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 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพครอบครัว 3) เพื่อศึกษา
มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 
วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ  กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ คือ นกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน  กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ  คือ นกัศึกษาไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่าง  ๆรวมทั้งส้ิน10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา  

 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 
2. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตาม คณะวชิา  วิธีการท่ีเขา้ศึกษา สภาพการพกัอาศยั  สถานภาพ

ของครอบครัวต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนักศึกษา ท่ีไดรั้บ
รางวลัเก่ียวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านต่างๆ มีดังน้ี 1) ด้านขยนั มีการปฏิบัติตน ได้แก่ มีการเตรียมตวัหรือ
เตรียมการก่อนล่วงหนา้ มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายอยา่งชดัเจนและประเมินผลงานหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม ปฏิบติั
ดว้ยความตั้งใจ ทบทวนความรู้อยูใ่ห้ช านาญเสมอ จดัสรรเวลาอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) ดา้นอดทน มีการ
ปฏิบติัตน ไดแ้ก่ สามารถพิจารณาไต่ตรองแยกแยะส่ิงท่ีควรท าและไม่สมควรท าได ้ ความอดทน อดกลั้นและระงบัยบัย ั้ง
ตนเองไดแ้มอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติ  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความเพียรพยายาม มีความรับผดิชอบ มีวนิยั ประเมิน
หาขอ้บกพร่องเพื่อน าไปแกไ้ข 3) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีการปฏิบติัตน ไดแ้ก่ เรียนใหส้ าเร็จการศึกษา หางาน
ท าท่ีมีความมัน่คง ตอบแทนและเล้ียงดูผูมี้พระคุณ ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน มีการตั้งเป้าหมายและประเมินผลการท างาน 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 4) มุมมองและการปฏิบติัตนท่ีจะท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากตวัแบบท่ีดี  ครอบครัวให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ และมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีต่อกนั 
สถาบนัการศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมของนกัศึกษา  รับฟังขอ้คิดเห็น มีบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการท ากิจกรรม  
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The purposes of this study were: 1) to study the level of desirable characteristics of being a good person among 
undergraduate students at Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom Province; 2) to compare desirable 
characteristics of being a good person among undergraduate students at Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon 
Pathom Province, as classified by sex, faculty, admission method, academic achievement, living status and family status. 
3) to study viewpoints and practices of undergraduate students who were granted the Award of Desirable Characteristics 
in order to achieve the desirable characteristics of being a good person. This study applied both quantitative and qualitative 
research methods. With regard to the quantitative method, samples were 352 undergraduate students of Mahidol 
University at Salaya, Nakhon Pathom Province. As for students having the Award, samples were 10 students that allowed 
the interview for the qualitative part. Questionnaires and in-depth interviews were implemented, with data analysis using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.      

 

The results found that :  
1. The acquisition of desirable characteristics of being a good person among undergraduate students at Mahidol 

University, Salaya Campus, Nakhon Pathom Province remained at the moderate level.  
2. Different faculties, admission methods, living status and family status contributed similar desirable 

characteristics whereas different sexes and academic achievement were related to different levels of desirable characteristics, 
with a significance difference at .05 

3. Viewpoints and practices in order to have characteristics that defined a good person included four aspects: 1) 
diligence meant being prepared, planning and setting goals decidedly, and assessing practices.  All these activities were 
seriously carried out along with regular study and proper time management for maximum productivity; 2) tolerance  meant 
having careful consideration of Dos and Don’ts, responsibility and tireless attempt, staying calm in irregular situation, being 
self-disciplined and assessing weaknesses for improvement; 3) achievement motivation included graduation, having a secured 
job and filial piety, pursuing higher education, setting goals, assessing work performance and learning new things and; 4) 
viewpoints and practices for achievement  included having role model, support from family, good family relationship and 
support from the university in activities and facilities as well as having the university’s attention to students’ voices.       
 

Department Of Psychology and Guidance                       Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature.....................................................                                                                          Academic Year 2014 
Thesis Advisors’ signature 1. ................................................ 2. ................................................3. .......................................
                                        



 
 

ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

วิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี  ผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอยา่งดียิง่จาก อาจารย ์ดร.กมล โพธิเยน็ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมทรัพย ์สุขอนนัต ์และ อาจารย ์ดร.อาดมั นีละไพจิตร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลาใหค้  าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอยา่งดี ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลทิพย ์ มุสิกพนัธ์ ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ แนวคิดอนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อร้อยตรีบุญทวี คุณแม่ลาวณัย ์ ศรีสาพนัธ์ และพี่นอ้ง ท่ีปลูกฝังให้
ผูว้ิจยัเห็นคุณค่าและความส าคญัของการศึกษา คอยให้การสนับสนุน ห่วงใย และเป็นก าลงัใจท่ีดียิ่ง
ใหแ้ก่ผูว้ิจยัมาตลอดจนประสบความส าเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรียพ์ร พนัพึ่ง  ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัประชากร
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ท่านที่เกี่ยวขอ้ง ที่ไดใ้ห้การสนับสนุน ให้โอกาส ให้ค  าปรึกษาแนะน าดว้ยดี และให้ก าลงัใจกบัผูว้ิจยั
ตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นกัศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ รุ่น 9) ท่ีช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจ
ใหอ้ยา่งสม ่าเสมอจนประประสบความส าเร็จ 

ทา้ยท่ีสุด คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมอบสติปัญญา และส่ิงท่ีดีงามในชีวิตให้แก่ผูว้ิจยัท าให้ผูว้ิจยั
ไดป้ระสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
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บทที ่1 
  

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยต้องเร่งพฒันาตนเองเพื่อให้ทนักับกระแสของการ
เปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ กระแสของการเร่งพฒันาและสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีบีบบรัดไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวิตของคนในสังคมไทยท าใหเ้กิดการแข่งขนั มีค่านิยมทางวตัถุสูง 
เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองมากกวา่ผลประโยชน์
ในส่วนรวม ขาดการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ท าให้เกิดภาวะขาดความ
สมดุลทั้งทางจิตใจและวตัถุ ในขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นิสิต นักศึกษา และถือเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคญั เป็นความคาดหวงั เป็นก าลงัหลกัท่ีจะเติบโตข้ึนไปเป็นอนาคตของชาติ  

จากการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2554 – 2555 ของโครงการเครือข่ายการ
จดัการพื้นท่ีในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชน (Child 
Watch) พบวา่ ในมิติดา้นความเครียดและสุขภาพจิต เด็กไทยใชเ้วลาเรียนถึง 1,200 ชัว่โมงต่อปี ถือ
เป็นอนัดบัสองของโลกและสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย ทั้งน้ีกลุ่มเด็กท่ีมีความเครียด
มากท่ีสุดเป็นเด็กในระดบัอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ร้อยละ 45.40 และ 46.63 ตามล าดบั มิติดา้น
ครอบครัว พบว่า เด็กไทยในปัจจุบนัไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัพ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกนัสูง ร้อยละ 36 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่มิติดา้นครอบครัวมีส่วนส าคญัและส่งผลต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมีนยัส าคญั มิติทางเพศ มีปรากฏการณ์แม่วยัรุ่น ซ่ึงพบวา่ เด็ก
และเยาวชนโดยเฉล่ียร้อยละ 21 ยอมรับวา่มีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งและอยูก่่อนแต่ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีเด็กกว่าร้อยละ 27 ในขณะเดียวกนัมีเด็กเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีระบุว่า 
ตนเองมีความรู้เร่ืองอุปกรณ์คุมก าเนิดและการติดต่อของกามโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
เป็นอยา่งดี น่าแปลกใจวา่เด็กในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงน่าจะมีความรู้และทกัษะชีวิตท่ีดีกลบัมีความรู้
ในเร่ืองน้ีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น มิติชีวติกบัอบายมุข พบวา่ เด็กในระดบัอุดมศึกษาเป็นช่วงวยัท่ีเล่น
พนนัฟุตบอลและซ้ือลอตเตอร่ีหรือหวยใตดิ้นสูงสุด เฉล่ียร้อยละ 28 และ 30 ตามล าดบั ส่วนมิติดา้น
ส่ิงเสพติดและปัญหาความรุนแรง พบวา่ เด็กและเยาวชนไทยเกือบ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 22 พบเห็น
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การเสพติดร้ายแรงในสถานศึกษาเป็นคร้ังคราวถึงเป็นประจ า นอกจากนั้นในมิติชีวิตกบัส่ือ พบว่า 
แนวโน้มของเด็กยุคใหม่ใช้เวลากับส่ือมากข้ึน โดยเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับมธัยมศึกษาถึง
อุดมศึกษา กว่าร้อยละ 91 มีโทรศพัท์มือถือ โดยใชเ้วลาคุยโทรศพัท์หรือแชทผา่นโปรแกรม Line 
WhatsApp Facebook เฉล่ียวนัละกว่า 3 ชั่วโมง ใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ต เฉล่ียวนัละกว่า 3 ชั่วโมง 
และใชเ้วลาไปกบัส่ือโทรทศัน์ เฉล่ียวนัละกวา่ 3 ชัว่โมง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชเ้วลาของเด็กไป
อยูก่บัส่ือสูงถึง 8-9 ชัว่โมงใน 1 วนั  

นอกจากน้ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเยาวชนยงัปรากฏให้เห็นในข่าวอยู่เป็นประจ า
ตามหน้าหนงัสือพิมพ์ฉบบัต่างๆ  ตวัอย่างเช่น ข่าวของนักศึกษาชายอายุ 23 ปี  ของมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึง จ านวน 5 คนรุมท าร้ายเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจนไดรั้บบาดเจ็บสาหสั โดยมีสาเหตุ
มาจากนกัศึกษาขบัรถเขา้ไปจอดในท่ีห้ามจอด แลว้ถูกเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคนดงักล่าว
ห้ามไม่ให้จอด จึงไดมี้ปากเสียงและลงมือรุมท าร้ายในท่ีสุด (เดลินิวส์, 2556) หรือข่าวท่ีนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 2  ของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์จุลชีวะฆ่าตวัตายด้วยการ
กระโดดตึก โดยมีสาเหตุมาจากความเครียดเน่ืองจากการเรียนท่ีหนกั ประกอบกบัไม่มีท่ีให้ระบาย
ความเครียดจากปัญหาต่างๆ และนักศึกษาไม่สามารถหาทางออกให้กบัปัญหาไดจึ้งตดัสินใจดบั
ชีวติตนเอง (คมชดัลึก, 2556)  

จากอุบติัการณ์ดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นภาพสถานการณ์ของคุณลกัษณะพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของเยาวชนไทยท่ีก าลงัถดถอยลง และมีลกัษณะไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมไทย ซ่ึงหาก
เยาวชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เหล่าน้ีไม่ไดรั้บการพฒันาหรือเร่งแกไ้ขปัญหาจาก
หน่วยท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการศึกษาในทิศทางท่ีเหมาะสมแลว้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาและน าพาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคตได ้

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัดา้นการจดัการศึกษาให้แก่
เยาวชนของชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาต่างๆ ของเยาวชนท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ได้
ประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ไดก้ล่าวถึงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัปรากฏอยูใ่นหมวด 4 มาตรา  6 ซ่ึงได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และมาตรา 24 ท่ีระบุวา่ 1) การจดัเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 2) การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ และการประยุกตค์วามรู้มาใช ้3) การจดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการ
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ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จดัการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ในสัดส่วนท่ีสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 4) การส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) จากสาระส าคญั
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่กระทรวงศึกษาธิการไดมี้นโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 
มุ่งมัน่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างกวา้งขวางและทัว่ถึง โดยค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมทั้งดา้น
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อยกระดบัให้เป็นเยาวชนมีคุณภาพและเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์
 ระบบการศึกษาเป็นภารกิจของสถาบนัการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนพฒันาตนเองทางดา้นต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
การวางรากฐานพฒันาการของชีวิตแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ี
จะด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันและสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 2) การ
จดัการศึกษาในปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน
จนถึงระดบัอุดมศึกษาหรือการศึกษานอกระบบ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาไม่ไดอ้ยูท่ี่การ
สอนตามหลกัสูตรเท่านั้น แต่ควรจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ทั้งดา้น
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก เป็นผูที้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ควบคู่กับไปด้วย เพื่อให้ส าเร็จเป็นบณัฑิตมี
คุณภาพและสามารถออกไปรับใชส้ังคม ตลอดจนน าพาประเทศชาติให้ใหเ้จริญกา้วหนา้และย ัง่ยืน
ต่อไป 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัอยูใ่นช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) ซ่ึงมีวิสัยทศัน์ในการให้สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพฒันาก าลงัคน
ระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอย่างย ัง่ยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งเนน้สู่คุณภาพอุดมศึกษาระดบั
นานาชาติ นอกจากนั้นในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ยงัมี
จุดเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะการส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบ มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตใจ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์การเงิน 
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รวมทั้งพฒันาอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญดา้นการสอนและการวิจยั เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของสังคมควบคู่กบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 

สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงถือเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความส าคญัในการพฒันา
และสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต และยงัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูง 
โดยมีหนา้ท่ี 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การผลิตบณัฑิต 2) การสอนหรือการวจิยั 3) การบริการทางวชิาการ
แก่สังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม แต่ในทางปฏิบติัการผลิตบณัฑิตจะมีบทบาทชดัเจน
และเป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัท่ีสุด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550 : 4) ดงันั้น
การผลิตบณัฑิตของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทั้งหลายจะมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 2 ประการดว้ยกนั 
กล่าวคือ 1) เพื่อการพฒันาวชิาชีพ (Professional Development) คือ การมุ่งสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นบุคคล
ท่ีมีความเก่งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถเฉพาะศาสตร์ต่างๆ ตามหลกัสูตร
ในสาขาท่ีเรียน  และ 2) เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต (Life Skills) คือ การพฒันาให้บณัฑิตได้เกิดการ
พฒันาบุคลิกภาพ จริยธรรม การประพฤติปฏิบติัอยูใ่นศีลธรรมอนัดี และเสียสละเพื่อส่วนรวม ดงั
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่ทรงเน้นถึงความส าคญัในบทบาทหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลยั ดว้ยการวางรากฐานทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมให้แก่นิสิต
นกัศึกษา โดยหลกัสูตรตอ้งสร้างคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนท่ีมีจิตส านึกเพื่อสังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ทางวิชาการ มีความเขา้ใจในตนเองและในสภาวะแวดลอ้ม
เป็นอย่างดี มีความคิดวินิจฉัย สามารถวิเคราะห์และตดัสินใจปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามเหตุผล จึง
ส่งผลให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548)  

ดงันั้นการให้ความส าคญัในการพฒันาบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดย
การเป็นผูมี้ความรู้ ควบคู่กบัการเป็นคนดี มีคุณธรรม จะช่วยยกระดบัคุณภาพของบณัฑิตให้สูงข้ึน 
และช่วยให้บณัฑิตได้รับการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของสังคมได้อย่าง
แทจ้ริง และหากบณัฑิตไดน้ าเอาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตน
ในการด าเนินชีวิตแลว้จะท าให้บณัฑิตสามารถด าเนินชีวิตไปดว้ยความราบร่ืนและยงัสามารถเป็น
แบบอย่างให้กับบุคคลอ่ืนได้ ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตนเองและ
มหาวทิยาลยัไดอี้กดว้ย 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ท่ีต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม มีเน้ือท่ีประมาณ 1,240 ไร่ มีปรัชญาทางการศึกษาว่าความส าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อเกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ มีปณิธานท่ีจะเป็นปัญญาของแผน่ดิน 
มีวิสัยทศัน์ให้มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก และมีพนัธกิจเพื่อสร้าง



5 
 

 
 

ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ มหาวิทยาลยัมหิดลได้จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ โดยสามารถจ าแนก
ตามสาขาวิชาได้ 3 กลุ่มคือ1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ซ่ึงในแต่กลุ่มวิชามีการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง มีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์คือ เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข จนสามารถพฒันาตนเองให้เกิดอตัลกัษณ์ของบณัฑิต
มหิดล ดว้ยการมุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น (Altruism) และให้จบเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลยัไดว้าง
แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลในอีก 4 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ.2554 - 2558) ไว ้10 แนวทาง 
ประกอบดว้ย 1) มีส่วนร่วมในการก าหนด ผลกัดนันโยบายสาธารณะ 2) ยกระดบัมาตรฐานการวจิยั
สู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม 3) การพฒันาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 4) มุ่งสู่การเป็นสากล 5)ใช้โอกาสในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 6) การสร้างเครือข่าย 7) การพฒันาดา้นกายภาพ 8) การขบัเคล่ือนให้มหาวิทยาลยั
เป็นปัญญาของแผ่นดิน 9) การดึงพลงัจากศิษยเ์ก่า 10) การระดมทุนเพื่อสนบัสนุนพนัธกิจต่างๆ  

จากหน่ึงในแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล มีขอ้หน่ึงท่ีมุ่งให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาการศึกษาเพื่อให้เป็นบณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องกบัค่านิยมขององค์กร 
(Core Values) มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีตอ้งการพฒันาให้นกัศึกษาเป็นผู ้ท่ีมีความฉลาดรอบรู้ ไม่เห็น
แก่ตวั ท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีความสามคัคีมีความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนั มี
ความซ่ือสัตย ์มัน่คงในคุณธรรม ความดีงาม มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการท างานและศึกษาเล่าเรียน มี
ความคิดริเร่ิมแปลกใหม่ และมีความเป็นผูน้ า โดยมหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ าหนดคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เพื่อมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยใหบ้ณัฑิต
มีคุณลกัษณะดงัน้ีคือ “เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข” และมีการบูรณาการในการจดัการเรียนสอน
ระหวา่งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยั รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีขอ้ก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ว ้3 ดา้นดงัน้ี  

1. ด้านการเป็นคนดี ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ 1) การเป็นผูมี้คุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ 2) การเป็นผูมี้ความขยนั อดทน มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ท างาน 3) การเป็นผูรู้้หนา้ท่ี มีวินยั และจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 4) การเป็นผูมี้ทกัษะในการด าเนินชีวติท่ีดีทั้งต่อตนเองและสังคม 5) การเป็นผู ้
มีจิตส านึกต่อสังคม มีจิตอาสา ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบติัต่อผูอ่ื้น เหมือนดงัปฏิบติัต่อ
ตนเอง  
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2.ด้านมีปัญญา ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ 1) การเป็นผูส้ามารถคิดอย่าง
ใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม 2) การเป็นผูมี้ภาวะผูน้ า 
เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น สามารถ
บริหารจดัการและปฏิบติังานกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 3) การเป็นผูมี้ความรู้และทกัษะในสาขาท่ีเรียนเป็น
อย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเท่าทนัในเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4) การเป็นผูส้ามารถ
บูรณาการ และประยุกตค์วามรู้  เพื่อกา้วไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 5) การเป็นผูใ้ฝ่
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 6) การเป็นผูมี้ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ในระดบัดี 7) มีทกัษะในการใช้ภาษา
ประจ าชาติและทอ้งถ่ิน การส่ือความหมาย และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม       

3. ดา้นน าพาสุข ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ 1) การเป็นผูส้ร้างความสุขภายใน
ตนเองและขยายความสุขใหผู้อ่ื้นได ้2) เขา้ใจในความหลากหลายและด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติ 
3) การเป็นผูมี้การพฒันาทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ 4) การเป็นผูส้ามารถ
แกไ้ขปัญหาในภาวะวกิฤตเพื่อสร้างความสุขใหก้บัตนเองและสร้างสันติสุขใหก้บัสังคม 5) การเป็น
ผูมี้ค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยยงัคงตระหนกัและด ารงไวซ่ึ้งคุณค่าของวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของ
ชาติ (รายงานประจ าปี มหาวทิยาลยัมหิดล, 2554) 

จากขอ้ก าหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัมหิดล ทั้ง 3 ดา้น ดงัท่ีไดก้ล่าว
แลว้ขา้งตน้ ลว้นมีคุณลกัษณะส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาทั้งส้ิน โดยในดา้นของการมี
ปัญญาและดา้นน าพาสุขนั้น มหาวิทยาลยัมหิดลได้สนบัสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้ให้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง โดยให้นกัศึกษาไดแ้สดงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ และน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ให้เกิดผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนการฝึกให้นกัศึกษารู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี พร้อมทั้งเขา้ใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนกัศึกษาสามารถท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดเป็นความ
ช านาญได ้แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันานกัศึกษาดา้นการเป็นคนดีเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญั
มากท่ีสุด เพราะการท่ีนกัศึกษาจะมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีไดน้ั้นตอ้งอาศยัทั้ง
ปัจจยัภายในและภายนอกตนเอง ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการหล่อหลอมและปลูกฝังพฤติกรรมการ
ประพฤติปฏิบติัตนท่ีดีให้เกิดข้ึนในตวันักศึกษา นอกจากนั้นการมีคุณลกัษณะท่ีดีจะกลายเป็น
คุณสมบติัติดตวันกัศึกษาต่อไปในอนาคต และเป็นการช่วยลดคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค์ของ
นกัศึกษาไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทั้งตวับุคคลและมหาวิทยาลยัไป
พร้อมๆ กนั เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนช่วยให้นกัศึกษาสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุข พร้อมกันน้ีการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
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นักศึกษาด้านการเป็นคนดียงัเป็นความปรารถนาและเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย ท่ีต้อง
แสวงหาวถีิทางท่ีจะผลกัดนัใหน้กัศึกษาในก ากบัเป็นผูมี้คุณสมบติัถึงพร้อมในดา้นการเป็นคนดีอีกดว้ย  

จากการสัมภาษณ์นายกสโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล และอุปนายกสโมสรนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับประเด็นปัญหาด้านพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัมหิดลในภาพรวม พบวา่ นกัศึกษาในปัจจุบนัมุ่งใหค้วามส าคญัต่อการเรียนและผลงาน
ทางวิชาการมากจนละเลยการปฏิบติัตนหรือเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม หรือขาดจิตส านึกต่อสาธารณะ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีข้อก าหนดให้
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคนมีสมุดบนัทึกกิจกรรม (Activity Transcript : AT) โดยนักศึกษา
จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมระหวา่งท่ีศึกษาอยู่ไม่นอ้ยกว่า 100 ชัว่โมง แต่ในความเป็นจริงนกัศึกษาจะ
เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลยัเฉพาะในกิจกรรมท่ีสามารถเก็บชัว่โมงได ้ ส่วน
กิจกรรมท่ีไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้นั้นนักศึกษาจะให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมน้อย 
นอกจากนั้นนกัศึกษาท่ีเก็บชั่วโมงการเขา้ร่วมกิจกรรมครบแลว้ก็จะเพิกเฉยและไม่ใส่ใจท่ีจะให้
ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเหล่านั้น จะเห็นไดว้่าการท่ีนกัศึกษา
มุ่งให้ความส าคญัไปท่ีด้านการเรียนหรือวิชาการอย่างเดียวโดยมองขา้มกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ี
มหาวิทยาลยัจดัข้ึน ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาเสียโอกาสในการเรียนรู้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์จากการ
ร่วมกิจกรรม ขาดโอกาสในการฝึกทกัษะการใช้ชีวิตและการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และเป็นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัศึกษาท่ีขาดคุณลกัษณะในดา้นของการเป็นคนดี ท่ีตอ้ง
มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม มีความขยนั อดทน และการเพียรพยายามท่ีจะมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การท างานให้เกิดข้ึน จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นถึงการปฏิบติัของนกัศึกษาท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นดา้น
การเป็นคนดี ในขอ้ 2 ท่ีว่าดว้ยการเป็นผูมี้ความขยนั  อดทน  มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี โดยมุ่งประเด็นไปในขอ้ 2 
ท่ีวา่ดว้ยการเป็นผูมี้ความขยนั  อดทน  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การศึกษาทางดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นระดบัอุดมศึกษานั้น โดยส่วนใหญ่จะเนน้ในการศึกษาเฉพาะองคป์ระกอบและทศันคติ
ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นส่วนมาก ส่วนการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัตนตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น พบวา่ มีการศึกษาวิจยัดา้นน้ีค่อนขา้งมีนอ้ย ดงันั้นในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษา
ระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญา
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บณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกบั เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพ
ครอบครัว ท่ีต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั
หรือไม่ และศึกษามุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น
คนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ี
ได้รับรางวลัเก่ียวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านต่างๆ ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ในด้านการเรียนดี กีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนความ
ประพฤติท่ีดีงาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แลว้น ามาวเิคราะห์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ
เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัมหิดล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อ
น าไปจดัการปัญหาและส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกั
อาศยั สถานภาพครอบครัว 

3. เพื่อศึกษามุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็น
คนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ี
ไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ 
 
ปัญหำกำรวจัิย 

1. การปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัใด 

2. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะวชิา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพ
การพกัอาศยั สถานภาพครอบครัวต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการ
เป็นคนดีแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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3. มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีได้รับ
รางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ เป็นอยา่งไรบา้ง 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 

1. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 ท่ีมีเพศต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 

2. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมีคณะวชิาต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 

3. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมีวธีิการเขา้ศึกษาต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 

4. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี
แตกต่างกนั 

5. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  
ท่ีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกัน มีการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี
แตกต่างกนั 

6. นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมีสถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น
คนดีแตกต่างกนั                                                                                                                                                                                                                                                               
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐมโดยจ าแนกตามคณะวิชาได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีกลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ จ  านวน 6,919 คน (ขอ้มูล
จากฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2556 ณ วนัท่ี 29 
มีนาคม 2556) 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 
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กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่  (Yamane)  ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เ กิดความ
คลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 และได้กลุ่มตวัอย่างมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage 
Random Sampling) 

2.2 กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ 
  กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นต่างๆ โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นคุณลกัษณะ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาท่ีมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นกีฬา จ านวน 3 คน 3) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน 2 คน และ 4) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความประพฤติท่ีดีงาม จ านวน 2 
คน รวมทั้ งส้ิน 10 คน โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก คือ เป็นรางวลัท่ีนักศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลยัมหิดลหรือไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ในระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557 
โดยผา่นความเห็นชอบของจากกรรมการกลัน่กรองของกองกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
เป็นผูร่้วมในการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษา 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.1. ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1. เพศ แบ่งเป็น 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 

2. คณะวชิา แบ่งเป็น 
   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
   กลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
   กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

3. วธีิการท่ีเขา้ศึกษา แบ่งเป็น 
   สอบในระบบมหิดลโควตา 
   สอบในระบบแอดมิชชัน่กลาง 
   สอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา) 
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบ่งเป็น 
   คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่   2.00 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.00 – 2.99 
   คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   3.00 ข้ึนไป 

5. สภาพการพกัอาศยั แบ่งเป็น 
   อยูบ่า้นกบับิดา/และหรือมารดา 
   อยูห่อพกั 
   อยูก่บับุคคลอ่ืน 

6. สถานภาพของครอบครัว  แบ่งเป็น 
   บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
   บิดามารดาแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง 
   บิดาหรือมารดาเสียชีวติ หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 
3.2 ตวัแปรตาม คือ การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 

  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เพื่อให้เขา้ใจความหมายของค าท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นทิศทางเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยาม
ความหมายของค าต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 6 คณะวิชา ไดแ้ก่ 1) คณะเทคนิคการแพทย ์2) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 3) คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 4) วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา 5) คณะศิลปศาสตร์ 6) วทิยาลยัศาสนศึกษา 

2. การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี หมายถึง การแสดงออก
หรือการประพฤติตนของนกัศึกษาท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีว่าด้วย
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเป็นผูมี้ความขยนั 
อดทน มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 ขยนั หมายถึง การท่ีนกัศึกษาได้ปฏิบติัภารกิจ หนา้ท่ีของตนดว้ยความมุ่งมัน่
ตั้งใจ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สนใจการเรียน หมัน่ฝึกฝนตนเองให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถ 
ความช านาญอยูเ่สมอ ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จทนัเวลาท่ีก าหนด เขา้เรียนสม ่าเสมอ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อ่านหนงัสือหรือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
ต่างๆ โดยไม่ค  านึงถึงความเหน่ือยยากล าบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่์างๆ 



12 
 

 
 

2.2 อดทน หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้ปฏิบติัตนที่แสดงถึงการระงับยบัย ั้งต่อ 
การกระท าในส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีย ัว่ยุต่างๆ อดทนต่อความโกรธ อดทนต่อความเจ็บใจ 
อดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก ตลอดจนสามารถควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือความกดดนัได ้และมีความมัน่คงหนกัแน่นในการ
ท่ีจะท ากิจกรรมใดๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้ปฏิบติัตนที่แสดง 
ถึงการมีความทะเยอทะยาน มีความคาดหวงัสูง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งชอบความทา้ทายและพยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลว โดยมีการท างานอยา่ง
มีหลกัเกณฑเ์ป็นขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อใหง้านมีมาตรฐานท่ีดีเลิศ  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 

2. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการ
เป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ในแต่ละดา้นจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะวชิา วธีิการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพของครอบครัว 

3. ท าให้ทราบถึงมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
การเป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ 
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  บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการ 
เป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานความคิด 
และเป็นแนวทางในการท าการศึกษาวจิยั โดยน าเสนอรายละเอียดตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
 1.1 ความหมายของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
 1.2 ลกัษณะผูเ้รียนอนัพึงประสงคต์ามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
 1.3 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

1.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. บริบทของมหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
  2.1 ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัมหิดล 
  2.2 ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหิดล 
  2.3 องคป์ระกอบของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 

2.3.1 การเป็นผูมี้ความขยนั 
2.3.2 การเป็นผูมี้ความอดทน  
2.3..3 การเป็นผูมี้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

1. แนวคิดทีเ่กีย่วคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้

กล่าวไวใ้นมาตราท่ี 23 24 และ 26 เก่ียวกับการจดัการศึกษาสรุปได้ว่า ตอ้งเน้นความส าคญัทั้ง
ความรู้และคุณธรรม การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ เช่น ความรู้เก่ียวกบั
ตนเอง ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย ทกัษะใน
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข โดยตอ้งผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้น ให้
ได้สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ไวใ้นทุกวิชา และให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน 



14 
 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กนัไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545 : 13 -15) ดังนั้นกระทรวงการศึกษาจึงมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษา โดยยึดคุณธรรม น าความรู้ มุ่งมัน่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไดรั้บการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง โดยค านึงถึงการพฒันานกัศึกษาอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมทั้ง
ดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  

1.1 ความหมายของคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นค าท่ีแปลมาจากภาษาองักฤษวา่ “Character education”ซ่ึงมี

ความหมายเก่ียวขอ้งและคลา้ยคลึงกบั “Moral education”และ “Virtue education”ค าเหล่าน้ีมกัใช้
แทนกนัและใช้ความหมายเดียวกนั ในเชิงการจดัการศึกษาหรือกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาบุคคลให้มีพฤติกรรมและความคิดที่ดีงามตามอุดมคติที่พึงประสงค์ (ฆนัท 
ธาตุทอง, 2552 : 162) 

มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผู ้ ท่ีให้ความสนใจได้ความหมายของคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคไ์วม้ากมาย โดยจะขอน าเสนอดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 :189) กล่าววา่ คุณลกัษณะ หมายถึง เคร่ืองหมาย
หรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความดี หรือลกัษณะประจ าตวั ซ่ึงบุคคลมีก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงสิทธิหรือต าแหน่ง 

กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและการประเมินผล ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
(2548 : 2) กล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนอนั
เป็นลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการ ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551:7) กล่าวว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
หมายถึงคุณลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนอนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการ ในดา้นการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม ดงันั้นสถานท่ีแต่ละแหล่งจะก าหนดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์ม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาความตอ้งการ ตลอดจนวิสัยทศัน์ของสถานท่ี ซ่ึง
คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานท่ีเป็นตวัก าหนด โดยอาศยั
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการของชุมชน และจากการสังเกตพฤติกรรม 
 จากความหมายของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ไดป้ระมวลมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หมายถึง การแสดงออกหรือการประพฤติตนของนกัศึกษาท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของทางมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีวา่ดว้ยคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ดา้นของการเป็น
คนดี  
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การเป็นคนดี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ท่ีแสดงถึงความตั้ งใจ 
กระตือรือร้น บากบัน่ ดว้ยความเพียรพยายาม ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบากหรืออุปสรรคใดๆ และมี
ความสม ่าเสมอจนกว่างานนั้นจะส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียนและการมีส่วน
ร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ซ่ึงการเป็นคนดี แบ่งออกเป็น 3 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. การเป็นผูมี้ความขยนั หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษา ท่ีแสดงถึง ความ
ขยนัขนัแข็ง ท าด้วยความมุ่งมัน่ตั้ งใจ เต็มใจด้วยความสม ่าเสมอ โดยไม่ค  านึงถึงความเหน่ือย
ยากล าบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่์างๆ 

2. การเป็นผูมี้ความอดทน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษา ท่ีแสดงถึงความ
เขม้แข็ง ไม่อ่อนแอและทอ้ถอยต่ออุปสรรค์ท่ีเกิดข้ึน โดยพยายามท่ีจะท างานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเป้าหมายไว ้

3. การเป็นผูมี้ความมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน หมายถึง ความปรารถนาหรือความตอ้งการ
ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งในดา้นการเรียนและการท างานของนกัศึกษา 

1.2 ลกัษณะผู้เรียนอนัพงึประสงค์ตามแนวพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
ในการปฏิรูปการเรียนเพื่อให้เป็นไปตามหมวด 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ไดว้เิคราะห์สาระบญัญติัในพระราชบญัญติัแลว้สรุปคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนอนัพึงประสงค ์ไว ้3 ประการ คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 คนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคท์ั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก เช่น มีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู มีเหตุผล 
รู้หนา้ท่ี ซ่ือสัตย ์พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น มี
ความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 คนเก่ง คือ คนท่ีมีสรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถในดา้นใดดา้นหน่ึง
หรือรอบด้าน มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มี
ภาวะผูน้ า รู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองได ้เป็นตน้ เป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกเทคโนโลย ีมี
ความเป็นไทย สามารถพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ และน าประโยชน์ ให้เกิดแก่ตน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 คนมีความสุข คือคนท่ีมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแขง็แรง จิตใจ
เขม้แข็ง มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรักต่อสรรพส่ิง มีอิสระปลอดพน้จากการตกเป็นทาสของอบายมุข 
และสามารถด ารงชีวติไดพ้อเพียงแก่อตัภาพ 
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ในขณะเดียวกนัการด าเนินงามตามหมวด 6 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้
เสนอแนะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัในหลกัการตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 1. มีวนิยั ความรับผดิชอบ 
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3. มีความเมตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 4. ประหยดั  ใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นอยา่งประหยดัและคุม้ค่าต่อตนเองและส่วนรวม 
 5. มีความกตญัญู 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(2548 : 3) ไดก้  าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อให้เป็นหลักการในการจัดการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเก่ียวกับ
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ไวใ้นมาตรฐานท่ี 1 ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกคน
ไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยู่ท่ีการพฒันาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข”โดยมีการพฒันาท่ีมีความเหมาะสมกบัช่วงวยั พฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ
ตรงตามความตอ้งการ ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทกัษะ คุณธรรม
และจิตส านึกท่ีพึงประสงค ์และอยูใ่นสังคมไทยไดอ้ยา่งปกติสุข 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ก าลงักาย ก าลงัใจท่ีสมบูรณ์ 
  1.1.1 คนไทยท่ีมีสุขกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา เจริญเติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑก์ารพฒันาในแต่ละช่วงวยั 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวติและการพฒันาสังคม 
 1.2.1 คนไทยไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง 
 1.2.2 คนไทยมีงานท าและมีความรู้ไปใชใ้นการสร้างงานและสร้างประโยชน์ใหส้ังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ทกัษะในการเรียนรู้และปรับตวั 
 1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ทันโลก รวมทั้ งมี

ความสามารถในการใชแ้หล่งความรู้และส่ือต่างๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตวัได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และสามารถท างานร่วมกบั 

ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 ทกัษะทางสังคม 
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1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิ งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติ 

1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขา้ใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั สามารถแกปั้ญหาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกไดโ้ดยสันติวธีิ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 1.5.1 คนไทยด าเนินชีวติโดยสุจริต และมโนสุจริต 
 1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิ

ของความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย และปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็น
สมาชิกท่ีดี เป็นอาสาเพื่อพฒันาชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศ  เร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย  เ ม่ือว ัน ท่ี  14 สิงหาคม 2540โดยให้ ถือ เ ป็นนโยบายในการปฏิบัติแ ก่
สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัและก ากบัของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ดงัน้ี (ส านกัมาตรฐานและประเมินอุดมศึกษา ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547 : 13) 

1. เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั มีความสามารถในการคิดและ
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

2. เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตวัไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 
3. เป็นผูท่ี้มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติในสังคมปัจจุบนั 
4. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อสังคมและด ารงชีวติดว้ยความเหมาะสม 
นอกจากคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตตามท่ีทบวงมหาวิทยาลยัก าหนดไวแ้ลว้ ยงัมี

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 เสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543 : 31) จ  าแนกคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ คุณลกัษณะท่ีบณัฑิตทุกคนควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีประสบการณ์เหมือนๆ กนั 
ซ่ึงจะครอบคลุมจุดมุ่งหมายหรือหรือความคาดหวงัส่วนใหญ่ของสังคม และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีบณัฑิตแต่ละคนจะน าไปใชป้ระกอบอาชีพของตนเอง 
 1. ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มีดงัน้ี 
 1.1 ความรู้ความเขา้ใจในชีวิตและสังคม ผูเ้รียนควรไดรั้บประสบการณ์ท่ีสร้างเสริมความ
เขา้ใจในความคิดคู่แยง้ท่ีมกัตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของบุคคลหรือสถาบนัไม่วา่จะเป็น
ในชีวติประจ าวนัหรือในชีวติการท างาน ไดแ้ก่  
 ความร่วมมือ   การแข่งขนั 
 ความทนัสมยั   การอนุรักษ ์
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 ความมีเอกภาพ   ความแตกต่างหลากหลาย 
 ความเป็นสากล   การแสวงหาเอกลกัษณ์ การเนน้ภูมิปัญญา/ทอ้งถ่ิน 
 ความรู้เชิงทฤษฎี   ความสามารถในการปฏิบติั 
 ความกวา้งขวางครอบคลุม  ความลุ่มลึกของสาระ 
 โอกาสใหผู้เ้รียนเลือกดว้ยตนเอง          เง่ือนไขขอ้ก าหนด 
 การหล่อหลอมซึมซบัทางวฒันธรรมและสังคม     ความมีอิสระซ่ึงอาจท าให้ 

เกิดความแปลกแยกจากสังคม 
การคิดแบบแยกส่วน                          การคิดแบบบูรณาการสหวทิยาการ  

 1.2 ทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสาร (Learning and communication skills) 
  1.2.1 ความสามารถในการใชภ้าษา (Language skills) 
    1.2.1.1 ความสามารถในการอ่านและเขียน 
    1.2.1.2 การรู้จกัฟังผูอ่ื้น 

 1.2.1.3 การรู้จกัแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 1.2.1.4 การน าเสนอความคอก หรือผลงาน 

  1.2.2 ความสามารถในการแสวงหาความจริงทั้งในเร่ืองของมนุษยแ์ละเร่ืองของ
วทิยาศาสตร์ดา้นต่างๆ (Truth – seeking skills) 

 1.2.2.1 ความสามารถในการใชแ้หล่งขอ้มูล 
 1.2.2.2 การรู้จกัสืบคน้ขอ้มูลและการใชข้อ้มูลเป็น 
 1.2.2.3 ความสามารถในการคน้ควา้งานวจิยั 

1.2.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (Computer literacy) 
 1.2.3.1 เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล 
1.2.3.2 เพื่อการน าเสนอขอ้มูลความคิดหรือผลงาน 

  1.2.4 ความสามารถในการเรียนรู้ท างานอยา่งเป็นอิสระ (Independent learning) 
1.2.5 ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Team work) 
1.2.6 ความสามารถในการจดัเวลาของตน (Time management) 
1.2.7 ความสามารถในการวางแผน ประเมินและปรับปรุงตนเอง และการท างาน 

รวมทั้งผลงานของตนเอง (Planning and evaluation skills) 
 1.3 ทกัษะในการคิดและการเรียนรู้แบบลุ่มลึก (Thinking and deep learning) 
  1.3.1 การคิดวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งจริงจงั (Analysis) 
  1.3.2 การคิดอยา่งมิวจิารณญาณ หรือการวจิกัษว์จิารณ์ (Critical thinking) 



19 
 

  1.3.3 การคิดแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary thinking) 
  1.3.4 การคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) 
  1.3.5 การคิดแบบไต่ตรอง หรือสะทอ้นยอ้นทวน (Reflective thinking) 
  1.3.6  ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาและการคิดแกปั้ญหา (Problem-solving) 
  1.3.7 การรู้จกัตั้งประเด็นและค าถาม (Issue-raising and questioning) 
  1.3.8  ความสามารถในการเปรียบเทียบเช่ือมโยงขอ้มูลความคิด (Comparing and thinking ideas) 
  1.3.9 ความสามารถพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางความคิด (Examining conflicts) 
  1.3.10 ความสามารถในการใชห้ลกัการหรือทฤษฎีในการคิด (Using principles) 
  1.3.11 ความสามารถในการสรุปหลกัใจความส าคญัจากหลกัฐานขอ้มูล (Making 
conclusion from evidences) 
  1.3.12 ความสามารถสร้างความหมายใหก้บัขอ้มูลความคิด (Making meaning of ideas) 

2. คุณลกัษณะท่ีควรบ่มเพาะ 
2.1 ความมีคุณธรรม จริยธรรม (Virtues and ethics) 
2.2 ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Learning motivation) 

   ความมีจิตวจิยั 
   ความมีอิสระในการแสวงหาความรู้ 

2.3 ความมีจิตส านึกต่อสาธารณะหรือส่วนรวม 
2.4 ความมีวฒันธรรมในการท างานอยา่งจริงจงั (Culture of work) 
2.5 ความสามารถช้ีน าสังคม (Leadership) 
2.6 ความกลา้หาญทางวชิาการ (Academic courage) 
2.7 พลงัตั้งใจมัน่ (Will-power) 
2.8 ความเปิดกวา้งต่อขอ้มูลความคิด (Openness) 
2.9 ความรับผดิชอบพนัต่อพนัธกิจ (Commitment) 
2.10 ความสามารถปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง (Adaptability) 
2.11 ความสามารถยดืหยุน่และเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยหลกัฐานขอ้มูล (Flexibility) 
2.12 ความมีอิสระทางความคิด (Autonomy of thought) 

3. ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นหลกัทฤษฎีในการปฏิบติัในวชิาชีท่ีผูเ้รียนเลือกเรียน 
เพื่อท่ีจะน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 พระราชวรมุนี (2540, อา้งถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2547 : 13) ได้
ก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ว ้10 ประการ คือ 
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  1. มองเห็นสัจธรรมความจริงของโลก 
2. มีสติปัญญา ทนัต่อเหตุการณ์ 
3. เป็นปัญญาชนท่ีมีความดีงาม 
4. เป็นผูใ้ฝ่รู้ สู้ส่ิงท่ียาก 
5. เป็นผูท่ี้มีประสิทธิภาพ 
6. อยูร่่วมกนัอยา่งสันติกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
7. มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
8. มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 ดา้น คือ กาย จิตใจ ศีลและปัญญา 
9. มีนิสัยท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
10. สร้างสรรคส์ังคม 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2540, อา้งถึงใน ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547 : 13) ได ้
ก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ว ้10 ประการ) 
  1. มองเห็นทิศทางท่ีเหมาะสมของสังคมพร้อมรับผดิชอบ 

2. เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของโลกและนานาชาติตลอดเวลา พร้อมมองเห็นผลกระทบ 
3. มีความเช่ือมัน่และเป็นตวัของตวัเอง 
4.มีหลกัวชิาการ สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
5.รู้ปัญหาสังคม มีส านึกร่วมกบัสังคม 
6.ติดต่อและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.รู้ถึงปัญหามนุษยชาติ 
8.มีความรับผดิชอบ 
9. มีจริยธรรม มีเหตุผล 
10.เป็นผูน้ า 

จรัส สุวรรณเวลา (2545 : 14) ไดส้รุปคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 
 1. กลุ่มคุณลักษณะด้านวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

2. กลุ่มความเป็นนกัวชิาการ หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีนิสัยใฝ่รู้  
ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารสนเทศ ความซ่ือสัตยสุ์จริตของการ
เป็นนกัวชิาการ 

3. กลุ่มทกัษะกระบวนการคิด มีวจิารณ์ การตีค่าและใชข้อ้มูลแบบสมเหตุสมผล 
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4. กลุ่มความสามารถท่ีจะพฒันาแบะปรับตนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โดยมีวสิัยทศัน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น 

 5. กลุ่มความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ของภูมิภาคและของโลก มีค่านิยมท่ีถูกตอ้ง ทั้งดา้น
สังคมและมนุษยธรรม ความเสมอภาคและเอกภาพ สามารถยดืหยดัในหลกัการเป็นท่ีพึ่งของสังคมได ้

 6.กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกก ากบัในพฤติกรรมทุกดา้น ทั้งกาย วาจาและใจ 

 Brown (1972, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2547: 14) ได้เสนอ
เป้าหมายในการพฒันานกัศึกษา เพื่อใหล้กัษณะท่ีพึงประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ 

  1. การพฒันาเอกลกัษณ์ ซ่ึงรวมถึงการพฒันาค่านิยมและคุณธรรม 

  2. การพฒันาทกัษะในการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  3. การพฒันาทกัษะดา้นการเรียนและสติปัญญา 

  4. การพฒันาทางดา้นสุนทรียภาพ 

  5. การพฒันาดา้นร่างกาย นนัทนาการ 

 จะเห็นได้ว่าลกัษณะผูเ้รียนอนัพึงประสงค์นั้น เป็นตวัก าหนดให้นักศึกษาได้ประพฤติ
ปฏิบติัตามตนตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิง่ข้ึนทั้งในดา้นการเรียนการสอนเชิงวชิาการ การด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.3 แนวคิดและทฤษฎกีารพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น
คนดีของนกัศึกษา โดยใชแ้นวคิดจากทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา 
(Albrert Bandura, 1986) ได้เสนอความหมายของการเรียนรู้ (Learning) ไวว้่า การเรียนรู้นั้น เป็น
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้จากตวัแบบ โดยการแสดงออกและการเรียนรู้ท่ีมาจากความรู้ใหม่ 
แนวคิดพื้นฐานของ แบนดูรา เช่ือวา่ พฤติกรรมของมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์หลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วน
บุคคล  (Person Factor หรือ P) ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ความคาดหวงั ซ่ึงท าให้
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงได้หรือจัดกระท าได้โดยการเปล่ียนแปลงความรู้คิด (Cognitive) และ
สภาพแวดลอ้ม (Environmental Factor หรือ E) ซ่ึงตวัแปรทั้ง 3 จะมีลกัษณะท่ีมีอิทธิพลเชิงเหตุ-ผล 
ซ่ึงกนัและกนั สามารถอธิบายตามภาพประกอบ 1 ดงัน้ี  
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B = พฤติกรรม (Behavior) 
P = ปัจจยัส่วนบุคคล (Person Factor) 
E = สภาพแวดลอ้ม (Environmental Factor) 

 
ภาพประกอบ 1 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม กบัปัจจยัส่วนบุคคล และสภาพแวดลอ้ม 

ท่ีมา : แบนดูรา (1989, อา้งถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2543: 48) 
 
การท่ีปัจจยัทั้ง 3 ท าหนา้ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนันั้น ไม่ไดห้มายความวา่ปัจจยัทั้ง 3 นั้นจะมี

อิทธิพลในการก าหนดซ่ึงกนัและกนัอยา่งเท่าเทียมกนั บางปัจจยัอาจมีอิทธิพลมากกวา่อีกบางปัจจยั 
และอิทธิพลของปัจจยัทั้ง 3 นั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมๆ กนั หากแต่ตอ้งอาศยัเวลาในการท่ีปัจจยัใด
ปัจจยัหน่ึงจะมีผลต่อการก าหนดปัจจยัอ่ืน แบนดูรา (1989, อา้งถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต,2550: 48) 

การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) แบนดูรา เช่ือว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่
ของคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมจากตวัแบบซ่ึงแตกต่างจากการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ี
ตอ้งลองผดิลองถูก เพราะนอกจากจะสูญเสียเวลาแลว้ยงัมีอนัตรายในบางพฤติกรรม การเรียนรู้โดย
ผ่านตวัแบบเพียงคนเดียวนั้นสามารถท่ีจะถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพ้ร้อมๆ กนั 
การรับรู้สภาพการณ์ต่างๆ ของสังคมโดยผา่นประสบการณ์ของผูอ่ื้น ในรูปแบบของการไดย้นิ การ
บอกเล่า การได้อ่านเอกสารบนัทึก ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทางออ้มท่ีจะน าขอ้มูลท่ีเหล่าน้ีมาพิจารณา
ส าหรับการกระท าพฤติกรรมใหม่ในอนาคต  โดยหนา้ท่ีของตวัแบบมี 3 ลกัษณะ คือ 

1. ท าหนา้ท่ีสร้างพฤติกรรมใหม่ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูส้ังเกตยงัไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมดงักล่าว
มาก่อนเลยในอดีต 

2. ท าหนา้ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแ่ลว้ให้ดียิ่งข้ึน โดยตวัแบบจะท าหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจ
ใหผู้ท่ี้เคยเรียนรู้พฤติกรรมดงักล่าวพยายามพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. ท าหนา้ท่ียบัย ั้งการเกิดพฤติกรรม กรณีท่ีผูส้ังเกตไดเ้ห็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคห์รือ
ยงัไม่เคยมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคม์าก่อน ตวัแบบจะช่วยท าใหพ้ฤติกรรมไม่พึงประสงคน์ั้นลดลง
หรือไม่เกิดข้ึน ซ่ึงตวัแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดว้ยกนั คือ  

B 

P E 
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 1. ตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริง (Live Model) คือตัวแบบท่ีบุคคลได้มีโอกาสสังเกตและ
ปฏิสัมพนัธ์โดยตรง 
 2. ตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Model) คือ ตวัแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทศัน์ การ์ตูน ภาพยนตร์ หนงัสือนวนิยาย เป็นตน้ 

การเรียนรู้โดยการสังเกตตวัแบบน้ี แบนดูรา (1989, อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2550) ได้
กล่าววา่ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ดงัน้ี 

1. กระบวนการใส่ใจ (Attention Processes) บุคคลไม่สามารถเรียนรู้ไดม้ากจากการสังเกต
ถา้เขาไม่มีความเอาใจใส่ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการใส่ใจ มี 2 ประการ คือ 1) ลกัษณะของตวั
แบบ จะต้องเป็นตวัแบบท่ีมีความเด่นชัด จดจ าได้ง่าย มีความดึงดูดใจสูง มีความซับซ้อนของ
พฤติกรรมน้อย จะมีโอกาสท าให้ผูส้ังเกตใส่ใจได้มาก นอกจากน้ีถ้าพฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดง
ออกมาหากมีประโยชน์ต่อผูส้ังเกตจะโนม้นา้วจิตใจผูส้ังเกตใหใ้ส่ใจไดม้าก 2) ลกัษณะของผูส้ังเกต 
ถา้ผูส้ังเกตมีประสาทการรับรู้การกระท าของตวัแบบท่ีดี มีระดบัความต่ืนตวัในการใส่ใจพฤติกรรม
ของตวัแบบนั้น 

2. กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) การเรียนรู้โดยการสังเกต คนเราไม่สามารถจะ
เรียนรู้ไดม้ากถา้ปราศจากการเก็บจ า เพราะกระบวนการเก็บจ าเป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรม
ของตวัแบบท่ีไดจ้ากการสังเกตเห็นทุกคร้ัง แลว้น ามาวางรูปแบบพฤติกรรมท่ีเด่นชดัในรูปแบบของ
สัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นมโนภาพหรือภาษา การจ าลกัษณะน้ีจะช่วยให้จ  าไดง่้ายกว่าและคงทน ส่วนการ
ฝึกฝนหรือทบทวนในใจจะส่งเสริมใหผู้ส้ังเกตจดจ าพฤติกรรมของตวัแบบไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. กระบวนการกระท า  (Production Processes) เป็นกระบวนการท่ีผู ้สังเกตดัดแปลง
สัญลกัษณ์จากการเก็บจ ามาเป็นการกระท าท่ีเหมาะสม กระบวนการน้ีจะเนน้ถึงความสามารถและ
ความพร้อมทางร่างกายในการกระท าตามตวัแบบ อุปสรรคของกระบวนการกระท า การดดัแปลง
สัญลกัษณ์ให้มาเป็นการกระท าท่ีเหมาะสมนั้นจะท าไดย้ากในระยะแรก แต่เม่ือทราบขอ้บกพร่อง
ระหว่างสัญลกัษณ์และการดดัแปลงให้เป็นพฤติกรรมจะช่วยให้การกระท าตามตวัแบบในคราว
ต่อไปถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) การท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดง
พฤติกรรมนั้นหรือไม่นั้น ย่อมข้ึนอยู่กบักระบวนการจูงใจ เพราะในชีวิตจริงมนุษยไ์ม่สามารถจะ
กระท าตามตวัแบบไดท้ั้งหมด มนุษยจึ์งเลือกท่ีจะกระท าตามตวัแบบเม่ือการกระท านั้นให้ผลกรรม
ทางบวกมากกว่าจะเลือกท าตามการกระท าท่ีท าให้ผลกรรมทางลบ ดงันั้น กระบวนการจูงใจจึงมี
บทบาทส าคญัในการเรียนรู้จากการสังเกตตวัแบบ 
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 นอกจากน้ีการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบุคคลได้นั้นยงัตอ้งอาศยัการรับรู้
ความสามารถของตนเอง โดยแบนดูรา เช่ือวา่ บุคคลสองคน แมจ้ะมีความสามารถไม่แตกต่างกนัแต่
แสดงออกในคุณภาพท่ีต่างกนัได ้หากคนสองคนน้ีมีความเช่ือในความสามารถของตนเองแตกต่าง
กนั หรือแมแ้ต่ในบุคคลเดียวกนัก็อาจจะมีความเช่ือในความสามารถของตนเองแตกต่างกนัได ้หาก
สถานการณ์นั้นแตกต่างกัน ก็ท  าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีต่างจากสถานการณ์เดิมได้ ดังนั้น
ความสามารถของบุคคลจึงไม่ตายตวัแต่ยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดประสิทธ์ิ
ภาพของการแสดงออก จึงข้ึนอยู่กับความเช่ือในความสามารถของตนเองในสภาพการณ์นั้น 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2536 : 57-58) 

การท่ีบุคคลตดัสินใจจะกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่นั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บั
ความเช่ือในความสามารถของตนเอง ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัตนเอง และข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัในผลท่ี
จะเกิดข้ึน  ตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นความเช่ือในความสามารถของ
ตนเองมากกวา่ความคาดหวงัในผลท่ีเกิดข้ึน ดงัภาพประกอบท่ี 2  

 
บุคคล    พฤติกรรม         ผลท่ีเกิดข้ึน 

  
ภาพประกอบท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือในความสามารถของตนเองและความ

คาดหวงัในผลท่ีเกิดข้ึน   
 
จากภาพประกอบท่ี 2 อธิบายไดว้า่ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง เป็นการตดัสิน

ความสามารถของตนเองวา่สามารถท างานไดใ้นระดบัใด ในขณะท่ีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นการตดัสินวา่ส่ิงใดจะเกิดข้ึนจากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าว 

แบนดูรา (1986: 395) ยงัไดน้ าเสนอวา่ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองน้ีเป็น
ตวัก าหนดองคป์ระกอบต่างๆ ในการปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

1.พฤติกรรมทางเลือก (Choice Behavior) บุคคลมีแนวโน้มหลีกเล่ียงงานในสภาพการณ์ท่ี
เขาเช่ือว่ายากเกินความสามารถของตนเอง และจะกระท ากิจกรรมเฉพาะท่ีแน่ใจว่าตนเองมี
ความสามารถท่ีจะท าได ้การประเมินความสามารถตนเองท่ีสูงเกินไปแลว้เลือกท ากิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถจะท าให้พบความยากล าบากและเป็นความทุกขจ์ากความลม้เหลว ส่วนการประเมิน
ความสามารถของตนเองท่ีต ่าเกินไป ท าให้ขาดประสบการณ์ท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีดีๆ ดงันั้นการประเมิน

ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน ความคาดหวงัในผลท่ีเกิดข้ึน 



25 
 

ท่ีดี คือ ประเมินสูงกวา่ความสามารถท่ีตนจะท าไดเ้พียงเล็กนอ้ย จะท าให้สามารถปฏิบติักิจกรรมท่ี
ยากพอเหมาะและทา้ทายความสามารถได ้

2. การใช้ความพยายามและความคงทนในการกระท าพฤติกรรม (Effort Expenditure and 
Persistence) เป็นตวัก าหนดวา่บุคคลจะใชค้วามสามารถของตนเองไดม้ากแค่ไหน และจะคงทนท า
พฤติกรรมไปไดน้านเพียงใดเม่ือพบอุปสรรคหรือในสถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ ซ่ึงความพยายามท่ี
จะใชช่้วงการเรียนรู้และน าทกัษะไปใชก้็จะมีความแตกต่างกนั  

3. แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ (Thought Pattern and Emotions 
Reactions) ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อแบบแผนการคิด และการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลท่ีตดัสินวา่ตนไร้ความสามารถ จะมีความวิตกกงัวลมากกวา่ความ
เป็นจริงเม่ือตอ้งเจอสภาพการณ์ท่ีเป็นอุสรรค ์ทั้งยงักระตุน้ให้ใช้ความพยายามมากข้ึน นอกจากน้ี
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองยงัมีอิทธิพลต่อความคิดในการแกปั้ญหาท่ียาก คนท่ีเช่ือวา่
ตนเองมีความสามารถสูงมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาวา่ความลม้เหลวเกิดจากความพยายามไม่เพียงพอ 
ส่วนคนท่ีมีความสามารถต ่าจะมองวา่ความลม้เหลวเกิดจากดอ้ยความสามารถของตนเอง 

จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของบุคคลเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยั 3 ดา้น คือ ปัจจยัพฤติกรรม ปัจจยับุคคล  และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
กันและกัน  โดยบุคคลสามารถเรียนรู้พฤติกรรมได้มากมายจากการดูตัวอย่างและอาศัย 4 
องค์ประกอบ คือ การตั้งใจ การเก็บจ า การกระท า และการจูงใจ เม่ือบุคคลไดผ้่านกระบวนการ
เรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบแล้วน ามาเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม บนพื้นฐานการรับรู้
ความสามารถของตนเองแลว้จะท าใหผู้ส้ังเกตประสบความส าเร็จได ้ 

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547 : 5) ไดก้ าหนดมาตรการและกลไกในการ

ด าเนินการพฒันานักศึกษาในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 
2549) ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะพึงประสงค ์มีคุณภาพและศกัยภาพ
ในการพฒันาและแข่งขนัในสังคมโลก 
  1.1 จดัใหมี้ศูนยกิ์จกรรมนกัศึกษาอยา่งหลากหลาย น่าสนใจและพอเพียง 
  1.2 สนบัสนุนและส่งเสริมให้ศึกษา มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน ให้ใช้ชุมชน
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเพิ่มพนูประสบการณ์ดว้ยการท างานในระหวา่งเรียน 
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  1.4 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  1.5 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นดนตรี กีฬา ศาสนา การใชชี้วติในสังคม 
  1.6 ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจริยธรรม 
คุณธรรม ระเบียบวนิยั สมาธิ ฯลฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
  1.7 ใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งตอบแทนสังคม 
  1.8 ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติคุณครู ศิษยเ์ก่า นกัศึกษาท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี 
  1.9 ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างความเป็นสากล 
  1.10 จดัใหมี้โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
  1.11 พ ัฒนาบุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถให้
ค  าแนะน าปรึกษาแก่นกัศึกษาไดดี้ 
  1.12 พ ัฒนาหอพักนักศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษา อาศัยและเอ้ืออาทรต่อกัน 
(Learning Living and caring) 
  1.13 จดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักาย เพื่อพฒันาสุขภาพและนนัทนาการ 
  1.14 ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ใหเ้อ้ือต่อการพฒันานกัศึกษา 
(Campus Life) 
 2. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการอุดมศึกษาใหเ้อ้ือต่อการพฒันานกัศึกษา 
  2.1 ก าหนดปรัชญา นโยบาย วางแผน โครงการ ปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัให้เอ้ือ
ต่อการพฒันานกัศึกษา 
  2.2 ก าหนดใหก้ารปฏิบติังานดา้นกิจการนกัศึกษาเป็นภาระงานของอาจารยทุ์กคน 
  2.3 การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์จะตอ้งน าผลงานการพฒันานกัศึกษา
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการพิจารณา 
  2.4 ใหมี้คณะกรรมการรับผดิชอบการพฒันานกัศึกษาในแต่ละระดบัการบริหาร 
  2.5 สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานท่ี เพื่อการพฒันานกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 
  2.6 ก าหนดเป็นมาตรการเชิงบงัคบัให้นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งผา่นการร่วมกิจกรรม
ตามท่ีสถาบนัก าหนด จึงจะถือวา่เล่าเรียนจบหลกัสูตร 
  2.7 มีระบบการประกนัคุณภาพดา้นการพฒันานกัศึกษา 
 3. สร้างองคค์วามรู้ในดา้นการพฒันานกัศึกษา หรือเอ้ือต่อการพฒันานกัศึกษา 
  3.1 สร้างหลกัสูตรท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนกัศึกษา
จากการตั้งประเด็นปัญหา 
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  3.2 สร้างโอกาสการเรียนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเปิดโอภาสให้ชุมชนร่วมจดั
กิจกรรมกบัสถาบนั 
  3.3 จดักิจกรรมเสริมความรู้นอกหลกัสูตรตามความสนใจของนกัศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
  3.4 จดัหาอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมความรู้นอกหลกัสูตรตามความสนใจของนกัศึกษา เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และส่ือสารโทรคมนาคม ทั้งในมหาวทิยาลยัและหอพกั 
  3.5 ร่วมมือกบัฝ่ายวิชาการจดักิจกรรมสัมผสัชุมชน สังคม โดยให้เป็นส่วนหน่ึง
ของวชิาท่ีเรียน 
  3.6 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน โดยผา่น
ชมรมวชิาการของสโมสรนกัศึกษา 
  3.7 ส่งเสริมหลกัสูตรของสถาบนัใหมี้ลกัษณะเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัสถานประกอบการ 
  3.8 ปรับปรุงหลักสูตรในหมวดการศึกษาทั่วไป ให้มีรายวิชาท่ีเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
  3.9 ก าหนดเป็นระเบียบ/ ขอ้บงัคบัให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์การท างาน
กิจกรรมนกัศึกษาเป็นความสามารถทางวชิาการตามหลกัสูตรได ้
  3.10 สนบัสนุนให้อาจารยบ์ูรณาการกิจกรรมวิชาการกบักิจกรรมนกัศึกษาเขา้กบั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์และคณะ (2543 : 89)ไดป้ระมวลสรุปประเด็นกลยุทธ์หลกัๆ ในการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรี ดา้นต่างๆ 6 ประเด็น คือ 
 ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 1 เก่ียวกบัผูเ้รียน ควรด าเนินการเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 การเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยท่ีอาจารย์ผูส้อนตอ้งค า
น าถึงคุณค่าท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บเป็นหลกั และเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
  1.2 มีการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นส าคญัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเตรียมผูเ้รียนมาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ก่อนท่ีเขา้สู่ระดบัปริญญาตรี 
  1.3ก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อน าสู่เป้าหมายของการผลิตท่ี
ชดัเจนปละมีคุณภาพเหมือนกบัประเทศออสเตรเลีย 
  1.4 การปลูกฝังและการพฒันาทกัษะทั้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นภาษา และ
ดา้นการส่ือสารใหก้บัผูเ้รียน 
  1.5 การปลูกฝังและพฒันาทกัษะให้กบัผูเ้รียน ทั้งในดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ท และดา้นเครือข่าย 
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  1.6 การปลูกฝังและพฒันาทกัษะทางด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
วเิคราะห์ การแกปั้ญหา เป็นตน้ 
  1.7 ปลูกฝังใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ 
  1.8 พฒันาทกัษะในการคดัเลือกขอ้มูลโดยการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
  1.9 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกในการเรียน
การสอนทุกๆ รายวชิา นอกจากการจดัรายวชิา 
 ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 2 เก่ียวกบัผูส้อน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ลดการบรรยาย ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนช้ีแนะ 
  2.2 เนน้ความเขา้ใจและเห็นความจ าเป็นของหลกัการเรียนเป็นส าคญั 
  2.3 มีการก าหนดภาระงานท่ีเหมาสมอย่างชัดเจน ได้แก่ การสอน การวิจยั การ
ใหบ้ริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  2.4 มีการประผลการสอนของอาจารย์ โดยการเน้นการประเมินผลในเชิง
สร้างสรรค ์คือเป็นการประเมินเพื่อการพฒันาและปรับปรุงการสอนของอาจารยใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
  2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท  าการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาการเรียนการสอนโดย
ก าหนดเป็นภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติัและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตลอดจนอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งจดัหามาตรการท่ีจะช่วยกระตุน้จูงใจในการด าเนินการวจิยั 

ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 3 เก่ียวกบัวธีิการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
3.1 การเรียนการสอนท่ีลดการบรรยายเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
3.2 มีวธีิการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติเน้ือหาวชิา และ 

ระดบัของผูเ้รียน โดยเฉพาะในระดบัปริญญาตรีท่ีเน้นการเรียนแบบมุ่งให้เกิดความคิดวิเคราะห์ 
วิจารญาณ และทกัษะการแก้ปัญหา ตลอดจนทกัษะในการกลัน่กรองหรือย่อยขอ้มูลท่ีได้จาการ
เรียนรู้ 

3.3 กระบวนการพฒันาในการสอนของอาจารยใ์หส้ามารถด าเนินการสอนตาม 
หลกัสูตรการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการจดัโปรแกรมการพฒันาเป็นระยะในระหวา่งการ
ท างาน รวมทั้งก าหนดเป็นโยบายภาระงานท่ีอาจารยต์อ้งมีการพฒันาเป็นช่วงๆ 

3.4 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อประกอบกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนมากข้ึน ไดแ้ก่  
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การใชอิ้นเตอร์เน็ต การจดัการ
เรียนการสอนก่ึงหมาวทิยาลยัเสมือนจริง  

3.5 จดัใหมี้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนตามความสนใจและความ 
ถนดัทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั ซ่ึงเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 4 เก่ียวกบัหลกัสูตร มีดงัน้ี 
4.1 จดัหลกัสูตรใหเ้ป็นแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีพฒันารายวชิาเป็นชุดวชิา  

มีความยดืหยุน่และเป็นแบบกวา้ง และมีความหลากหลาย เช่น การเพิ่มการจดัหลกัสูตรนานาชาติ 
4.2 เนน้ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรในดา้นการปรับปรุงคุณภาพ และมีความทนัสมยั 
4.3 พฒันาหลกัสูตรใหส่้งเสริมการเรียนแบบบูรณาการ ประสานชีวติจริง และการ 

เตรียมการท างานจากประสบการณ์ตรง 
4.4 การจดัตั้งสมาคมวชิาชีพเพื่อดูแลคุณภาพการสอนและควบคุมมาตรฐานใน 

การจดัการศึกษา เช่น แพทยสภา สมาคมวิชาชีพครูท่ีดูแลเร่ืองใบประกอบวิชาชีพครู ส านักงาน
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพกลางเพื่อดูแลคุณภาพ การเรียน การสอน ระดบัอุดมศึกษา 

ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 5 เก่ียวกบัผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
5.1 ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดวสิัยทศัน์เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีชดัเจน 
5.2 มีนโยบายการสนบัสนุนทางดา้นต่างๆ ในการจดัการศึกษาตลอดจนการ 

พฒันาการเรียนการสอน 
5.3 มีการวางแผนการจดัการศึกษาโดยการก าหนดทิศทาง เป้าหมายวชิาการอยา่ง 

ชดัเจน มีการวางแผนประสานงานอย่างต่อเน่ืองในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ แผนการเตรียมความ
พร้อมของผูเ้รียน และความสอดคล้องของผูเ้รียนในระดบัต่างๆ มีการร่วมมือในการจดัการศึกษา
ตั้งแต่ระดับก่อนวยัเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บณัฑิตศึกษา 

5.4 มีโครงการพฒันาทกัษะทางดา้นการบริหารอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ รวมทั้งการ 
พฒันาทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.5 การบริหารจดัการควรเนน้ท่ีคุณภาพของการศึกษามากกวา่เชิงปริมาณ 
5.6 จดังบประมาณเพื่อใชพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั 

ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 6 เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ และการจดัการ 
6.1 เนน้การผลิตบณัฑิตและการจดัการเรียนการสอนในเชิงคุณภาพมากกวา่เชิง 

ปริมาณ โดยมีระบบการประกนัและการตรวจสอบคุณภาพ 
6.2 จดัหาและบริการส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
6.3 เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือการพฒันาความร่วมมือกบัหน่วยงานใน 

การร่วมมือกนัจดัการศึกษา และการผลิตบณัฑิต 
6.4 การจดัตั้งเครือข่ายทางการศึกษา ไดแ้ก่ เครือข่ายระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 
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ในและต่างประเทศ การจดัศูนยก์ลางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อแลกเปล่ียนข้อความรู้และขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนั 

6.5 ประสานงานทุกระดบัในสถาบนัตั้งแต่ระดบันโยบายของมหาวทิยาลยั ระดบั 
คณะ ศูนยแ์ละภาควชิา 

6.6 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538 : 16) ได้กล่าวถึงแนวทางพฒันาจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง

จิตใจของนกัศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. ให้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสังคม
โดยตรง จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาจิตใจนิสิตนกัศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 2. การเนน้ย  ้าใหอ้าจารยแ์ละเพื่อนนิสิตนกัศึกษาไดช่้วยกระตุน้ความตระหนกัต่อสังคม ทั้ง
ในและนอกวชิาเรียน และอาจารยต์อ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ศิษย ์พฒันาอาจารยใ์ห้สามารถพฒันา
นิสิตนกัศึกษาทางดา้นน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. จดัโครงการเพื่อพฒันาจิตใจโดยตรง  
 4. สอดแทรกการพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรมเขา้ไปถึงเน้ือหาวชิาทุกวชิา 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการพฒันาคุณลักษณะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก
แนวความคิดของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือนักวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง พบว่า มีแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะนกัศึกษาท่ีหลากหลายทั้งประเด็นการพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียน เช่น ทกัษะทางดา้นวิชาการ ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา การ
พฒันาผูส้อนในด้านเทคนิควิธีสอน การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ี
หลากหลายตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน การพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการและมี
ความทนัสมยั การพฒันาด้านบริหารจดัการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างจริงจงั และการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งการบริการ รวมถึงส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาด้านการเป็นคนดี โดยมหาวิทยาลยัได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ทั้ งในและนอกห้องเรียน เช่น การให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจนการจดัให้มีกิจกรรมการ
อบรม ประชุม สัมมนา หรือเวทีต่างๆ ท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษา ตลอดจนการ
ให้บริการและสวสัดิการแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล เช่น การให้บริการของหอสมุดและคลงั
ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาไดเ้ขา้ไปคน้ควา้เอกสารท่ีเ ก่ียวกบัการเรียนหรือท่ีนกัศึกษามีความสนใจ 
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เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดส้ามารถปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหิดลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 
1.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
รัชวิทย ์เมธีโชติเศรษฐ์ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จ

การศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการมีความตอ้งการมากโดยเรียงล าดบัความตอ้งการ คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมี
วนิยัในตนเอง ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความผกูพนั ดา้นความรู้ และทกัษะวชิาชีพ และเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของสถานประกอบการในจงัหวดัล าปาง จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน พบวา่ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 ส่วนผูท่ี้มีสถานะต่างกนัวุฒิการศึกษาต่างกนั อายุต่างกนั และจ านวนพนกังานในสถาน
ประกอบการต่างกนั มีค่าเฉล่ียความตอ้งการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
ในจงัหวดัล าปาง ไม่แตกต่างกนั  

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546 : บทสรุป) ไดศึ้กษาภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคน
ไทยท่ีพึงประสงค ์เป็นงานวิจยั ท่ีเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน (0-20 ปี) ครอบคุลม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะความสามารถ และดา้นลกัษณะการด าเนินชีวติ ผลการวจิยั
พบวา่ 

1. มิติดา้นร่างกาย คือ ผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพฒันาการในดา้นร่างกายและ
สติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑใ์นแต่ละช่วงวยั 

2. มิติดา้นจิตใจ คือ ผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลง และสภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. มิติด้านความรู้ คือ เป็นผูส้ามารถรู้สึกในแก่นสาระวิชา สามารถรู้รอบตวัในเชิงสห
วทิยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ไดไ้กล โดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตได ้

4. มิติดา้นทกัษะความสามารถ เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการคิด ทกัษะการส่ือสาร 
5. มิติดา้นลกัษณะการด าเนินชีวิต เป็นผูท่ี้มีชีวิตแห่งความขยนัอดทน ทุ่มเท ท างานหนกั มี

ระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย ์มีวิสัยทศัน์ ท าทุกอยา่งอยา่งดีเลิศ มีจิตส านึกประชาธิปไตย เห็นคุณค่า
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ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม รวมทั้งมีลักษณะชีวิตแห่งความ
ประหยดัอดออม 

ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีต่อการจา้งงานของ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระดบัความพึงพอใจ 
ของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถาน
ประกอบการของนายจา้ง ผลการศึกษาพบวา่ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความพึงพอใจ
ต่อบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณในระดบัมาก องคป์ระกอบหลกัท่ีนายจา้งพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ อนัดบัสอง คือ ดา้นความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ 
นายจ้างมีความพึงพอใจมากระดับมาก ส าหรับองค์ประกอบย่อยท่ีนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความ
รับผิดชอบต่อการท างานและอุทิศเวลาความขยนัหมัน่เพียรและกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน การ
ปฏิบติังานตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ส าหรับองค์ประกอบย่อยท่ีนายจา้งมีความพึงพอใจต่อ
บณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณในระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ) ความสามารถในการวางแผนการท างาน ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการท างานเป็นทีม สรุปภาพรวมท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี
พบว่า นายจ้าง ผลการศึกษาพบว่า นายจ้าง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ช้บณัฑิต ได้สะท้อนภาพลกัษณ์ 
คุณลกัษณะส าคญัของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ ในการ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ท่ีก าหนดไวว้่า บณัฑิตจาก
มหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นผูร้อบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบติั ผลส าเร็จของการหล่อหลอม
ดงักล่าวเกิดจากการจดัโปรแกรมการศึกษา การจดัวิชาการศึกษาทัว่ไป การพฒันากิจการนิสิต
บุคลากรของมหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบกนัเป็นส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและวฒันธรรมอนัสมบูรณ์ 
โดยขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง แสดงถึงแนวโนม้ท่ีบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณจะไดรั้บ
โอกาสขยายสัญญาจา้งสูง 
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2. บริบทของมหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม 
 
ตรามหาวทิยาลัย 

 
 
 
 

 
ค าขวญั  อตฺตาน  อุปม  กเร  พึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น เหมือนดงัปฏิบติัต่อตนเอง 
ปรัชญา  ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
ปณธิาน ปัญญาของแผน่ดิน 
วสัิยทศัน์ มหาวทิยาลยัมหิดลมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก 
พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางดา้นสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม 
เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 
วฒันธรรมองค์กร  

M – Mastery เป็นนายแห่งตน 
A – Altruism มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น 
H – Harmony กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 
I – Integrity มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 
D – Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสินใจ 
O – Originality สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผูน้ า 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็นเลิศทางการวจิยั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวชิาการ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเป็นสากล 
 

javascript:NewWindow('mean_logo1.htm')
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2.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีอายุ

ยาวนานมากกว่า 100 ปี มีวิวฒันาการมาหลายยุคหลายสมยักว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลยัมหิดลโดย
เร่ิมตน้จากโรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลยั ซ่ึงเป็นคณะหน่ึงของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแลว้จึงสถาปนาเป็นมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2512 จึง
ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่ามหาวิทยาลยัมหิดล อนัเป็นพระนามในสมเด็จพระมหิตลาธิเบต
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ปัจจุบนัมหาวิทยาลยั ไดมี้การพฒันาการเรียนการสอนให้ เป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ์แบบ เพิ่มเติมขอบเขตของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง
นอกเหนือจากสาขาวิชาแพทยศ์าสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัมหิดลมี
ส่วนงาน หน่วยงาย และกลุ่มภารกิจในสังกดัเป็นตวัขบัเคล่ือน อนัประกอบดว้ย 16 คณะ 7 สถาบนั 
6 วิทยาลัย 10 ศูนย์ และโครงการจัดตั้ งวิทยาเขต 3 วิทยาเขต ซ่ึงท่ีตั้ งส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัมหิดลนั้น อยูใ่นพื้นท่ีท่ีหลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการก าหนดช่ือ
ของท่ีตั้งมหาวทิยาลยัมหิดลในพื้นท่ีต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นพื้นท่ีตั้งของศูนยก์ลาง 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ท่ีต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม มีเน้ือท่ีประมาณ 1,240 ไร่ มีการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบ าบดั คณะศิลป
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม สถาบัน
โภชนาการ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบนัพฒันา
สุขภาพอาเซียน สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ 
หอสมุดและคลงัความรู้ วิทยาลยัราชสุดา วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลยั
นานาชา ติ  วิทย าลัย ดุ ริ ย า งค ศิล ป์  นอกจากนั้ นมหาวิทยาลัย มีแนวทางในการพัฒนา
มหาวทิยาลยัมหิดลในอีก 4 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ.2554 - 2558) ไว ้10 แนวทาง ประกอบดว้ย  

1. มีส่วนร่วมในการก าหนด ผลกัดนันโยบายสาธารณะ  
2. ยกระดบัมาตรฐานการวจิยัสู่ระดบัโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม 
3. การพฒันาการศึกษาเพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
4. มุ่งสู่การเป็นสากล  
5.ใชโ้อกาสในการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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6. การสร้างเครือข่าย  
7. การพฒันาดา้นกายภาพ  
8. การขบัเคล่ือนใหม้หาวทิยาลยัเป็นปัญญาของแผน่ดิน  
9. การดึงพลงัจากศิษยเ์ก่า 
10. การระดมทุนเพื่อสนบัสนุนพนัธกิจต่างๆ  
จากหน่ึงในแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล มีขอ้หน่ึงท่ีมุ่งให้ความส าคญัต่อการพฒันา

การศึกษาเพื่อใหเ้ป็นบณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร (Core Values) 
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีตอ้งการพฒันาให้นกัศึกษาเป็นผูฉ้ลาดรอบรู้ ไม่เห็นแก่ตวั ท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน มีความสามคัคีมีน ้ าหน่ึงเดียวกนั มีความซ่ือสัตย ์มัน่คงในคุณธรรม ความดีงาม มี
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการท างานและศึกษาเล่าเรียน มีความคิดริเร่ิมแปลกใหม่ และมีความเป็นผูน้ า  
2.2  ข้อก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยมุ่งเนน้ให้บณัฑิต
มหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะดงัน้ีคือ “เป็นคนดี มีปัญญา 
น าพาสุข” และมีการบูรณาการในการจดัการเรียนสอนระหว่างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 วฒันธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัย  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
(รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยัมหิดล : 2554)  

 

“บณัฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Core Values 
M  Mastery 
A  Altruism 
H  Harmony 
I   Integrity 
D  Determination 
O  Originality 
L   Leadership 

21st Century Skills  
1. Critical Thinking & Problem Solving 
2. Creativity & Innovation 
3. Communication & Collaboration 
4. Information, Media & Technology Skills 
5. Leadership & Responsibility 
6. Flexibility & Adaptability 
7. Initiative & Self-Direction 
8. Social & Cross-Cultural Skills 
9. Productivity & Accountability 

TQF  
1. คุณธรรม/จริยธรรม 
2. ความรู้  
3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
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ข้อก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เป็นคนดี 
คิดดี พดูดี ท าดี มีจิตส านึกและรับผดิชอบต่อสังคม 

1.เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ 
2.มีความขยนั อดทน และมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
3.รู้หนา้ท่ี มีวินยั และจรรยาบรรณ  
4. มีทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก 
5. “อตฺตาน  อุปม  กเร” ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเหมือนปฏิบติัต่อตนเอง มีจิตส านึกต่อสงัคม มีจิตอาสา และยึดถือ

ประโยชนส่์วนรวม 
มีปัญญา 

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก  มีภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค ์และเก่งงาน  
1. ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2. สามารถคิดอยา่งใคร่ครวญ วเิคราะห์ วจิารณ์ และสังเคราะห์ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
3. มีความรู้และทกัษะวชิาชีพในสาขาท่ีศึกษาเป็นอยา่งดี   รอบรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเท่าทนั

ในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
4. สามารถบูรณาการ และประยุกตค์วามรู้ เพื่อกา้วไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
5. มีภาวะผูน้ า เป็นท่ีพึ่งพาของผูอ่ื้นได ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

สามารถบริหารจดัการ และปฏิบติังานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งดี 
6. มีความสามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนในระดบัดี 
7. มีทกัษะในการใชภ้าษาประจ าชาติและทอ้งถ่ิน การส่ือความหมาย และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
น าพาสุข 

สร้างความสุขภายในตนเองและ 
ขยายความสุขใหผู้อ่ื้นได ้ 

เขา้ใจในความหลากหลายและ 
ด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติ  

1. สามารถสร้างความสุขภายในตนเองได ้ เพื่อการด ารงชีวิตท่ีมีความสุข 
2. มีการพฒันาทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองใหแ้ขง็แรงและสมบูรณ์  
3. เป็นผูมี้ใจกวา้ง เขา้ใจทั้งในความคิด และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
4. สามารถแกไ้ขปัญหาในภาวะวกิฤติ เพื่อสร้างความสุขใหก้บัตนเองและสร้างสันติสุขให้กบัสังคม 
5. มีค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยยงัคงตระหนกั และด ารงไวซ่ึ้งคุณค่าของวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชาติ 



37 
 

ความเช่ือมโยงของคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
กบัค่านิยมองคก์ร กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา และ 21st Century Skills 

 

  

คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

MU  Core  Values 
TQF  

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 5 ด้าน  

21st  Century  Skill Outcomes  

Learning & 
Innovation Skills 

 
Life & Career Skills 
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เป็นคน
ดี 

1.คิดดี พดูดี ท  าดี                       

2.มีจิตส านึกและรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

                     

มีปัญญา 

3.ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตกา้วทนั
การเปล่ียนแปลงของโลก 

                     

4. มีภาวะผูน้ า ความคิด 
สร้างสรรค ์และเก่งงาน 

                     

น าพา
สุข 

5.สร้างความสุขภายใน
ตนเองและขยายความสุขให้
ผูอ่ื้นได ้

                     

6.เขา้ใจในความหลากหลาย
และด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม
ของชาติ 

                     

 

จากขอ้ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในการศึกษาวจิยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเฉพาะคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี โดยมุ่งประเด็นไปในขอ้ 2 
ท่ีวา่ดว้ยการเป็นผูมี้ความขยนั  อดทน  มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน  

 

2.3 องค์ประกอบของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
ความหมายของการเป็นความดี 
ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2541) กล่าวว่า ความดี คือการท าให้เกิดผลดีอย่างมีคุณค่าต่อผูอ่ื้น 

ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเอง ดงัน้ี 
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  1.ผลดีต่อผูอ่ื้น โดนเฉพาะท่ีไม่จ  ากดัพวก เหล่า ศาสนา เช้ือชาติ ฯลฯ 
  2.ผลดีต่อส่วนรวม รวมถึงต่อหมู่คณะ ต่อองคก์ร ชุมชน ศาสนา โลก ฯลฯ 
  3.ผลดีต่อตนเอง ได้แก่การพฒันาตนเองอย่างเป็นคุณและสร้างสรรค์ รวมถึง
พฒันาทางกาย ทางอารมณ์ ทางความคิด ทางจิตวญิญาณ  ทางสติปัญญา ความสามารถ 
 คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษา (2543) ไดใ้ห้ความหมายของคนดี วา่หมายถึง คนท่ี
ด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้ง
ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเหตุผล รู้รักหน้าท่ี 
พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดและสิทธิของผูอ่ื้น มีความ
เสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้มและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติ 
 กรมสุขภาพจิต (2543) ไดใ้ห้ความหมายของคนดี วา่หมายถึง คนท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ 
และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจและรับผดิชอบต่อส่วนรวม แยกเป็น 9 ดา้น คือ  
  1. การควบคุมตนเอง 
  2. ความรับผดิชอบ 
  3. การมีแรงจูงใจ 
  4. การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
  5. สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
  6. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
  7. ความพอใจในชีวติ 
  8. ความสงบสุขทางจิตใจ 
  9. การเห็นใจผูอ่ื้น 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทะภิกขุ) (2539)ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของคนดี ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 30 ประการ ดงั 
  1. คนดี มีความรู้ดี 
  2. คนดี มีมารยาทงาม 
  3. คนดี มีความซ่ือสัตย ์
  4. คนดี มีความสุจริต 
  5. คนดี มีน ้าใจ 
  6. คนดี มีจิตใจงาม 
  7. คนดี พดูจาไพเราะ สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคายและไม่กระดา้ง 
  8. คนดี พดูแต่เพียงพอดี ไม่พดูเพอ้เจอ้ 
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  9. คนดี พดูแต่ความจริง ไม่พดูปด 
  10. คนดี พดูแต่ค าท่ีสมานให้เกิดความสามคัคี ไม่พดูยยุงใหค้นแตกร้าวกนั 
  11. คนดี เป็นคนขยนั 

12. คนดี เป็นผูป้ระหยดั ใชจ่้ายโดยพอดี ไม่ฟุ่มเฟือย 
13. คนดี รู้จกัรักษาเกียรติยศของตน 
14. คนดี รู้จกัรักษาเกียรติยศของญาติและมิตรสหาย 
15. คนดี ช่วยรักษาเกียรติยศของสถาบนัท่ีตนท างานและของเพื่อนร่วมงาน 
16. คนดี เป็นผูรั้กษาความสงบ 
17. คนดี เป็นผูส้ามารถสร้างตนเองใหเ้ป็นหลกัฐานโดยชอบธรรม 
18. คนดี รู้จกัปกครองตนเอง 
19. คนดี รู้จกัปกครองผูอ่ื้นโดยชอบธรรม 
20. คนดี มีความตั้งมัน่ในความยติุธรรม 
21. คนดี ไม่ดูหม่ินและเหยยีดหยามผูอ่ื้น 
22. คนดี ไม่ประทุษร้ายญาติและมิตรสหาย 
23. คนดี เป็นผูมี้ความกตญัญู กตเวที อยา่งมัน่คง 
24. คนดี ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และประเทศท่ีอยูอ่าศยั 
25. คนดี เป็นผูท่ี้นบัถือศาสนา และยดึมัน่ปฏิบติัตามค าสอนในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
26. คนดี มีความรู้แลว้ น าความรู้ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง  

  27. คนดี ไม่ลืมตวั 
  28. คนดี ไม่ขายตวั (ใหแ้ก่ผูป้ระพฤติไม่ชอบ) 
  29. คนดี มีความคงท่ี คือ ไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ ตามอ านาจของโลกธรรม  
  30.คนดีไม่ใฝ่ต ่า ไม่เคลิบเคล้ิมต่อทรชนท่ีเขา้มาห้อมลอ้มประจบประแจง 

กล่าวโดยสรุป การเป็นคนดี หมายถึง คนท่ีสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีแนวทาง
การประพฤติปฏิบติัตนท่ีดีงาม เช่น มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
เหตุผล รู้รักหนา้ท่ี พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดและสิทธิของผูอ่ื้น 
มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้มและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้หค้วามหมายการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น
คนดี หมายถึง การแสดงออกหรือการประพฤติตนของนกัศึกษาท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีว่าด้วยคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี ในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัการเป็นผูมี้ความขยนั อดทน มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
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 1.ขยนั หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้ปฏิบติัภารกิจ หน้าท่ีของตนด้วยความมุ่งมั่นตั้ งใจ 
กระตือรือร้น มีความรับผดิชอบ สนใจการเรียน หมัน่ฝึกฝนตนเองให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถ ความ
ช านาญอยูเ่สมอ ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด เขา้เรียนสม ่าเสมอ ใชเ้วลา
วา่งให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อ่านหนงัสือหรือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
โดยไม่ค  านึงถึงความเหน่ือยยากล าบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่์างๆ 

2. อดทน หมายถึง การที่น ักศึกษาได ้ปฏิบตัิตนที่แสดงถึงการระงบัยบัย ั้งต่อการ
กระท าในส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีย ัว่ยตุ่างๆ อดทนต่อความโกรธ อดทนต่อความเจบ็ใจ อดทน
ต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก ตลอดจนสามารถควบคุมตนเองใน
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนัได ้และมีความมัน่คงหนกัแน่นในการท่ีจะท า
กิจกรรมใดๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

3. มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน หมายถึง การที่นักศึกษาได้ปฏิบตัิตนที่แสดงถึงการมี
ความทะเยอทะยาน มีความคาดหวงัสูง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ประสบความส าเร็จ 
รวมทั้งชอบความทา้ทายและพยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลว โดยมีการท างานอยา่งมีหลกัเกณฑ์
เป็นขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อใหง้านมีมาตรฐานท่ีดีเลิศ  

2.3.1 การเป็นผู้มีความขยนั  
ความหมายการเป็นผู้มีความขยนั 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต., 2546 : 844) ไดอ้ธิบายศพัทภ์าษาบาลีท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

ความขยนัหมัน่เพียร ไวว้า่ วริิยะ(ในอิทธิบาท 4) ความเพียร ไดแ้ก่ ความอาจหาญแกลว้กลา้ บากบัน่ 
กา้วไป ใจสู้ ไม่ยอ่ทอ้ ไม่หว ัน่ไหวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก เม่ือคนรู้วา่ส่ิงใดท่ีมีคุณค่าควร
แก่การบรรลุถึง ถา้วิริยะเกิดข้ึนแก่เขาแลว้ แมไ้ดย้ินวา่จุดหมายนั้นจะลุไดถึ้งความยากล าบากนกั มี
อุปสรรคมาก หรืออาจใชเ้วลายาวนานเท่านั้นปีเท่าเดือน เขาก็ไม่ทอ้ถอย กลบัเห็นเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ี
เขาจะเอาชนะใหส้ าเร็จ 

รุจิร์ ภู่สาระ และคนอ่ืนๆ (2543 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของความขยนั หมายถึง การตั้งใจท า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยูเ่ป็นประจ า หรือท าหลายส่ิงหลายอยา่งติดต่อกนัตามก าลงัความสามารถท่ีมีอยู ่เพื่อ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

วนิยั พฒันรัฐ และคนอ่ืนๆ (2543 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของความขยนั หมายถึง ความขยนั
ขนัแขง็ เอาการเอางาน มีความกระตือรือร้น รับผดิชอบ อดทน และมานะบากบัน่ไม่ทอ้ถอย 

ไสว มาลาทอง (2552 : 128) ได้ให้ความหมายของความขยัน หมายถึง  ผู้ท่ี มีความ
ขยนัหมัน่เพียรต่อหนา้ท่ีการงาน มีความมุ่งมัน่เพื่อให้งานท่ีท าประสบความส าเร็จ มีความพยายาม
ท างานนั้นๆ ดว้ยความตั้งใจจริง โดยไม่ค  านึงถึงความยากล าบาก ความหิวกระหาย อุปสรรคต่างๆ 
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หรือแมแ้ต่ดินฟ้าอากาศจะบีบคั้นดว้ยความหนาว ความร้อน แมฝ้นจะตก แดดกล้าจะแผดเผาสัก
เพียงไรก็ไมย้่อทอ้ อดทนท าไปโดยไม่เห็นแก่เหน่ือย หรือโดยการอา้งเอาอุปสรรคข้ึนมาอา้ง หวงั
แต่ความส าเร็จของงานเป็นส าคญั 

สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (2541 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของความขยนั หมายถึง ความ
ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีและกระท ากิจของตนให้ส าเร็จด้วยความมานะ อุตสาหะ ไม่ย่อทอ้ และ
ปฏิบติัตนอยา่งสม ่าเสมอจนกวา่หนา้ท่ีการงานนั้นจะส าเร็จลุล่วงไป 

กองวิจยัการศึกษา (2540 : 29-30) ไดใ้ห้ความหมายของความขยนั หมายถึง ความตั้งใจและ
กระตือรือร้น มุ่งมัน่ท างานโดยไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก ไดแ้ก่  

1.ตอบรับการท างาน พูด หรือแสดงกิริยาท่าทางว่ายอมรับ เต็มใจ พึงพอใจท่ีจะท างาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.อาสาท างาน พูด หรือแสดงกิริยาท่าทางว่าตอ้งการท างานหน่ึงงานใด แม้ไม่ใช่งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยตรง 

3.ท าทนัที ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ลงมือท าทนัที โดยไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปอยา่งไร้ประโยชน์ 
4.ท าอยา่งต่อเน่ือง ท างานท่ีไดเ้ร่ิมตน้ไวแ้ลว้อยา่งต่อเน่ืองและส าเร็จตามเป้าหมาย 
กล่าวโดยสรุป การเป็นผูมี้ความขยนั หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ท่ี

แสดงถึง ความขยนัขนัแข็ง ท าดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ เต็มใจด้วยความสม ่าเสมอ โดยไม่ค  านึงถึง
ความเหน่ือยยากล าบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่์างๆ 

ลกัษณะของผู้ทีม่ีความขยนั 
 หน่วยศึกษานิเทศก ์กระทรวงศึกษาธิการ (2529 : 3) ไดก้ าหนดขอบข่ายของความขยนัไว ้3 ประเภท คือ 
 1. ความขยนัในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความรัก ความตั้งใจมุ่งมัน่ใน
การศึกษาเล่าเรียน ไม่ยอ่ทอ้แมบ้างคร้ังบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆ บางอยา่ง ก็มานะท า
จนกระทัง่ส าเร็จ เม่ือมีเวลาวา่งก็ใช้เวลาวา่งนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน โดย
อ่านหนังสือคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวนัและเตรียม
ศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้าทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาหรือสงสัยดา้นการเรียน ก็พยายามศึกษาหาความรู้
ดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง เพื่อคล่ีคลายปัญหาของตนอยูเ่สมอ 
 2. ความขยนัในการปฏิบติังานของตนเอง หมายถึง  การท่ีนกัเรียนมีความตั้งใจท่ีจะท างาน 
ศึกษางาน ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ ความช านาญในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง (เช่น พยายาม
หดัปรุงอาหารรับประทานเอง) ท่ีอยู่อาศยั (เช่น พยายามจดั ดดัแปลง ตกแต่งซ่อมแซมรักษาความ
สะอาดเป็นประจ า) เคร่ืองนุ่งห่ม (เช่น พยายามซ่อมแซม ดดัแปลง และซกัรีดอยูเ่สมอ) ใชเ้วลาวา่ง
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในงานดงักล่าวอยูเ่สมอ และคิดสร้างสรรคง์านอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
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 3. ความขยนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความรักความ
ตั้งใจร่วมท างานสุจริต และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานดงักล่าว ดว้ย
ความเต็มใจและความปรารถนาดี ไม่เลือกงานหรือรังเกียจงานโดยยึดถือวตัถุ (เงิน สถานท่ี ฯลฯ) 
หรือตวับุคคล พยายามคิด ศึกษา และสร้างสรรคง์านท่ีส่งผลประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนเสมอ 

กรมวิชาการ (2523 : 61-63) กล่าวถึงความขยนัหมัน่เพียรว่าเป็นธรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความส าเร็จของชีวิต ควบคู่ไปกบัการใช้ปัญญา และจริยธรรมหมวดอิทธิบาท 4 ท่ีเน้นความพอใจ 
ความมีน ้ าใจ จดจ่อและไตร่ตรอง การฝึกปฏิบติัตนควรเน้นการควบคุมตนเองอนัเป็นท่ีมาของ
ระเบียบวนิยั และระบุลกัษณะของผูท่ี้มีลกัษณะความขยนัหมัน่เพียร ไวด้งัน้ี 

 1. มาโรงเรียนสม ่าเสมอ ไม่ขาดถา้ไม่จ  าเป็น 
 2. กระตือรือร้นและรักท่ีจะมาโรงเรียนโดยไม่ตอ้งใหใ้ครเตือน 
 3. ตั้งใจท างานท่ีครูอาจารยก์  าหนดและท าใหเ้สร็จทนัเวลาทุกคร้ัง 
 4. อ่านหนงัสือทุกคร้ังท่ีมีเวลาวา่ง 
 5. จดัของใชส่้วนตวัเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
 6. เขา้เรียนทุกวชิา ไม่ขาดถา้ไม่จ  าเป็น 
 7. พยายามแกข้อ้บกพร่องของตนเองเก่ียวกบัการเรียน 
 8. ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเขม้แขง็ อดทน ไม่ทอ้ถอย 
 9. มีความมานะ บากบัน่ ท่ีจะท างานใหผ้ดินอ้ยท่ีสุด 
 10. ชอบศึกษาคน้ควา้ สอบถาม หาความรู้ ความจริง อยูเ่สมอ 
 11. ไม่ละเลยทอดทิ้งธุรการงานของตน 
 12. ท างานต่างๆ เช่น อ่าน เขียนหนงัสือ คิดค านวณ สังเกตส่ิงต่างๆ สม ่าเสมอ 
 13. ควบคุมตนเองใหใ้ชเ้วลาการท างานไดต้ามก าหนด 
 14. มีความต่ืนตวัสม ่าเสมอในการท างาน 
 15. ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความตั้งใจ 
 16. ตรวจสอบวธีิ ปรับปรุงวธีิการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 
 17. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในสายวชิางานของตน 
 18. ใชเ้วลาวา่งของตนท างานท่ีเป็นประโยชน์ 
 19. แนะน าเพื่อหรือผูใ้กลชิ้ดใหข้ยนัในการเรียน 

20. ท างานกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ 
21. ช่วยเหลืองานของครูอาจารยห์รือเพื่อนเท่าท่ีจะช่วยไดด้ว้ยความพยายามท าใหดี้ท่ีสุด 
22. ช่วยท างานบา้นเพื่อแบ่งเบาภาระของพอ่แม่ผูป้กครอง 



43 
 

23. เขา้ร่วมท างานกบัหมู่คณะดว้ยความเตม็ใจและตั้งใจท าใหดี้ท่ีสุด 
24. ช่วยเหลือในกิจการงานของบา้นและทางโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจและตั้งใจท าใหดี้ท่ีสุด 
25. ช่วยแนะน าถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เพื่อนดว้ยความเตม็ใจ 
26. ใหค้วามคิดเห็นและความร่วมมือในการท างานของหมู่คณะดว้ยความเตม็ใจ 
27. ใหค้วามเอาใจใส่ ขวนขวายช่อยเหลือกิจการงานของเพื่อนอยา่งใกลชิ้ด  
28. หมัน่ตกัเตือนเพื่อนร่วมงานใหท้ างานดว้ยความตั้งใจและอดทน  
29. ช่วยดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
30. ช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่คณะตามความรู้ความสามารถของตนอยา่งสม ่าเสมอ 
31. ไม่เก่ียงหรือเล่ียงงานของส่วนรวม 
32. ช่วยดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของส่วนรวม 
33. พร้อมเพรียงกนัท ากิจกรรมทั้งหลายท่ีพึงกระท าร่วมกนั 
34. สนใจและตั้งใจท างานเพื่อส่วนรวมอยา่งสม ่าเสมอ 
35. มีความพากเพียรท่ีจะน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
36. มีความกระตือรือร้นในการท างานส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
37. อาสามสมคัรท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน 
38. มีความพยายามอุตสาหะในการท างานท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
39. เสียสละและไม่ทอ้ถอยเพื่อส่วนรวมและชุมชน 
40. เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีประโยชน์ต่อใหแ้ก่ชุมชน 
41. มีความรับผดิชอบไม่ทอดทิ้งธุระหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อส่วนรวม 
42. ไม่เพิกเฉย ละเลยงานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและชุมชน 
43. ปรับปรุงงานในหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึนทั้งของตนและสังคม 
44. ใหค้วามร่วมมือและความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีประชุมหรือส่วนรวมทุกคร้ัง 
45. หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์เพื่อปรึกษาหารือกิจการงานโดยสม ่าเสมอ 

รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ (2545 : 3) กล่าวถึงวธีิการปฏิบติัตนใหเ้ป็นขยนัไว ้คือ 
 1. ต่ืนนอนแต่เชา้ไม่ตอ้งมีใครปลุก 
 2. สนใจการเรียน หมัน่ซกัถามเร่ืองท่ีสงสัย 
 3. ช่วยพอ่แม่ท างานบา้น 
 4. ช่วยเพื่อนท าความสะอาดหอ้งเรียนและบริเวณรอบๆ หอ้งเรียน 
 5. เม่ือถึงวนัส าคญัควรบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
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สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2543 : 69) กล่าวถึงวธีิแนวปฏิบติัตนใหเ้ป็นขยนัไว ้คือ 
 1. คิดอยูเ่สมอวา่จะท าประโยชน์ 
 2. คิดอยูเ่สมอวา่จะปรับปรุงงานปัจจุบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 3. มองหาส่ิงท่ีจะท าอยูเ่สมอ 
 4. ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ลงมือท างานหรือธุระทนัทีท่ีวา่งจากอยา่งอ่ืน 
 5. แบ่งเวลาแต่ละวนัเป็นส่วนๆ แลว้ท าตามท่ีก าหนดไว ้ 
 6. ไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไร้ประโยชน์ 

 กล่าวสรุปไดว้า่ ลกัษณะของผูท่ี้มีความขยนั คือ การท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติัภารกิจ หนา้ท่ีของ
ตนดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สนใจการเรียน หมัน่ฝึกฝนตนเองให้เป็น
ผูท่ี้มีความสามารถ ความช านาญอยู่เสมอ ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
เขา้เรียนสม ่าเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อ่านหนังสือหรือคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยไม่ค  านึงถึงความเหน่ือยยากล าบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่์างๆ 

2.3.2 การเป็นผู้มีความอดทน  
ความหมายการเป็นผู้มีความอดทน 
ป่ิน มุทุกนัต์ (2535 : 185-195) ได้ให้ความหมายของความอดทน หมายถึง เป็นธรรมท่ี

จ าเป็นส าหรับคนท างานทุกชนชั้น คนอดทนต่อถ้อยค าของคนท่ีสูงกว่าเพราะกลวั อดทนต่อคน
เสมอกนัเพราะชิงไหวชิงพริบ แต่ถา้ผูใ้ดอดทนต่อคนท่ีต ่ากวา่ได ้สัตบุรุษกล่าววา่ เป็นความอดทนสูงสุด 

พระเทพปริยติัโมลี (2532 : 19-21) ไดใ้หค้วามหมายของความอดทน หมายถึง ความอดทน
ไดต่้อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นลกัษณะของกายและใจท่ีพร้อมจะเผชิญเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในทุก
รูปแบบ ไม่มีความยอ่ทอ้ เม่ือประสบส่ิงล าบาก หรือไม่ตอ้งการ ตอ้งพยายามสงบใจ ท าใจใหเ้ยน็ ไม่
เก็บเอาความล าบาก ความเจ็บปวด ความเจ็บใจ มาใส่ใจคิด เม่ือสงบใจได้แลว้ กิริยาท่าทางและ
ค าพดูท่ีแสดงออกก็จะสงบเสง่ียม เรียบร้อย เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

โคบาซา (Kobasa : 1982) ไดใ้ห้ความหมายของความอดทน หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ี
มีความตา้นทานเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดสูง สามารถปรับตวัปรับใจไดโ้ดยไม่
เกิดการเจบ็ป่วยวา่ ความเขม้แขง็อดทน 

กล่าวโดยสรุป การเป็นผูมี้ความอดทน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษา ท่ี
แสดงถึงความเขม้แขง็ ไม่อ่อนแอและทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ี์เกิดข้ึน โดยพยายามท่ีจะท างานต่างๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเป้าหมายไว ้
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2.3.2 การเป็นผู้มีความอดทน 
ความหมายของการเป็นผู้มีความอดทน 
โคบาซา (Kobasa : 1982) ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของความเขม้แข็งอดทน วา่ประกอบดว้ย

การแสดงออกใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ความมุ่งมัน่ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเช่ือในความจริงของชีวติ เห็น

ความส าคญัและคุณค่าของส่ิงท่ีตนก าลงักระท าอยู ่และมีความตั้งใจในการกระท า สามารถควบคุม
ทั้งบุคคลและสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในชีวิตไดส้ าเร็จ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ 
ดว้ยความรับผดิชอบและความมัน่คงในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ต่อสังคม และต่อสัมพนัธภาพกบั
ผูอ่ื้น ดงันั้นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่จะมีพลงัและด ารงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี เม่ือบุคคลประสบกบั
เหตุการณ์ในชีวิตท่ีก่อให้เกิดความเครียดจะไม่มีความรู้สึกว่าถูกคุกคาม เพราะว่าบุคคลท่ีมีความ
มุ่งมัน่จะมองเหตุการณ์ต่างๆ ไปตามความเป็นจริง รู้จกัล าดบัความส าคญั มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มี
เป้าหมายในชีวิต ท าให้บุคคลมีเป้าหมายในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  และสามารถหาแหล่งประโยชน์
ในการเอาชนะความเครียดไดดี้ ตรงขา้มกบับุคคลท่ีไม่มีความมุ่งมัน่ จะเป็นคนท่ีไม่มีเป้าหมายใน
ชีวติ เม่ือบุคคลประสบกบัเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดจะรู้สึกทอ้แท ้หมดก าลงัใจ อาจน าไปสู่
ความเจบ็ป่วยในท่ีสุด  

ความมีอ านาจควบคุม หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเช่ือวา่ตนมีอิทธิพล
อยู่เหนือบุคคลอ่ืนหรือเหตุการณ์ต่างๆ บุคคลท่ีมีความสามารถควบคุมมองว่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนจากโชคชะตาหรืออ านาจของผูอ่ื้น แต่เกิดจากการกระท าของตนเอง ดงันั้นเม่ือ
เขาตอ้งประสบกบัเหตุการณ์ในชีวิตท่ีก่อให้เกิดความเครียด เขารับรู้ว่าส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเครียด
เป็นผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้า เขาจะวางแผนในการตอบสนองความเครียดได้อย่าง
เหมาะสมดว้ยความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถควบคุมทั้งบุคคลและสถานการณ์ได ้ดงันั้นบุคคลท่ีมี
อ านาจควบคุมจะเช่ือการกระท าของตนเอง สามารถจดักบัความเครียดได ้และมองวา่ความเครียด
เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ท าใหเ้กิดการเจริญเติบโต เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

ความทา้ทาย หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเช่ือท่ีวา่การเปล่ียนแปลงเป็น
เร่ืองธรรมดาของชีวิตมากกว่าจะเช่ือว่าทุกส่ิงทุกอย่างอยู่โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และการ
เปล่ียนแปลงนั้นเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหเ้กิดความมีวฒิุภาวะ ดงันั้นเม่ือบุคคลมีความทา้ทาย เม่ือเผชิญ
ต่อเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดจะไม่มีความรู้สึกวา่ถูกคุกคามหรือกดดนั แต่กลบัมีความรู้สึก
วา่เหตุการณ์ต่างๆ นั้นเป็นโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ และเขาจะ
มองหาแหล่งประโยชน์เพื่อน ามาช่วยในการลดความกดดนั หรือปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะทั้ง 3 ลกัษณะผสมผสานกนัเป็นบุคคลท่ีมีความเขม้แขง็อดทน เม่ือ
ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด เขาจะมองเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ซ่ึงเขาสามารถควบคุม
จดัการ เพื่อท่ีจะยดึมัน่ใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยใชแ้หล่งประโยชน์ต่างๆ ท่ีมีอยูไ่ด ้

กล่าวโดยสรุป การเป็นผูมี้ความอดทน หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้ปฏิบตัิตนท่ีแสดงถึง 
การระงบัยบัย ั้งต่อการกระท าในส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีย ัว่ยุต่างๆ อดทนต่อความโกรธ 
อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและความยากล าบาก 
ตลอดจนสามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนัได ้และมี
ความมัน่คงหนกัแน่นในการท่ีจะท ากิจกรรมใดๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ลกัษณะของผู้มีความอดทน 
สถาบนับนัลือธรรม (ม.ป.ป. : 13-14) ได้กล่าวถึงลกัษณะของการเป็นผูท่ี้มีความอดทน 

และไดแ้ยกประเภทของความอดทน ไวคื้อ 
 1. อดทนต่อความยากล าบากตรากตร า 
 2. อดทนต่อทุกขเ์วลา 
 3. อดทนต่อความเจบ็ใจ 
 4. อดทนต่ออ านาจกิเลส  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู (2544 : 43-44) ไดแ้ยกประเภทของความอดทน ไว ้4 ประเภท คือ 

1. อดทนต่อความยากล าบากตรากตร า 
 2. อดทนต่อทุกขเวลา 
 3. อดทนต่อความเจบ็ใจและอารมณ์ของตนเอง 
 4. อดทนต่ออ านาจิตฝ่ายต ่า 
รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ (2545 : 3) กล่าวถึงวธีิปฏิบติัใหเ้ป็นคนท่ีมีความอดทนไว ้ดงัน้ี 
 1. เวลาโกรธตอ้งเก็บความโกรธไวใ้นใจไม่แสดงออก 
 2. ถึงแมก้ารเรียนจะยากก็อดทนเรียนจนส าเร็จ 
 3. การเดินทางไปโรงเรียน ถึงแมจ้ะมีความยากล าบากก็ไม่บ่น 
 4. เวลาเพื่อนย ัว่ใหโ้กรธก็หลบหลีกไป ไม่ทะเลาะกบัเพื่อน 
 5. ถึงแมอ้ยากไดข้องบางอยา่งก็อดทนท าใจใหส้งบ 
สถาบนับนัลือธรรม (ม.ป.ป. : 13-14) กล่าวถึงวธีิปฏิบติัใหเ้ป็นคนท่ีมีความอดทนไว ้ดงัน้ี 
 1. ตอ้งค านึงถึงหิริโอตตปัปะใหม้าก 

2. พิจารณาอารมณ์ท่ีมากระทบใหสู้งข้ึน 
3. หมัน่ฝึกจิตใจใหมี้สมาธิ 
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กล่าวสรุปไดว้่า ลกัษณะของผูมี้ความอดทน ความอดทนสามารถท่ีจะฝึกฝนกนัได ้ซ่ึงจะ
ช่วยให้บุคคลสามารถผ่านพน้อุปสรรค ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ท าให้ไปสู่ความส าเร็จ 
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  สามารถด ารงชีวติไปดว้ยความสุขและเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีหนกัแน่นดว้ย  

2.3.3 การเป็นผู้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน  
ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
แมคเคลอล์แลนด์ (McClelland, 1961 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ยอแสงรัตน์ , 2544 : 43)ได้ให้

ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แรงขบัท่ีจะท าใหง้านท่ีท าประสบความส าเร็จดีท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของงานนั้น 

ลิขิต กาญจนภรณ์ (2514 : 13) ได้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความ
ตอ้งการความส าเร็จ โดยการแสดงความพยายามแข่งขนักบัมาตรฐานของความดีเลิศ ซ่ึงความ
ตอ้งการในลกัษณะน้ีอาจไม่ได้แสดงออกมาโดยตรงในลกัษณะภายนอก แต่มีหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี
สามารถพิจารณาลงความเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกับมาตรฐานเดิมท่ีมีอยู่แล้ว การแข่งขันกับ
มาตรฐานของความดีเลิศนั้น หมายถึง ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนั 
จะตอ้งมีการเอาชนะหรือพยายามจะท าใหดี้กวา่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือสังคมใดสังคมหน่ึง ซ่ึงการ
แข่งขนักบัมาตรฐานของความดีเลิศน้ีเป็นหลกัฐานแสดงวา่บุคคลมีความตอ้งการความส าเร็จ  

กุญชร ศรีสุทธิสะอาด( 2516, อา้งถึงใน ปริญญา ณ วนัจนัทร์, 2536 : 25) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง กิจกรรมของมนุษยใ์นอนัท่ีจะพยายามไปสู่เป้าหมายอย่างมีระบบ 
และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะเป็นแรงขบัระดบัสูงของมนุษยท่ี์จะไปให้ถึงเป้าหมายอนัเป็นความส าเร็จ
ส่วนตวั ทั้งน้ีอาจเป็นมาจากความวิตกกงัวลว่าจะลม้เหลว ความตอ้งการท่ีจะเอาชนะและเป็นผูน้ า
ในส่ิงแวดลอ้ม ความตอ้งการมีพลงัในสังคมเหนือผูอ่ื้น หรือความตอ้งการท่ีจะแข่งขนัเพื่อใหบ้รรลุ
ตามมาตรฐานอนัดีเลิศ 
 กล่าวโดยสรุป การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาที่ แสดงถึง การมีความทะเยอทะยาน มีความคาดหวงัสูง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งชอบความทา้ทายและพยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลว โดยมี
การท างานอยา่งมีหลกัเกณฑเ์ป็นขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อใหง้านมีมาตรฐานท่ีดีเลิศ  

ลกัษณะของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1959 : 437-439) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไว ้ดงัน้ี 
 1. ความทะเยอทะยานทัว่ๆ ไป คือ ความปรารถนาท่ีจะท ากิจกรรมนั้นใหส้ าเร็จ 
 2. มีความพยายาม ไดแ้ก่ ท างานใหเ้ป็นผลส าเร็จ 
 3. มีความอดทนเต็มใจท่ีจะล าบากแมย้ากเพียงใดก็ตาม 
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เมอร์เรย ์(Murray, 1964: 77) ไดก้ล่าวถึงการก าหนดลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้ดงัน้ี 
 1. มุ่งท่ีจะกระท ากิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จ มากกวา่ท าเพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลว 

2. มกัจะเลือกท าในส่ิงท่ีเป็นไปได ้และเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของตน 
3. คิดวา่ทุกส่ิงจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความตั้งใจ และเกิดจากการลงมือท างานดว้ย 

ตนเอง ไม่ใช่เกิดจากโอกาส และไม่เช่ือในส่ิงมหศัจรรย ์
4. จะท าอะไรเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานของตนเอง ไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีรางวลัหรือช่ือเสียง 

แมคเคลอลแ์ลนด ์(McCleland : 1969) ไดนิ้ยามลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้ดงัน้ี 
1. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบ 
2. เป็นผูท่ี้มีมาตรฐานความเป็นเลิศ 
3. เป็นผูท่ี้มีความพยายามไปสู่เป้าหมายโดยไม่ยอ่ทอ้ 
4. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการวางแผน 
5. เป็นผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัของผลงานท่ีท า 
6. เป็นผูท่ี้อา้งเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความพยายาม เม่ือประสบความส าเร็จ 

เฮอร์แมน (Herman, 1970 : 354) ได้รวบรวมลักษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้10 
ประการ ดงัน้ี 
  1. มีระดบัความทะเยอทะยานสูง (Aspiration level) 
  2. มีความหวงัอย่างมากว่าตนจะประสบผลส าเร็จ ถึงแมก้ารกระท านั้นจะข้ึนอยู่กบั
โอกาส (Risk Taking Behavior) 
  3. มีความพยายามไปสู่สถานะท่ีสูงข้ึนไป (Upward Mobility) 
  4. อดทนท างานท่ียากไดเ้ป็นเวลานาน (Persistence) 
  5. เม่ือท างานท่ีถูกขดัจงัหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามท าต่อไปใหส้ าเร็จ (Task Tension) 
  6. รู้สึกวา่เวลาเป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิงและส่ิงต่าง  ๆเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Time Perception) 
  7. ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก (Time Perspective) 
  8. เลือกเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถเป็นอนัดบัแรก (Partner choice) 
  9. ตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูอ่ื้นโดยพยายามท างานของตนเองให้ดีข้ึน (Recognition Behavior) 
  10. พยายามปฏิบติัส่ิงต่างๆ ของตนใหดี้เสมอ (Achievement Behavior)  

พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2543: 140-141) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไวด้งัน้ี 
 1. เป็นผูท่ี้มีความบากบัน่ พยายาม อดทนเพื่อจะงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2. ตอ้งการท างานใหดี้ท่ีสุด โดยเนน้เร่ืองมาตรฐานท่ีดีเลิศของความส าเร็จ 
3. ชอบความทา้ทายของงาน โดยมุ่งท างานท่ีส าคญัให้ประสบความส าเร็จ 



49 
 

4. ชอบแสดงออกถึงความรับผดิชอบเก่ียวกบังาน 
5. ชอบแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์
6. ท างานอยา่งมีหลกัเกณฑเ์ป็นขั้นตอน และมีการวางแผน 
7. ชอบยกเหตุผลมาประกอบค าพดูอยูเ่สมอ 
8. อยากใหผู้อ่ื้นยกยอ่งวา่ท างานเก่ง 

พรรณี ช.เจนจิต (2545: 513) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้ดงัน้ี 
 1. เป็นผูท่ี้มีความมานะบากบัน่ พยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลวต่างๆ พยายามท่ีจะ

ไปใหถึ้งจุดหมายปลายทาง 
 2. เป็นผูท่ี้ท  างานมีแผน 
 3. เป็นผูท่ี้ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง 
 4. เป็นผูท่ี้มีมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน 
 5. มีความทะเยอทะยานสูง  
 6. มีความกระตือรือร้น 
 7. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
 8. รู้จกัการวางแผน 
 9. มีความพยายามท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่างๆ ของตนใหดี้เสมอ 
 10. มีความอดทนต่ออุปสรรคท่ียุง่ยากได ้
กล่าวโดยสรุป ลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน คือผูท่ี้มีความมานะบากบัน่ 

เพื่อเอาชนะความลม้เหลว พยายามทุกวิถีทางท่ีจะไปใหถึ้งจุดมุ่งหมายปลายทาง และจะปฏิบติังานโดย
มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายไว ้และพยายามท่ีจะเพิ่มความสามารถของตนเองในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ใหสู้งข้ึนเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
 3.1 เพศ 

เพศกบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับเพศกับการปฏิบัติตนตาม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี  รวมถึงการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาท่ีดี ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
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วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัท าให้ระดบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ TQF แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) ได้ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยรวมและรายดา้น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความใฝ่รู้ ความมีวินยัและรับผิดชอบ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนอดกลั้น ความประหยดั และความกตญัญูกตเวที จ  าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  นิสิตนกัศึกษาชายและนิสิตนกัศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กรรณิการ์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของแนวทางการพฒันา
พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาหญิงมีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวา่นกัศึกษาชาย 

มนตรี อินคา (2556) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจ
ธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรม
จริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  าแนกตามตวั
แปรส่วนบุคคล  พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมแตกต่างกนั 
โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ดา้นกามสังวร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0001 
ส่วนดา้นสัมมาอาชีวะและดา้นสัจจะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษา
เพศหญิงมีพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมสูงกวา่เพศชาย 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า เพศเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตน
ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคาดวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัน่าจะ
มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 
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 3.2 คณะวชิา 
คณะวชิากบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชากับการปฏิบติัตนตาม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี  รวมถึงการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาท่ีดี ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีคณะสาขาวชิาแตกต่างกนัท า
ใหร้ะดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ TQF แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปิยะดา ปัญญา (2554) ได้ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฎัมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั
มหาสารคาม จ าแนกตามสาขาวชิา พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิชาท่ีต่างกนั มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้าน
ความรับผิดชอบและดา้นความซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพครูของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาวชิาท่ีต่างกนั มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จิราพร รัตนค า และวินยั รัตนค า (2553) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา ดา้นความมีระเบียบวินยั ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้น
ความเสียสละ ด้านการพึ่งตนเอง และด้านความขยนัหมัน่เพียร โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา จ าแนกตามตวัแปรส่วนบุคคล พบว่า นกัศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพึ่ งตนเองของ
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อาภรณ์ รอดอินทร์( 2532 )  ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของน ักศ ึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาวิชา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบล ักษณะของ
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นักศึกษาใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดา้นความรู้ ความคิด อารมณ์ สังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี 
ศาสนา และความมัน่ใจในตนเอง ระหว่างนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า ลักษณะหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง ด้านความ
มั่นใจในตนเองสูงสุด และด้านศาสนาต ่าสุด นักศึกษาทั้ ง 4 สาขามีความคิดเห็นว่า ลักษณะ
ด้านการแสวงหาความรู้ เ ป็นล ักษณะที่มีความส าค ัญที่สุดและมากที่สุด ส่วนล ักษณะท่ี
นักศึกษามีความเห็นว่ามีน้อยคือ ลักษณะด้านศิลปวฒันธรรมประเพณีและศาสนา ผลการวิจยั
เก่ียวกับความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีปฏิบติัจริงของนักศึกษาทั้ง 4 
สาขาวชิา ในดา้นต่างๆ 7 ดา้น พบวา่ ดา้นความคิด อารมณ์ ความมัน่ใจในตนเอง  ของนกัศึกษาทั้ง 4 
สาขาวชิาไม่แตกต่างกนั  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ คณะวิชาเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
ตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคาดว่านักศึกษาท่ีมีคณะวิชา
ต่างกนัน่าจะมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 
 3.3 วธีิการทีเ่ข้าศึกษา 

วธีิการทีเ่ข้าศึกษากบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีเขา้ศึกษากบัการปฏิบติัตน

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี   รวมถึงการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาท่ี
ดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

กฤศวรรณ โอปนพนัธ์ (2536) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาดชันีรวมช้ีคุณลกัษณะนิสิตใหม่
ในระดบั ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาดชันีรวมทางการศึกษาท่ีบ่ง
คุณลกัษณะโดยรวมของนิสิตใหม่ และเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนิสิตใหม่ของแต่ละคณะ ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเปรียบเทียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรีคณะท่ีก าลงัศึกษาในภาคการศึกษา
ตน้ ประจ าปีการศึกษา 2536 จ านวน 1 ,700 คน พบว่า ดัชนีรวมของนิสิตมี 6 ตวับ่งช้ี กล่าวคือ 
ลกัษณะนิสิตท่ีเน้นกิจกรรม ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้กีฬา ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้ศิลปะ ลกัษณะนิสิตท่ีเน้น
วชิาการ ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้สังคม ลกัษณะนิสิตท่ีไม่ผกูพนักบัสาขาวชิาท่ีเรียน ส่วนการเปรียบเทียบ
ดชันีรวมแต่ละตวัของแต่ละคณะนั้น ผลการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีผา่นระบบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มีดชันีมวลรวมของลกัษณะนิสิตท่ีเน้นสังคมมากกว่านิสิตท่ีอยู่ในโครงการพิเศษ แต่นิสิตท่ีอยู่ใน
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โครงการพิเศษมีดชันีมวลรวมของลกัษณะนิสิตท่ีเน้นกิจกรรมไม่ผูกพนักบัสาขาวิชาชีพท่ีเรียน
มากกวา่นิสิตท่ีผา่นระบบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาภาวรรณ พนัธ์ดีอุโมงค์ (2553) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของ
นักศึกษาประเภทคดัเลือกโควตาตามโครงการ “ผูท่ี้มีคุณธรรมน าความรู้ ประพฤติดี มีท่ีเรียน” 
ประจ าปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 หลงัผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมอยูใ่นเกณฑ์ท า/ปฏิบติัตามระเบียบ
ของสังคม รองลงมาคือ ท า/ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้นท่ีใกลชิ้ด 

เยาว ์ใจดี และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประเภทโควตาและการสอบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาประเภทโควตาและ
สอบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ท่ีระหวา่ง 
3.01-3.50 จ านวน 129 คน รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 2.51-3.00 จ  านวน 100 คน เม่ือเปรียบเทียบนกัศึกษา
ทั้งสองประเภทในสาขาเดียวกนัและในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ วธีิการท่ีเขา้ศึกษาเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัศึกษาท่ีมีวธีิการ
ท่ีเขา้ศึกษาต่างกนัน่าจะมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั 
 3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัการ

ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี  รวมถึงการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษา
ท่ีดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ขนิษฐา เจริญพนัธ์ (2546) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องพยาบาล
วิชาชีพตามทัศนะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  พบว่า ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
วทิยาลยักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลต่อการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของพยาบาลวิชาชีพตามทศันะของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่าง
กนัท าให้ระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

มนตรี อินคา (2556) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจ
ธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรม
จริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  าแนกตามตวั
แปรส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมด้านเบญจธรรม
แตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ดา้นกามสังวร ดา้นสัจจะ ดา้นสติสัมปชญัญะ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนท่ีสูงกวา่มีพฤติกรรมจริยธรรม
สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีต ่า 

อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549 : 122-125) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า นิสิตนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมนึก แกว้วไิล (2548) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการปฏิบติัตนทางจริยธรรม
ตามการรับรู้ของนกัศึกษา สาขาบริหารธุรกิจในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยก์าร
พระนคร โดยการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนกัศึกษา  จ าแนกตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า การปฏิบติัตนทางจริยธรรมโดยรวมของนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า (ต ่ากวา่ 2.00) อยูใ่นระดบัปานกลาง นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
(2.00 – 2.99) และนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (3.00 – 4.00) อยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัน่าจะมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคน
ดีแตกต่างกนั 
 3.5 สภาพการพกัอาศัย 

สภาพการพกัอาศัยกบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 

จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการพกัอาศยักบัการปฏิบติัตน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี   รวมถึงการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึง
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ประสงคข์องสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาท่ี
ดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่ สภาพการพกัอาศยัขณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั มีระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ TQF ไม่แตกต่างกนั 

สถาบนักองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2528) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ชั้นปีท่ี 1-4 เก่ียวกบัพฤติกรรมส่วนตวั
และพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษา จ านวน 4 ,422 คน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีสภาพภูมิหลงัของนกัศึกษา มีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่วนตวัและพฤติกรรมทางสังคม
ของนกัศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่  สภาพการพกัอาศยัเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคาดว่านกัศึกษาท่ีมี
สภาพการพกัอาศยัต่างกนัน่าจะมีการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี
แตกต่างกนั 

3.6 สถานภาพของครอบครัว 
สถานภาพครอบครัวกบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดี 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพของครอบครัวกบัการ

ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี  รวมถึงการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องสถาบนัการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนกัศึกษา
ท่ีดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

มนตรี อินคา (2556) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจ
ธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรม
จริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ จ  าแนกตามตวั
แปรส่วนบุคคล  พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีสภาพครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 

อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) ได้ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
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เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยรวมและรายดา้น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความใฝ่รู้ ความมีวินยัและรับผิดชอบ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนอดกลั้น ความประหยดั และความกตญัญูกตเวที จ  าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  นิสิตนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่  สถานภาพครอบครัว เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัศึกษาท่ีมี
สถานภาพของครอบครัวต่างกนัน่าจะมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคน
ดีแตกต่างกนั 

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ จะเห็นไดว้า่ 
ตวัแปรต่างๆ ท่ีผูว้จิยัไดค้ดัสรรมาศึกษาในการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศ  คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สภาพการพกัอาศยั และสถานภาพของครอบครัว ล้วนเป็นตวัแปรท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี ท่ีผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาในคร้ังน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. คณะวชิา 
3. วธีิการท่ีเขา้ศึกษา 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. สภาพการพกัอาศยั 
6. สถานภาพของครอบครัว 

 

การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ดา้นการเป็นคนดี 
 

 
 

 

มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการ
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการ

เป็นคนดี 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้การวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการ
ปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม และเพื่อให้การวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดระเบียบวธีิด าเนินการวจิยัวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง 
7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 กำรวจัิยเชิงปริมำณ 

ประชำกร 
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐมโดย

จ าแนกตามคณะวิชาได ้ 3 กลุ ่ม คือ กลุ ่มวิชาว ิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ จ  านวน 6,919คน  (ขอ้มูลจากฝ่ายงานทะเบียนและ
ประมวลผล กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2556ณ วนัท่ี  29 มีนาคม 2556) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มคณะวชิาระดบัปริญญาบณัฑิต หลกัสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2557  
   มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  
 

ล ำดับที่ กลุ่มคณะวชิำ 
 (เฉพำะหลักสูตร 4 ปี) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำแนกตำมเพศ  

จ ำนวน
นักศึกษำ 

ชำย หญิง 
 1. กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์    
1 คณะเทคนิคการแพทย ์ 130 432 562 
2 คณะกายภาพบ าบดัและวทิยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวประยกุต ์
91 361 452 

 2. กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    
3 คณะวทิยาศาสตร์ 456 699 1,155 
4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 387 481 868 
5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 938 479 1,417 
6 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 58 208 266 
7 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 365 115 480 
 3. กลุ่มสังคมศำสตร์     
8 คณะศิลปศาสตร์ 93 339 432 
9 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 520 211 731 
10 วทิยาลยัราชสุดา 58 177 235 
11 วทิยาลยัศาสนศึกษา 91 230 321 

รวม 3,187 3,732 6,919 

 
กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนร้อยละ 5 
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ส าหรับสูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ ยามาเน่ (Yamane, อา้งถึงใน ประคอง 
กรรณสูตร 2542 : 10-11) มีรายละเอียดดงัน้ี 

จากสูตร  n    =          N 
           1+ N (e) 2 

                     โดยท่ี n    = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N   = ขนาดของกลุ่มประชากร 
e    = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดซ่ึ้งการวจิยัคร้ังน้ี ท่ีระดบัความ  
              เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนร้อยละ 5  

        แทนค่าในสูตร n   =                    2,929 
                        1+ 2,929 (0.05) 2           

      =             2,929 
          1 + 7.32 

   n   =    352 คน 
 
จากการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน  352  คน 
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)  

มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 สุ่มคณะวชิาท่ีจะศึกษาตามกลุ่มวชิา 
สุ่มคณะวิชาท่ีจะศึกษา  โดยใชว้ิธีการจบัฉลากรายช่ือคณะวชิาในมหาวทิยาลยัมหิดล วิทยา

เขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมี 11 คณะวชิา โดยสุ่มมาร้อยละ 50 ไดจ้  านวน 6 คณะวชิา ดงัน้ี 
 1. คณะเทคนิคการแพทย ์ 
 2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 3. คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 

4. วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

5. คณะศิลปศาสตร์ 

6. วทิยาลยัศาสนศึกษา 

ขั้นท่ี 2 ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสัดส่วนประชากร จ าแนกตาม กลุ่มคณะวิชาและเพศของนกัศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 352 
คน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 

 

กลุ่มคณะวชิำ (เฉพำะหลกัสูตร 4 ปี) 
จ ำนวนประชำกร 

จ ำแนกตำมเพศ 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

จ ำแนกตำมเพศ 

ชำย หญงิ รวม ชำย หญงิ รวม 

1. กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์กำรแพทย์       
คณะเทคนิคการแพทย ์ 130 432 562 16 52 68 

2. กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี       
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 387 481 868 46 58 104 
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 58 208 266 10 38 48 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 365 115 480 31 10 41 
3. กลุ่มสังคมศำสตร์       
คณะศิลปศาสตร์ 93 339 432 11 41 52 
วทิยาลยัศาสนศึกษา 91 230 321 11 28 39 

รวม 1,124 1,805 2,929 125 227 352 
 

1.2 กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
การเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ นัก ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นต่างๆ โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นคุณลกัษณะ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาท่ีมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นกีฬา จ านวน 3 คน 3) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน 2 คน และ 4) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความประพฤติท่ีดีงาม จ านวน  2 
คน รวมทั้งส้ิน 10 คน เพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือก คือ เป็นรางวลัท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากมหาวิทยาลยัมหิดล
หรือได้รับจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557 โดยผ่านความ
เห็นชอบของจากรรมการกลัน่กรองของกองกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นผูร่้วมในการ
พิจารณาคดัเลือกนกัศึกษา 

 



62 
 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
2.1. กำรวจัิยเชิงปริมำณ 

2.1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
2.1.1.1  เพศ แบ่งเป็น 

เพศชาย 
เพศหญิง 

2.1.1.2  คณะวชิา แบ่งเป็น 
 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 กลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ 

2.1.1.3 วธีิการท่ีเขา้ศึกษา แบ่งเป็น 
 สอบในระบบมหิดลโควตา 
 สอบในระบบแอดมิชชัน่กลาง 
 สอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา) 
2.1.1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบ่งเป็น 

  คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่   2.00 
  คะแนนเฉล่ีย 2.00 – 2.99 
  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

2.1.1.5 สภาพการพกัอาศยั 
 อยูบ่า้นกบับิดา / และหรือมารดา 

 อยูห่อพกั 
 อยูก่บับุคคลอ่ืน 

2.1.1.6 สถานภาพของครอบครัว  แบ่งเป็น 
 บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
 บิดามารดาแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง 
 บิดาหรือมารดาเสียชีวติ หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 

2.1.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) คือ การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคด์า้นการเป็นคนดี 
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2.2 กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ มุมมองและการปฏิบัติตนเก่ียวกับการมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 
วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ 
 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่ ว น ที่  1  แ บบสอบถ า ม ข ้อ ม ูล ส่ ว นบุค ค ล ข อ ง นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ได้แก่ เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพครอบครัว ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ก าหนดตวัเลือก จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นักศึกษาด้านการเป็นคนดี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขอ้ค าถามทั้งหมด 54 ขอ้ ประกอบดว้ย 

การเป็นผูมี้ความขยนั    จ านวน   20  ขอ้ 
การเป็นผูมี้ความอดทน    จ านวน  15  ขอ้ 
การเป็นผูมี้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน  จ านวน  19  ขอ้ 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด    หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัตนตาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 
ของนกัศึกษาในระดบันั้นมากท่ีสุด 

มาก หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัตนตาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 

     ของนกัศึกษาในระดบันั้นมาก 
ปานกลาง    หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัตนตาม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 
ของนกัศึกษาในระดบันั้นปานกลาง 
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นอ้ย หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัตนตาม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 

     ของนกัศึกษาในระดบันั้นนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัตนตาม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 
ของนกัศึกษาในระดบันั้นนอ้ยท่ีสุด 

โดยในแบบสอบถามให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือกและมีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ 
ขอ้ความท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 
คะแนนตามล าดบั จากค าตอบท่ีมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด ส่วนขอ้ความท่ีตรงขา้มกนั (ขอ้ท่ี 3, 12, 17, 
24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 38) จะใหค้ะแนนกลบักนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีได้คะแนนมากจะเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม มากกวา่ผูต้อบท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลผลคะแนนการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวม
และรายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารวดั แบ่งระดบัคะแนนเฉล่ีย ( x̄ ) ของเบส (Best 1981: 179-184) มี ดงัน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถึง   ผูต้อบมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง   ผูต้อบมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาในระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง   ผูต้อบมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง   ผูต้อบมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง   ผูต้อบมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง  ซ่ึงเป็นข้อ

ค าถามเก่ียวกบัมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บ
รางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์นักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็นดา้นการเรียนดี 3 คน ดา้นกีฬา 3 คน 
ดา้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 2 คน และดา้นความประพฤติท่ีดีงาม 2 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  
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1.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นขยนั มีค าถาม 3 ประเด็น ดงัน้ี  
1) การวางแผนในการเรียนทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว  
2) การปฏิบติัตน  
3) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นอดทน มีค าถาม 4 ประเด็น ดงัน้ี  
1) อดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ  
2) การอดทนต่อสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความโกรธและความเจบ็ใจ  
3) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือความกดดนั  
4) การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก เพื่อให ้

กิจกรรมท่ีท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
3.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีค าถาม 5 ประเด็น ดงัน้ี  

1) เป้าหมายสูงสุดในชีวติขณะท่ีเป็นนกัศึกษา  
2) เป้าหมายสูงสุดในชีวติในอนาคตหลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษา  
3) วธีิการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวติดา้นการ 

เรียนและดา้นการด าเนินกิจกรรมในชีวติ  
4) การด าเนินการท่ีจะน าตวัเองกา้วไปไปสู่มาตรฐานท่ีดีเลิศในการท ากิจกรรมในชีวติ  
5) ความคิดเห็นท่ีมีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่น 

ระดบัสูง อนัจะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวติ  
4.ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น 

การเป็นคนดีอนัท าใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น มีค าถาม 6 ประเด็น ดงัน้ี 
1) แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ 
2) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากครอบครัวท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ  
3) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ  
4) การมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 ดา้น คือ  ดา้น 

ขยนั ดา้นอดทน และดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีส่วนช่วยผลกัดนัใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จ  
5) ความคิดเห็นต่อการรู้จกัการวางแผนชีวติ การจดัล าดบัความส าคญัในชีวติอยา่ง 

เหมาะสม การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ การแบ่งเวลาใหเ้ป็น ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ  
6) ปัจจยัอ่ืนท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดนั สนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จ  
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4. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 4.1 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยัเชิงปริมาณ 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยน าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวจิยัและวรรณกรรม แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะและเพื่อเป็นแนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
 4.1.2 สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยาม
ศพัท์เฉพาะ และวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา จากนั้นน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าต่อไป 
 4.1.3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยั จ  านวน 30 คน  

4.1.4  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ ไดค้่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

4.1.4.1 แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็น 
คนดีของนกัศึกษาในดา้นขยนั มีขอ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่  .8578 

4.1.4.2 แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็น 
คนดีของนกัศึกษาในดา้นอดทน มีขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่  .7421 

4.1.4.3 แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็น 
คนดีของนกัศึกษาในดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีขอ้ค าถามจ านวน 19 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่  .8252 

4.1.4.4 แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการ 
เป็นคนดีของนกัศึกษาทั้งฉบบั มีขอ้ค าถามจ านวน  54 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่  .9071 

4.2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยัเชิงคุณภาพ 
สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั มีขอ้ค าถาม 4 ประเด็น 
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ผา่นการตรวจสอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์
และสอดคลอ้งมีความเหมาะสม ปรับปรุงแกไ้ขส านวนภาษา น าขอ้เสนอแนะมาแกไ้ขปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ให้สมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นต่างๆ รวมทั้งส้ิน 10 คน 
5. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
1.  ผูว้ิจยัท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความ

ร่วมมือจากคณบดีหรือผูอ้  านวยการหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  2.1 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการพฒันาปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัท่ียอมรับได ้

ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 352 คน ระหว่างวนัท่ี 18 – 26  สิงหาคม 
2557 โดยผูว้ิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและขอความร่วมมือจากฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาในบางคณะท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง โดยอธิบายขั้นตอนการใหน้กัศึกษา
ท าแบบสอบถามให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกิจการนกัศึกษาเขา้ใจก่อน แลว้จึงน าไปใชก้บันกัศึกษา พร้อม
ทั้งนดัหมายเวลาส่งแบบสอบถามกลบัคืนใหผู้ว้จิยั 

2.2  ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบวา่ แบบสอบถามท่ีเก็บ 
รวบรวมมาไดเ้ป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 352 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้จึงท า
การลงรหสัในแบบสอบถามพร้อมทั้งน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 
 3. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
      3.1 ผูว้ิจ ัยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างไปด าเนินการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นคุณลักษณะ 4 ประเภท 
ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ี
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นกีฬา จ านวน 3 คน 3) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน 2 คน และ 4) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความ
ประพฤติท่ีดีงาม จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน โดยมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือก คือ เป็นรางวลัท่ี
นกัศึกษาไดรั้บจากมหาวิทยาลยัมหิดลหรือไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ในระหวา่งปี 
พ.ศ.2555 – 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของจากกรรมการกลัน่กรองของกองกิจกรรมนักศึกษา 
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มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผูร่้วมในการพิจารณาคดัเลือกนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูว้ิจยับนัทึก
ขอ้ความโดยใชส้มุดจดบนัทึก และบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ 
 3.2 น าข้อมูลบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ท่ีได้รับกลับคืนถอดเทป บันทึกข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
6. กำรพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มประชำกร 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิของนกัศึกษาผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ โดยค านึงถึงการยนิยอม
เป็นหลกั ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการรวบรวมขอ้มูล จนกระทัง่น าเสนอผลงาน กล่าวคือ ก่อนเขา้พบประชากร
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไปประสานงานกบักองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขอขอ้มูล
นักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลั
เก่ียวกบัคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ในด้านการเรียน กีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนความ
ประพฤติท่ีดีงาม จ านวน 10 คน เพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 เม่ือไดน้กัศึกษาไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ จึง
ท าการนดัหมายเพื่อวนั เวลา สถานท่ี เพื่อท าการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั และขอความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั และอธิบายถึงสิทธ์ิในการให้สัมภาษณ์โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งส้ิน ขอ้มูลท่ีไดถื้อเป็นความลบั จะน ามาใชเ้ฉพาะในการวิจยัเท่านั้น พร้อมลงลายมือ
ช่ือในใบยินยอม  และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการน าเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุช่ือ 
นกัศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถแจง้ขอออกจากการวิจยัไดต้ลอดเวลาก่อนท่ีการวิจยัจะส้ินสุด โดยไม่ตอ้ง
ใหเ้หตุผลหรือค าอธิบายใดๆ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อนกัศึกษา 
7. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

การวิจยัในคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการ 
วิจยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อประมวลผลขอ้มูล โดยก าหนดการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม อนัประกอบดว้ย  เพศ คณะวิชา วธีิการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพครอบครัว โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียร้อยละ (%) 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยใช้ 
จ  านวน (n) ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
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จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั โดยใชค้่า t - test และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการ
เป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
จ าแนกตาม คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา สถานภาพของครอบครัวโดยใชโ้ดยใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้จิยั
จะด าเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ Scheffe'  

7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 

วเิคราะห์ขอ้มูลหลงัจากสัมภาษณ์เชิงลึกนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
และการจดบนัทึก ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลรวม 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ โดย
แบ่งนักศึกษาออกเป็นคุณลักษณะ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นกีฬา จ านวน 3 
คน 3) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน 2 คน และ 4) 
นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความประพฤติท่ีดีงาม จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียง โดยผูว้ิจยัไดถ้อดค าพูดแบบค าต่อค าอย่างละเอียด
และแยกขอ้มูลตามหวัขอ้แนวค าถามไวใ้นสมุดบนัทึก โดยแยกเป็นรายบุคคล ใส่ช่ือและล าดบัการ
สัมภาษณ์ก ากบั ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก จะสรุปประเด็นท่ีส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เท่านั้น เพื่อน าไปสนบัสนุนการวเิคราะห์ในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลรวม ผูว้ิจยัได้น าผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาทั้ง 10 คน มา
วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อศึกษามุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
การเป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านต่างๆ โดยผูว้ิจยัได้จดัหมวดหมู่ 
พิจารณารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลระหวา่งส่ิงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ลกัษณะของนกัศึกษาท่ี
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และจากประสบการณ์ศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยั เร่ือง “การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
การเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม” 
โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ตอนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม อนัประกอบดว้ย  เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพครอบครัว โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียร้อยละ (%) 

 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยใช้ จ  านวน 
(n) ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั โดยใชค้่า t - test และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐมจ าแนกตาม 
คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา สถานภาพของครอบครัวโดยใช้โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One–Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ Scheffe'  

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 
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ส่วนที ่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

x̄  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t –distribution 
F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 
SS แทน ผลรวมของค่าก าลงัสองของค่าเบ่ียงเบน (Sum of Square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนก าลงัสอง (Mean of Square) 
df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig แทน แสดงถึงความมีนยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตอนที ่1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม จ านวน 352 คน จ าแนกตาม เพศ คณะวิชา วิธีการที่เข้าศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สภาพการพักอาศัย สถานภาพครอบครัว โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล  
วทิยา เขตศาลายา  จงัหวดันครปฐม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
125 
227 

 
35.5 
64.5 

รวม 352 100.0 
คณะวชิา  

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ 

 
67 

195 
90 

 
19.0 
55.4 
25.6 

รวม 352 100.0 



72 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
วธีิการเขา้ศึกษา 

สอบในระบบมหิดลโควตา 
สอบในระบบแอดมิชชนักลาง 
สอบในระบบรับตรงของคณะ  (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา) 

 
102 
166 
84 

 
29.0 
47.2 
23.8 

รวม 352 100.0 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่   2.00 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.00 – 2.99 
คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   3.00 ข้ึนไป 

 
8 

187 
157 

 
2.3 

53.1 
44.6 

รวม 352 100.0 
สภาพการพกัอาศยั 

อยูบ่า้นกบับิดาและ/หรือมารดา 
อยูห่อพกั 
อยูก่บับุคคลอ่ืน 

 
144 
196 
12 

 
40.9 
55.7 
3.4 

รวม 352 100.0 
สถานภาพของครอบครัว   

บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
บิดามารดาแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง 
บิดาหรือมารดาเสียชีวติ หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 

 
289 
38 
25 

 
82.1 
10.8 
7.1 

รวม 352 100.0 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ด้านคณะวิชาเป็น
นกัศึกษาคณะวชิากลุ่มวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 ดา้นวธีิการเขา้ศึกษา
มีวิธีการเข้าศึกษาโดยการสอบในระบบแอดมิชชันกลาง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.00 – 2.99 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ดา้นสภาพการพกั
อาศยัอยูห่อพกั จ านวน 196 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.7 ดา้นสถานภาพของครอบครัวบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยใช้ จ านวน (n) 
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย่ (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  4 
 

ตารางท่ี 4    แสดงค่าเฉล่ีย  (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัตนตาม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเ ป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิ ต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา x̄  S.D. ค่าระดับ 
การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี 

ขยนั 
อดทน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

3.49 
3.47 
3.45 
3.57 

.397 

.447 

.452 

.509 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยู่
ระดับปานกลาง ( x̄ =3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน อยู่
ในระดับมาก (x̄ = 3.57) รองลงมา คือ ดา้นขยนัและดา้นอดทน อยู่ในระดบัปานกลาง  (x̄ = 3.47 และ 
3.45 ตามล าดบั) 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
การเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพักอาศัย โดยใช้ค่า t - test และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐมจ าแนกตาม คณะ
วิชา วิธีการที่เข้าศึกษา สถานภาพของครอบครัวโดยใช้โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One–Way ANOVA)  และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้วิจัยจะด าเนินการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วธีิของ Scheffe'  
 3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
การเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสภาพการพกัอาศยั โดยการทดสอบค่า (t-
test) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  5-7 
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ตารางท่ี 5   แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศต่างกนั 

 

 

เพศ n x̄  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

125 
227 

3.38 
3.56 

.394 

.386 

 

-4.029* 

       * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 5  พบว่า  นักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาหญิงมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีมากกวา่นกัศึกษาชาย (x̄ = 3.56 และ 3.38 ตามล าดบั) 

เน่ืองจากขอ้มูลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสถานภาพการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่มท่ี
รวบรวมได้มีจ  านวนน้อยเกินไป ท าให้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติท่ีจะ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  6  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสภาพการพกัอาศยัของกลุ่ม 
     ตวัอยา่งเม่ือจดักลุ่มใหม่ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 
      คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

 
195 
157 

 
55.4 
44.6 

 352 100.0 
สภาพการพกัอาศยั 
     อยูบ่า้นกบับิดาและ/หรือมารดา 
     อยูห่อพกั/อยูก่บับุคคลอ่ืน 

 
144 
208 

 
40.9 
59.1 

 352 100.0 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม  ส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 จ านวน 195 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.4 ในขณะท่ีสภาพการพกัอาศยั โดยอยูห่อพกั/อยู่กบับุคคลอ่ืน  จ  านวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.1  
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ตารางท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบั 

ปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x̄  S.D. t 
คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 
คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

195 
157 

3.41 
3.60 

.382 

.388 

 

-4.770* 

        * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป มี
การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีมากกว่านกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อย
กวา่ 3.00 (x̄  = 3.60 และ 3.41 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 8   แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีสภาพการพกัอาศยั ต่างกนั 

 

สภาพการพกัอาศัย    n x̄  S.D. t 
อยูบ่า้นกบับิดาและ/หรือมารดา 
อยูห่อพกั/อยูก่บับุคคลอ่ืน 

144 
208 

3.51 
3.48 

.370 

.416 

 

.547 

 

 จากตารางท่ี  8  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม  ท่ีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคน
ดีไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีสภาพการพกัอาศยัอยูบ่า้นกบับิดาและ/หรือมารดา มีการปฏิบติัตนตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีมากกว่านกัศึกษาท่ีมีสภาพการพกัอาศยัอยู่หอพกั/อยู่กบั
บุคคลอ่ืน (x̄  = 3.51 และ 3.48 ตามล าดบั) 

 
3.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น

คนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนก
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ คณะวชิา วธีิการเขา้ศึกษา  และสถานภาพครอบครัว  โดยการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9-14 
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ตารางท่ี 9   แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของการปฏิบติัตน 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามคณะวชิา 

 
คณะวชิา n x̄  S.D. ค่าระดับ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

67 
195 
90 

3.52 
3.45 
3.57 

.366 

.404 

.393 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

 
จากตารางท่ี  9 พบว่า  นักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.57 และ 3.52 
ตามล าดบั)  รองลงมาคือ  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄ = 3.45) 
 
ตารางท่ี 10  การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา  
                     จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามคณะวชิา  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
349 

.934 
54.276 

.467 

.156 

 

3.003 

รวม 351 55.210   
 
จากตารางที่ 10  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีคณะวิชาต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  11  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของการปฏิบติัตน 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา  จงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามวธีิการท่ีเขา้ศึกษา 

 
วธีิการทีเ่ข้าศึกษา n x̄  S.D. ค่าระดับ 

สอบในระบบมหิดลโควตา 

สอบในระบบแอดมิชชัน่กลาง 

สอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ 
เช่น กีฬาดนตรี) 

102 

166 

84 

3.54 

3.49 

3.43 

.406 

.409 

.360 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 11  พบว่า  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีวิธีการท่ีเข้าศึกษาโดยการสอบในระบบมหิดลโควตา  มีการปฏิบัติตนตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.54)  รองลงมา คือ สอบในระบบ
แอดมิชชัน่กลาง และสอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬาดนตรี) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (x̄ = 3.49 และ 3.43 ตามล าดบั) 
 
ตารางท่ี 12   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์                       

       ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา    
       จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม วธีิการท่ีเขา้ศึกษา  

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
349 

.555 
54.655 

.278 

.157 

 

1.773 

รวม 351 55.210   
 
จากตารางที่ 12  พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม  ที่มีวิธีการที่เขา้ศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการ
เป็นคนดีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  13  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของการปฏิบติั 
ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามสถานภาพของครอบครัว 

 
สถานภาพของครอบครัว n x̄  S.D. ค่าระดับ 

บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
บิดามารดาแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง 
บิดาหรือมารดาเสียชีวติหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 

289 
38 
25 

3.48 
3.54 
3.53 

.394 

.465 

.317 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 13  พบว่า  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม ท่ีสถานภาพของครอบครัวบิดามารดาแยกกนัอยู่หรือหย่าร้าง และบิดาหรือมารดา
เสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต มีการปฏิบตัิตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็น
คนดีอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.54 และ 3.53) รองลงมา คือ บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั (x̄  = 3.48) 
 
ตารางท่ี 14   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                     ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา  
                     จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามสถานภาพของครอบครัว  
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
349 

.146 
55.064 

.073 

.158 

 

.463 

รวม 351 55.210   
 

จากตารางท่ี 14  พบว่า  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีสถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นการเป็นคนดีไม่แตกต่างกนั 
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ส่วนที ่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) เพื่อตอ้งการทราบถึงมุมมองและ
การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัมหิดล หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อน าไปจดัการปัญหาและส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตอนั
พึงประสงคข์องนกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 

ในการการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัศึกษาระดบั
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นคุณลกัษณะ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 1) 
นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านกีฬา จ านวน 3 คน 3) นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จ  านวน 2 คน และ 4) นักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านความประพฤติท่ีดีงาม 
จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือก คือ เป็นรางวลัท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก
มหาวิทยาลยัมหิดลหรือไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ในระหวา่งปี พ.ศ.2555 – 2557 โดย
ผา่นความเห็นชอบของจากกรรมการกลัน่กรองของกองกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูร่้วม
ในการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษา และผูว้ิจยัไดอ้อกแบบประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวจิยัไว ้4 ประเด็น ไดแ้ก่  

1.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นขยนั มีค าถาม 3 ประเด็น ดงัน้ี  
1) การวางแผนในการเรียนทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว 2) การปฏิบติัตน 3) การ 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นอดทน มีค าถาม 4 ประเด็น ดงัน้ี  

1) อดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ 2) การอดทนต่อสถานการณ์ท่ีท าให ้
เกิดความโกรธและความเจ็บใจ 3) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือ
ความกดดนั 4) การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก เพื่อใหกิ้จกรรม
ท่ีท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

3.ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีค าถาม 5 ประเด็น ดงัน้ี  
1) เป้าหมายสูงสุดในชีวติขณะท่ีเป็นนกัศึกษา 2) เป้าหมายสูงสุดในชีวติในอนาคต 
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หลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษา 3) วิธีการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวิต
ดา้นการเรียนและดา้นการด าเนินกิจกรรมในชีวิต 4) การด าเนินการท่ีจะน าตวัเองกา้วไปไปสู่มาตรฐานท่ีดี
เลิศในการท ากิจกรรมในชีวติ 5) ความคิดเห็นท่ีมีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยู่
ในระดบัสูง อนัจะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวติ  

4.ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการ 
เป็นคนดีอนัท าใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น มีค าถาม 6 ประเด็น ดงัน้ี 

1) แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ 2) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจาก
ครอบครัวท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ  3) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษา
ท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ 4) การมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 
3 ดา้น คือ ด้านขยนั ด้านอดทน และดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีส่วนช่วยผลกัดนัให้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จ 5) ความคิดเห็นต่อการรู้จกัการวางแผนชีวิต การจดัล าดบัความส าคญัในชีวิตอยา่ง
เหมาะสม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การแบ่งเวลาให้เป็น ฯลฯ เป็นปัจจัยท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 6) ปัจจยัอ่ืนท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดนั สนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จ  

ในการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากผูว้ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลและได้น าเสนอผลไวใ้นขา้งตน้แล้ว ผูว้ิจยั ได้น าเสนอผลการสัมภาษณ์ มุมมองและการ
ปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นต่างๆ จ านวน 10 คน ดงัน้ี  

 

สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองและการปฏิบัติตนเกีย่วกับ
การมี คุณลักษณะอันพึ งประสง ค์ ด้ านการ เ ป็นคนดี ของ นัก ศึกษาระดับป ริญญาบัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านต่างๆ คือ 1. ด้านการเรียนดี จ านวน 3 คน 2.ด้านกฬีา จ านวน 3 คน 3.ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จ านวน 2 คน  4.ด้านความประพฤติที่ดีงาม จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1.ด้านขยนั 
 1.1 การวางแผนในระยะส้ันและระยะยาว ตามบริบทของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี  ดา้น
กีฬา ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดา้นความประพฤติดี  

จากการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีการปฏิบัติตนในแผนระยะสั้ น โดยจะมีการเตรียมตวัหรือ
เตรียมการก่อนจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ส่วนในแผนระยะยาว  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนโดยจะวางแผน
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และตั้งเป้าหมายอย่างชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลงานหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม
เพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 
 “ จะมีการดูตารางเรียนและอ่านหนงัสือมาก่อนล่วงหนา้ โดยจะอ่านตาม course syllabus และ
จะอ่านเอกสารประกอบการเรียน/สไลด์ท่ีอาจารยแ์จกหรือท่ีไดรั้บต่อมาจากรุ่นพี่ก่อนเร่ิมเรียนทุกคร้ัง ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 
 “ จะมีการวางแผนการอ่านหนงัสือและเตรียมตวัอ่านหนงัสือก่อนสอบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 
และจะอ่านซ ้ าก่อนสอบ 2-3 รอบ ”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 

“ น าขอ้บกพร่องของการแข่งขนักีฬาแต่ละคร้ังมาปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา คนท่ี 1) 
“ มีการประเมินกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ทุกคร้ังหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้ ”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์

ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ คนท่ี 1) 
“ รู้จกัการตั้งเป้าหมายชีวติให้ชดัเจน และจดัล าดบัความส าคญัของชีวติใหดี้ ”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้น

ความประพฤติท่ีดีงาม คนท่ี 2) 
1.2 การปฏิบัติตน ตามบริบทของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี  ดา้นกีฬา ดา้นกิจกรรม

บ าเพญ็ประโยชน์ ดา้นความประพฤติดี   
จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษามีการประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งตามคุณลกัษณะ

ของตนเอง โดยมีการปฏิบติัด้วยความตั้งใจ มีการทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดความช านาญอยู่เสมอ มี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ มีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีโดยจะใหค้วามร่วมมือในการท างานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาจะขอค าปรึกษาจากคนท่ีมีความรู้มากกว่า และจะวางตนให้มีความ
เหมาะสมตามกาลเทศะ  ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ท่ีไดก้ล่าววา่ 
 “ ใน 1 เร่ืองจะตอ้งอ่านจากหนงัสือมากกว่า 3 เล่ม เพื่อให้เห็นจุดเด่น-จุดดอ้ย ของหนงัสือ ซ่ึง
จะท าให้มีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน นอกจากนั้นในการอ่านหนังสือแต่ละคร้ังจะตอ้งอ่านมากกว่า 10 รอบ 
เพราะการอ่านเพียง 1-2 รอบ คือการอ่านเพื่อจ าไปสอบ แต่ถา้อ่าน 5-10 คร้ังข้ึนไปจะท าให้เกิดความ
เขา้ใจและน าความรู้จ าไปใชไ้ดต้ลอดชีวติ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 

“ จะซ้อมกีฬาอย่างจริงจงัเพื่อท าให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัยเพราะเม่ือถึงเวลาท าการ
แข่งขนัแลว้จะไดไ้ม่มีปัญหา” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา คนท่ี 2) 
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“ รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตอ้งรู้จกัเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อน เพื่อจะได้น ามาสร้างให้
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึน ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นความประพฤติท่ีดีงาม คนท่ี 1) 

“ ควรรู้จกักล่าวค าวา่ สวสัดี ขอโทษ ขอบคุณ ขออภยั ให้เกิดเป็นความเคยชิน ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ดา้นความประพฤติท่ีดีงาม คนท่ี 2) 

1.3 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามบริบทของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี  ดา้น
กีฬา ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดา้นความประพฤติดี  

จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนโดยการจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ อยา่ง
คุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการอ่านหนังสือและสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและตาม
แหล่งขอ้มูลต่างๆ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการเรียนและการท ากิจกรรมอยา่งเหมาะสม มีการทบทวน
ความรู้และฝึกฝนตนเองจนเกิดความช านาญ สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด มีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโ้ดยไม่พลัดวนัประกันพรุ่งและจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยจดัข้ึน  ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จก่อนท าอย่างอ่ืน โดยในเวลาเรียนจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มท่ี 
เม่ือถึงเวลาพกัผ่อนก็จะพกัผ่อนอย่างเต็มท่ี การเรียนจะตอ้งมาก่อนส่วนการพกัผ่อนท าทีหลงั” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 
 “ จะแบ่งเวลาในตารางเรียนและตารางการฝึกซ้อมกีฬาให้ดี เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัทั้ง 
2 อยา่ง ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา คนท่ี 1) 

“ จะวางแผนส่ิงท่ีท าในแต่ละวนั เช่น แบ่งเวลาในการเรียนและทบทวนบทเรียน หรือท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งท าตามแผนท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ดา้นความประพฤติท่ีดีงาม คนท่ี 2) 
2. ด้านอดทน  

2.1 อดทนต่อส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงยั่วยุต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อด้านเรียนดี ด้านกีฬา 
ด้านกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และด้านความประพฤติดี   

จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะพิจารณาไต่ตรองและแยกแยะส่ิงท่ีควรท าและ
ไม่สมควรท าได ้ มีการปฏิบติัตนโดยการตั้งใจท างานและจะไม่พูดคุยหยอกลอ้กนัในระหว่างท่ีท างาน 
ไม่ยุง่เก่ียวกบัอุปกรณ์การส่ือสารท่ีเป็น Social Network ในขณะท่ีท างานหรือท ากิจกรรม จะพูดดีและ
ปฏิบติัดีต่อเพื่อนท่ีไม่ชอบให้เป็นปกติเหมือนท่ีปฏิบติักบัเพื่อนคนอ่ืนทัว่ไป แยกแยะระหวา่งเร่ืองเรียน
และเร่ืองส่วนตวัออกจากกนัและจะไม่เอามารวมกนั โดยจะใช้สติในการพิจารณากลัน่กรองในการ
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แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และจะหลีกเล่ียงการปะทะหรือลดการเผชิญหนา้ ทั้งน้ีจะเคารพในการตดัสินใจ
ของเพื่อนรวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

“ ถ้าเพื่อนชวนคุยจะแค่พยกัหน้าตอบรับและจะบอกเพื่อนท่ีชวนคุยว่าขอเรียนก่อนหลงัเลิก
เรียนแลว้ค่อยคุยกนั ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 

“ ท าทุกอยา่งให้เป็นปกติ ไม่แสดงความรู้สึกท่ีไม่ชอบออกมา โดยให้มองความส าคญัไปท่ีงาน
มากกวา่ใหค้วามส าคญัไปท่ีคน ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 3) 

“ ไม่ตดัสินเพื่อนก่อนท่ีจะได้เรียนรู้นิสัยท่ีแทจ้ริง และไม่ควรสร้างศตัรูเพราะจะท าให้การ
ท างานมีปัญหา แต่ควรหาวิธีเปล่ียนทศัคติเพื่อนหรือสร้างมิตรภาพให้เกิดข้ึนจะดีกวา่ ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ดา้นความประพฤติท่ีดีงาม คนท่ี 2) 

2.2 การอดทนต่อสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความโกรธและความเจ็บใจ  ตามบริบทของนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี ดา้นกีฬา ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ดา้นความประพฤติดี 

จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการใชค้วามอดทน อดกลั้นไดแ้มอ้ยูใ่น
สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความโกรธและความเจ็บใจ มีการปฏิบติัตนโดยการยอมรับฟังขอ้บกพร่องของ
ตนเองและน าขอ้บกพร่องนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิ่งข้ึน น าค าต่อวา่ เสียดสี นินทา หรือค าสบประมาท
มาเป็นตวักระตุน้ให้อยากพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน ใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองระงบัอารมณ์ของ
ตนเองโดยไม่แสดงออกทางสีหน้าหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม โดยจะใช้วิธีการน่ิงเงียบและไม่ตอบ
โต ้ทั้งน้ีจะใชเ้หตุผลมากกวา่การใชอ้ารมณ์  ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

“ ไม่เก็บเอาค าพูดคนอ่ืนมาใส่ใจมากจนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดความเครียดและไม่มีผลดีกบั
ตวัเอง ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 

 “ การท่ีมีคนชมเชยอยู่ตลอดเวลาเป็นส่ิงท่ีน่ากลัวเพราะจะท าเกิดการหลงตัวเอง ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 

“ เราไม่ใช่คนดีแต่เป็นเพียงคนหน่ึงท่ีอยากท าให้สังคมดีข้ึน ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการสร้าง
ศตัรูแต่ให้รู้จกัการผูกมิตรและสร้างมิตรภาพให้เกิดข้ึน ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
คนท่ี 2) 

2.3 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน ตามบริบทของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี ดา้นกีฬา ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดา้นความประพฤติดี 
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จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการระงบัยบัย ั้งตนเองไดแ้มจ้ะอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติ  มีการปฏิบติัตนโดยการเตรียมตวัและเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหนา้ มี
การฝึกซ้อมใหเ้กิดความช านาญเพื่อจะไดล้ดความประหม่า รู้จกัการสร้างก าลงัใจและสร้างความเช่ือมัน่
ให้กับตนเอง ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติจะปลีกตวัออกมาเพื่อท าการประเมินตนเองและทบทวน
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รู้จกัท าความเขา้ใจในสถานการณ์และใชส้ติในการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้
แสดงกิริยาท่ีไม่พึงประสงค์ออกมา  รู้จกัการใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือ
ยอมรับฟังขอ้บกพร่องของตนเองเพื่อท่ีจะน ามาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ จะเตรียมตวัเองให้พร้อม จดัล าดับส่ิงท่ีต้องท าก่อน-หลัง เพื่อลดความประหม่า ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดา้นความประพฤติดี คนท่ี 1) 

“ รู้จกัการใหก้ าลงัใจตนเองและตั้งสมาธิไม่ใหจิ้ตใจวอกแวก ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา คนท่ี 3) 
“ จะน่ิงไม่พูดตอนท่ีก าลงัโมโหเพราะจะท าให้ขาดสติ ส่ิงท่ีพูดออกไปแลว้ไม่สามารถเรียก

กลบัมาแกไ้ขใหม่ได”้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 
2.4 การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและความยากล าบาก เพื่อให้กิจกรรมที่

ท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตามบริบทของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั ดา้นเรียนดี ดา้นกีฬา ดา้นกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ดา้นความประพฤติดี 

จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และมีความ
มุ่งมัน่ปฏิบติัตนดว้ยความเพียรพยายามท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้บรรลุตามเป้าหมาย  มีการปฏิบติัตนโดย
การท ากิจกรรมทุกอย่างให้เต็มท่ี ท าให้ดีท่ีสุดทุกคร้ังและท าดว้ยความสนุก มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
และสร้างความมีวินยัในตนเอง มีการประเมินตนเองเพื่อหาขอ้บกพร่องและน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน 
มีการทบทวนความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดเป็นความช านาญ มีการตั้ งเป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีแผนส ารองเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ  
เม่ือมีปัญหาจะขอค าแนะน าจากอาจารย ์พ่อแม่ หรือรุ่นพี่ รวมไปถึงการรู้จกัผ่อนคลายความเครียด  ดงัจะ
เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ ท าทุกอยา่งใหเ้หมือนเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีจะไดท้  า” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 1) 
“จะหาข้อบกพร่องของตวัเองและน ามาแก้ไข โดยถามตวัเองว่าไม่เขา้ใจในจุดไหมแล้วจึง

ปรับแกไ้ขในจุดนั้น” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 
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“ จะวางแผนชีวิตและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การไม่รู้จกัการวางแผนจะท าให้ใช้ชีวิตและท า
กิจกรรมอ่ืนไปเร่ือยๆ โดยไม่มีทิศทาง จึงท าให้เสียเวลาและใช้พลงังานมาก” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ดา้นความ
ประพฤติดี  คนท่ี 2) 

 “ ไม่ให้ความสนใจกบักิจกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เท่ียวเล่น ด่ืมเหลา้ ควร
เก็บเวลาเหล่านั้นไวพ้กัผอ่นจะดีกวา่ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 3) 
 
3. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน   

3.1 เป้าหมายสูงสุดในชีวติขณะทีเ่ป็นนักศึกษา 
จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงจะเรียนใหจ้บการศึกษาใน

ระดบัชั้นปริญญาตรี  ท าผลการเรียนให้ไดเ้กียรตินิยม ท าหน้าท่ีของการเป็นนกัศึกษาให้ดีท่ีสุด จะเก็บ
เก่ียวความรู้และประสบการณ์จากการเป็นนกัศึกษาใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ จะเรียนให้จบปริญญาตรี โดยมีผลการเรียน 3.00 ข้ึนไปเท่านั้น จะเป็นเด็กดีและจะท าให้พ่อ
แม่ไดภ้าคภูมิใจ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 2) 

“ ชีวิตนกัศึกษาเป็นชีวิตท่ีท าอะไรก็ไดต้ามใจ ดงันั้นจะท าอะไรจงท าให้ดีท่ีสุด ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์
ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ คนท่ี 2) 

3.2 เป้าหมายสูงสุดในชีวติในอนาคตหลงัจากทีไ่ด้ส าเร็จการศึกษา 
จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษาส่วนใหญ่จะหางานท าท่ีมีความมัน่คง  ตอบแทนและเล้ียงดูผูมี้

พระคุณ  พฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ยการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กบัสังคม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม ท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ จะหางานท าท่ีมัน่คงเพื่อท่ีจะเล้ียงครอบครัวและพ่อแม่ได้ จากนั้นถึงจะกลับมาเรียนต่อ
ปริญญาโทภายหลงั” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 2) 

“ จะตอบแทนผูมี้พระคุณ บิดา มารดา และท างานตามอุดมการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
สร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ คนท่ี 1) 

3.3 วธีิการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวิตด้านการเรียนและด้าน
การด าเนินกจิกรรมในชีวติ 
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จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการตั้งเป้าหมายให้ชดัเจน
ก่อนปฏิบติั ลงมือปฏิบติัดว้ยความตั้งใจ  มีการประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข  รู้จกัการ
ให้ก าลงัใจตนเอง และมีการผ่อนคลายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ จะตั้งเป้าหมายของตวัเองให้ชัดเจนและหาวิธีการท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 

“ มีการทบทวนตนเอง เรียนรู้คนอ่ืนและคนรอบขา้งควบคู่กนัไป ตอ้งมีสติรู้ตวั มีปัญญารู้ติด ใน
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ คนท่ี 1) 

“ อุปสรรคของการเรียน คือ ความข้ีเกียจ  ถา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะอ่านหนงัสือควรรู้จกัหาวิธีผ่อน
คลายตวัเองก่อน เม่ือสมองและใจพร้อมแล้วจึงค่อยมาอ่านหนังสือซ่ึงจะท าให้จกจ าได้ดีข้ึน ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดา้นเรียนดี  คนท่ี 1) 

3.4 การด าเนินการทีจ่ะน าตัวเองก้าวไปสู่มาตรฐานทีด่ีเลิศในการท ากจิกรรมในชีวติ 
จากการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการมีความพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา มีการประเมินหาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข และควรจะอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การพฒันา  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ท่ีไดก้ล่าววา่ 

“ จะหาความรู้เพิ่มเติมและพฒันาตนเองอยู่เสมอ และจะตอ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีจะน าพา
ตนเองไปสู่การพฒันาและใชชี้วติดว้ยความไม่ประมาท ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 

“ ตั้งใจท าการฝึกซอ้มอยา่คิดวา่ตวัเองเป็นน ้าเตม็แกว้แต่ควรคิดวา่ตวัเองยงัสามารถพฒันาข้ึนไป
ไดอี้กจึงจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี คนท่ี 3) 

3.5 ความคิดเห็นทีม่ีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานทีอ่ยู่ในระดับสูง อันจะ
ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวติ 

จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการใชเ้ป็นแรงผลกัดนัและ
เป็นแรงจูงใจท่ีอยากท าให้ตนเองกา้วไปสู่ความส าเร็จ การใชค้วามทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อ
ผลงานท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนใหเ้กิดประโยชน์จะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูอ่ื้นมากข้ึน ท าใหเ้กิดความพยายามท่ีจะ
ฝึกฝนตนเองหรือปฏิบติัให้มากข้ึนจนกวา่จะประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยจะคาดหวงัใน
ส่ิงท่ีเป็นไปได้และข้ึนอยู่กับความสามารถของตนเองด้วย  ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
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นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ ใช้เป็นแรงกระตุน้ให้ตนเองอยากท่ีจะพฒันาไปขา้งหน้า ในขณะเดียวกนัคนท่ีไม่มีความ
ทะเยอทะยานหรือไม่มีความคาดหวงัจะกลายเป็นคนท่ีหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 2) 

“ ความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนจะท าให้เกิดการกระตุน้และผลกัดนั ซ่ึงจะเป็น
ทางลดัไปสู่ความส าเร็จไดเ้ร็วยิง่ข้ึน ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นความประพฤติดี  คนท่ี 1) 
 
4. มุมมองและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีอันท าให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละด้าน 

4.1 แรงบันดาลใจทีส่่งผลต่อการประสบความส าเร็จ 
จากการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก พ่อแม่  

อาจารย ์ นักกีฬาท่ีช่ืนชอบ  เพื่อนร่วมทีม  ภาพยนตร์ก าลังภายใน  การขาดโอกาสทางสังคม  และการได้เห็น
แบบอย่างท่ีดีจากรุ่นพี่  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

“ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพอ่แม่เพราะพอ่แม่มีความยากล าบากในการส่งเสียให้เรียนหนงัสือ ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี  คนท่ี 2) 

“ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการดูหนงัจีนก าลงัภายใน เพราะประทบัใจลีลาการร่ายร าท่ีใช้ส่วน
ต่างๆ ของร่างกายเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งสวยงาม” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 2) 

“ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการขาดโอกาสทางสังคม จึงเป็นแรงผลกัดนัอยากให้คนอ่ืนท่ีขาดโอกาส
ไดรั้บส่ิงท่ีดีๆ ไดรั้บโอกาสทางสังคมเหมือนท่ีตนเองเคยไดรั้บมา” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 2) 

4.2 การสนับสนุน ผลกัดันหรือส่งเสริมจากครอบครัวทีส่่งผลต่อการประสบความส าเร็จ 
จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ ครอบครัวมีส่วนให้การ

สนบัสนุน ผลกัดนั หรือส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จ ครอบครัวเปิดโอกาสให้ตดัสินใจ ให้โอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น ให้การสนบัสนุนทุนทรัพย ์ใหค้  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามรักความอบอุ่น ให้
การเอาใจใส่ดูแล ใหก้ารกล่อมเกลาจิตใจ สอนใหรู้้จกัผดิหวงัและเปิดโอกาสใหไ้ดล้องผดิลองถูก  ดงัจะ
เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ ครอบครัวให้ความรักความเขา้ใจ ไม่ปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ ให้ความอบอุ่นและกล่อม
เกลาจิตใจใหเ้ป็นคนละเอียดอ่อน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ คนท่ี 2) 
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“ ครอบครัวให้การอบรมเล้ียงดูและสอนให้ลูกรู้จกัการคิดเป็นท าเป็น ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ด้าน
ความประพฤติดี คนท่ี 2) 

4.3 การสนับสนุนผลักดันหรือส่งเสริมจากสถาบันการศึกษาที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ
จากการศึกษา 

จากการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นและมีพื้นท่ีให้นกัศึกษาได้แสดงความสามารถหรือไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั มี
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการปฏิบติัต่อนกัศึกษาเหมือนเป็นคนในครอบครัว สอนทกัษะชีวิต
ท่ีนอกเหนือจากบทเรียนในห้อง มีการบริการท่ีดี เช่น ระบบ E-Lecture บริการตรวจสุขภาพ บริการ
ให้ยืมจกัรยาน มีการจดักิจกรรม Job Fair มีการปลูกฝังความสามคัคีและหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม  
มีปณิธานเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจร่วมกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี มีบุคลากร อาจารยท่ี์มี
คุณภาพและมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และปฏิบติัต่อนกัศึกษาเหมือนคนในครอบครัวสามารถ
ขอค าปรึกษาไดต้ลอด” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นเรียนดี  คนท่ี 1) 

“ มหาวิทยาลัยสร้างคน สร้างความรู้ ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดีและมีคุณธรรม” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดา้นเรียนดี  คนท่ี 3) 

“ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เปิดพื้นท่ีและมีเวทีให้
นกัศึกษาไดแ้สดงความสามารถ มีผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนการท ากิจกรรมต่าง  ๆของนกัศึกษา ให้
สิทธิในการเรียนรู้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นความประพฤติท่ีดี  คนท่ี 1) 

4.4 การที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านขยัน 
ด้านอดทน และด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีส่วนช่วยผลกัดันให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ   

จากการศึกษา  พบว่า  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ การมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 ดา้น มีส่วนช่วยผลกัดนัใหไ้ดมี้โอกาสประสบความส าเร็จ 
โดยการท าให้จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด ท าใหมี้ผลการศึกษาดีข้ึน ช่วยในการฝึกฝนความมีวนิยัใน
ตนเอง ท าให้แบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ตนเองอยากประสบ
ความส าเร็จทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัตนของตนเองดว้ย รวมถึงเป็นตวัหล่อหลอมให้ตนเองเป็นคนท่ีมี
คุณภาพและท าให้มีความพร้อมก่อนท่ีจะออกไปสู่สังคมภายนอก  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 
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 “ ปัจจยัทั้ง 3 ด้าน เป็นตวักระตุ้นส าหรับคนท่ีอยากจะพฒันาตนเอง ถ้าไม่มีความต้องการ
พฒันาตนเองก็จะเป็นคนท่ีหยุดอยูก่บัท่ี ซ่ึงมีค่าเท่ากบัวา่ก าลงัเดินถอยหลงั” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์  คนท่ี 2) 

4.5 การรู้จักวางแผนชีวติ การจัดล าดับความส าคัญในชีวติอย่างเหมาะสม การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การแบ่งเวลาให้เป็นฯลฯ เป็นปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ   

จากการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ท าให้สามารถประเมินตนเองได้ และเป็นกรอบบงัคบัให้ชีวิตด าเนินไปอย่างมีระบบ
ระเบียบ ช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัของชีวติ เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินชีวติโดยจะไม่ท าใหเ้สียเวลา
เปล่า  ท าให้บริหารจดัการชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยท าให้การท างาน การเรียน และการท ากิจกรรมต่าง  ๆ
สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเป็นตวัช่วยให้สามารถแกไ้ขปัญหาชีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ และเป็นการฝึกวินยั
ของตนเองดว้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

“ มีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จเพราะคนท่ีไม่รู้จกัการจดัล าดับความส าคญัในชีวิตให้
เหมาะสม ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ แบ่งเวลาไม่เป็น จะท าให้บุคคลนั้นใชชี้วิตไปวนัๆ ไม่มีทิศทาง 
ไม่มีเป้าหมายและท าใหป้ระสบความส าเร็จไดย้าก ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 3) 

“ ถ้ารู้จกับริหารจดัการชีวิตได้อย่างเหมาะสมจะท าให้การท างาน การเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ 
สามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ห่วงหนา้พะวงหลงั” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  คนท่ี 2) 

4.6 ปัจจัยอืน่ทีจ่ะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดันสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ 
จากการศึกษา  พบว่า  นักศึกษามีส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ ปัจจยัจากการได้รับ

ก าลังใจจากครอบครัว  ปัจจยัด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน  ปัจจยัด้านแรงจูงใจ  ปัจจยั
ทางด้านส่ิงแวดล้อม มีปัจจยัด้านบริบทของสภาพสังคมท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปัจจยัด้านการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การปฏิบติัของตวัเอง  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 “ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ ตวัเอง เพราะต่อให้มีแนวทางหรือวิธีการต่างๆ มากมายท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จแต่ถ้าตนเองไม่ปฏิบติั ไม่ฝึกฝน ไม่เอามาประยุกต์ใช้มนัก็จะเปล่าประโยชน์ แต่คนท่ี
รู้จกัน ามาใชจ้ะท าให้ไดรั้บประโยชน์และน าตนเองไปสู่ความส าเร็จได”้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกีฬา  คนท่ี 2) 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะวชิา วธีิการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพครอบครัว 3) เพื่อศึกษามุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา 

จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)   

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นต่างๆ โดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็นคุณลกัษณะ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 1) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นการเรียนดี จ านวน 3 คน 2) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นกีฬา จ านวน 
3 คน 3) นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 2 คน และ 4) 
นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความประพฤติท่ีดีงาม จ านวน  2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน เพื่อ
เป็นผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 โดยมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือก คือ เป็นรางวลัท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากมหาวิทยาลยัมหิดลหรือไดรั้บ
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ในระหวา่งปี พ.ศ.2555 – 2557 โดยผา่นความเห็นชอบของจากรรมการ
กลัน่กรองของกองกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นผูร่้วมในการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 
1. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  สามารถสรุปผลการวิจยั
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี คือ  

1.จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ านวน 352 คน พบวา่ ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.5 เป็นนกัศึกษาคณะวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.4 มีวิธีการเขา้ศึกษาโดยการสอบในระบบแอดมิชชนักลาง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีสภาพการ
พกัอาศยัอยูห่อพกั/อยูก่บับุคคลอ่ืน จ านวน 208 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีสถานภาพของครอบครัว
บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 
 2. การวิเคราะห์ระดบัการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการ
เป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
พบว่า  การปฏิบติัตนตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( x̄ =
3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 
3.57) รองลงมา คือ ดา้นขยนัและดา้นอดทน อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄ = 3.47 และ 3.45 ตามล าดบั) 

3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น
การเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั โดยใช้ค่า t - test และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐมจ าแนกตาม คณะ
วิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา สถานภาพของครอบครัวโดยใช้โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One–Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้จิยัจะด าเนินการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ Scheffe' สรุปไดด้งัน้ี 
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3.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมี
เพศต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาหญิงมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี
มากกวา่นกัศึกษาชาย (x̄ = 3.56 และ 3.38 ตามล าดบั) 

3.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นการเป็นคนดีมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 (x̄  = 3.60 และ 3.41 ตามล าดบั) 

3.3 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีสภาพการ
พกัอาศยัต่างกนั  มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมี
สภาพการพกัอาศยัอยูบ่า้นกบับิดาและ/หรือมารดา มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคน
ดีมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีสภาพการพกัอาศยัอยูห่อพกั/อยูก่บับุคคลอ่ืน (x̄  = 3.51 และ 3.48 ตามล าดบั) 

3.4 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  ท่ี
ศึกษาอยูใ่นคณะวชิากลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการปฏิบติัตนตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.57 และ 3.52 ตามล าดบั)  รองลงมา
คือ  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄ = 3.45) 

3.5 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมีวิธีการเขา้
ศึกษาโดยการสอบในระบบมหิดลโควตา มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี อยูใ่น
ระดบัมาก (x̄ = 3.54) รองลงมา คือ กลุ่มท่ีสอบในระบบแอดมิชชัน่กลาง และกลุ่มท่ีสอบในระบบรับตรงของคณะ 
(ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬาดนตรี) อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.49 และ 3.43 ตามล าดบั) 

3.6 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม กลุ่ม
ท่ีมีสถานภาพของครอบครัวบิดามารดาแยกกนัอยูห่รือหยา่ร้าง และกลุ่มท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือ
ทั้งบิดามารดาเสียชีวิต มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีอยูใ่นระดบัมาก 
(x̄  = 3.54 และ 3.53) รองลงมา คือ กลุ่มท่ีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั (x̄  = 3.48) 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กบันกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ จ านวน 10 คน เพื่อ
วิเคราะห์มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกับการมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ สามารถสรุปการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 
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4.1 ดา้นขยนั   
4.1.1 การวางแผนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  พบวา่  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนใน 

แผนระยะสั้ น โดยจะมีการเตรียมตวัหรือเตรียมการก่อนจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ส่วนในแผนระยะยาว  
นกัศึกษามีการปฏิบติัตนโดยจะวางแผนและตั้งเป้าหมายอย่างชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการ
ประเมินผลงานหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมเพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิง่ข้ึน 

4.1.2 การปฏิบติัตน พบว่า  นกัศึกษามีการประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง 
ตามคุณลักษณะของตนเอง โดยมีการปฏิบติัด้วยความตั้งใจ มีการทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดความ
ช านาญอยูเ่สมอ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ มีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีโดยจะให้ความร่วมมือ
ในการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาจะขอค าปรึกษาจากคนท่ีมีความรู้มากกวา่ และจะ
วางตนใหมี้ความเหมาะสมตามกาลเทศะ   

4.1.3 การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  พบวา่  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนโดยการจดัสรร 
เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างคุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการอ่านหนงัสือและสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและตามแหล่งข้อมูลต่างๆ มีการจดัล าดับความส าคญัของการเรียนและการท า
กิจกรรมอยา่งเหมาะสม มีการทบทวนความรู้และฝึกฝนตนเองจนเกิดความช านาญ สามารถรับผิดชอบงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวโ้ดยไม่พลดัวนัประกนัพรุ่งและ
จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะหรือมหาวทิยาลยัจดัข้ึน   

4.2 ดา้นอดทน  
  4.2.1 อดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงย ัว่ยุต่างๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อดา้นเรียนดี 
ดา้นกีฬา  ดา้นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และดา้นความประพฤติดี  พบวา่  นกัศึกษามีความสามารถใน
การพิจารณาไตร่ตรองและแยกแยะส่ิงท่ีควรท าและไม่สมควรท าได ้ มีการปฏิบติัตนโดยการตั้งใจท างาน
และไม่พูดคุยหยอกลอ้กนัในระหวา่งท่ีท างาน ไม่ยุ่งเก่ียวกบัอุปกรณ์การส่ือสารท่ีเป็น Social Network 
ในขณะท่ีท างานหรือท ากิจกรรม มีการพูดดีและปฏิบติัดีต่อเพื่อนท่ีไม่ชอบให้เป็นปกติเหมือนท่ีปฏิบติั
กบัเพื่อนคนอ่ืนทัว่ไป แยกแยะระหวา่งเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวัออกจากกนัและไม่เอามารวมกนั โดย
ใช้สติในการพิจารณากลัน่กรองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และหลีกเล่ียงการปะทะหรือลดการ
เผชิญหนา้ ทั้งน้ีจะเคารพในการตดัสินใจของเพื่อนรวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย   
  4.2.2 การอดทนต่อสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความโกรธและความเจ็บใจ   พบว่า  
นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการใชค้วามอดทน อดกลั้นไดแ้มอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความ
โกรธและความเจ็บใจ มีการปฏิบติัตนโดยการยอมรับฟังขอ้บกพร่องของตนเองและน าขอ้บกพร่องนั้น
มาปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน น าค าต่อว่า เสียดสี นินทา หรือค าสบประมาทมาเป็นตวักระตุน้ให้อยากพฒันา
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ตนเองให้ดียิ่งข้ึน ใชส้ติในการพิจารณาไตร่ตรองระงบัอารมณ์ของตนเองโดยไม่แสดงออกทางสีหนา้หรือการ
กระท าท่ีไม่เหมาะสม โดยจะใชว้ธีิการน่ิงเงียบและไม่ตอบโต ้ทั้งน้ีจะใชเ้หตุผลมากกวา่การใชอ้ารมณ์ 
  4.2.3 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนั พบวา่  
นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการระงบัยบัย ั้งตนเองไดแ้มจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติ  มีการ
ปฏิบติัตนโดยการเตรียมตวัและเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหนา้ มีการฝึกซ้อมใหเ้กิดความช านาญเพื่อ
จะไดล้ดความประหม่า รู้จกัการสร้างก าลงัใจและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง ในสถานการณ์ท่ีไม่
เป็นปกติจะปลีกตวัออกมาเพื่อท าการประเมินตนเองและทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รู้จกัท าความ
เขา้ใจในสถานการณ์และใชส้ติในการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ใหแ้สดงกิริยาท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมา  รู้จกั
การใช้สติมากกวา่ใช้อารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือยอมรับฟังขอ้บกพร่องของตนเองเพื่อท่ีจะ
น ามาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน   

4.2.4 การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบากเพื่อใหกิ้จกรรม 
ท่ีท  าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  พบวา่  นกัศึกษามีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และมีความ
มุ่งมัน่ปฏิบติัตนดว้ยความเพียรพยายามท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  มีการปฏิบติัตนโดยการท า
กิจกรรมทุกอย่างให้เต็มท่ี ท าให้ดีท่ีสุดทุกคร้ังและท าดว้ยความสนุก มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสร้าง
ความมีวินัยในตนเอง มีการประเมินตนเองเพื่อหาข้อบกพร่องและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน มีการ
ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดเป็นความช านาญ มีการตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ
โดยจะมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีแผนส ารองเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ  เม่ือมีปัญหาจะขอ
ค าแนะน าจากอาจารย ์พอ่แม่ หรือรุ่นพี่ รวมไปถึงการรู้จกัผอ่นคลายความเครียด   

4.3 ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
4.3.1 เป้าหมายสูงสุดในชีวติของท่านในขณะท่ีเป็นนกัศึกษา พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มี 

การปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงจะเรียนให้จบการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี  ท าผลการเรียนให้ไดเ้กียรตินิยม ท า
หนา้ท่ีของการเป็นนกัศึกษาใหดี้ท่ีสุด จะเก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์จากการเป็นนกัศึกษาใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

4.3.2 เป้าหมายสูงสุดในชีวติในอนาคตหลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษาแลว้ พบวา่  
นกัศึกษาส่วนใหญ่จะหางานท าท่ีมีความมัน่คง  ตอบแทนและเล้ียงดูผูมี้พระคุณ พฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ย
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม   

4.3.3 วิธีการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวิตดา้นการ 
เรียนและด้านการด าเนินกิจกรรมในชีวิต พบว่า นักศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการ
ตั้งเป้าหมายให้ชดัเจนก่อนปฏิบติั ลงมือปฏิบติัดว้ยความตั้งใจ มีการประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องมา
ปรับปรุงแกไ้ข รู้จกัการใหก้ าลงัใจตนเอง และมีการผอ่นคลายตนเองดว้ยวธีิการต่างๆ 

4.3.4 การด าเนินการท่ีจะน าตวัเองกา้วไปสู่มาตรฐานท่ีดีเลิศในการท ากิจกรรมในชีวติ  พบวา่   
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นักศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการ
ประเมินหาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข และควรจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การพฒันา 

4.3.5 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่นระดบั 
สูงอนัจะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวิต พบวา่  นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึง
การใช้เป็นแรงผลักดันและเป็นแรงจูงใจท่ีอยากท าให้ตนเองก้าวไปสู่ความส าเร็จ การใช้ความ
ทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนให้เกิดประโยชน์จะท าให้ไดเ้ปรียบผูอ่ื้น
มากข้ึน ท าให้เกิดความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองหรือปฏิบติัให้มากข้ึนจนกว่าจะประสบความส าเร็จ
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยจะคาดหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละข้ึนอยูก่บัความสามารถของตนเองดว้ย   

4.4 มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีอนัท า
ใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น 

4.4.1 แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บ 
แรงบนัดาลใจจาก พ่อแม่ อาจารย ์ นกักีฬาท่ีช่ืนชอบ  เพื่อนร่วมทีม  ภาพยนตร์ก าลงัภายใน  การขาด
โอกาสทางสังคม  และการไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีจากรุ่นพี่ 

4.4.2 การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากครอบครัวท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ   
พบว่า  ครอบครัวมีส่วนให้การสนบัสนุน ผลกัดนั หรือส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จ ครอบครัวเปิดโอกาสให้
ตดัสินใจ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้การสนบัสนุนทุนทรัพย ์ให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจ ให้ความรัก
ความอบอุ่น ใหก้ารเอาใจใส่ดูแล ใหก้ารกล่อมเกลาจิตใจ สอนใหรู้้จกัผดิหวงัและเปิดโอกาสใหไ้ดล้องผดิลองถูก   

4.4.3 การสนบัสนุนผลกัดนัหรือส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการประสบ 
ความส าเร็จ พบว่า  มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีพื้นท่ีให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถหรือได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการปฏิบติัต่อ
นกัศึกษาเหมือนเป็นคนในครอบครัว สอนทกัษะชีวิตท่ีนอกเหนือจากบทเรียนในห้อง มีการบริการท่ีดี 
เช่น ระบบ E-Lecture บริการตรวจสุขภาพ บริการให้ยืมจักรยาน มีการจดักิจกรรม Job Fair มีการ
ปลูกฝังความสามคัคีและหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม  มีปณิธานเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจร่วมกนั 

4.4.4 การท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 ดา้น คือ  
ด้านขยนั ด้านอดทน และด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีส่วนช่วยผลกัดนัให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ  
พบวา่  ท าให้จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้มีผลการศึกษาดีข้ึน ช่วยในการฝึกฝนความมีวินยัใน
ตนเอง ท าให้แบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ตนเองอยากประสบ
ความส าเร็จทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัตนของตนเองดว้ย รวมถึงเป็นตวัหล่อหลอมให้ตนเองเป็นคนท่ีมี
คุณภาพและท าใหมี้ความพร้อมก่อนท่ีจะออกไปสู่สังคมภายนอก   

4.5 การรู้จกัวางแผนชีวติ การจดัล าดบัความส าคญัในชีวติอยา่งเหมาะสม การใชเ้วลา 
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วา่งใหเ้กิดประโยชน์ การแบ่งเวลาให้เป็น ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ พบวา่  เป็นปัจจยัท่ี
ท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ท าให้สามารถประเมินตนเองได ้และเป็นกรอบบงัคบัให้ชีวิตด าเนิน
ไปอยา่งมีระบบระเบียบ ช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัของชีวิต เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิต
โดยจะไม่ท าใหเ้สียเวลาเปล่า  ท าให้บริหารจดัการชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยท าใหก้ารท างาน การเรียน 
และการท ากิจกรรมต่างๆ สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเป็นตวัช่วยให้สามารถแกไ้ขปัญหาชีวิตไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ และเป็นการฝึกวนิยัของตนเองดว้ย 

4.6 มีปัจจยัอ่ืนใดอีกบา้งท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดนัสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จ  
พบวา่  ปัจจยัจากการไดรั้บก าลงัใจจากครอบครัว  ปัจจยัดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน  ปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจ  ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีปัจจยัดา้นบริบทของสภาพสังคมท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมายในชีวติ และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การปฏิบติัของตวัเอง   
  
2. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัไดด้งั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1 ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  พบว่า ในภาพรวมอยู่
ระดับปานกลาง ( x̄ =3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน อยู่
ในระดับมาก (x̄ = 3.57) รองลงมา คือ ดา้นขยนัและดา้นอดทน อยู่ในระดบัปานกลาง  (x̄ = 3.47 และ 
3.45 ตามล าดบั) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก ร้อยละ 64.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.4 เป็น
นกัศึกษาคณะวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ร้อยละ 47.2  มีวิธีการเขา้ศึกษาโดยการสอบในระบบ
แอดมิชชัน่กลาง  ร้อยละ 55.4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 ร้อยละ 59.1 มี
สภาพการพกัอาศยัอยูห่อพกั/อยูก่บับุคคลอ่ืน และร้อยละ 82.1 มีสถานภาพของครอบครัวบิดามารดาอยู่
ดว้ยกนั ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่  มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม เปิดให้มีการเรียนการ
สอนในหลากหลายสาขาวชิา โดยในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถจ าแนกตามคณะวชิาได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มวชิา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ซ่ึงบริบทของ
การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป โดยในกลุ่มของวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ซ่ึงจะมุ่งเนน้การเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัให้ผูเ้รียนมีทกัษะในกระบวนการคิด การ
วเิคราะห์ ใชห้ลกัเหตุผล ใชข้อ้เท็จจริงในการตดัสินใจ มีการตั้งสมมติฐานและหาเหตุผลของขอ้เท็จจริง 
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โดยจะมีเน้ือวิชาท่ีมีความยากเพราะเก่ียวขอ้งกบัการดูแลการรักษาสุขภาพร่างกายของมนุษยซ่ึ์งมีความ
ละเอียดอ่อนและมีความซบัซอ้นตามบริบทของการเรียน ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งท าใหต้นเองมีความรู้และ
ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นก่อนท่ีจะกา้วเขา้สู่สายวิชาชีพทางดา้นสุขภาพ 
ในส่วนของกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีจะมุ่งเนน้การเรียนการสอนทางดา้นการปฏิบติัมากกวา่การ
เรียนภาคทฤษฎี และนักศึกษาจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ให้ทนัต่อวิวฒันาการและกระแสของ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมถึงเนน้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ใช้หลกัเหตุผล 
ใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจและหาเหตุผลของข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน  นอกจากนั้ นในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ จะมีจะมุ่งเนน้การเรียนการสอนทางดา้นทฤษฎีหรือศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์รวมถึงหน่วยต่างๆ ของมนุษย ์พฤติกรรมในแง่มุมต่างๆ โดยอาศยัทกัษะ
ในการตีความ การคาดการณ์ วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาและตรรกะความเช่ือส่วนบุคคล ตลอดจนทกัษะ
ทางดา้นการส่ือสารและการใชภ้าษาร่วมดว้ย จากลกัษณะของคณะวชิาท่ีมีความท่ีมีธรรมชาติการเรียนท่ี
แตกต่างกนัจึงท าให้มีการปฏิบติัตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีในระดบัปานกลาง 
ส่วนการท่ีนักศึกษามีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิสูง อธิบายได้ว่าเน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม  มีการปฏิบติัตนโดยการให้ความส าคญักบัการ
เรียนและการท างานเป็นอนัดบัแรก รู้จกัการจดัลบัความส าคญัของชีวิตว่าส่ิงใดตอ้งท าก่อนและท า
ภายหลงั  มีการตั้งเป้าหมายชีวิตอยา่งชดัเจน และมีการวางแผนชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ี
นกัศึกษายงัการประเมินเพื่อหาขอ้บกพร่องตวัเองเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน ตลอดจนมีวิธีการจดัการ
กบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ จึงท าใหคุ้ณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมาก 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า นกัศึกษามี 
การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีในดา้นขยนั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด เช่น ขอ้ท่ี 
10 ฉนัส่งงานตรงตามเวลาท่ีอาจารยก์  าหนด (x̄  = 4.05) ขอ้ท่ี 11 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้เสร็จทนัเวลาท่ีอาจารยก์  าหนด (x̄ = 4.01) และขอ้ท่ี 6 ฉนัจดบนัทึกเน้ือหาสาระส าคญัท่ีอาจารยส์อน
ในห้องเรียนทุกวิชา (x̄ = 3.84) (ดูในภาคผนวก ข) สอดคล้องกบั ไสว มาลาทอง (2552 : 128) ไดใ้ห้
ความหมายของความขยนัวา่หมายถึง ผูท่ี้มีความขยนัหมัน่เพียรต่อหนา้ท่ีการงาน มีความมุ่งมัน่เพื่อให้
งานท่ีท าประสบความส าเร็จ มีความพยายามท างานนั้นๆ ด้วยความตั้งใจจริง โดยไม่ค  านึงถึงความ
ยากล าบาก ความหิวกระหาย อุปสรรคต่างๆ หรือแมแ้ต่ดินฟ้าอากาศจะบีบคั้นดว้ยความหนาว ความ
ร้อน แมฝ้นจะตก แดดกลา้จะแผดเผาสักเพียงไรก็ไมย้อ่ทอ้ อดทนท าไปโดยไม่เห็นแก่เหน่ือย หรือโดย
การอา้งเอาอุปสรรคข้ึนมาอา้ง หวงัแต่ความส าเร็จของงานเป็นส าคญั และสอดคลอ้งกบั สัญญา สัญญา
ภิวฒัน์ (2543 : 69) กล่าวถึงวธีิแนวปฏิบติัตนใหเ้ป็นขยนัไวคื้อ1) คิดอยูเ่สมอวา่จะท าประโยชน์ 2) คิดอยู่
เสมอวา่จะปรับปรุงงานปัจจุบนัให้ดียิ่งข้ึน 3) มองหาส่ิงท่ีจะท าอยู่เสมอ 4)ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ลงมือ
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ท างานหรือธุระทนัทีท่ีวา่งจากอยา่งอ่ืน 5) แบ่งเวลาแต่ละวนัเป็นส่วนๆ แลว้ท าส่ิงใดๆ ตามท่ีก าหนดไว ้
รวมทั้งการพกัผอ่นและการอยูก่บัครอบครัว 6) ไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไร้ประโยชน์ 

ส่วนนกัศึกษามีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีในดา้นอดทน ท่ี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด เช่น ขอ้ท่ี 23 ฉนัยนิดีรับฟังขอ้วิจารณ์จากอาจารยเ์ก่ียวกบังานของตนเอง (x̄ = 3.91) ขอ้ท่ี 
25 ฉันอยากปรับปรุงตนเองหากมีใครวิจารณ์ผลงานของฉันว่ามีคุณภาพด้อย (x̄ = 3.78) และข้อท่ี 31 ฉัน
สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือโดนอาจารยต์  าหนิต่อหนา้เพื่อน (x̄ = 3.69) (ดูในภาคผนวก ข) สอดคลอ้ง
กบั พระเทพปริยติัโมลี (ม.ป.ป : 19-21) ไดใ้ห้ความหมายของความอดทน หมายถึง ความอดทนไดต่้อ
ส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นลกัษณะของกายและใจท่ีพร้อมจะเผชิญเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ ไม่
มีความยอ่ทอ้ เม่ือประสบส่ิงล าบาก หรือไม่ตอ้งการ ตอ้งพยายามสงบใจ ท าใจให้เยน็ ไม่เก็บเอาความ
ล าบาก ความเจบ็ปวด ความเจบ็ใจ มาใส่ใจคิด เม่ือสงบใจไดแ้ลว้ กิริยาท่าทางและค าพดูท่ีแสดงออกก็จะ
สงบเสง่ียม เรียบร้อย เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน และสอดคล้องกบั รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ (2545 : 3) 
กล่าวถึงวิธีปฏิบัติให้เป็นคนท่ีมีความอดทนไว้ คือ 1) เวลาโกรธต้องเก็บความโกรธไว้ในใจไม่
แสดงออก 2) ถึงแมก้ารเรียนจะยากก็อดทนเรียนจนส าเร็จ 3) การเดินทางไปโรงเรียน ถึงแมจ้ะมีความ
ยากล าบากก็ไม่บ่น 4) เวลาเพื่อนย ัว่ให้โกรธก็หลบหลีกไป ไม่ทะเลาะกบัเพื่อน 5) ถึงแมอ้ยากไดข้อง
บางอยา่งก็อดทนท าใจใหส้งบ 

ส่วนนกัศึกษามีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีในดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการท างาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด เช่น ขอ้ท่ี 48 ฉันพยายามอยา่งเต็มท่ีในการสอบแต่ละวิชา (x̄ = 4.00) ขอ้ท่ี 36 
ฉนัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน   (x̄ = 3.91) และขอ้ท่ี  47 ฉนัอ่านหนงัสือและ
ทบทวนวิชานั้นให้มากข้ึนเม่ือท าคะแนนสอบได้น้อย ( x̄ = 3.86) (ดูในภาคผนวก ข) สอดคล้องกับ 
กุญชร ศรีสุทธิสะอาด ( 2516 : 32 อา้งถึงใน ปริญญา ณ วนัจนัทร์ 2536 : 25) ไดใ้ห้ความหมายของการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง กิจกรรมของมนุษยใ์นอนัท่ีจะพยายามไปสู่เป้าหมายอย่างมีระบบ และการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิจะเป็นแรงขบัระดบัสูงของมนุษยท่ี์จะไปให้ถึงเป้าหมายอนัเป็นความส าเร็จส่วนตวั ทั้งน้ีอาจ
เป็นมาจากความวิตกกังวลว่าจะล้มเหลว ความต้องการท่ีจะเอาชนะและเป็นผูน้ าในส่ิงแวดล้อม ความ
ตอ้งการมีพลงัในสังคมเหนือผูอ่ื้น หรือความตอ้งการท่ีจะแข่งขนัเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานอนัดีเลิศ และ
สอดคลอ้งกบั พรรณี ช.เจนจิต (2545: 513) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้คือ 1) เป็นผูท่ี้มี
ความมานะบากบัน่ พยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลวต่างๆ พยายามท่ีจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 2) เป็น
ผูท่ี้ท  างานมีแผน 3) เป็นผูท่ี้ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง 4) เป็นผูท่ี้มีมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน 5)
มีความทะเยอทะยานสูง 6)มีความกระตือรือร้น 7) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 8) รู้จกัการวางแผน 9)  มี
ความพยายามท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่างๆ ของตนใหดี้เสมอ 10) มีความอดทนต่ออุปสรรคท่ียุง่ยากได ้
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1.2 เปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะวิชา วิธีการท่ีเขา้ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั สถานภาพ
ครอบครัว เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1- 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดั
นครปฐม ท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั  

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยนกัศึกษาเพศหญิงมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีมากกว่านักศึกษาชาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักศึกษาหญิงมีการแสดงออกหรือ
ประพฤติปฏิบติัตนด้วยการมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สามารถส่งงานให้เสร็จ
ทนัเวลา เขา้เรียนสม ่าเสมอ และใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนดว้ยการไปอ่านหนงัสือหรือคน้ควา้
หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งมีการแสดงออกหรือประพฤติปฏิบติัตนในการอดทน เช่น 
รู้จกัระงบัยบัย ั้งต่อการกระท าในส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีย ัว่ยุต่างๆ มีการอดทนต่อความโกรธ อดทน
ต่อความเจ็บใจ และอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย  โดยจะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและความยากล าบาก และยงั
สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนัได้ดี นอกจากน้ียงัมีการ
แสดงออกหรือประพฤติปฏิบติัตนดว้ยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เช่น มีการท างานอยา่งมีหลกัเกณฑ์เป็นขั้นตอน มี
การวางแผน มีความมุ่งมัน่ในการท างานหรือการเรียน มีความคาดหวงัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ไปสู่
ผลงานในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีท่ีจะผลักดันให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จได ้ แต่ในขณะเดียวกนัท่ีนกัศึกษาชายยงัไม่สามารถแสดงออกหรือประพฤติปฏิบติัตนไดต้าม
ปัจจยัท่ีกล่าวมาไดดี้เท่าท่ีควร ประกอบกบันกัศึกษาเพศชายเป็นเพศท่ีรักอิสระ ชอบความสนุกสนานและให้
ความส าคญักบัเพื่อนเป็นอนัดบัตน้  จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาชายมีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์ดน้อ้ยกวา่นกัศึกษาเพศหญิง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบ TQF ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั
ท าให้ระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) ได้ศึกษาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล โดยเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหา
นครและปริมณฑล โดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความใฝ่รู้ ความมีวินัยและรับผิดชอบ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนอดกลั้น ความประหยดั และความกตญัญูกตเวที จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  นิสิตนกัศึกษาชายและนิสิตนกัศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  กรรณิการ์ ภิรมยรั์ตน์ (2555) ไดศึ้กษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องแนวทางการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั จ าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาหญิงมีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกว่านกัศึกษาชาย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  มนตรี อินคา (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของพฤติกรรม
จริยธรรมด้านเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ตวัแปรส่วนบุคคล  พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมแตกต่างกนั โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านกามสังวร แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0001 ส่วนด้าน
สัมมาอาชีวะและด้านสัจจะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมี
พฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมสูงกวา่เพศชาย 

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวดั
นครปฐม ท่ีมีคณะวชิาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีแตกต่างกนั  

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีคณะวิชาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีไม่แตกต่าง
กนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 2 ทั้งน้ี อธิบายไดว้า่ ไม่วา่นกัศึกษาจะศึกษาอยูใ่นกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์/
สั งคมศาสตร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึ งอยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยนักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน ได้รับ
นโยบายจากมหาวิทยาลยัในการปลูกฝังให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เช่นเดียวกนั  ดว้ยเหตุน้ีจากผล
ของการศึกษาจึงท าให้ไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ  ปิยะดา ปัญญา (2554) ได้ศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซ่ือสัตย์ในวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม จ าแนกตามสาขาวิชา  เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาวชิาท่ีต่างกนั มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐานท่ี 3 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมีวธีิการเขา้ศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีวิธีการเขา้ศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีไม่
แตกต่างกัน  จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 3 ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า  การท่ีนักศึกษาได้ผ่านกระบวนการ
คดัเลือกเพื่อเขา้มาศึกษาต่อในระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของการสอบ
ในระบบมหิดลโควตา สอบในระบบแอดมิชชั่นกลาง หรือการสอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา) ซ่ึงก่อนท่ีนกัศึกษาจะผา่นการคดัเลือกให้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ไดน้ั้น นกัศึกษามีความหลากหลายทางบริบท เช่น การไดรั้บการอบรมสั่งสอน
จากโรงเรียนในระดบัมธัยมปลาย การขดัเกลาจากครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว หรือสภาพ
ภูมิล าเนาท่ีสภาพแวดล้อม เม่ือนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดลแลว้ นกัศึกษาจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดียวกนัภายใตบ้ริบทของมหาวิทยาลยัมหิดล โดย
มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธาน และมีแนวทางในการพัฒนา
มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงมีขอ้หน่ึงท่ีมุ่งให้ความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาเพื่อให้เป็นบณัฑิตมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร (Core Values) มหาวิทยาลยัมหิดล ตลอดจนไดรั้บการไดรั้บ
การขดัเกลาในลกัษณะเดียวกนั ด้วยเหตุน้ีจากผลของการศึกษาจึงไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กฤศวรรณ โอปนพนัธ์ (2536) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาดชันีรวมช้ีคุณลกัษณะนิสิตใหม่ใน
ระดับ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีรวมทางการศึกษาท่ีบ่ง
คุณลกัษณะโดยรวมของนิสิตใหม่ และเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนิสิตใหม่ของแต่ละคณะ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และเปรียบเทียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรีคณะท่ีก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาตน้ ประจ าปีการศึกษา 2536 
จ านวน 1,700 คน พบวา่ ดชันีรวมของนิสิตมี 6 ตวับ่งช้ี กล่าวคือ ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้กิจกรรม ลกัษณะนิสิตท่ี
เนน้กีฬา ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้ศิลปะ ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้วิชาการ ลกัษณะนิสิตท่ีเนน้สังคม ลกัษณะนิสิตท่ีไม่
ผกูพนักบัสาขาวิชาท่ีเรียน ส่วนการเปรียบเทียบดชันีรวมแต่ละตวัของแต่ละคณะนั้น ผลการศึกษาพบวา่ มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีผ่านระบบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้
ศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดัชนีมวลรวมของลักษณะนิสิตท่ีเน้นสังคมมากกว่านิสิตท่ีอยู่ใน
โครงการพิเศษ แต่นิสิตท่ีอยูใ่นโครงการพิเศษมีดชันีมวลรวมของลกัษณะนิสิตท่ีเนน้กิจกรรมไม่ผกูพนักบั
สาขาวิชาชีพท่ีเรียนมากกว่านิสิตท่ีผ่านระบบการสอบคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาภาวรรณ พนัธ์ดีอุโมงค์ (2553) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมของนกัศึกษาประเภทคดัเลือกโควตาตามโครงการ “ผูท่ี้มีคุณธรรมน าความรู้ ประพฤติดี มีท่ีเรียน” 
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ประจ าปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 หลงัผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์ท า/ปฏิบติัตามระเบียบของสังคม 
รองลงมาคือ ท า/ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้นท่ีใกลชิ้ด  

สมมติฐานท่ี 4  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคน
ดีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 4  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก นกัศึกษา
สามารถในการใช้ความขยนั โดยการมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สามารถส่ง
งานใหเ้สร็จทนัเวลา  เขา้เรียนสม ่าเสมอ และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนดว้ยการไปอ่านหนงัสือ
หรือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งมีสามารถในการอดทน โดยการ รู้จกัระงบัยบัย ั้ง
ต่อการกระท าในส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีย ัว่ยุต่างๆ มีการอดทนต่อความโกรธ อดทนต่อความเจ็บใจ 
และอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย โดยจะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและความยากล าบาก และยงัสามารถควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนัไดดี้ นอกจากน้ียงัมีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เช่น มี
การท างานอยา่งมีหลกัเกณฑเ์ป็นขั้นตอน มีการวางแผน มีความมุ่งมัน่ ความคาดหวงัท่ีจะสู่ผลงานในระดบัท่ี
สูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา เจริญพนัธ์ (2546) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องพยาบาลวิชาชีพตามทศันะของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  พบวา่ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาลยั
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลต่อการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของพยาบาล
วิชาชีพตามทศันะของนกัศึกษาพยาบาล โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  มนตรี อินคา (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพฤติกรรม
จริยธรรมด้านเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ตวัแปรส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมแตกต่างกนั 
โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า ดา้นกามสังวร ดา้นสัจจะ ดา้นสติสัมปชญัญะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนท่ีสูงกว่ามีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกว่านกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนท่ีต ่า และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรพินทร์ สันติชยัอนนัต์ (2549 : 122-125) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ นิสิตนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ สมนึก แก้ววิไล (2548) ได้ศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนกัศึกษา สาขาบริหารธุรกิจใน
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยก์ารพระนคร โดยการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนทางจริยธรรม
ตามการรับรู้ของนกัศึกษา จ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ การปฏิบติัตนทางจริยธรรมโดยรวมของ
นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า (ต ่ากวา่ 2.00) อยู่ในระดบัปานกลาง นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนปานกลาง (2.00 – 2.99) และนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (3.00 – 4.00) อยูใ่นระดบัมาก 

สมมติฐานท่ี 5 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีสภาพการพกัอาศยัต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีไม่
แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 5 อธิบายไดว้า่ สภาพการพกัอาศยัของนกัศึกษาไม่วา่นกัศึกษา
จะอาศยัอยู่ท่ีอยู่บา้นกบับิดา / และหรือมารดา หรืออยู่หอพกัและอยู่กบับุคคลอ่ืน  นกัศึกษาจะสามารถใช้
ชีวิตไดอ้ย่างอิสระ สามารถเขา้ – ออก ไดต้ลอดเวลา และสามารถท่ีจะไปไหนมาไหนตามสถานท่ีต่างๆ ได้
ตลอดเวลาและไม่ไดมี้ความเคร่งครัดของระเบียบหรือเกณฑเ์ก่ียวกบัการพกัอาศยัเท่าท่ีควร ดว้ยเหตุน้ีจากผล
ของการศึกษาจึงไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรินทร์ แพงศรี (2557) ไดศึ้กษาระดบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HFd) ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบ TQF ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า สภาพการพกัอาศยัขณะท่ี
ศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ TQF ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 6 นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีมี
สถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีสถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็น
คนดีไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 6 อธิบายได้ว่า การท่ีนักศึกษามีสถานภาพของ
ครอบครัวในรูปแบบบิดามารดาอยู่ดว้ยกนั บิดามารดาแยกกนัอยู่หรือหย่าร้าง บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือ
ทั้งบิดามารดาเสียชีวิต นกัศึกษาก็ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งก าลงัใจและก าลงัทรัพย ์รวมทั้งจะไดรั้บการอบรม
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เล้ียงดู การกล่อมเกลาจิตใจ ได้รับความรักความอุ่นเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจากผลของการศึกษาจึงไม่พบ
ความแตกต่าง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนตรี อินคา (2556) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
พฤติกรรมจริยธรรมด้านเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
เปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมดา้นเบญจธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
จ  าแนกตามตวัแปรส่วนบุคคล  พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีสภาพครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมไม่แตกต่าง
กนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรพินทร์ สันติชยัอนนัต ์(2549) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยรวมและรายดา้น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความใฝ่รู้ ความมีวินยัและรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน
อดกลั้น ความประหยดั และความกตญัญูกตเวที จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  นิสิต
นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพของครอบครัวต่างกนั มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
2. มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บรางวลั
เก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่างๆ ซ่ึงในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ดา้นขยนั   
2.1.1 การวางแผนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  พบวา่  นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตน 

ในแผนระยะสั้ น โดยจะมีการเตรียมตวัหรือเตรียมการก่อนจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ส่วนในแผนระยะยาว  
นักศึกษามีการปฏิบติัตนโดยจะวางแผนและตั้ งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการ
ประเมินผลงานหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมเพื่อน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีสามารถอธิบาย
ได้ว่า การท่ีนักศึกษามีการเตรียมการหรือเตรียมความพร้อมก่อนลงมือด าเนินกิจกรรมต่างๆ และมีการวาง
แผนการด าเนินงานทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการประเมินผลงานหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้
จะท าให้นักศึกษามีแนวทางการท างานและวิธีการปฏิบติัท่ีชัดเจน ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาสามารถประสบ
ความส าเร็จทั้งดา้นการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวติ อีกทั้งยงัช่วยลดผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได ้สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดของ หน่วยศึกษานิเทศก์กระทรวงศึกษาธิการ (2529 : 3) ท่ีไดก้  าหนดลกัษณะของผูท่ี้มีความ
ขยนัในการศึกษาเล่าเรียน ไวใ้นขอ้ 1 วา่หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความรัก ความตั้งใจมุ่งมัน่ในการศึกษาเล่าเรียน 
ไม่ย่อทอ้แมบ้างคร้ังบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆ บางอยา่ง ก็มานะท าจนกระทัง่ส าเร็จ เม่ือมีเวลา
วา่งก็ใช้เวลาว่างนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน โดยอ่านหนงัสือคน้ควา้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวนัและเตรียมศึกษาบทเรียนมาล่วงหนา้ทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาหรือ
สงสัยดา้นการเรียน ก็พยายามศึกษาหาความรู้ดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง เพื่อคล่ีคลายปัญหาของตนอยูเ่สมอ 
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2.1.2 การปฏิบติัตน พบวา่  นกัศึกษาส่วนมากมีการประพฤติปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งตามคุณลกัษณะของตนเอง โดยมีการปฏิบติัดว้ยความตั้งใจ มีการทบทวนความรู้เพื่อให้เกิด
ความช านาญอยูเ่สมอ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ มีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีโดยจะให้ความ
ร่วมมือในการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาจะขอค าปรึกษาจากคนท่ีมีความรู้มากกว่า 
และจะวางตนใหมี้ความเหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีนกัศึกษามีการประพฤติ
ปฏิบติัตนดงักล่าวขา้งตน้นั้น แสดงถึงความพยายามในการพฒันาศกัยภาพตนเองใหไ้ปอยูใ่นระดบัท่ีสูง
ข้ึนอยู่เสมอ และท าให้เป็นนกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการและยอมรับของมหาวิทยาลยั
และสังคมต่อไป สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ กรมวชิาการ (2523 : 61-63) ท่ีกล่าววา่ เป็นธรรมท่ีช่วย
เสริมสร้างความส าเร็จของชีวติ ควบคู่ไปกบัการใชปั้ญญา โดยไดก้ าระบุลกัษณะของผูท่ี้มีลกัษณะความ
ขยนัหมัน่เพียรไว ้45 ประการ เช่น ตั้งใจท างานท่ีครูอาจารยก์  าหนดและท าให้เสร็จทนัเวลาทุกคร้ัง ชอบ
ศึกษาค้นคว้าสอบถามหาความรู้ ความจริงอยู่เสมอ ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นในการท างานส่วนรวมมากกว่าส่วนตน หรือ
พยายามแกข้อ้บกพร่องของตนเองเก่ียวกบัการเรียน เป็นตน้ 

2.1.3 การใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  พบวา่  นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนโดย 
การจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างคุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการอ่านหนงัสือ
และสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและตามแหล่งขอ้มูลต่างๆ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการเรียนและ
การท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม มีการทบทวนความรู้และฝึกฝนตนเองจนเกิดความช านาญ สามารถ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้โดยไม่
ผลดัวนัประกนัพรุ่งและจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะหรือมหาวิทยาลยัจดัข้ึน  ทั้งน้ี
สามารถอธิบายได้ว่า  การท่ีนักศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตนดังกล่าวข้างต้นนั้น แสดงถึงการท่ี
นักศึกษาให้ความส าคัญและรู้คุณค่าของเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้นกัศึกษาไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2543 : 69) ท่ีกล่าวถึงแนวปฏิบติัตนให้เป็นขยนัไว ้คือ คิดอยูเ่สมอวา่
จะท าประโยชน์คิดอยู่เสมอว่าจะปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดียิ่งข้ึน  มองหาส่ิงท่ีจะท าอยู่เสมอ ไม่
ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ลงมือท างานหรือธุระทนัทีท่ีวา่งจากอยา่งอ่ืน  แบ่งเวลาแต่ละวนัเป็นส่วนๆ แลว้ท า
ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไร้ประโยชน์ 

2.2 ดา้นอดทน  
2.2.1 อดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อดา้นเรียนดี  

ด้านกีฬา  ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านความประพฤติดี  พบว่า  นักศึกษาส่วนมากมี
ความสามารถท่ีจะพิจารณาไต่ตรองและแยกแยะส่ิงท่ีควรท าและไม่สมควรท าได ้ มีการปฏิบติัตนโดยการ
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ตั้งใจท างานและจะไม่พูดคุยหยอกลอ้กนัในระหว่างท่ีท างาน ไม่ยุ่งเก่ียวกบัอุปกรณ์การส่ือสารท่ีเป็น 
Social Network ในขณะท่ีท างานหรือท ากิจกรรม จะพูดดีและปฏิบติัดีต่อเพื่อนท่ีไม่ชอบให้เป็นปกติ
เหมือนท่ีปฏิบติักบัเพื่อนคนอ่ืนทัว่ไป แยกแยะระหวา่งเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวัออกจากกนัและจะไม่
เอามารวมกนั โดยจะใช้สติในการพิจารณากลัน่กรองในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และจะหลีกเล่ียง
การปะทะหรือลดการเผชิญหน้า ทั้งน้ีจะเคารพในการตดัสินใจของเพื่อนรวมถึงการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีนกัศึกษามีการประพฤติปฏิบติัตนดงักล่าวขา้งตน้
นั้น จะท าให้นกัศึกษาสามารถลงมือท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ จน
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้งใจไวไ้ด ้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ พระเทพปริยติัโมลี (2532 
: 19-21) ท่ีกล่าววา่ ความอดทนไดต่้อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นลกัษณะของกายและใจท่ีพร้อมจะเผชิญ
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ ไม่มีความยอ่ทอ้ เม่ือประสบส่ิงล าบาก หรือไม่ตอ้งการ ตอ้งพยายาม
สงบใจ ท าใจให้เยน็ ไม่เก็บเอาความล าบาก ความเจ็บปวด ความเจ็บใจ มาใส่ใจคิด เม่ือสงบใจไดแ้ลว้ 
กิริยาท่าทางและค าพดูท่ีแสดงออกก็จะสงบเสง่ียม เรียบร้อย เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

2.2.2 การอดทนต่อสถานการณ์ที่ท  าให้เกิดความโกรธและความเจ็บใจ พบว่า   
นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการใชค้วามอดทน อดกลั้นไดแ้มอ้ยู่ในสถานการณ์ท่ีท าให้เกิด
ความโกรธและความเจ็บใจ มีการปฏิบติัตนโดยการยอมรับฟังขอ้บกพร่องของตนเองและน าขอ้บกพร่องนั้น
มาปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน น าค าต่อวา่ เสียดสี นินทา หรือค าสบประมาทมาเป็นตวักระตุน้ให้อยากพฒันา
ตนเองให้ดียิ่งข้ึน ใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองระงบัอารมณ์ของตนเองโดยไม่แสดงออกทางสีหน้าหรือ
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม โดยจะใช้วิธีการน่ิงเงียบและไม่ตอบโต ้ทั้งน้ีจะใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์  
ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีนักศึกษามีการประพฤติปฏิบติัตนดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะท าให้นักศึกษา
สามารถควบคุมตนและพิจารณาไตร่ตรองกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีสติและกระท าการต่างๆ ดว้ยความ
ไม่ประมาท ซ่ึงจะช่วยลดปัญญาจากส่ิงท่ีเข้ามากระทบและสามารถท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างราบร่ืน 
สอดคล้องกบัแนวความคิดของ รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ (2545 : 3) ท่ีกล่าวถึงวิธีปฏิบติัให้เป็นคนท่ีมีความ
อดทน คือ เวลาโกรธตอ้งเก็บความโกรธไวใ้นใจไม่แสดงออก ถึงแมก้ารเรียนจะยากก็อดทนเรียนจนส าเร็จ 
การเดินทางไปโรงเรียน ถึงแมจ้ะมีความยากล าบากก็ไม่บ่น เวลาเพื่อนย ัว่ให้โกรธก็หลบหลีกไป ไม่ทะเลาะ
กบัเพื่อน และถึงแมอ้ยากไดข้องบางอยา่งก็อดทนท าใจใหส้งบ 

2.2.3 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือความกดดนั  
พบว่า  นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการระงบัยบัย ั้งตนเองไดแ้มจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่
เป็นปกติ  มีการปฏิบติัตนโดยการเตรียมตวัและเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหนา้ มีการฝึกซ้อมให้เกิด
ความช านาญเพื่อจะไดล้ดความประหม่า รู้จกัการสร้างก าลงัใจและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง ใน
สถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติจะปลีกตวัออกมาเพื่อท าการประเมินตนเองและทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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รู้จกัท าความเขา้ใจในสถานการณ์และใชส้ติในการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ใหแ้สดงกิริยาท่ีไม่พึงประสงค์
ออกมา  รู้จกัการใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือยอมรับฟังขอ้บกพร่องของ
ตนเองเพื่อท่ีจะน ามาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิง่ข้ึน  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีนกัศึกษามีการ
ประพฤติปฏิบติัตนดงักล่าวขา้งตน้ แมน้กัศึกษาจะอยูส่ถานการณ์ท่ีไม่เป็นปกติแต่หากสามารถระงบั
ยบัย ั้งตนเองไดก้็จะผ่านพน้อุปสรรปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โคบาซา (Kobasa : 
1982) ท่ีไดส้รุปคุณลกัษณะของความเขม้แขง็อดทนไวว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีความเขม้แขง็อดทน เม่ือประสบ
กบัเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด เขาจะมองเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ซ่ึงเขาสามารถควบคุมจดัการ เพื่อท่ีจะ
ยดึมัน่ใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยใชแ้หล่งประโยชน์ต่างๆ ท่ีมีอยูไ่ด ้

2.2.4 การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก  
เพื่อให้กิจกรรมท่ีท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  พบวา่  นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการ
ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมัน่ปฏิบติัตนดว้ยความเพียรพยายามท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย  มีการปฏิบติัตนโดยการท ากิจกรรมทุกอยา่งให้เต็มท่ี ท าให้ดีท่ีสุดทุกคร้ังและท าดว้ยความ
สนุก มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและสร้างความมีวินยัในตนเอง มีการประเมินตนเองเพื่อหาขอ้บกพร่อง
และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน มีการทบทวนความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดเป็นความช านาญ มีการ
ตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
มีแผนส ารองเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ  เม่ือมีปัญหาจะขอค าแนะน าจากอาจารย ์พ่อแม่ หรือรุ่นพี่ รวมไปถึงการ
รู้จกัผอ่นคลายความเครียด  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่  การท่ีนกัศึกษามีการประพฤติปฏิบติัตนดงักล่าว
ขา้งตน้นั้น แมน้กัศึกษาตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากหรือปัญหาต่างๆ นกัศึกษาก็จะสามารถคล่ีคลาย
และจดัการกับปัญหาอุปสรรคได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ โคบาซา (Kobasa : 1982) ท่ีได้ก าหนด
คุณลกัษณะของความเขม้แข็งอดทนท่ีมีการแสดงออกดา้นความมีอ านาจควบคุมวา่มีลกัษณะของบุคคล
ท่ีแสดงออกถึงความเช่ือวา่ตนมีอิทธิพลอยูเ่หนือบุคคลอ่ืนหรือเหตุการณ์ต่างๆ บุคคลท่ีมีความสามารถ
ควบคุมมองว่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนจากโชคชะตาหรืออ านาจของผูอ่ื้น แต่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง ดงันั้นเม่ือเขาตอ้งประสบกบัเหตุการณ์ในชีวิตท่ีก่อให้เกิดความเครียด เขารับรู้วา่ส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดเป็นผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้า เขาจะวางแผนในการตอบสนอง
ความเครียดไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถควบคุมทั้งบุคคลและสถานการณ์ได้ 
ดังนั้นบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมจะเช่ือการกระท าของตนเอง สามารถจัดกับความเครียดได้ และมองว่า
ความเครียดเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ท าใหเ้กิดการเจริญเติบโต เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

2.3 ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 
2.3.1  เป้าหมายสูงสุดในชีวิตขณะท่ีเป็นนักศึกษา  พบว่า  นักศึกษาส่วนมากมีการ 
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ปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงจะเรียนใหจ้บการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี  ท าผลการเรียนใหไ้ดเ้กียรตินิยม ท า
หน้าท่ีของการเป็นนกัศึกษาให้ดีท่ีสุด จะเก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์จากการเป็นนกัศึกษาให้
ได้มากท่ีสุด  ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า  นักศึกษามีการก าหนดเป้าหมายในชีวิตไวอ้ย่างชัดเจน และ
พยายามแสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กุญชร ศรี
สุทธิสะอาด( 2516 : 32 อา้งถึงใน ปริญญา ณ วนัจนัทร์ 2536 : 25) ท่ีกล่าวว่า เป้าหมายของชีวิตว่าเป็น
กิจกรรมของมนุษยใ์นอนัท่ีจะพยายามไปสู่เป้าหมายอยา่งมีระบบ และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะเป็นแรงขบั
ระดบัสูงของมนุษยท่ี์จะไปให้ถึงเป้าหมายอนัเป็นความส าเร็จส่วนตวั ทั้งน้ีอาจเป็นมาจากความวิตก
กงัวลวา่จะลม้เหลว ความตอ้งการท่ีจะเอาชนะและเป็นผูน้ าในส่ิงแวดลอ้ม ความตอ้งการมีพลงัในสังคม
เหนือผูอ่ื้น หรือความตอ้งการท่ีจะแข่งขนัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานอนัดีเลิศ 

2.3.2 เป้าหมายสูงสุดในชีวติในอนาคตหลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษา พบวา่  
นกัศึกษาส่วนมากจะหางานท าท่ีมีความมัน่คง ตอบแทนและเล้ียงดูผูมี้พระคุณ พฒันาศกัยภาพของตนเองดว้ย
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม 
ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ นกัศึกษาไดมี้การตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนและมีการวางแผนชีวิตในระยะยาว รวมถึงมี
การคาดหวงัไวสู้งท่ีจะกระท าส่ิงต่าง  ๆตามแผนการในอนาคต สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรรณี ช.เจนจิต (2545: 
513) ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้มีความมานะบากบัน่ พยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลวต่าง  ๆพยายามท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมาย
ปลายทาง  เป็นผูท่ี้ท  างานมีแผน  เป็นผูท่ี้ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง  เป็นผูท่ี้มีมาตรฐานความเป็นเลิศในการ
ท างาน มีความทะเยอทะยานสูง  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จกัการวางแผน มีความ
พยายามท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่าง  ๆของตนใหดี้เสมอ มีความอดทนต่ออุปสรรคท่ียุง่ยากได ้

2.3.3 วธีิการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวติดา้นการ 
เรียนและดา้นการด าเนินกิจกรรมในชีวติ พบวา่ นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการตั้งเป้าหมายให้
ชดัเจนก่อนปฏิบติั ลงมือปฏิบติัดว้ยความตั้งใจ มีการประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข รู้จกัการ
ใหก้ าลงัใจตนเอง และมีการผอ่นคลายตนเองดว้ยวธีิการต่าง  ๆทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่  เม่ือนกัศึกษาตอ้งเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆในดา้นการเรียนและการด าเนินกิจกรรมในชีวติ นกัศึกษาสามารถท่ีจะแสวงหาวธีิการ
หรือแนวทางต่างๆ เพื่อเป็นการคล่ีคลายปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าพาตนเองไปสู่ความส าเร็จได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ พรรณี ช.เจนจิต (2545: 513) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไวว้า่ เป็นผูท่ี้มีความ
มานะบากบัน่ พยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลวต่าง  ๆพยายามท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมายปลายทาง  เป็นผูท่ี้ท  างานมี
แผน  เป็นผูท่ี้ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง  เป็นผูท่ี้มีมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน  มีความทะเยอทะยาน
สูง  มีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จกัการวางแผน มีความพยายามท่ีจะปฏิบติัส่ิงต่าง  ๆของ
ตนใหดี้เสมอ และมีความอดทนต่ออุปสรรคท่ียุง่ยากได ้

2.3.4 การด าเนินการท่ีจะน าตวัเองกา้วไปสู่มาตรฐานท่ีดีเลิศในการท ากิจกรรมในชีวิต   
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พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงการมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มี
การประเมินหาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข และควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่การพฒันา 
ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า นกัศึกษามีการให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
เพื่อท าให้ตนเองเป็นคนท่ีมีคุณภาพและทนัต่อกระแสของการเปล่ียนแปลงได้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
เฮอร์แมน (Herman 1970  : 354) ท่ีได้รวบรวมลักษณะของผูท่ี้มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว ้คือ มีระดับความ
ทะเยอทะยานสูง มีความหวงัอย่างมากวา่ตนจะประสบผลส าเร็จ ถึงแมก้ารกระท านั้นจะข้ึนอยู่กบัโอกาส  มี
ความพยายามไปสู่สถานะท่ีสูงข้ึนไป อดทนท างานท่ียากไดเ้ป็นเวลานาน  เม่ือท างานท่ีถูกขดัจงัหวะหรือถูก
รบกวนจะพยายามท าต่อไปให้ส าเร็จ  รู้สึกว่าเวลาเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิงและส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก  เลือกเพื่อนร่วมงานท่ีมีความสามารถเป็นอนัดบัแรก  ตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัแก่
ผูอ่ื้นโดยพยายามท างานของตนเองใหดี้ข้ึน  และพยายามปฏิบติัส่ิงต่างๆ ของตนใหดี้เสมอ  

2.3.5 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่น 
ระดบัสูง อนัจะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวติ พบวา่  นกัศึกษาส่วนมากมีการปฏิบติัตนท่ีแสดง
ถึงการใช้เป็นแรงผลักดันและเป็นแรงจูงใจท่ีอยากท าให้ตนเองก้าวไปสู่ความส าเร็จ การใช้ความ
ทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนให้เกิดประโยชน์จะท าให้ไดเ้ปรียบผูอ่ื้น
มากข้ึน ท าให้เกิดความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองหรือปฏิบติัให้มากข้ึนจนกว่าจะประสบความส าเร็จ
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยจะคาดหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละข้ึนอยูก่บัความสามารถของตนเองดว้ย  ทั้งน้ี
สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษารู้จักการให้ความส าคัญต่อการพฒันาศักยภาพของตนเองให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีดีข้ึนอยูเ่สมอ โดยการใชค้วามทะเยอทะยานและคาดหวงัคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง
เป็นแรงผลกัดนัและเป็นแรงจูงใจให้มีการฝึกฝนและปฏิบติัให้มากข้ึนเพื่อไปให้ถึงความส าเร็จท่ีได้
ตั้งใจไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กุญชร ศรีสุทธิสะอาด( 2516 : 32 อา้งถึงใน ปริญญา ณ วนัจนัทร์ 
2536 : 25) ท่ีกล่าววา่ เป็นกิจกรรมของมนุษยใ์นอนัท่ีจะพยายามไปสู่เป้าหมายอยา่งมีระบบ และการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิจะเป็นแรงขบัระดบัสูงของมนุษยท่ี์จะไปให้ถึงเป้าหมายอนัเป็นความส าเร็จส่วนตวั ทั้งน้ีอาจ
เป็นมาจากความวิตกกงัวลว่าจะลม้เหลว ความตอ้งการท่ีจะเอาชนะและเป็นผูน้ าในส่ิงแวดลอ้ม ความ
ตอ้งการมีพลงัในสังคมเหนือผูอ่ื้น หรือความตอ้งการท่ีจะแข่งขนัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานอนัดีเลิศ 

2.4 มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีอนัท า
ใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น 

2.4.1 แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ พบวา่ นกัศึกษาส่วนมากไดรั้บ 
แรงบนัดาลใจจาก พ่อแม่  อาจารย ์ นกักีฬาท่ีช่ืนชอบ  เพื่อนร่วมทีม  ภาพยนตร์ก าลงัภายใน  การขาด
โอกาสทางสังคม  และการได้เห็นแบบอย่างท่ีดีจากรุ่นพี่ ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า บุคคลท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบันกัศึกษาจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการประสบความส าเร็จของนกัศึกษา ยิ่งถา้บุคคลนั้น
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เป็นคนท่ีนกัศึกษาให้ความสนใจ มีความศรัทธา มีความประทบัใจ หรือช่ืนชอบในความสามารถเป็น
พิเศษแลว้ก็จะท าใหน้กัศึกษาอยากท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดี โดยนกัศึกษาจะมีการปฏิบติัตามตวัแบบ
เพื่อท าให้ตนเองก้าวไปสู่การประสบความส าเร็จตามตวัแบบนั้น ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของ 
Bandura (1989) ไดอ้ธิบายการเรียนรู้ของคนนั้นเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมจากตวัแบบซ่ึงแตกต่างจาก
การเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีตอ้งลองผิดลองถูก เพราะนอกจากจะสูญเสียเวลาแลว้ยงัมีอนัตรายในบาง
พฤติกรรม การเรียนรู้โดยผ่านตวัแบบเพียงคนเดียวนั้นสามารถท่ีจะถ่ายทอดทั้ งความคิดและการ
แสดงออกได้พร้อมๆ กนั การรับรู้สภาพการณ์ต่างๆ ของสังคมโดยผ่านประสบการณ์ของผูอ่ื้น ใน
รูปแบบของการไดย้ิน การบอกเล่า การไดอ่้านเอกสารบนัทึก ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทางออ้มท่ีจะน าขอ้มูลท่ี
เหล่าน้ีมาพิจารณาส าหรับการกระท าพฤติกรรมใหม่ในอนาคต ผูท่ี้ช่างสังเกตและช่างคิดมีโอกาสเขา้ใจ
ในส่ิงต่างๆ ไดม้ากกวา่และลึกซ้ึงกวา่ โดยบุคคลสามารถเรียนรู้พฤติกรรมไดม้ากมายจากการดูตวัอยา่ง
และอาศัย 4 องค์ประกอบ คือ การตั้ งใจ การเก็บจ า การกระท า และการจูงใจ เม่ือบุคคลได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตตวัแบบแลว้น ามาเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม บนพื้นฐานการ
รับรู้ความสามารถของตนเองแลว้จะท าใหผู้ส้ังเกตประสบความส าเร็จได ้

2.4.2 การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากครอบครัวท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ  
พบว่า  ครอบครัวมีส่วนให้การสนบัสนุน ผลกัดนั หรือส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จ ครอบครัวเปิดโอกาสให้
ตดัสินใจ ใหโ้อกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหก้ารสนบัสนุนทุนทรัพย ์ใหค้  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจ ให้ความรักความ
อบอุ่น ให้การเอาใจใส่ดูแล ให้การกล่อมเกลาจิตใจ สอนให้รู้จกัผิดหวงัและเปิดโอกาสให้ไดล้องผิดลองถูก  ทั้งน้ี
สามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีนกัศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวทั้งก าลงักายและก าลงัทรัพย ์ การไดรั้บความ
รักความอบอุ่น ให้ก าลงัใจ ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ หรือการได้รับการเอาใจดูแลจากครอบครัวจะช่วยท าให้
นกัศึกษาประสบความส าเร็จได ้ โดยครอบครัวจะเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษาเน่ืองจากนกัศึกษาจะ
มีความใกลชิ้ดผูกพนัตั้งแต่วยัเด็กจนถึงปัจจุบนั ถา้ในครอบครัวท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจะแสดงออกดว้ยการ
พดูคุยดว้ยความเขา้ใจ มีความเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทรต่อกนั มีการให้ก าลงัใจใหอ้ภยั ใหโ้อกาสและยกยอ่งชมเชย
กนัอยู่เสมอ ส่วนในครอบครัวท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีต่อกันจะแสดงออกด้วยการไม่ให้การสนับสนุน ไม่ให้
ก าลงัใจหรือใหก้ารช่ืนชมกนั ไม่มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั หรือปิดกั้นความคิดหรือไม่ใหก้ารยอมรับ   เป็นตน้  

2.4.3 การสนับสนุนผลกัดนัหรือส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อการ 
ประสบความส าเร็จ พบว่า  มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีพื้นท่ีให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถหรือได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการปฏิบติัต่อนักศึกษา
เหมือนเป็นคนในครอบครัว สอนทกัษะชีวติท่ีนอกเหนือจากบทเรียนในหอ้ง มีการบริการท่ีดี เช่น ระบบ E-Lecture 
บริการตรวจสุขภาพ บริการให้ยืมจกัรยาน มีการจดักิจกรรม Job Fair มีการปลูกฝังความสามคัคีและหล่อหลอม
คุณธรรมจริยธรรม  มีปณิธานเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจร่วมกนั  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า  การท่ีมหาวิทยาลยัได้
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ก าหนดใหมี้คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดน้ ามาปฏิบติั โดยมหาวิทยาลยัมี
การให้ความส าคญัต่อการพฒันาให้นักศึกษาให้มีคุณภาพและเพื่อจะได้จบเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร (Core Values) มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีตอ้งการพฒันาให้นกัศึกษาเป็นผู ้
ฉลาดรอบรู้ ไม่เห็นแก่ตวั ท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีความสามคัคีมีน ้ าหน่ึงเดียวกนั มีความ
ซ่ือสัตย ์มัน่คงในคุณธรรม ความดีงาม มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการท างานและศึกษาเล่าเรียน มีความคิดริเร่ิมแปลก
ใหม่ และมีความเป็นผูน้ า และมหาวิทยาลัยได้มีการบริหารจดัการระบบการศึกษา ระบบการให้บริการต่าง  ๆ 
ตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีจะน าพาใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอและเพื่อเป็นการสอดรับกบัแนวทางในการ
พฒันาของมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 

2.4.4 การท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 ดา้น คือ  
ดา้นขยนั ดา้นอดทน และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีส่วนช่วยผลกัดนัให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ  พบวา่  ท า
ให้จบการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้มีผลการศึกษาดีข้ึน ช่วยในการฝึกฝนความมีวินยัในตนเอง ท าใหแ้บ่ง
เวลาไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ให้ตนเองอยากประสบความส าเร็จทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ
ปฏิบติัตนของตนเองดว้ย รวมถึงเป็นตวัหล่อหลอมใหต้นเองเป็นคนท่ีมีคุณภาพและท าใหมี้ความพร้อมก่อนท่ี
จะออกไปสู่สังคมภายนอก ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า  การท่ีมหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันา
คุณลกัษณะของนกัศึกษา โดยมีการวางรากฐานในการพฒันาคุณภาพของบณัฑิตท่ีมีพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
โดยสามารถใช้ไดผ้ลและมีความเหมาะสมตามบริบทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล  ตลอดจนสอดรับกบั
ธรรมชาติของนกัศึกษาในวยัน้ี  ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการวยัรุ่น ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ ความขยนั 
ความอดทน การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมีวินยัในตนเอง การวางแผนและตั้งเป้าหมายในอนาคตของตนเอง ส่ิงต่าง  ๆ
เหล่าน้ีหากนกัศึกษาสามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดไว ้ก็จะช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ประสบความส าเร็จและเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนจะเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพอีกดว้ย  

2.4.5 การรู้จกัวางแผนชีวติ การจดัล าดบัความส าคญัในชีวิตอยา่งเหมาะสม การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด 
ประโยชน์ การแบ่งเวลาให้เป็น ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ  พบว่า  เป็นปัจจยัท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ท าให้สามารถประเมินตนเองได ้และเป็นกรอบบงัคบัให้ชีวิตด าเนินไปอย่างมีระบบระเบียบ 
ช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัของชีวิต เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิตโดยจะไม่ท าให้เสียเวลาเปล่า  ท าให้
บริหารจดัการชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม โดยท าให้การท างาน การเรียน และการท ากิจกรรมต่าง  ๆสามารถท าไดอ้ย่าง
เต็มท่ี และเป็นตวัช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการฝึกวินัยของตนเองด้วย ทั้งน้ี
เน่ืองจาก  การท่ีนกัศึกษารู้จกัการน าปัจจยัดา้นการวางแผนชีวิต การจดัล าดบัความส าคญัในชีวติอยา่งเหมาะสม การ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ การแบ่งเวลาให้เป็น มาประยุกตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ก็จะส่งผลดีต่อนกัศึกษา ซ่ึงจะช่วย
ใหไ้ปสู่การประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึนกวา่คนท่ีไม่รู้จกัการน าปัจจยัเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

2.4.6 ปัจจยัอ่ืนท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดนัสนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จ พบวา่   
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ปัจจยัจากการไดรั้บก าลงัใจจากครอบครัว  ปัจจยัดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  
ปัจจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม มีปัจจยัด้านบริบทของสภาพสังคมท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปัจจยัด้านการ
ตั้งเป้าหมายในชีวติ และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การปฏิบติัของตวัเอง  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีนกัศึกษาไดรั้บ
การส่งเสริมหรือผลกัดนัไม่ว่าจะมาจากปัจจยัภายใน คือ การปฏิบติัของตวัเอง หรือปัจจยัท่ีมาจากภายนอก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัจากการไดรั้บก าลงัใจจากครอบครัว  ปัจจยัดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน  ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจ  ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีปัจจยัดา้นบริบทของสภาพสังคมท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปัจจยัดา้น
การตั้งเป้าหมายในชีวิต ลว้นมีช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถกา้วไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิตและท า
ใหต้นเองมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดเ้ช่นเดียวกนั  
3. ข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดี

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูร่ะดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ
ไวด้งัน้ี มหาวิทยาลยัมหิดลควรมีการทบทวนและด าเนินการในเร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
การเป็นคนดีของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยจดัใหมี้ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นการเป็นดีของนกัศึกษา หรือจดัให้มีกิจกรรมสร้างเสริมหรือสอดแทรกเน้ือเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีใหม้ากยิง่ข้ึน เช่น กิจกรรมสันทนาการ Walk rally 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัตนโดยเป็นการย  ้าเตือนให้นักศึกษาได้เกิดความ
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีอยูเ่สมอ 

จากการวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่ มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
การเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ท่ีไดรั้บ
รางวลัเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นต่าง  ๆสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   1.1 ตวัแบบท่ีดี มีผลต่อการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษาได ้ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้งัน้ี มหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมและให้ความส าคญัในเร่ืองของการเป็น
ตวัแบบท่ีดี โดยอยูใ่นรูปของ Brand Ambassador เพื่อให้คนกลุ่มน้ีไดเ้ป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะและกิจกรรมท่ีเป็นของส่วนกลาง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ท างานร่วมกนั ไดมี้โอกาสศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลตน้แบบเหล่าน้ี  โดยท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้ง
จดัท าอยา่งจริงจงัและแต่ต่อเน่ือง 

1.2 ครอบครัวมีผลต่อการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของ
นกัศึกษา  และมีส่วนช่วยในการสนบัสนุน ผลกัดนั และส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดป้ระสบความส าเร็จ  
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ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้งัน้ี ครอบครัวควรจะส่งเสริมการสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในครอบครัว  โดย
แสดงออกด้วยการพูดคุยด้วยความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ 
นอกจากนั้นควรให้ความเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทรต่อกนั มีการให้ก าลงัใจให้อภยั ให้โอกาสและยกย่อง
ชมเชยกนัอยูเ่สมอ ใหก้ารอบรมสั่งสอนและกล่อมเกลาท่ีดีต่อนกัศึกษา 

1.3 สถาบนัการศึกษา มีผลต่อการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการ 
เป็นคนดีของนักศึกษา  และมีส่วนช่วยในการสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประสบ
ความส าเร็จ ผูว้จิยัจึงเสนอแนะไวด้งัน้ี มหาวทิยาลยัควรมีการทบทวนและด าเนินการเร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยจดัให้มีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของนกัศึกษา หรือจดัให้มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมและสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม Walk rally ทุกภาคการศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาได้
เรียนรู้แนวทางหรือวธีิการปฏิบติัตน และจะเป็นการย  ้าเตือนใหน้กัศึกษาเกิดความตระหนกัในเร่ืองคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคอ์ยูต่ลอดเวลา 

1.4 การรู้จกัวางแผนชีวติ การจดัล าดบัความส าคญัในชีวติอยา่งเหมาะสม การใชเ้วลา 
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ การแบ่งเวลาใหเ้ป็น ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ  ผูว้จิยัจึงเสนอแนะไวด้งัน้ี  
มหาวทิยาลยัควรมีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการวางแผน หรือเปิด
สอนรายวิชาเก่ียวกบัการวางแผนโดยเฉพาะ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถวางแผนการและตั้งเป้าหมายการด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 

 
2.ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างกนัทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาลและมหาวิทยาลยั
เอกชน  เพื่อน าปัจจยัท่ีพบไปเป็นแนวทางให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษาไดมี้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมหรือมีเน้ือหาสอดแทรกเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษา เพื่อจะได้
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลอ่ืน เช่น ความหลากหลายทางเพศ  การศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรนานาชาติ  การไดรั้บการอบรมสั่งสอนจาก
ครอบครัว  หรือสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวมีผลต่อการปฏิบติัตนของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั  เพื่อศึกษาหา
ปัจจยัเพิ่มเติมและเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวทิยาลยัต่อไป 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดีของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
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เอกสารการยินยอมแสดงการเข้าร่วมการวิจัย 
เร่ือง การปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นการเป็นคนดีของนักศึกษาระดบั

ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 

ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ขา้พเจา้มีสิทธ์ิท่ีจะตรวจสอบหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้และ
สามารถยกเลิกการใหสิ้ทธิในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ว้ิจยัทราบ 
 
 ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัว่าขอ้มูลในการวิจยัของขา้พเจา้ท่ีไม่มีการเปิดเผยช่ือ จะผ่านกระบวน
การต่างๆ เช่น การเก็บขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึก บนัทึกเสียงและในคอมพิวเตอร์ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ และรายงานขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคท์างวิชาการเท่านั้น 
 
 
 

 
 
 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้และมีความเขา้ใจดีทุกประการแลว้ ยนิดีเขา้ร่วมในการวิจยั
ดว้ยความเตม็ใจ จึงลงนามในเอกสารแสดงความยนิยอมน้ี 
 
 

 .............................................................. ลงนามผูใ้หค้วามยนิยอม 
                       (..............................................................) ช่ือผูย้นิยอมตวับรรจง 

     วนัท่ี ..............เดือน........................... พ.ศ..................................... 
 

 
 
 
 
 

การขอยนิยอม 

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัเพื่อเขา้ร่วมการวจิยัน้ี 

 ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยัเพื่อเขา้ร่วมการวจิยัน้ี 
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 แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  
เร่ือง   การปฏบัิติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดบัปริญญา

บัณฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
...................................................................................... 

 
ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลส าหรับการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การ
ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม” โดยมีคณาจารยภ์าคจิตวิทยาและการแนะ
แนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. ผูว้ิจัยขอความร่วมมือจากนักศึกษา ขอให้นักศึกษาตอบค าถามทุกขอ้ตามความจริง 
เพราะขอ้มูลแต่ละขอ้มีความส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่  

3. ตอบแบบสอบถามตามค าอธิบายในแต่ละตอน ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะถือเป็นความลบั
และใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจยัประกอบการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคนดี  จ านวน  54  ขอ้ 

ดา้นท่ี 1 ขยนั    จ านวน  20   ขอ้ 
ดา้นท่ี 2 อดทน    จ านวน  15   ขอ้ 
ดา้นท่ี 3 มุ่งผลสมัฤทธ์ิในการท างาน จ านวน  19   ขอ้ 

  
หากนกัศึกษามีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแบบสอบถาม นกัศึกษาสามารถสอบถามไดจ้ากผูว้ิจยั 

  
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 

และขอเป็นก าลงัใจใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน 
นางสาวอารยา ศรีสาพนัธ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    ใหเ้ลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง   ของค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ  
    ชาย    

   หญิง 
2. คณะวิชา  

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
   กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

3. วิธีการท่ีเขา้ศึกษา  
   สอบในระบบมหิดลโควตา 
   สอบในระบบแอดมิชชัน่กลาง 
   สอบในระบบรับตรงของคณะ (ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา) 

 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
   คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่   2.00 
   คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.00 – 2.99 
   คะแนนเฉล่ียตั้งแต่  3.00 ข้ึนไป 

5. สถานภาพการพกัอาศยั 
   อยูบ่า้นกบับิดา / และหรือมารดา 
   อยูห่อพกั 
   อยูก่บับุคคลอ่ืน 

6. สถานภาพของครอบครัว แบ่งเป็น 
    บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
    บิดามารดาแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง 
    บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จังหวดันครปฐม จ านวน  54  ข้อ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนของนักศึกษามากท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว โดยมีค าตอบ 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 

มากท่ีสุด   หมายถึง ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัมากท่ีสุด 
มาก     หมายถึง ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
นอ้ย     หมายถึง ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบันอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

 
ข้อ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ระดับของการปฏิบัติตน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 ขยนั      
1 ฉันหาเวลาไปปรึกษาอาจารยห์รือถามเพื่อนเพื่อให้

เขา้ใจมากข้ึนเม่ือไม่เขา้ใจในบทเรียน 
     

2 ฉนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จก่อนท าอยา่งอ่ืน      
3 ฉนัพดูคุยหยอกลอ้กบัเพื่อนขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน

ในหอ้งเรียน 
     

4 ฉนัตั้งใจฟังในส่ิงท่ีอาจารยอ์ธิบายในหอ้งเรียน      

5 ฉนัคิดตามหรือจินตนาการตามเร่ืองท่ีอาจารยส์อน      
6 ฉนัจดบนัทึกเน้ือหาสาระส าคญัท่ีอาจารยส์อนใน

หอ้งเรียนทุกวชิา 
     

7 ฉนัอ่านหนงัสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในเวลาวา่ง      
8 ฉนัหาขอ้สอบเก่าๆ มาลองท าเพื่อใหเ้กิดความ

แม่นย  าในบทเรียน 
     

9 ฉนัอ่านหนงัสือทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาในแต่ละวนั      
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ข้อ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ระดับของการปฏิบัติตน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

10 ฉนัส่งงานตรงตามเวลาท่ีอาจารยก์ าหนด      

11 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จ
ทนัเวลาท่ีอาจารยก์ าหนด 

  
   

12 ฉนัมกัจะไม่ส่งงานตามเวลาอยูเ่สมอ      

13 ฉนัเขา้เรียนทุกวิชาโดยไม่เคยขาด      

14 ฉันเร่ิมลงมือท าการบา้นหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เม่ือมีเวลาวา่ง 

     

15 ฉันสนใจติดตามความก้าวไปหน้าและความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีฉนัเรียน 

     

16 ฉันพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบัอาจารยแ์ละ
เพื่อนๆ 

     

17 ฉนัไม่ค่อยสนใจเรียนรู้หรือคน้ควา้หาขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

     

18 ฉนัอ่านหนงัสือประเภทต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้
นอกเหนือจากการอ่านบทเรียน เช่น หนงัสือพิมพ ์
วารสาร เป็นตน้ 

     

19 ฉนัพดูคุย ซกัถาม หรือสนทนากบัผูท่ี้มีความรู้หรือ
เช่ียวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ 

     

20 ฉนัหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหรือต าราต่างๆ ใน
หอ้งสมุด 

     

 อดทน      

21 ฉนัจะไม่คุยกบัเพื่อนในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน      

22 ฉนัจะไม่ส่งไลน์ในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน      
23 ฉนัยนิดีรับฟังขอ้วิจารณ์จากอาจารยเ์ก่ียวกบังานของ

ตนเอง 
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ข้อ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ระดับของการปฏิบัติตน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

24 ฉันแสดงอาการโกรธเม่ือถูกอาจารย์ต  าหนิหรือ
วิจารณ์ดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรง 

     

25 ฉนัอยากปรับปรุงตนเองหากมีใครวิจารณ์ผลงาน
ของฉนัวา่มีคุณภาพดอ้ย 

     

26 ฉนัชกัสีหนา้เม่ือถูกอาจารยดุ์ต่อหนา้เพื่อน      

27 ฉนัมกัจะเบ่ือหน่ายเม่ืออาจารยส์อนเลยเวลา      

28 ฉนัมกัจะง่วงนอนในเวลาเรียน      

29 แมเ้พื่อนไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มแต่ฉนั
กพ็ยายามท างานนั้นจนกวา่จะเสร็จ 

     

30 ฉนัรู้สึกเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งแกง้านส่งอาจารยซ์ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า 

     

31 ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือโดนอาจารยต์  าหนิ
ต่อหนา้เพื่อน 

     

32 ฉนัไม่ประหม่าหรือต่ืนเตน้ในขณะท่ีออกไปพดูหนา้
ชั้นเรียน 

     

33 ฉนัสามารถควบคุมและจดัการกบัสภาพอารมณ์ของ
ตนได ้

     

34 ฉนัหลีกเล่ียงการท างานท่ีคิดวา่ยากเกินไป      

35 ฉันรู้สึกไม่พอใจและมักแสดงสีหน้าเม่ือต้องร่วม
ท างานกลุ่มกบัคนท่ีไม่ชอบใจ 

     

 มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน      

36 ฉนัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียน      

37 ฉนัพยายามท าผลงานใหโ้ดดเด่นเพื่อใหไ้ดรั้บการยก
ยอ่งและยอมรับจากเพื่อน 
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ข้อ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ระดับของการปฏิบัติตน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

38 ฉนัไม่มุ่งหวงัสูงโดยตอ้งท างานท่ีอาจารยม์อบหมาย
ใหไ้ดผ้ลดี 

     

39 ฉันมีจุดมุ่งหมายในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีๆ 
มากกวา่สอบเพียงใหผ้า่น 

     

40 ฉนัพยายามท ารายงานท่ีอาจารยม์อบหมายเป็นอยา่งดี      

41 ฉนัใชค้วามพยายามมากข้ึนถา้ผลการศึกษาของฉนั
ไม่ถึงมาตรฐานดีเลิศท่ีตั้งใจไว ้

     

42 ฉนัทุ่มเทอยา่งหนกัเพื่อสอบใหไ้ดค้ะแนนท่ีดีๆ      

43 ฉนัอ่านทบทวนและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในวิชาท่ี
ยากๆ จนกวา่จะเขา้ใจ 

     

44 ฉนัไม่เอางานวชิาอ่ืนมาท าในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน      

45 ฉนัอ่านบทเรียนท่ียากซ ้าหลายคร้ังจนกวา่จะเขา้ใจ
เป็นอยา่งดี 

     

46 แมง้านท่ีอาจารยก์ าหนดใหจ้ะยากเพยีงใด แต่ฉนัก็
พยายามท าจนกวา่งานนั้นจะส าเร็จ 

     

47 ฉันอ่านหนังสือและทบทวนวิชานั้นให้มากข้ึนเม่ือ
ท าคะแนนสอบไดน้อ้ย 

     

48 ฉนัพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการสอบแต่ละวิชา      

49 ฉนัชอบเรียนในวิชาท่ียากๆ เพราะถือเป็นการทา้ทาย
ความสามารถ 

     

50 ฉันเลือกท างานท่ีมีความทา้ทายในลกัษณะท่ีเพื่อน
นกัศึกษาคนอ่ืนๆ ไม่กลา้ท า 

     

51 ฉนัประเมินผลการศึกษาของตนเองในทุกวิชาเพื่อหา
ขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ข 

     

52 ฉนัปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอนท่ีวางไว ้      
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ข้อ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ระดับของการปฏิบัติตน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

53 ฉันมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

     

54 ฉันตั้งเป้าหมายในการท างานก่อนทุกคร้ังเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาคผนวก ข 

ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัรายขอ้ 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



130 
 

รายข้อแบบสอบถาม 
การปฏิบัติตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 
ข้อ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา x̅ S.D. ค่าระดับ 
 ขยนั 3.47 .447 ปานกลาง 
1 ฉันหาเวลาไปปรึกษาอาจารยห์รือถามเพื่อนเพื่อให้เขา้ใจ

มากข้ึนเม่ือไม่เขา้ใจในบทเรียน 
3.34 .763 ปานกลาง 

2 ฉนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จก่อนท าอยา่งอ่ืน 3.44 .797 ปานกลาง 
*3 ฉนัพดูคุยหยอกลอ้กบัเพื่อนขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอนในหอ้งเรียน 3.26 .894 ปานกลาง 
4 ฉนัตั้งใจฟังในส่ิงท่ีอาจารยอ์ธิบายในหอ้งเรียน 3.82 .739 มาก 
5 ฉนัคิดตามหรือจินตนาการตามเร่ืองท่ีอาจารยส์อน 3.72 .686 มาก 
6 ฉนัจดบนัทึกเน้ือหาสาระส าคญัท่ีอาจารยส์อนในหอ้งเรียนทุกวิชา 3.84 .913 มาก 
7 ฉนัอ่านหนงัสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในเวลาวา่ง 3.12 .827 ปานกลาง 
8 ฉนัหาขอ้สอบเก่า  ๆมาลองท าเพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในบทเรียน 2.66 .911 ปานกลาง 
9 ฉนัอ่านหนงัสือทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาในแต่ละวนั 2.87 .909 ปานกลาง 
10 ฉนัส่งงานตรงตามเวลาท่ีอาจารยก์ าหนด 4.05 .839 มาก 
11 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จทนัเวลาท่ี

อาจารยก์ าหนด 
4.01 .871 มาก 

*12 ฉนัมกัจะไม่ส่งงานตามเวลาอยูเ่สมอ 4.13 .907 มาก 
13 ฉนัเขา้เรียนทุกวิชาโดยไม่เคยขาด 3.87 .826 มาก 
14 ฉันเร่ิมลงมือท าการบา้นหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเม่ือมี

เวลาวา่ง 
3.55 .801 มาก 

15 ฉนัสนใจติดตามความกา้วไปหนา้และความเคล่ือนไหวทาง
วิชาการในสาขาวิชาท่ีฉนัเรียน 

3.30 .876 ปานกลาง 

16 ฉนัพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบัอาจารยแ์ละเพื่อนๆ 3.27 .758 ปานกลาง 
*17 ฉนัไม่ค่อยสนใจเรียนรู้หรือคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 3.62 .868 มาก 
18 ฉนัอ่านหนงัสือประเภทต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้นอกเหนือจากการ

อ่านบทเรียน เช่น หนงัสือพมิพ ์วารสาร เป็นตน้ 
3.41 .812 ปานกลาง 

หมายเหตุ :  ขอ้ค าถามท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ข้อ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา x̅ S.D. ค่าระดับ 
19 ฉนัพดูคุย ซกัถาม หรือสนทนากบัผูท่ี้มีความรู้หรือเช่ียวชาญ

ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
3.08 .850 ปานกลาง 

20 ฉนัหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหรือต าราต่างๆ ในหอ้งสมุด 3.02 .874 ปานกลาง 
 อดทน 3.45 .452 ปานกลาง 
21 ฉนัจะไม่คุยกบัเพื่อนในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 3.20 .865 ปานกลาง 
22 ฉนัจะไม่ส่งไลน์ในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 3.36 1.040 ปานกลาง 
23 ฉนัยนิดีรับฟังขอ้วิจารณ์จากอาจารยเ์ก่ียวกบังานของตนเอง 3.91 .819 มาก 
*24 ฉันแสดงอาการโกรธเม่ือถูกอาจารยต์  าหนิหรือวิจารณ์ดว้ย

ถอ้ยค าท่ีรุนแรง 
3.77 1.053 มาก 

25 ฉนัอยากปรับปรุงตนเองหากมีใครวิจารณ์ผลงานของฉนัวา่
มีคุณภาพดอ้ย 

3.78 .870 มาก 

*26 ฉนัชกัสีหนา้เม่ือถูกอาจารยดุ์ต่อหนา้เพื่อน 3.86 .969 มาก 
*27 ฉนัมกัจะเบ่ือหน่ายเม่ืออาจารยส์อนเลยเวลา 3.14 .950 ปานกลาง 
*28 ฉนัมกัจะง่วงนอนในเวลาเรียน 3.00 1.087 ปานกลาง 
29 แม้เพื่อนไม่ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มแต่ฉันก็

พยายามท างานนั้นจนกวา่จะเสร็จ 
3.62 .818 มาก 

*30 ฉนัรู้สึกเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งแกง้านส่งอาจารยซ์ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 2.99 .901 ปานกลาง 
31 ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือโดนอาจารยต์  าหนิต่อหนา้เพื่อน 3.69 .939 มาก 
32 ฉนัไม่ประหม่าหรือต่ืนเตน้ในขณะท่ีออกไปพดูหนา้ชั้นเรียน 3.20 1.025 ปานกลาง 
33 ฉนัสามารถควบคุมและจดัการกบัสภาพอารมณ์ของตนได ้ 3.65 .762 มาก 
*34 ฉนัหลีกเล่ียงการท างานท่ีคิดวา่ยากเกินไป 3.06 .818 ปานกลาง 
*35 ฉนัรู้สึกไม่พอใจและมกัแสดงสีหนา้เม่ือตอ้งร่วมท างานกลุ่ม

กบัคนท่ีไม่ชอบใจ 
3.46 .957 ปานกลาง 

 มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 3.57 .509 มาก 
36 ฉนัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียน 3.91 .720 มาก 
37 ฉนัพยายามท าผลงานใหโ้ดดเด่นเพื่อใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง

และยอมรับจากเพื่อน 
3.41 .787 ปานกลาง 

หมายเหตุ :  ขอ้ค าถามท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ข้อ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา x̅ S.D. ค่าระดับ 
*38 ฉันไม่มุ่งหวงัสูงโดยต้องท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้

ไดผ้ลดี 
2.91 .887 ปานกลาง 

39 ฉันมีจุดมุ่งหมายในการสอบเพื่อให้ไดค้ะแนนดีๆ มากกว่า
สอบเพียงใหผ้า่น 

3.70 .836 มาก 

40 ฉนัพยายามท ารายงานท่ีอาจารยม์อบหมายเป็นอยา่งดี 3.80 .744 มาก 
41 ฉนัใชค้วามพยายามมากข้ึนถา้ผลการศึกษาของฉนัไม่ถึง

มาตรฐานดีเลิศท่ีตั้งใจไว ้
3.82 .783 มาก 

42 ฉนัทุ่มเทอยา่งหนกัเพื่อสอบใหไ้ดค้ะแนนท่ีดีๆ 3.81 .755 มาก 
43 ฉนัอ่านทบทวนและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในวิชาท่ียากๆ 

จนกวา่จะเขา้ใจ 
3.58 .843 มาก 

44 ฉนัไม่เอางานวิชาอ่ืนมาท าในขณะท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 3.61 2.289 มาก 
45 ฉนัอ่านบทเรียนท่ียากซ ้าหลายคร้ังจนกวา่จะเขา้ใจเป็นอยา่งดี 3.43 .824 ปานกลาง 
46 แมง้านท่ีอาจารยก์ าหนดใหจ้ะยากเพยีงใด แต่ฉนักพ็ยายาม

ท าจนกวา่งานนั้นจะส าเร็จ 
3.81 1.725 มาก 

47 ฉันอ่านหนังสือและทบทวนวิชานั้ นให้มากข้ึนเม่ือท า
คะแนนสอบไดน้อ้ย 

3.86 .769 มาก 

48 ฉนัพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการสอบแต่ละวิชา 4.00 .714 มาก 
49 ฉันชอบเรียนในวิชาท่ียากๆ เพราะถือเป็นการท้าทาย

ความสามารถ 
3.20 .944 ปานกลาง 

50 ฉนัเลือกท างานท่ีมีความทา้ทายในลกัษณะท่ีเพื่อนนกัศึกษา
คนอ่ืนๆ ไม่กลา้ท า 

3.17 .911 ปานกลาง 

51 ฉันประเมินผลการศึกษาของตนเองในทุกวิชาเพื่อหา
ขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ข 

3.24 .897 ปานกลาง 

52 ฉนัปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอนท่ีวางไว ้ 3.50 .795 มาก 
53 ฉันมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
3.50 .802 มาก 

54 ฉันตั้ ง เ ป้าหมายในการท างานก่อนทุกคร้ังเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.52 .837 มาก 

หมายเหตุ :  ขอ้ค าถามท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ภาคผนวก ค 
ประเดน็การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ประเด็นสัมภาษณ์ 
1.ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นขยนั มีค  าถาม 3 ประเดน็ ดงัน้ี  

1) การวางแผนในการเรียนทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว  
2) การปฏิบติัตน  
3) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2.ประเดน็การสัมภาษณ์ดา้นอดทน มีค าถาม 4 ประเดน็ ดงัน้ี  
1) อดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ  
2) การอดทนต่อสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความโกรธและความเจบ็ใจ  
3) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือความกดดนั  
4) การอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบาก เพื่อใหกิ้จกรรม

ท่ีท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
3.ประเดน็การสัมภาษณ์ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มีค าถาม 5 ประเดน็ ดงัน้ี  

1) เป้าหมายสูงสุดในชีวิตขณะท่ีเป็นนกัศึกษา  
2) เป้าหมายสูงสุดในชีวิตในอนาคตหลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษา  

3) วิธีการหรือแนวทางในการพิชิตอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวิตดา้นการเรียนและดา้นการ
ด าเนินกิจกรรมในชีวิต  

4) การด าเนินการท่ีจะน าตวัเองกา้วไปไปสู่มาตรฐานท่ีดีเลิศในการท ากิจกรรมในชีวิต  
5) ความคิดเห็นท่ีมีต่อความทะเยอทะยานหรือความคาดหวงัต่อผลงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง อนั

จะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในชีวิต  
4.ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นการเป็นคน
ดีอนัท าใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น มีค าถาม 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

1) แรงบนัดาลใจท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ 
2) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากครอบครัวท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ  
3) การสนบัสนุน ผลกัดนัหรือส่งเสริมจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ  
4) การมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดไวท้ั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นขยนั 

ด้านอดทน และด้านมุ ่งผลสัมฤทธ์ิในการท างาน  มีส่วนช่วยผลักดันให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จ  

5) ความคิดเห็นต่อการรู้จกัการวางแผนชีวิต การจดัล าดบัความส าคญัในชีวิตอยา่งเหมาะสม 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ การแบ่งเวลาใหเ้ป็น ฯลฯ เป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ  

6) ปัจจยัอ่ืนท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือผลกัดนั สนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จ  
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ    นางสาวอารยา ศรีสาพนัธ์ 
วนั เดือน ปีเกิด   วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2528 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี 178/1 ต าบล หมูม่น หมู่ 7 อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดั อุดรธานี 41000 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ต าบล ศาลายา อ าเภอ พทุธมณฑล จงัหวดั นครปฐม 73170  
ประวติัการศึกษา    

พ.ศ.2550 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 พ.ศ.2558  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
    สาขาจิตวิทยาชุมชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
 พ.ศ.2550  โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ  
 พ.ศ.2551  โรงแรมไอศวรรย ์รีสอร์ท แอนด ์สปา 

(Pullman Pattaya Aisawan)   
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล  
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