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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของสถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรณี
ศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมของนักศึกษา จําแนกตามชั้นป 
กลุมตวัอยางเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุชัน้ป ประจาํ
ปการศึกษา 2556 จาํนวน 392 คน ขนาดของกลุมตวัอยาง
กําหนดโดยใชหลักความนาจะเปน วิธีสุมแบบแบงชั้น 
(Stratifi ed Random Sampling) จากตารางสาํเรจ็รปูของ 
เฮนเดล ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % เครื่องมือในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม แบบมาตรวัดอัตราสวน (Rating scale) 
5 ระดับ โดยมีขอคําถาม ประกอบดวย คําถามเชิงนิมาน 
(+) และขอคําถามเชิงนิเสธ (-) วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ (x) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(S.D) การเปรียบเทียบคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมแตละดาน
ของนักศึกษา จําแนกตามช้ันป สถิติที่ใชทดสอบ ดวยวิธี 
F-test ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 และวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
 1. คุณลักษณะของนักศึกษาท่ีพึงประสงคตาม

อตัลกัษณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง พบวา ในภาพรวมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดานความซ่ือสัตย

สจุรติ การใฝรู และสูงาน(ความเพยีรพยายาม) อยูในระดบั
คอนขางดี เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีพฤติกรรมดาน
ความซื่อสัตยสุจริต อยูในระดับคอนขางดี (x= 3.98,
S.D=.44) ดานการใฝรู อยูในระดับคอนขางดี (x= 3.56,
S.D=.41) และดาน สูงาน (ความเพียรพยายาม) อยูในระดับ

คอนขางดี (x=3.54, S.D=.45)

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค 
จําแนกตามชั้นป พบวาในภาพรวม นักศึกษาทุกชั้นป 
มพีฤติกรรมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกันดวยความเช่ือมัน่ 95% 
คาํสาํคญั : คณุลักษณะทีพ่งึประสงค, อตัลกัษณ, นกัศึกษา

ABSTRACT
 The objectives of research were to study 
Characterization of desirable by KMITL’s Identity : 
Case Study in Faculty of Information Technology, 
KMITL. and study to comparison were the 
student’s behavior 3 factors by classifi cation of 
year. The sample groups consists of 392 under-
graduates in the academic year 2013 by selection 
sample size of Dawin Hendel Table at confi dence 
level 99%. Measure is the questionnaire 5 rating 
scale. Include by, positive questionnaire (+) and 
negative questionnaire (-). Statistic analysis use to 
frequency, percentage, average and standardized 

deviation, F-test, analysis of variance ANOVA
   The research results were as follows:
  1. Characterization of the student’s 
behavior 3 factors at high level. Such as, The 

student’s behavior to honesty at high level (mean 

x=3.98, S.D=.44), Enthusiasm at high level (mean 
x=3.56, S.D=.41), and Diligence at high level (mean 

x=3.54, S.D=.45).
 2. The results to comparison were the 
student’s behavior 3 factors by classifi cation of 
year. No difference at confi dence level 95%.
Keywords : Characterization of desirable, Identity, 

student
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ความสําคัญและความเปนมา
 เปาหมายการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-
2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามแนวคิดและหลักการ การพัฒนาคนไทยยุคใหม เปน
มนุษยที่ สมบูรณทั้ งร างกาย  จิตใจ  สติปญญาโดย
ผานกระบวนการ การจัดการศึกษา ใหเปนคนท่ีมีความรู 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข 
โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง 
ดีงาม มีความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ รูจักพึ่งพา
ตนเอง ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนความมุงหมายของ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 [1] ที่
อยากเห็นคุณภาพของคนไทยตามท่ีสังคมคาดหวัง กรอบ
แนวทางการพัฒนาจึงใชกรอบแนวคิดของเร่ือง “ความรู 

ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม” หรือยึดคุณธรรม นําความรู 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนหนาท่ีและความ

รบัผดิชอบของหนวยงานคณะกรรมการ การอุดมศกึษาท่ีจะ
วางแนวทางหรือกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาระดับ
สูงและเพิ่มพูนสนับสนุน สงเสริม ใหมีกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะดานอื่นๆ นอกเหนือไปจากความเขมแข็ง
ทางวิชาการ อันเปนองคประกอบสําคัญ ที่จะหลอหลอม
หรือการปนแตง ใหคนหน่ึงคนถึงพรอมดวยความรูและ
ทักษะและเปนกลไกสุดทายในการผลิตกําลังคนระดับสูง
เพ่ือเขาสูสาขาวิชาชีพตาง ๆ เปนขั้นตอนสุดทายในการ
สงมอบทรัพยากรมนษุย ออกไปรับใชสงัคมและประเทศชาติ

อันจะนําไปสูการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ ดังนั้นทุก
สถาบันการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพ 
ของผลผลิต และปฏิรูประบบการศึกษาของตนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความคาดหวังของ
ประเทศคุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค คาํวา “อตัลกัษณ” 

ไดถกูนาํมากลาว [2] ในคูมอืการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสาม โดยใหคาํจาํกัดความหรือความหมายวา อตัลกัษณ 
หรือคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและการกําหนด 
แผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองเพ่ือบรรลุ

เปาหมาย ซึ่งกระบวนการที่ ไดนํามาเปนอัตลักษณ
ของสถานศึกษาตองมีการสรางระบบการมีสวนรวมทั้ง
บุคลากร นักศึกษา
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีภารกิจหลัก ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีในระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก พฒันางานวจิยั 
และนําองคความรูทางวิชาการและผลงานการวิจัยออกไป
ชวยเหลือสังคม และยังมีสวนที่จะตองชวยประเทศชาติ
ในการเปนกลไกที่จะสงเสริม สนับสนุน การรักษาไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหสืบไป 
 อยางไรก็ตาม นโยบายในการพัฒนานักศึกษา
ใหมคีณุลกัษณะเปน “คนเกง” ทีม่คีวามเขมแขง็ทางวชิาชีพ
เฉพาะทางในหลากหลายสาขาวชิาแลวน้ัน การพฒันาดาน
คุณลักษณะการเปน “คนดี” ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนองคประกอบทีส่าํคัญของการเปนคนด ีโดยการกาํหนด
แนวคิดเพื่อเปนความคาดหวังใหเปนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน ดวยความเปนตัวตน
ในคุณลักษณะของ “ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน” ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวา การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษาหรือ
ผูเรยีนใหมคีณุธรรม จรยิธรรมนัน้ตามแนวทางนัน้ อนัทีจ่รงิ
แลว นักศึกษา มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดานความ
ซื่อสัตยสุจริต การใฝรู และการสูงานสอดคลองกับความ
คาดหวังมากนอยเพียงใด 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ

นักศึกษา ดานซ่ือสัตยสุจริต การใฝรู และสูงาน
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ทั้ง 3 ดาน จําแนกตามช้ันป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมของนักศึกษาดานความ
ซื่อสัตย การใฝรู และสูงาน
 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะของนักศึกษา
ที่พึงประสงค
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ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สมมุติฐานการวิจัย
 1.  นกัศกึษาแตละชัน้ปมพีฤติกรรมตอลกัษณะ
ที่พึงประสงคในภาพรวมไมแตกตางกัน
  หรือ สมมุติฐานทางสถิติ  
  H

0
 = μ1 = μ2 = μ3 (ไมแตกตางกัน)

   H
1
 = มีอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 
452 คน
 2.  กลุมตัวอยางโดยการสุม ไดแกนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทกุช้ันป ประจําปการศึกษา 2556 จาํนวน 
392 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ชั้นป 
 ตอนที่ 2 ขอคําถามเชิงพฤติกรรมดานความ
ซื่อสัตยสุจริต การใฝรู และสูงาน(ความเพียรพยายาม) 

ประกอบดวย ขอคําถาม เชิงนิมาน (+) และขอคําถามเชิง
นิเสธ (-) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรวัด
อัตราสวน (Rating scale) 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้
ขอคําถามเชิงนิมาน (+) ความหมาย
  5 คะแนน ทําเปนประจํา

  4 คะแนน ทําบอยครั้ง
  3 คะแนน ทํานานๆครั้ง
  2 คะแนน ไมคอยไดทํา

  1 คะแนน ไมเคยทํา

 ขอคําถามเชิงนิเสธ (-) ความหมาย
  1 คะแนน ทําเปนประจํา
  2 คะแนน ทําบอยครั้ง
  3 คะแนน ทํานานๆคร้ัง
  4 คะแนน ไมคอยไดทํา
  5 คะแนน ไมเคยทํา
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเปนดังนี้
 4.51-5.00 มีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก
 3.51-4.50 มีพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางดี
 2.51-3.50 มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
 1.51-2.50 มีพฤติกรรมอยูในระดับไมคอยดี
 1.00-1.50 มีพฤติกรรมอยูในระดับไมดี

คุณภาพเครื่องมือ
 คุณภาพเครื่องมือผานการตรวจสอบจากผูทรง
คุณวุฒิจํานวน 3 ทาน คาอํานาจจําแนกรายขอ (Validity) 
มีคาI.O.C เทากับ 1 และความเช่ือมั่น (Reliability) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนของตัวแปรแตละ
ดานดังนี้ ดานความซื่อสัตยสุจริต เทากับ .59 ดานการ
ใฝเรียนรูเทากับ .63 และดานสูงาน (ความเพียรพยายาม) 
เทากับ .72

การวิเคราะหขอมูล
  1. ขอมูลทั่วไป หาคารอยละ 
 2. ขอมูลขอคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแตละดานโดยการหาคาเฉล่ีย (x) และสวนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน ( S.D) 
 3. เปรียบเทียบคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
นักศึกษา แตละดานจําแนกแตละช้ันป โดยทดสอความ
แตกตางระหวางคาเฉล่ีย ดวยวิธี F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 

.05 และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -Way 
ANOVA) 

อภิปรายผล
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยี
สารสเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
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ลาดกระบัง มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
เชิงพฤติกรรม ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับคอนขางดี สอดคลอง
กับ ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตของ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ชวงระหวางปการศกึษา 2551-
2554 อยูในระดับคอนขางดี [3] อาจสรุปไดวา ผลการศึกษา
วจิยัพฤตกิรรมของนักศกึษาสอดคลองไปในทศิทางเดียวกบั
ความคดิเหน็ของผูประกอบการหรอืผูใชบณัฑติ จากมมุมอง
ภายในและมุมมองจากภายนอก นักศึกษาและบัณฑิตของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารมีพฤติกรรมในคุณลักษณะทั้ง 3 ดาน
อยูในระดับคอนขางดีแมระดับของคาเฉลี่ยจะอยูในเกณฑ
ที่ไมสูงมากนัก อยางไรก็ตาม [4] ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
คุณธรรม จริยธรรมและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีพบวา 

นักศึกษา อรพินทร สันติชัยอนันต [5] ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับสูงเชนกัน 
อาจพอกลาวสรุปไดวา นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีระดับ
ของการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองไปใน
ทศิทางดวยกนัแมวามมุมองในการศกึษาวจิยัจะแตกตางกนั
บาง อยางไรก็ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของสถาบันเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน
ในลกัษณะ 3 ประการน้ัน ผลการศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม
เชิงพฤติกรรมในภาพรวม อยูในระดับคอนขางดี ที่ตองได
รบัการสงเสรมิและสนับสนนุและพฒันาตอไปอยางตอเนือ่ง

ขอเสนอแนะ
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจเปนเพียงพื้นฐาน
ในการพัฒนาตอยอดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการท่ีนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสงเสริม สนับสนุน
ปจจยัตางๆทีจ่ะพฒันาทกัษะ ความคดิและการดาํเนนิชวีติ 
เพือ่ปลกูฝงจติสาํนกึ เพีอ่สรางความตระหนัก ดานคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
ใหมากขึ้น เชน แผนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควรมี

ความชัดเจนเปนรูปธรรม และกิจกรรมหรือรูปแบบควรมี

ความสอดคลองกับความตองการที่สถาบันจะสงเสริมให
พัฒนาใหกับนักศึกษามากข้ึน กระบวนการรณรงคหรือยํ้า
ทําอยางตอเน่ือง และควรเลือกรูปแบบของกิจกรรมที่จะ
สงเสริมในแตละดานใหเหมาะสมหรือสอดคลองและ
วัดเปาหมายใหชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี โดยไดรับดวยความอนุเคราะหจากผูมีอุปการะคุณ
หลายทาน ไดแก รศ. ดร.ปรยีาพร วงศอนตุรโรจน, ผศ. ดร. 
กาญจนา บุญภักด์ิ อาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สจล. และ อาจารยวาท่ี รอยตรี ศักยชัย เพชรสุวรรณ 
อาจารยประจํา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิษณุโลก ซึ่งทั้ง 3 ทาน ไดใหความอนุเคราะหเปน ผูตรวจ

สอบเครือ่งมอืในการวจิยัในครัง้นี ้นอกจากนีข้อขอบพระคณุ
ร.ศ. ดร.จ ันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล.ทีไ่ดสนบัสนนุงบประมาณเงนิรายไดในการ
ทําวิจัย นายธนชาติ วิวัฒนภูติ นายกสโมสรนักศึกษาที่ให
ความชวยเหลือประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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