแนวคิดและ

พฤติกรรมการปฏิบตังิานซ่ึงผูวจิยัพัฒนาจากแบบสอบถามจากงานวิจยัของ เดชา  เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา  

นุมพยา, จรีาภา  นวลลกัษณ และ ชนพฒัน  ปลืม้บญุ (2557, 11-12) ประกอบดวยคาํถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ดานทักษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 5 ดาน  ไดแก  1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility 

and Adaptability)  2) ดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา  (Initiative and Self-Direction) 3) ดานทักษะ             

ทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills)  4) การเปนผูสรางหรือผูผลิต       

มคีวามรบัผดิชอบและเชือ่ถอืได (Productivity and Accountability) และ 5) ดานภาวะผูนาํและความรบัผดิชอบ 

(Leadership and Responsibility)  โดยการแจกแบบสอบถามจะจัดสงถึงกลุมตัวอยางในรูปแบบออนไลน

ผาน Google Form Application

   สวนเครือ่งมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิยัเชิงคณุภาพ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก

แบบก่ึงมโีครสรางซ่ึงประกอบดวยแนวคําถามเก่ียวกบัคณุลักษณะดานทักษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 5 ดาน  

  3. การวิเคราะหขอมูล

   ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนขอมูล      

ที่ไดจากการสัมภาษณวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  1. แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ

        ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาเปนเพศชาย                

เพศทางเลือกชาย (ชาย) และเพศทางเลือก (หญิง) คิดเปนรอยละ 26.4, 2.7 และ 1.8 ตามลําดับ อายุของ      

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ 20-22 ป คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาเปนชวงอายุ 23 - 25 ป 

คิดเปนรอยละ 91  อายุ 17 – 19 ป คิดเปนรอยละ 30 และ 26 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ  

   สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรชั่นวายที่ไดจาก

แบบสอบถาม  พบวา สวนใหญมีความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ ที่คาเฉลี่ย 4.440 เปนความตองการ

แสดงความสามารถอยางเต็มที่ และมีความชอบทํางานทาทายและพบสิ่งใหม ๆ และรองลงมาคือ ชอบ         

การรวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน ที่คาเฉล่ีย 4.344 ทั้งนี้เมื่อนําขอมูลที่ไดมาเรียงลําดับอีกคร้ัง             

ตามระดับคาเฉลี่ย “มากที่สุด” ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรช่ันวาย

    
1  4.440  

2  4.344  

3  4.318  

4  4.227  

5  4.218  

6  4.218  

  สวนขอมลูเกีย่วกบัแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบตังิานของเจนเนอเรช่ันวายท่ีไดจากการสัมภาษณ

ตัวแทนสถานประกอบการ สามารถสรุปไดตามประเด็นดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบตังิานดานความยืดหยุนและการปรับตวั

  ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลง

บรรยากาศของการทํางานในองคการใหดขีึน้ ตวัแทนของสถานประกอบเห็นวา เจนเนอเรช่ันวาย มคีวามสามารถ

ในการปรบัตวัตอการทาํงานมากกวาผูใหญ และยอมรับส่ิงเปล่ียนแปลงไดดกีวา รองลงมาไดแก ความคาดหวงั   

ในพฤตกิรรมการทาํงานในดานความตองการทาํงานทีท่าทายและพบสิง่ใหม ๆ ลําดับสุดทาย คือ คาดหวัง         

ในพฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงความคิดสรางสรรคในการทํางาน  ผูประกอบการมีความเห็นตรงกันวา     

เจนเนอเรช่ันวาย เติบโตมาพรอม ๆ กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีจึงพบวามีความคิดท่ีสรางสรรค             

ตอผลงานที่ทําอยู กลาแสดงออกมากกวารุนเกา 

  ประเด็นที่ 2  ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา

  ตวัแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความกระตือรือรนในการทํางาน เนือ่งจาก เจนเนอเรช่ันวาย 

ที่หลาย ๆ หนวยงานเคยไดทํางานรวมมักจะไมคอยกระตือรือในการนําเสนองาน เปนเพียงการทําตาม             

คําสั่งเทานั้น รองลงมาไดแก ความคาดหวังในพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน ลําดับสุดทาย  คือ 

ความคาดหวังในความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ ตัวแทนสถานประกอบการ ไดเสนอความคิดเห็นวา       

เจนเนอเรชั่นวาย ควรมีความต้ังใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงจนสําเร็จ

  ประเด็นที่ 3 ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู

    ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังตอความสามารถในการทํางานรวมกับผู อื่นที่                        

ตางวฒันธรรมได ลาํดับสดุทาย คอื ความคาดหวังในพฤติกรรมการทํางานในความสามารถกําหนดจังหวะเวลา

ทีเ่หมาะสมในการฟง-พดู ในโอกาสตางๆ อยางมปีระสทิธภิาพ ดงัเชนสถานประกอบการแหงหน่ึงคาดหวังให 

เจนเนอเรช่ันวาย ตั้งใจในการเขารวมประชุม ไมใชพวก Line หรือ Facebook ในขณะท่ีมีการประชุม หรือ          

ในขณะที่ผูใหญกําลังใหความรู ซึ่งมองวาไมเหมาะสม
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  ประเด็นท่ี 4 ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต 

มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได

  ตัวแทนสถานประกอบการมีความคาดหวังในพฤติกรรมการทํางานดานการวางแผนและจัดเรียง

ลําดับความสําคัญของงาน การรับเจนเนอเรชั่นวายมาทํางานมักจะมีความรูที่กวางแตไมมีรูลึกเทาที่ควร         

แตในปจจุบนัตัวแทนของสถานประกอบการหลายแหงเห็นวาการรับเฉพาะเจนเนอเรช่ันวายท่ีมปีระสบการณ

ในการทํางานในสายตรงดีกวา  เน่ืองจากไมตองมาเริ่มสอนกันใหมซึ่งจะใชระยะเวลานานกวาจะเปนงาน      

ดงันัน้หากมปีระสบการณในการทาํงานจงึสาํคัญมากและยงัสามารถนาํไปตอยอดจากประสบการณไดโดยตรง 

ควรวางแผนการทํางานหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน  รองลงมาไดแก การยอมรับผลผลิตที่เกิดข้ึนดวย      

ความช่ืนชม ทั้งนี้ตัวแทนของสถานประกอบการหลายแหง ไดกลาวไววา เด็กเจนเนอเรช่ันวาย ควรสนับสนุน

ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติ ถาขอเสนอแนะไหนท่ีนาสนใจสามารถใช         

ในการปรับปรงุงานไดกจ็ะไดรบัรางวลั หรอืใบประกาศนียบตัรและไดรบัความสนใจมากข้ึน  ลาํดบัสุดทาย คอื

ความคาดหวังในเงินเดือนหรือคาจาง ในสวนของความคิดเห็นจากตัวแทนสถานประกอบการแหงหนึ่งจะ

ทาทายพนักงานขายดวยการใหคอมมิชชั่นตามยอดขาย ซึ่งเปนคาตอบแทนที่สูงพอสมควร

  ประเดน็ที ่5  ความคาดหวงัในพฤตกิรรมการปฏบิตังิานดานภาวะผูนาํและความรบัผิดชอบ

  ตัวแทนสถานประกอบการมีคาดหวังในการเป นตัวกลางหรือผู ประสานงานการทํางาน                                  

ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ตัวแทนของสถานประกอบการมองขอดีของเด็กปจจุบันจะตามยุคตามสมัยไดรวดเร็ว 

จะใชเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานไดดีกวาและเกิดความคลองตัว แตสถานประกอบการจะมีกฎของ          

การใชเครือ่งมอืเทคโนโลยอียู เชน สถานประกอบการจะไมอนญุาตใหแพรภาพทีเ่กีย่วของกบับริษทัสูภายนอก  

เมือ่พบเหน็กจ็ะมีบทลงโทษ เปนตน เพราะส่ิงเหลานีจ้ะสงผลตอสถานประกอบการได  บางสถานประกอบการ

จะมีนโยบายควบคูกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอรเพ่ือปองกันขอมูลของสถานประกอการ  การใชเทคโนโลยีนั้น          

เจนเนอเรชัน่เอก็ซมกัจะหลกีเลีย่งการใชเทคโนโลยมีากกวาเจนเนอเรชัน่วาย ความคลองตวัในการทาํงานของ

สองเจนเนอเรช่ันกจ็ะแตกตางกนัในเรือ่งของงานดังนัน้ตองมีมาตรการและการควบคูไปดวย  รองลงมาไดแก 

ความคาดหวังในพฤตกิรรมการทํางานดานความเปนผูทีน่าพึง่พาและไวใจไดเสมอ  ตวัแทนสถานประกอบการ 

ไดใหขอคิดเห็นวาแตละคนไมเหมือนกัน ไมสามารถบอกไดวา เจนเนอเรช่ันวาย จะเปนเหมือนกันหมด            

แตเมื่อใดก็ตามที่ไดมอบหมายงานก็ยอมตองการความสําเร็จ ลําดับสุดทาย คือ คาดหวังในพฤติกรรมการ

ทาํงานดานความสุขจากการทํางานมากกวาสิง่อืน่ๆ การสอนงานจากรุนพ่ีจะเปนสวนหน่ึงซ่ึงชวยใหพนักงาน

สามารถทํางานรวมกันได 

  2. แนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

   ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปแนวคิดและพฤติกรรมของท้ังสอง

เจนเนอเรช่ันดังนี้ เจนเนอเรช่ันเอ็กซจะยังคงซึมซับกระบวนการและแนวคิดของเจนเนอเรช่ันเบบ้ีบูมเมอร         

อยูมาก จงึทาํใหแนวทางการทาํงานของเจนเนอเรชัน่เอก็ซ จะยงัคงทาํงานดวยกฎระเบยีบ ยดึมัน่ในวนิยัและ
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การลงโทษ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจกไ็มแตกตางกนั มคีวามจงรักภัคดตีอองคการเหมือนกนั เจนเนอเรช่ันเอ็กซ 

เนนการทํางานเดี่ยวมากกวากลุม เนนการใหความสําคัญกับครอบครัว และพรอมจะลาออกจากงานถา           

มตีาํแหนงทีด่กีวา เงินเดือนดกีวา มุงงาน ใชความรูทีเ่รียนมา มเีปาหมายในชีวติ คอื การเปนผูบริหารระดับสูง

สําหรับเจนเนอเรชั่นวาย เปนคนรุนใหม อารมณดี มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดี นิยมการส่ือสารที่ไมเห็นหนา

และไมใชเสียง ยังมองคนรุนเกาลาสมัย เปนกลุมที่มีความคิดและพฤติกรรมท่ีสับสน ไมแนใจวาแบบแผน   

การดํารงชีวิตที่ดีควรจะเหมือนคนรุนเกากลุมไหน ยืนอยูบนโลกแหงความเปนจริงมีทางเลือกที่หลากหลาย

ทาํใหมขีอมลูและระบบคิดทีส่มบรูณกวา เชือ่ในทางเลือกทีห่ลากหลายและไมยดึตดิกบัทางเลือกหรอืวธิกีารเดิมๆ 

มีเปาหมายในชีวิต คือ เปนนายตัวเอง  นอกจากน้ีขอมูลจากการสัมภาษณยังพบวา เจเนอเรช่ันเอ็กซ                     

ควรมีความคาดหวังตอการทํางานของเจเนอเรชั่นวาย สรุปได ดังนี้  1) ความหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ดานความยืดหยุนและการปรับตัว เจเนอเรช่ันวายควรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลง                   

มีความสามารถในการทํางานที่ทาทายและพบสิ่งใหม ๆ มีความคิดสรางสรรคในการทํางานภายใตกรอบ     

การทํางานหรือวัฒนธรรม การทํางานในแตละองคกร 2) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน                  

ดานความคิดริเริ่มและเปนผูนํา เจเนอเรช่ันวายควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความรับผิดชอบ                 

ตรงตอเวลา รายงานความกาวหนาของการทาํงานสม่ําเสมอ และมคีวามตัง้ใจในการทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมาย

ใหลุลวงจนสําเร็จ  3) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน   ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู                

เจเนอเรชั่นวายควรทํางานรวมกับผูอื่นที่ตางวัฒนธรรมได รวมมือกันทํางานมากกวาการแขงขัน มีทักษะ      

การนําเสนองานและมีมารยาทในการใชเครื่องมือสื่อสารหรือเครือขายสังคมออนไลนในเวลาที่เหมาะสม         

4) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการเปนผูสรางหรือผูผลิตมีความรับผดิชอบและเช่ือถอืได      

เจเนอเรช่ันวายควรสามารถวางแผนและจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานไดดี มีความรูที่กวางและลึก                      

มีประสบการณในการทํางานในสายตรง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ กลาแสดงออกในการ       

นําเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร และ 5) ความคาดหวังในพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานภาวะ

ผูนําและความรับผิดชอบ เจเนอเรชั่นวายควรมีทักษะในการประสานงานการทํางานที่มีประสิทธิภาพ                     

มคีวามคลองตวัในการใชเทคโนโลยีภายใตกฏระเบยีบขององคกร ยอมรับในความคิดของผูอืน่

  จากผลขอมูลแนวคิดและพฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซและเจเนอเรชั่นวาย รวมทั้งขอมูล                  

คาดหวังของเจเนอเรช่ันเอ็กซตอการทํางานของเจเนอเรช่ันวาย สามารถสังเคราะหออกเปนคุณลักษณะ         

ดานทักษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเปนแนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนา   

สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ดังตารางที่ 2 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559256

ตารางท่ี 2

แนวทางการพัฒนานักศึกษาในเครือขายสงเสริมการพัฒนาสหกิจศกึษาในสถาบันอดุมศึกษาภาคเหนือตอนบน
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  ทัง้นีจ้ากผลการวจิยัคณะผูวจิยัไดจดัทาํรปูแบบการพฒันานกัศึกษาเพือ่นาํไปปรบัใชในแตละสถาบนั

ดังปรากฏ ดังภาพที่ 1

  แผนภาพแสดงแนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการจาก

แผนภาพสามารถอธิบายไดดังนี้ 

  ดานที่ 1  ดานการพัฒนาผูเรียน 

  ดําเนินการพัฒนาใน 5 ดาน คือ ดานวินัยในการทํางาน โดยเฉพาะเร่ืองการตรงตอเวลา ดานทักษะ

การทํางานรวมกัน ซึ่งควรดําเนินภายใตกรอบหรือวัฒนธรรมหรือรูปแบบการทํางานที่แตกตางกัน ดานการ   

นาํเสนอและการใชเทคโนโลยี ควรดําเนินการโดยเนนเรือ่ง การแสดงความคิดเห็น และการใชเทคโนโลยีทีเ่ปน

ประโยชนตอองคกร   ดานมารยาทและพฤติกรรมการใชอปุกรณสือ่สารและเครือขายสังคมออนไลน ควรดาํเนนิการ

สรางความตระหนักในผลดีผลเสีย รวมไปถึงฝกทักษะและมารยาทในการใชงานอุปกรณเหลานี้เสมอ              

ดานแนวคิดการใหความสําคัญกับกระบวนการและผลลัพธ เนื่องจากผลการศึกษาพบวา เจนเนอเรชั่นวาย    

สนใจในเร่ืองผลลัพธแตไมใหความสําคัญกับกระบวนการ ลําดับข้ันตอนในการทํางาน จึงควรมีการสราง

แนวคิดในรูปแบบการทํางานผานกระบวนการ PDCA เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่ใหความสําคัญ          

ทั้งกระบวนการในการทํางานและผลลัพธจากการทํางาน  ทั้งนี้ในการดําเนินการท้ัง 5 ดาน ควรดําเนินการ   

ในรูปแบบสภาพแวดลอมที่แตกตางกันเพื่อสรางทักษะการปรับตัวในการทํางาน โดยควรเปนการดําเนินการ

ทั้งในระดับ สาขาวิชา คณะ สถาบัน และเครือขายสหกิจศึกษา 
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  ดานท่ี 2 ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ดําเนินการใน 2 สวน คือ การพัฒนาองคความรูที่ลึกและครอบคลุมและการสรางประสบการณ       

ตรงในสายงานแตละดาน โดยในการดําเนินการทั้ง 2 สวนนั้น ควรกําหนดใหมีสถานประกอบการเปนกลไก

ในการดําเนินการ

  ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

  ดําเนินการใน 2 สวนคือ การกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตร และการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ควรกําหนด         

ใหมีสถานประกอบการเปนกลไกในการดําเนินการ

อภิปรายผลการวิจัย
  ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจนเนอเรช่ันวายพบวา สวนใหญมี               

ความตองการใหงานสําเร็จอยูเสมอ  ตองการแสดงความสามารถอยางเต็มที ่และมคีวามชอบทํางาน ทาทาย

และพบส่ิงใหม ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณวดี  สถิตถาวร และ ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ (2553)         

ทัง้น้ีจากผลการวจิยัพบวา แนวคดิและพฤติกรรมการปฏบิตังิานรวมกนัของเจเนอเรชัน่วายและเจเนอเรช่ันเอก็ซ 

มีจุดรวมแนวคิดและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม มีการปรับตัวไดดีพรอมกับความคิดสรางสรรค ทําให          

ผูวิจัยไดเรียนรูดานภาวะผูนําและทักษะการนําเสนอ พรอมกับไดเรียนรูความแตกตางจากแนวคิดของ                 

เจนเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันเอ็กซ คือ ความมีวินัยและความเคารพกติกา ซึ่ง เจนเนอเรช่ันเอ็กซ                   

ยงัมองการไมยดึตดิกบั กฎ ระเบียบ ของ เจนเนอเรช่ันวาย รวมถงึวนิยัในการทํางาน พรอมกนันีผู้วจิยัไดเรียนรู

เจนเนอเรชั่นที่ใกลเคียงกัน อยูในสภาพแวดลอมในสังคมที่คลายคลึงกันจะทําใหมีแนวคิด ทัศนคติ คานิยม 

พฤติกรรมในรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คลายกันหรือเหมือนกัน 

  และเมือ่พจิารณาในภาพรวมของแนวคดิและพฤตกิรรมการทาํงานพบวา เจนเนอเรชัน่วาย มแีนวคดิ

และพฤติกรรมการทํางานดังนี้ “นิยมรูปแบบการทํางานเปนทีมปรับตัวเขากับองคกรไดดี เนนผลลัพธ                   

ในการทาํงาน มคีวามคดิสรางสรรค   มคีวามเปนผูนาํและทกัษะการนาํเสนอ   ชอบงานทีท่าทายความสามารถ” 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะดานทักษะและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของ อนุชา โสมาบุตร 

(2556) ในดาน 1) ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม 

สามารถปรบัตวัเพ่ือรบัการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดยปรับตวัตามบทบาทหนาที ่ความรับผดิชอบ

และบรบิทตามชวงเวลาทีก่าํหนด และปรบัตัวเพ่ือการเปลีย่นแปลงบรรยากาศของการทาํงานในองคกรทีด่ขีึน้ 

รวมไปถงึการเปนผูมคีวามคดิรเิริม่และเปนผูนาํ (Initiative and Self-Direction) ในประเดน็การสรางงานอสิระ 

(Work Independently) โดยกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห จัดเรียงลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจ

งานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก  นอกจากนี้ในดานทักษะทางสังคมและการเรียนรู           

ขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ยังพบวา เจนเนอเรช่ันวาย มีประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ

รวมกับผูอื่น (Interact Effectively with Others)  สนใจการทํางานเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสราง
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ทมีงานท่ีมคีณุภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) ซึง่ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจ

งานของทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ ในดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต มีความรับผิดชอบและ

เชือ่ถอืได (Productivity and Accountability) พบวา  สอดคลองในประเด็นผลผลติทีเ่กดิข้ึน (Produce Results)       

โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-Tasks) การมีสวนรวมอยางแข็งขัน            

นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และยอมรับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นดวยความช่ืนชม นอกจากน้ี ผลการวิจัย                

ยงัสอดคลองกบัผลการวจิยั โดย กานตพชิชา  เกงการชาง (2556) ซึง่ผลการศกึษาพบวาเจนเนอเรชัน่วายสามารถ

ปรับตัวไดดีในสถานการณตาง ๆ พรอมที่จะเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ชอบงานท่ีทาทาย             

มคีวามมุงมัน่และตองการประสบความสําเร็จสงู โดยเฉพาะในฐานะปจเจกบคุคลทีต่องการการยอมรับนบัถอื 

  นอกจากน้ีจากแนวคิดและพฤตกิรรมการปฏิบตังิานรวมของเจนเนอเรช่ันวายและเจนเนอเรช่ันเอก็ซ 

ทีม่กีารทาํงานดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยูรวมกนัในองคการปจจบุนัทาํใหเหน็ความแตกตาง

ระหวางคุณคาของคนทํางานจะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุที่มากขึ้น ดังเชน เบบี้บูมเมอร   มีความเช่ือมั่นในโครงสราง

และความภักดขีององคการ สามารถเติบโตในท่ีทาํงานแมวาจะมวีาระการดํารงตาํแหนงติดตอกนัเปนเวลานาน 

ทั้งน้ีเพราะกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ในทางตรงกันขามคนเจนเนอเรช่ันเอ็กซจะแสดงใหเห็นถึง

ความซื่อสัตยที่ไมแนนอน ซึ่งมักจะบดบังรัศมีที่เปนจุดแข็งและความเปนอิสระของคนรุนนี้  ทายที่สุด                 

เจนเนอเรช่ันวายมีบทบาทหนาที่ของตนในฐานะผูสรางสรรคนวัตกรรมในแบบท่ีผอนคลายโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอเวลา (Shuler, Faulk, Hidleburg-Johnson & Williams, 2016) จึงสรุปแนวคิด

และพฤติกรรมของทั้งสองเจนเนอเรชั่นดังนี้ 1) เจนเนอเรชั่นเอ็กซจะยังคงซึมซับกระบวนการและแนวคิด        

ของเจนเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอรอยูมาก จึงทําใหแนวทางการทํางานของ เจนเนอเรช่ันเอ็กซจะยังคงทํางาน       

ดวยกฎระเบียบ ยึดมั่นในวินัยและการลงโทษ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจก็ไมแตกตางกัน มีความจงรักภัคดี

ตอองคการเหมือนกนั เจนเนอเรช่ันเอก็ซ เนนการทํางานเด่ียวมากกวากลุมเนนการใหความสําคญักบัครอบครัว 

และพรอมจะลาออกจากงานถามีตําแหนงที่ดีกวา เงินเดือนดีกวา มุงงานใชความรูที่เรียนมาและโตมากับ     

ยคุทีค่าบเกีย่วระหวาง Analog และ Digital มเีปาหมายในชวีติคอืการเปนผูบริหารระดบัสูง  และ 2) เจนเนอเรชัน่วาย 

เปนคนรุนใหม อารมณดี มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดีนิยมการส่ือสารท่ีไมเห็นหนาและไมใชเสียง ยังมอง    

คนรุนเกาลาสมัย เปนกลุมท่ีมีความคิดและพฤติกรรมท่ีสับสน ไมแนใจวาแบบแผนการดํารงชีวิตท่ีดีควรจะ

เหมอืนคนรุนเกากลุมไหน ยนือยูบนโลกแหงความเปนจรงิ  มทีางเลือกทีห่ลากหลายทําใหมขีอมูลและระบบคดิ

ที่สมบูรณกวาเช่ือในทางเลือกท่ีหลากหลายและไมยึดติดกับทางเลือกหรือวิธีการเดิมๆ เติบโตมาในยุค    

Digital และมีเปาหมายในชีวิตคือ เปนนายตัวเอง
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สรุป
  ผลจากการศึกษาพบวา เจนเนอเรชั่นวาย มีการทํางานกลุมไดดี และมีการปรับตัวกับบริบทของ    

สถานประกอบการแตปญหาของเจนเนอเรชั่นวายยังขาดการวางแผนและการประเมินงาน ดังนั้นสถาบัน      

การศึกษาจําเปนตองสรางกิจกรรมเชิงพฤติกรรมท่ีจะสอนใหเจนเนอเรช่ันวาย มีความรับผิดชอบดาน                

การวางแผนและบริหารจดัการใหมากขึน้ ตลอดจนมีการประเมินความสําเร็จและตวัชีว้ดัของกจิกรรมในแตละครัง้ 

การออกแบบหลักสูตรของสถาบันการศึกษาจําเปนตองมุงเนนกิจกรรมและวิชาการควบคูกันไปอยางสมดุล

เพือ่ใหเกดิแนวคิดเชิงสรางสรรค และกระบวนการทํางานเชิงระบบท่ีเปนรูปธรรมและในอนาคตกลุมเจนเนอเรช่ันท่ี

จะเขาสูตลาดแรงงานอีกลุม คือ เจนเนอเรช่ันแซด ซึ่งมีความหลากหลายแนวคิดและพฤติกรรมตลอดจนมี       

ความรูดานเทคโนโลยอียางกวางขวาง  สถาบนัการศกึษาจึงควรปรบัตวัและสรางเครอืขายกบัสถานประกอบการ  

เพื่อรองรับ รวมถึงควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยอยูเสมอและตอบสนองตอผูเรียน

และสถานประกอบการเปนสําคัญ
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บทคัดยอ    
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีความเท่ียง (Reliability) เทากับ 0.89 มีคาอํานาจจําแนก       

รายขอตั้งแต 0.57 ถึง 0.82 แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมของนกัศึกษา ชดุที ่2 ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบัรูปแบบการจดักจิกรรมพฒันาคณุธรรม

จริยธรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบวา
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน   

จังหวัดเชียงใหม เปนดังนี้ 1.1) ดานการดําเนินชีวิตในสังคม คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญสําหรับนักศึกษา

ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละและความมีระเบียบวินัย 1.2) ดานการจัดการเรียนการสอน 

จัดใหมีการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสอดแทรกหรือบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
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ทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหารควรเปนแมแบบท่ีดีใหกับนักศึกษา 1.3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 

จดักจิกรรมหรอืโครงการทีป่ลกูฝงคณุธรรมจริยธรรมใหนกัศกึษาเปนประจาํ สงเสรมิและสนบัสนนุใหนกัศกึษา

เขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจและตามความสามารถของนักศึกษา 1.4) ดานการประกอบอาชีพตาม

จรรยาบรรณ คณุธรรมท่ีตองปลกูฝง คอื ความซ่ือสตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตน จดัฝกอบรมเกีย่วกบั

จรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสาํเรจ็การศกึษาเพือ่จะไดเปนแนวทางในการปฏบิตัตินใหถกูตองตามจรรยาบรรณ

ในแตละวิชาชีพ       

  2. นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยรวม ( x  = 4.29)

คําสําคัญ
  การพัฒนาจริยธรรม   พฤติกรรมทางจริยธรรม   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Abstract  
  This study aimed to 1) study ways of establishing activities to improve merit and morality 

of the students, 2) study opinions of the students on ways of establishing activities to improve 

merit and morality of the students at private universities in Chiang Mai. Studied samples included 

students of Payap University, Far Eastern University and North Chiang Mai University. Study tool 

was the rating-scaled questionnaire with 0,89 reliability and 0.57-0.82 differentiating power. Two 

sets of questionnaire were used according to the objectives of the study. The statistics performed 

to analyze data consisted of percentage, average and standard deviation.  

  The results of the research showed that 1) ways of establishing activities to improve merit 

and morality of the students comprised 1.1) for social life, the important aspects to concern were 

sense of honesty, sacrifice and discipline, 1.2) for curriculum managing, the activities must be    

integrated in the general education, in all taught subjects and instructors as well as administrative 

team must be good example, 1.3) for setting up the activities, the activities must be regularly       

performed, students must voluntarily participated relying on their talents, 1.4) for professional       

morality, sense of honesty must be implemented by establishing the training on this aspect before 

student graduations, 2) All of the overview and each aspect opinions of The Far Eastern University's 

student about the establishing activities to improve merit and morality have suitable levels, the 

total average ( x  = 4.29).  
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บทนํา  
  สภาวะสังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และ       

การส่ือสารในโลกยุคไรพรมแดน ทาํใหมนุษยรบัรูขอมูลขาวสารไดจากสือ่ตางๆ ไดอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

รวมไปถงึการรับวฒันธรรมของตางชาติทีเ่ขามาสูประเทศไทย สงผลใหเยาวชนของชาติไดรบัรูและนาํไปปฏบิตัิ

โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบไมสามารถแยกแยะวาส่ิงไหนถูก สิ่งไหนผิด จนขาดคุณธรรมจริยธรรม                  

กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากมาย เชน ปญหาทุจริตคอรัปชั่น ปญหายาเสพติด และปญหาหยาราง 

ปญหานักเรยีนตีกนั ปญหาการรักรวมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปลอยตัวปลอยใจ ขาดระเบยีบวนิยั 

ไรทิศทางของชีวิต ฟุมเฟอย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย หากปลอยไวจะเปนผลกระทบตอความม่ันคงของ        

ประเทศดวย ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2554-2559 ที่ระบุวา

ปจจุบนัคนไทยกาํลงัประสบปญหาวกิฤตดานคุณธรรมจรยิธรรม คานยิมทีด่งีามเส่ือมถอยและประเพณดีัง้เดิม

ถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปล่ียนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม      

ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและ                

ความสมัพนัธกบัผูอืน่ มุงหารายไดเพือ่สนองความตองการบรโิภค การชวยเหลอืเก้ือกลูกนัลดลง ความมนีํา้ใจ

ไมตรีนอยลง แกงแยงเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอื่นและขาดการยึดถือประโยชน

สวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, 4)

  คณุธรรมและจรยิธรรมเปนสิง่สาํคญัอยางยิง่ตอการดาํรงชวีติอยูของคนในสงัคมถอืเปนปจจัยสาํคัญ

ที่ทําใหเกิดความสงบสุขรมเย็น ในการอยูรวมกันของมนุษยและเปนส่ิงที่จะตองมีการสงเสริมใหเกิดข้ึน           

โดยเฉพาะในยคุปจจบุนัทีม่วีวิฒันาการความเจรญิกาวหนา และความทนัสมยัในหลายๆ ดาน แตในทางกลบักนั   

ก็สงผลกระทบจนใหเกิดความเสียหายในอีกหลายแงมุม ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาวิกฤต

ทางสังคมหลายดาน ปญหาสวนใหญมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน แนวทางที่จะแกปญหาให

คลี่คลายลงไปไดนั้น คนไทยทุกคนควรรวมมือรวมใจที่จะฟนฟูคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง ควรรูวาอะไร

เปนสิ่งที่ผิดและอะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยเริ่มที่ตนเองกอน ตอมาก็เร่ิมที่ผู นําหนวยงานทั้งภาครัฐและ               

ภาคเอกชน ตลอดจนทุกองคกรและทุกสถาบัน (สุรยุทธ จุลานนท, 2550) สังคมไทยในปจจุบัน เยาวชนไทย

ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมาไมวาจะ

เปนการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท การแตงกายของนักเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีไมเหมาะสม ประกอบกับ            

การส่ือสารท่ีไรพรมแดน มีการนําขอมูลมาเผยแพร ซึ่งทําใหเขาถึงแหลงขอมูลโดยตรงโดยไมผานข้ันตอน  

การกรองความถูกตองทางจริยธรรม เหลานี้ลวนเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน จําเปนอยางยิ่ง   

ทีจ่ะตองมกีารแกไขอยางเรงดวน คณุธรรมจรยิธรรมถอืเปนเครือ่งกาํหนดความเจรญิและความเสือ่มของสงัคม 
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การที่จะพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ             

บานเมืองในอนาคต ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2548, 32) ที่ไดกลาวไววา 

อนาคตของคนเราน้ันจะเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมของเขาในขณะท่ียังเยาววัย ถาเปนเด็กเกเร           

ไมเรียนหนังสืออนาคตก็จะอับเฉา อนาคตของประเทศไทยจะเปนอยางไรนั้นข้ึนอยูกับวาเด็กและเยาวชน      

ในปจจุบันมีพฤติกรรมอยางไร มีคานิยมในรูปแบบไหนและมองบทบาทของตนเองที่มีตอสังคมอยางไรบาง 

ดังน้ัน สถาบันการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชน ปลูกฝงทัศนคติที่ดี     

ตอสังคมและประเทศชาติ อบรมบมนิสัยใหเปนผูมีศีลธรรมท้ังกายวาจาและจิตใจ การที่จะพัฒนาเยาวชน   

ไปสูเปาหมายใหเปนคนทีส่มบรูณพรอมในทกุดาน ยอมเปนหนาทีท่างตรงและทางออมของสถาบนัการศกึษา 

และการท่ีจะพฒันาใหเปนคนท่ีสมบูรณนัน้ ไมใชเปนเพียงการจัดการเรียนการสอนท่ีใหมคีวามรูทางวิชาการ 

หรือการจัดประสบการณใหมีความรูและทักษะในสาขาอาชีพเทานั้น จําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาคุณลักษณะ

ทางคณุธรรมจรยิธรรมใหกบันกัศึกษา เพ่ือใหไดบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาออกไปเปนคนด ีมคีวามรูคูคณุธรรม 

ใหเปนคนท่ีสมบรูณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)           

พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ที่ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปน

ไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ตองยึดแนวการจัดการศึกษา         

ในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนใหความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ   

บูรณาการตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ไดกําหนดกระบวนการเรียนรู โดยจัดกระบวนการสอน

ผสมผสานความรูดานตาง ๆ  อยางไดสดัสวนสมดุลกนั รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดงีาม และคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงคไวในทกุรายวชิา ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดกาํหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดคุณภาพของบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ  

ทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ และดานทกัษะการคิดวเิคราะหเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐาน            

ผลการเรยีนรูดานทกัษะพสิยั โดยกาํหนดคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคของแตละระดบัคณุวฒุทิีแ่ตกตางกนั 

  การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นเปนสวนสําคัญที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และ    

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดกับเยาวชนซึ่งเปนผูเรียน สถาบันควรสรางโอกาสทางการเรียนรู        

ทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนแกนกัศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูร คอื การกิจกรรมนอกช้ันเรยีน

ที่จัดขึ้นหรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดข้ึนเพ่ือเสริมสรางประสบการณ และพัฒนานักศึกษาใหเปนมนุษย                  

ที่สมบรูณ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคทางดานคุณธรรมจริยธรรม     

ใหแกนกัศกึษาน้ัน ควรเนนเรือ่งของการสรางบรรยากาศใหนกัศกึษาเกิดความสนุกควบคูไปกบัการไดรบัสาระ

จากกจิกรรม ไมควรจัดสภาพบรรยากาศเชนเดยีวกบับรรยากาศการเรียนในช้ันเรยีน ตองเนนการสรางโอกาส

ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด 
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  ปญหาความออนแอทางดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทยมีเพิ่มมากข้ึนทุกขณะ โดยเฉพาะ   

ในกลุมของนักศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ของนกัศกึษาโดยศึกษาจากนักศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม ประกอบดวย มหาวทิยาลยัพายพั 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เพื่อทราบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมของนกัศึกษาและศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดักิจกรรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษา 

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาสถาบันอดุมศกึษาเอกชน

ในจังหวัดเชียงใหม 

  2. เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

  

วิธีการวิจัย
             1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร 

                         ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ไดแก นกัศกึษามหาวิทยาลัยพายัพ จาํนวน 882 คน นกัศกึษา

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 382 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 643 คน (สําหรับ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1) และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เรียนในรายวิชาคุณธรรม 

ปญญา คนสมบูรณ จํานวน 124 คน (สําหรับเก็บขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 2)

   1.2 กลุมตัวอยาง

    กลุมตวัอยางในการวิจยัคร้ังนี ้กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางเครซีและ มอรแกน 

(Krejcie & Morgan 2000, 68 อางถึงใน ตาย เซ่ียงฉี 2542, 118)  ที่ความเช่ือมั่นรอยละ 95  ทําใหไดขนาด

กลุมตัวอยาง จากนั้นจะทาํการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุมช้ัน (Stratified Random Sampling)  

                                                                         

 

 

 

 
 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559266

ใชคณะวิชาเปนชั้น และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพื่อใหไดตัวแทนของประชากรที่ทําการศึกษา ไดแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 148 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 64 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม จํานวน 108 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุมช้ัน (Stratified       

Random Sampling)  ใชคณะวิชาเปนชั้น และนักศึกษาเปนหนวยการสุมเพื่อใหไดตัวแทนของประชากร

ที่ทําการศึกษา

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)               

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2  ชุด คือ  

   ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษา แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัทีม่ผีลตอการปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม

ของนักศึกษา ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

โดยทําการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 3 สถาบัน ประกอบดวย นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จํานวน 148 คน 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 64 คน และนกัศกึษามหาวิทยาลยันอรทเชียงใหม จาํนวน 108 คน  

   ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ                

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมแกนักศึกษาโดยทําการสอบถามประชากรท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่เขารวม

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 124 คน 

  3. วิธีการสรางเครื่องมือ 

   3.1 ศึกษาคํานิยาม ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา 

คณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยแตละดานจะครอบคลุมตัง้แตจดุประสงค กจิกรรมท่ีจดัและการประเมินผล 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา

   3.2 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดเนื้อหา รายละเอียดและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ที่พึงประสงค

        3.3 นําแบบสอบถามจากขอ 3.2 เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข 

   3.4 นําแบบสอบถามจากขอ 3.3เสนอผูเช่ียวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  

Validity) แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 0.8-1.0 

   3.5  นําแบบสอบถามจากขอ 3.4 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรทีี่ไมใชนักศึกษาที่เปนประชากรในการวิจัยจํานวน 30 คน 
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   3.6 นําแบบสอบถามจากขอ 3.5 มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)

 

   3.7 นําแบบสอบถามท่ีไดจากขอ 3.6 มาปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล

                    การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

  5.   การวิเคราะหขอมูล

   การวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลู ดงันี ้1) ขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซึง่จดัทาํโดยหาคาความถ่ี และคารอยละโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู 2) ขอมูลความคิดเหน็

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจัดทําโดยหารอยละ (Percentage) คาความเฉลี่ย (Mean) และ                     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และ 3) ขอมูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนแบบปลายเปดใชวิธีการรวบรวม

สรุปแบบรายดานและรายขอ แลวนําเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัย   
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม สรุปได 4 ดานดังนี้ 

   ดานการดาํเนนิชวีติในสงัคม นกัศกึษาเหน็วาคณุธรรมจรยิธรรมทีน่กัศกึษาควรจะมใีนการดาํเนนิ

ชีวิตที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศกึษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มเีนือ้หาวชิาทีใ่หความรูความเขาใจเกีย่วกบัคุณธรรม

จรยิธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลักคณุธรรมจริยธรรม ในขณะท่ีอาจารยทาํการสอนทุกรายวิชา อาจารย 

ผูปกครอง ผูบริหาร ควรเปนแมแบบท่ีดีใหกับนักศึกษา

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัด

กจิกรรมสงเสรมิจริยธรรมใหกบันกัศกึษานัน้ มหาวทิยาลัยควรมกีารจัดกจิกรรมหรอืโครงการท่ีปลูกฝงคณุธรรม

จริยธรรมใหนักศึกษาเปนประจําเพ่ือจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นักศึกษามีความคิดเห็นวานักศึกษาจะตองมี             

ความซ่ือสตัยสจุรติในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนใหนกัศกึษา

มีคุณธรรมในดานนี้ ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา 

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉล่ียรวม                     

( x  = 4.29)

 - Coefficient  (Cronbach)   = 0.891 
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ตารางที่ 1

ความคิดเหน็ของนักศกึษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนขออภิปรายผลการวิจัยแยกแตละดาน ดังนี้

   ดานการดําเนนิชวีติในสงัคม นกัศกึษาเห็นวาคณุธรรมจริยธรรมท่ีนกัศกึษาควรจะมีในการดําเนินชีวติ

ที่สําคัญมี 3 ดาน คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่นักศึกษาจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมใน 3 ดานอยูระดับสูง เชนกัน    

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากนกัศกึษามคีวามเหน็วาจรยิธรรมทัง้ 3 ดาน ไดแก ความซือ่สตัยสจุรติ ความเสยีสละ และ

ความมีระเบียบวินัย มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตทั้งในฐานะการเปนนักศึกษา และใน ฐานะการเปน

ประชาชนในสงัคม ทีจ่ะตองมคีณุธรรมจรยิธรรมจงึไดไดรบัการยอมรบัและการไววางใจในสงัคม ซึง่สอดคลอง

กับแนวคิดของ นฤมล โอสถานุเคราะห (2549, 118) ที่กลาววาคณธรรมจริยธรรมที่ควรปลกฝงใหแก                

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมงมั่น อดทน 

พากเพียร ความมีสติรอบคอบ ความมีศรัทธา ความจริงใจการมีทักษะชีวิต ความเสียสละการ มีจิตของ        

ความเปนผูให การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ รูรักสามัคคีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเขาใจ ผูอื่น

และเขาใจโลกและการใชปรัชญาแบบพอเพียง 

   ดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมใหกับ

นกัศกึษา คอื จดัใหมกีารสอนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มเีนือ้หาวชิาทีใ่หความรูความเขาใจเกีย่วกบัคุณธรรม

จรยิธรรมโดยตรง และการสอดแทรกหลกัคุณธรรมจรยิธรรมในขณะทีอ่าจารยทาํการสอนทกุรายวชิา อาจารย 

ผูบริหารควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  ปจจุบันนักศึกษาตองการใหมี

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และใหมีโอกาสไดแสดงจริยธรรมในการ

ปฏบิตัดิวย ดงันัน้มหาวทิยาลยัและอาจารยควรเขามามบีทบาทในการจดัการเรยีนการสอนใหเกดิเปนรูปธรรม 

 

       n = 124  
 (x̄ ) S.D. 

 4.13 0.30  

   4.35 0.22  

 4.26 0.11  

   4.33 0.13  

   4.30 0.16  

 4.39 0.05  

 4.29 0.08  
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ขณะเดียวกันกต็องทําตัวเปนแบบอยางท่ีดใีหกบันกัศึกษา เพราะนักศึกษาสวนใหญจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ

อาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2549, 9-10) กลาววา 

วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนที่ไดผลดี มีดังตอไปนี้ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม                

ในหลกัสตูร ในกจิกรรมการเรียนการสอน 2) การจดักจิกรรมท่ีใชการสรางกระแสหรือคานยิมทีเ่กดิในชวงนัน้ ๆ 

มาเปนสือ่ในการออกแบบกจิกรรมเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูเรยีน หรอืใชการแขงขนัเพือ่กระตุนความสนใจ 

3) การจัดกิจกรรมบูรณาการสรางองคความรูและคุณธรรมจริยธรรมตอเน่ือง 4) การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียน

เปนผูออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี 5) การจัดกิจกรรมท่ีกําหนดเปนเปาหมายทางจริยธรรมใหสูง           

และเปนภารกิจปกติของสถานศึกษา โดยกําหนดเปนแผนงานหลัก 6) การจัดกิจกรรมท่ีเอื้อโอกาสใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากการทํางานที่เปนการบริการสังคม 7) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู              

แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน 8) การจัดกิจกรรมที่ใชแนวคิดคุณคาเพื่อชีวิต 

บนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนาจิตใจใหมีความสงบ และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีคุณคา      

9) การจดักจิกรรมโดยอาจารยเปนผูกาํหนดคณุลกัษณะท่ีจาํเปนตองพฒันาในตวัผูเรยีนและฝกปฏิบตัใินชวีติ

ประจําวัน 10) การจัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดประเมินและพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมการ

เผากิเลส การเขียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนในกระดาษ 11) การจัดกิจกรรมโดยนําพฤติกรรมท่ีเกิดใน

โลกแหงความเปนจริงมาใชในการแสดงพฤติกรรมในสถานศึกษาของตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นงลกัษณ วริชัชยั  ศจมีาศ ณวเิชยีร และ พศิสมยั  อรทยั (2551) พบวารปูแบบการสอนแบบบูรณาการโดยใช

กระบวนการกลุมดวยการสอนสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมเขาไปในกระบวนการเรยีนการสอนและการบนัทกึ

ขอมูล “คิดดี-พูดดี-ทําดี” สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาได

  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม นักศกึษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรมใหนกัศกึษาเปนประจํา เพ่ือจะไดซมึซับและติดตวันักศกึษาตลอดไป จากผลการวิจยัสะทอนใหเหน็

วานักศกึษาตองการใหมหาวิทยาลัยจดักิจกรรมและโครงการดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหนกัศกึษา

อยางตอเนื่องและเปนประจํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนเยาวชนที่กําลัง

จะเขาสูวยัผูใหญในอนาคต มวีฒุภิาวะสามารถแสดงความตองการใหมหาวทิยาลยัจดักจิกรรมทีเ่ปนประโยชน

ใหเขาสอดคลองกับขอคิดเห็นของธเนศ ขําเกิด (2559) เสนอแนวทางในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ดังนี้ 1)  สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมกลอมเกลา (ซึมซับ) ดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียน 

เชน 1.1)  การนิมนตพระมาที่โรงเรียนตอนเชาใหครูและนักเรียนไดใสบาตรทําบุญทุกวัน เพราะการไดเห็น

บรรยากาศและแบบอยางเชนนี้จะชวยซึมซับใหนักเรียนมีจิตใจละเอียดออนรักการทําบุญ 1.2) จัดกิจกรรม

ใหนักเรียนสวดมนตไหวพระตอนเชา ตอนเย็น กอนทํากิจกรรมสําคัญในวันสิ้นสุดสัปดาห โดยการสวดมนต

ทกุครัง้ควรสรางใหมบีรรยากาศท่ีสงบเยอืกเยน็ดวย 1.3) จดักจิกรรมใหนกัเรียนนัง่สมาธใินชวงเวลาท่ีเหมาะสม

โดยตองสรางบรรยากาศที่จะทําใหนักเรียนเกิดอารมณสมาธิอยางแทจริงคือสภาวะจิตที่มีความบริสุทธ์ิ       

มัน่คง กายอยูทีไ่หนใจอยูทีน่ัน่ใหมสีติเสมอ และพยายามเชือ่มโยงไปสูการเรียนดวย 1.4) สงเสรมิใหนกัเรียน
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สวดมนตและนัง่สมาธกิอนนอนทุกคืนโดยมีกจิกรรมเสริมแรงและติดตาม การปฏบิตัขิองนกัเรียนอยางตอเนือ่ง 

1.5) จัดกิจกรรมเวทีคนเกง ตอบปญหาดานธรรมะ รวมทั้งสงนักเรียนไปแขงขันดานคุณธรรมจริยธรรม              

ในเวทีตางๆ 1.6) พานักเรียนไปรวมพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสําคัญตาง ๆ  มุงกลอมเกลาใหนักเรียนเกิด

การซึมซับ จึงตองทําอยางตอเนื่อง 2) การสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางเสริม คุณธรรมจริยธรรม

แกผูเรียนโดยยึดหลักสําคัญ ดังนี้ 2.1) สงเสริมใหครูเปนตัวแบบ (Modeling) ที่ดีใหแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิด

ความศรัทธาและอยากทําตามเพราะกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Social Learning) เชื่อวาตัวแบบ  

เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 2.2) การใชกระบวนการกลุมในการกลอมเกลา           

(Group Process) 2.3 ครูทุกคนแมจะสอนวิชาใดก็ ตามควรตระหนักวาตองมีหนาที่ในการสอนคุณธรรม

จริยธรรมดวย 2.4 )ควรเลือกวิธีสอนให เหมาะสมกับเร่ืองที่สอน ไมควรใชการบรรยายอยางเดียว ควรใชวิธี

การเชิงเหตุผลใหคิดวิเคราะห ใชตรรกะใชการสรางจุดสะเทือนใจ ใชการอนุมาน การอุปมาอุปไมย  และ

สอดคลองกับสิทธิศักดิ์ แกวทา (2555, 49-58) ที่ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร พบวา ควรจัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให นักเรียน

เปนประจําทุกสัปดาห สถานศึกษาตองมีปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงาน ที่วางไวจัดทําแผนงาน/

โครงการในรอบปการศกึษา มกีารแบงหนาทีค่วามรบัผิดชอบ ในการอบรมคณุธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสม 

ผูบริหารตองใหความสาํคญั การจดักจิกรรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมเนนพัฒนาจติ ทาํจติใจใหบริสทุธ์ิ คดิดี 

ทําดี และใฝดี เนนใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติจริงสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู                

ความสามารถตามโอกาสที่เหมาะสม มุงเนนบุคลากรภายใน เพราะเปนกิจกรรมตอเนื่อง 

   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ นกัศกึษามีความคิดเห็นวานักศกึษาจะตองมีความซ่ือสตัย

สุจริตในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีคุณธรรม

ในดานน้ี ดวยการฝกอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา จากผลการวิจัยสะทอนให

เหน็วานกัศกึษามคีวามคิดเหน็วา ความซือ่สตัยสจุรติเปนคณุธรรมจรยิธรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในการประกอบอาชพี

ตามจรรยาบรรณ และหากจะใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดานนี้ มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน

นกัศกึษาดวยการจดัฝกอบรมจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีใหนกัศึกษาทกุคณะเพือ่จะไดรบัทราบขอมลู

และแนวทางในการปฏบิตัตินเพือ่ในอนาคตหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาไปแลวนกัศกึษาจะไดนาํความรูไปปฏบิตัิ

ตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม                

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเหมาะสมมากทุกกิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยรวม 

( x  = 4.29)  สอดคลองกับงานวิจัยของสหสวรรษ ผลอรรถ (2551, 65) ทีไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ

นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนตอการเขารวมกิจกรรมนักศกึษา พบวา นกัศกึษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

เห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมเปน

วตัถปุระสงคหลกัทีต่องการพฒันานกัศกึษาทกุคนใหเปนคนทีส่มบรูณทัง้รางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา 

รูปแบบกิจกรรมมีหลากหลายตรงกับความตองการของนักศึกษา สอดคลองกับไพศาล มั่นนอก และ               
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ไพฑูรย  สิลารัตน (2557, 110) ที่กลาววาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองใชกลยุทธในการจัดกิจกรรม           

ที่หลากหลาย คือ 1) การเขาคายคุณธรรม 2) การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 3)วันพุธพบพระละกิเลส 

4) สงเสริมและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในชวีติประจาํวนั 5) ศนูยพฒันาการเรยีนรูตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง โดยกิจกรรมที่จัดแยกอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้ ความมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรม สรางวินัย

นกัศกึษาไทยตรงตอเวลา  กจิกรรมความสะอาด กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมุตกิารมวีนิยัในตนเองความรับผดิชอบ                   

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ กิจกรรมฝกการทํางานเปนทีมการประกวดประดิษฐ

กระทงใบตอง กิจกรรมเสริมสรางความรับผิดชอบในการทํางาน รักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมคนดีที่ ม.ฟาร          

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและมอบเกียรติบัตรความซ่ือสัตยสุจริต จัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องความซื่อสัตยความเสียสละ          

จัดกิจกรรมเสริมสรางและปลูกจิตสํานึกเพื่อสวนรวม กิจกรรมแบงปนความสุข รวมสนุกกับนองๆ  กิจกรรม

โครงการวันเดก็แหงชาต ิ การมวีฒันธรรม จดักจิกรรมอนุรกัษภาษา วาจาสุภาพ กจิกรรมมารยาทงามตามวิถไีทย

การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก จรรยาบรรณดี มีวิชาชีพ กิจกรรมการใช              

สถานการณสมมติชวยฝกจรรยาบรรณ

สรุป  

  1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย

   ดานการดําเนินชีวติในสังคม คณุธรรมจริยธรรมท่ีสาํคัญสาํหรับนกัศกึษาควรจะมีประกอบดวย 

ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย ทั้งนี้นักศึกษามีความเห็นวาจริยธรรมท้ัง 3 ดาน 

มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตทั้งในฐานะการเปนนักศึกษา และในฐานะการเปนประชาชนในสังคมซึ่ง

คุณธรรมจริยธรรมดังกลาว จึงถือวาเปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีไดรับการยอมรับและการไววางใจในสังคมได  

   ดานการจัดการเรยีนการสอน จดัใหมกีารสอนในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป โดยมีรายวชิาทีส่อนเกีย่วกบั 

คุณธรรมจริยธรรมโดยตรง โดยใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีการจัดแผนการสอน หลักสูตร                   

การสอนทีเ่หมาะสม นอกจากนีก้ารสอนในทกุรายวชิาควรมกีารสอนโดยสอดแทรกเนือ้หาคณุธรรม จรยิธรรม 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ในขณะท่ีอาจารยทําการสอนทุกรายวิชา อาจารย ผูบริหาร

ควรเปนแมแบบที่ดีใหกับนักศึกษา โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา  2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห

และอภิปราย 4) ขั้นสรุปและประยุกตใช

   ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมให

นักศึกษาเปนประจําเพ่ือจะไดซึมซับและติดตัวนักศึกษาตลอดไป สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมตามความสมัครใจ และตามความสามารถของนักศึกษาอยางทั่วถึงมุงเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ควบคูกับการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีวุฒิภาวะ เกิดระเบียบวินัยในตนเองเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน   

ตลอดจนการอยูรวมกันกับผูอื่น 
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   ดานการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ คุณธรรมที่จะตองปลูกฝงคือ ความซ่ือสัตยสุจริตใน              

การประกอบอาชีพของตน ดวยการฝกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือจะได

รับทราบขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวนักศึกษาจะได

นําความรูไปปฏิบัติตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณในแตละวิชาชีพ

  2. รปูแบบการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

ประกอบดวยกิจกรรมการสรางความตระหนักดานจริยธรรม กิจกรรมการใชสถานการณสมมุติ กิจกรรม          

การอบรมพฒันาดานจรยิธรรม เชน การนมินตพระมาบรรยายธรรมะ  การเชิญผูทรงคณุวฒุมิาอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

การอบรมจิตตปญญาศึกษา กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีเดนเพื่อมอบเกียรติบัตร กิจกรรม

วันเด็ก กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมประกวดประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช กิจกรรมการทําบุญ

ตักบาตร 

  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

  1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรรูพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมของวัยนั้นกอนที่พัฒนา 

จะทําใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 

  2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา ควรจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกการเรียนการสอนใน 

แตละรายวิชาโดยเฉพาะความรบัผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ นอกจากนี้

สามารถจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนดวยการเขาคายเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวแกนักศึกษา

  ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พัฒนาศักยภาพของคณาจารย  

โดยจัดเปนระเบียบวาระสําคัญของมหาวิทยาลัย กําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธในการดําเนินงานพัฒนา      

ความรูคูคุณธรรมท่ีชัดเจน 

  2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนการพัฒนา

นกัศกึษาในดานคณุธรรมจริยธรรมอยางแทจรงิและกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชพีของแตละสาขาวิชาใหชดัเจน 

  3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนภารกิจดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป              

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและควรปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนการเรียนการสอนที่เนน “ความรู               

คูคุณธรรม” เปนสําคัญ

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

              1  ควรศึกษาผลของการดําเนินชีวิตโดยใชเศรษฐกิจพอเพียงกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

  2. ควรศกึษาปจจยัภายนอกดานสถานศกึษาและสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูและการปลกูฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาเพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป

  3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เชน ศึกษาตัวแปรทางจิต ไดแก    

การควบคุมตน ความฉลาดทางอารมณ เปนตน ตัวแปร สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การศึกษากอนอุดมศึกษา
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  4. ควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคและปจจัยสนับสนุน             

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 
ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินกิจกรรม

แบบมสีวนรวม (Participatory Action Research) ใชเครือ่งมือทัง้การสงัเกต การสอบถาม บนัทกึการดาํเนนิงาน 

เอกสารรายงาน และการถายภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว     

รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑใหมใหเหมาะสมสําหรับขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว  

ตาํบลสันผกัหวาน  อาํเภอหางดง  จงัหวัดเชียงใหมทีเ่หมาะสม กลุมประชากรท่ีใชในการวิจยั คอื กลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว จํานวน 30 คน  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะท่ี 1 เปนขั้นตอนของ

การประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินงานวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนําของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

และสมาชิกกลุม ระยะที่ 2 ทํากิจกรรมการอบรมการใหความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑ การรางตนแบบ

บรรจภุณัฑขาวเกรยีบฟกทอง การพัฒนาตนแบบบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทอง และการสรปุบทเรียนพรอมทัง้

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว เปนระยะเวลา 6 เดือน 

  ผลการศกึษาพบวา สภาพบรบิทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสนัผกัหวาน  อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม เริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเนื่องจากปญหา                

การวางงาน และรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอยและไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไรทํานา 

ทางกลุมแมบานจึงเริ่มหาอาชีพเสริมโดยดูจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นและองคความรูที่สืบทอดกันมา             

ในการทําขาวแตนและขาวเกรียบและกอต้ังกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ขึ้นมาโดยมีนางคํา วงคคําอาย 

เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีการผลิตสินคาไดแก ขาวแตน จํานวน 3 รสชาติ                   

ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถั่วเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 รสชาติ  สําหรับ       
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