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 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
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สังคมของนิสิตโดยรวมและในแตละดาน คือ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทใน
การพูด ดานความมีระเบยีบวินัย และดานความรับผิดชอบ จําแนกตามเพศ ชั้นป สาขาวิชา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจครอบครัว วธิีการอบรมเลี้ยงดู และรูปแบบของสื่อที่ไดรับ กลุมตัวอยางเปน
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี             
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 452 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 60 ขอ โดยมีคาความเชือ่ม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.93  
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อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบียบวนิัย อยูในระดับปานกลาง 
 2. นิสิตชายและหญิง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  
ดานความมารยาทในการพดู ดานความมีระเบียบวินัย และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานความรับผิดชอบไมพบความแตกตาง  
 3. นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและโดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

 4.  นิสิตที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 5.  นิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพดู ดานความมีระเบียบวินัย และ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความรับผิดชอบไมพบความ
แตกตาง 
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ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 7.  นิสิตที่มีรูปแบบของสื่อที่ใชรบัขอมูลขาวสารตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ใน
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความรับผิดชอบและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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 The purposes of this research were to study and to compare the social culture 
behaviors of faculty of fine arts students in four aspects; respect for elders, speech 
courtesy, discipline and responsibility. It was classified by gender, years of study, major 
fields of study, family economic status, family nurturing characteristics and forms of media 
received. The samples were 452 undergraduate students in faculty of fine arts at 
Srinakharinwirot University who enrolled in the first semester of 2011 academic year by 
stratified random sampling. The instrument used for data collection was five rating scale 
questionnaires with the reliability of 0.93. 
 The research finding revealed that: 
 1. Students at the faculty of fine arts, Srinakharinwirot University have social 
culture behaviors in overall at a high level. When considered in each aspect, it was found 
that the aspect of respect for elders, speech courtesy and responsibility were at a high 
level. But the aspect of discipline was at a moderate level.  
 2. Male and female students showed significant differences the aspect of in 
respect for elders, speech courtesy and discipline at the .05 level, expect  the aspect of 
responsibility. 
 3. There were significant differences in social culture behaviors between students 
with different years of study in overall and end each aspect at the .05 level. 
 4. There were significant differences in social culture behaviors between students 
with different major fields of study in overall and end each aspect at the .05 level.  
 5. The students who have differences in family economic status have significant 
differences the aspect of respect for elders, speech courtesy and discipline at the .05 level, 
expect for the aspect of responsibility. 
 6. There were significant differences in social culture behaviors between students 
with different family nurturing characteristics in overall and end each aspect at the .05 level. 
 7. The students who have different form of media received have significant 
differences in the aspect of speech courtesy and responsibility at the .05 level, expect for 
the aspect of respect for elders and discipline. 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรณุาอยางยิ่งจาก
อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา 
วัฒนาณรงค กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.สมสุข ธีระพิจิตร และ อาจารย ดร.ราชันย 
บุญธิมา กรรมการที่แตงตัง้เพ่ิมเติม ที่ใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหปริญญานิพนธฉบบันี้สมบูรณ
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข และ
คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร อาจารย ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาการอุดมศึกษาทีไ่ดใหความอนุเคราะห
และประสทิธิป์ระสาทวิชาความรูแกผูวิจัย ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา และพ่ีๆเพ่ือนๆที่ไมสามารถ
กลาวนามในนี้ไดทั้งหมด ที่คอยใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกสาขาวชิา ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับ คุณพอ คุณแม ที่ไดอบรมส่ังสอน 
สนับสนุนใหความชวยเหลือในการศึกษา และเปนกําลังใจสําคัญทําใหผูวิจัยทําปริญญานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาของปริญญานิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทกุทาน 
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บทที่  1 
บทนํา 

   
ภูมิหลัง 
           ในปจจุบันนี้วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้งทําใหโลก                   
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไรขีดจํากัด พรอมสูการเปนสังคมไรพรมแดน (Globalization) 
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาการดานตางๆ สามารถเชื่อมตอกันไดทั่วทุกมุมโลก  
เชน การคมนาคมขนสง การติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย มีการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจ เปดการคาเสรี เปนตน (มณีรัตน รูปประดิษฐ.  2550: ออนไลน) สงผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมของโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับชีวติของบุคคลท้ังสิ้น (ชัยอนันต สมุทรวณิช.  2534: 98) 
 ดวยความเจรญิทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารดังกลาวทําใหเกิดการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมของแตละสังคมไปยังที่ตาง ๆ โดยที่สังคมแตละสังคมยากที่จะสกัดก้ันหรือหลีกหนีจาก                
ผลกระทบของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมได การที่สังคมจะปรบัเปลี่ยนจากสภาวะเดิมไปสูสภาวะ
ที่ทันสมัยได จะตองอาศัยสิง่ที่เรียกวา “กระบวนการกาวไปสูความทนัสมัย (Modernization)” คือ การ
เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนตะวันตก (พิศมัย รัตนโรจนสกุล.  2552: 6) ซึ่งประเทศไทยก็ไมตางจาก
ประเทศอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจากการไหลบาของวัฒนธรรมที่สวนใหญแลวเปนวัฒนธรรมตะวันตก  
อีกทั้งสังคมไทยเปนสังคมที่เปดกวาง ทาํใหเกิดการซึมซับไดอยางรวดเร็ว ทําใหวัฒนธรรมและ
อุดมการณบางอยางของไทยไดหายไป (ทอทหาร.  2549: ออนไลน) นอกจากนี้โสภา ชูพิกุลชัย  
ชปลมันน (2552: ออนไลน) กลาววา สังคมโลกาภิวัตนทําใหนิสัยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจาก 
ที่เคยเปนคนเอ้ืออาทร เรียบงาย ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื่อบาปบุญคณุโทษ
และมีความกตัญ ูก็กลายเปนคนที่ทําทกุอยางเพ่ือผลประโยชนของตนเอง ใชจายฟุงเฟอ ชอบแขงขัน
เอาชนะและใหความสําคัญกับวตัถุนิยม ซึ่งถือเปนวิกฤตทิี่อันตรายมากที่สุดของสังคมไทย วิกฤตที่เห็น
ไดชัด คอื การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีความเส่ือมถอยทาง 
ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก ดังสะทอนไดจากปญหาความรุนแรงที่เพ่ิมขึน้ของสังคม ปญหา
การขาดความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรมจริยธรรม ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหาความเกียจคราน 
อยากรวยทางลัด ปญหาขาดการประมาณตน ขาดความยับยั้งชั่งใจ ความฟุงเฟอฉาบฉวยในสงัคม 
เปนตน ซึ่งปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมนี้จะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคนในสังคมไทยในอนาคต 
(ทอทหาร.  2549: ออนไลน)  
 ปรากฏการณดังกลาวของกระแสโลกาภิวตันสงผลทั้งดานบวกและดานลบ ดานบวกทําให
บริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไป คือมีความทันสมัย เขาถึงขอมูลเพื่อใหทันตามวัฒนธรรมและ                    
อารยธรรมโลก สวนในดานลบนั้นทําใหวฒันธรรมตางชาติไดเขามามีอิทธิพลในสงัคมไทย โดยเฉพาะ
กลุมเยาวชนที่ยังขาดการวเิคราะห ขาดภูมิคุมกัน ขาดการใฝรูใฝเรียน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากครอบครัว              
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ที่แตกแยกพอแมไปทํางานที่เมืองใหญ เด็กถูกทอดทิ้งใหอยูกับคนชราหรือการเกิดเปนครอบครัวเด่ียว 
มีพอ แม ลูก  ไมมีปู ยา ตา ยายคอยกลอมเกลาหรือใหคติธรรมในการประพฤติปฏบิัติในสิ่งที่ดีงาม     
พอแมสมัยใหมก็เลี้ยงลูกดวยระบบเงินตรา คิดวาเงินคอืคําตอบของการเลี้ยงลูกทีดี่ สังคมจึงกลายเปน
สังคมบริโภคนิยม ทําอะไรก็ไดขอใหไดวตัถุทีต่นเองอยากได นับวาเปนเรื่องที่อันตรายอยางยิ่ง                 
(ดวงมาลย แสงไกร.  2551: ออนไลน) สอดคลองกับมูลนิธิไชยวนา (2550: ออนไลน) ที่ไดทาํรายงาน
การประเมินผลเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตนเอง พบวา พฤติกรรมของเยาวชนในสังคม ไทยปจจุบัน                
ถูกมองไปในทางแงลบมากขึ้น ในดานชวีทรรศน เยาวชนถูกมองวาใชชวีิตหลงกระแสสังคมบรโิภค                       
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ใชจายฟุมเฟอย ไมใฝการเรียนรู สุขภาพจิตเสื่อม ขาดวุฒิภาวะทาง
สติปญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ  จัดการความขัดแยงดวยความรนุแรง ในดานโลกทรรศน เยาวชน
ถูกมองวา ขาดความรับผิดชอบตอสังคม เห็นแกตัว มองโลกดานเดียว ขาดทักษะการแสวงหาความรู 
ซึ่งชีวทรรศนและโลกทรรศนของเยาวชนในปจจุบันลวนถูกหลอหลอมมาจากปจจัยสิ่งแวดลอมรอบตัว
และสังคมโลกาภิวัตนทีส่ลับซับซอนแกงแยง ทําลาย เอาชนะ ศีลธรรมคุณธรรมแปรเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกทนุนิยมสมัยใหม เกิดความขดัแยงระหวางประเทศ ศาสนา ชนชาติ และความแปรปรวนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งตางจากเด็กไทยในอดีตที่มีบุคลิกภาพแบบไมกาวราวรุกราน ออนนอม ซื่อสัตยสุจริต 
กตัญูรูคุณ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหความเคารพความเกรงใจตอผูอาวุโสและผูมีอํานาจ วาจาสุภาพ                
แตงกายเรียบรอย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน ปฏิบัตติามวฒันธรรมกฎระเบียบที่สังคมยอมรับ 
และมีกิริยามารยาทที่เหมาะสมกับกาลเทศะ อีกทั้งยังมีการใหความสาํคัญในดานพฤติกรรมทีเ่หมาะสม
กับเพศ นอกจากน้ี จรรจา สุวรรณทตั (2551: 24-25) กลาวถึง อิทธพิลของสื่อสารมวลชนวามี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของเยาวชนในปจจุบัน จนดูเหมือนเยาวชนจะไมมีหนทางแสดงออกถึงตัวตนที่
แทจริงของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ อรุณ รักธรรม (2536: ออนไลน) ที่กลาววา ในสังคมไทย 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและครอบครวั ปรากฏออกมาแบบมีความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้น 
แสวงหาแตความสุขทางกาย ฉาบฉวย แขงขันเอาแพเอาชนะ ติดคานิยมบริโภค การแตงกายแหวก
แนว เลียนแบบศิลปนนักรองตางประเทศ การใชภาษาไทยปนภาษาองักฤษ ใหเวลากับความลุมหลง
เก่ียวกับเรื่องทางเพศ นิยมเที่ยวกลางคืน หลงใหลสิ่งมึนเมา ยาเสพติด และความบันเทิง ละเลยสํานึก
และความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เยาวชนในปจจุบันจึงถูกสังคมและวงการตางๆ            
ตั้งคําถามวา อนาคตของชาติจะเปนอยางไร หากเยาวชนปจจุบันยังมีพฤติกรรมอยางที่ปรากฏ ภายใต
สังคมโลกาภิวตันและลัทธิบริโภคนิยมที่ครอบงําเยาวชนไทยอยูทุกวนัน้ี   
 รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของปญหาท่ีเกิดขึ้นและตระหนักถงึการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมตอประชาชนในชาติและจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อการ 
ปลูกฝงและวางแนวทางการเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศกัราช 
2542 ดังนี้ (พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ.  2542: 30 – 34) โดยมาตราที่ 31 – 34 ไดกําหนดให
มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและการกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งการตดิตามตรวจสอบ และ
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ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปน
คณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจํานวน 4 องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 สถาบันอุดมศกึษาในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาระดับสงูสุดของประเทศที่มีภารกิจหลัก 
ตามหลักสากล 4 ประการ ไดแก การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตองทําหนาที่ผลติกําลังคนเพื่อรับใชประเทศ รวมทั้งเปนแหลงวิทยาการความรู                
และมีภารกิจที่ตองสืบทอดศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูในสังคม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.                   
2542: 2) สถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะเปนองคกรที่ใหความรูตางๆแลว ยังมีความสําคัญในดานการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทศันคติและแนวทางความคดิของบุคคล โดยมหาวิทยาลยัมีจุดมุงหมาย                
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในสาขาทีเ่รียน มีความคดิ ความประพฤตทิี่ดีงาม รวมทั้ง            
มีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถปรับตวัใหเขากับสังคมไดดี ปลูกฝงเจตคติ คานิยมและสามารถ
เสริมสรางความเจริญใหแกผูเรียน การมีความรูความสามารถดานวิชาการอยางเดียว อาจกอใหเกิด
ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิสิตในสถาบนัสวนใหญที่มีอายุระหวาง               
17-22 ป จะเปนชวงวัยที่สาํคัญของชีวติ เปนวัยแหงการปรับตวั วัยรุนสวนมากจะประสบปญหาดาน
สังคม อารมณ รางกาย ในดานอารมณนั้นวัยรุนเปนวัยที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย โดยไมสมเหตุผล
และคาดการณไมได (สําเนาว ขจรศลิป.  2539: 59) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษานอกจากเปนแหลงที่ให
ความรูตางๆแลว ยังมีความ สําคัญในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และแนวความคดิของ
บุคคล โดยมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในสาขาทีเ่รยีน                   
มีความคิด ความประพฤตทิีดี่งาม รวมทั้งเขาใจตนเองและผูอ่ืน การมีความรู ซึ่งความสามารถทางดาน
วิชาการอยางเดียว อาจกอให เกิดปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมได การจัดหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษา จึงมุงเนนใหบัณฑิตมีคณุลักษณะและคุณสมบัตทิีดี่ มีความรูความสามารถผนวกกับมี
คณุธรรมจริยธรรมควบคูกันไป (ไพฑูรย สินลารัตน.  2542: คํานํา)  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบนัทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง ถือกําเนิดมาจาก
วิทยาลัยวชิาการศึกษาและโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง พัฒนาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ไดผานมาแลวคร่ึงศตวรรษ โดยเร่ิมจากการสถาปนาเปนโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง ในป พ.ศ.2492 เปน
วิทยาลัยวชิาการศึกษาในป พ.ศ. 2496 และไดรบัการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในป 
พ.ศ.2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมุงผลิตบณัฑิตที่มีความรูความสามารถออกมาสูสังคม มี
การกําหนดเปนนโยบายเพ่ืออนุรักษ สงเสริม เผยแพรและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2542: 83) โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะศิลปกรรมศาสตรไดมองเห็นคุณคาของการ                
สืบสานและพฒันาศิลปวัฒนธรรมสืบเนื่องมา ทั้งการสืบทอดผานระบบการศึกษา การสรางสรรคและ
การพัฒนาหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2546: 11) 
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 คณะศิลปกรรมศาสตร ถือกําเนิดมาจากแผนกวิชาศิลปศึกษา วทิยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร ซึ่งเปดสอนสาขาวิชาศิลปศกึษาในระดับปริญญาตรี เปนแหงแรกของประเทศไทย ในป             
พ.ศ.2511 เม่ือถึงป พ.ศ.2518 แผนกวิชาศิลปศึกษาไดพัฒนาเปนภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม เปด
สอนทั้งสาขาวิชาศลิปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะทางดานออกแบบส่ือสาร พรอมกันน้ันก็เปดภาควิชา             
ดุริยางคศาสตร ซึ่งสอนทั้งดุริยางคศาสตรไทยและสากล สังกัดมนุษยศาสตร ตอมาไดพัฒนามาเปน
คณะศิลปกรรมศาสตร เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2536 ตอมาในป พ.ศ.2546 คณะศิลปกรรมศาสตรได
เปดสอนในระดับ ปริญญาตรี 15 วิชาเอก ภายใต 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร สาขาวิชาการดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาการดุริยางคศาสตรสากล 
สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะจินตทศัน 
หลักการสําคญัสําหรับการบริหารของสาขาวิชาตางๆ คือ “คณะศิลปกรรมศาสตร จะบริหารทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรวัตถุ และทรัพยากรความรูรวมกัน เพ่ือการลงทุนต่ําสุดใหมีประสิทธิภาพและผลงาน
สูงสุด” (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2550: 6)   
 จากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร                          
ทัศนีย คําเสมอ (2545: 118–119) ไดทําการวิจัยเก่ียวกบัความนิยมไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ในดานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและดานศิลปกรรมไทยน้ัน นิสิตสวนมาก
ยังใหความสนใจคอนขางนอย เพราะไดรับผลกระทบจากกระแสวฒันธรรมทางตะวันตก มีการ
เลียนแบบและหลงใหลชื่นชมอยางขาดการเลือกสรร ทําใหสูญเสียคานิยมและวถิีชีวติอันดีงามของ
สังคมไทย รวมทั้งสูญเสียเอกลักษณความเปนไทยที่ไดสั่งสมมาจากบรรพบุรษุ ขนบธรรมเนยีมที่ดีงาม 
และปรับเปลี่ยนคานิยมพฤตกิรรมสูความเปนตะวันตกมากขึ้น สงผลทาํใหเยาวชนมพีฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการสัมภาษณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร พบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร สวนใหญเปนผูที่มีความคดิสรางสรรคอันมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของตนเอง โดยอาจแสดงออกมาจากการสรางสรรคผลงานรวมถึงการใชชวีิตประจําวัน ทําใหมีผลตอ
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ที่มีลักษณะความเชือ่ม่ันในตัวเองสูง จน
บางคร้ังละเลยการเคารพเชื่อฟงผูใหญลงไป สวนดานความมีมารยาทในการพูด มีการใชภาษาที่
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เชน การใชภาษาไทย คําภาษาอังกฤษคํา ใชถอยคาํและประโยคที่สั้น
ลง จนทําใหขาดหางเสียงในการพูด สวนดานความมีระเบียบวินัยที่พบมาก คือ การแตงกายของนิสิต 
ที่ไดรับรสนิยมมาจากการแตงกายตามแฟชั่นปจจุบัน สงผลทําใหการแตงกายในการมาเรียนของนิสิต 
มีความถูกระเบียบลดลง เชน มีการใสกางเกงยีนส การแตงกายผิดระเบียบ ใสเสื้อรัดรูปเกินไป สวน
ดานความรับผิดชอบ นิสิตในปจจุบัน มีความตรงตอเวลาลดลง ปญหาที่พบ คือ การมาสาย การสงงาน
ไมตรงกําหนด สิ่งตางๆเหลาน้ี ถือเปนปญหาการศึกษาของสังคมไทย ผนวกกับการไดรับอิทธิผลตางๆ
ของวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีมาแพรหลายในสังคมไทย จึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรคอนขางชัดเจน (รวิวรรณ วรรณวิไชย.  2552: 
สัมภาษณ)   
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 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับบคุลากร ที่ปฏบิัติงานเกี่ยวของกับการพัฒนานิสิต 
ในการวางแผนนโยบาย กฎระเบียบ และจัดดําเนินโครงการตางๆท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนา
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตเปนทรัพยากรมนุษยที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถทางวิชาการ 
  
ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้นี้มีความมุงหมายเพ่ือ       
 1. ศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั       
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบ
วินัย และดานความรับผิดชอบ     
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ ชั้นป สาขาวิชา สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ครอบครัว วิธกีารอบรมเลี้ยงดู และรูปแบบของสื่อที่ไดรับ 
 
ความสําคญัของการวิจัย  
 ผลของการศกึษาคนควาครั้งนี้ สามารถนําไปใชเพ่ือเปนแนวทางใหคณาจารย ผูปกครองและ
ผูมีหนาที่ในการอบรมนิสิต ไดนําไปใชในการวางแผนพัฒนา รวมทั้งปลูกฝง สงเสริม ออกกฎ ระเบียบ
ที่ชวยในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยแกเยาวชนใหเปนผูมีจิตสํานึกที่ดีตอวัฒนธรรมทางสังคมไทยอัน
ถูกตองเหมาะสม เพ่ืออนาคตจะไดเปนเยาวชนไทยที่มีคุณคาสามารถชวยพัฒนาประเทศชาตติอไป 
และเอ้ือประโยชนเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูที่สนใจที่ตองการศกึษาวิจัยเรื่องเก่ียวกับพฤตกิรรม
วัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นิสิตทีกํ่าลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคปกติ ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 1,615 คน 
 
  ตัวแปรที่ศึกษา  
  1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  
  1.1  เพศ แบงเปน         
   1.1.1  เพศชาย         
   1.1.2  เพศหญิง        
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  1.2  ชั้นป แบงเปน         
   1.2.1  ชั้นปที่ 1        
   1.2.2  ชั้นปที่ 2        
   1.2.3  ชั้นปที่ 3        
   1.2.4  ชั้นปที่ 4        
  1.3  สาขาวิชา แบงเปน        
   1.3.1  สาขาวิชาการออกแบบทศันศลิป      
   1.3.2  สาขาวชิาการออกแบบส่ือสาร      
   1.3.3  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรศึกษา      
   1.3.4  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรสากล      
   1.3.5  สาขาวิชานาฏศิลป       
   1.3.6  สาขาวิชาศิลปศึกษา       
   1.3.7  สาขาวชิาศิลปการแสดง       
   1.3.8  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน       
  1.4 สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว แบงตามรายไดของครอบครัว  
   1.4.1  สูง          
   1.4.2  ปานกลาง        
   1.4.3  ต่ํา 
  1.5  วิธีการอบรมเลี้ยงดู        
   1.5.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย       
   1.5.2  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน     
   1.5.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย     
  1.6  รูปแบบของสือ่ที่ไดรับ        
   1.6.1  สื่อส่ิงพิมพ        
   1.6.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส      
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดาน
ความมีระเบยีบวินัย และดานความรับผิดชอบ  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม หมายถึง การกระทําที่แสดงออก หรือความประพฤติ
ตางๆในชวีติประจําวันของนิสิต ที่ทําใหคนอยูรวมกันอยางผาสุก ถอยทีถอยอาศัยกัน โดยปฏิบัตติอ
ครอบครัว สถาบันการศึกษาและสาธารณชน โดยสามารถวัดไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
  1.1 ดานพฤติกรรมความเคารพเชื่อฟงผูใหญ คือ การเคารพ นับถือ เชื่อฟงปฏิบัตติาม
และสํารวมกิรยิาวาจาตอบดิา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ พฤติกรรมดานนี้วัดจากการรายงานตนถึง
การแสดงออกของนิสิต ทั้งทางดานวาจาและการกระทาํตอบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ ในการ
เชื่อฟง ปฏิบตัิตาม ใหความเคารพนับถอื       
  1.2 ดานพฤติกรรมความมีมารยาทในการพดู คือ การพูดดวยถอยคําทีสุ่ภาพ ประกอบ 
ดวยกิริยาที่นิม่นวล เหมาะสมแกบุคคลและโอกาส พฤติกรรมดานนี้วัดจากการรายงานตนถึงการ
แสดงออกของนิสิต ในการพูดคุย การสนทนา กิริยาทาทางตอบุคคลตางๆที่พบปะกับนิสติไดอยาง
เหมาะสม            
  1.3 ดานพฤติกรรมความมีระเบยีบวินัย คือ การประพฤติตนใหมีระเบียบเรียบรอยและ
ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ แบบแผน ขอบงัคับที่กําหนดขึ้นโดยชอบธรรม พฤติกรรมดานนี้วัดโดยการ
รายงานตนถึงการแสดงออกของนิสิตในขณะที่อยูในสถานศึกษา หรอืสถานที่ตางๆท่ีมีกฎระเบยีบ
ขอบังคับตางๆวา ประพฤติตนถูกตองเหมาะสมหรือไม       
  1.4  ดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ คือ การปฏิบัติหนาทีก่ารงานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเต็มความสามารถ และยอมรับผลแหงการกระทําของตน พฤติกรรมดานนี้วัด
โดยการรายงานตนถึงการแสดงออกของนิสิตตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ  
 2.  สาขาวิชา ในการวิจัยครั้งน้ี หมายถึง วิชาเอกที่เปดสอนในคณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงออกเปน 8 สาขาวชิา ไดแก     
  2.1  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป      
  2.2  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร       
  2.3  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา       
  2.4  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล       
  2.5  สาขาวิชานาฏศิลป        
  2.6  สาขาวิชาศิลปศึกษา        
  2.7  สาขาวิชาศิลปการแสดง       
  2.8  สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน  
 3. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง รายไดตอเดือนของครอบครัวทั้งหมด
ของผูใหการอบรมเลี้ยงดูและสนับสนุนคาใชจายในการเรียนของนิสิต แบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
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  3.1 สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง หมายถึง ครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมากกวา 20,000 บาท  
  3.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง หมายถึง ครอบครัวที่มีรายไดเฉลีย่
ตอเดือนตั้งแต 13,000 บาท -20,000 บาท    
  3.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา หมายถึง ครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 13,000 บาท 
 4. วิธีการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง วิธีการทีบ่ดิา มารดา หรือผูปกครองปฏิบัตติอบุตรทัง้ทาง
วาจาและการกระทํา ทําใหบุตรไดรับรูทั้งความรูสึกและการกระทําดังกลาว แบงออกเปน 3 ลักษณะ
ดังนี้           
  4.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ตวันิสิตมี
ความรูสึกวาตวัเองไมไดรับการเอาใจใส การสนับสนุน หรือคําแนะนําจากบิดา มารดา มักถูกปลอยให
ทําอะไรตามใจชอบ บิดามารดาไมใหความอบอุนเทาที่ควร วธิีนี้วัดโดยการรายงานตนวา บิดามารดา 
ไมสนใจวาส่ิงที่บุตรกระทําถูกหรือผิด ไมใหคําปรึกษาใดๆ ตอบุตร 
  4.2  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูทีต่ัวนิสติมี
ความรูสึกวาตนเองไมไดรับอิสระเทาที่ควร ตองอยูในกฎระเบียบ กระทําตามคําส่ังของบิดา มารดา 
โดยถูกควบคมุไมใหไดรับความสะดวกในการกระทําตามที่ตนเองตองการ วิธีนี้วัดโดยการรายงานตน
วา บิดามารดา ปฏิบัตติอบตุรในลักษณะการออกคําส่ังใหบุตรปฏิบตัติาม และคอยดูวาบุตรปฏิบตัิตาม
หรือไม   
  4.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูทีต่ัวนิสติมี
ความรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม ผูปกครองใหความรัก ความอบอุน มีเหตุผล รูจัก
ยอมรับความสามารถ ความคิดเห็นของนิสิต ใหความรวมมือและสนับสนุนตามโอกาสอันควร วิธีนีว้ัด
โดยการรายงานตนวา บิดามารดาแสดงความรักตอบตุร เอาใจใส สนใจดูแล ยอมรับความสามารถ 
ความคิดเห็นของบุตร มีความใกลชิดกับบุตร ใหความรวมมือตามโอกาสอันควร    
 5.  รูปแบบของสื่อที่ไดรับ หมายถึง ชนิดของสื่อที่นิสิตไดรับขอมูลขาวสารมากที่สดุ                
แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
  5.1  สื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ วารสาร    
  5.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุโทรทศัน ภาพยนตร คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
 6. นิสิต ในการวจัิยนี้หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที1่ ถึงชั้นปที่ 4 
ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งชายและหญิงของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ในปการศกึษา 2554
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สมมุติฐานการวิจัย    
 1. นิสิตชายและหญิง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและโดยรวม แตกตางกัน 
 2.  นิสิตทีศ่ึกษาอยูในชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและโดยรวม 
แตกตางกัน 
 3.  นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและโดยรวม 
แตกตางกัน 
 4.  นิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมใน
แตละดานและโดยรวม แตกตางกัน 
 5. นิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดาน และ
โดยรวม แตกตางกัน 
 6.  นิสิตที่ไดรับขอมูลจากสื่อตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดาน และ
โดยรวม แตกตางกัน          
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดจัดลําดับสาระดังนี้ ความหมายของวัฒนธรรม 
ลักษณะของวฒันธรรม ความสําคัญของวฒันธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ขอบขายพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ทฤษฎีที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง                      
สังคม 
 
ความหมายของวัฒนธรรม 
 คําวา “วัฒนธรรม” คือ วิถีชวีิต ซึ่งสังคมมนุษยทําใหเจริญขึ้น เพ่ือสนองความตองการอันเปน
มูลฐานที่มีตอการดํารงอยูรอด ความถาวรแหงเชื้อสาย และการจัดระเบียบแหงการประสบเหตุการณ
ของสังคม แบบแผนความประพฤตทิี่ไดรบัการอบรมมาแลว ความรู ความเชื่อถือ และการดําเนินงาน
อ่ืนๆ ทั้งปวง ซึ่งไดมีการทําใหเจริญขึ้นในสังคมของมนุษย ดังนั้น วัฒนธรรมจึงไดแก การจัดการกับ
เหตุแวดลอมของมนุษย (สุชีพ ปุญญานุภาพ.  2540: 19 - 20)   
 “วัฒนธรรม” เปนคําสมาสเกิดจาก 2 คํา คือ “วัฒน” ซึ่งหมายถึง ความเจริญงอกงาม และ 
“ธรรม” หมายถึง คุณงามความดี ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542 (ราชบณัฑิตย- 
สถาน.  2542: 105) ใหความหมายวา วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชวีิต
ของหมูคณะที่เปนระเบยีบเรียบรอย รวมถึงความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2524 (ราชบัณฑิตยสถาน.  
2524: 101) ใหความหมาย วา วัฒนธรรม เปนชื่อรวมสําหรับแบบอยางของพฤตกิรรมทั้งหลายที่ไดมา
ทางสังคมและที่ถายทอดกันไปทางสังคม โดยอาศัยสัญลักษณ วัฒนธรรมจึงเปนชือ่ที่แสดงผลทัง้หมด
ของกลุมมนุษย ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ เหลาน้ี เชน ภาษา การทําเครื่องมืออุตสาหกรรม ศิลปะ 
วิทยาศาสตร กฎหมาย การปกครอง ศีลธรรมและศาสนา รวมถึงอุปกรณที่เปนวตัถ ุหรือส่ิงประดิษฐ 
ซึ่งแสดงผลทางวัฒนธรรม และทําใหลักษณะวัฒนธรรมทางปญญาสามารถแสดงผลที่เปนประโยชนใช
สอยได  เชน อาคาร เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือส่ือสาร ศิลปวัตถุ เปนตน  
 พระยาอนุมานราชธน (2503: 87) ไดอธิบายความหมายของคําวา วัฒนธรรม ไวดังนี้  
 วัฒนธรรม คอื สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามใน
วิถีชวีิตของสวนรวม วัฒนธรรม คือ วิถชีีวติของมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได เรียนได เอาอยาง
กันได  
 วัฒนธรรม คอื สิ่งอันเปนผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอน สืบตอเปน
ประเพณีกันมา 
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 วัฒนธรรม คอื ความคิดเห็นความรูสึกความประพฤตแิละกิริยาอาการหรือการกระทําใดๆ 
ของมนุษยในสวนรวม ลงรปูเปนพิมพเดียวกัน และสําแดงออกมาใหปรากฏเปนภาษา ศิลปะความ
เชื่อถือ  ระเบยีบประเพณี เปนตน  
 วัฒนธรรม คอื มรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมยอมรับและรกัษาไวใหเจริญงอกงาม 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2544: 6) กลาวถึงความหมายของ วัฒนธรรม 
หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับ
สังคมและมนษุยกับธรรมชาติ จนกลายเปนแบบที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลที่เปนรูปแบบและ
นามธรรมอันควรแกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เสริมสรางเอกลักษณและแลกเปลี่ยนเพ่ือสราง
ดุลยภาพแหงความมีสัมพันธระหวางมนษุย สังคม และวัฒนธรรม ซึง่จะชวยใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีอิสรภาพอันเปนพ้ืนฐานแหงอารยธรรมของมนุษย ซึ่ง ยศ สันตสมบัติ 
(2540: 11) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมตามแนวความคิดทางมานุษยวิทยาไววา วัฒนธรรมมิใช
พฤติกรรมที่สงัเกตเห็นได แตเปนระบบความเชื่อ (Belief System) และคานิยมทางสังคม (Social 
Value) ที่อยูเบื้องหลังพฤตกิรรมมนุษยเปนกฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคม
ยอมรับวิถีชวีติ (Way of Life) ของคนในสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2539: 3) ไดใหความหมายวัฒนธรรมวา 
หมายถึง สิ่งที่มีคุณคาและเปนกุญแจสําคัญในการแสดงออก ซึ่งเอกลักษณ ศักด์ิศรี และมรดกที่มี
คุณคาของชาติในการกาวสูทศวรรษใหม ซึ่งเทคโนโลยจีะเขามามีบทบาทที่สําคญัในวิถีชวีิต เศรษฐกิจ
สังคมซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูและมีอิทธิพลกอใหเกิดความรวมมือระหวางคนในชาติ รวมทั้ง
กระตุนใหเกิดการแขงขันทางดานการคาในรับนานาชาติ ดังนั้นจําเปนที่รัฐบาลกลางจะไดกําหนด
บทบาทตนขึน้มาใหม เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมแกการสนับสนุนงานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546: 25) 
ใหความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษยทําตามสัญชาตญาณ อาจเปนการประดิษฐ
วัตถุสิ่งของขึน้ใช หรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรม ความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน 
ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษยที่มนุษยสรางขึ้น มิใชระบบที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตติาม
สัญชาตญาณ 
 กลาวโดยสรุป คําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งหมด เปนแบบแผนควบคุม
พฤติกรรมมนษุยในสังคมทีเ่กิดจากการเรียนรู ความเชือ่ คานิยม ทัศนคติ วถิีชวีิตตางๆ เปนตน เปน
สมบัติของสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นๆ มีการถายทอด สั่งสมตอไปยังชนรุนหลัง และสามารถปรบั
เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลา 
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ลักษณะของวัฒนธรรม  
 เบียรสเตดท (รัตนา สถิตานนท.  2544: 14; อางอิงมาจาก Bierstedt.  1970) กลาววา 
วัฒนธรรมมีลกัษณะ ดังนี้  
  1.  เปนแนวทางแหงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรูวฒันธรรม มีลักษณะเปนแนวทาง
แหงพฤติกรรมที่มีการเรียนรูกันได มิใชเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรูมากอน ลักษณะนี้เองทําให
มนุษยแตกตางจากสัตว กลาวคือ พฤติกรรมสวนใหญของสัตวปราศจากการเรียนรูมากอน แตเกิดจาก
การเราของสัญชาตญาณ สวนมนุษยมีมันสมองอันทรงศักยภาพ จึงสามารถรูจักคิด ถายทอด และ
เรียนรู กระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีการติดตอกับบคุคลอ่ืนในฐานะที่เปนสมาชิกของ
สังคม เพราะฉะนั้นการเรียนรูจึงเปนลักษณะที่สําคญัยิ่งของวัฒนธรรม 
  2.  เปนมรดกแหงสังคม วัฒนธรรมเปนผลของการถายทอดและการเรียนรูดังกลาวมาแลว 
เคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการดังกลาวคือ การส่ือสารโดยสัญลักษณ ไดแก การที่มนุษยมีภาษาใช
แนนอน ซึ่งมีสวนชวยใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนกอนมาสูคนรุนหลงั และดําเนินตอกันมา
โดยมิขาดสาย เพราะฉะนัน้ วัฒนธรรมจึงมีลักษณะเปน “มรดกแหงสังคม” (Social Heritage) 
  3.  วัฒนธรรมมีลักษณะเปน Super Organic หมายถึง สิ่งที่เปนปรากฏการณอยาง
เดียวกันในแงของกายภาพหรือชีวภาพ อาจจะเปนปรากฏการณที่แตกตางกันไดในแงของวัฒนธรรม 
กลาวคือ ของสิ่งหนึ่งอาจมีความหมายหรืออาจเอามาใชตางกันออกไปในแตละสังคม 
  4.  เปนวถิีชวีติมนุษย หรือแบบการดําเนินชีวติ วัฒนธรรมเปนระบบการดําเนินชีวติที่
จดจําสืบตอเน่ืองกันมา มีการแสดงออกที่เห็นไดชัดซ่ึงสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงออกน้ันๆ
ดวย 
 พารสัน (Macionis; & Plummer.  1997: 118; citing Parsons.  1964) กลาวถึงลกัษณะบาง
ประการของวฒันธรรมไว ดังนี้  
 1. เม่ือวัฒนธรรมมีการปรับตวัถึงจุดสูงสุด วัฒนธรรมจะปรับตวัโดยลดการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิก  
 2. วัฒนธรรมเกิดจากแนวคิดรวมกันโดยไมไดมาดวยความบังเอิญหรือความคิดของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแตเกิดจากความเขาใจในแนวคิด แนวประพฤติปฏิบตัิที่เปนแนวทางเดียวกัน  
 เอ็มเบอร และเอ็มเบอร (Ember; & Ember.  1993: 167-171) กลาววา วัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ความเชื่อ พฤติกรรม รูปแบบปฏิบัติแบบหนึง่ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
การแทนที่เม่ือเวลาผานไป   
 รัชนีกร เศรษโฐ (2523: 9) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคญัของวัฒนธรรมไว ดังนี้ 
 1.  วัฒนธรรมไมไดเกิดมาพรอมบุคคล แตเปนสิ่งที่บุคคลจะตองเรียนรูจากสังคม เม่ือคนเรา
เกิดมาน้ันไมไดเอาวัฒนธรรมติดตัวมาดวย เชน พูดไมได การแตงตวัไมเปน การประกอบอาชพีไมเปน 
สิ่งที่เรียกวาวฒันธรรมเหลาน้ีจะถูกส่ังสมจากประสบการณในชีวติประจําวันที่เราไดจากบุคคลอ่ืน โดย
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ขั้นแรกเริ่มจาก พอแมและผูใกลชิด ตอไปเปนญาติพ่ีนอง ครูบาอาจารย เพ่ือนฝูง และจากบุคคลอ่ืนใน
สังคมทั่วไป 
 2. วัฒนธรรมจะตองถือปฏิบัตริวมกัน วัฒนธรรมเปนสิ่งทีส่มาชิกในสังคมเดียวกันจะตองมี
หรือปฏิบัติรวมกัน บุคคลในสังคมเดียวกันจะตองรวมมีวัฒนธรรมทีเ่ปนพ้ืนฐานแหงการครองชีพของ
สังคมนั้นรวมกัน เชน การมีภาษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การแตงตัว เปนตน 
 3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหน่ึงได และจากกลุมหน่ึงไปอีก
กลุมหน่ึง หรืออาจจะสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหน่ึงก็ได เชน การนัดพบปะเพ่ือนตางเพศ ซึ่งวัฒนธรรม
ตะวันตกไดมีการถายทอดและเปนคานิยมของวัยรุนไทย เปนตน 
 นอกจากนี้ พวงผกา ประเสริฐศลิป (2541: 9-10) ไดกลาวถึง วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจาการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสัตวตรงที่มีการรูจักคิด           
มีการเรียนรู มีการปรับปรงุระบบชวีติใหเจริญ อยูดี กินดี มีความสุขสะดวกสบาย วัฒนธรรมมีการ
ถายทอด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวเดียวกันและแกไขปญหาเฉพาะได ซึ่งแตกตางจากสัตวที่เกิด
การเรียนรูไดโดยอาศัยจากการจําเทาน้ัน มนุษยมีมันสมองโตกวาสัตวจึงเจริญพัฒนาไปมากกวาสัตว
ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีการถายทอดไดทางเดียวเทาน้ัน โดยการเรยีนรู ไมใชถายทอดทางชีววทิยาหรือ
กรรมพันธุ 
            2. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม หมายถึง วัฒนธรรมที่เกิดจาดผลของการกระทาํที่ถายทอด
และมีการเรียนของมนุษยในยุคกอนโดยทางตรงและทางออมมาสูมนุษยยุคหลังๆ หรือยุคปจจุบัน                   
ไมขาดชวงระยะเวลา ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีลักษณะเปนมรดกทางสังคม โดยลักษณะดังกลาวและ
ตัวกลางสําคญัที่มนุษยใชในการถายทอดวัฒนธรรมก็คือ ภาษานั่นเอง ภาษาจึงเปนสัญลักษณที่ใชกัน
ทุกวัฒนธรรม ไมวาของไทยหรือตางชาต ิ
           3. วัฒนธรรมเปนวิถีชวีติ หรือแบบแผนของการดํารงชีวิตของมนุษย หมายถึง สภาพความ
เปนอยูหรือการดํารงชีพของมนุษย วัฒนธรรมตามลักษณะที่กลาวน้ีสามารถจําแนกวัฒนธรรมในแตละ
สังคมออกจากกันได เพราะวัฒนธรรมแตละสังคมจะไมเหมือนกัน เน่ืองจากมนุษยถาเกิดในสังคมใดก็
จะเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู เชน วัฒนธรรมของแตละภาคก็จะไมเหมือนกัน 
หรือวัฒนธรรมของเมืองไทยก็จะไมเหมือนกับวัฒนธรรมของตางชาต ิเชน อเมริกา ฝรั่งเศส สเปน 
อังกฤษ ซึ่งแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  
          4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมคงที่ มนุษยมีการคิดคนสิ่งใหมๆ หรือปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น
เหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากสภาพแวดลอมทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปทําให
ตองมีการปรับตวัใหเขากับสภาพของสังคมเพ่ือความอยูรอดและสงบสุข 
 สรุปไดวา ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมคือ  เปนผลผลิตจากความคิดมนุษย ซึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมขณะนั้น จึงทําใหวัฒนธรรมของแต
ละชาติมีความแตกตางกัน มนุษยจึงตองมีการปรับตวัใหเขากับสภาพของสังคมเพ่ือสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางสงบสุข  
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ความสําคญัของวัฒนธรรม  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2544: 6-7) ไดกลาวถึง ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไว ดังนี้ 
 1.  วัฒนธรรมชวยสรางความม่ันคงใหแกประเทศชาต ิ
 2.  วัฒนธรรมชวยพัฒนาจิตใจของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
 3.  วัฒนธรรมสรางสันติสุข ในการอยูรวมกันระหวางบคุคลในชาติ และบุคคลระหวางชาต ิ
 ออปเลอ (Taylor.  1980: 53; citing Opler.  1945: 198) ไดกลาวถึงลักษณะความสําคัญของ
วัฒนธรรมวาเปนหลักการหรือแนวทางทีช่ัดเจนเพ่ือใชกําหนดพฤตกิรรม หรือวิธีการปฏิบัติ  
นอกจากนี้ แมคเซียนนิสและพลัมเมอร (Macionis; & Plummer.  1997: 125) ยังกลาวถึงความสําคัญ
ของวัฒนธรรมวา “วัฒนธรรมมีหนาที่รักษาค้ําจุนระบบโดยรวมของสังคม” ในขณะที่ แอบเพลบมั และ
แชมบลิส (Appelbaum; & Chambliss.  1995: 54) กลาววา วัฒนธรรมมีความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่
แสดงถึงตัวบคุคล ซึ่งสามารถแสดงออกใหเห็นโดยมีผลมาจากการศึกษาและสิ่งที่ไดรับการถายทอดมา  
เชนเดียวกบั คอนคลิน (Conklin.  1987: 61) ที่ไดอธิบายถึงความสําคัญของวัฒนธรรมวา เปน
ตัวกําหนดแนวทางเพ่ือสนองตอบตอความตองการทางกายภาพทั่วไปของประชาชน หรือเปนตวั
ขับเคลื่อน เชน การหาอาหาร การมีเพศสัมพันธ เปนตน 
 ณรงค เส็งประชา (2541: 5) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว ดังนี้  
 1. วัฒนธรรมชวยแกปญหาและสนองความตองการตางๆ ของมนุษย มนุษยพนจากอันตราย 
สามารถเอาชนะธรรมขาติได เพราะมนุษยสรางวัฒนธรรมขึ้นมาชวย  
 2. วัฒนธรรมชวยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมใหมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและสังคมที่มี
วัฒนธรรมเดียวกันยอมจะมีความรูสึกผูกพันเปนพวกเดียวกัน  
 3.  เปนเคร่ืองแสดงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการยกยองและเปน
การประกันความม่ันคงของชาต ิ
 4. วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหผูคนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานชวยจัดระเบียบความสัมพันธของผูคนในสังคม  
 5. ชวยใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาชาตินั้นมีวัฒนธรรมที่
ดี มีคติในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ยึดม่ันในหลักแหงเหตุผลในการดําเนินชีวิต ขยัน ประหยดั อดทน 
มีระเบียบวินยัที่ดี ฯลฯ สังคมก็จะเจริญรุงเรือง  
  สรุปไดวา วฒันธรรมเปนเคร่ืองวัดและเครื่องกําหนดความเจริญหรอืความเสื่อมของสังคม 
และในขณะเดยีวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวติความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชน และตอความเจรญิกาวหนาของประเทศชาตมิาก 
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ประเภทของวัฒนธรรม  
 นักวิชาการทีศ่ึกษาเรื่องของวัฒนธรรมไดจัดแบงวัฒนธรรมไวแตกตางกัน ดังนี้  
 ซายน (Schein.  1985: 13-21) ไดแบงวฒันธรรมตามระดับที่มีความเก่ียวเนื่องกนั โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ  
 1.  สิ่งประดิษฐ เปนวัฒนธรรมทั้งหมดที่ปรากฏใหเห็นในระดับนี้ คือสิ่งประดิษฐทางกายภาพ 
เทคโนโลยี สถาปตยกรรม  
 2.  คานิยม เปนระดับที่มีการลองผิดลองถูกและใหการยอมรับในสังคม เปนกฎเกณฑใน
สังคมเพ่ือใหมีการปฏิบตัิรวมกัน  
 3.  คติความเชื่อขั้นพ้ืนฐาน เปนความสัมพันธระหวาง มนุษยกับสิ่งแวดลอม เวลา ขอเท็จจริง
ของธรรมชาต ิขอเท็จจริงของมนุษย พฤติกรรมและความสัมพันธในสังคม  
  เบียรสเตดท (Kornblum; & Smith.  1998: 85; citing Biersted.  1970) แบงวัฒนธรรมตาม
มิติของวัฒนธรรมออกเปน 3 มิติ คือ  
 1.  มิติดานความคิด ไดแก ความคิด ความเชื่อ คานิยม  
 2.  มิติดานมาตรฐานหรือบรรทัดฐาน วธิกีารปฏิบัติ กฎหมาย รูปแบบการดําเนินชีวติ  
 3.  มิติดานวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ ไดแก เคร่ืองมือ ยารักษาโรค เคร่ืองใชตางๆ   
 ออกเบิรน (ประสาท หลักศลิา. 2528: 10; อางอิงมาจาก Ogburn. n.d.) จัดแบงตามประเภท
ของวัฒนธรรมไว  2 สวน คือ  
 1. วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (Material Culture) ไดแก สิ่งที่จําเปนเบื้องตนในชีวติ เรียกวา    
ปจจัย 4 ไดแก อาหาร น้ํา เคร่ืองนุมหม ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งประดิษฐทีเ่กิดจากการสรางสรรคของ
มนุษย เชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ยานพาหนะ อาวุธ สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยตีางๆ เปนตน 
 2. วัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ (Non- Material Culture) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วัฒนธรรม
ทางจิตใจ แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  
  2.1 วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) เปนวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิตน
ตามมารยาทในสังคม แบบพิธีการโตตอบในสังคม เชน การจับมือทักทาย การไหวพนมมือ การคํานับ 
มารยาทในการรับประทานอาหาร การติดตอกันในสังคม เปนตน 
  2.2  วัฒนธรรมทางกฎหมาย (Legal Culture) เปนวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความเปนระเบยีบ
เรียบรอย และกฎเกณฑใหคนในสังคมหนึ่งๆอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมทั้งการรูจักสิทธิหนาที่ของ           
แตละบุคคลและสวนรวม  
  2.3  วัฒนธรรมทางจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับจิตใจและ
ศีลธรรม ซึ่งใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวติในสังคม เชน ความกตัญู ความซื่อสัตย ความโอบออม
อารีตอกัน เปนตน 
 ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ แคลฮูน, ไลท และเคลเลอร (Calhoun, Light; & Keller.  
1997: 54 - 55) ที่แบงวัฒนธรรมตามความแตกตางของสถานที่ออกเปน 2 ประการ ไดแก  
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 1. วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ ประกอบดวย วตัถุทางกายภาพ หรือสถาปตยกรรมที่ประชากรสราง
ขึ้นมา  เชน หนังสือ เสื้อ ผา โรงเรียน โบสถ เปนตน 
 2. วัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ ประกอบดวยสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและไมใชสิ่งที่เปนรูปราง
ทางกายภาพ ไดแก คานิยม บรรทัดฐาน สัญลักษณ ภาษา และความรู มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1  คานิยม คือ ความคิดทั่วๆ ไปที่บุคคลมีความความสัมพันธเก่ียวของกัน เชน การ
ตัดสินใจวา อะไรดี หรือไมดี นาสนใจ หรือ ไมนาสนใจ โดยที่คานิยมของคนจะนําไปสูรูปแบบโดยรวม
ของวิถีชวีิต  
  2.2  บรรทัดฐาน คอื คําชี้แนะเฉพาะสําหรับการกระทํา เปนกฎที่กําหนดวา การกระทําน้ัน
มีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งบางครั้ง บรรทัดฐานน้ันอาจไดแก ขอกําหนดที่เขียนบอกไวอยางชัดเจน 
เชน กฎหมายหรือ คัมภีรไบเบิ้ล บอยคร้ังที่บรรทัดฐานนั้นไมสามารถอธิบายหรือมีความหมายโดยนัย
แตบุคคลสามารถที่จะเขาใจและปฏิบตัิตามได  
  2.3  สัญลักษณ คอื วัตถุ ทาทางการแสดงออกที่สื่อใหทราบถึงวตัถุประสงค เสียงหรือ
ภาพที่สื่อบางอยางออกจากตัวผูสื่อ  
  2.4  ภาษา คือ ระบบของถอยคาํและรูปแบบของสัญลักษณการเขียนทีมี่ขอกําหนดที่
แนนอนวา สัญลักษณเหลาน้ันสามารถเปนสิ่งที่รวมเขาดวยกันแลวสามารถถายทอดความหมายได
หลากหลาย  
  2.5  ความรู คือ รูปของความจริง ความเชื่อและทักษะทีป่ฏบิัติไดจริงที่บคุคลส่ังสมกันมา 
ประกอบดวยบางสวนของกระบวนการสัง่การที่เปนขัน้ตอน เชน วธิีการขับรถ หรือการสั่งงาน
คอมพิวเตอร และอาจประกอบดวยขอมูลที่เก่ียวกบัสถานที่ บุคคลหรือเหตุการณ เชน ใครคือ
ประธานาธบิดีคนแรก  
 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น เน่ืองจากประเทศ
ไทยเปนสมาชิกองคการศกึษาวทิยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึงไดจัดทํา
แนวนโยบายแหงชาติและแบงวัฒนธรรมตามเนื้อหาสาระออกเปน 5 ประเภท (ณรงค เส็งประชา.  
2541: 51 - 52) ดังนี้ 
 1. มนุษยศาสตร (Humanities) ไดแก วัฒนธรรมที่วาดวยคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวัตศิาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา เปนตน  
 2. ศิลปะ (Arts) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องของภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม เปนตน 
 3. การชางฝมือ (Practical Craft) ไดแก วัฒนธรรมในเรือ่งการเย็บปกถักรอย การแกะสลัก 
การทอผา การจักสาน การทําเครื่องปนดินเผา เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจัดดอกไม การทําตุกตา งาน
ประดิษฐตางๆ เปนตน 
 4. กีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation) ไดแก วัฒนธรรมในเรือ่งการละเลน              
มวยไทย กระบี่กระบอง การละเลนพ้ืนเมือง เปนตน 
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 5. คหกรรม (Domestic Arts) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องอาหาร ระเบียบในการกินอยู มารยาท
ในสังคม การแตงกาย การประกอบอาชพีเลี้ยงครอบครัว เปนตน 
 พระยาอนุมานราชธน (2531 : 50) ไดแบงประเภทของวัฒนธรรมไวอยาง 2 ประเภท  คือ  
 1. วัฒนธรรมทางวัตถุ เปนเร่ืองเก่ียวกับความสุขกาย เพ่ือไดอยูดีกินดี มีความ
สะดวกสบายในการครองชีพ วัฒนธรรมประเภทนี้ ไดแก สิ่งจําเปนเบื้องตนในชวีติ 4 อยาง และสิ่ง
อ่ืนๆ เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ ตลอดจนอาวุธยทุโธปกรณที่เปนเคร่ืองปองกันตัว 
 2. วัฒนธรรมทางจิตใจ เปนสิ่งที่ทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ไดแก 
การศึกษาวิชาความรูอันบํารุงความคิดทางปญญา เชน ศาสนาและจรรยา ศิลปะและวรรณคดี 
กฎหมายและระเบียบประเพณี ซึ่งสงเสริมทางจิตใจใหงอกงาม หรือสบายใจ 
 สอดคลองกับพวงผกา ประเสริฐศิลป (2541 : 5) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 ประเภท   
 1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ไดแก วัตถุอันเกิดจากสิ่งประดิษฐ ซึ่งมนุษยได
คิดสรางขึ้นมา ตลอดจนผลงานในทางดานศิลปกรรมของมนุษยดวย เชน สิ่งของเครื่องใชใน
ครัวเรือน อาคารบานเรือน อาคารกอสราง รถยนต ปากกา นาฬิกา ภาพวาด รูปปน เปนตน ฯลฯ 
ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม 
 2. วัฒนธรรมทางจิตใจ หรือวัฒนธรรมทีไ่มเก่ียวกับวตัถุ (Non-Material Culture) เปนแบบ
แผนในการดํารงชีวิตและเปนแบบอยางของการปฏิบัติ หรือแนวทางแหงความคิด ความเชื่อ
อุดมการณ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ภาษาบาลีและพิธีการตางๆ ลวน
เปนวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมทั้งสิ้น 
 นอกจากนี้กรมการศาสนา (2525: 41) ไดจัดแบงเน้ือหาวัฒนธรรมออกเปน 3 ประเภท คือ  
    1. วัฒนธรรมอุปนิสัย (Inductive Cultural) เปนวัฒนธรรมเก่ียวกับความรู ความสามารถและ
สิ่งประดิษฐ ตรรกวิทยา ซึ่งไดมาจากการคนควา ทดลอง ตามวิธีการหาความจริงแบบอุปนัย คอื การ
คนควาหาความรูจากสวนยอยไปหาสวนใหญ แลวกําหนดเปนกฎหรือทฤษฎีขึ้น 
 2. วัฒนธรรมสุนทรียะ (Aesthetic) เปนวัฒนธรรมในดานประเพณีที่งดงาม ซึ่งไดแก 
ศิลปกรรมตางๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบพิธกีรรม การพักผอนหยอนใจ ระเบียบการตดิตอ
งานสังคม เปนตน 
 3. วัฒนธรรมบริรักษ (Control) เปนทุกส่ิงทกุอยางที่ใชในการควบคุมกลุมคน เชน 
เคร่ืองหมายทางราชการ ตราราชการ ธงชาติ และสิ่งที่ไมใชวตัถุ เชน กฎหมาย ขอบังคับ ศลีธรรม   
 นอกจากนี้ สุพัตรา สุภาพ (2546 : 45) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ไดแก วัตถุสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อ
นํามาใชในสังคม เชน ที่อยูอาศัย อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค  
 2. วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่เก่ียวกับความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 
ความเชื่อตางๆ เชน ความเชื่อในเรื่องตายแลวเกิดใหม ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม การเชื่อถือ
โชคลาง ตลอดจนเรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิตและอุดมการณตางๆ 
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  3. วัฒนธรรมดานบรรทัดฐาน (Norm) เปนเรื่องของการประพฤติปฏิบัตติามระเบียบแบบ
แผนที่สังคมกําหนดเอาไว ไมวาจะลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลกัษณอักษรกต็าม ซึ่งแบง
ออกเปนประเภทยอยๆ ดังนี้  
 3.1 วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) เปนวัฒนธรรมที่เก่ียวกบัการประพฤตหิรือ
มารยาททางสังคม เชน การไหว การจับมือทักทาย การเขาแถว การแตงชุดดําไปงานศพ  
 3.2 วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับกฎหมาย (Legal Culture) เปนวัฒนธรรมที่กอใหเกิด
ความเปนระเบยีบและกฎเกณฑ เพ่ือใหคนในสังคมอยูดวยกันอยางมีความสุข 
 3.3 วัฒนธรรมที่เก่ียวกบัจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) วัฒนธรรมประเภทนีใ้ช
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตากรณุา ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
 สรุปไดวา วัฒนธรรมนั้นสามารถจัดแบงได 2 ประเภท ไดแก วัฒนธรรมทางวัตถ ุ คือ 
เปนสิ่งรอบตวัของมนุษยที่สามารถสัมผัสแตะตองได เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเก่ียวกับความสุขทางกาย
เพ่ือใหไดอยูดีกินดี มีความสะดวกสบายในการครองชีพ และอีกประเภท ไดแก วัฒนธรรมที่ไมใชวตัถ ุ
หรือที่เรียกกันอีกอยางหนึ่งวา วัฒนธรรมทางดานจิตใจ คือ สิ่งที่มนุษยไมสามารถแตะตองได เปนสิ่งที่
ทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม สามารถแยกได 3 ประเภท ไดแก คติธรรม สหธรรม และ
เนติธรรม ซึ่งมุงเนนใหสังคมอยูอยางเปนสุข นําประโยชนในการปฏบิัติไปสรางสรรคความเจริญใหแก
สังคมและประเทศชาติ       
             
ขอบขายพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวจัิยมุงศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในความหมายที่เปน
แนวทางของการประพฤตติามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหคนในสังคมดํารงอยูดวยกันอยาง 
สงบสุข ถอยทีถอยอาศัย โดยเปนเรื่องที่เก่ียวกับการประพฤติและปฏิบัตตินตอครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ โดยศึกษาในเรื่อง ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด                       
ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรบัผิดชอบ  
 
 ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  
 สุวรรณ เพชรนิล (2522: 133) ไดใหความหมายของคําวา “ความเคารพ” หมายถึง                      
การยกยอง การเชิดชู การนับถือ ปรากฏไดทางกาย เชน กิริยาออนนอมถอมตน ปรากฏทางวาจา เชน 
การกลาวคําสุภาพออนโยน ปรากฏไดทางจิตใจ คือ การยอมรับนับถอื สวนการเชือ่ฟงผูใหญ หมายถึง
การปฏิบัตติามคําสั่งสอนของบิดามารดา ครูบาอาจารย ญาติผูใหญ เปนตน 
  การเคารพเชือ่ฟงผูใหญเปนส่ิงที่ผูมีวัยวฒิุต่ํากวาพึงกระทํา เพ่ือแสดงถึงความเปนเด็กดี ซึ่ง
ฉันทนา ภาคบงกช (2544: 12) กลาววา ความเปนเด็กดีในสังคมไทย หมายถึง เด็กที่สุภาพ เรียบรอย 
มีสัมมาคารวะ เชื่อฟงผูใหญ ไมด้ือดึง วานอนสอนงาย ไมกาวราว อวดดีตอผูใหญ เปนการปลูกฝง
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คานิยมอันสําคัญย่ิงในการเสริมสรางลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเปนการถายทอดวัฒนธรรมที่เห็น
เดนชัดที่สุด เชน พอแมสอนลูกใหไหวผูใหญ ผูมีวัยวุฒินอยกวาไมควรยืนค้ําศีรษะของผูอาวุโส เปนตน 
 กิติพันธ รุจิรกุล (2542: 45) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการแสดงความเคารพวา ความ
เคารพเปนสวนหนึ่งของมารยาท เปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมายาวนานตอเน่ือง เปนสิ่ง               
ดีงาม ควรไดรับการสงเสริมสืบทอดใหคงอยูตอไป ประโยชนของการเคารพเชื่อฟง มีดังนี้ นํามาซึ่ง
คุณธรรมความกตัญูรูคุณ รูจักตอบแทนใหกับผูมีพระคุณ ชีวติและการงานเจริญกาวหนา ชวีิตมี
ความสุขและความยินดี เปนที่รักของคนอ่ืน โทษของการไมเคารพเชือ่ฟง มีดังนี้ กลายเปนคนอกตัญู 
ไมรูจักบุญคณุ นํามาซ่ึงความเสียหายตอชีวิตและทรพัยสิน ชีวติและการงานไมประสบความสําเร็จ 
ชีวติไมมีความสุข ไมเปนทีน่าเชื่อถือของคนอ่ืน ดังที่ ศีลธรรม ศีรสุข (2533: 69) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง                
การเปรียบเทยีบคานิยมที่ปรากฏอยูในบทสูขวัญของพวน ตําบลหาดเส้ียวสุโขทัย กับคานิยมทีพึ่ง
ประสงค พบวา คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทยที่พึงมี คือ การมีความกตัญู รูคุณ การเคารพเชื่อ
ฟงผูใหญ ความโอบออมอารีและเอ้ือเฟอเผื่อแผ การมีความรู และการใชสตปิญญา 
 อรพินทร สันติชัยอนันต (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวจัิย เรื่อง การศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศกึษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบวา นิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณธรรมจริยธรรม ดานความ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ อยูในระดับมาก สอดคลองกบังานวิจัยของ จุฬาลักษณ เรืองณรงค (2537: 67)        
ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาคานิยมดานจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยในภาคใต พบวา นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคใต ชั้นปที ่1 และชั้นปที4่ มีคานิยมดานจริยธรรมความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
อยูในระดับมาก ในขณะที่ อนุพนธ คําปน (2549: บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ศึกษาอยูใน
ชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สรุปไดวา ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ หมายถึง การเคารพ นับถือ เชือ่ฟงปฏิบัติตามและ
สํารวมกิริยาวาจาตอบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ มีความออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ
และปฏบิัตติามคําสั่งสอนของผูใหญ ถือเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
 ดานความมีมารยาทในการพูด  
 มารยาทเปนเร่ืองของสากลท่ีทุกชาติทุกภาษาในโลกจะมีการส่ังสอน หรือถายทอดวัฒนธรรม
ทางมารยาทของตน มารยาทจัดเปนองคประกอบยอยของวัฒนธรรม ชาติไทยมีเอกลักษณประจําชาติ
และมีองคประกอบหลายอยางที่สามารถจําแนกไดวาเปนคนไทย เชน ภาษา พิธีกรรมบางอยาง และ
การแตงกาย เปนตน (สุทธิ ภิบาลแทน.  2545: 104) มารยาทไทยเปนสิ่งที่บรรพบรุุษสั่งสมกันมาน้ัน
ไดรับการยอมรับกันทั่วโลกวามีความงดงาม สงบเสง่ียมเรียบรอย เปนกิริยาอาการพิเศษซ่ึงไดดัดแปลง
ตกแตงใหเขากับกาลเทศะ มีแบบแผนทีส่ลับซับซอน มีความพิเศษที่ไมเหมือนใคร เปนองคประกอบ
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หนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ไดรับการยกยองวา มีความงดงามอยางแทจริง และเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตา      
ชาวไทยมาแตสมัยโบราณ (สมจินตนา  ภักดีศรีวงศ.  2538: 26 - 27) ดังที่ ทิพวรรณ หอมพลู (2538: 
4) กลาวถึงมารยาทวา หมายถึง กิริยาและวาจาสุภาพ เรียบรอย เพราะกิริยาและวาจานอกจากจะเปน
การแสดงออกของนิสัยใจคอแลว ยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมนั้นดวย เชน ความสุภาพในกิริยา คือ การ
วางตวัดี มีกิริยาทาทางที่ละมุนละมอมออนโยนใหเหมาะสมกับบุคคลที่สมาคมดวย หรือ ความสภุาพใน
วาจา คือ พูดดวยวาจาออนหวาน สุภาพเรียบรอย และพูดแตสิ่งที่นาฟงเทาน้ัน และรูจักใชคําพูดให
เหมาะสมแกกาลเทศะ จึงเปนสวนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเปนเอกลกัษณไทย ซึ่งสอดคลองกับ พัว 
อนุรักษราชมณเทียร (2530: 1) ไดกลาวถึงมารยาทไทยวา ความมีมารยาท การมีกิริยา วาจา ใจ 
สุภาพเรียบรอย สังคมไทยไดกําหนดแบบอยางของมารยาทไวหลายชนิดซ่ึงลวนแลวแตเหมาะสมและ
อาจนํามาดัดแปลงใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมและกาลสมัยได กุลบุตรกุลธิดาไมวาชาติไหน ถาไดรับ
การศึกษาอบรมมาดีแลวทัง้กาย วาจา และใจ ยอมไดชื่อวาเปนสุภาพชน มีความละอายตอบาป ไม
ประพฤติในการไมเหมาะสม และสํานึกกิริยามารยาทของตนอยูเสมอ 
 เอกสารเร่ืองวัฒนธรรมของกรมการศาสนา (2525: 154) ไดใหความหมาย วัฒนธรรมทาง
ภาษาไว ดังนี้ 
 1.  กลาวคําสวัสดีในเม่ือแรกพบและจากกัน 
 2.  กลาวคําขอบคุณในเม่ือไดรับความอนุเคราะหจากผูอ่ืน 
 3.  กลาวคําขอโทษในเม่ือทาํผิดพลาดหรือลวงเกิน 
 4.  ไมควรพูดคําหยาบ ลามก อนาจาร  
 5.  รูจักใชภาษาพูด และภาษาเขียนใหเหมาะกับชั้นของบุคคลที่จะพูดดวย เชน พระสงฆ 
เจานาย ผูใหญที่นับถือ ผูมีเกียรติ เปนตน 
 สุทธิ ภิบาลแทน (2545: ออนไลน) ไดใหหลักในการใชคําพูดกับบุคคลท่ัวไป ดังนี้ 
 1.  ใชคําพูดแทนชื่อผูพูดและชื่อผูที่จะพูดดวย ใหสุภาพเหมาะสมกับวัยวุฒิ 
 2.  เลือกใชคาํรับและคําขานรับที่ถูกตอง ไดแก ครับ คะ ขอรับ จะ เปนตน 
 3.  เลือกใชภาษาที่สุภาพ 
 4.  รูจักคําปฏเิสธที่นิ่มนวล สุภาพ ไมแข็งกระดาง 
 5.  น้ําเสียงในการพูด ดังพอไดยิน ถอยคําน่ิมนวล มีหางเสียง 
 กรมสามัญศึกษา (2544: 93) กลาวถึงลกัษณะมารยาทในการพูดโดยทั่วไป ดังนี้  
 1.  เจรจาไพเราะ มีหางเสียงครับหรือคะ ฟงชื่นหูชื่นใจ  
 2.  หัดกลาวคําวา “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ใหเปนนิสัยเปนการสรางเสนหใหแกตนเอง การ
กลาวคําขอบคุณแกผูมีไมตรี เอ้ือเฟอ แมในเรื่องเล็กนอยก็ควรกระทําหรือกลาวคําขอโทษใหเคยชิน 
ยอมเปนผลดีแกตนเองทั้งสิน้  
 3. ไมพูดเสียงดังเกินควรหรือตะโกน เปนกิริยาที่ไมนาชมอยางยิ่ง ถามีผูอาวุโสอยูในที่นั้น
ดวยยิ่งแสดงความไมเคารพ การพูดโหวกเหวก ขาดการสํารวมจะบัน่ทอนบุคลิกที่ดีอยางนาเสียดาย 



 21 

 4.  หลีกเลี่ยงการแยงกันพูด นอกจากไมนาดูแลวยังทาํใหหมดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรอจังหวะของตน  
 5.  ฝกทาทางชวยพูดใหเหมาะสม อยายกมือใหขวักไขว หรือแสดงทาทางอยูตลอดเวลา 
เพราะไมไดเปนการแสดงละคร บางคนแกเขินดวยการแลบลิ้น ยักคิ้ว โดยไมไดตั้งใจ บางคนพูดไป
หัวเราะไป ทั้งๆ ที่ไมใชเร่ืองขัน เม่ือทําบอยๆ ก็จะติดเปนนิสยั ทําใหเสียบุคลิกภาพ ควรแกไขเสยี ฝก
พูดใหมีจังหวะจะโคน ชัดเจน ไดเน้ือหาสาระ พูดแตพอควรไมเพอเจอ เพ่ือสรางบุคลิกภาพของตนเอง  
 6.  งดกลาวคําหยาบโดยสิ้นเชิง เพราะไมเปนมงคลแกทั้งผูฟงและผูพูดซึ่งจะติดเปนนิสัย  
 7.  แสดงไมตรีจิตดวยการทักทายปราศรัย สนใจทุกขสุขและแสดงความจริงใจเปนผูมี
มารยาทอันดีจะชวยเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี  หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคจนเปนที่ยอมรับของสังคม  
 ดังที่ ขวัญตา บุญวาศ (2542: 184) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการฝกพฤติกรรม                    
การแสดงออกที่เหมาะสมแบบกลุมที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพ่ือนของนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปที1่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ พบวา นักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรม
การแสดงออกดานมารยาทในการพูดที่เหมาะสมกับเพ่ือนดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรม                  
การแสดงออกที่เหมาะสมแบบกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยของ  
สุนทร สุทองหลอ (2542: 67) ที่ไดศึกษาเร่ือง คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองในดานมารยาทในการพูด 
ในระดับมาก และ นักศึกษาชายและหญงิมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองในดานมารยาทในการพูด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   
 สรุปไดวา ความมีมารยาทในการพูด หมายถึง การที่บคุคลมีกิริยาวาจาเรียบรอย ทาทาง
สงางาม ออนโยนสุภาพ หนาตายิ้มแยมแจมใส ไมใชทาทางประกอบคําพูดใหมากจนเกินไป ยอม
ชวยเสริมสรางใหผูฟงเกิดความเชื่อถือเลือ่มใสผูพูดไดเปนอันมาก 
 
 ดานความมีระเบียบวินัย  
 กรมการศาสนา (2540: 5) ใหคําจํากัดความ “วินัย” วาเปนขอบังคบั หรือระเบียบที่ตราไวเพ่ือ
ควบคุมหมูหรือคณะใหอยูในสภาพเรียบรอยและมีความประพฤติดีงาม เชน วินัยของพระ ตํารวจและ
ทหาร ตลอดจนถึงธรรมเนียมของตระกูลหรือภายในบาน สวน วลัย อารุณี (2528: 34) ไดอธิบายวา 
ระเบียบวินัย คือคําภาษาอังกฤษ วา “Discipline” มาจากรากศัพทวา Disciple ซึ่งหมายถึง การติดตาม 
หรือการศึกษาใตผูนําซ่ึงเปนที่ยอมรับ และ พัว อนุรักษราชมณเทียร.  (2530: ออนไลน) ไดให
ความหมายคาํวา วินัย หมายถึง การปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ และสามารถมีพัฒนาการ
เพ่ือควบคุมตนเอง สําหรับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2544: 186) ไดใหความหมาย
คําวา วินัย หมายถึง การควบคุมตนเองใหประพฤติปฏบิัตติามกฎระเบียบขอบังคับ ระเบียบแบบแผน
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามเพ่ือความสงบสุขในชวีิตของตนและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสังคม สวนคําวา วินัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2542: 1077) ใหหมายความวา 
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เปนระเบยีบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ ซึ่งจากคําจํากัดความและความหมายของ ความมี
ระเบียบวินัย พบวา การปลกูฝงระเบียบวนิัย มีความจําเปนสําหรับเด็กและเยาวชนในปจจุบัน เพราะจะ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งออซูเบล (ปรียา ชยันิยม.  
2542ก: 16; อางอิงจาก Ausubel. 1968: 59-60) ไดกลาวถึงความจําเปนในการปลกูฝงความมีวนัิยแก
เด็ก ซึ่งวินัยเปนวัฒนธรรมทางสังคมจะชวยใหเด็กมีลักษณะตางๆ ดังนี้  
 1.  เรียนรูมาตรฐานการกระทําหรือความประพฤตทิี่สงัคมยอมรับ  
 2.  มีวุฒิภาวะทางดานตางๆเพ่ือใหเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพทีดี เชน เปนผูนําและผูตามที่ดี 
มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง เปนผูมีความม่ันคงทางอารมณ 
และอดทนตอความคับของใจ  
 3.  มีมโนธรรมที่ดี มีศีลธรรม  
 4.  มีความปลอดภัยทางอารมณ  
 แมคเซียนนิส และพลัมเมอร (อนุพนธ คําปน.  2549: 25; อางอิงมาจาก Macionis; & 
Plummer.  1997: 86) ไดกลาววา วินัยของบุคคลในสังคมสมัยใหมนั้นเปนส่ิงจําเปน เพราะเปนการ
สงเสริมคุณคาของวัฒนธรรม และจะทําใหเกิดการยอมรับ ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตอตัว
บุคคล  
 ระเบียบวินัยจึงเปนพ้ืนฐานของมนุษยในการปฏิบัตติามกฎเกณฑที่กลุมไดกําหนดไว เปน
การฝกใหมีความ อดทน อดกลั้นที่จะทําตามความพอใจของตนเองเพื่อประโยชนในวนัขางหนา เชน 
เด็กไมชอบเรยีนหนังสือ แตตองพยายามเรียนเพราะพอแมบังคับหรือเรียนเพราะอยากไดความรู หรือ
เปนทหารตองฝกอยางหนักจะไดเปนทหารท่ีมีประสทิธิภาพ สามารถปองกันประเทศไดดี ระเบียบวินัย
จึงมีผลตอบุคลิกลักษณะและความประพฤตขิองบุคคลโดยบุคคลจะเกิดความเคยชินและจะทําไปโดยไม
รูตัวจากความหมายของคําวาระเบียบวินยัที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้น อาจสรุปไดวา “ความมีระเบยีบวินัย” 
คือ การปฏิบัติตนตามระเบยีบแบบแผนและขอบังคบัของสังคม เพ่ือความสงบสขุ ความเจริญงอกงาม
ของตนเองและสมาชิกทุกคน มีความเสมอภาคภายใตกฎเกณฑและเง่ือนไขเดียวกัน พรอมทั้งเปนการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูและเปนการดํารงไวซึ่งความเสมอภาค ซึ่งสมาชิกทุกคนใหการ
ยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม         
 อํานาจ จันทรมหา (2542: 113) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาจริยธรรมดานความมีวินัยใน
ตนเองของนักศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา นักศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด มีจริยธรรมดานความมีวินัย
ในตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ดที่อยูสถาบันการศึกษาตางกัน มี
จริยธรรมดานความมีวินัยในตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ในขณะที่ สถดิาพร คําสด (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤตกิรรมความ
มีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา   
 1.  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมอยูใน
ระดับสูง 
 2.  นิสิตชายและหญิง มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน 
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 3.  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 4.  นิสิตทีศ่ึกษาอยูในสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 5.  นิสิตที่มีสวนรวมในกิจกรรมนิสิตตางกัน มีพฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 6.  นิสิตทีท่ํางานเพ่ือหารายไดพิเศษตางกัน มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองโดยรวมไม 
แตกตางกัน 
 7.  นิสิตทีไ่ดรับการเลี้ยงดูทีต่างกัน มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 

 สรุปไดวา ความมีระเบียบวนิัย คือ ความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยใหเปนไปตามเปาหมายหรือความตองการที่วางไว ไมทาํความยุงยากตอตนเอง ไมขัด
ตอสิทธขิองผูอ่ืน บุคคลน้ันจะสามารถควบคุมตนเองและปฏบิัตตินเพื่อประโยชนสุขของตนเองและ
สวนรวม  

 ดานความรับผิดชอบ  
 ความรับผิดชอบเปนเรื่องเก่ียวกับ ลกัษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส จดจอ
ตั้งใจ มุงม่ันตอหนาที่การงาน การศึกษาเลาเรียน และการเปนอยูของตัวเอง ดังที่ กรมการศาสนา 
(2540: 20) ไดใหคําจํากัดความวา “ความรูจักรับผิดชอบ” คือ การที่ไดรับมอบหมายใหทําการใดๆ หรือ
มีหนาที่อะไร ก็ทําอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งยังยอมรับผลการของกระทําทั้งผลดีและผลเสยีที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 944) ใหความหมายวา ความ
รับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลที่ดีและไมดีในการกระทําของตนเองที่ทําลงไป หรือภาระหนาที่ที่
อยูในความดูแลของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ สมทรง ปุญญฤทธิ์ (2539: 11) ที่กลาววา ความรับผิดชอบ 
คือ ความมุงม่ันตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน พากเพียรและความละเอียดรอบคอบตั้งใจที่จะ
ทํางานในหนาที่ที่มีตอตนเองและสังคม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ไมยอทอตออุปสรรค
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ ยอมรับผลของการกระทําในการปฏิบัติหนาทีด่วยความเต็มใจ โดยมีความ
รับผิดชอบในการกระทําของตนเองแมผลที่ไดจะดีหรือไมดี ทั้งพยายามที่จะปรับปรงุการปฏิบัติหนาที่
ใหดียิ่งขึ้น  
 ในขณะที่ ณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2542: 12) อธิบายถงึพฤติกรรมความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 
 2.  ซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
 3.  เคารพตอระเบียบกฎเกณฑ และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 4.  มีอารมณหนักแนนเม่ือเผชิญกับอุปสรรค 
 5.  รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี 
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 6.  มีความเพียรพยายาม 
 7.  มีความละเอียดรอบคอบ 
 8.  ใชความสามารถอยางเต็มที ่
 9.  ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
 10.  ตรงตอเวลา 
 ประสิทธิ กาพยกลอน และนพินธ อินสิน (2540: 2) กลาววา ความรับผิดชอบ คือ ยอมรับรู
และสํานึกในการกระทําของตน ยอมรับผลแหงการกระทําของตนดวยความจริงใจ ไมวาจะเปนผลดี       
หรือราย ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก ไมปดความรับผิดชอบไปใหผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหไดผลดียิ่งขึ้น ความรบัผิดชอบ เปนสิ่งที่เก้ือหนุนใหบุคคลปฏบิัติสอดคลองกับกฎ จารีต 
คุณธรรมจริยธรรม และหลกัเกณฑของสังคม โดยไมตองมีการบังคับควบคุมอยางเขมงวดจากผูอ่ืน               
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียา ชัยนิยม (2542ก: 11) ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของครูตอการสอนความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการกลุมสัมพันธในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ความรับผิดชอบเปนลักษณะของความ
เปนพลเมืองดีที่สําคัญประการหนึ่ง นอกจากความมีวินยัทางสังคม ความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ และความ
เกรงใจ ซึ่งลักษณะของความเปนพลเมืองดีนั้น ก็คือ นิสัยและการกระทําของบุคคลที่มีความสอดคลอง
กับมาตรฐานและกฎเกณฑของศาสนาและกฎหมายบานเมือง รวมถึงลักษณะทีเ่ปนประโยชนตอ
สวนรวมมากกวาสวนตวั เพราะวาความรับผิดชอบเปนลักษณะนิสยัและทศันคตขิองบุคคลซ่ึงเปน
แรงผลักดันใหปฏิบัตติามระเบียบแบบแผน เคารพสิทธิของผูอ่ืน ทําตามหนาที่ของตนและมีความ
ซื่อสัตยสุจริต ความเปนคนมีความรับผิดชอบจะเปนลกัษณะที่จะชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไป
ดวยความราบรื่น สงบสุข ความรับผิดชอบจึงมีความสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความมีวุฒิภาวะดาน
อุปนิสัย ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคญัในการดํารงอยูในสังคมและ ดังที่ พิณทิพย วังเกล็ดแกว 
(2547: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา  
 1.  นิสิตชายและหญิง มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในดานความรับผดิชอบ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2.  นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในดานความรับผิดชอบ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 3.  นิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมในดานความรับผิดชอบ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ในขณะที่ ขวญัฤดี ขําซอนสัตย (2542: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวา                                            
 1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีพฤตกิรรมความรับผิดชอบโดยรวมและเปนรายดานทุก
ดานอยูในระดับสูง 



 25 

 2.  นักศึกษาชายและหญิง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 3.  นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมทุกดานไมแตกตาง
กัน 
 4.  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบโดยรวมทุกดาน
ไมแตกตางกัน 
 5.  นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมความรับผดิชอบ
โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 
 สรุปไดวา ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลทีเ่กิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และ
รูจักปฏิบัตติามหนาที่ของตน มีการเอาใจใสตอหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายไดเปนอยางดี การที่บุคคลมี
ลักษณะความรับผิดชอบจะชวยใหการอยูรวมกันในสังคมดวยความราบรื่นและสงบสุข 
 
การถายทอดวัฒนธรรม  
 การถายทอดวัฒนธรรม เปนการสืบทอดจากตัวบคุคลกลุมหน่ึงไปสูอีกกลุมหน่ึงหรือรุนถัด ไป
จะชวยเพ่ิมพูนประสบการณ ความรู ความสามารถ แบบแผน วธิีปฏิบัตขิองบุคคลใหมีลักษณะในการ
เปนมนุษยที่สมบูรณ โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพราะ มนุษยทุกคน ไมสามารถจะเรียนรู
หรือไดรับการถายทอดวัฒนธรรมของตนเองไดอยางสมบูรณ ขึ้นอยูกับเวลา สภาพแวดลอมและ
ความสามารถที่จะเรียนรูของแตละบุคคล การเรียนรูระเบียบทางสังคมจะมีไปจนตลอดชีวติ โดยจะทํา
ใหบุคคลผูนั้นมีความเขาใจถึงสังคมและวฒันธรรมของตน หรือที่ เรียกวา “สังคมประกิต”  
 สังคมประกิต (Socialization) คือ กระบวนการเรียนรูในสังคมซึ่งสามารถถายทอดทางบุคคล
เพ่ือพัฒนาศักยภาพซึ่งทําใหเกิดรูปแบบของวัฒนธรรมขึ้น (Bryjak; & Soroka.  1994: 543) 
นอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาทานอ่ืนไดใหความหมายคําวา สังคมประกิตไว ดังนี้ 
 แอบเพลบัม และแชมบลิส (Appelbaum; & Chambliss.  1995: 573) กลาววา สังคมประกิต 
หมายถึง กระบวนการเรียนรูชั่วชวีิตที่ถายทอดใหกับบคุคล ประกอบดวย คานิยม บรรทัดฐานและกฎ
อ่ืนๆ ของวัฒนธรรมและมีพัฒนาการดวยแนวความคดิของบุคคลรุนตอมา สอดคลองกับเดรสเลอร 
(Dressler.  1969: 187) ที่กลาววาสังคมประกิต คือ กระบวนการเรยีนรูชั่วชวีติทีเ่กิดจากการรวบรวม
วัฒนธรรมและมีพัฒนาการดวยความคิดของบุคคล 
 สุรางค จันทนเอม (2529:15) วา สังคมประกิต หมายถงึ วิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบคุคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางทีส่อดคลองกับบุคคลสวนใหญของสังคม เปนพฤติกรรมที่
สังคมคาดหวัง และบุคคลจะตองเรียนรูตอเน่ืองไปตลอดชีวิต เชน เรือ่งแนวความคิด ความเชื่อ             
เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆในสังคม เพ่ือชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
มีความสุข 
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  ทัศนีย ทองสวาง (2543: 24) กลาววา สังคมประกิต คอื การอบรมใหรูระเบียบของสังคมเปน
สิ่งที่มนุษยตองประสบตั้งแตเล็กตนโตเปนผูใหญ การอบรมสั่งสอนนั้นทําใหมนุษยมีคุณลักษณะ
ความสามารถ อุดมคติ คุณคา และรูปแบบของพฤติกรรมกอใหเกิดความรูสึกเปนตวัของตวัเอง จึงอาจ
กลาวไดวา การอบรมเลี้ยงดู หรือ ขบวนการสังคมประกิต นี้เปนกระบวนการทําใหรูระเบียบทางสังคม 
โดยการถายทอดวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ     
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 35) กลาววา สังคมประกิตเปนกระบวนการที่บคุคลเรียนรูและ
รับเอาคานิยม (Value) ความเช่ือ (Beliefs) บรรทัดฐาน (Norms) ของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูนั้นมาอยู
ในบุคลิกตน 
 พัชนี วรกวิน (2542: 30) กลาววา สังคมประกิตเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมในอันที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
เน่ืองจากรูปแบบของสังคมประกิตนั้นแตกตางไปในแตละวัฒนธรรม จึงทําใหบุคลกิภาพของคนใน
สังคมตาง ๆ จึงแตกตางออกไป อยางไรก็ตามรูปแบบของ      
 ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ (2544: 46) กลาววา สังคมประกิตสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทคือ  
 1. สังคมประกิตโดยตรง (Direct Socialization) หมายถึง การที่บุคคลไดรับประสบการณ 
โดยตรงจากสิ่งนั้น เปนการเรียนรูอยางเปนทางการ เชน พอแมสอนลูกใหเปนคนดี ครูสอนศิษยใหมี
วิชาความรู เจานายสอนลูกนองใหทํางานเปน เปนตน 
 2. สังคมประกิตโดยออม (Indirect Socialization) หมายถึง การเรียนรูสิ่งตางๆ โดยดูจาก
ตัวอยางที่พบ ซึ่งอาจเปนการบังเอิญหรือตั้งใจก็ได เชน การฟงขาวสารจากส่ือมวลชนตางๆ การเห็น
พฤติกรรมของผูอ่ืนแลวจํามาปฏิบัตติาม เปนตน 
 นอกจากนี้ พัชนี วรกวิน (2542: 32) กลาววา กระบวนการสังคมประกิตที่สําคัญ ไดแก 
 1. ครอบครัว จัดเปนสถาบนัแรกและสถาบันพ้ืนฐานทีบุ่คคลตองประสบตั้งแตเกิด และเปน
สถาบันทีใ่หการอบรมอยางใกลชิดและมีอิทธิพลมากทีส่ดุ พอแมผูปกครอง ซึ่งอยูใกลชิดกับเด็ก จะมี
อิทธิพลอยางมากในทุกดาน ไมวาจะเปนความคิด ทศันคติ การกระทํา ความเชือ่ หรือแมแตอารมณ 
อาจจะเปนการใหการอบรมอยางจงใจและไมจงใจ เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูระเบียบของสังคม จะตองทําให
เด็กรูสึกวาเขาไดความรักอยางเพียงพอแลว พอแมเปนที่พ่ึงของเขาได เขาใจและเห็นความสําคญัของ
เขาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กยอมมีการถายทอดลักษณะและมาตรฐานตาง ๆ ในสงัคมใหแกเด็ก โดย
กระบวนการเสริมแรงและการเรียนรูโดยการเลียนแบบ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกตางๆ 
ของบิดามารดา หรือผูที่เลี้ยงดูมากกวาที่จะทําตามคาํสอน ดังนั้น ทัศนคติและการเปนตวัแบบของบิดา
มารดาตลอดจนการถือตนตามแบบของเด็ก มีผลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กเปนอยางยิ่ง 
 2. กลุมเพ่ือน บุคคลที่จะสังสรรคหรือสมาคมกันเปนประจําน้ันมักจะมีอะไรเหมือนกัน กลุม
เพ่ือนจะเปนกลุมที่มีความสาํคัญมากที่สุดในกลุมตวัแทนในขบวนการสังคมประกติเพ่ือใหรูระเบียบของ
สังคม เด็กไดเรียนรูกติกาในการเลนดวยกนั มีการทดลองใชพลังกลุม หรือเพ่ือเปนกําลังใจ  
 3. โรงเรียน นอกจากใหวิชาความรู ฝกระเบียบ วินยั ไดสมาคมกับคนเปนจํานวนมากใน
ลักษณะตาง ๆ กัน จึงเปนแหลงที่จะพัฒนาบุคลิกของเด็กไดในชวงเวลาที่นานพอสมควร ทําใหเด็ก
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ไดรับการตอบสนองความตองการขั้นมูลฐานโดยเฉพาะความอบอุน ความปลอดภัย ความม่ันใจ 
ปรับตวัเขากับขอบังคับใหม ๆ ที่โรงเรียนได 
 4. กลุมอาชีพ เปนชวงทีบุ่คคลจะไดมีการเผชิญกับส่ิงแวดลอมภายนอกอยางกวางขวางยิ่ง 
ขึ้น อาชีพแตละอยางมีคุณคา ระเบียบวธิีปฏิบตัิที่แตกตางกัน ซึ่งบุคคลจะตองปรับตวัใหเขากับกลุม
อาชีพได 
 5. สื่อมวลชน เปนเคร่ืองมือที่ทําใหบคุคลไดทราบขอมูล ความรูตางๆ ในทุกๆ ดาน อันเปน
ผลใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอยางมากอีกอยาง 
 จากความหมายดังกลาว สงัคมประกิต จึงเปนกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรม ทีบุ่คคล              
ทุกคนในสังคมจะตองผาน เพ่ือที่จะปรับตัวเองใหดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขในสังคม กระบวนการเรียนรู
นี้เร่ิมดําเนินการตั้งแตบคุคลเกิดและไปสิน้สุดเอาเม่ือตาย ภาพรวมของสังคมประกิตเปนการเรียนรูที่จะ
รับเอาความเชื่อ และคานิยม ของสังคมมาเปนของตน เปนการเรียนรูบรรทัดฐานของสังคม และเปน
การเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมที่เราเปนสมาชิกอยู  
 
ทฤษฎีที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม  
 ทฤษฎีที่อธิบาย การเรียนรูและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมนั้นมีหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่
นํามากลาวน้ีลวนเปนทฤษฎีที่มีการอธิบายชัดเจน มีเหตุผลและมักจะมีการนํามาอางเพ่ืออธิบายถึง
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม กันอยูเสมอ การวิจัยนี้จึงไดใชความรูและหลกัการ
เหลาน้ีเปนพ้ืนฐาน  
 
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  
 การเรียนรูเปนกระบวนการทั้งดานสมรรถภาพ ทักษะและทศันคติทีค่นเราไดรับตัง้แตเปน
ทารก จนเปนผูใหญ  กระบวนการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญของความสามารถของคนเรา มีนักวิจัย
หลายทานไดกลาววา “การเรียนรู” คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่
คนเรามีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอม ในการเรียนรูที่เกิดขึ้น ไดมีการศึกษาคนควาดานความรูที่
เก่ียวของกับการเรียนรู จนเกิดเปนทฤษฎีการเรียนรู (วารินทร รัศมีพรหม.  2542: 152)  
 สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2548 : 43) กลาววา “ทฤษฎีการเรียนรู” เปนแนวความคิด
ที่ไดรับการยอมรับวาสามารถใชอธบิายลกัษณะของการเกิดการเรียนรู หรือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได  
 สุรางค โควตระกูล (2553 : 101) กลาววา “การเรียนรู” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่คนเราเคยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝกหัด  รวมทั้ง
ปริมาณการเปลี่ยนความรูของผูเรียน ดังนั้น งานสําคัญของครู คือ การชวยนักเรยีนแตละคนเกิดการ
เรียนรูหรือมีความรูและมีทกัษะตามที่หลกัสูตรวางไว ดังนั้น กระบวนการเรียนรูจึงเปนรากฐานของการ
สอนที่มีประสทิธิภาพ          
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 แบนดูรา (สุวทิย มูลคํา.  2546: 40-41; อางอิงจาก Bandura.  1997: 22 - 27) มีความเชื่อวา 
จริยธรรมเปนผลจากการซึมซาบ หรือเขาใจกฎเกณฑที่ใชสําหรับการประเมินความถูกผิดของ
พฤติกรรมของคน แนวคิดของนักทฤษฎีกลุมน้ีเชื่อวา มนุษยเรียนรูจากความสัมพันธของสิ่งตางๆ ใน
สังคม เม่ือประสบกับเหตุการณหนึ่ง มนุษยมีความคาดหวังเก่ียวกบัเหตุการณลวงหนาได                                  
 แนวทางการใชวิธีการเรียนรูทางสังคมไปเสริมสรางพัฒนาจริยธรรม มีหลักการสําคัญ คือ                      
 1. การจัดประสบการณทั้งทางตรงและทางออม                                                                     
 2. เปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินความถูกผิดของการกระทาํตางๆ และ
มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นของผูรวมการตัดสิน                                                                               
 3. ผูปลูกฝงจริยธรรม ไมวาจะเปนครู พอแม ผูบังคับบัญชา ตองบงัคับตนเองใหทําตามที่พรํ่า
สอนและเปนแบบอยางที่ดี                                                                                                       
 แบนดูรา (สุรางค โควตระกูล . 2553: 128; อางอิงจาก Bandura.  1999) เชื่อวาพัฒนาการ
ทางจริยธรรมเปนพัฒนาการของจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล เปนผลจากความสามารถในการ
ปรับตวัใหเขากับสังคม โดยมีแรงขับพื้นฐานจากความตองการทางชีวภาพ การตอบสนองตอรางวัล 
และการหลีกเลี่ยงการลงโทษจากสังคม แบนดูรา เชื่อวาส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 
เน่ืองจากสิ่งแวดลอมกับมนุษยมีปฏิสัมพันธกันประสบการณที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมน้ันๆ                
ทําใหเกิดการเรียนรู และมีผลตอการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมในคร้ังตอไป ซึ่งการเรียนรูอาจเกิด
จากประสบการณโดยตรงหรือสังเกตจากตัวแบบ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมประกอบดวยองคประกอบ 
ดังนี้                                                            
 1. สิ่งที่เรียนรู (Reasoning) คือ ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ของตัวมนษุยทั้ง
ความสัมพันธ ของเหตุการณและพฤติกรรมนั้นๆ เกิดเปนองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของ
มนุษยสามารถคาดหวังผลตอการตัดสินใจของมนุษยวาจะแสดงหรือไมแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เกิดเปน
ความเชื่อ เพ่ือนเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 
 2.  วิธีการเรียนรู (Learning Method) อาจเรียนรูจากประสบการณตรงและการสังเกต บุคคล 
ที่มีประสบการณมากหรือชางสังเกต จะเปนบุคคลท่ีมีโอกาสการเรียนรูสูงและประสบการณหรือ
เหตุการณที่แตกตางกันทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู ทีห่ลากหลายขึน้ 
 3.  ความเชื่อ (Belief) เม่ือผานประสบการณ หรือการสังเกต มนุษยยอมรับในรูปแบบของ
ความเชื่อ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่เปนแนวทางการตดัสินใจที่จะแสดงหรือไมแสดงพฤติกรรม ความ
เชื่อของแตละบุคคลอาจเปนความจริงหรือไมก็ได 
 4.  การควบคุมพฤติกรรมดานความคิด (Cognitive Control) เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรมใด
บุคคลน้ันสามารถนําประสบการณความเชื่อ เปนแนวทางในการนํามาวิเคราะหผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
และเลือกแสดงพฤติกรรมทีเ่กิดผลทีต่นเองคาดหวังหรือตองการ เปนการใชวิจารณญาณในการเลือก
แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ยังตองเปรียบเทียบพฤติกรรมทีค่าดวาจะแสดงนั้นกับเกณฑทางสังคมทีต่นอยูวา
จะเปนที่ยอมรับของสังคมหรือไมอีกดวย                                                                                             
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 5. การบังคับตนเอง (Self Regulation) การเรียนรูกฎเกณฑในการประเมินพฤตกิรรมทําให
สามารถประเมินพฤติกรรมผูอ่ืนและตนเอง ตลอดจนประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตอพฤติกรรมนั้น                
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนเลือกไวแลวหลังการประเมินตามเกณฑของพฤติกรรมทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมนี้ ใชอธิบายการเกิดและการพัฒนาทางจริยธรรมไดดี         
 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม หมายถึง แนวความคิด หลักการรวมทั้ง
กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการศึกษาคนควา และทดลองจนเปนที่ยอมรับวา สามารถอธิบายถึง
ลักษณะของการเกดิการเรียนรู หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณทีมี่
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม     
 
 ทฤษฎีทางจริยธรรม    
 จริยธรรม หมายถึง การประพฤตปิฏิบตัติอตนเองและตอสังคมทั้งทางกายและทางจิตใจ
ในทางที่เหมาะสมเพื่อความเจริญรุงเรืองของตนเองและสังคม (รัชนีกร เศรษโฐ.  2523: 9) ดังนั้น 
จริยธรรมจึงเก่ียวของกับวฒันธรรมทางจิตใจและศีลธรรมที่จะทําใหสังคมมีความสุขและความสงบ
เรียบรอย ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีมีทฤษฎีทางจริยธรรม ที่เก่ียวของคือ  
  
           ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory)  
 ฟรอยด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2524: 89; อางอิงจาก Freud.  1939) เชื่อวา จริยธรรม
ของบุคคลเกิดจากแรงขับพื้นฐานของบคุคลในสวนจิตในสํานึก (Conscious) หรือสวนจิตใจใตสํานึก 
(Super Self Ego with Ethics) มีการพัฒนาตามเกณฑและคานิยมทางสังคม แสดงออก เปน
พฤติกรรมโดยในวัยเด็กจะพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะ คานิยม และมาตรฐานจริยธรรมจากบิดา 
มารดา และบุคคลใกลชิด โดยการเลียนแบบ และรบัเกณฑของสังคมมาเปนหลักปฏิบัติ ถา
พฤติกรรม ใดขัดแยงกับกฎเกณฑทางสังคม จะทําใหบคุคลเกิดความขัดแยงในใจ ไมสบายใจ                 
เปนการลงโทษตนเอง และจะไมประพฤติเชนนี้อีก ซึ่งทฤษฎีจิตวเิคราะห สามารถนํามาอธิบาย
ทัศนคติเชิงจรยิธรรม คานิยมเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดดี  
  
 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบอรก 
 โคลเบอรก ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทางทฤษฎีของเพียเจท โดย       
โคลเบอรก มีความเชื่อวา จริยธรรมเปนกระบวนการพัฒนาเปนไปตามวุฒิภาวะของแตละบุคคล 
และพบความเปนจริงวาการพัฒนาจริยธรรมของมนุษยนั้นไมไดพัฒนาไปถึงจุดสมบูรณเพียงอายุ     
10 ป แตมนุษยในสภาพปกติมีพัฒนาการทางจริยธรรมน้ันตองใชเหตผุลทางจริยธรรมเพียงอยาง
เดียวเทาน้ัน รุงรัตน ไกรทอง.  2537: 42 - 43; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวนิ.  2522: 35 - 37) 
โคลเบอรก ไดแบงระดับเหตุผลทางจริยธรรมเปน 3 ระดับ 6 ขั้นตอน ดังนี้                                                     
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 ระดับที่ 1 เหตุผลทางจริยธรรมระดับกอนเกณฑทางสงัคม (Pre-conventional Morality) 
อายุ 2-10 ป การตัดสินใจเลือกการกระทาํ โดยทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองโดยไมคํานึงถึงผล
ที่เกิดขึ้นตอผูอ่ืน ระดับนี้แบงเปน 2 ขั้น คือ                                                                                          
 ขั้นที่ 1 การถกูลงโทษและการเชื่อฟง (Punishment and Obedience) เด็กคิดวาส่ิงที่
ถูกตองคือ ไมทําผิดกฎ เพราะจะถูกลงโทษถาทําผิด จึงทําใหเด็กเชื่อฟงและเห็นวาสิ่งที่ปรากฏให
เห็นไมถูกลงโทษคือ สิ่งที่ถกูตอง ขึ้นนี้อายุ 2-7 ป                                                                                  
 ขั้นที่ 2 คิดถึงตัวเองและการแลกเปลีย่น (Individual and Exchange) เด็กทําตามกฎแต
หวังผลประโยชน ทําในสิ่งทีต่นสนใจ และจดจําส่ิงที่คนอ่ืนมีความสนใจ แตกตางจากตนเอง เด็กจะ
พิจารณาจริยธรรมที่สัมพันธกับการกระทํา เม่ือเขาไดรับรางวัล ขั้นนี้อายุ 7-10 ป                                  
 ระดับที่ 2 เหตุผลทางจริยธรรมระดับกฎเกณฑ (Conventional Morality) อายุ 10-16 ป 
ระดับนี้มีในวยัรุนและวัยผูใหญ บุคคลจะทําตามกฎเกณฑกลุมยอยของตนเองโดยไมคํานึงถึงผลที่จะ
ตามมามี 2 ขัน้ตอน คือ                                                                                                                  
 ขั้นที่ 3 ใชหลกัการกระทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ (Good Boy Orientation) บุคคลกระทําส่ิงที่
บุคคลอ่ืนเห็นวาดีเพ่ือจะไดรับคํายกยองชมเชย ในขั้นนี้ไมมีความเปนตัวของตัวเอง ชอบคลอยตาม
ผูอ่ืน โดยเฉพาะกลุมเพ่ือน ในขั้นน้ีอายุ 10-13 ป                                                                          
 ขั้นที่ 4 ใชหลกัการกระทําตามหนาที่และกฎระเบียบทางสังคม (Authority and Social 
Order Maintaining Orientation) เปนการตัดสินใจกระทําตามระเบียบทางสังคม กระทําตามกฎที่
สังคมกําหนดไว ในขั้นน้ีอายุ 13-16 ป                      
 ระดับที่ 3 จริยธรรมระดับเหนือกฎเกณฑทางสังคม (Post-conventional Morality) วัย
ผูใหญอายุมากกวา 16 ป บคุคลตัดสินใจความขัดแยงตางๆ ดวยความคิดตริตรองของตนเอง ตดัสิน 
ไปตามความสําคัญมากนอย         
 ขั้นที่ 5 สัญญาทางสังคมและสิทธิสวนบคุคล (Social contracts and Individual Rights) 
ไมทําตนใหขดัตอสิทธิของผูอ่ืน สามารถบังคับจิตใจตนเองไดมีอิสระ เสรีภาพ สิทธิในการดํารงชีวิต
ของตนเองเลอืกสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดตอสังคม ในขัน้น้ีอายุ 16 ป ขึ้นไป    
 ขั้นที่ 6 ใชหลกัการยึดอุดมคติสากลและความเปนธรรม (Conscience or Principle or 
Universal Orientation) เปนการตัดสินใจกระทําตามความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง เปนจริยธรรม
ที่มีหลักมโนธรรมของตนเองสูง แรงจูงใจที่กอใหเกิดความถูกตอง ขึน้อยูกับตนเอง ความคิดเก่ียวกับ
ความถูกตองนั้นยึดหลักประชาธิปไตยและเคารพในคณุคาความสําคัญของชีวติของมนุษยทุก ๆ คน  
 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 3) กลาววา ทฤษฎีนี้มีความวา ลักษณะพื้นฐานและ
องคประกอบทางจิตใจจะนาํไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ที่เปนสาเหต ุ
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ของพฤติกรรมของคนดี เกง และมีสุข แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่เปนราก สวนที่เปนลําตน 
สวนที่เปนดอกและผลไม          
 1. สวนของดอกผล เปรียบเสมือนเปนลักษณะพฤติกรรมคนดีและคนเกง การที่ตนไมจะ
ใหผลดอกใหญจะตองมีลําตนและรากทีแ่ข็งแรงสมบูรณ      
 2. สวนของลําตนที่สมบูรณ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรม
ที่ดีมี 5 ประการ คือ           
  ประการที่ 1 มีทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม      
  ประการที่ 2 มีเหตุผลเชิงจริยธรรม        
  ประการที่ 3 ลักษณะมุงอนาคต คาดการณไกล     
  ประการที่ 4 เชื่ออํานาจในตน       
  ประการที่ 5 ประการนี้ถามีมากในบุคคลใด บุคคลน้ันจะเปนผูมีพฤตกิรรมเกงและดี
อยางสมํ่าเสมอ                                             
 3. สวนของรากตนไม เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เปนพ้ืนฐานที่จะชอนไชหาอาหาร
เลี้ยงลําตนใหสมบูรณมี 3 ประการ คือ        
  ประการที่ 1 สติปญญา        
  ประการที่ 2 ประสบการณทางสังคม       
  ประการที่ 3 สุขภาพจิตดี       
 บุคคลที่มีลักษณะพื้นฐานทางจิตทั้งสามประการนั้นสูง และเหมาะสมกับอายุ เปรียบไดกับ
คนที่เปนบวัเหนือนํ้าในพุทธศาสนาซึ่งพรอมที่จะรับพัฒนา ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของคนไทยจึงได
ขอสรุปวา ถาตองการพัฒนาคนใหเปนคนเกงและดี จะตองพัฒนาลักษณะทางจิตใจทั้ง 8 ประการ ที่
ระบุไวที่ลําตนและรากตนไม         
 ทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา        
 พระเทวินทร เทวินโท (2550: 24) กลาววา การใชปญหาพิจารณาเหตุผลหลักธรรมที่เปน
หัวใจของพระพุทธศาสนา มี 3 ประการ คือ        
 1.ใหเวนความชั่วทั้งปวง        
 2.ใหทําความดี          
 3.ใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ ์        
 แนวคิดทางจริยศาสตรที่กําหนดขอประพฤติปฏิบตัิทัง้ทางกายและทางจิตใจ เริ่มตั้งแตสิ่งที่
เปนขอประพฤติปฏิบตัิพ้ืนฐานทางการกระทําทางกาย ไปสูขั้นสูงที่เปนขอประพฤติปฏิบตัิทาง
ความคิดที่มุงสูความบริสทุธิ์หลุดพนทางจิตใจ ในหลักจริยศาสตรของพุทธศาสนา มี 3 ขั้นตอน คือ  
 1. จริยศาสตรขั้นมูลฐาน ประกอบดวยศลี 5 ธรรม 5 ดังนี้    
  1.1 เวนจากการเบียดเบียน ทํารายชีวติสตัวหรือมนุษยมีศีล มีเมตตาตอสัตวและเพือ่น
มนุษย             
  1.2 เวนจากการลักขโมย ฉอทรัพย เปนศีล เอ้ือเฟอเผือ่แผ    
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  1.3 เวนจากการประพฤติผดิในกาม       
  1.4 เวนจากการพูดปด        
  1.5 เวนจากการด่ืมสุราเมรัย       
 2. จริยศาสตรขั้นกลาง ประกอบดวย 10 ประการ ดังนี้     
  2.1 เวนจากการฆาสัตวหรอืมนุษยหรือเบียดเบียนทํารายชีวติ    
  2.2 เวนจากการลักทรัพย        
  2.3 เวนจากการประพฤติผดิในกาม       
  2.4 เวนจากการพูดปด        
  2.5 เวนจากการยุยงใหแตกราว       
  2.6 เวนจากการพูดคําหยาบ        
  2.7 เวนจากการพูดเหลวไหล เพอเจอ      
  2.8 ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน      
  2.9 ไมคิดปองรายผูอ่ืนหรือคิดใหเขาถึงความพินาศ     
  2.10 ไมเห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรมโดยมีความเห็นถูกตอง   
 3. จริยธรรมขั้นสูง ประกอบดวย อริยมรรค 8 คือ     
  3.1 ความเห็นชอบ คือ มีปญญาเห็นอริยสัจ 4 ประการ    
  3.2 การดําริชอบ คือ ดําริในการปองราย ไมเบียดเบียน    
  3.3 การเจรจาชอบ คือ ไมพูดปด ไมพูดสอเสียด     
  3.4 การกระทําชอบ คือ ไมฆาสัตวหรือมนุษย ไมคิดฉอทรัพย    
  3.5 ไมหาเลี้ยงชีพในทางทีผ่ิดหรือมีโทษ      
  3.6 ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น     
  3.7 การตั้งสตชิอบ คือ ไมพูดปด ไมพูดสอเสียด     
  3.8 การตั้งใจชอบ คือ การทําจิตใจใหสงบมีสมาธิอยางแนวแน    
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมนั้น เปนหลักการที่ผูวิจัยใชอางอิงเพ่ืออธิบายถึง
กระบวนการปลกูฝงคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผูวจัิยไดยกตัวอยางมาทั้งหมดสอง
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม และทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรม ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม
นั้นมีบทบาทสําคัญอยางมากในการอธิบายถึงการใชเหตุผลของมนษุยที่สามารถบงชี้ถึง
ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับความมีเหตุมีผลในระดับตางๆ ได ซึ่งมีความสอดคลองกับกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เพราะสามารถที่จะใชทฤษฎีนี้อางอิงและอธิบายพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมของนิสิตได    
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
 การเรียนรูหรือถายทอดสิ่งตางๆ  ไดแก ความคิด ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ระเบียบ
แบบแผน วธิปีฏิบัติ ขอบังคับ กฎตางๆ ของสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ ของสังคมหนึ่ง จากบุคคล
รุนหน่ึงไปสูอีกรุนหนึ่งและตอไปน้ัน จําเปนตองมีตัวแทนที่เปนส่ือกลางในการถายทอดสิ่งตางๆ 
เหลาน้ันซึ่งเรยีกวา สถาบันทางสังคม (พิศมัย รัตนโรจนสกุล.  2552: 10) 
  
 สถาบันทางสังคม 
 ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง (2544:18-20) กลาววา สถาบันความหมายตามตัวแปลวา “สิ่งที่ตั้ง
ขึ้นมา” ในสังคมศาสตร หมายถึง วิถีชาวบาน จารีตและกฎหายตางๆ เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซึ่งทํา
หนาที่สําคัญในสังคม ประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับบรรทัดฐานเหลาน้ี แสดงออกมาในความเชื่อม่ัน
ในความถูกตอง การเคารพในสัญลักษณตางๆ ที่เก่ียวของ และพรอมที่จะปองกันรักษาใหดํารงอยู
ตอไป สถาบนัเปนที่รวมและเปนผูรักษาคุณคาสําคัญในสังคมนั้น ตัวอยางเชน สถาบันพระมหากษัตริย
ในสังคมไทย พระมหากษัตริยเปนประมุขของชาติ แสดงออกถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและชีวติ
จิตใจของชาต ิและทรงรักษาไวซึ่งความยตุิธรรม และระเบียบตางๆของบานเมืองฯลฯ พระองคจึงทรง
ทําหนาที่สําคญัย่ิงและกอใหเกิดบรรทัดฐานและความรูสึกผูกพันตางๆขึ้นมาสถาบันอาจหมายถึง 
แนวทางปฏิบตัิที่ไมมีตวัตน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันประชาธปิไตย 
 สถาบันสังคม เปนผลสืบเน่ืองมาจากความตองการหาแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการของสังคม ตัวอยางเชน เม่ือมนุษยมีความตองการความสงบเรียบรอย การอยูรวมกันอยาง
สันติสุข มนุษยจะพยายามหาวิธีการจัดระเบียบสังคม ควบคุมสังคม เชน กําหนดวาส่ิงใดเปนหนาที่ 
สิ่งใดเปนสิทธเิสรีภาพ กําหนดวาใครมีหนาที่และบทบาทอยางไร จะทําอะไรไดในขอบเขตใด สิง่
เหลาน้ีมนุษยจะพยายามรวบรวมจากประสบการณบาง จากการคาดหวังลวงหนาบาง และเม่ือได
กลุมบรรทัดฐาน (A Set of Norms) ที่พึงพอใจของสังคมแลว สิ่งนี้ คือ สถาบันทางการปกครอง
นั่นเอง ในแนวปฏิบตัิทางดานอ่ืนๆ เชน ครอบครัว การนับถือศาสนา เปนตน ก็จะไดกลุมของ
บรรทัดฐานเพื่อปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆกลายเปนสถาบนัไปในทํานองเดียวกัน (ณรงค เส็งประชา.  
2541: 80) 
 ความหมายของสถาบันสังคม ตามพจนานุกรมศัพทสงัคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2524 : 50) กลาวไววา หมายถึง ยอดรวมของรูปแบบ ความสัมพันธ กระบวนการและวตัถุปกรณที่
สรางขึ้นเพื่อสนองประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องเร่ืองหน่ึง ทุกสถาบันยอมมีประเพณี จารีต 
กฎเกณฑ เตาหนาที่ ธรรมเนียมปฏิบตัิ และสิ่งของอุปกรณ เชน อาคาร สถานที่ เคร่ืองจักรกล 
อุปกรณสื่อสาร ฯลฯ สถาบันสังคมที่รับรูกันอยูทั่วไป คือ ครอบครัว ศาสนา โรงเรียนหรือการศึกษา 
รัฐ การธุรกิจ และสถาบันทีส่ําคัญรองลงมา เชน สถาบันเกี่ยวกบัการพักผอนหยอนใจ ศิลปะ ฯลฯ 
สถาบันเหลาน้ีคือ สวนประกอบสําคัญของวัฒนธรรม 
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 นอกจากนี้ ผองพันธุ มณีรัตน (2525: 100) กลาววา สถาบันสังคม (Social Institution) 
เก่ียวของกับเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
      1. ความตองการของมนุษย รวมถึงความตองการของสังคม กลุมและปจเจกบุคคล ซึ่งอาจ
เปนความตองการพ้ืนฐาน หรือเปนความตองการตามธรรมชาติ ความตองการของมนุษยนี้เก่ียวของ
กับปญหาพ้ืนฐานของชีวติ 
       2. ปญหาพ้ืนฐานของมนุษย คือปญหาของมนุษยตองแกไข ถาเขาตองการมีชีวติอยูอยาง
เปนสุข 
    3. สิ่งประดิษฐ หรือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น รวมเรียกไดวาเปนวัฒนธรรมทางวัตถ ุ
       4. ความชํานาญงานและเทคนิค (Skills and Technique) เปนวิธกีารทําส่ิงตางๆปจเจก
บุคคล ภายในวัฒนธรรมอาจเรียนรูได และมีแนวโนมทีจ่ะมีความชํานาญงานและเทคนิคตางๆ
เหมือนกัน 
     5. ทัศนคติและคานิยม (Attitudes and Values) ซึ่งถูกถายทอดใหแกปจเจกบุคคลในสังคม 
สมาชิกของสังคมหรือกลุมมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและคานิยมเปนสวนรวมเหมอืนกัน 
    6. แบบแผนของระบบสังคม แบบแผนหรือการจัดระเบียบสังคมเปนเรื่องที่ประชาชน
แบงแยกออกเปนกลุม และแบงลําดับชั้นของตัวเองเพือ่แกปญหาพ้ืนฐานของชีวติ 
 จากการศึกษาความหมายของสถาบันทางสังคม อาจกลาวไดวา สถาบันทางสังคม คือ กลุม
ของบรรทัดฐานทางสังคมที่จัดไวเปนหมวดหมูอยางมีระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติกิจกรรมตาม
คานิยมและตามความจําเปนหรือความตองการของผูคนในสังคมนั้นๆ ดังนั้นสถาบันทางสังคมจึงมี
หลากหลายสถาบัน แตในการวิจัยครั้งน้ีผูวจัิยจะขอนํามาศึกษาเพียง 2 สถาบัน คือ   
 1.  สถาบันครอบครัว  
 2.  สถาบันการศึกษา 
 
 สถาบันครอบครัว  
 ครอบครัวเปนสถาบันแรกทีมี่ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการเด็กใหเจริญเติบโตทัง้ทางดาน
รางกายและจิตใจ ซึ่งมีบิดามารดาจะเปนหลักและเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความเชื่อ
ทัศนคติ คานิยม และแบบแผนพฤติกรรมตางๆ แกบตุรดวยการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งจะเปนกระบวนการ               
ที่มีผลตอลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม ตลอดจนศักยภาพของบุคคลในอนาคต (อัจฉรา สุขารมณ.  
2544: 35) 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546: 25) 
ไดเสนอแนวคดิวา การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนั้นสามารถกระทําไดทั้งทางตรงและทางออม 
ทางตรงก็บอกกันตรงๆ วา ตองทําอยางไรจึงจะวางตวัไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน สอนใหมีวินัย                
มีสัมมาคารวะ รูจักไหวเม่ือพบผูใหญ การบอกกันโดยตรงนี้บางคร้ังจะมีทั้งการใหรางวัลและการลงโทษ 
สวนการอบรมทางออม เปนการอบรมแบบไมเปนทางการ อาจจะเปนการเลียนแบบหรือรับเขาตัวโดย
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ไมรูตัว เชน พอแมสกปรกลูกก็สกปรก พอแมชอบใชคําหยาบ ลูกก็ใชคําหยาบดวย ดังที่ ทิพาพร                
ลิขิตกุล (2544: 27 - 32) ไดทําการศึกษา เรื่อง การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมกับการอบรมเลี้ยงดูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา การอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่มีตอลูกน้ัน ไดจัดแบงออกเปน     
4 ลักษณะ คือ  
 1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เปนลักษณะการอบรมเลี้ยงดูทีบ่ิดามารดาใหความรัก 
ความอบอุน  ความเอาใจใส ใหความเขาใจบุตร ไมตามใจหรือเขมงวดเกินไป สงเสริมใหบุตรมีอิสระใน
การคิด ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง มีเหตผุล ใหความรวมมือ กําลังใจ และโอกาสกับบุตร
ตามโอกาสที่เหมาะสม  
 2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความคุมครอง เปนการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาแสดงความรัก 
และหวงใยบตุรเกินไป ใหความชวยเหลือจนเกินความจําเปน คอยปกปองดูแลไมใหบุตรไดรับความ
ลําบากหรืออันตราย มักจะเขาไปยุงกับเด็กทุกๆ เรื่อง ทําใหเด็กรูสึกไมมีอิสระที่จะทําอะไรดวยตัวเอง  
 3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุม เปนการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาควบคุมทั้ง
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ และความรูสึกของเด็กโดยตรง บิดามารดาจะออกคําส่ังหรือตั้ง
หลักเกณฑใหปฏิบัตติามอยูเสมอ ถาไมปฏิบัตติามจะถกูลงโทษ  
 4.  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูทีบ่ิดามารดาไมสนใจ  
ไมเอาใจใส ไมใหความชวยเหลืออบรมสั่งสอนบุตร ไมชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง ใหแกไขและปฏิบัตติาม 
วิจารณ ตําหนิ และลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมีการทําผิด  
 นอกจากนี้ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูบุตรยังมีอีกหลายลักษณะซึ่งอาจแบงตามวิธทีี่พอแม
ปฏิบัตติอบตุร เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบใหบุตรทําตามหรือใหเชื่อฟง แบบบตุรมีโอกาสและสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น แบบใชเหตุผล อารมณ แบบลงโทษทางจติทางกาย แบบเขมงวดกวดขัน 
เปนตน การอบรมเลี้ยงดูบตุรตั้งแตระยะเร่ิมตนของชีวติ โดยการดูแลเอาใจใสใหความอบอุน และเม่ือ
บุตรมีการพัฒนาการเติบโตขึ้น จะตองมีการนําสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการเสริมสรางพัฒนาการให
กวางออกไป สภาพแวดลอมภายในบาน สภาพแวดลอมทางสังคม โดยเฉพาะทัศนคติของพอแมนั้นจะ
มีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอเด็ก รูปแบบวิธีปฏบิตัิของครอบครัวหรอืของพอแม จะสงผลโดยตรงตอ
พัฒนาการของบุตร ดังตัวอยางงานวิจัยตอไปน้ี 
 จากการศึกษางานวิจัยของแลมเบอรน และเมาท (อนุพนธ คําปน.  2549: 31; อางอิงมาจาก 
Lamborn; & Mounts.  1991: 1049) ศกึษารูปแบบของความสามารถและการปรบัตวัของวัยรุนที่ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคมุ การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบขาดการดูแลและเอาใจใส เพ่ือศึกษาผลกระทบตอเด็กวัยรุนทางดานพัฒนาการ
ทางจิตสังคม ผลการศึกษาพบวา วัยรุนที่ไดรบัการอบรมเลี้ยงดูแบบดูแลเอาใจใสมีพัฒนาการทางจิต
สังคมสูงกวาวยัรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบขาดการดูแลเอาใจใส สวนวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุมจะมีพัฒนาการทางจิตวิทยาสังคมในขั้นที่เปนเหตุผลตอกัน มีความคิดความเขาใจใน
หลักการนอยกวากลุมอ่ืน และวยัรุนที่ไดรบัการอบรมเลีย้งดูแบบตามใจ จะมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง 
แตมักจะใชในทางที่ไมเกิดประโยชน 
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 วชิราภรณ มอนเต (2546: 73-74) ไดทําการศึกษา เรือ่ง ผลของการอบรมเลี้ยงดูและ
บรรยากาศในครอบครัวที่มีตอความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยรุนตอนตนในกรงุเทพมหานคร               
ผลการศึกษาพบวา วัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และแบบใชเหตุผล มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัความฉลาดทางอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ                  
สวนวยัรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม มีความสัมพันธทางบวกกับฉลาดทางอารมณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวยัรุนที่มีบรรยากาศในครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 ใจทิพย พวงทอง (2540: 114) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความสอดคลองระหวางการอบรมเลี้ยง
ดูของบิดามารดา กับการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรูของบุตรวัยรุน พบวามีความสอดคลองระหวางการ
อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบประชาธปิไตยเกี่ยวของกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอยที่ระดับ 
.05 กับการปรับตวัของวัยรุนหาดาน คือ ดานการมองเห็นคุณคาของตนเอง ดานความรูสึกไมมี
แนวโนมที่จะถอยหนี ดานความรูสึกไมมีอาการทางประสาท และมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติอยางนอยที่ระดับ .01 กับการปรับตวัทางสังคม ดานทักษะทางสังคม ดานความสัมพันธใน
ครอบครัวและดานสัมพันธกับสังคม 
 สุทธินี กล่ํากลอมจิตร (2547: 66) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคานิยมในการปฏิบัตตินของนักเรียน
วัยรุน ในการวิจัยไดศึกษาวัฒนธรรมทางดานจิตใจของคนไทย 5 ดาน คือ ความซื่อสัตย การมีสัมมา
คารวะตอบิดามารดาและผูอาวุโส ความเอ้ือเฟอ ความกตัญูกตเวที และการยึดบาปบุญ ผลการวิจัย
พบวา  
 1.  นักเรียนที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมทั้ง 5 ดานมาก มีการอนุรักษมากกวานักเรียนที่
ไดรับการถายทอดนอย  
 2.  นักเรียนที่มาจากครอบครัวเด่ียวไดรบัการถายทอดและมีการอนุรักษวัฒนธรรมทางดาน
จิตใจทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางจากนักเรียนที่มาจากครอบครัวขยาย 
 3.  นักเรียนที่มีฐานะความเปนอยูแตกตางกันไดรับการถายทอดและมีการอนุรักษเรื่องความ
ซื่อสัตย การมีสัมมาคารวะ ความเอ้ือเฟอไมแตกตางกัน แตนักเรียนที่มีฐานะความเปนอยูต่ําไดรับการ
ถายทอดเร่ืองความกตัญกูตเวทีมากกวานักเรียนทีมี่ฐานะความเปนอยูสูง สวนในเรื่องการอนุรักษ 
พบวา นักเรียนที่มีฐานะความเปนอยูแตกตางกัน มีการอนุรักษไมแตกตางกัน ในดานการยึด                     
บาปบุญคุณโทษ พบวา นักเรียนที่มีฐานะแตกตางกันไดรับการถายทอดไมแตกตางกันแตนักเรียนที่มี
ฐานะความเปนอยูต่ํามีการอนุรักษมากกวานักเรียนทีมี่ฐานะความเปนอยูปานกลาง  
 4.  นักเรียนที่บิดามารดามีระดับการศึกษาสูง ไดรับการถายทอดและมีการอนุรักษวัฒนธรรม
ทั้ง 5 ดาน มากกวานักเรียนที่บิดามารดามีการศึกษาต่าํ  
 5.  นักเรียนหญิงมีการอนุรักษวัฒนธรรมทางจิตใจทั้ง 5 ดานมากกวานักเรียนชาย  
 6.  นักเรียนที่ไดรับวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก มีการอนุรักษวัฒนธรรมทางจิตใจทั้ง             
5 ดาน มากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรกันอย  
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 7.  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก มีการอนุรักษวัฒนธรรมทางจิตใจทั้ง                    
5 ดาน มากกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมนอย 
 เสาวภา เบ็ญจพันธทวี (2540: 57 - 58) ที่ทําการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางการอบรม
เลี้ยงดู และสมัพันธภาพในครอบครัวกับเอกลักษณแหงตนของเด็กวยัรุน พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใชเหตุผล - อารมณ มีความสัมพันธเชิงบวกกบัเอกลกัษณแหงตนของเด็กวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต - ทางกาย มีความสัมพันธเชิงลบกับ
เอกลักษณแหงตนของเด็กวยัรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ตามทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน (ฉันทนา ภาคบงกช.  2544: 30) กลาววา
พัฒนาการของชีวิตตั้งแตวยัทารกจนถึงวัยชรา พบวา วัยแรกของชวีิตเปนวัยที่เปนรากฐานเบื้องตน 
และวัยตอ ๆ มาก็สรางจากรากฐานนี้ ถาหากในวัยทารกเด็กไดรับการดูแลอยางดีและอบอุน ก็จะชวยให
เด็กมีความเชือ่ถือในผูอ่ืนที่อยูรอบ ๆ ตั้งแตบิดามารดา บุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเขา จะชวยใหเด็กชวย
ตนเอง มีความตั้งใจที่จะทําอะไรเอง และเม่ือเขาเตบิโตขึ้นก็จะเปนผูที่รูสึกวาตนเองมีสมรรถภาพที่จะ
ทําอะไรได นอกจากนี้จะมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน สามารถที่จะยอมรับสิง่ที่ดีและไมดีของ
ตนเองและผูอ่ืนไดสามารถที่จะสนิทสนมกับผูอ่ืน  ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขามโดยสนิทใจ โดยไมมี
ความอิจฉาวาเพ่ือนจะดีกวาตน เม่ือเปนผูใหญก็จะเปนผูเสียสละไมเห็นแกตัว ดูแลผูที่ออนเยาวกวา 
เชน ลูกหลาน หรือคนรุนหลังตอไป และเม่ืออยูในวัยชราก็จะมีความสุข เพราะวาไดทําประโยชนและ
หนาที่มาอยางเต็มที่แลว ชวีิตของคนเราแตละวัยจะมีปญหาแตกตางกันไป บางคนก็สามารถแกปญหา
ดวยตนเอง และดําเนินชวีิตไปตามขั้น  แตบางคนก็แกปญหาเองไมได อาจจะตองไปพบจิตแพทย หรือ
นักจิตวิทยาใหชวยแกปญหา แตบุคลิกภาพของแตละบุคคลเปนเรือ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และทุกคน
มีโอกาสที่จะแกไขบุคลิกภาพของตน  และผูใหญที่อยูแวดลอมก็มีสวนที่จะชวยสงเสริมหรือแกไข
บุคลิกภาพของผูเยาวที่อยูในความดูแลใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสุข    
 จากผลงานวิจัยและทฤษฎีดังกลาวมา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวและ
ความสําคัญของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเพราะครอบครัวนั้นสามารถอบรมถายทอดพฤติกรรมและ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เน่ืองจากเด็กน้ัน ดํารงชีวิตสวนใหญอยูกับครอบครวัมากกวาสถาบนัอ่ืน 
ดังนั้น การอบรมสั่งสอน การปลูกฝง  ถายทอดคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ซึง่มีแบบอยางและ
แบบแผนมาจากบิดามารดา จึงมีอิทธิพลตอบทบาทการดําเนินชีวิตของเด็กอยางยิ่ง 
 
 สถาบันการศึกษา 
 สถาบันการศกึษาเปนกลุมของบรรทัดฐานที่ใชเพ่ือกอใหเกิดความรู แนวคิด การกระทําใน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือการอยูรอด เพ่ือการอยูรวมกัน และความเจริญกาวหนาของสังคม ทุกสังคมยอม
จะตองมีหนาที่ในการใหการศึกษาแกมวลชน เพ่ือใหเขาเหลาน้ันไดรูจักบรรทัดฐานของสังคม เรียนรู
เก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต การทํามาหาเลี้ยงชีพ และวฒันธรรมดานอ่ืนๆที่บรรพบรุุษไดสรางสมไว
ใหเพ่ือสืบทอดตอไป 
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  สถาบันการศกึษา เปนสถาบันที่มีความสาํคัญเพราะเปนรากฐานของกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ
ของสังคมทุกสังคม เพ่ือถายทอดวัฒนธรรมหรือมรดกของสังคมไปยังเยาวชนรุนตอๆ ไป                       
(ทัศนีย ทองสวาง.  2543: 141) สถาบันการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญที่จะเปนวิถทีางที่จะนําเด็กและ
เยาวชนใหประพฤตปิฏิบตัตินใหถูกตองในสังคมอันจะนําไปสูความตองการของสังคม 
สถาบันการศกึษาจึงเปนสถาบันสําคัญในการถายทอดคานิยม ปทัสฐานทางสังคม เชน วิถีประชา 
จารีตประเพณี กฎหมาย วัฒนธรรม และทักษะตางๆ ไปยังสมาชิกของสังคม  
 สถาบันการศกึษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ใหความรู นอกจากนี้ 
ยังมีผูใหความหมายของสถาบันการศึกษาไวหลากหลาย ดังนี้  
 สนธยา พลศรี (2545: 155) กลาววา สถานศึกษา คือระบบความสัมพันธหรือกลุมของ
ระเบียบกฎเกณฑทางสังคมอันเกี่ยวกับการถายทอดความรูและประสบการณใหแกสมาชิกโดยการ
อบรมสั่งสอน และเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนรูในทางที่ดีเพื่อใหเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
สถาบันการศกึษาของแตละสังคมจะมีลักษณะแปรผันไปตามบรรทัดฐาน คานิยม และวัฒนธรรมของ
สังคม ทําใหรูปแบบในการจัดการศึกษาแตกตางกันออกไป   
 ณรงค เส็งประชา (2541: 95) กลาววา สถาบันการศึกษา คือกลุมของบรรทัดฐานที่ใชเพ่ือ
กอใหเกิดความรู แนวคิด การกระทําในกจิกรรมตางๆ เพ่ือการอยูรอด เพ่ือการอยูรวมกัน และความ
เจริญกาวหนาของสังคม ทุกสังคมมีหนาที่ใหการศึกษาแกสมาชิก เพ่ือใหรูจักบรรทัดฐานของสงัคม 
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการสืบทอดวัฒนธรรม  
  สถาบันการศกึษา นอกจากจะมีหนาที่หลักในการใหความรูแลว ยังมีหนาที่ในการถายทอด
วัฒนธรรม และเสริมสรางพัฒนาการใหกับผูเรียนและมีหนาที่แฝงคือ หนาที่ที่เกิดขึ้นขณะที่อยูใน
สถานศึกษา เชน ความภูมิใจในความเปนชาติของตน (Hess; Markson; & Stein.  1996.  353 - 354)                  
 จากที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา เม่ือบุตรไดผานกระบวนการทางสังคมประกิตเบื้องตน
จากครอบครัวมาแลว ก็จะสงตอใหสถานศึกษารบัชวงตอในการพัฒนากระบวนการเรียนรูทางสังคม 
และทําหนาทีถ่ายทอดอุดมการณบางประการ เชน ความรักในอิสระเสรี ความเกรงใจ ความมีระเบียบ
วินัย ความรบัผิดชอบในหนาที่ ผลที่ไดรับดังกลาวจะบรรลุวตัถุประสงคเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสภาพ 
แวดลอมตางๆ เชน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมประดิษฐ หรือสภาพแวดลอมทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีผลเก่ียวเนื่องและมีผลกระทบตอกระบวนการเรียนการสอน  
 กมลรัตน หลาสุวงษ (2527: 137) กลาววา สถาบันการศึกษาจะทําหนาที่ใหการศกึษาอบรม
สั่งสอนนักเรียนนักศึกษาโดยอาศัยกระบวนการทางสังคม 4 ประการ คือ 
 1.  กระบวนการสงัคมประกิต เปนกระบวนการที่บุคคลปรับตวัใหเขากับสังคม เพ่ือใหสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยสถาบันการศึกษาจะชวยอบรมบมนิสัย แกไข ปรับปรุง
ผูเรียนใหเขากับสังคมในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม เชน การสอนใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  
การสอนใหรูจักทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน เปนตน  
 2.  กระบวนการพัฒนาคนใหมีวัฒนธรรม สถาบันการศกึษาจะถายทอดความรู ความคิดใน
ดานวัฒนธรรมตางๆ ทั้งวฒันธรรมไทยและตางประเทศ เพ่ือใหนักเรียนนําไปปรับปรุงใชใหได
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เหมาะสมในแตละสังคม เชน วัฒนธรรมไทย มักจะทักทายดวยการยกมือไหวและกลาวสวัสดี 
วัฒนธรรมตะวันตกชอบทักทายดวยการจับมือเขยาและถามวาสบายดีหรือ เปนตน  
 3.  กระบวนการพัฒนาคนพัฒนาทั้งทางสังคมและบุคคล เปนกระบวนการที่สถาบันการศึกษา
จัดประสบการณและกิจกรรมตางๆ ใหแกผูเรียน เพ่ือเสริมสรางทักษะและเชาวนปญญา ตลอดจน              
ขัดเกลาอุปนสิัย และบคุลิกภาพของผูเรียน เปนการเตรียมตัวผูเรยีนใหพรอมที่จะออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดนิทรรศการ การจัดทัศนศึกษา 
เปนตน  
 4. กระบวนการใชการศึกษาเสริมสรางชีวิตความเปนอยูในแนวประชาธปิไตย เปน
กระบวนการที่ใหความรูในดานการดํารงชีวติความเปนอยูในสังคม และความรูในดานการเมืองใหรูจัก 
เขาใจ และยึดม่ันในอุดมคติแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน สอนใหรูจักเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รูจักสิทธิเสรีภาพ หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่ถกูตองและเหมาะสม เปนตน  
 ภาระและหนาที่ในการใหการศึกษาแกผูเรียนที่อาศัยกระบวนการดังกลาวขางตนยอมตกเปน
งานของครูผูสอน ซึ่งเปนผูมีบทบาทในการสอน ถายทอดความรูโดยตรงใหแกผูเรียน เปนผูมีความรู
ความเขาใจในทฤษฎีการสอนมากกวาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ดังนั้นครูจึงตองศึกษาหาความรูอยู
เสมอเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความรูใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน รวมทั้งปฏิบัตตินใหมี
พฤติกรรมทีเ่ปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและปรับแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหถูกตองยิ่งขึ้น 
ดังที่ พรเทพ ไทยรักษ (2539: 184) ไดศึกษาทัศนะของนักศึกษามหาบัณฑิตตอกระบวนการเรียน           
การสอนระดับบัณฑติศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ใน 4 ดาน คือ ดานเน้ือหาวิชา 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ดานคณาจารย และดานปจจัยสนับสนุนตอการเรียน
การสอน พบวา ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาเห็นวากระบวนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ในการจัดการเรียนการสอน อาจารยมีการช้ีแจงวัตถปุระสงค เสนอเคาโครง
เน้ือหารายวิชา กําหนดการสอน งานที่ทําและเง่ือนไขตางๆ ใหทราบอยางชัดเจน และกระตุนให
นักศึกษาไดทาํการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกจากนั้นนักศึกษาเห็นวาจะไดรับประโยชนจากการทํา
รายงานและการศึกษาคนควาตามที่อาจารยมอบหมาย และเปนการกระตุนใหนักศึกษาไดรูจักคิด 
วิเคราะห วิจารณ และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนักศึกษา ซึ่งงานวิจัยของ ธัญวลยั 
อติชาติ (2550: 29) ที่ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การศึกษาและสถาบันการศึกษา มีบทบาทและหนาที่สําคัญ  
ตอวัฒนธรรม การทํานุบํารุง การรักษา และการถายทอดวัฒนธรรมไทย การใหการศึกษาอบรมและ
เสริมสรางนิสิตใหเปนผูที่มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค ตองอาศัยการสอดแทรก              
การสอนคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรเพ่ือเปนตัวกลางในการปลกูฝงใหนิสิตมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค               
 จากผลงานวิจัยและทฤษฎีดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันการศึกษาที่ให
ความสําคัญในการปลูกฝงรากฐานของพฤติกรรมที่ดี เนื่องจากผูเรียน ไดถูกขัดเกลาจากสถาบนั 
การศึกษาจนสามารถดํารงชีวติในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานความรูและดานการใชชีวติ                
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การอบรมสั่งสอน และการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม จึงมีอิทธิพลตอบทบาทการดําเนิน
ชีวติของผูเรียนอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญที่จะเปนวิถีทางที่จะนําผูเรียนและเยาวชน
ใหประพฤติปฏิบัตตินใหถูกตองในสังคม อันจะนําไปสูความตองการของสังคม  
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของสรุปไดวา พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 
สถาบันอุดมศกึษามีประเด็นปญหาดานตางๆหลายดาน สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการศึกษา และ
พัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนิสิตไดรักษาคุณคาวัฒนธรรมของ
ไทย โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏบิัติ ไดแก ดานความเคารพเชื่อฟง ดานความมี
มารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวนิัย และดานความรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนการพัฒนานิสิตใหเปน
บุคคลที่สมบูรณตอไป 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําและการวเิคราะห
ขอมูล และสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล   
     
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร           
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ชั้นปที ่1-4 ที่กําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวชิา ไดแก สาขาวิชาการออกแบบทัศนศลิป สาขาวชิา                      
การออกแบบส่ือสาร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล  
สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะจินตทศัน  
ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 1,615 คน      
 
 กลุมตวัอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นป 1-4 ที่กําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของยามาเน (Yamane.  1967: 886) ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = .05) ไดจํานวนนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 452 คน  
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาที่ศกึษา ประชากร กลุมตวัอยาง 

1. สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป  
2. สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
3. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 
4. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
5. สาขาวิชานาฏศิลป 
6. สาขาวิชาศิลปศึกษา 
7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
8. สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน 

387 
207 
80 

114 
212 
96 

307 
212 

89 
55 
38 
46 
57 
40 
70 
57 

รวม 1,615 452 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีผู่วิจัยสรางขึ้นโดยดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี          
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม  
 2.  ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท 
(Likert.  1967: 375)  
 3. นําขอมูลจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับให
ครอบคลุมเน้ือหาที่จะศึกษา       
 4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1  ผูวิจัยดําเนินการโดยเชิญผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน (ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาในขอคําถาม ความครอบคลุมของเน้ือหา และวิเคราะหความเทีย่งตรงดานเน้ือหา 
จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนาํเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาความสมบูรณอีกคร้ังหนึ่ง  
  4.2  นําแบบสอบถามที่แกไขปรบัปรุงสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try out) กับนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 50 คน และหาคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีการหาคารอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมต่ําแลวใชการทดสอบที  
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(t-test) วิเคราะหคาอํานาจจําแนก เลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.75 ขึ้นไปไวใชเปน
แบบสอบถาม (Ferguson.  1981:180) ไดขอคําถามจํานวน 56 ขอ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ ไดแกขอ 
4,7,11,41 ที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑ ผูวิจัยจึงใชวธิีปรับขอคําถามใหม โดยปรึกษากับประธานกรรมการ  
รวมไดคําถามทั้งสิ้น 60 ขอ จากน้ันหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) ไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามรวมทั้งฉบบัเทากับ .93 
 5.  เม่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบรอยแลวนําเสนอตอประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไข พิจารณาใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางตอไป 
 
 ลักษณะของเครื่องมือ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้     
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัรายละเอียดสวนตวัของผูตอบแบบสอบถามซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบใหเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยผูวิจัยไดมีการกําหนดคะแนนสําหรับขอคําถามทีเ่ปนนิมาน ไดแก ขอ1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 
17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 41, 44,46, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ดังนี้ 
  คะแนน  5  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวทุกคร้ัง  
  คะแนน  4  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวแทบทุกคร้ัง 
  คะแนน  3  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวบางครั้ง   
  คะแนน  2  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวนานๆ คร้ัง 
  คะแนน  1  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมไดปฏิบัตเิรื่องดังกลาวเลย  
 และผูวิจัยไดกําหนดคะแนนสําหรับขอคําถามที่เปนนิเสธ ไดแก ขอ 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 
19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 54 ดังนี้   
  คะแนน  5  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมไดปฏิบัตเิรื่องดังกลาวเลย  
  คะแนน  4  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวนานๆครั้ง  
  คะแนน  3  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวบางครั้ง  
  คะแนน  2  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวแทบทุกคร้ัง  
  คะแนน  1  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเรื่องดังกลาวทุกคร้ัง 
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 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด    
 คาคะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับมาก       
 คาคะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับนอย 
 คาคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ในเรื่องดังกลาวอยูในระดับนอยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล        
 ผูวิจัยดําเนินการเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ประสานงานกับอาจารยและเจาหนาที่เพ่ือสงแบบสอบถามไปยังนิสิตกลุมตัวอยางและชี้แจง
วิธีการตอบ แลวทําการเก็บแบบสอบถามคืนในเวลาที่กําหนด 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามโดยการเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณแลวนาํขอมูลไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถติิดวยเครื่องคอมพิวเตอร  
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการจัดกระทําขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปน้ี  
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2.  จากจุดมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทใน
การพูด ดานความมีระเบยีบวินัย และดานความรับผิดชอบ โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviatilon) (Ferguson 1981: 46,68) 
 3. จุดมุงหมายของการวิจัยขอ 2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ และ
รูปแบบของสือ่ที่ไดรับโดยใชการทดสอบ ที (t-test for independent group) สวนตวัแปร สาขาวชิา ชั้นป 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว และวธิีการอบรมเลี้ยงดู ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance หรือ ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe ’s 
Method) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถิติพ้ืนฐาน           
  1.1  คาความถี่ (Frequency) 
  1.2  คารอยละ (Percentage) 
  1.3  คาคะแนนเฉลีย่ (Mean)  
  1.4  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)  
 2. สถิติทีใ่ชหาคณุภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้  
  2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยการทดสอบที                 
(t-test) (Ferguson. 1981: 180) 
  2.2  หาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม ใชสตูรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ                           
ครอนบาค (Alpha – Coefficient) (Cronbach.  1970: 161) 
 3.  สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 2 กลุมใชการทดสอบที  
(t-test) (Ferguson.  1981: 178) 
  3.2  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุมใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช
วิธขีองเชฟเฟ (Scheffe‘ s Method) (Ferguson.  1981: 190) 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
S.D แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 
F แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F - distribution 
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean squares) 
p แทน ความนาจะเปนที่สถิตทิี่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดาน
ความมีระเบยีบวินัย และดานความรับผิดชอบ โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ตอนที่ 3 เปรยีบเทียบพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ และรูปแบบของสื่อที่
ไดรับ วิเคราะหโดยใชการทดสอบที (t-test for independent group) สวนตวัแปร สาขาวิชา            
ชั้นป สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว และวธิีการอบรมเลี้ยงดู ใชการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิีการของเชฟเฟ (Scheffe’ s 
Method) 
 



 47 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของนิสิตที่เปนกลุมตวัอยาง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
จํานวน 

(คน) 
n = 452 

รอยละ 

1.เพศ   
 1.1 ชาย 186  41.20 
 1.2 หญิง 266  58.80 

 รวม 452 100.00 
2.ชั้นปที่กําลังศึกษาในปจจุบัน   

 2.1 ชั้นปที่ 1 112  24.80 
 2.2 ชั้นปที่ 2 116  25.70 
 2.3 ชั้นปที่ 3 

2.4 ชั้นปที่ 4 
111 
113 

 24.50 
 25.00 

 รวม 452 100.00 
3.สาขาวิชากําลังศึกษาในปจจุบัน   

 3.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศลิป  89  23.30 
 3.2 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  55  11.40 
 3.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา  38    6.20 
 3.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล  46    7.80 
 3.5 สาขาวิชานาฏศิลป  57   12.00 
 3.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา  40    6.50 
 3.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  70   20.80 
 3.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน   57    12.00 
 รวม 452   100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

จํานวน 
(คน) 

n = 452 
รอยละ 

4.สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว   
 4.1 สูง (รายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป)   79  17.50 
 4.2 ปานกลาง (รายไดระหวาง 13,000 – 20,000 บาท) 153  33.80 
 4.3 ต่ํา (รายไดนอยกวา 13,000 บาท) 220  48.70 

 รวม 452 100.00 
5. วิธีการอบรมเลี้ยงดู   
 6.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  344  76.10 
 6.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน  82  18.10 
 6.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  26    5.80 
 รวม 452 100.00 
6. รูปแบบของสื่อที่นิสิตไดรับ   
 5.1 สื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร  80  17.70 
 5.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วทิยุ ภาพยนตร 

อินเทอรเน็ต 
372  82.30 

 รวม 452 100.00 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 452 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 58.80 รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
41.20 เม่ือจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา พบวา สวนใหญเปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที่ 2 จํานวน 
116 คิดเปนรอยละ 25.70 รองลงมาคือ ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 1 และ ชัน้ปที่ 3 จํานวน 113, 112 และ 
111 คน คิดเปนรอยละ 25.00, 24.80 และ 24.50 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามสาขาวิชา พบวา สวน
ใหญเปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในสาขาวชิาออกแบบทัศนศิลป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.30 
รองลงมาคือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน สาขาวชิาการ
ออกแบบส่ือสาร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาศลิปศึกษา และสาขาวชิาดุริยางคศาสตร
ศึกษา จํานวน 70, 57, 57, 55, 46, 40 และ 38 คน คิดเปนรอยละ 20.80, 12.0, 12.0, 11.40, 7.80, 
6.50 และ 6.20 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบวา สวนใหญ
เปนนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว รายไดนอยกวา 13,000 บาท จํานวน 220 คน 
คิดเปนรอยละ 48.70 รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง 13,000 – 20,000 บาท และมีรายไดมากกวา 
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20,000 บาทขึ้นไป จํานวน 153 และ 79 คน คิดเปนรอยละ 33.80 และ 17.50 ตามลําดับ สวน
วิธีการอบรมเลี้ยงดู พบวา นิสิตสวนใหญไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จํานวน 344 คน 
คิดเปนรอยละ 76.10 รองลงมาคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขนั และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย จํานวน 82 และ 26 คน คิดเปนรอยละ 18.10 และ 5.80 ตามลําดับ สวนดาน
รูปแบบของสือ่ที่นิสิตไดรับ พบวา สวนใหญเปนนิสิตที่ไดรับขอมูลสื่อสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ไดแก โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 82.30 รองลงมาคือ 
สื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 17.70  
 
 ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ความมีมารยาทในการพูด ความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ดังแสดงในตาราง 3 – 13 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
      ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม 
 

นิสิต (n =452) 
    พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต  

 
X  S.D 

ระดับ
พฤติกรรม 

1.ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  3.68 .41 มาก 
2.ดานความมีมารยาทในการพูด  3.70 .47 มาก 

3.ดานความมีระเบียบวินัย  3.47 .52 ปานกลาง 

4.ดานความรับผิดชอบ 3.67 .49 มาก 

รวม 3.63 .40 มาก 

  
 จากตาราง 3 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด และดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก และมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ เปน
รายขอ 

 

นิสิต (n=452) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิต 

ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
X  S.D 

ระดับ 
พฤติกรรม 

1.  ทานเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสกวา 4.35  .69 มาก 
2.  ทานเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแมทั้งตอหนาและลับหลัง 4.16  .79 มาก 
3.  เม่ือผูใหญวากลาวตักเตอืน ทานจะเชื่อฟงและปฏิบตัิตาม 3.93  .76 มาก 
4.  เม่ือมีอาจารยบางทานที่ไมเคยสอนทานมาวากลาวตักเตือน 

ทานจะไมเชื่อและไมปฏิบตัติาม 
3.24 1.09 ปานกลาง 

5.  ทานปฏิบตัิตามคําสอนของอาจารยเสมอ 3.82  .79 มาก 
6.  ทานไมเชือ่ถือคําสอนของบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลภายใน

ครอบครัวและญาติสนิท 
3.06  .94 ปานกลาง 

7.  ทานไมเคยโตเถียงพอแมเม่ือถูกวากลาวตักเตือน 3.46 1.01 ปานกลาง 
8.  เม่ือพบเจออาจารย ทานจะแสดงความเคารพ 4.23  .86 มาก 
9.  เม่ือผูใหญวากลาวตักเตอืนทานมักแสดงอาการไมพอใจ 3.51 1.01 มาก 
10. ทานจะนั่งฟงเม่ือผูใหญพูดคุยกัน 3.37 1.24 ปานกลาง 
11. ทานจะตั้งใจฟงขณะที่พอแมและอาจารยกําลังสอน 4.01  .71 มาก 
12. ทานมักทําตามคําส่ังสอนของคนรุนกอน 3.73  .81 มาก 
13. เม่ือมีโอกาสทานจะไมทําตามคําส่ังสอนของพอแม 3.50  .98 มาก 
14. ทานมักทําความเคารพเฉพาะอาจารยที่ทําการสอนทานและ

สนิทสนมเทาน้ัน 
3.15 1.09 ปานกลาง 

15. เม่ือทานอยูกับผูใหญทีส่นิทสนมมากๆ ทานมักไมเชื่อฟงและ 
เคารพ 

3.64 1.18 มาก 

รวม 3.68   .41 มาก 

  
 จากตาราง 4 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   
ขอที่ 4, 6, 7, 10 และ 14 ทีน่ิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง สวนขออ่ืนๆ 
นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม อยูในระดับมาก  
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดานความมีมารยาทในการพูด เปน
รายขอ 

 

นิสิต (n=452) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิต 

ดานความมีมารยาทในการพูด 
X  S.D 

ระดับ 
พฤติกรรม 

16. ทานยกมือไหวอาจารยทุกคร้ังเม่ือพบเจอ พรอมกับกลาวคํา
วา “สวัสดี” 

4.40 .70 มาก 

17. เม่ือทานพบเห็นเพื่อนนิสิตของทาน กระทําผิดในที่สาธารณะ 
ทานจะวากลาวตักเตือนดวยถอยคํารุนแรง 

3.44 1.09 ปานกลาง 

18. เม่ือทานไดกระทําผิดตอเพ่ือนของทาน ทานจะกลาวคําวา 
“ขอโทษ” 

4.17 .78 มาก 

19. ขณะที่ทานมีขอสงสัยในเวลาเรียน ทานจะถามอาจารยทันที
โดยไมตองรออาจารยพูดจบ 

3.08 1.01 ปานกลาง 

20. เม่ือเพ่ือนมาขอคําแนะนําในสิ่งที่ทานรู ทานจะอธิบายใหเพ่ือน
อยางชัดเจน 

3.83 .76 มาก 

21. ทานกลาวคําวา “ขอบคุณ” เม่ือทานไดรับของจากผูอ่ืนเสมอ 4.35 .84 มาก 
22. เวลาทีท่านสนทนากับเพื่อนๆ ทานมักจะพูดเร่ืองผูอ่ืน 3.06 .92 ปานกลาง 
23. ทานพูด คําวา “คะ/ครับ” อยูเสมอ เม่ือทานสนทนากับผูอ่ืน 3.60 .94 มาก 
24. ทานใชถอยคําที่พูดคุยกับเพ่ือน สนทนาโตตอบกับอาจารย 3.57 1.19 มาก 
25. ทานจะเลาปญหาความลับของครอบครัวใหผูอ่ืนฟง 3.51 1.14 มาก 
26. เม่ือทานออกไปรายงานหนาชั้นเรียน ทานมักจะเตรยีมตัวใน

การพูดใหสุภาพ 
3.68 .90 มาก 

27. ทานกลาวชมผูอ่ืนในสิง่ที่เกินจริง 3.40 1.03 ปานกลาง 
28. เม่ือผูอ่ืนไดรับคําชมเชยทานมักจะพูดแสดงความยินดีกับ

บุคคลน้ัน 
3.70 .96 มาก 

29. ทานจะใชคําพูดไมสุภาพเม่ือทานสนทนากับบุคคลอ่ืนที่ทาน
คิดวามีฐานะทางสังคมต่ํากวา 

3.94 1.25 มาก 

30. เวลาทีท่านถูกถามเร่ืองอนาคตเสนทางของชีวิต ทานมักพูด
ในลักษณะไมเต็มใจ 

3.78 1.15 มาก 

รวม 3.70   .47 มาก 
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 จากตาราง 5 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความมีมารยาทในการพูด อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ขอที่ 17, 19, 22 และ 27 ที่นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง สวนขออ่ืนๆ 
นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม อยูในระดับมาก  
 
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดานความมีระเบียบวนัิย เปนรายขอ 
 

นิสิต (n=452) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิต 

ดานความมีระเบียบวินัย 
X  S.D 

ระดับ 
พฤติกรรม 

31.  ทานแตงกายถูกตองตามระเบียบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 3.77  .88 มาก 
32.  ทานไมพอใจเม่ือตองทําตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลัย 3.52  .98 มาก 
33.  ทานเขาหองเรียนกอนอาจารยผูสอน 3.53  .80 มาก 
34.  ทานสวมเคร่ืองประดับตามแฟชั่นมาเรียน  3.00 1.04 ปานกลาง 
35.  ทานตอแถวซื้ออาหาร 4.13  .92 มาก 
36.  ทานชอบแตงกายชุดลําลองหรือกางเกงยีนสมาเรียน 3.65 1.29 มาก 
37.  ทานชอบพูดคุยกับเพ่ือนในเวลาอาจารยสอน 2.91  .89 ปานกลาง 
38.  ทานสงงานตรงตามเวลาที่อาจารยผูสอนกําหนด 3.66  .83 มาก 
39.  ทานมักแอบรับประทานขนมในหองเรียนในขณะที่อาจารย

กําลังสอน 
3.02  .98 ปานกลาง 

40.  เม่ือทานมีอาการงวง ทานจะแอบหลับในขณะเรียน 2.96  .97 ปานกลาง 
41.  เม่ือพอแมตั้งกฎเกณฑเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ปฏิบัติ ทานจะทําตามระเบยีบและขอกําหนดนั้น 
3.63  .89 มาก 

42.  เม่ือทานอยูในสถานทีท่ี่มีการกําหนดขอบังคับระเบียบวินัย 
ทานจะหาโอกาสทําผิดขอกําหนดนั้น 

3.39 1.04 ปานกลาง 

43.  ทานจะขาดเรียนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส 3.54 1.15 มาก 
44.  เม่ือทานนัดหมายกับผูอ่ืน ทานจะมาตรงตอเวลา 3.65  .89 มาก 
45.  ทานมักใสเสื้อยืดแลวใสเสื้อนิสิต คลมุกอนขึ้นอาคารเรียน 3.71 1.36 มาก 

รวม 3.47  .52 ปานกลาง 
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 จากตาราง 6 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินยั อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่ 34, 37, 39, 40 และ42 ที่นิสิตมีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
สวนขออ่ืนๆ นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม อยูในระดับมาก  
 
ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดานความรับผิดชอบ เปนรายขอ 
 

นิสิต (n=452) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิต 

ดานความรับผิดชอบ 
X  S.D 

ระดับ 
พฤติกรรม 

46. ทานเขาเรียนครบทุกวชิา 4.03  .75 มาก 
47. ทานมักลงมือทํางานที่ไดรับมอบหมายใกลกับวันทีค่รบ

กําหนดสงงาน 
2.57  .82 ปานกลาง 

48. ทานชอบนํางานวิชาอ่ืนขึ้นมาทําในขณะที่อาจารยกําลังสอน 3.12  .99 ปานกลาง 
49. ทานมีความตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 3.86  .84 มาก 
50. ทานเต็มใจในการรวมกจิกรรมของมหาวิทยาลัย 3.85  .86 มาก 
51. ทานเอาใจใสตอการเรียนทุกวิชา 3.89  .79 มาก 
52. ทานมักสงงานเกินกําหนด 3.14  .95 ปานกลาง 
53. ทานยอมรับการกระทําของตนเอง ทั้งผลดีและผลเสีย 3.98  .89 มาก 
54. เม่ือทานออกไปเที่ยวนอกบาน ทานจะกลับเลยเวลาที่กําหนด 3.09 1.15 ปานกลาง 
55. ทานไมกระทําตนใหเสือ่มเสียชื่อเสียงเพราะคํานึงถึง 
     ชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 

4.08  .88 มาก 

56. ทานจะตรวจทานความเรียบรอยของงานที่ไดรับมอบหมาย
กอนนําไปสงอาจารย 

3.71  .86 มาก 

57. ทานเขารวมกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยตามกําหนด 3.92  .86 มาก 
58. ทานไมกระทําในสิ่งที่เกิดผลเสียแกผูอ่ืน 4.10  .94 มาก 
59. ทานชวยรักษาความสะอาดภายในหองเรียน 3.54 1.01 มาก 
60. ทานดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 4.19  .81 มาก 

รวม 3.67  .49 มาก 
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 จากตาราง 7 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่ 47, 48, 52 และ 54 ที่นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม อยูในระดับปานกลาง สวนขออ่ืนๆ 
นิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม อยูในระดับมาก   
 
ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม จําแนก
ตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย (n=186) หญิง (n=266) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของ 

นิสิต 
X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.63 .42 มาก 3.71 .40 มาก 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.62 .47 มาก 3.76 .46 มาก 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.35 .52 ปานกลาง 3.56 .51 มาก 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.62 .49 มาก 3.71 .48 มาก 

รวม 3.55 .40 มาก 3.68 .40 มาก 

 
 จากตาราง 8  แสดงวานิสิตชายและนิสติหญิง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมี
มารยาทในการพูด และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบยีบวินัยพบวา
นิสิตหญิงมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก สวนนิสิตชายมีอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามชั้นป 

 
ชั้นปที่กําลังศึกษา 

ชั้นปที่ 1 (n=112) ชั้นปที2่ (n=116) ชั้นปที3่ (n=111) ชั้นปที4่ (n=113) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.69 .45 มาก 3.77 .37 มาก 3.59 .44 มาก 3.65 .37 มาก 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.68 .50 มาก 3.84 .40 มาก 3.61 .57 มาก 3.67 .35 มาก 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.46 .55 ปานกลาง 3.66 .45 มาก 3.32 .57 ปานกลาง 3.45 .47 ปานกลาง 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.65 .52 มาก 3.82 .43 มาก 3.59 .47 มาก 3.61 .50 มาก 

รวม 3.62 .42 มาก 3.77 .37 มาก 3.53 .44 มาก 3.60 .34 มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงวานิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ 1 – 4 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด 
และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบียบวนิัย นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก สวนนิสิต          
ที่ศึกษาในชั้นปที่ 1, 3 และ 4 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
    ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
การออกแบบ

ทัศนศิลป (n=89) 
การออกแบบสื่อสาร 

(n=55) 
ดุริยางคศาสตรศึกษา 

(n=38) 
ดุริยางคศาสตรสากล 

(n=46) 
นาฏศิลป 

(n=57) 
ศิลปศึกษา 

(n=40) 
ศิลปะการแสดง 

(n=70) 
ศิลปะจินตทัศน 

(n=57) 

 
พฤติกรรม
วัฒนธรรม 
ทางสังคม X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 
X  S.

D 

ระดับ 

1.ดานความ
เคารพเชื่อ
ฟงผูใหญ 

3.55 .35 มาก 3.53 .32 มาก 3.87 .41 มาก 3.56 .38 มาก 3.74 .42 มาก 3.85 .44 มาก 3.64 .42 มาก 3.67 .45 มาก 

2.ดานความ
มีมารยาทใน
การพูด 

3.54 .44 มาก 3.56 .38 มาก 3.76 .35 มาก 3.56 .42 มาก 3.80 .44 มาก 3.99 .51 มาก 3.64 .52 มาก 3.80 .43 มาก 

3.ดานความ
มีระเบียบ
วินัย 

3.29 .43 ปาน
กลาง 

3.33 .38 ปาน
กลาง 

3.69 .61 มาก 3.36 .48 ปาน
กลาง 

3.55 .47 มาก 3.72 .58 มาก 3.39 .55 ปาน
กลาง 

3.54 .60 มาก 

4.ดานความ
รับผิดชอบ 

3.60 .47 มาก 3.41 .39 ปาน
กลาง 

3.82 .51 มาก 3.50 .47 มาก 3.76 .44 มาก 3.87 .58 มาก 3.72 .44 มาก 3.57 .56 มาก 

รวม 3.50 .34 มาก 3.46 .28 ปาน
กลาง 

3.78 .41 มาก 3.49 .38 ปาน
กลาง 

3.71 .38 มาก 3.86 .47 มาก 3.60 .40 มาก 3.65 .46 มาก 
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 จากตาราง 10 แสดงวานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตละสาขาวิชามีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ และดานความมีมารยาทในการพูด อยูในระดับ
มาก สวนดานความมีระเบยีบวินัย นิสติสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวชิานาฏศิลป 
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก 
สวนนิสิตในสาขาอ่ืนๆ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง และดานความ
รับผิดชอบที่นสิิตในเกือบทกุสาขาวิชา มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก ยกเวนนิสิต
สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารที่มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคม                 

ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม จําแนก
ตามรูปแบบของสื่อที่ไดรับ 

 
รูปแบบของสื่อที่ไดรับ 

สื่อส่ิงพิมพ  (n=80) สื่ออิเล็กทรอนิกส (n=372) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.64 .42 มาก 3.68 .41 มาก 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.59 .47 มาก 3.73 .46 มาก 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.38 .46 ปานกลาง 3.49 .53 ปานกลาง 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.56 .44 มาก 3.70 .49 มาก 

รวม 3.54 .39 มาก 3.65 .41 มาก 

 
 จากตาราง 11 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดรับ
ขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟง
ผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด และดานความรบัผิดชอบ อยูในระดับมากสวนดานความมี
ระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

ระดับสงู (n=19)  ระดบัปานกลาง (n=153) ระดับต่ํา (n=220) 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.56 .43 มาก 3.70 .36 มาก 3.71 .43 มาก 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.56 .53 มาก 3.72 .40 มาก 3.74 .47 มาก 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.28 .46 ปานกลาง 3.48 .49 ปานกลาง 3.53 .55 มาก 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.57 .49 มาก 3.68 .47 มาก 3.70 .49 มาก 

รวม 3.49 .40 ปานกลาง 3.64 .36 มาก 3.67 .43 มาก 

  
 จากตาราง 12 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนนิสิตที่
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลางและต่ํา มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง นิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง และต่ํา มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพ
เชื่อฟงผูใหญ  ดานความมีมารยาทในการพูด และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบยีบวินัย นิสติที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา มีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก สวนนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวปานกลาง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมระดบัปานกลาง 
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามวิธกีารอบรมเลี้ยงดู 

 
วิธีการอบรมเลี้ยงด ู

การอบรมเลีย้งดูแบบ
ประชาธิปไตย (n=344)  

 การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด
กวดขัน (n=82) 

 การอบรมเลีย้งดแูบบปลอยปละ
ละเลย (n=26) 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม
ของนิสิต 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.68 .40 มาก 3.73 .41 มาก 3.48 .48 ปานกลาง 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.72 .45 มาก 3.69 .51 มาก 3.47 .47 ปานกลาง 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.48 .53 ปานกลาง 3.52 .52 มาก 3.18 .42 ปานกลาง 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.71 .47 มาก 3.64 .51 มาก 3.33 .45 ปานกลาง 

รวม 3.65 .40 มาก 3.64 .43 มาก 3.37 .33 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 13 แสดงวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแบบเขมงวดกวดขนั มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สวนนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นิสิตทีไ่ดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขนั มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด               
ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรบัผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนนิสิตกลุมที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพดู ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง และ นิสิตที่
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพดู และดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบียบวนิัย อยูในระดับปานกลาง
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ สาขาวชิา ชั้นป สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดู และรปูแบบของสื่อที่ไดรับ ดังแสดงในตาราง 14 - 38 
 
ตาราง 14 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย (n = 186) หญิง (n= 266) 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม
ของนิสิต 

X  S.D X  S.D 
t p 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.63 .42 3.71 .40 -1.994 .047 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.62 .47 3.76 .46 -3.254 .001 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.35 .52 3.56 .51 -4.294 .001 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.62 .49 3.71 .48 -1.785 .075 

รวมทุกดาน 3.55 .40 3.68 .40 -3.373 .001 

 
 จากตาราง 14 แสดงวานิสิตชายกับนิสติหญิงมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย และโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนดานความรับผิดชอบนิสิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมไมแตกตางกัน 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามชั้นป  

 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม     2.059    3  .686 4.110 .007 
ภายในกลุม   74.819 448  .167   

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   
 

รวม   76.878 451    
ระหวางกลุม     3.122    3 1.041 4.909 .002 
ภายในกลุม   94.971 448  .212   

2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 
 

รวม   98.093 451    
ระหวางกลุม     6.638    3 2.213 8.484 .001 
ภายในกลุม 116.844 448   .261   

3.  ดานความมีระเบียบวินยั   

รวม 123.482 451    
ระหวางกลุม     3.656    3 1.219 5.310 .001 
ภายในกลุม 102.819 448  .230   

4.  ดานความรับผิดชอบ 

รวม 106.475 451    
ระหวางกลุม     3.616    3 1.205 7.708 .001 
ภายในกลุม   70.053 448   .156   

 
รวมทุกดาน 

รวม   73.669 451    

 
 จากตาราง 15 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในชั้นปที่ตางกันมีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบยีบวินัย ดานความ
รับผิดชอบ และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   
 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) ดังแสดงในตาราง 16 - 20 
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                     
ของนิสิต ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ จําแนกตามชั้นป เปนรายคู 

 
ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่กําลังศึกษา 

ในปจจุบัน X  3.69 3.77 3.59 3.65 
1. ชั้นปที่ 1   3.69     
2. ชั้นปที่ 2   3.77   *  
3. ชั้นปที่ 3   3.59     
4. ชั้นปที่ 4   3.65     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 16 แสดงวานิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ แตกตางจากนิสิตชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สวน
คูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 17 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  

ของนิสิต ดานความมีมารยาทในการพูด จําแนกตามชั้นป เปนรายคู 
 

ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่กําลังศึกษา 
ในปจจุบัน 

 

X  3.68 3.84 3.61 3.67 
1.ชั้นปที่ 1   3.68     
2.ชั้นปที่ 2   3.84   *  
3.ชั้นปที่ 3   3.61     
4.ชั้นปที่ 4   3.67     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 17 แสดงวานิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ดานความมีมารยาทในการพูด แตกตางจากนิสิตชั้นปที ่3 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวน
คูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  
ของนิสิต ดานความมีระเบยีบวินัย จําแนกตามชั้นป เปนรายคู 

 
ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่กําลังศึกษา 

ในปจจุบัน X  3.46 3.66 3.32 3.45 
1. ชั้นปที่ 1   3.46     
2. ชั้นปที่ 2   3.66 *  * * 
3. ชั้นปที่ 3   3.32     
4. ชั้นปที่ 4   3.45     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 18 แสดงวานิสิตชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบ
วินัย แตกตางจากนิสิตชั้นปที่ 1, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบ
ความแตกตาง 
 
ตาราง 19 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  

ของนิสิต ดานความรับผิดชอบ จําแนกตามชั้นป เปนรายคู 
 

ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่กําลังศึกษา 
ในปจจุบัน 

 

X  3.65 3.82 3.59 3.61 
1.ชั้นปที่ 1   3.65     
2.ชั้นปที่ 2   3.82   * * 
3.ชั้นปที่ 3   3.59     
4.ชั้นปที่ 4   3.61     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 19 แสดงวานิสิตชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความรับผิดชอบ
แตกตางจากนิสิตชั้นปที ่3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม โดยรวม
จําแนกตามชั้นป เปนรายคู 

 
ชั้นปที่ 1   ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3   ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่กําลังศึกษา 

ในปจจุบัน X  3.62 3.77 3.53 3.60 
1. ชั้นปที่ 1   3.62     
2. ชั้นปที่ 2   3.77 *  * * 
3. ชั้นปที่ 3   3.53     
4. ชั้นปที่ 4   3.60     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 20 แสดงวานิสิตชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมแตกตาง
นิสิตชั้นปที่ 1, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสาขาวิชา  

 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม   5.805    7   .829 5.181 .001 
ภายในกลุม 71.073 444   .160   

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   
 

รวม 76.878 451    
ระหวางกลุม   8.134    7 1.162 5.735 .001 
ภายในกลุม 89.960 444   .203   

2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 
 

รวม 98.094 451    
ระหวางกลุม    8.951    7 1.279 4.957 .001 
ภายในกลุม 114.531 444   .258   

3.  ดานความมีระเบียบวินยั   

รวม 123.482 451    
ระหวางกลุม    8.950    7 1.279 5.821 .001 
ภายในกลุม   97.525 444   .220   

4.  ดานความรับผิดชอบ 

รวม 106.475 451    
ระหวางกลุม    7.036    7 1.005 6.698 .001 
ภายในกลุม  66.633 444   .150   

 
รวมทุกดาน 

รวม  73.669 451    

 
 จากตาราง 21 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาตางกันมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบยีบวินัย ดานความ
รับผิดชอบ และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   
 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) ดังแสดงในตาราง 22 - 26
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ตาราง 22 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ จําแนกตามสาขาวิชา 
เปนรายคู                           

 
การ

ออกแบบ
ทัศนศลิป 

การ
ออกแบบ 
สื่อสาร 

ดุริยางคฯ
ศึกษา 

ดุริยางคฯ
สากล 

นาฏศิลป ศิลปศึกษา 
ศิลปะ 

การแสดง 
ศิลปะ      

จินตทัศน 

 
กลุมสาขาวิชา 

X  

3.55 3.53 3.87 3.56 3.74 3.85 3.64 3.67 
1.การออกแบบทัศนศิลป 3.55         
2.การออกแบบสื่อสาร  3.53   *   *   
3.ดุริยางคศาสตรศึกษา  3.87         
4.ดุริยางคศาสตรสากล   3.56         
5.นาฏศิลป   3.74         
6.ศิลปศึกษา  3.85         
7.ศิลปะการแสดง   3.64         
8.ศิลปะจินตทศัน   3.67         
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 22 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญแตกตางจาก
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุรยิางคศาสตรศกึษา และสาขาวิชาศลิปศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความมีมารยาทในการพูด จําแนกตามสาขาวิชา 
เปนรายคู  

 
การ

ออกแบบ
ทัศนศลิป 

การ
ออกแบบ 
สื่อสาร 

ดุริยางคฯ
ศึกษา 

ดุริยางคฯ
สากล 

นาฏศิลป ศิลปศึกษา 
ศิลปะ 

การแสดง 
ศิลปะ    

จินตทัศน 

 
สาขาวิชา 

X  

3.54 3.56 3.76 3.56 3.80 3.99 3.64 3.80 
1.การออกแบบทัศนศิลป 3.54      *   
2.การออกแบบสื่อสาร  3.56      *   
3.ดุริยางคศาสตรศึกษา  3.76         
4.ดุริยางคศาสตรสากล   3.56      *   
5.นาฏศิลป   3.80         
6.ศิลปศึกษา  3.99         
7.ศิลปะการแสดง   3.64      *   
8.ศิลปะจินตทศัน   3.80         
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  
 จากตาราง 23 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาศิลปศึกษา มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีมารยาทในการพูดแตกตางจากนิสิตที่
เรียนในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศลิป สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล และสาขาวิชาศิลปะการแสดง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความมีระเบียบวินัย จําแนกตามสาขาวิชา        
     เปนรายคู  
 

การ
ออกแบบ
ทัศนศลิป 

การ
ออกแบบ 
สื่อสาร 

ดุริยางคฯ
ศึกษา 

ดุริยางคฯ
สากล 

นาฏศิลป ศิลปศึกษา 
ศิลปะ 

การแสดง 
ศิลปะ  

จินตทัศน 

 
กลุมสาขาวิชา 

X  

3.29 3.33 3.69 3.36 3.55 3.72 3.39 3.54 
1.การออกแบบทัศนศิลป 3.29      *   
2.การออกแบบสื่อสาร  3.33         
3.ดุริยางคศาสตรศึกษา  3.69         
4.ดุริยางคศาสตรสากล   3.36         
5.นาฏศิลป   3.55         
6.ศิลปศึกษา  3.72         
7.ศิลปะการแสดง   3.39         
8.ศิลปะจินตทศัน   3.54         
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 24 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาศิลปศึกษามีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินัย แตกตางจากนิสิตที่เรียนใน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 25 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความรับผิดชอบ จําแนกตามสาขาวิชา เปนรายคู  
 

การ
ออกแบบ
ทัศนศลิป 

การ
ออกแบบ 
สื่อสาร 

ดุริยางคฯ
ศึกษา 

ดุริยางคฯ
สากล   

นาฏศิลป   ศิลปศึกษา ศิลปะ 
การแสดง   

ศิลปะ  
จินตทัศน   

 
กลุมสาขาวิชา 

 
 

X  
3.60 3.41 3.82 3.50 3.76 3.87 3.72 3.57 

1.การออกแบบทัศนศิลป 3.60         
2.การออกแบบสื่อสาร  3.41   *  * * *  
3.ดุริยางคศาสตรศึกษา  3.82         
4.ดุริยางคศาสตรสากล   3.50         
5.นาฏศิลป   3.76         
6.ศิลปศึกษา  3.87         
7.ศิลปะการแสดง   3.72         
8.ศิลปะจินตทศัน   3.57         

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 25 แสดงวานิสิตที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความรับผิดชอบ แตกตางจากนิสิตที่
เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะการแสดง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคู
อื่นๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 26  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตโดยรวม จําแนกตามสาขาวิชา เปนรายคู  
 

การ
ออกแบบ
ทัศนศลิป 

การ
ออกแบบ 
สื่อสาร 

ดุริยางคฯ
ศึกษา 

ดุริยางคฯ
สากล 

นาฏศิลป ศิลปศึกษา 
ศิลปะ 

การแสดง 
ศิลปะ      

จินตทัศน 

 
กลุมสาขาวิชา 

X  

3.50 3.46 3.78 3.49 3.71 3.86 3.60 3.65 
1.การออกแบบทัศนศิลป 3.50      *   
2.การออกแบบสื่อสาร  3.46   *  * *   
3.ดุริยางคศาสตรศึกษา  3.78         
4.ดุริยางคศาสตรสากล   3.49      *   
5.นาฏศิลป   3.71         
6.ศิลปศึกษา  3.86         
7.ศิลปะการแสดง   3.60         
8.ศิลปะจินตทศัน   3.65         
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 26 แสดงวานิสิตที่กําลังศึกษาอยูในสาขาวชิาออกแบบสื่อสาร มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวม แตกตางจากนิสิตที่เรียนใน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวชิานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศลิปศึกษา มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมแตกตางจากนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป และสาขาดุริยางคศาสตรสากล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม  1.392    2  .696 4.139 .017 
ภายในกลุม 75.487 449  .168   

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   
 

รวม 76.879 451    
ระหวางกลุม   1.848    2 .924 4.312 .014 
ภายในกลุม  96.245 449 .214   

2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 
 

รวม  98.093 451    
ระหวางกลุม    3.557    2 1.779 6.659 .001 
ภายในกลุม 119.925 449  .267   

3.  ดานความมีระเบียบวินยั   

รวม 123.482 451    
ระหวางกลุม    1.096    2  .548 2.335 .098 
ภายในกลุม 105.379 449  .235   

4.  ดานความรับผิดชอบ 

รวม 106.475 451    
ระหวางกลุม     1.866    2   .933 5.833 .003 
ภายในกลุม    71.804 449   .160   

 
รวมทุกดาน 

รวม    73.670 451    

 
 จากตาราง 27 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน มี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดาน
ความมีระเบยีบวินัย และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความ
รับผิดชอบไมพบความแตกตาง 
 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) ดังแสดงในตาราง 28 - 31 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม              
ของนิสิต ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว                   
เปนรายคู  

 
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 
ปานกลาง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ต่ํา 

 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว 
 

 

X  

3.56 3.70 3.71 
1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง 3.56   * 
2.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ      
     ปานกลาง 

3.70    

3.  สถานภาพทางเศรษฐกิจต่ํา 3.71    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 28 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ แตกตางจากนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 29 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  

ของนิสิต ดานความมีมารยาทในการพูด จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว             
เปนรายคู  

 
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

สูง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 
ปานกลาง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ต่ํา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว X  

3.56 3.72 3.74 
1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง 3.56   * 
2.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ

ปานกลาง 
3.72    

3.  สถานภาพทางเศรษฐกิจต่ํา 3.74    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 29 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตดานความมีมารยาทในการพูด แตกตางจากนิสิตที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 30 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม               

ของนิสิต ดานความมีระเบยีบวินัย จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปนรายคู    
  

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 
ปานกลาง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ต่ํา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว X  

3.28 3.48 3.53 
1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง 3.28  * * 
2.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  

ปานกลาง 
3.48    

3.  สถานภาพทางเศรษฐกิจต่ํา 3.53    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 30 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินัย แตกตางจากนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวปานกลาง และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  

ของนิสิตโดยรวม จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปนรายคู  
 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 
ปานกลาง 

สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ต่ํา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว X  

3.49 3.64 3.67 
1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง 3.49  * * 
2.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ

ปานกลาง 3.64    

3.  สถานภาพทางเศรษฐกิจต่ํา 3.67    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 31 แสดงวานิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมโดยรวม แตกตางจากนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง 
และนิสติที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนคู
อ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 32 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามรูปแบบของสือ่ที่นิสิตไดรับ     
 

รูปแบบของสื่อที่ไดรับ 
สื่อส่ิงพิมพ  
 (n = 80) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
(n= 372) 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม
ของนิสิต 

X  S.D X  S.D 

t p 

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   3.64 .42 3.68 .41 -.945 .345 
2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 3.59 .47 3.73 .46 -2.457 .014 
3.  ดานความมีระเบียบวินยั   3.38 .46 3.49 .53 -1.826 .068 
4.  ดานความรับผิดชอบ 3.56 .44 3.70 .49 -2.250 .025 

รวมทุกดาน 3.54 .39 3.65 .41 -2.219 .027 
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 จากตาราง 32 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดรับ
ขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีมารยาทใน
การพูด ดานความรับผิดชอบ และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สวน
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดานความมีระเบียบวินัย ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 33 การเปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามวิธีการอบรมเลี้ยงดู 
 
พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม

ของนิสิต 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม     1.246    2   .623 3.697 .026 
ภายในกลุม    75.633 449   .168   

1.  ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ   
 

รวม    76.879 451    
ระหวางกลุม     1.467    2   .734 3.409 .034 
ภายในกลุม   96.626 449   .215   

2.  ดานความมีมารยาทในการพูด 
 

รวม   98.093 451    
ระหวางกลุม     2.362    2 1.181 4.377 .013 
ภายในกลุม  121.120 449   .270   

3.  ดานความมีระเบียบวินยั   

รวม  123.482 451    
ระหวางกลุม     3.479    2 1.739 7.582 .001 
ภายในกลุม  102.996 449   .229   

4.  ดานความรับผิดชอบ 

รวม  106.475 451    
ระหวางกลุม     1.894    2   .947 5.924 .003 
ภายในกลุม    71.775 449   .160   

 
รวมทุกดาน 

รวม    73.669 451    

 
 จากตาราง 33 แสดงวานิสิตที่มีไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมี
ระเบียบวินัย ดานความรับผิดชอบ และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) ดังแสดงในตาราง 34 – 38 
 



 76 

ตาราง 34 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                   
ของนิสิต ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ จําแนกตามวธิีการอบรมเลีย้งดู เปนรายคู  

 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

การอบรม 
เลีย้งดูแบบ
ปลอยปละ
ละเลย 

วิธีการอบรมเลี้ยงด ู X  

3.68 3.73 3.48 
1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  
3.68    

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขนั  

3.73   * 

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ            
ปลอยปละละเลย  

3.48    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 34 แสดงวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ แตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 35 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                    
ของนิสิต ดานความมีมารยาทในการพูด จําแนกตามวิธกีารอบรมเลี้ยงดู เปนรายคู  

 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

การอบรม 
เลีย้งดูแบบ
ปลอยปละ
ละเลย 

วิธีการอบรมเลี้ยงด ู X  

3.72 3.69 3.47 
1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  
3.72   * 

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขนั  

3.69    

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ           
ปลอยปละละเลย  

3.47    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 35 แสดงวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความมีมารยาทในการพูด แตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลีย้งดูแบบ
ปลอยปละละเลย อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 36 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม             
ของนิสิต ดานความมีระเบยีบวินัย จําแนกตามวิธีการอบรมเลี้ยงดู เปนรายคู  

 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

การอบรม 
เลีย้งดูแบบ
ปลอยปละ
ละเลย 

วิธีการอบรมเลี้ยงด ู X  

3.48 3.52 3.18 
1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  
3.48   * 

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขนั  

3.52   * 

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ           
ปลอยปละละเลย  

3.18    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 36 แสดงวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินัย แตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย และนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                
ของนิสิต ดานความรับผิดชอบ จําแนกตามวิธีการอบรมเลี้ยงดู เปนรายคู   

 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

การอบรม 
เลีย้งดูแบบ
ปลอยปละ
ละเลย 

วิธีการอบรมเลี้ยงด ู X  

3.71 3.64 3.33 
1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  
3.71   * 

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขนั  

3.64   * 

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ           
ปลอยปละละเลย  

3.33    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 37 แสดงวาวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลีย้งดูแบบปลอยปละละเลย มีพฤตกิรรม
วัฒนธรรมทางสังคมดานความรับผิดชอบ แตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
และนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ
ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม                  
ของนิสิตโดยรวม จําแนกตามวิธีการอบรมเลี้ยงดู เปนรายคู  

 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

การอบรม 
เลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขัน 

การอบรม 
เลีย้งดูแบบ
ปลอยปละ
ละเลย 

วิธีการอบรมเลี้ยงด ู X  

3.65 3.64 3.37 
1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ  
    ประชาธิปไตย  

3.65   * 

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ  
    เขมงวดกวดขัน  

3.64   * 

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบ 
    ปลอยปละละเลย  

3.37    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 38 แสดงวานิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคมโดยรวม แตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และนิสิต
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆไมพบ
ความแตกตาง 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบ
วินัย และดานความรับผิดชอบ   
 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต โดยรวมและในแตละดาน 
จําแนกตาม เพศ สาขาวชิา ชั้นป สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว วธิีการอบรมเลี้ยงดู และ
รูปแบบของสือ่ที่ไดรับ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศกึษา 2554 จํานวน 452 คน    
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  
ความมีมารยาทในการพูด ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ จํานวน 60 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .93 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. ศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมี
มารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวนิัย ดานความรับผิดชอบ และโดยรวม โดยการหาคาคะแนน
เฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวนิัย ดานความรับผิดชอบ และโดยรวม จําแนก
ตาม เพศ และรูปแบบของสื่อที่ไดรับ โดยใชการทดสอบ ที (t-test for independent group)             
สวนตวัแปร ชัน้ป สาขาวิชา สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว และวธิีการอบรมเลี้ยงดู ใชการ
หาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ ANOVA) ในกรณีที่พบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’ s Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบ
วินัย ดานความรับผิดชอบ ผลการวิจัยสรปุได ดังนี้ 
 1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวานิสติมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพดู และดานความรับผิดชอบ อยูใน
ระดับมาก สวนดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง 
 2.  นิสิตชายและหญิง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดาน
ความมารยาทในการพูด และดานความมีระเบียบวินยั แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 
สวนดานความรับผิดชอบ ไมพบความแตกตาง 
 3.  นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและโดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05       
 4.  นิสิตที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ในแตละดานและโดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05       
 5.  นิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบยีบวินัย และโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานความรับผิดชอบไมพบความแตกตาง 
 6.  นิสิตที่มีวธิีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ในแต
ละดานและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.  นิสิตที่มีรูปแบบของสื่อที่ใชรบัขอมูลขาวสารตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม      
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความรับผิดชอบ และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดานความมีระเบยีบวินัย ไมพบความแตกตาง 
 
 การอภิปรายผล   
 1. การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด และดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวนดานความมีระเบียบวนิัย มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้     
  1.1  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤตกิรรมวัฒนธรรม
ทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตมีความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม
วัฒนธรรมทางสังคมใหเปนไปตามที่มุงหวังไว โดยมิไดถูกบังคับจากภายนอกแตเกิดจากแรงกระตุน
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ภายในตวับุคคล ใหประพฤติปฏิบตัตินไปตามกฎเกณฑระเบียบแบบแผนภายในสังคม โดยไม
กอใหเกิดความยุงยากตอตนเอง และไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม 
ที่มีตอพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดจาการหลอหลอมลักษณะอันพึงประสงค
จาก 2 สถาบนัหลัก ไดแก สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาก็มีบทบาท
สําคัญในการเสริมสรางพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี โดยนิสิตที่เขามาศึกษาตอที่คณะศลิปกรรม
ศาสตรมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนคณะที่มีชื่อเสียงและจัดตั้งมาเปนระยะเวลานาน                        
มีหลักสูตรของแตละสาขาวชิา ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใชสังคม ทําใหมีผูตองการ
เขารับการศึกษาตอเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูที่ผานการสอบคัดเลือกจึงเปนผูที่มีคุณภาพในระดับหน่ึง  
มีพฤติกรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและมีสติปญญา ดังที่ ฉันทนา ภาคบงกช (2544: 29) กลาววา 
บุคคลที่มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่ดีไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับบุคคลแวดลอม และสภาพแวดลอม
ของบุคคลน้ันๆ เน่ืองดวยสภาพแวดลอมที่ดีจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาการในตนเอง 
นอกจากนี้ สําเนาว ขจรศลิป (2539: 78) ยังกลาววา กระบวนการสอบคัดเลือกนิสติ นักศึกษา เพ่ือเขา
รับการศึกษาในสถาบันตางๆ เปนการทําใหเกิดการแตกตางทางดานสติปญญา และทักษะในการศึกษา
เลาเรียน นอกจากน้ี สถาบันการศึกษายงัมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ สามารถถายทอดความรูและ
วัฒนธรรมอันดีงามใหกับนิสิตอีกดวย และยังมีหนวยงานที่ควบคุมดูแลนิสิตใหอยูในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คือ กองกิจการนิสิตที่ทําหนาที่หลักในการควบคุมดูแลในสวนของการจัดกิจกรรม 
ถายทอดและพัฒนาวัฒนธรรม เพ่ือชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน ชวยแกปญหาและ
สงเสริมใหนิสิตมีความเปนอยูอยางมีความสุข ชวยเพ่ิมพูนความรูและประสบการณตางๆใหนิสติและ
จัดสรรสภาพแวดลอมและบรรยากาศของมหาวิทยาลยัใหเอ้ือตอการเรียนรูของนิสิต ดังนั้น นิสิตจึงรูจัก
การวางตวัไดอยางเหมาะสม อยูในกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั มีความเขาใจวัฒนธรรมในสังคมของ
ตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพนธ คําปน (2549: 82) ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรม
วฒันธรรมทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก       
  1.2 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก คณะศิลปกรรมศาสตรได
เล็งเห็นความสําคัญในการปลูกฝงใหนิสติเปนที่ยอมรบัของคนในสงัคมมากขึ้น ทั้งกิริยา มารยาท                
การออนนอมถอมตนตอผูใหญ การประพฤติปฏิบตัิตามวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคูไปกับความรู                      
ความสามารถที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ภารกิจหลักของสถาบนัอุดมศึกษา ไดแก การสอน การวิจัย 
การใหบริการวิชาการแกชมุชน และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
ดังที่ วิรุณ ตั้งเจริญ (2546: 11) กลาววา คณะศิลปกรรมศาสตรไดมองเห็นคุณคาของการสืบสานและ
พัฒนาศิลปวฒันธรรมควบคูไปกับหลักคณุธรรมจริยธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ทั้งการ              
สืบทอดผานระบบการศึกษา การสรางสรรค และการพฒันาพฤติกรรมตางๆ ที่พึงประสงคใน สายงาน
อาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราลักษณ แจมใส (2540: 135) ที่ศึกษาเรือ่ง การศึกษา
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนิสิตปริญญาตรี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2540 พบวา 
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นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมดานการเคารพเชื่อฟงผูใหญ        
อยูในระดับมาก  
  1.3  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤตกิรรมวัฒนธรรม
ทางสังคม ดานความมีมารยาทในการพดู อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ นสิิตสวนใหญไดรับการ
ปลูกฝงพฤติกรรมวัฒนธรรมอันดีมาตั้งแตในวัยเด็ก โดยเร่ิมจากครอบครัวจนกระทั่งไดเขารับการศึกษา
ในโรงเรียน ครูผูสอนไดปลูกฝงใหผูเรยีนรูจักมีมารยาทในการพูดตอ บิดามารดา ครู อาจารย ผูใหญที่
เคารพนับถือ และบุคคลที่เก่ียวของ เม่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
มุงเนนใหนิสิตฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการติดตอประสานงานกับบุคลากรจากหนวยงานตางๆ             
ทําใหนิสิตเรียนรูที่จะใชวิธีการพูดติดตอระหวางบุคคลในสังคม สิ่งตางๆ เหลาน้ีทําใหนิสิตเกิดการ              
ซึมซับคุณลักษณะดานธรรมเนียมประเพณีจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม โดยเฉพาะ
มารยาททางสังคมที่ดี เชน ความมีมารยาทในการพูดทีถู่กตองกาลเทศะ มีหลักการและเหตผุล                 
ออนนอมถอมตน การวางตวัตอผูใหญ ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีของไทย ดังที่ คณะกรรมการสงเสริม
และประสานงานสตรีแหงชาติ (2539: 115) กลาววา พัฒนาการทุกขั้นตอนของเด็กไดรับอิทธิพลมาจาก
พอแมทั้งสิ้น เด็กจะคอยๆซึมซับเอาคานิยม อุปนิสัย ทาทาง ความรูสึกวาตนเปนชายหรือเปนหญิง 
ความรับผิดชอบมาตรฐานทางดานศีลธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดีจากการกระทําของผูใหญไมวา
จะเปนมารยาทในสังคม เชน การรูจักสํารวมกาย วาจา ใจ การกินอยู ความเกรงใจ รวมถึงการมี
มารยาทตางๆของวัฒนธรรมที่ควรปฏบิตั ิและแมกระทั่งเรื่องระเบียบวินัยทางสังคม การรักและชื่นชม
ธรรมชาติ  ศลิปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ลวนเปนเรื่องที่พอแมจะชี้ชวนใหลูกสนใจและปลูกฝงได               
ไมยาก ดวยการเปนแบบอยางที่ดีใหลูก และสงเสริมใหลูกเขารวมกิจกรรมทางสังคมตามความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย คําเสมอ (2545: 115) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับความนิยม
ไทยของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมีความนิยมไทยในดานธรรมเนียมประเพณี 
อยูในระดับมาก 
  1.4  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความมีรับผิดชอบ อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก คณะศิลปกรรมศาสตรในแตละสาขาวิชา
ตางๆ มีหลักสูตรและวธิีการสอนที่มุงเนน ใหนิสิตมีองคความรูอยางถองแทในแตละแขนงทางดานศิลปะ 
ที่ตองมีการฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาจนเกิดความชํานาญพรอมสูการทํางานจริงในอนาคต 
ตลอดจนในเนือ้หาแตละวชิามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปในองคความรูตางๆ โดยเฉพาะดาน
ความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนของผูประกอบอาชีพในสายงานทางดานศิลปะ 
ดังที่ ศิริศศธิร กัญโส (2547: 192) ไดกลาวไววา เปาหมายดานการเรียนการสอนทางดาน                
ศิลปกรรมศาสตร จะตองมุงเนนทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีภูมิปญญาและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพสูง และสอดคลองกับ นวลลออ ทินานนท (2546: 210) ที่กลาววา 
นอกจากความรูความสามารถเฉพาะดานแลว การเรียนการสอนจะตองมุงเนนดานพฤติกรรมวฒันธรรม
ทางสังคมที่บณัฑิตพึงมี เชน บุคลิกภาพการเปนผูนํา การมีวัฒนธรรมมารยาทที่ดีในสังคมทั้งกาย วาจา 
ใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรูความคดิและความสามารถในเชิงสมัพันธ มีจิตพิสัยและจิตสํานึก
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สาธารณะที่ดี เปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลามีความสุขในการใชชีวติ และสิ่งสาํคัญคือมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ตนไดรับ ดังที่ วิรุณ ตั้งเจริญ (2546: 212) กลาววา บัณฑติตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
พรอมดวย “ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวธรรม” สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญวลัย อติชาติ 
(2550: 69) ที่ศึกษาเรื่องคณุลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรม
ไทย ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก   
  1.5  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤตกิรรมวัฒนธรรม
ทางสังคม ในดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก สภาพปจจุบันคนใน
สังคมมีการการดําเนินชีวิตที่เนนความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับคนรุนใหมใสใจกับความมี
ระเบียบวินัยนอยลง จึงทําใหนิสิตไมคํานึงถึงกฎระเบยีบขอบังคบัตางๆ ปลอยปละละเลยในหนาที่ของ
ตน และนิสติอาจไมไดเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมที่
มีการถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามให คงเขารวมแตกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยบงัคับใหมีสวนรวม
เทาน้ัน ทําใหนิสิตไดรับการถายทอดพฤติกรรมวัฒนธรรมดานนี้ลดลง และในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุนก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนิสตินัน้มักจะ
หาทางฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน การแตงกายเลียนแบบดารา นักรอง หรือมี
พฤติกรรมทีเ่ลียนแบบบุคคลท่ีตนเองชื่นชอบ ซึ่งนิสิตในวัยนี้ กลุมเพ่ือนจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
มากตอทัศนคติ คานิยมและการใชชวีิต ดังที่ นิวคอมบ (ดวงเดือน พันธุมนาวนิ.  2524: 35; อางอิงจาก 
Newcomb.  1962: 79) กลาววา กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลมากกับนิสิตในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางดาน
ทัศนคติ ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพและเปนกลุมที่กอใหเกิดอิทธิพลภายนอกที่มีความสาํคัญมาก
ที่สุดตอนิสิตในมหาวิทยาลยั สอดคลองกับพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ขั้นที่ 3 ที่กลาววา 
การกระทําไปตามความคาดหวังของผูอ่ืน การตําหนิและยกยองชมเชยจากสังคมเปนสิ่งที่ควบคมุการ
ประพฤติตามหลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ (The Interpersonal Concordance Orientation) ซึ่งผูที่มี
ความพฤติกรรมขั้นน้ีมุงที่จะทําใหผูอ่ืนพอใจ เพ่ือใหเขายอมรับเขาเปนพวกชอบคลอยตามคนอื่น
โดยเฉพาะเพ่ือนมักทําตามแบบแผนที่คนสวนใหญยึดถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (2554: 7) เรื่อง คุณลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมในประเทศไทย พบวา การเรียนรูที่จะนํามาสูพฤติกรรม บุคคลจะไดรับ
ประสบการณจากตนแบบทีมี่ลักษณะนั้นมากอน เด็กจะเลยีนแบบสิ่งที่รับรู จากการเห็น ไดยิน สัมผัส 
ยิ่งบุคคลน้ันมีความใกลชิด มีความสัมพันธกับเด็กเทาไร ก็สงผลตอพฤติกรรม แนวคิด และการ
ตัดสินใจทําพฤติกรรมเหลาน้ัน  
 2. การเปรียบเทยีบพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวนิัย และดานความรับผิดชอบ จําแนกตามเพศ   
ชั้นป สาขาวชิา สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดู และรปูแบบสื่อที่ไดรับ ดังนี้ 



 86 

  2.1  นิสิตชายและหญิง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวนิัย และโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีไ่ดกําหนดไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ เพศหญิงมีพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคมแตกตางจากเพศชาย เน่ืองมาจากบรรทัดฐานทางครอบครัวและคานิยมของเพศหญิงใน
สังคมวัฒนธรรมไทยไดถูกหลอหลอมใหมีความออนนอมถอมตน สุภาพเรียบรอย มีพฤติกรรมอันดีงาม 
รวมทั้งการอบรมสั่งสอนใหเชื่อฟงคําส่ังสอนของผูใหญ ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตจะตองอยูใน
ขอบเขตปฏบิตัิตนไปตามกฎเกณฑตางๆที่ครอบครัวไดวางไว เชน เพศหญิงตองอยูกับเหยาเฝากับ
เรือน มีหนาที่ตองดูแลบานและบตุร จะตองมีกิริยาสุภาพสํารวมกาย วาจา ใจ ซึ่งเปนสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติ 
ของความเปนกุลสตรีไทยทีดี่ ดังที่ อารี พันธมณี (2542: 39) กลาวถึง คานิยมของเพศหญิงใน
สังคมไทยไววา ผูหญิงจะไดรับการปลูกฝงและขัดเกลาพฤติกรรมใหมีความออนโยน มีอารมณที่
ออนหวาน มีกิริยามารยาทที่อันดีงามสุภาพเรียบรอย มากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 16-17) ที่ศึกษาเรื่อง การวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ทฤษฎีตนไม
จริยธรรม พบวา เพศหญิงมีการปลูกฝงขดัเกลาความละเอียดออนทางวัฒนธรรมเชงิจริยธรรมที่ดีมา
ตั้งแตสมัยโบราณ อยางมีระเบียบแบบแผนมากกวาเพศชาย ซึ่งกอใหเกิดคานิยม ขนบธรรมเนียมที่ดี 
คานิยมในเพศหญิงของสังคมไทยดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความเคารพเชื่อ
ฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพดู ดานความมีระเบียบวินัยของเพศหญิง มีพฤติกรรมวฒันธรรม
ทางสังคมแตกตางจากเพศชาย  
   สวนดานความรับผิดชอบไมพบความแตกตาง อาจเนื่องมาจาก สภาพสังคมไทยใน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใหมีความสามารถเทาเทียมกันในสังคม
มากขึ้น ตั้งแตการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา ศาสนา การเมืองและการปกครอง ทําใหนิสิตทีศ่ึกษาอยูใน
สถานศึกษาไดรับการหลอหลอมใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน นอกจากนี้นิสิตทุกคนไมวาชายหรือ
หญิงตางก็มีหนาที่รับผิดชอบทางการเรียนเชนเดียวกัน ทําใหนิสิตชายและหญิงมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตนไมแตกตางกัน อีกทั้งไดรับการเสริมแรงจากในวิชาเรยีน โดยอาจารยผูสอนมีกฎกติกา
ขอตกลงในการใหคะแนน เชน กําหนดระยะเวลาในการสงงาน ความคิดสรางสรรคตางๆ เปนตน ซึ่ง
เปนแรงจูงใจในการทํางานอยางหนึ่ง สงผลใหนิสิตมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนมากขึ้น ดังที่ 
สมศักด์ิ ศรีสนัติสุข (2536: 11) กลาววา ความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่ดีไมวาจะเปนเพศชายหรือ
เพศหญิง ควรมีความตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส ความละเอียด
รอบคอบ ความขยันหม่ันเพียร อดทน เพ่ือใหบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธัญวลัย อติชาติ (2550: 72) ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตชายและหญงิ มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยดานความ
รับผิดชอบไมแตกตางกัน      
  2.2  นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีไ่ดกําหนดไว โดยพบวา 
นิสิตชั้นปที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในการประพฤติปฏิบตัิตน               
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ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบยีบวินัย และดานความ
รับผิดชอบ แตกตางจากนิสิตชั้นปอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตชั้นปที่ 2 เพ่ิงไดผานประสบการณใน
การเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ป ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งนิสติทุกคนตองอยูใน
หอพัก กอนยายมาศึกษาตอในชั้นปที ่2 ที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทําใหนสิิตมี
โอกาสในการเรียนรูการใชชวีิตในมหาวิทยาลัยทีต่องรวมมือพ่ึงพาอาศัยกัน เรียนรูประสบการณและ
ศึกษากบับุคคลวัยใกลเคียงกัน มีการปรับตัวในการอยูรวมกัน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมสูความเปนผูนํา
ในอนาคต เพ่ือเปนรุนพ่ีในการควบคุมดูแลรุนนองป 1 ที่กําลังเขามาศึกษาตอในปตอไป สวนนิสิตชั้นป
ที่ 1 นิสิตเพ่ิงเริ่มตนการปรับตวัในการเรยีนและการใชชีวติจากโรงเรียนมาสูระดับมหาวิทยาลัย นิสิตจึง
ตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตวัทั้งเรื่องการเรียนและการใชชวีิตในระดับมหาวทิยาลัยมากขึน้ สวน
นิสิตชั้นปที่ 3 มีการมุงเนนการเรียนวิชาเอกในสาขาเฉพาะทางมากขึ้น มุงการฝกทักษะการปฏบิัติ
มากกวาปอ่ืนๆ รวมถึงมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเร่ิมจุดประกายความเปน
ศิลปน โดยอาจละเลยพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่ควรปฏิบตัิลงไป สวนนิสิตชั้นปที ่4 มุงเนนให
ความสําคัญกับการทํานาฏศิลปนิพนธผลงานสรางสรรค ที่มีการคนควาหาขอมูล การศึกษาลงพื้นที่ 
การฝกการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพ่ือนําความรูที่ไดมาพัฒนาในการทําผลงานตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตรในการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงอาจเล็งเห็นความสําคญัของพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่ควร
ปฏิบัตลิดลงไป ดังที่ สําเนาว ขจรศลิป (2539: 77) กลาววา ถึงแมวานักศึกษาที่อยูในวยัรุนตอนปลาย
เหมือนกันศึกษาอยูในสถาบันเดียวกันอยูในคณะเดียวกันหรือสาขาวิชาเดียวกันนักศึกษาแตละคนก็มี
ความแตกตางกันหลายดาน เชน สติปญญา ประสบการณทางดานสังคม อารมณ รางกาย เจตคติ และ
ระดับคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของพิณทิพย วังเกล็ดแกว (2547: 50) ที่ศึกษาการใชเหตผุลเชิง
จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่อยูชั้นปตางกันมีการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมโดยรวมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ เรืองณรงค (2537: 67) ที่ได
ศึกษาเรื่อง การศึกษาคานิยมดานจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลยัในภาคใต พบวา นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีคานิยมดานจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
แตกตางกัน   
  2.3  นิสิตทีศ่ึกษาในสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีไ่ดกําหนดไว ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก นิสิตไดรับประสบการณตางๆ จากแตละสาขาวิชาแตกตางกัน และในสาขาวิชาทีน่ิสิตได
เลือกศึกษาตางก็มีความเปนศาสตรเฉพาะทางที่แตกตางทั้งในสวนของเนื้อหาวิชา วิธีการสอนและมี
จุดเนนที่แตกตางกันออกไป มีกิจกรรมระหวางการเรียนที่เปดโอกาสใหนิสิตแตละสาขาไดแสดงออก
แตกตางกันไปตามธรรมชาติของสาขาวชิานั้นๆ เชน สาขาวิชาศลิปศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ปลกูฝงใหนักศึกษามีคุณลักษณะของความเปนครูควบคูไปกับคุณลักษณะของศิลปน อาจจะ
สงผลทําใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนในเรื่องจรรยาบรรณของความเปนครู ปลูกฝงลักษณะ
พฤติกรรมที่ดีงาม อีกทั้งยังมีกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมงานดานวิชาชีพ เชน คายจิต
อาสาชวยเหลอืเด็กกําพรา โครงการรณรงครักษการอานภาษาไทยใหถูกตอง รวมทั้งการฝกนิสติในการ
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ปฏิบัติงานกบัสถานศึกษา โดยจะตองผานกระบวนการในการฝกสอน ตลอดระยะเวลา 2 ภาค
การศึกษา เหตุผลที่กลาวมานี้ อาจทําใหนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา มีโอกาสไดใชทักษะการพูดที่ถูกตอง 
รวมถึงเน้ือหาวิชาในสาขาทีส่อดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในดานมารยาทในการพดูที่ดี หรือที่พบวา 
นิสิตทีศ่ึกษาอยูสาขาวชิาการออกแบบทัศนศิลปและสาขาวิชาศิลปศกึษา มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมในดานความมีระเบยีบวินัยแตกตางกัน ก็อาจเนื่องมาจาก สาขาวิชาการออกแบบทัศนศลิป 
เน้ือหาของสาขาวิชาจะเนนในเรื่องการสรางสรรคในเชิงศิลปะนําสื่อสารออกมาเปนรูปธรรม 
กระบวนการถายทอดผลงานทางศิลปะ การทํางานศิลปะอยางมีจิตนาการความคดิสรางสรรค 
ทัศนศลิป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ซึ่งการเรียน 
การสอนดานน้ีมีความแตกตางจากสาขาวิชาอ่ืนๆ คอนขางมาก เพราะวาองคความรูมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และไมมีทฤษฏีที่ตายตัวสําหรับใหนิสิตไดยึดถือดังเชนสาขาวิชาอ่ืนๆ การเรียนศาสตร
ทางดานทัศนศิลปจึงมุงเนนใหความสําคญักับการสรางสรรคงานศิลปะเพ่ือเปนศลิปนที่มีเอกลักษณเปน
ของตนเอง มีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา พรอมที่จะคิดนอกกรอบเพ่ือพัฒนางาน
ดานศิลปะอยูเสมอ ดังที่ ฟลดเมน และนิวโคมบ (Feldman; & Newcomb.  1970: 153) กลาววา 
ลักษณะของสาขาวิชาที่มีเน้ือหา วิธีการสอนที่แตกตางกัน จะทําใหนิสิตนักศึกษามีลักษณะแตกตางกัน
ไปดวย แมวาโดยจุดมุงหมายของหลักสูตรแตละสาขาวิชาจะมีแนวความคิดพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ 
ตองการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมตามวิชาชีพของตน ปจจัย
ทั้งหลายเหลาน้ีจึงเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะเฉพาะตัวของนิสิตแตละสาขา อาจจะสงผลใหนิสิต
มีระดับพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมแตกตางกัน และสอดคลองกับไพฑูรย สินลารัตน (2542: 25) ที่
กลาววา ถึงแมโครงสรางของแตละหลักสูตรจะมุงหวังใหนิสิตมีพ้ืนฐานที่คลายคลงึกัน แตในคณะวิชา
ตางๆ ก็ยังมุงเนนที่จะผลติบัณฑิตและปลูกฝงคุณลักษณะเฉพาะใหนิสิตในแตละสาขาวชิาทีต่างกัน สิ่ง
ดังกลาวน้ีมีสวนในการหลอหลอมและสงเสริมในการกําหนดบุคลิกภาพของนิสิตในแตละสาขาวิชาให
แตกตางกันออกไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญวลยั อติชาติ (2550: 71) ที่ศึกษาเรื่องคุณลกัษณะ
ทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบวา นิสิตที่ศกึษาใน
กลุมวิชาตางกันมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวจัิยของ อรพินทร              
สันติชัยอนันท (2549: 135-138) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา สถาบัน 
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา นิสิตนักศึกษาในกลุมวิชาตางกัน มีคุณธรรม
และจริยธรรมในแตละดานแตกตางกัน  
  2.4  นิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมโดยรวมและเกือบทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ยกเวน ดานความรับผิดชอบที่ไม
พบความแตกตาง เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา นิสติที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 
และนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมเกือบ 
ทุกดานแตกตางกันกับนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง โดยนิสิตที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมอยูในระดับมาก สวนนิสิตที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และนิสิตทีมี่สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง                          
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มีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก บทบาทและฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมีผลตอการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่ดีงามใหกับเยาวชน เชน นิสิตที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา บิดามารดาหรือผูปกครองมีรายไดนอย จึงมีขอจํากัดในการใชจาย สามารถ
ใชจายเฉพาะสิ่งของที่จําเปนเทาน้ัน ชีวติความเปนอยูจึงดําเนินไปอยางเรียบงาย สมควรตามอัตภาพ 
ทุกคนในครอบครัวจึงมีความใกลชิด ดูแลและชวยเหลือกันและกัน มีการทํากิจกรรมในครอบครัว
รวมกัน ทําใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูและปลูกฝงความเชือ่ ความคิด ทัศนคตทิั้งโดยการสั่งสอน                
บอกกลาว ตางจากนิสิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูงและนิสิตที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง เพราะสวนใหญครอบครัวของนสิิตกลุมน้ีจะประกอบอาชีพที่มีรายได
สูงกวาและอาศัยอยูในสังคมเมืองซึ่งมีความพรอมในปจจัยทางดานตางๆ รูปแบบการดําเนินชวีิตจึงมี
ความซับซอนกวา บิดามารดาหรือผูปกครองจึงเลี้ยงลูกในรูปแบบวตัถุนิยม/บริโภคนิยม โดยทิ้งภาระ
ในการดูแลลูกใหแกคนอ่ืนๆ หรือลูกจาง ทําใหครอบครัวตางคนตางดําเนินชีวิตกันอยางอิสระ จาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวทีต่างกันดังกลาวจึงสงผลใหนสิิตมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมที่แตกตางกัน ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2546: 68 - 69) กลาววา ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคญัมาก
ตอระบบพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก เปนแหลงการอบรมใหรูจักกฎเกณฑ คุณคา รูปแบบ
ของความประพฤติ และสอนใหรูจักการปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคม ทั้งยังทําหนาที่เปน
สถาบันเศรษฐกิจ โดยพอแมเปนคนหาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัว และนําเงินไปใชในดานตางๆ เชน 
ดานการศึกษา การดํารงชีวิต เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรพินทร สันติชัยอนันต (2549: 
143) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา นิสิตนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มี
คุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และนภาพร                
แกวนิมิตชัย (2539: 266) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหวฒันธรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
พบวา นิสิตทีบ่ิดามารดามีรายไดนอย มีวัฒนธรรมมุงเรียน สนใจสังคม ศาสนานิยม ศิลปะนิยม                    
มุงอาชีพ สนใจงานพิเศษ ธาํรงชาติไทยและชาตินิยม สูงกวานิสิตทีบ่ดิามารดามีรายไดมาก 
   สวนดานความรับผิดชอบไมพบความแตกตาง อาจเนื่องมาจาก นิสิตที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง จะไดรับการเลี้ยงดูและเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว อีกทั้งบิดา
มารดาเปนตัวอยางเร่ือง ความขยัน ความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้งการงานและหนาที่ในครอบครวั      
สิ่งเหลาน้ีจึงเปนการปลูกฝงทางออมทําใหลูกซึมซับความรับผิดชอบไปกับการดําเนินชีวติตั้งแตเล็ก  
จนโต สวนนิสติที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และนสิิตที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวปานกลาง สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยประมาณ 3-5 คน 
หรืออาจจะมาจากครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางซ่ึงเปนครอบครัวทีทุ่กคนตองคอยชวยกัน
ทํางาน มีการแบงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตางๆภายในบานใหทุกคนทํา ซึ่งการแบงงานใหทุก
คนในบานไดทําน้ัน เปนการปลูกฝงความรับผิดชอบโดยทางออม ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2546: 52) 
กลาววา การปลูกฝงความรับผิดชอบ เพ่ือใหสมาชิกมีความประพฤติตามที่กลุมกําหนด เปนการสละ
ความพอใจในปจจุบัน เพ่ือประโยชนในวนัขางหนา เชน การสอนใหเด็กกิน นอน และเลนเปนเวลา  
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เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤดี ขําซอนสัตย (2542: 74) ที่ไดศึกษา เรื่อง การศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวา นักศึกษาที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมความรับผดิชอบโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 
  2.5  นิสิตที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีไ่ดกําหนดไว เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา นิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบเขมงวดกวดขัน อาจเนื่องมาจาก สถาบันครอบครัวเปนสถาบนัที่มีความสําคัญย่ิงของสมาชิกใน
ครอบครัว เปนสถาบันแรกที่สรางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และสติปญญา ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาดานตางๆของสมาชิก การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยจึงเปนรูปแบบในการ
อบรมเลี้ยงดูทีพ่อแมใหอิสระกับลูก และไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมพฤติกรรมลกู พอแม
จะใหความรัก ความอบอุนและตามใจลูก ยอมใหลูกควบคุมตนเองมากกวาการควบคุมลูกและไมคอย
ลงโทษลกู ทําใหนิสิตที่ไดรบัวธิีการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จึงไมสามารถควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมของตนเองได ไมรูจักประมาณตนในสิ่งตางๆ และไมแนใจวาส่ิงทีต่นทําไปน้ันถูกหรือผิด 
จึงมีผลทําใหนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย มีพฤติกรรมทางสังคมในดานความ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรบัผิดชอบ 
ที่แตกตางกับ นิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและนิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขนั โดยนิสิตเหลาน้ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูดวยเหตุผลและไดรับการควบคุมดูแล
พฤติกรรมจากบิดามารดาหรือผูปกครองในลักษณะทีใ่หความรัก ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง 
ทําใหนิสิตไดรบัการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีงามเพื่อใหสามารถดํารงตนและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข จึงทําให นิสิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบแบบประชาธิปไตย และนิสติที่ไดรบัการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมแตกตางจาก นิสิตที่ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย ดังที่ อัจฉรา สุขารมณ (2544: 35) กลาววา สถาบันครอบครัวถือเปน
สถาบันแรกทีมี่ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการของเด็กใหเจริญเตบิโตท้ังทางรางกายและจิตใจ ซึ่งมี
บิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความเชื่อทัศนคติ ปลูกฝงคานิยม และ
แบบแผนพฤติกรรมการดําเนินชีวติแกบตุรดวยวิธีการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งจะเปนกระบวนการที่มีผลตอ
ลักษณะทางจิตใจและพฤตกิรรม ตลอดจนศักยภาพของบุคคลในอนาคต ในการอบรมดูแลเอาใจใสของ
ครอบครัว จะตองมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดีในการเสริมสรางพัฒนาการใหกับเด็ก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วชิราภรณ มอนเต (2546: 73-74) ที่ศึกษาเรื่อง ผลของการอบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศใน
ครอบครัวที่มีตอความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยรุนตอนตนในกรงุเทพมหานคร พบวา วัยรุนที่มีการ
อบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศในครอบครวัแตกตางกันจะมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภา เบ็ญจพันธทวี (2540: 57-58)                  
ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครวักับเอกลักษณแหงตน
ของเด็กวัยรุน พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล-อารมณ มีความสัมพันธเชิงบวกกบัเอกลกัษณ
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แหงตนของเด็กวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต-
กาย มีความสัมพันธเชิงลบกับเอกลักษณแหงตนของเด็กวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.6  นิสิตที่ไดรับขอมูลจากสื่อตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานมารยาทใน
การพูด ดานความรับผิดชอบ และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิโดยนิสิตที่ไดรับขอมูล
ขาวสารจากสือ่ที่ไดรับจากส่ืออิเล็กทรอนิกส มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่แตกตางกับนสิิตที่ไดรับ
ขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพ สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดานความมีระเบียบวินัย ไมพบความ
แตกตาง ทั้งน้ีเปนเพราะ ขอมูลขาวสารและสื่อตางๆมีอิทธิพลตอนิสิตมากในปจจุบัน โดยเฉพาะขอมูล
ขาวสารจากสือ่ที่ไดรับจากส่ืออิเล็กทรอนิกสไดครอบงําการดําเนินชีวติของคนยคุใหม โดยมี                         
การติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็วมากขึ้น เห็นไดจาก สื่อทางอินเตอรเน็ต สื่อทางโทรทัศน เปนตน                   
จึงสามารถทําใหนิสิตผูรับสารอาจถูกชักจูงไดโดยงาย รวมทั้งมีการใชภาษาที่ผิด โดยเฉพาะอิทธิพล
คานิยมในการตามกระแสสังคมออนไลน เหตุผลดังกลาวทําใหคนในปจจุบันมีพฤติกรรมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานมารยาทในการพูดและดานความรับผิดชอบ ซึ่งตางจากนิสิตกลุมที่ไดรับ
ขอมูลส่ือสารจากส่ือส่ิงพิมพ เพราะ สื่อส่ิงพิมพ คอนขางมีระเบียบแบบแผน มีวธิกีารขั้นตอนในการ
ตรวจสอบความถูกตองกอนการตีพิมพ ทําใหขอมูลส่ือสารจากส่ือส่ิงพิมพมีเน้ือหาสาระ มีความถูกตอง 
มากกวาขอมูลขาวสารจากสื่อที่ไดรับจากส่ืออิเล็กทรอนิกส ดังที่ กาญจนา แกวเทพ (2539: 39)    
กลาววา สื่อมวลชนสามารถมีอิทธิพลตอจิตใจของผูคนจํานวนมากๆ ไดพรอมกัน ปจจุบันสื่อมวลชนได
เพ่ิมบทบาททัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางมากขึ้น ทั้งตอชวีิตผูคน ตอสถาบันสังคมทัง้หมด 
โดยผสมผสานเขาไปเปนสวนหนึ่งในทุกกิจการ ในทุกๆ สวนของสังคม ไมมีบุคคลใดหรือสถานที่ใด
ของสังคมที่จะหลุดรอดไปจากการปฏิบตัิการส่ือมวลชน โดยเฉพาะในมิติของวฒันธรรม เหตผุล
ดังกลาวจึงทําใหเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมที่เปลี่ยนไปดวย ทํานองเดียวกับ ปยกุล เลาวัณยศิริ 
(2545: 6) ที่กลาววา สื่อมวลชนเปนสถาบันหน่ึงของสงัคมที่มีอิทธิพลตอการรับรูและการเรียนรูของ
ผูคนในสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชน ดังนั้น การดําเนินงานของสื่อมวลชนจึง
ควรอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง ความยุติธรรมและความพอดี สอดคลองกับงานวิจัยของ           
จุฬาลักษณ เรืองณรงค (2537: 79)  ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง คานิยมดานจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยในภาคใต โดยพบวา นิสตินักศึกษาทีไ่ดรับรูปแบบสื่อตางกัน มีคานิยมดานจริยธรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
   สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดานความมีระเบียบวินัย ไมพบความแตกตาง 
อาจเปนเพราะ สังคมไทยมีขนบธรรมเนยีมประเพณีทีถู่กปลูกฝงมาตั้งแตบรรพบรุุษ โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว ในการอบรมสั่งสอนรวมถึงการปฏิบัตติามจารีตประเพณีอันดีงามตางๆ เห็นไดจากการไหว 
ซึ่งแสดงออกถึงการมีความสุภาพออนโยน มีสัมมาคาระตอผูใหญ การแตงกายสุภาพตามกาลเทศะ 
การมีศีลธรรมอันดี ตลอดจนสอดแทรกการเรียนรู การดําเนินชีวิตตามกฎระเบียบ การอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข ดังที่ สมจินตนา ภักดีศรีวงศ (2538: 26) กลาววา จารีตประเพณีของ
วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมกนัมาน้ันไดรับการยอมรับกันทั่วโลกวามีความงดงาม สงบ
เสง่ียมเรียบรอย เปนกิริยาอาการพิเศษซึ่งไดดัดแปลงตกแตงใหเขากับกาลเทศะ มีแบบแผนที่
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สลับซับซอน มีความพิเศษที่ไมเหมือนใคร เปนองคประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ไดรับการยกยอง
วา มีความงดงามอยางแทจริง และเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาชาวไทยมาแตสมัยโบราณ อีกทั้งมีคุณคาตอ
การอนุรักษใหเปนมรดกของสังคมไทยสืบไปตราบนานเทานาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพนธ              
คําปน (2549: 86) ที่ไดศึกษาเรื่องพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัย                                  
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่ไดรับขอมูลจากสื่อตางกัน มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมโดยรวมและ
ในแตละดานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการศึกษาพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี        
 1. ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ จากผลการศึกษาพบวา นิสิตที่มีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญอยูระดับมาก เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญมากขึ้น จึงควรสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
โดยผูสอนควรสอดแทรกวฒันธรรมอันดีงาม คุณธรรมจรยิธรรม เขาไปในเน้ือหาของบทเรียน รวมถึง
การปลูกฝง คาํพูด การแสดงออก กิริยามารยาท การเคารพและการประพฤตปิฏิบตัตินตอบคุคลอ่ืนให
ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ นอกจากนี้คณะควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมวฒันธรรมอันดีงาม
ระหวาง ผูสอนและนิสิตอยางสมํ่าเสมอเพื่อเปนการแลกเปลีย่นทัศนะในแงมุมตางๆ เพ่ือสงเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางผูสอนและนิสติ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมาก
ยิ่งขึ้น หากทุกอยางที่กลาวมามีการปฏิบัติไปในแนวทางที่เหมาะสม ก็จะสงผลใหพฤติกรรมวฒันธรรม
ทางสังคมของนิสิตดานเคารพเชื่อฟงผูใหญดําเนินไปในทิศทางทีเ่หมาะสมยิ่งขึ้น   
 2. ดานความมีมารยาทในการพูด จากผลการศึกษาพบวา นิสิตที่มีพฤตกิรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความมีมารยาทในการพูดอยูระดับมาก เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคม ดานความมีมารยาทในการพูดใหสูงขึ้น ควรใหการสงเสริมบุคคลท่ีมีความประพฤติ ดานความมี
มารยาทในดานการพูดที่ดีตอครูบาอาจารย เพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงมารยาทในการพูดการใช
ภาษาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ และควรปลูกฝงการเปนผูฟงที่ดีตอบุคคลอ่ืนๆในที่สาธารณะ  
 3. ดานความมีระเบียบวินัย จากผลการศึกษาพบวา นิสิตมีพฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความมีระเบียบวินัยอยูระดับปานกลาง เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดาน
นี้ใหสูงขึ้นจึงควรกําหนดแนวทางเพ่ือแกไข โดยมีนโยบายปลูกจิตสํานึก การตรงตอเวลา การแตงกาย
ใหเหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ การปฏิบัตติามกฎระเบียบตางๆ ของสังคมสวนรวม เพ่ือนิสิตจะไดมี
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานความมีระเบียบวินยัที่ดีขึ้น ทั้งน้ีอาจจะตองมีบทลงโทษ สําหรับผูที่
ไมปฏิบัตติามกฎของมหาวิทยาลัย หรือกฎระเบียบในแตละคณะ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีตอการมี
ระเบียบวินัยในตนเอง และไมทําใหคณะและมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง     
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 4. ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาพบวา นิสิตทีมี่พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความรับผิดชอบอยูระดับมาก เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมดานน้ีใหมาก
ขึ้น จึงควรสงเสริมใหนิสิตมีความรูความเขาใจในหนาที ่ความรับผิดชอบของตนเอง คณะควรจัดการ
เรียนการสอนโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของนิสิตทุกคนสงเสริมใหนิสิตทํางานรวมกัน โดยนิสิตแตละ
คนจะไดรับมอบหมายแบงหนาที่การทํางานซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานที่ทุกคนตองมีสวนรวมกัน ดังนั้น
เพ่ือใหงานสวนรวมสําเร็จลลุวงไปดวยดี นิสิตแตละคนจะตองมีความรับผิดชอบงานในสวนของตนเอง
อยางเต็มที่เพ่ือเปนการปลกูฝงความรับผิดชอบ ผูสอนควรมีการกําหนดวางแผนระยะเวลาในการสง
งานที่แนชัดในการเรียนการสอน เพ่ือเปนการพัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ดานความ
รับผิดชอบ ใหมีคุณภาพมากขึ้น  
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลยั                 
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือทราบถึงจุดออนและจุดแข็งของปญหาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 
และเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคม  
 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตที่พึงประสงคในอนาคต เพ่ือ
ปรับปรุงและวางแนวทางพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตใหตรงกับความตองการและทนั              
ยุคสมัย   
 3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของ
นิสิต เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมตางๆใหสงเสริมพฤติกรรมใหเปนไปในแนวทางที่
ถูกตองและสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
  

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
 1. อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู  
  ตําแหนง    อาจารย 
  สถานที่ทํางาน  สาขาการอุดมศึกษา คณะศกึษาศาสตร  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 2. อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข  
  ตําแหนง    อาจารย 
  สถานที่ทํางาน  สาขาการอุดมศึกษา คณะศกึษาศาสตร  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 3. อาจารย ดร.ระววิรรณ วรรณวิไชย 

  ตําแหนง    คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร  
  สถานที่ทํางาน  คณะศิลปกรรมศาสตร  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก ข  
 

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค  
 

หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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                                                   แบบสอบถาม                                        
เร่ือง 

                การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต คณะศลิปกรรมศาสตร  
                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม        
 1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก     
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 
 2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง ซึ่งในแตละขอคาํถามไมมีคําตอบถูก
หรือผิด และกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยคําตอบที่ไดมาจะถกูเก็บไวเปนความลับ และนําไป
วิเคราะหขอมูลคําตอบโดยนําเสนอในภาพรวมเทาน้ัน 
 ผูวิจัยขอแสดงความขอบคณุทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
          

นายอภิโชติ เกตุแกว 
นักศึกษาปรญิญาโท การอุดมศึกษา 

(ภาคพิเศษ) 
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ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานตองการตอบ 
 1.  เพศ            
   (  )  ชาย          
   (  )  หญิง 
 2.  ชั้นป           
   (  )  ชั้นปที่ 1         
   (  )  ชั้นปที่ 2         
   (  )  ชั้นปที่ 3         
   (  )  ชั้นปที่ 4 
 3. สาขาวิชา           
   (  )  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป  
   (  )  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
   (  )  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 
   (  )  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
   (  )  สาขาวิชานาฏศิลป 
   (  )  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   (  )  สาขาวชิาศิลปะการแสดง 
   (  )  สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน  
 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจของขาพเจา       
   (  )  มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป      
   (  )  13,000 – 20,000 บาท       
   (  )  นอยกวา 13,000 บาท 
 5.  รูปแบบของสือ่ที่ขาพเจารับขอมูลขาวสารมากที่สุด     
   (  )  สื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร    
   (  )  สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วทิยุ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต 
 6.  วิธีการอบรมเลี้ยงดู         
   (  )  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย      
   (  )  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขนั     
   (  )  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต 

       
คําชี้แจง แบบสอบถามพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
 ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ แบบสอบถามในแตละขอไมมีคําตอบถูกหรือผิด                   
 ใหทานทําเครือ่งหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยคําตอบของ                     
 แตละบุคคลอาจแตกตางกันได  
 

ระดับพฤติกรรม 

ขอ 
ที่ 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 

เป
นป

ระ
จํา

 

แท
บท

ุกค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ

 ค
รั้ง

 

ไม
เค
ยเ
ลย

 

1. ทานเคารพเชือ่ฟงผูอาวุโสกวา      
2. ทานเชื่อฟงคาํส่ังสอนของพอแมทั้งตอหนาและลบัหลงั      
3. เม่ือผูใหญวากลาวตักเตือน ทานจะเชื่อฟงและปฏิบตัิ

ตาม 
     

4. เม่ือมีอาจารยบางทานที่ไมเคยสอนทานมาวากลาว
ตักเตือน ทานจะไมเชื่อและไมปฏิบัตติาม 

     

5. ทานปฏิบตัิตามคําสอนของอาจารยเสมอ      
6. ทานไมเชื่อถือคําสอนของบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคล

ภายในครอบครัวและญาตสินิท 
     

7. ทานไมเคยโตเถียงพอแมเม่ือถูกวากลาวตักเตือน      
8. เม่ือพบเจออาจารย ทานจะแสดงความเคารพ      
9. เม่ือผูใหญวากลาวตักเตือนทานมักแสดงอาการไมพอใจ      

10. ทานจะน่ังฟงเม่ือผูใหญพูดคุยกัน      
11. ทานจะตั้งใจฟงขณะที่พอแมและอาจารยกําลังสอน      
12. ทานมักทําตามคําส่ังสอนของคนรุนกอน      
13. เม่ือมีโอกาสทานจะไมทําตามคําส่ังสอนของพอแม      
14. ทานมักทําความเคารพเฉพาะอาจารยที่ทําการสอนทาน

และสนิทสนมเทาน้ัน 
     

15. เม่ือทานอยูกับผูใหญที่สนทิสนมมากๆ ทานมักไมเชือ่ฟง
และเคารพ 
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ระดับพฤติกรรม 

ขอ 
ที่ 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม  
ดานความมีมารยาทในการพูด 

เป
นป

ระ
จํา

 

แท
บท

ุกค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ

 ค
รั้ง

 

ไม
เค
ยเ
ลย

 

16. ทานยกมือไหวอาจารยทุกคร้ังเม่ือพบเจอ พรอมกับกลาว
คําวา “สวัสดี” 

     

17. เม่ือทานพบเห็นเพื่อนนิสิตของทาน กระทําผิดในที่
สาธารณะ ทานจะวากลาวตกัเตือนดวยถอยคํารุนแรง 

     

18. เม่ือทานไดกระทําผิดตอเพ่ือนของทาน ทานจะกลาวคํา
วา “ขอโทษ” 

     

19. ขณะที่ทานมีขอสงสัยในเวลาเรียน ทานจะถามอาจารย
ทันทีโดยไมตองรออาจารยพูดจบ 

     

20. เม่ือเพ่ือนมาขอคําแนะนําในสิ่งที่ทานรู ทานจะอธิบายให
เพ่ือนอยางชัดเจน 

     

21. ทานกลาวคําวา “ขอบคุณ” เม่ือทานไดรับของจากผูอ่ืน
เสมอ 

     

22. เวลาที่ทานสนทนากับเพ่ือนๆ ทานมักจะพูดเร่ืองผูอ่ืน      
23. ทานพูด คําวา “คะ/ครับ” อยูเสมอ เม่ือทานสนทนากับ

ผูอ่ืน 
     

24. ทานใชถอยคาํที่พูดคุยกับเพ่ือน สนทนาโตตอบกับ
อาจารย 

     

25. ทานจะเลาปญหาความลับของครอบครัวใหผูอ่ืนฟง      
26. เม่ือทานออกไปรายงานหนาชั้นเรียน ทานมักจะเตรียม

ตัวในการพูดใหสุภาพ 
     

27. ทานกลาวชมผูอ่ืนในสิ่งที่เกินจริง      
28. เม่ือผูอ่ืนไดรับคําชมเชยทานมักจะพูดแสดงความยินดี

กับบุคคลน้ัน 
     

29. ทานจะใชคําพูดไมสุภาพเม่ือทานสนทนากับบุคคลอ่ืนที่
ทานคิดวามีฐานะทางสังคมต่ํากวา 

     

30. เวลาที่ทานถกูถามเร่ืองอนาคตเสนทางของชีวิต ทานมัก
พูดในลักษณะไมเต็มใจ 
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ระดับพฤติกรรม 

ขอ 
ที่ 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความมีระเบียบวินัย 

เป
นป

ระ
จํา

 

แท
บท

ุกค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ

 ค
รั้ง

 

ไม
เค
ยเ
ลย

 

31. ทานแตงกายถูกตองตามระเบียบที่มหาวทิยาลัยกําหนด      
32. ทานไมพอใจเม่ือตองทําตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
     

33. ทานเขาหองเรียนกอนอาจารยผูสอน      
34. ทานสวมเครื่องประดับตามแฟชั่นมาเรียน      
35. ทานตอแถวซือ้อาหาร      
36. ทานชอบแตงกายชุดลําลองหรือกางเกงยีนสมาเรียน      
37. ทานชอบพูดคยุกับเพ่ือนในเวลาอาจารยสอน      
38. ทานสงงานตรงตามเวลาที่อาจารยผูสอนกําหนด      
39. ทานมักแอบรับประทานขนมในหองเรียนในขณะที่

อาจารยกําลังสอน 
     

40. เม่ือทานมีอาการงวง ทานจะแอบหลับในขณะเรียน      
41. เม่ือพอแมตั้งกฎเกณฑเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ปฏิบัติ ทานจะทําตามระเบยีบและขอกําหนดนั้น 
     

42. เม่ือทานอยูในสถานที่ที่มีการกําหนดขอบังคับระเบียบ
วินัย ทานจะหาโอกาสทําผิดขอกําหนดนั้น 

     

43. ทานจะขาดเรยีนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส      
44. เม่ือทานนัดหมายกับผูอ่ืน ทานจะมาตรงตอเวลา      
45. ทานมักใสเส้ือยืดแลวใสเสื้อนิสิต คลุมกอนขึ้นอาคาร

เรียน 
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ระดับพฤติกรรม 

ขอ 
ที่ 

พฤติกรรมวฒันธรรมทางสังคม 
ดานความรับผิดชอบ 

เป
นป

ระ
จํา

 

แท
บท

ุกค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ

 ค
รั้ง

 

ไม
เค
ยเ
ลย

 

46. ทานเขาเรียนครบทุกวิชา      
47 ทานมักลงมือทํางานที่ไดรับมอบหมายใกลกับวันที่ครบ

กําหนดสงงาน 
     

48 ทานชอบนํางานวิชาอ่ืนขึ้นมาทําในขณะที่อาจารยกําลัง
สอน 

     

49 ทานมีความตัง้ใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย      
50 ทานเต็มใจในการรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย      
51 ทานเอาใจใสตอการเรียนทกุวิชา      
52 ทานมักสงงานเกินกําหนด      
53 ทานยอมรับการกระทําของตนเอง ทั้งผลดีและผลเสยี      
54 เม่ือทานออกไปเที่ยวนอกบาน ทานจะกลบัเลยเวลาที่

กําหนด 
     

55 ทานไมกระทาํตนใหเส่ือมเสียชื่อเสียงเพราะคํานึงถึง
ชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และมหาวทิยาลัย 

     

56 ทานจะตรวจทานความเรียบรอยของงานที่ไดรับ
มอบหมายกอนนําไปสงอาจารย 

     

57 ทานเขารวมกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยตามกําหนด      
58 ทานไมกระทาํในสิ่งที่เกิดผลเสียแกผูอ่ืน      
59 ทานชวยรักษาความสะอาดภายในหองเรียน      
60 ทานดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง      
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ภาคผนวก จ  

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
 

ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
 

ขอ คา t-test p-value 
1 4.895 .000 
2 3.519 .002 
3 4.914 .000 
4   .228 822 
5 3.737 .001 
6 3.110 .004 
7   908 .373 
8 3.817 .001 
9 2.346 .027 
10  .745 .463 
11 4.041 .000 
12 4.044 .000 
13 4.256 .000 
14 3.267 .003 
15 5.208 000 

 
 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับดานความเคารพเชือ่ฟงผูใหญ    =  .710  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
 

ดานความมีมารยาทในการพูด 
 

ขอ คา t-test p-value 
16 3.123 .005 
17 3.766 .001 
18 6.659 .000 
19 3.109 .005 
20 2.795 .015 
21 6.028 .000 
22 2.653 .014 
23 4.465 .000 
24 3.595 .002 
25 3.333 .003 
26 7.604 .000 
27 1.980 .065 
28 2.392 .025 
29 2.358 .027 
30 3.839 .001 

 
 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับดานความมีมารยาทในการพูด =  .640  
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
 

ดานความมีระเบียบวินัย 
 

ขอ คา t-test p-value 
31 6.312 .000 
32 3.486 .002 
33 6.301 .000 
34 3.138 .004 
35 7.928 .000 
36 5.755 .000 
37 2.483 .020 
38 4.464 .000 
39 3.340 .003 
40 4.358 .000 
41 1.251 .222 
42               11.747 .000 
43 3.960 .001 
44 3.625 .001 
45 8.576 .000 

 
 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับดานความมีระเบียบวินัย  =  .883  
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
 

ดานความรับผิดชอบ 
 

ขอ คา t-test p-value 
46 5.939 .000 
47 1.725 .097 
48 1.867 .074 
49 4.597 .000 
50 5.707 .000 
51               11.059 .000 
52 4.751 .000 
53 5.835 .000 
54 5.763 .000 
55 3.346 .003 
56 4.227 .000 
57 5.835 .000 
58 6.985 .000 
59 4.339 .000 
60 2.847 .011 

 
 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับดานความรับผิดชอบ  =  .843  
 
 ความเชื่อม่ันทั้งฉบับรวมทัง้ 4 ดาน  =  .932 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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