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 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตาม 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี จําแนก
ตามตวัแปรเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้
ประกอบดวย นิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 
2556 จํานวนทั้งสิ้น 373 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ตามแบบของลิเคริท (Likert) จํานวน 60 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.904 สถิติทีใ่ชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบท ี(t-test) การวเิคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเปนรายคู  
ในกรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) 
 ผลการวิจัย พบวา 

 1.  นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคีอยูในระดับมาก ยกเวน 
ดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 

2.  นิสิตชายและนิสติหญิง มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวน 
ดานสรางสรรคไมพบความแตกตาง 

3.  นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

4.  นิสิตที่กลุมสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

5.  นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสํานึกดี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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This research aimed to study students’ characteristics according to Kasetsart 

University identity in four areas:  integrity, determination, knowledge creation, and unity;  
and to compare students characteristics classified by gender, academic level, academic 
major,and upbringing method. A sample of 373 students was randomly selected from a 
population of undergraduate students at Bangkean Campus, Kasetsart University in the 
academic year 2013 to participate in the study. The instrument used for collecting data was 
a Likert-type, five-point rating scale questionnaire of 60 items with a reliability of 0.904.  
The statistical processes used to analyze the data include percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe’s test. The findings were as follows:            
 1. Kasetsart students overall had a high level of characteristic pertaining to 
university identity. When considering in each aspect of integrity, determination, and unity, 
they were rated at a high level while knowledge creation was at a moderate level. 
 2. There was a significant difference between male and female students in overall 
aspects. When considering  each aspect, the differences were found in the aspects of 
integrity, determination, and unity but not in knowledge creation. 
 3. There was no significant difference among students from various academic 
levels. 
 4. There was no significant difference found among students from different 
academic majors. 

5. Students who had different methods of upbringing did not differ in overall 
characteristics. A significant difference was found in the aspect of integrity but not in the 
others. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ความสําเร็จของปริญญานิพนธเลมน้ี มาจากความมุงม่ันพยายามของผูวิจัย และความ
เมตตากรุณาของบุคคลที่เก่ียวของ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะ
อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู อาจารยที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาชี้แนวทางเพือ่การ
แกปญหาจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงได รวมถึงอาจารย ดร.จตุพล ยงศร อาจารยที่ปรึกษารวมปรญิญา
นิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําเพ่ือการแกไขเติมเต็มปริญญานิพนธฉบบันี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา จิตตสงวน และอาจารย ดร.ราชันย 
บุญธิมา ซึ่งเปนกรรมการแตงตั้งเพ่ิมเติมในการสอบปากเปลา และไดกรุณาตรวจสอบแกไข
ขอบกพรอง ตลอดจนใหคาํแนะนําที่เปนประโยชนเพ่ือใหงานวิจัยนี้เรียบรอยสมบรูณ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข และอาจารย ดร.ราชันย บุญธมิา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูชวยศาสตราจารยสุลกัษณ ตาฬวฒัน และอาจารย ดร.จิรวัฒน  
วีรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา มหาวิทยาลัยบรูพา ที่กรุณาให
คําปรึกษาอันเปนประโยชนทรงคุณคายิ่งในฐานะผูทรงคุณวุฒิและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
แบบสอบถามในการทําปริญญานิพนธสาํหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ผูชวยศาสตราจารย
นงลักษณ งามเจริญ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ ในการทํา
วิจัย และนางสาววิไลรตัน วิริยะวิบลูยกิจ ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ที่ใหโอกาสใน
การศึกษาตอปริญญาโท รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรแตละคณะวชิา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทุกทาน ที่มีสวนชวยในการทําวิจัย อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล และขอบใจนิสิต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยในสาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวชิาการ
บริหารการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆ สํานักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดมา 

ทายสุดน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณนายฉลวย และนางฉลอง โชครุง ผูเลี้ยงดูบุตรสาว 
คนโตคนนี้ใหประสบความสําเร็จในการศึกษาตอปริญญาโท เปนผูใหกําลังใจอันสําคัญย่ิง ในการทํา
ปริญญานิพนธฉบบัน้ี คุณคาของปริญญานิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณที่เคารพรักทุกทาน 
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                                             บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานแนว
พระราชดําริเก่ียวกับบัณฑติไทยวา “ผูที่ควรแกนามวา บัณฑิต นั้น นอกจากความรูความสามารถ
แลว ยังตองเปนผูมีจิตใจสงูมีศีลธรรมมีสติสัมปชัญญะ อดทน อดกลั้น ประพฤตแิตในสิ่งทีช่อบที่ควร 
วางตนใหสมเกียรติเปนผูทีค่วรแกการนับถือเปนแบบอยาง บัณฑิตเปนผูที่สังคมและประเทศชาติ
คาดหวังในความรู ความสามารถและความดี เปนกําลังสรางสรรคอํานาจ ความเจริญ ความกาวหนา 
ความผาสุก และความมั่นคงแกสวนรวมได ผูผานการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยไดรับปริญญาควรจะถอื
ไดวาเปนผูมีการศึกษาอยางดี มีความรูทางวิชาการอยางถูกตองแนนหนา มีสมองที่วองไวชัดเจน 
ที่จะคิด และมีวิธีการคิดที่จะใหถูกตองเท่ียงตรง ทั้งใหเปนประโยชนในการสรางสรรค สําหรับที่จะ
นําไปใชในการงานของสวนรวมตอไป เพราะถาหากไมมีพ้ืนฐานทางวิชาการที่ม่ันคงแลว ก็จะดู
เหลือวิสัยที่จะปฏิบตัิงาน และแกไขปญหาทั้งปวงใหบรรลุผลอันพึงประสงคได” (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2548: ออนไลน)  

มาตรฐานการศึกษาของชาติระบถุึงแนวการจัดการศึกษาเปนการจัดการเรียนรู ทีมุ่งเนน 
การพัฒนาผูเรียนโดยคํานึงถึงความตองการและความแตกตางที่หลากหลายของผูเรียนเปนสําคัญ 
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553:  
17-18) ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ที่ไดกําหนดจุดมุงหมาย 
โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งชีวติใหเปนมนุษยที่สมบูรณทัง้รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพ ทั้ง 3 ดาน คือ 1) พัฒนาคนอยาง
รอบดานและสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 2) สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการ
เรียนรู และ 3) พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม โดยคุณภาพชีวิตเปนมิติองครวมในทุกๆ ดาน 
ที่จะตองไดรับการเอาใจใสโดยเทาเทียมกัน ทั้งความอยูดี กินดี จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิ
เสมอภาคทางการเมือง ความยุติธรรมในกฎหมายแหงรัฐ โอกาสในการทํางาน สุขภาพอนามัยใน
สภาวะที่ปราศจากมลพิษ การศึกษาทีส่รางคุณธรรม ปญญาใจอันสงบประณีตภายใตรมโพธธิรรม
ทางศาสนา ความร่ํารวย ลุมลึกในศลิปวฒันธรรม กลายเปนหัวใจของทศิทางที่เปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาดวยมิติแหงคุณภาพชีวตินี้จะประคับประคองใหการพัฒนาเปนไปอยางมีดุลยภาพ และยั่งยืน
โดยแสดงออกดวยผลสําเร็จจากการพัฒนาคุณภาพของ “คน” ใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้งกาย ศีล จิต 
และปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร.ี  2545: 1-2) 
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นอกจากนี้ การพัฒนามนุษยใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ มีปจจัย 2 ดาน เขามาเก่ียวของ 
คือ 1) ปจจัยดานพันธุกรรม และ 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม โดยพันธุกรรมจะเปนตัวกําหนดขีด
ความสามารถหรือแนวโนมของพัฒนาการ สวนสภาพแวดลอมจะเปนตัวผลักดันทาํใหพัฒนาการน้ัน
เร็วหรือลาชาได (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร.  2534: 78) สําหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล
ตอพัฒนาการมนุษยก็มีดวยกันหลายปจจัย อาทิ ภาวะโภชนาการ ความสัมพันธ ในครอบครัวระดับ 
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
โดยเฉพาะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ถือไดวาเปนปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทีมี่อิทธิพลสูงตอ
พัฒนาการมนุษย ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2541: 2) กลาวถึง พัฒนาการเด็กที่ดีวาเร่ิมตนจาก
ครอบครัวเด็กจะเติบโตมีคณุภาพชีวิต และบุคลิกภาพเชนไร จะเปนคนดีมุงทําประโยชนแกสงัคม
หรือจะเปนคนดอยสมรรถภาพ สรางปญหาแกตนและสังคม สวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับสภาพครอบครัว 
และวธิีการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวเปนสําคญั เพราะนอกจากครอบครัวจะถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมแลวยังทําหนาที่ดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตพ่ึงตนเองได เปนแบบอยาง 
ที่หลอหลอมความรูสึกนึกคดิพฤติกรรมตลอดจนจิตสํานึกของความเปนมนุษยที่สมบูรณปลูกฝง
คานิยม ความรัก และคุณคาของการมีชีวติ ดวยเหตุนี้การอบรมเลี้ยงดูจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ตอพัฒนาการดานตางๆ และเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชวีติมากกวาส่ิงอ่ืนใด และผูทีมี่ 
อิทธิพลสําคญัที่สุดตอการอบรมเลี้ยงดูบตุร คือ บิดามารดา หรือผูปกครองนั่นเอง  

การอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาในระดับตอจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีหลักการ 
ในการสรางผูศึกษาเลาเรียนใหเปนบัณฑิตซึ่งเปนผูทีไ่ดรับการพัฒนาความตองการของตนเอง 
ใหถูกตองงดงาม ซึ่งการอุดมศึกษามองชีวิตเปนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา เริ่มจากการพัฒนาตนเอง
ใหมีความตองการอันดีงามและสามารถสรางคุณลักษณะของบัณฑติใหมีสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ผูที่ไดรับการพัฒนาจิตใจอันเปนกุศล มีฉันทะ ใฝรูพัฒนาปญญาและพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพ เปนเหตุปจจัยนาํไปสูการมีสัมพันธที่ดีกับสังคม มีวัฒนธรรมและวิถชีีวติ 
อันดีงามและเก้ือกูลตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดังน้ัน ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยจึงมุงสรางผูเลาเรียน
ใหเปนบัณฑติที่สมบูรณพรอมทั้ง จิตใจ ปญญา วิชาชพี และวัฒนธรรม สรางธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
โดยการศึกษาเปนเรื่องของสิทธิ เปนเรือ่งความเสมอภาคและเปนเร่ืองของโอกาส การอุดมศึกษา 
จึงตองตอบสนองทุกคนที่ตองการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: 4-5)  

ในดานจุดมุงหมายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น พันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศกึษาตามหลักสากลจะครอบคลุมถึงงานวชิาการของมหาวิทยาลัยในดานการสอน  
การวิจัย และการบริการแกชุมชน โดยในประเทศที่กําลงัพัฒนามักเพ่ิมพันธกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดวย แตจุดเนนในพันธกิจของมหาวิทยาลัยก็ยังมีความแตกตางกันไปตามประเภท
ของสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยวิจัยจะเนนพันธกิจดานการสรางองคความรูใหมและการจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑติศึกษา ในขณะที่วิทยาลัยชุมชนจะเนนการสอนและการใหบริการทางวิชาการ
นอกจากนี้ จุดมุงหมายและพันธกิจของสถาบันอุดมศกึษามีววิัฒนาการและจุดเนนที่แตกตางกันไป
ตามยุคสมัย (อภิภา ปรัชญพฤทธิ์.  2554: 11-12) การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความหลากหลายตาม
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วัตถุประสงคของสถาบัน นําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนปฏบิัติงาน รวมทัง้แผนพัฒนา
คุณภาพของสถาบันแตละแหงที่จะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2554: 101) ซึ่งอัตลักษณเปนสวนทีส่ําคัญและแสดงใหเห็นถึงตวัตน
ของผลผลติในแตละสถาบันการศึกษาที่มีความแตกตางกัน หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีสวน
รับผิดชอบในการพัฒนานิสิต เพ่ือใหบรรลตุามวัตถุประสงคที่สถาบันการศึกษากาํหนดไว  

ในปจจุบันไดมีการประกาศใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
ที่เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดบรรจุเน้ือหาวิชาสวนที่นอกเหนือจากที่
กําหนดไวอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรืออัตลักษณของแตละสถาบันและในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. พัฒนาขึ้น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.).  2552) นอกจากนี้ หลักการพัฒนาตัวบงชี้มีการเพ่ิมตัวบงชี้อัตลักษณให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และกฎกระทรวงวาดวยหลกัเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38  
ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศกึษา
ของชาติ ซึ่งกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ เปนผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน ไดแก 1) ผลการ
บริหารสถาบนัใหเกิดอัตลกัษณ 2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ เปนกลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผล
ผลิตตามปรัญญา ปณิธาน/วิสัยทศัน พันธกิจ และวตัถปุระสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึง
ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศกึษา โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (สมศ.  2554: 10-12) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตร 
เปนแหงแรกของประเทศไทย เปนสถาบนัอุดมศึกษาทีมุ่งเนนการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑติ
หลากหลายสาขาวิชาที่สอดรับกับความตองการของสังคม เพ่ือนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ใหสมดังเอกลักษณของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร “มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดี
ของชาติ” โดยดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2555: ก)  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวด 6 มาตรฐาน
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและภายนอก มาตรา 47 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรตระหนักถงึความสําคัญในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือ สกอ. และการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. จากการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดอยูในกลุมสถาบันการศกึษาที่มุงเนนการ
วิจัยชั้นสูงและการผลิตบัณฑิตที่มีภาพรวมทั้งการสรางผลงาน โดยเนนที่การใชตวับงชีต้ามที่กําหนด 
ประกอบทั้งตวับงชี้อัตลักษณที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ไดประกาศใชเกณฑการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ในปการศึกษา 2553 
โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงกําหนดอัตลักษณของสถาบนัอุดมศึกษาทีเ่นนคุณลักษณะ
ของนิสิตจากบุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณตามกลุมสถาบันการศึกษาที่เนนการวิจัยชั้นสูงและการผลิตบัณฑิต 
ตั้งแตปการศกึษา 2553 ดังกลาวเรื่อยมา เพ่ือใหการกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม สภามหาวิทยาลัยจึงไดรวมกันพิจารณากําหนด 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สะทอนใหเห็นความโดดเดนตามคณุลักษณะของ
นิสิต เม่ือวันที ่23 พฤษภาคม 2554 คือ 1) สํานึกดี (Integrity) มีจิตใจดีงาม มีความซื่อสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม มีจริยธรรม 2) มุงม่ัน (Determination) มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ
อุตสาหะ มุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางานและในการปฏิบตัิใดๆ 3) สรางสรรค (Knowledge creation) 
เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู 
มีการสรางนวัตกรรม 4) สามัคคี (Unity) มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตาง  ๆไดอยางเหมาะสม (กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2554: 
รายงานการประชุม) จากอัตลักษณ ทั้ง 4 ดานที่กลาวมา จะเห็นไดวาเปนคุณลักษณะที่สําคญัอยาง
ยิ่งที่จะปลูกฝงใหเกิดกับนิสติ ดังที่ จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ (2554: 66) ได
ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 1 โดยรวมทั้ง 9 
ดาน อยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีอัตลักษณดานพรอมดวย 
ศาสตรและศิลปในระดับสูง และรองลงมา ไดแก ออนนอมถอมตน รูกาลเทศะ งามดวยบุคลกิ  
หนักเอาเบาสู คิดเปนทําเปน เปยมจิตสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร และใฝรูตลอดชีวติ ตามลําดับ  

เน่ืองจากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการกําหนดอัตลกัษณของมหาวทิยาลัยฯ ที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะของนสิติและมุงหวังใหนิสิตมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัยฯ ที่กําหนด
อยางชัดเจน เพ่ือเสริมสรางใหนิสิตสามารถปฏิบตัิภารกิจตามหนาทีข่องตนอยางถกูตองเหมาะสมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนไปในทศิทางเดียวกนั แลวนั้น ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัฯ ยังไดมีการจัดทําวิจัย
สถาบัน เรื่อง คุณภาพบัณฑติระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนการประเมิน
คุณลักษณะบณัฑิตมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนายจางหรือผูใช
บัณฑิตเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ พบวา ในปการศึกษา 2553 บัณฑติมีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 โดยบัณฑิตมี
พฤติกรรมการแสดงออกในดานสรางสรรคนอยกวาดานอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2554: 
113) สําหรับในปการศึกษา 2554 บัณฑติมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณของ
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มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 โดยบัณฑิตมีพฤตกิรรมการแสดงออกในดาน
สรางสรรคนอยกวาดานอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2555: 70-71) จากผลการวิจัยดังกลาว
ขางตนแสดงใหเห็นวา บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไม
ชัดเจน หากเกิดจากปญหาเก่ียวกับมหาวิทยาลัยฯ ยังขาดกระบวนการในการเสรมิสรางอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยฯ ปญหาดังกลาวจึงสงผลกระทบตอคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการ
นิสิตและนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเด็นปญหาท่ีมหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการ
เสริมสรางคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ ที่กําหนดหรือไม รวมถึงการรับรูในการ
พัฒนาตนเองในดานตางๆ ของนิสิต ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังขาด
กระบวนการในการเสริมสรางอัตลักษณของมหาวทิยาลยัฯ ที่ชัดเจน กิจกรรมนิสติตางๆ ที่มหาวิทยาลยัฯ 
จัดใหนิสิตเขารวมยังไมสามารถรับรูถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมน้ันๆ ได (จิรวัฒน 
วีรังกร.  2555: สัมภาษณ) สําหรับการรับรูของนิสิตเก่ียวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ในดาน
ตางๆ ยังไมทัว่ถึงในดานการเผยแพรประชาสัมพันธอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ โดยปจจุบัน
กลาวถึงแตเพียง สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี เทาน้ัน ยังมิไดนํารายละเอียดของแตละ
ดานใหนิสิตรับรู ทําใหความเขาใจของนิสิตที่ควรจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมใหสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงตองตีความกันไปเองเทาน้ัน (ธันวา จิตตสงวน.  2555: 
สัมภาษณ) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ สามารถนํามาสรุปขอมูล
ในภาพรวมเกีย่วกับมุมมองที่นิสิตมีคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ ดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานสํานึกดี พบวา นิสิตมีความคิดที่ดี จิตใจดีงาม แตนิสิตคิดวาการที่ตนเองแสดงออก
ทางความคิดและสามารถสือ่สารออกมา หรือคัดคานในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งนั้น ผูใหญอาจจะมองเปน
การกาวราวหรือไม ทําใหนิสิตไมกลาที่จะแสดงออก (พงศธร ทุยประสิทธิ์.  2555: สัมภาษณ) 
นอกจากนี้ นิสิตแตละคนมีการแสดงออกทางดานสํานึกดีที่มากนอยแตกตางกัน อาจเพราะขึ้นอยูกับ
พ้ืนฐานวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว สภาพแวดลอม และโรงเรียนทีศ่ึกษากอนเขามาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่แตกตางกัน (พัชรินทร เบดฟอรด.  2556: สัมภาษณ) 

2. ดานมุงม่ัน พบวา นิสิตมีความตั้งใจ มีวิริยะอุตสาหะ เชน ในชมรมมีการจัดกิจกรรม
อยางตอเน่ือง ถือเปนความมุงม่ันที่นิสิตตัง้ใจทําในชมรมนั้นๆ เรื่อยมา แตก็ตองมองวาทุกอยางที่
นิสิตคิดและทาํกับสิ่งที่ผูใหญคิดตรงกันหรือไม (กัลยา เทพสีหา.  2556: สัมภาษณ) นอกจากนี้ นิสิต
ยังขาดการรับรูวาความมุงม่ัน ตั้งใจ ควรจะปฏิบตัิไปในทิศทางใด (พงศธร ทุยประสิทธิ์.  2555: 
สัมภาษณ) 

3. ดานสรางสรรค พบวา นสิิตเปนผูใฝรู มีการสรางนวัตกรรม แตยังขาดการรับรูใน
จุดประสงคของการสรางสรรค วาควรมีการสรางสรรคจากส่ิงใหม หรือเปนการตอยอดจากสิ่งที่มี 
อยูเดิม ซึ่งถามาจากส่ิงที่มีอยูเดิมก็คงเปนมาจากรากฐานเกาแตเดิมของมหาวิทยาลัยฯ เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยฯ ดานการเกษตร แตดานการสรางสรรคที่นํามาใชกับ
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นิสิตในกิจกรรมชมรมตางๆ ในเรื่องของการเกษตรกบัไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแตไมใชในเชิงวิสยัทัศน
ของชมรมนั้นๆ เอง (พงศธร ทุยประสิทธิ;์ และ ชาญณรงค เปงเรือน.  2555: สัมภาษณ) 

4. ดานสามัคคี พบวา นิสิตมีความรวมมือรวมใจ ทํางานเปนทีมที่กอใหเกิดความสามัคคี  
แตนิสิตยังขาดการเปนผูนําที่ตองเกิดขึ้นในทีมของผูปฏิบัติงานที่เกิดจากบุคคลหลายๆ คนมาอยู
รวมกัน ทําใหความคิดเห็นแตกตางกันออกไป (พงศธร ทุยประสิทธิ.์  2555: สัมภาษณ) และนิสติ
บางกลุมที่ศึกษายังไมใหความรวมมือรวมใจในการทํางานกิจกรรมกลุม โดยหวังแตเพียงการเรยีน 
และคะแนนทีไ่ดรับจากการทํากิจกรรมเทาน้ัน (พัชรินทร เบดฟอรด.  2556: สัมภาษณ) 

จากความสําคญัและปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและ
เปรียบเทียบคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 
ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี เพ่ือเปนขอมูลเชิงประจักษสําหรับนําไปใชในการ
ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมถึงการปรับปรุงการจัดสภาพแวดลอมใหตอบสนองตอ
การพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย ดังน้ี 
1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต

บางเขน ระดับปริญญาตรี โดยรวมและในแตละดาน ใน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และ
สามัคคี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน ระดับปริญญาตรี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตวัแปรเพศ ชั้นป  
กลุมสาขาวชิา และวธิีการเลีย้งดูของครอบครัว  
 

ความสําคญัของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดทราบสภาวการณเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตตาม 

อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในปจจุบัน ซึ่งเปนขอมูล 
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชในการกําหนดกระบวนการเพื่อการเสริมสรางอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยฯ และใชในการพัฒนากรอบการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เปนแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งเพ่ือทบทวน
นโยบายการจัดการศกึษา การปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต และการจัดสภาพแวดลอมให
ตอบสนองตอการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณคาและคุณภาพในสงัคม กอเกิดลักษณะเฉพาะ 
ของตนเองและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยิ่งขึ้นตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสติระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 จําแนกเปน ชั้นปที่ 1 จํานวน 4,787 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน
3,933 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 4,238 คน และชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา จํานวน 5,528 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 18,486 คน 
 2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
   2.1  ตวัแปรตน ไดแก สถานภาพทั่วไปของนิสิต ซึ่งจําแนกได ดังน้ี 

 2.1.1  เพศ แบงเปน 
  2.1.1.1  ชาย 
   2.1.1.2  หญิง 

 2.1.2  ชั้นป แบงเปน 
 2.1.2.1  ชั้นปที่ 1 

    2.1.2.2  ชั้นปที่ 2 
    2.1.2.3  ชั้นปที่ 3 
    2.1.2.4  ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 

2.1.3  กลุมสาขาวิชา แบงเปน 
  2.1.3.1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
   2.1.3.2  กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

    2.1.3.3  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
 2.1.4  วธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว แบงเปน 

  2.1.4.1  แบบประชาธิปไตย   
   2.1.4.2  แบบใหความคุมครองมากเกินไป 

   2.1.4.3  แบบเขมงวดกวดขนั 
  2.1.4.4  แบบปลอยปละละเลย 
 2.2  ตวัแปรตาม ไดแก คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซึ่งจําแนกได ดังน้ี 

 2.2.1  สํานึกดี (Integrity)  
 2.2.2  มุงม่ัน (Determination)  
 2.2.3  สรางสรรค (Knowledge creation)  
 2.2.4  สามัคคี (Unity) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายถึง พฤติกรรม 

ที่บงบอกถึงความเปนตวัตนหรือเอกลักษณเฉพาะกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ที่มหาวิทยาลยัฯ ไดกําหนดขึ้น ประกอบดวย ทั้ง 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี 
ซึ่งในการวิจัยคุณลักษณะของนิสิตคร้ังนี้ สามารถทําการวัดโดยใหนิสิตเปนผูประเมินตนเอง ทั้งน้ี 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555) ไดใหความหมายไว ดังน้ี 

1.1  สํานึกดี (Integrity) หมายถึง การมีจิตใจดีงามทั้งตอตนเอง สวนรวมและสังคม  
ไดแก มีวินัยในตนเอง การหลีกหนีไมเก่ียวของกับอบายมุข มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวชิาชีพ ตลอดจนมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

1.2  มุงม่ัน (Determination) หมายถึง การเปนคนมีความตั้งใจมั่น มุงผลสัมฤทธิ ์
แสดงออกถึงความพากเพยีรพยายาม และมีความอดทนตอความยุงยากหรืออุปสรรคทั้งปวง  

1.3  สรางสรรค (Knowledge creation) หมายถึง การเปนคนมีมุมมองเชิงพัฒนา 
สามารถประยุกตความรูตลอดจนสรางคุณคาและมูลคาจากความรู ตลอดจนคิดและทําในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม 

1.4  สามัคค ี(Unity) หมายถึง การแสดงออกในดานการใหความสําคัญในเรื่องของ
สวนรวม ไดแก ความรวมมือรวมใจ รวมถึงการแสดงออกถึงความพรอมที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนที่มี
ความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม  

2.  กลุมสาขาวิชา หมายถึง  หมวดหมูของคณะวิชาในกลุมสาขาวชิาที่มีลักษณะคลาย
หรือใกลเคียงกันมาอยูดวยกัน โดยแตละคณะวิชาในกลุมสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน ประกอบดวย กลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

2.1  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 2.1.1  คณะเกษตร 
 2.1.2  คณะประมง 
 2.1.3  คณะวนศาสตร  
 2.1.4  คณะวทิยาศาสตร 
 2.1.5  คณะวศิวกรรมศาสตร  
 2.1.6  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 2.1.7  คณะสิ่งแวดลอม 
 2.1.8  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.2  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2.2.1  คณะบริหารธุรกิจ 
 2.2.2  คณะมนุษยศาสตร 
 2.2.3  คณะศึกษาศาสตร 
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 2.2.4  คณะเศรษฐศาสตร 
 2.2.5  คณะสังคมศาสตร 

 2.3  กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
 2.3.1  คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร 
 2.3.2  คณะสัตวแพทยศาสตร 

3.  วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว หมายถึง ลักษณะทีค่รอบครัวของนสิิตนักศึกษาปฏิบัตใิน
การดูแล อบรม สั่งสอน นิสิตนักศึกษา จําแนกเปน 4 แบบ เฮอรล็อค และโรเจอร (ใจทิพย พวงทอง.  
2540: 19-24; อางอิงจาก Hurlock.  1974: 90; Roger.  1972: 117) แบงเปน 

3.1  แบบประชาธิปไตย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูปกครองใหความรัก ความ
อบอุน ความยุติธรรม การตัดสินใจใดๆ ในครอบครวัเกิดขึ้นจากการตกลงเห็นชอบจากสมาชิก 
ทุกคน และนสิิตนักศึกษา มีโอกาสไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีโอกาสคิดริเริ่ม และตัดสินใจ 
ผูปกครองไมตามใจ และไมเขมงวดจนเกินไป 

3.2  แบบใหความคุมครองมากเกินไป หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูทีผู่ปกครองไมให
อิสระแกนิสิตนักศึกษาเทาที่ควร ไมมีความเปนตัวของตัวเอง ถูกควบคุมใหอยูในสายตา หรือ
คุมครองปองกันใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 

3.3  แบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูทีผู่ปกครองกําหนดจุดมุงหมาย
หรือกฎเกณฑทุกอยางที่เขมงวด นิสิตนักศึกษาเปนเพียงผูปฏิบัตติาม และตองเช่ือฟงผูปกครอง
อยางเครงครัด หากไมปฏิบัตติามจะถูกลงโทษอยางรุนแรง 

3.4  แบบปลอยปละละเลย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูปกครองไมเอาใจใสไมให 
การสนับสนุนหรือคําแนะนําชวยเหลือเทาที่ควร นิสตินักศึกษาไมมีโอกาสไดเรียนรู หรือรับการ
ฝกฝนใหมีคณุธรรมและความดีตางๆ ไมมีระเบียบวนิัย และไมมีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีเวลาอยูรวมกับผูปกครองนอยและมีอิสระมากเกินไป 

4.  นิสิต หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 ในชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา  
ของแตละคณะวิชาในกลุมสาขาวิชาตางๆ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคดิดังตอไปน้ี 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบความเกี่ยวของระหวางตวัแปรเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา วธิีการอบรมเลีย้งดู 
     ของครอบครัวและคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  นิสิตชายและนิสติหญิง มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 2.  นิสิตทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 3.  นิสิตที่กลุมสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 4.  นิสิตที่ไดรับการเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

  

สถานภาพทั่วไปของนิสิต 
1. เพศ 
2. ชั้นป 
3. กลุมสาขาวชิา 
4. วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว  

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1.  สํานึกดี (Integrity) 
2.  มุงม่ัน (Determination) 
3.  สรางสรรค (Knowledge creation) 
4.  สามัคคี (Unity) 
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����� 2 
��ก
����������������ก�������� 

 
��ก���	
��������� ����	
�������ก����ก����������	
���� �ก� ��!��� "������#�����$�%�#���&

���� ������ ��$��ก�'(!���	�	$ )'��ก�'�!���	�	$ !��%���� ��*!��%+��	�������ก�$����$�(  
��$��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�( ���$���*��� %��	�,	-�$.���$��ก�'( 

 
�����ก��������
�� 

����������������ก��� 
��-
���)ก�%/&�&��0&�'1	$�2���+���%+%�� #��.� 3��$��ก�'( (Identity)= �����.�

*��ก�&���� ��$ +%��2�� $� +�>� $����� ก�& ��ก�'( +%��2�� �%&�$	�/-��$�� ��%��%���� 

��+%��2�� ����%!����ก�'��/-��!���	 ����	 �+�� � ?� ��#��+��	 ������*@��� ���
�ก+�>�
#����  
(��0&�'1	$�2��.  2542)  

��$��ก�'( (Identity) %���ก��-�(%�
�กE�����$	� >� identitas ��	%�0�#��.� idem ?� �%�
��%+%���.� �+%>��ก�� (The same) ��$��ก�'(%���%+%��������������ก�� >� ��%�+%>��
�����%�*@���ก�'��/-���� �$ก$.����ก�* �� �>� ก��$���%+%���+%>��ก�&&�->��K��!��
��%��%-��,( ���ก���*���&����&ก����+�.��� +�>��	 �!���������.%)%%�� >� ��%�������
�����%�$ก$.�� (*���	�,	L ��*��0�.  2547: 32-33)  

��ก
�ก���ก���	��% 3��$��ก�'(= %�ก
������+��+Q�2��)'��ก�'� 2 *��ก�� �� �����.ก��
���.��%� �� �>� �	 ��� �+%>��ก��ก�&�	 ��� �$ก$.��ก�� ���	 ก���	��%!�� &���,��( (�ก�ก�ก  
0).%*���	�K(; ��� 
	��-� !)����.  2549: 10; �����	�
�ก Barthers.  1976) �� ก�.���.� ��$��ก�'($���
�*@�ก��&��ก���&&�+���X������� ����+�� � >� ��%�����ก�*@�-�ก�����ก�� (Self-Ascription) 
!'��� ����ก����+�� � ��> �กQ$��������ก�0.��������� (Ascribe By Others) ��$��ก�'(
���*@���%
-����%�� 
������!�&�!$�� 0���
�!��&)� >� $�&#�2�%�+�����.� 3����*@��� ����$ก$.�� 

�ก��> �$���+�= ?� ��������ก�&ก���	��%!�� Brown (2004: 34) ��$��ก�'( >� ก��ก#�+��  
3��%�+%>��= (Similarity) ��� 3��%�$ก$.��= (Difference) ��+�.���+�>��	 �!�� ��%�+%>��
�����%�$ก$.���*@���> ��ก��*d	��%-��,(������% (Social Interaction) +�>��*@���%�
�กก��
�*@��%�0	ก!��ก�).% (Group Affiliation) ������� ก��%�*d	��%-��,(
��#��+����&�.�$����%���%
�+%>��+�>���%$.��ก�&��> �  

�E	XX� �ghi��g��ก)� (2546: 1) ���ก�.���.� ��$��ก�'( +%��2�� )'�%&�$	�� �*@�
��ก�'��/-��!��&)�+�>��	 �+�� �+�>��/-��!���	 ������� �#��+�"����.�!���%����%���%�$ก$.��

�ก�	 ��> �  
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���,��� *�������% (2549: 78)  ����+���%+%��!����$��ก�'(�.� +%��2�� ��%�����ก 
��ก	��� &)�%�$.�$�����.� 3/��>���= ?� �
��ก	�!���
�กก��*d	������(��+�.��$�����ก�&��> � 
"���.��ก��%��$�������ก���� ��> �%����� ��$��ก�'($���ก����%$��+��ก (Awareness)  
��$��������->��K��!��ก����>�ก&����.�� �� �>����
�$�������$�+�>���%��&��.��$����
ก�& 
��$��ก�'(�� �����>�ก ��%�#��X!��ก������$�กQ>� ก����&)����.����%���$��ก�'(�+%>��ก�).%+�� � 
���%���%�$ก$.��
�กก�).%�> ���.���� ��� 3/���*@���= �����$���> �  

�%�� (
���� �ก���
&)X; ��� �	E� �0��	�#�.  2551: 9; �����	�
�ก McCall.  1987: 
134) ����+���%+%����$��ก�'(�.� �*@���ก�'���.������.��+�� � �� �#��+�&)��������$���.� �!��*@�
&)� �*@�$���!���� �$ก$.��
�ก��> � ����#��+���> ����
�ก�.��*@���������ก��ก�'(!��$���� 

��%���%�#��X �-����*@���> ����ก��&)��$.��� �+�%���%�*@�$��$�!��$����"�����
�	� 

�����	�(� (Woodward.  1997: 2) ���ก�.������.� ��$��ก�'( >��	 ��� �#��+������&���$�����.�  
���>��� �������#���	���%��%-��,(ก�&��> �n $���
�"�ก�� ������%$��������.��.����  
��$��ก�'(>��	 ��� ก#�+�������	��+�ก�&��� �*@��	 ��� &.�&�ก�.� ���*@�-�ก�����ก�&��� ����� 
�� �$ก$.��
�ก��� �.���+X.������$��ก�'(2�กก#�+��"����%�$ก$.�� ?� ���
%���+Q������
��ก�'�!��ก���&.���ก��ก
�กก�� �0.� ��$��ก�'(����*�&&!����%�$ก$.����+�.��0�0�$	
+�>���%!������������%�0> � �*@�$�� "��%�ก������$��ก�'(2�ก�����!�������ก�'�!���	 � 
$��ก��!��% �0.� ��	�!��-��	��� ��%*ก$	-��%�&� ���&�
�ก*ก$	 ������0��-���+X	� �.�� 
%��(�?�� (�)E�0o��( ������ �%.  2554: 23; �����	�
�ก Marcia.  1980) ���ก�.���.� ��$��ก�'( >� 
��ก�'�"�������$� (Self-Structure) �.��*@��	 ��� �ก	�!���E����$��&)� %�ก���*�� ���*���*
$�%���!�& ��%��%��2 ��%�0> ����ก��*��&$��!��&)� 2��-�p��ก��!��"��������+.�$�
��
�%���%�*@�$��!��$����� ���2����%�+%>�������%$.��!��$�ก�&����> � -�p��ก��!��
"��������+.�$��%.�� 
��#��+��ก	���%��&�����
$�������������	 �E����ก%�0.��*���%	�$� 

��?( (Rice.  1996: 36) �����)*���	�!����ก
	$�	���+����.���ก� ��ก�&��$��ก�'( >� 
����%!��ก����&����.�$��*@���.���� %�&�&��������%��.���� &)��� %���%�#���Q
��ก��
-�p����$��ก�'( 
�%�ก����%��&$������������$��ก�'(�ก	�
�กก��-�p��ก����������.��ก�� 
�-� ���% ��0�- 
�	�,��% �)�%$	���&)�	กE�- 

ก���	��%��%+%��!����$��ก�'(!����ก�	0�ก��$.��n %�����r��*�����	�,	-�!��
&�	&�������% ����ก'1($.��n "����)*���� ��%+%�������  �-1���( %��ก)� (2551: 3) ก�.���.�  
��$��ก�'( +%��2�� �	 ��� �#��+��������.��*@���� +�>�-�ก��� ?� ��$ก$.��
�ก-�ก�!� +�>���> �  
��$��ก�'(%	�0.�	 ��� %����.$�%,��%0�$	 �$.�*@��	 ��� 2�ก�����!���"�����% 

��ก
�ก��� �#���ก�����&���%�$�K�����*���%	�)'E�-ก����ก�� (�%�.) (2554: 49) 
�����&)�.� ��$��ก�'( +%��2�� &)�	ก ��ก�'��� �ก	�!���ก�&��������$�%*��0X� *'	,�� -��,ก	
���
��$2)*����(!���2����ก������&�)�%��ก�� �� �����&��%�+Q�0�&
�ก�E��2�&�� ��$��ก�'(�*@�
$��&.�0���� �*@����>&��> ��%�
�กก��*���%	�)'E�-ก����ก���������&�� �.��%� �� ���%�ก��
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$��
��&*��0X� *'	,�� �	�������( -��,ก	
!���2����ก�� �.�%�ก��ก#�+�����+�>��%.��.�����  
?� ������*d	&�$	�)ก�2����ก��
�$���ก#�+�����$����$.�%> �ก.�$����2����ก�� �.��ก��*���%	�
E����ก��&��% 
�*���%	����.�$����������%�)'��ก�'��*@��*$�%������ ก#�+�������*��0X� 
*'	,�� �	�������( -��,ก	
+�>��%. �ก$����.���.��n 2���2����ก��ก#�+��*��0X�����.� "��%����.
)',��%" &�'1	$�� 
&%�$���%���%��� �*@����%�
	$��,��'�กQ2>��.�&���)��$��ก�'( "��
��#���
%�-	
��'�$�%+��ก�ก'1(ก���+�����!���$.������&ก����ก��$.��* ��ก���กQ&!��%����> �� 
��$��ก�'(���� �2����ก��
�$���ก#�+���ก'1(!���%� �-> ��0�*���%	�����%�*@���$��ก�'(!��
�2����ก�� "����

��*��0)%��&gt���%	��+Q�
�ก*��0�%E�����2����ก�� +�>��#��&&
�#���
��%	��+Q�
�ก&)��ก�E����$.�)'��ก�'�!������������ ������*��0X� *'	,�� 
�	�������( -��,ก	
�� ก#�+��+�>��%. ����+�����&����$�%����&��ก���&�� ��$.�0)%0�����2	 � 
�������&ก����%��&
�ก0)%0�+�>�+�.�����E����ก ���� ���
�กก���#���	�ก��
��.������+�
�2����ก������&��� -	
��'�����#���	�ก��$.��*��.��%��*u�+%��0���
� �#�+��&����&�)�%��ก�� 
�2�&�����'�
�$���ก#�+����$��ก�'(�*@���> �������ก�� ������� 
��ก�.������.� "+�� ��2����ก�� 
+�� ���$��ก�'(" ������� �)-�ก$�( -	&���( (2553: ������() �����)*�.� ��$��ก�'( +%��2�� ��ก�'�
�/-���� �*@�$��$�!���2����ก�� +�>�ก�).%�2����ก���� �������ก�&�
$���%'(��ก��
��$���
�2����ก�� +�>���ก�'�"����.�!���2����ก�� "���������� ก��ก#�+��E�-��%�#���Q
��$��
��������  


�ก��%+%�����ก�.��!���$����
��)*����.� ��$��ก�'( +%��2�� )'��ก�'� +�>� 
�%��2�� ����*@�����%!����ก�'��/-��!���	 ����	 �+�� � ?� ��#��+��	 ������*@��� ���
�ก+�>�
#����  
�*@���%-����%�� 
������!�&�!$�� 0���
�!��&)��� "����.����%���%�$ก$.��
�ก�	 ��> �  
?� ��*@��	 ��� �ก	�!���E����$��&)� �.���+X.��$��ก�'(2�กก#�+��"����%�$ก$.�� ��
%���+Q����
����ก�'�!��ก���&.���ก��ก
�กก��%�ก���*�� ���*���*$�%���!�& ��%��%��2 ��%�0> �
���ก��*��&$��!��&)� 

 
����
 ���!��������ก��� 
0��'��(  !�����ก ���0��ก���$	 "-��ก�� (2552: 8) ���ก�.��2����%�#��X!�� 

��$��ก�'(�.�����*@���> ��!��ก���0���X��ก�'( (Symbol) �-���ก��������ก?� ���%�#��X$.��n 

�ก���#�"���.����&&��X��ก�'(�� +�����*�&& ����ก����!�����%'(��%�����ก%�)��(  �-���
%�)��(�+���%+%��+�>��*�� ���*����%+%���� �ก� ��ก�&$������ก��&��ก���� �!���%-��,( 
ก�&"�ก���*�	%'1�!����$��ก�'(�*@�$��$��� %��?�����&ก�����. 
��%�ก��
���&.�*���E�!�� 
��$��ก�'(�*@� 2 ����& >�  

1.  ��$��ก�'(�.��&)� (Personal Identity) 
2.  ��$��ก�'(������% (Social Identity) 
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ก���� ���%ก#�+��&�&��+����� �����&&)'.��� $	�$��%��+�ก�&%�)��( �0.� ��%�*@�
-.� ��%�*@��-> �� ��%�*@���%�E���� ���"������� �!Q%ก����).� ���-���!����% E���+�>�
��>������� ��.�*@�ก���0���X��ก�'(���ก�������E�-�����%
�	� (Representation) �*@��	 ��#��X 
��ก�������+��+Q��������� %�)��(%���$��ก�'(�.�%ก�&&)�&��ก�).% �������ก����ก���$�����
����ก���������%$.��
�ก��> �+�>�ก�).%�> � 

��ก
�ก��� (0��'��(  !�����ก; ��� 0��ก���$	 "-��ก��.  2552: 8-9) ���ก�.����ก�.� �%��.� 
��K���!��&)�%�)��(��
���%��&����$��ก�'($.��n ��.��$����
 ��$��ก�'(�+�.���������*@�
����	$�� �#��X!�����%%�)��(��������.�������*@���%��%-��,(��+�.��$��%�)��(ก�&��> �  
��$��ก�'(
�����
���$���%ก���0> �%"����+�.��&)�ก�&"�ก�� �!���������. ��ก
�ก��� ��$��ก�'( 
�����%2����> ���.� 3/��%��$��/�������.���� �����> �%��/����.����= %���!���*�ก� ��!���ก�&$��$� 
(Self) ����	 ��� ���.E���� %���*@�ก��ก#�+��$#��+�.��� ����ก���
�ก���% ?� ��ก	�!���
�กก���� ��> �
��&������� �%.�0.�.%�)��(��&�����.����� ��.����กQ$�%ก���� %�)��(%��$�������.���������> �%�����
��.����%����
�%.�������ก����%��*  

-	�0K ������ (2555: 268) ���ก�.������.� ���%��ก	��������%�	����%���+%.�+�
��%�#��X$.���$��ก�'(��K����*@�����	$!�����% %�ก���&.���ก��+�.����$��ก�'(�.�% 
������%�����$��ก�'(!��*t
�
ก "��%� 3-	,�ก��%= �#�+����� �0> �%"��*t
�
ก�!��ก�&��$��ก�'( 
�.�%�����% �.�� Charles Cooley ��ก	����*d	��%-��,(�0	���X��ก�'(�0> ��.� ��%�����ก�ก� ��ก�& 
3$��$�= !�������-�p��!���%�
�ก*d	ก	�	��!�����$.���%�+Q�!������> ��ก� ��ก�&$����� $��$����
�*���&��%>�� 3$��$���ก��
ก���= (The liking glass self) �� *��ก�&����E�-��ก�'(!������� ��� 
%�$.�$���� ���
	�$��ก���ก� ��ก�&ก��$���	��
$.�����> �$.�E�-��ก�'(���� $���
�*d	ก	�	�����
��%�����ก$.��n !�����$.�
	�$��ก�����ก�.�� ?� �+��%��%ก��ก.��*@���%�����ก&����.���� ���%� 
$.�$���� �0.� ��%E�E�%	�
+�>���%�����ก$ #�$��� �$.�#�+��& George Herbert Mead ����  
3ก�������$��$�= >� 3ก���������� (�.��E���) �� 
���%&�&��!������> �= ��+�.���������กQ
�?�%?�&
&�&�� ���&��& กz�ก'1(!�����%�!��%���.$��$� ���+��%�������$	!�� 3&)��> �= �!����. 
3$��$�!�����=  

��ก
�ก��� ��$��ก�'(���%���%�#��X$.���%%� ���������
	$�
!��&)��*@���.��
%�ก ��> ��
�ก%���%��%-��,(ก�&��%�����กE�E�%	�
 ก����%��&��)'.�!��$���� ก.��+��ก	�
��%%� ��
���*���
�ก��%�	$กก������ก��$	�$.����ก��%���%-��,E�-ก�&����> � ��$��ก�'(
��%�
�	�,	-�$.���%��%��2!��&)� %��	�,	-�$.�ก���������%"����.�!��$���� (
���� �ก���
&)X;  
��� �	E� �0��	�#�.  2551: 11) ���%���ก�'��> ��+�!������.ก�&&�	&�!�����% %�ก��&��ก�����
���%�� %�$.��+�>�ก�).%�> �n ���� ��$��ก�'(%������� �*@�*t
�
ก&)� (Individual) �����$��ก�'(
�.�%!��ก�).% (Collective) ��*t
�
ก&)�+�� ���

�%�+�����$��ก�'(���.��$����� �0.� �-� �E�- 
ก�).% 0�$	-��,)( 0�$	 0.��0���������% ��0�- ����� �*@�$�� ��!'��� ��$��ก�'(�.�%!��ก�).%����
�*@���$��ก�'(�.�%2�ก�����!���&�->��K��!����%�+%>��ก��!���%�0	ก��ก�).% ��.����กQ$�% 
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&�->��K��!����%�+%>��ก��!��ก�).%���� �.�%%�ก���$ก$.��ก�&ก�).%�> �%��*@�$��ก#�+����%
�*@���$��ก�'(�/-��!��ก�).%����� (*���	�,	L ��*��0�.  2547: 33-34) 
 g|0 ������%�( (&)��	���( �).�%���.  2546; �����	�
�ก Fitch and Adam.  1983)  
����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&��$��ก�'(�ก� ��!�����%-��,(ก�&��%-��,E�-��+�.��&)� -&�.� ����� %�
��%-��,E�-��+�.��&)��� ��%�ก-&��$��ก�'(����.��ก�.� ��ก
�ก��� ก������������� ���r~กr���ก��
ก��%���%-��,E�-��+�.��&)�
�0.���.����	%�+���$��ก�'(%�ก��-�p��!��� 

���������
��)*����.� ��%�#��X!����$��ก�'(�*@�ก��������ก"���0���X��ก�'( 
(Symbol) �� +�����*�&& ���%���%�#��X$.���%%� ���������
	$�
!��&)��*@���.��%�ก  
%��	�,	-�$.���%��%��2!��&)� %��	�,	-�$.�ก���������%"����.�!��$���� ?� ��*@�����	$
�� �#��X!�����%%�)��(�� ��������.�������*@���%��%-��,(��+�.��$��%�)��(ก�&��> � �*@��	 ��#��X
��ก�������+��+Q�������+�>��� %�)��(%���$��ก�'(�.�%ก�&&)�&��ก�).%  
 

ก��ก ���"�����ก��� 
ก��ก#�+����$��ก�'(%�$��$�%�
�ก)'��ก�'��� %���%�$ก$.��ก�� ���	 ��%�$ก$.��

��+�.��0�� +X	� �0>��0�$	 �*@�$�� ��&�.�%���%
#��*@�����#��X��.���	 ��� ก.��+��ก	�ก��&��ก��
�������$��ก�'( "��%���> ���!!��ก��&��ก������� ������ (�ก�ก�ก 0).%*���	�K(; ��� 
	��-�  
!)����.  2549: 17-19)  

1.  $���ก�����&2��ก��&��ก����������	��ก� ��ก�&��$��ก�'( (Conceptualization of 
Identity) �-> ��#��*��.ก���#�+����� !����$��ก�'(�� �,	&��2����ก�'�!���	 ��� %���%�$ก$.�� 

2.  ��$��ก�'(
�$����ก� ��!���ก�&��(*��ก�&�#��X!��ก���*@��%�0	ก�����% 
3.  ��$��ก�'(%�ก%���กK��
�ก�	 ��� �*@�,��%0�$	 ���	 �0>��0�$	 ��%��%-��,(�����>�

X�$	 ��%�*2��*����$	���$�(��%�*@�%�$.��n  
4.  ��$��ก�'(%�ก
��#��*�ก� ��-��ก�&�	 �$.��n ����#��*��.ก���0���X��ก�'( 
5.  ��$��ก�'(�*@��	 ��� 0.���+����%�#������. ����*@���> ��%>��� �0��*@���> ���!������% 

��ก��
#���ก&)��� �%.�0.-�ก�����ก����ก�* 
6.  ก�����.�.�%ก���*@����% ���ก���0���X��ก�'(�*@��	 ��� �0���ก�����ก�'��� %���%

�$ก$.����ก�*
�กก�).% 
���*@��	 ��� �#��+���$��ก�'(�#������. 
7.  ก��&��ก����������	��ก� ��ก�&��$��ก�'( %�ก
���%-��,(ก�&��&&ก���&.�0��� 

������% �-> ������.� �� �-�ก�!� ���-�ก��� 
8.  ก���#��+��+Q���%�$ก$.������ ������.���E����� %���%�)%��>��%.0���
� 
9.  ��$��ก�'( ����*@��	 ��� �%.%���%�*@���กE�- �� ��*@��-�����> ���!$.��n �� �#�%��0��� ���� 
10.  ก���� �����,	&���+��+Q��.��-����+$)���� ���������%���$	����.ก�&��$��ก�'( 

�+.�$� �#��%���
��$�����+�$#��+�.��+.���  �� 
��>�+���$.����ก�&���ก��%����ก	�
�ก��$��ก�'( 
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��%2��ก���,	&���.� ���%�����X��ก�'(����*@��	 ��#��X�� �#��*��.ก��&��ก���������$��ก�'( 
����+%����
���*@���(*��ก�&�#��X�� �,	&���.� �-����+$)�� ��$��ก�'(
��2�ก�����!�����������&ก��
�#��������ก��������$.�����%  

/���0�� �%	$����( (2550: ������() ก�.���.� ��$��ก�'(�����%.�0.�	 ��� �ก	�!������n  
$�%,��%0�$	�$.�*@��	 ��� �ก	�
�กก�������!����p�,��%��0.������+�� � �����p�,��%กQ�*@�
�	 �ก.������������% (Social Construct) ��ก
�ก��� ��p�,��%กQ�%.�0.�	 ��� +�)��	 �+�>�$��$�� +�ก�$.
%���*�&&�*@���
��� ����ก�.� 3��
��+.���p�,��%= (Circuit of Culture) ���������$��ก�'(����+��� 

��%�ก��&��ก��2�ก��	$ (Produced) �+��ก	�!��� ��%��22�ก&�	"E (Consumed) ���2�ก�&)%

��ก�� (Regulated) ���.����p�,��%�+�.����� �������������%�ก���������%+%��$.��n (Creating 
Meanings) �.�������&&$.��n !��ก�������E�-$����� (Symbolic Systems of Representation) 
�� �ก� ��ก�&$#��+�.��+.��� $.��n �����$��ก�'(���+��ก+����� �����>�ก�0� +�>��#����%�������*@� 
��$��ก�'(!����� ������    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E�-*��ก�& 2 ��
��+.���p�,��% (The Circuit of Culture) 
 

�� %�: Hall, S.  (1997).  Representation: Cultural Representations and Signifying.  p.  1. 
 

������� ก��ก#���	�!���!����$��ก�'(���� ?���- (�ก�ก�ก 0).%*���	�K( ���
	��-� !)����.  
2549: 22; �����	�
�ก Sarup.  2002: xv-xvi) �����.� %�
�กก��&���	�������d�+�����!� 
���	 ���d�&�&��������% "���/-��ก��&��ก��ก�.�%�ก��������% ���	���> ���)�%$	 
�����% ������d��.��������ก��% "��ก����ก��2��$��ก#���	�!����$��ก�'(
�%).��*�� &�&��
������% ก��ก�.�%�ก��
�ก��&��� "������� �� �#���� ���!���%.���>��> �%��0� ����+%�����
%���%�#��X$.�ก���*@���$��ก�'(  

�����ก��� (identity) 

ก��+��� (production) 

ก�����12� (consumption) ก������5� (regulation) 

ก��
"� (representation) 
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��ก
�ก��� ��$��ก�'(2�ก�����!���%����"���.��ก��*d	������(��+�.��&)���&)�
+�� �n กQ
�%���$��ก�'(�� +��ก+��� ����%> �&)���%��&��$��ก�'(�� ��$��ก�'(+�� � ��!'�����
����
�%�ก��&��ก���� �$ก$.��ก����ก�������  ��!'��� &)��#�ก��ก#�+��$#��+�.�!��$���� 
���2�กก#�+��$#��+�.�!�����% ก��&��ก���� �ก	�!���������#����
)������� ��%�$ก$.�� ��%
+��ก+�����ก���������$��ก�'(�� ��.�����&ก�&ก��$���#�2�%�.� ��$��ก�'(����+����������0> �%"��
ก�&���%�����.���� ก��%).��*u�+%���*�� ��%�#��X$.�%)%%��������%!����$��ก�'(
��#�����*
�#���
"�������$.��n "���.��0��	$!������� 2�ก
��ก����$��ก�'($.��n !����� ?� �2�ก
���กQ&����!��
�� ����"�������$.��n ������%กQ%��.���.�%��ก��ก.�$��!����$��ก�'(!��$������������ �0.�ก��  
(�E	XX� �ghi��g��ก)�.  2543: 4)   

��ก
�ก������� �#���ก�����&���%�$�K�����*���%	�)'E�-ก����ก�� (��(ก��
%+�0�) �+���������ก��ก#�+��$��&.�0����$��ก�'(!���2����ก������.� �2����ก�����0�#��� 
��%��2��&)��ก�'��/-�� ��%��2�กQ&!��%����������������
�	� ?� ���$��ก�'(�� ก#�+���%.$����#� 
�)ก*����Q��� %���*��0X� *'	,��%���%�������+%� �$.�*@�ก��*��%��E�-��%"����)*�� 
�
*��กd�*@���ก�'��	����� ������ก���-�$	ก��%!���������� ?� ��*@�ก����+�$��$��� "����.�
�� �)��� �2����ก�����2.����� *��กrt����&.%�-��
���������ก%���$�������������0���
��� �)�  

��*@��� *��กd�����%��&!�����-&�+Q� 0)%0� ����0�&�	ก�� +�>�+�.����� �� ���������*�#���� 
(0�X'��( -��).�"�
�(.  2544: 23) �#�+��&��ก��ก#�+����$��ก�'(!���2����ก������ ���#�ก��
�	����+(��%�*@�%�!���2����ก�� �
$���%'(��ก��
��$��� +�>�&�	&�!���2����ก������
ก#�+����$��ก�'(+�>�)'�%&�$	�/-���� ����#���Q
ก����ก��
�$���%�ก.���#���Q
ก����ก�� ������� ��%�
ก��*��0�-	
��'(�+��+Q�-����.�%ก����+�.������ก� ��!���ก�).%$.��n ��%����
�$���%�ก	
ก��%ก��
�.����	%+�>�-�p���� �*@���*,��% ���%�ก��*���%	�+�>�$��
��&��.���*@���&&�.���������+�>�
����#���Q
ก����ก�� ���%�)'�%&�$	+�>��.���ก'1(���� +�>��%. (�)-�ก$�( -	&���(.  2553: ������() 

,�0�� �%&��'( (2551: &����.�) ����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&��$��ก�'( 3��Qก��%=  
-&�.�  

1.  �����	0�ก�� %���%%������� ����%.�.����$.��)*�����ก������� �*@����%��	������
��&�	�0�&$.�$���� ��ก
�ก�������*@��������
��.$.�ก�����������*@��� ��%��&!���2�&��ก����ก��
�� ��* ��%��2��ก��+���%�������������+Q�)'.�!��ก����ก����.���	 � 

2.  ����)',��% �*@����%�)',��% ?� �
��+Q����
�ก��Qก��%�)ก�
�$���������	0� 
3��%����.)',��%= ?� �ก��&��ก���	0����%�ก��*��กrt����!���ก���+��*@�&)��� %���%?> ���$�( 
���� ���
�ก������� ���*d	&�$	$�%+����� !��$��������*@����%���%��&�	�0�&$.����% %��+$)��
����%�$ก$.�������p�,��%��%��2�#��*�0���ก���#���0��	$�����.���� 

3.  ����ก���%>�� �*@����%���%��� ��%�!���
��K��$	)'.�!��ก��*ก�����&�&
*��0�,	*�$� ก�.��>� ��ก������E�-�����%��%�E����ก���%>�� ��ก
�ก��� ���ก���������ก
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2��&�&��!��$���� ��K���*tXX�*t
�
ก �*@������ %��.���.�%��ก��ก��&��ก�����ก���%>��  
����E�������E����ก%+��	������ 

4.  ����ก����&�0����% �*@����%���%�������%).�%� ���+����� ��%��&�	�0�&�-> �*��"�0�(
�.����% ��%�������.E���$�กzก$	ก�!�����% ��%��2*��&$������*@���.���� ��������&ก��0> �0%

�ก+�.�����!����K�����ก0� ��� �"��E�-��%��%��2��&�0����%������)กn %	$	 �����������
���% ก���%>�� ก��*ก��������p�,��% 

���������
��)*����.� ก��ก#�+����$��ก�'(�*@��	 ��� �ก	�
�กก�������!����p�,��% 
��0.������+�� � �����p�,��%กQ�*@��	 �ก.������������% (Social Construct) ก��ก#�+�� 
��$��ก�'(��&�.�%���%
#��*@�����#��X��.���	 ��� ก.��+��ก	�ก��&��ก���������$��ก�'( ?� � 
��$��ก�'(�����%.�0.�	 ��� �ก	�!������n $�%,��%0�$	 �$.��$��ก�'(2�ก�����!���%����"���.��ก��
*d	������(��+�.��&)���&)�+�� �n ���������$��ก�'(����+���
��%�ก��&��ก��2�ก��	$ 
(Produced) �+��ก	�!��� ��%��22�ก&�	"E (Consumed) ���2�ก�&)%
��ก�� (Regulated) ���.��
��p�,��% 
  

����9��ก����������ก��� 
����	
������#����	����������	
���-> ��0��*@�+��ก��ก��ก#�+����(*��ก�&�ก� ��ก�& 

��$��ก�'( ������ 
ก)X0�� ��!�� (2542: 21) ก�.���.� ��$��ก�'(%�+�����(*��ก�& ����ก. ��(*��ก�& 

���ก�� �-� ���% ��0�- 
�	�,��% �)�%ก��'(�����ก�'����
	$�
 ?� ��*@���(*��ก�&��%�ก	�
�*@���%	���&�������*@���ก�'��/-��$�!��&)�  

*��0� ,��%� (2548: 51) ก�.���.� ��$��ก�'(*��ก�&���� ��$��ก�'(�����.��ก�� ���
�-� &�&������-� ��0�- �)�%ก��'(���
�	�,��% "�������.��ก���������-�ก.�$��!���%���� 
$����$.��	 �n ��	 %$����0.��ก.������).� ?� ��#��*��.ก����%��&$���������.��ก���������-� ����� 
��%��&$���������.��ก���������-� ��%����&�&������-�
��*@������ %���$��ก�'(���&�ก��
����������� �.����$��ก�'(�������%
��ก	�!����%> �%���%-��,E�-������%ก������ก�* "��ก���!��
�*@��%�0	ก!��ก�).%������% �%> �&)�%���%�
�	X��ก��%�����%	����!���กQ
�-�p�� 
��$��ก�'(������0�- �����)�%ก��'(���
�	�,��% 

���	��� (�)E�0o��( ������ �%.  2554: 24; �����	�
�ก Erikson.  1968) ���ก�.��2�� 
��$��ก�'(�� �ก� ��!���ก�&-�p��ก�� 2 *��ก�� ��)*��������� *��ก����ก�*@���ก�'�E���� ?� �
+%��2�� ก�����
�ก�����&���E�-��ก�'(�ก� ��ก�&$����!��&)� *��ก���� ����*@���ก�'�E����ก  
?� �+%��2�� ก����%��&���ก����ก-��ก�&�)�%$	 ���%�����p�,��% ?� ��*@��	 �������%��&$�� 
�������2��ก��%��.����)'��ก�'��� �#��X�.�%ก�&����> � &)��� %���$��ก�'(
�%�E�-�� 0���
����
ก����%��&��������E����ก!��&)������p�,��%!���	 �������%�� �!���������. 
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�����>�� -��,)%���	� (2541: 14) ก�.���.� "�������!����$��ก�'($�%���	�!�� 
�	�	���%�+�����(*��ก�&+�>�+��������� �#��X>� ������0�-ก����� ��������� ����ก���%>��  
����&�&������-� �������.��	�%�> �n 

��ก
�ก��� %�����!���&���%!�� �)�	��� E�'���� (2550: ������() ���ก�.������.�  
��$��ก�'(%� 3 *���E� ������  

1.  ��$��ก�'(�� %�0�0���*ก���+�>�0�0����#������������*��กrt��+��ก.*��0�0� 
(Legitimizing Identity)  

2.  ��$��ก�'(�� �>������%�*@�$��$�!��$� ����ก����ก%�*���������$.�$��� 
(Resistance Identity)  

3.  ��$��ก�'(�� -).��*u��*�	 ����	 �+�� ��� $��$�!��$�$���ก��
��*@�+�>�$���ก��
����ก�� 
(Project Identity) 

�
��$ ����( (
$)-� ���"�%.  2551: 15; �����	�
�ก Stuart Hall.  1997) %���.�  
��$��ก�'(+�>���%�*@�$��$� >� 0	���.��+���n �.���� 2�ก*��ก�&��%ก��!���%���&�	&�!��
�2��ก��'(+�� � ?� ���
%�ก���0> �%$.� 30	���.��= $.��n ���ก��������ก!��*t
�
ก��ก��*�&&
+�� �กQ��� ������� �-���%�)��(�+�� �n �*@�����%!�����ก��%+��ก+���0)��� ��
!������+�>�
�.����	%ก�� ��ก�'��/-��$��!���$.���
���ก	�ก����%������(*��ก�&!�����ก��%�+�.�����
�*���	������ �$ก$.��ก�� ����
����%��2�������$��ก�'(�� +��ก+���������2��ก��'(�� $.��ก�� 

�&������ �������%�( (�)E�0o��( ������ �%.  2554: 25; �����	�
�ก Bennion and Adams. 
1986) �&.���$��ก�'(��ก�*@� 2 ���� >� ����%"�$	�.��&)� (Ideological) �������ก��$	�$.�
��%-��,(��+�.��&)� (Interpersonal) "������%"�$	�.��&)� *��ก�&���� ��0�- ����� 
ก���%>�� ���*��0X����	���ก���#���	�0��	$ �.������ก��$	�$.���%-��,(��+�.��&)�
*��ก�&����ก��&�-> ��$.���-� ก��&�-> �� &�&������-� ���ก��-�ก�.��+�.���
 
��ก
�ก��� �E	XX� �ghi��g��ก)� (2546: 36) ������ก�.��2���.� ��$��ก�'(�*@�%"�����(�� �&�ก� ��
��%-��,(ก�&�	0�+����!��������%���$�( %��)���	��� 
	$�	��� ���*��0X�����!��+�.���� 
%�%"�����(�� %���%+%���ก������+�>��ก� ��!���ก�&��$��ก�'(+���#� ������  

1.  $��!��$����� (Subject, Subjective, Subjectivism) 
2.  *t
�
ก0�, *t
�
ก�	�% (Individual, Individualism) 
3.  &)�	กE�- (Personality) 
4.  ��%�*@�$��$� (Self) 
5.  +����� ก��*d	&�$	 (Agency) 
�ก%�&	� (�%$$� �	��p���)ก��.  2548: 94-95; �����	�
�ก Gamble) -&�.� ��%�*@�

$��$�!������)ก�>��)กn �	 ��� ���	���������ก�ก� ��ก�&$����� �*@�����$	�����%�0> �����+%�
!������.�����*@��� ��%�*@�$��$�*��ก�&������(*��ก�& 2 *��ก�� >� 

1.  E�--
�($.�$�������E�-�� ���$��+��ก�.�$������*@��0�	��� 
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2.  ��%��&2>�$����?� �+%��2�� ��%�����ก!������������$	�� �ก� ��ก�&$������.��*@�
��.���� �*@����.������-��������*���%	�$�������.���� 

�	�$�� (Christy.  2009: 469-479) ����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&ก��-�p����> ��%>� 
ก�������$��ก�'(�-> ��+������(*��ก�&!����$��ก�'( -&�.� ��$��ก�'(%� 2 ���� >� �����.��&)�  
ก�&�������% �����.��&)� ����ก. �.��ก�� ���%'( ก��%�
)�%).�+%�� ก���%>�� ��%��%-��,(
��+�.��&)� �.���������% ����ก. �0>��0�$	 �-� 


�ก�� ก�.��%�
��+Q�����.� ��$��ก�'(%�+�����(*��ก�&�� �ก� ��ก�&��ก�'�E���� ���
��ก�'�E����ก ���������
��)*����.� ��(*��ก�&!����$��ก�'(�*@�$��$� 0	���.��+���n �.�� 
�� 2�ก*��ก�&��%ก��!���%���&�	&�!���2��ก��'(+�� � �*@���(*��ก�&��������.��ก��  
����-� &�&������-� ��0�- �)�%ก��'(���
�	�,��% *��ก�&�����*@���ก�'�E���� �*@�ก��
���
�ก�����&���E�-��ก�'(�ก� ��ก�&$����!��&)� ����*@���ก�'�E����ก �*@�ก����%��&���
ก����ก-��ก�&�)�%$	 ���%�����p�,��% 

 
ก��
������ก��:�;�������ก�����
�� 
?	���(�	� ������?��( (Chickering; & Reisser.  1993: 38-49) ก�.���.� ก��-�p�� 

��$��ก�'(!���	�	$*��ก�&�����	 �$.��*��� 
1.  �����.��ก�������ก�'��.���� 
2.  &�&�����ก��������ก�������-�$	ก��%����-� 
3.  ��%�����ก!��$������ %�$.����% *���-'� �����p�,��% 
4.  ก�����������%	� &�&�� �����*�&&ก���#���	�0��	$ 
5.  ��%�����ก��ก��$�&������%	��+Q�!��&)��> �%�*��&*�)�$���� 
6.  ก����%��&��&2>���$���� %���%E�E�%	�
��$���� 
7.  ก��%�&)�	ก�� %� �� ����!�%�!Q� ����	0�ก��&��'�ก���	 �$.��n �� ����������� ��%����

*���&ก��'(�#�%�-�p���*@���$��ก�'( 
*����� �	��*���� (2547: 80) ก�.���.� ��ก�'��#��X�� 
�-�p����0.������).� >�  

ก��-�p����$��ก�'(��������0�- &�&������-� ก���%>�� �����  
��ก
�ก��� ���d�ก��-�p���	�	$��ก��ก�� ����ก��-�p����$��ก�'( (Establishing 

Identity) ?	���(�	� ������?��( (Chickering; & Reisser.  1993: 44) ก�.���.� ก��-�p����%
%���$��ก�'(!���	�	$��ก��ก�����2�&���)�%��ก���*@�ก��-�p����%�����ก�.�$����ก#����
��*@�
���� ก��%���$��ก�'(!���	�	$�����ก	�
�กก����&��%��%�����ก������������.��ก�� 
	�$��ก�� 
E�-��ก�'( �.���� �����%���
#�$.���> ����%�!������ก�� ก��-�p����%%���$��ก�'(�ก� ��!���
"��$��ก�&����$	������%$���ก�����ก��E�- 
	$�
 &)�	ก��ก�'����ก��������ก����-�
��.��0���
� ����&�&�������-�!��$����-�$	ก��%����-��� ������ก����-���.���+%���%���� 
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$���� 1 -�p��ก�����������$��ก�'(!���	�	$��ก��ก�� 
 

��ก 
<= 
1.  �%.%� ��
�ก� ��ก�&�.��ก�� (Body) ��� 
ก��������ก!��$���� (Appearance) 

1.  %� ��
�ก� ��ก�&�.��ก�� (Body) ��� 
ก��������ก!��$���� (Appearance) 

2.  �%.�!���
���-�!��$� (Gender) ��� 
ก��������ก����-� (Sexual Orientation) 

2.  ���
�ก�!���
���-�!��$� (Gender) ��� 
ก��������ก����-� (Sexual Orientation) 

3.  �%.�!���
��->��K�������p�,��% (Culture 
Roots) ������%!��$���� (Social) 

3.  %���%%� ��
���E�%	�
��*����$	���$�(���
��p�,��%!��$���� 

4.  ��&����$���� �.�$����>��� ����+�
&�&�� (Roles) �����%�*@�$��!��$���� 
(Lifestyles) 

4.  %���$%"�����( (Self-Concept) �� 0���
�
�ก� ��ก�&$���� ����&�&�� (Roles) ���
��%�*@�$��!��$������ 0���
� (Lifestyles) 

5.  !��ก��*���%	� (Evaluation) ���
�$�.$���$���� 

5.  %���%�����ก$�&��������%	��+Q�!��
����> �����#�%�*��&*�)�$���� 

6.  �%.-��
$���� 6.  ��%��&���%���%E�%	�
��$���� 
7.  �%.%� ����&)�	กE�- �.���� 7.  %�&)�	ก%� �� �!Q���� 

 
�� %�: ?	���(�	� ������?��( (Chickering; & Reisser.  1993: 34-35). 

 
�E	XX� �ghi��g��ก)� (2546: 134-135) �����)*�.�ก��&��ก���������$��ก�'(*�*����. 

��0��	$*��
#����!�����"������%.$��+��ก��� ���$ก���.E���$�"����&!��%�� �0�%�� ���2�ก%��
�0��ก>�&$������� ���+�ก%���*��&n $��
�-&��%�)�����0	���X��ก�'(!��ก��ก��ก�� ���
�&.���ก���.��%� 

���	� ���%��	� (2549: &����.�) ����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&��$��ก�'(�+.�$�!��
��ก��ก��%+��	�������ก�%&�'1	$ -&�.� ��ก��ก��%+��	�������ก�%&�'1	$ %���$��ก�'(�+.�$�
������%�����ก�ก� ��ก�&$���� �����$�%�#���&
�ก%�ก�*���� ����ก. �����ก�.�$����$> ��$���.�� �����ก
������������ก
�$�"ก�%����n ����%.ก����#���%���
�กก�&�-> ���+%.n ก.�� �#�+��&��$��ก�'( 
������%�!���
$���� �����$�%�#���&
�ก%�ก�*���� ����ก. E�%	�
�� ����*@��%�0	ก!�����%�� %����. 
���
�ก$�����.��*@����.���� �������.�/�����#���	�0��	$��.���� �.��������%	��+Q�ก�&$���� 
�����$�%�#���&
�ก%�ก�*���� ����ก. 	��.�*tX+��.���+X.��"�ก�� �ก	�!�����%��2�ก��!���  
%���%��%��2!��$������.���$Q%�� ��ก���#��	 �$.��n �����ก-��
%�ก�� ����#���� ���%���%%� ��

�� 
��#���	�ก��$�%���ก���� �������+��ก	����#���Q
���� �)� ��ก
�ก��� ����	
��!��
	$$	����(  
&)X�2	�ก)� (2549: &����.�) ��ก����> ��ก��-�p��ก	
ก��%0.����ก����+���$��ก�'(���
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ก����ก�������0�-!���	�	$ '���ก�����$�( %+��	�������ก�$����$�( -&�.� �	�	$%���$��ก�'(
���ก����ก�������0�-���!����)ก���� �����+��+Q��.�ก	
ก��%0.����+���$��ก�'(���ก����ก��
�����0�-��%��2-�p����+���$��ก�'(���ก����ก�������0�-��� �����ก
�ก���� ��ก��
�	����+(��>��+�-&�.� �	�	$�� �!���.�%ก	
ก��%0.����+���$��ก�'(���ก����ก�������0�-%���%
	��+Q��� �������ก���.�E��+���
�กก���!���.�%ก	
ก��% �#��+��	�	$���$��
��&$�������
�ก$����
������$.��n %�ก!��� �0.� &)�	กE�- ��%���
 ��%2��� �����%��%��2 �*@�$��  

�)E�0o��( ������ �% (2554: &����.�) ��ก����> ��ก��-�p����$��ก�'(�	�	$��ก��ก�� 
���2�&���)�%��ก�� -&�.� (1) ก����ก����$��ก�'(�	�	$��ก��ก�����2�&���)�%��ก��*t

)&�� 
����$.��n ��E�-��%��$��ก�'(����&�ก���.������&
�	�%�ก �.����E�-��%��$��ก�'(�����& 
���.������&
�	�*��ก��� (2) ก��-�p����$��ก�'(�	�	$��ก��ก�����2�&���)�%��ก�� *��ก�&����  
(2.1) �*u�+%���-> ��+��	�	$��ก��ก��%�-�p��ก������$��ก�'(�����/-��&)� ��$��ก�'(�������% 
��$��ก�'(����ก���#���	�0��	$ �����$��ก�'(�����	0�ก�� (2.2) ก��*���%	��E�-*tX+� "��*���%	�
�E�-*tX+�
�ก��(ก���������&�	�0�&����������&%+��	�������������&'� (2.3) ก��+���%

#��*@���ก��r~ก�&�% ����ก. ก�������"*��ก�%r~ก�&�%ก��ก#�+��ก	
ก��% ก��&�	+��ก	
ก��% 
ก��*���%	���ก��r~ก�&�% (2.4) ก��*���%	��� "��*���%	����$.��ก	
ก��%�����E�-��%!��
ก��-�p����$��ก�'(�	�	$��ก��ก�� (3) ก���*���&����&��ก��-�p����$��ก�'(�	�	$��ก��ก����
�2�&���)�%��ก�� "�� (3.1) ��ก��ก��ก�).%������� �!���.�%"*��ก�%r~ก�&�%-�p����$��ก�'(
�	�	$��ก��ก��%������/�� ��$ก$.��ก�&ก�).%�&)%"����%��.��%�����#��X����2	$	�� ����& 0.05 
(3.2) ��ก��ก��ก�).%����� %������/�� ���$��ก�'(�	�	$��ก��ก��+���ก���&�%�$ก$.��ก�&ก.��
ก���&�%"����%��.��%�����#��X����2	$	�� ����& 0.05 

���������
��)*����.� ก����������ก��-�p����$��ก�'(�	�	$�*@�ก��-�p����%�����ก�.�
$����ก#����
��*@����� ก��%���$��ก�'(!���	�	$�����ก	�
�กก����&��%��%�����ก�����������
�.��ก�� 
	�$��ก�� E�-��ก�'( �.���� �����%���
#�$.���> ����%�!������ก�� ?� �
�-�p��
��0.������).� ?� ����.������&�)�%��ก�� �-> ��+���ก��ก���ก	���%�!���
$���� �����%��2����
-�$	ก��%�� �+%���%����*@��� ��%��&!�����%��� >� ก��-�p����$��ก�'(��������0�- &�&��
����-� ก���%>�� ����� 
 
�5���ก��������
�� 

������������5���ก��� 

�กก����ก���������ก����� �ก� ��!���ก�&)'��ก�'� -&�.� %�ก��ก�.��2��#��.� 

)'��ก�'��� +��ก+��� ���$.��*���  
#��.� 3)'��ก�'�= ���� -
���)ก�%/&�&��0&�'1	$�2���+���%+%����ก$�%#��� %�

�%��ก������.� #��.� 3)'= +%��2�� ��%�� %����.*��
#����	 ����� +�>���%�ก>��ก�� �.�� 3��ก�'(= 
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+�>� 3��ก�'�= +%��2�� �E�-+�>���> �������+��+Q��.��	 �+�� �$.��ก�&��ก�	 �+�� � (��0&�'1	$��2��, 
2544) �����  �)�	%� �.����'	0 ���'� (2549: 11) ก�.���.� )'��ก�'� (Character) +%��2�� 
�E�-+�>��	 �%����.*��
#���&)��� �����+��+Q���%�$ก$.����+�.��&)� �.��#��.� )'��ก�'(
+�>�)'��ก�'��� �� (Good Character) 
��+%��2�� �E�-+�>��	��� %�*��
#�����Qก�������0���� 
?� �����2����%�$ก$.��!����%�+%���% ����%  

�#���ก���'�ก��%ก��ก����ก��!���->��K�� (2548: 5) ก�.���.� )'��ก�'� +%��2��  
�	 ��� 0���+��+Q���%��+�>�-�$	ก��%�� *��กd�+��+Q�+�>���ก�'�*��
#�!���$.��&)�?� ��*@�ก��
������ก����ก$����+Q���� �������ก�& -�0�� E�-��,( (2546: 21) �� ����+���%+%��)'��ก�'�
�.�+%��2�� �	 ��� 0���+��+Q���%��+�>���ก�'�*��
#�$��!��&)� ก�.��>��*@�-�$	ก��% ��ก�'�
�.��� �)*�	��� )'�%&�$	 ��%��%��2 ��%�����ก�� ����
�$	  

��ก
�ก��� �#��� ��ก�)�,� (2545: 22) ����+���%+%��!��)'��ก�'��.� +%��2�� 
)'��ก�'�-�$	ก��%�� �2����ก���$.���+.����ก�+�%� ���ก�+��ก	� ���ก�+��*@� ?� ��*@��*u�+%��
�� �2����ก��$���ก��-�p�����������+�%�)',��% 
�	�,��%���.��	�%  

�.�� Webster�s Third New International Dictionary (1993: 65) ����+���%+%��
)'��ก�'��.� +%��2��  
 1.  ��ก�'��	��� ��ก�'� )'�%&�$	 +�>���ก�'��/-��!���$.��&)� 
 2.  ��ก�'�!����*�.�� ��*�&& *t

�� ?� ��*@���ก�'���.�!���$.��&)�?� ��0���ก��
�&.���ก ?� ���ก�'��/-��!���	 �!�� +�>�&)� �� ����ก$�����.��0���
� 


�ก��%+%�����ก�.��!���$����
��)*����.� )'��ก�'� +%��2�� �E�-+�>��	 �%����.
*��
#���&)��� ���� +�>�ก���#��+��+Q���%�$ก$.����+�.��&)� �*@�-�$	ก��% ��ก�'��.��� 
�)*�	��� )'�%&�$	��%��%��2 ��%�����ก�� ����
�$	 �*@�-�$	ก��%�� *��กd�+��+Q�2����%��
+�>���ก�'�*��
#��� ����.�!��&)��.� 3&)�$���%�)'��ก�'���.����&���= ����*@�-�$	ก��% 
�� �*@��*u�+%��!��ก��-�p��&)� 
�ก��(ก�+�>��2����ก��$.��n ���ก�+�%� ���ก�+��ก	�  
������ก�+��*@� 
  

����
 ���!����5���ก�����
�� 
�#���ก���'�ก��%ก��ก���)�%��ก�� �����&)��%�#��X!��)'��ก�'��	�	$����.�

��%�#��X��ก��-�p���	�	$!��*������+��*@�&�'1	$�� %�)'��ก�'��������$�%��%$���ก��
!�����%���$������  21 �����%��2�#���	�0��	$���.�.�%ก�&����> ������%�����.��%���%�)! ���� 
?� �$�%ก��&����)�%��ก��������� 15 *� /&�&��  2 (-.�. 2551-2565) ���ก#�+���*u�+%�� 
!��ก��& >� 3ก���ก����&)'E�-�)�%��ก����� �-> ���	$���-�p��&)��ก� �� %�)'E�- 
��.$������������-�p����ก�E�-�)�%��ก����ก���������%���������$ก��% �-> ��-	 %!��
��%��%��2��ก���!.�!��!��*�������"�ก�E	��$�( ��%����ก��-�p���� �� ��>�!������2	 ����...= 
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(�#���ก���'�ก��%ก��ก���)�%��ก��.  2554: 1) �����  %,)�� ��.��&#��)� (2542: 169) ก�.���.� 
�	�	$��ก��ก����&�.����.��0.�������� %���%�#��X ��> ��
�ก���.��0.������).�%�-�p��ก���������
�.��ก�� ���%'( �*�� ���*����.�������Q�  

��ก
�ก��� 0�0�$	 ����
	$���)��'( (2552: ������() ก�.���.� ��*t

)&����%������
��"�"����*�� ���*����.�������Q� %���%�!�%�������%�$�K���	0�0�-%�ก!��� %�ก���!.�!��ก��
%�ก!��� ���ก���#����%���ก�'��� +��ก+���%�ก!��� ������� ก��ก#�+��)'��ก�'�&�'1	$
��%�
*��"�0�(��.������ 3 *��ก�� >� 
  1.  +�.�����!����K ��(ก���ก0� 0)%0� ���% ����������&0�$	�������&����0�$	
�����&*��"�0�(%�ก�	 �!��� �-������&�'1	$�� )'�%&�$	$��ก�&��%$���ก��%�ก!��� 

2.  �*@�*��"�0�($.��2����ก����ก���0�)'��ก�'�&�'1	$�*@���������ก��*��&*�)�
+��ก��$� ������ก��
��ก�������ก����� ก��
��ก	
ก��% ���&�	+��
��ก�����-��ก�$.��n  
�����.��2�ก$�������+%���%%�ก�	 �!��� 

3.  �*@�*��"�0�($.�$��&�'1	$�� %�)'�%&�$	�+%���% �-���
��#��+�%�"�ก����ก�� 
2�ก����>�ก�!���#����%�ก!��� ���%�"�ก����ก��ก���+�����ก���#����%�ก!��� 

�),��%( 
����(+�% (2530: &����.�) ����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&&)�	ก��ก�'��� -��
*����(�#�+��&��ก��ก��%+��	�������0����+%.  -&�.� �+���%�#��X$.�&)�	ก��ก�'��� -��
*����(!����ก��ก������)� 5 !����ก ����ก. ��%�����& /��� �+�-�	& ��%��&�	�0�&  
��%?> ���$�(�)
�	$ %�
�	�,��%���)',��% %����&��&�	��� ��ก�'����.��!���
�	�
������+%���%
�ก.ก���#�����+��#���Q
�)�.������� �%> ��0���> ��%>����*���%	� ���)'��ก�'���.�!����ก��ก�� 5 !�� 
>� %�%�)����%-��,(�� ��&gt���%	��+Q�!������> � %��%$$�����+Q��
����> � ��ก�� %).��� ����r���  
%���%��>���gh����> ���. ���� 5 ��ก�'���� .��!����	 %��� �.�����% %).�%�)����%-��,(%�กก�.�
����%��,	L!��ก����� ��ก
�ก��� �-���ก��$( ��>���� ���'� (2544: &����.�) ��ก����> ��
)'��ก�'��	�	$ ����&*�	XX�$�� %+��	������������ -&�.� )'��ก�'��� �#��X!���	�	$����&
*�	XX�$�� ����ก. �%.0�&�#������� ?�#��&&��	% �$.0�&	���������(�	 ��+%.n $���ก����&�+����
������� $���ก���!���.�%ก	
ก��%�-> ����%������+( ก���'��(����> ���	 �������% �*@�$�� 
$���ก���!���.�%ก	
ก��%+�>��!����&ก��r~ก�&�%�� �#��+��ก	���%0#���X���0.�������0�-��
���$ 0�&�!���.�%ก��������$�����ก������$.��n �+Q��.�ก���> %�+���+�>�ก����&&)+��  
�*@���> ��*ก$	,��%�� �%.��-���"�ก���� �!��0%ก���!.�!��ก����� 0�& 	��.��-> ��>��	 ��� �#��X
��0��	$ก���������%+��	������ ก���!���.�%�*@��%�0	ก!��0%�%�� ���
 ��*t

)&������%.$���	��

�.�+���
�ก�� 
&ก����ก������
���ก��$.�+�>��%.  

���������
��)*����.� ��%�#��X!��)'��ก�'��	�	$�*@�ก������2����ก�E�-�� �����

)���.�!��%+��	�������� �.��ก��&.%�-��!��%+��	������ ��%2���*@�ก���-	 %-����ก�E�- 
!���	�	$�+�%��%��2���������$.��n $�%�� %+��	������ก#�+��  
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���ก��"�������ก��:�;���5���ก��� 
%���ก�	0�ก��$.��n �����ก������+�������ก� ��ก�&+��ก	����������ก��-�p��

)'��ก�'����+���*��ก�� ������ 
�)���,�� ��-
	$ (2552: 1) ก�.���.� "ก��-�p��)'��ก�'�" �*@�#��� �*�%�
�ก

E������ก���.� Character Development �����%+%���������ก�&#��.� Moral Development 
+�>� Virtue Development ?� �%������#��X�� �ก� ��!���ก�&ก����������	%�&&������-�$	ก��% 
�� ����2����%��+�>���ก�'�*��
#�&)� ���	 ��%!��� ��%���� ��%?> ���$�( "���� �����
����	0�ก��!����ก�	0�ก���������-��ก�%�)��( �0.� �%���
� �������!��%���+��+Q���.��0���
�
�.�)'��ก�'�*��
#�&)��*@�*t

���� �.����	%�+� "&)�" *���&��%�#���Q
��+����� ก��������
ก���#���	�0��	$ ������� ก���#�ก��-�p��)'��ก�'�+�>�)',��%�!��%���%����ก�&ก	
ก��% 
����-�p�����-��ก�%�)��(
���*@�������+�� ��� ��%��2�����)'*��"�0�(���$����$.����&&)� 
���% ���*�����0�$	  

�%+��� -	,	���)��p�( ���'� (2541: 9-10) ����������	��ก� ��ก�&)'��ก�'�!���
��������$����.� ����
�%�-�p��ก���%��� %��)!E�-�� %��%��2E�-���ก���%&��'(  
%��)!�	����� �� �*@����%�%�)����%-��,(����� %���%�*@�*��0�,	*�$� %���%��������ก��������	 
��%��2�0���> ��%>�����	������$�(��"�"��������.���.����.� �� �#��X��$���%���%��%��2
��ก��*��&$�������.����%������)'��ก�'�$.��!���$.��%	$	$.��n �-> �+�
)��� �%�)���ก�'�  
�-> ��*@�*��"�0�($.����%���������%"�ก���$ ����ก�'����$.��*��� 

1.  ก���*@�����#��� �����ก���*@����$�%�� �� 
2.  ก����ก,��%0�$	 �	�*����ก����ก�	������$�(��"�"��� 
3.  ก��%�0��	$ ���
�ก-����ก��%�0��	$�!.�!���-> �*��"�0�(����)� 
4.  ก���.�%%>�ก�����ก���!.�!��ก�� 
5.  .��	�%��%��%�E����.��	�%�กQ�ก#��� %).�*��"�0�($� 
6.  ก���+Q�)'.�E�%	*tXX�����2	 ����ก���+Q�)'.��	���ก���%���+%. 
7.  ก�����ก������-> �������ก�����ก������-> �*�	XX� �-> ���0�- 
8.  ก������������ก?������ก����������ก����!���+�����!� �����& 
9.  ก��+���+���p�,��%������ก����&��p�,��%$.��0�$	 
10. ��%��%��2��ก���#�����*@���%�����%�*@�*t
�
ก0� 
��ก
�ก��� �ก������ก�	L �
�	X���(��ก�	L (2546: 52-109) ����+����	�)'��ก�'�!�� 

������ -��*����( ����*@� 5 %	$	 ������ 
1.  %	$	�����.��ก�� ����ก. 

1.1 -�p��ก�������.��ก���
�	X�$	&"$��.���%&��'($�%�ก'1(ก��-�p�� ���$.�� 
0.����� 
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1.2 -�p�������$	*tXX��
�	X�$	&"$��.���%&��'($�%�ก'1(ก��-�p�� ���$.�� 
0.����� 

1.3 %��)!E�-�.��ก���� �%&��'(�!Q�����%.�
Q&*����.�� 
2.  %	$	����
	$�
 ����ก. 

2.1 �*@�������
�ก����!���
$�����*@���.���� 
2.2 �*@�������
�ก����!���
��%�����ก!������> �����*@���.���� 
2.3 �*@�������
�ก����!���
�2��ก��'(�E�-������%E����ก$.��n ����*@���.���� 

3.  %	$	������%��� 
 3.1 �����.����ก?���2���ก.�����!���	0� 
 3.2 �����&�����0	��+�	���ก�� 
 3.3 ����ก��*2�����$ 
 4.  %	$	������ก����%��%��2 
 4.1 ��ก������ก��	� 
 4.2 ��ก������ก���> ���� 
 4.3 ��ก��E���$.��*����� 
 4.4 ��ก�������"�"����������� 
 4.5 ��ก��������% (��ก��%�)����%-��,(, ��ก��ก��*��&$��, ��ก��ก���#���� 
�.�%ก�&����> �) 
 4.6 ��ก�������0�- 
 4.7 ��ก������)�����E�- 
 4.8 ��ก��ก��
��ก�� 

5.  %	$	������ก�'�0��	$ 
5.1 !��� ���� ����).%���#����+��ก 
5.2 %����&��&�	��� 
5.3 ��%?> ���$�( 
5.4 %��	�������( 
5.5 �#��	 �$.��n ��.������	� 
5.6 ��กก����������$���0��	$ 
5.7 %�
	$�#���ก*��0�,	*�$� 
5.8 �+Q�)'.�����ก��ก�'(��%�*@���� 
5.9 %�
	$�#���ก�-> �����> �����.����% 
5.10 *��+��� ����% 
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�)%� �%��	��p�( (2550: 35-39) �����������+�%�ก�������)'��ก�'��� -��*����( 
!���������$.��0.����� "������	
��!�����0.�����) 18-20 *� ?� �%�)'��ก�'��� -��*����(  
7 *��ก�� ������ 

1.  ���
�ก�+�.���%�������&&��.���� �� (��%2����ก��ก���0���"�"���->��K�������ก�� 
ก���> ����) 

2.  %��	���0��	$����	�*���ก���0�0��	$�� %).���%�
�	X ��%2��ก����ก���)!E�-�����.��ก��
���
	$�
 

3.  %�
	$�#���ก!��ก���*@����*��ก�&ก�� -�ก�-����#���� �%.�.���� 
4.  %).�-�p��$�����+��$Q%��ก�E�- (��%������%�*@���� ก����ก���.��ก� �����&  

�����ก ���ก����) 
5.  %������	���.��	�%�+��%�������+$)�� ($�%+��ก���,��%
����) 
6.  %��$	 ก��$>��>���� �%.$���$����.����%*��%�� 
7.  �ก�*tX+����-� �$�������������%	� 	��	����+( �+��ก	�*��"�0�(�ก.$�������

�.����% (	��*@� 	�0�& 	���&���) 
"��+��ก	����������ก��-�p��)'��ก�'�����*�&&$.��n �� ก�.��%�!���$��

ก.��+��ก	�)'��ก�'��� ��!������ �����  �)�	%� �.����'	0 ���'� (2549: 12-13) ���ก�.��2��
)'��ก�'��� ��!������ ?� �ก#�+����%�$�K��ก����ก��0�$	 >� )',��%���
	$�#���ก��
��%�*@�-��%>��������-��%>��"�ก "������$���%�ก���#���	�0��	$ "��ก���)
�	$ �
��)
�	$ 
���0)�!��)',��%����&&)� �-> �%).���%�#���Q
!���.����%$�%���-����0�#��	!��
-��&���%��Q
-���
�����.+���  

�)���,�� ��-
	$ (2552: 1) ก�.���.� ก��-�p��)'��ก�'�%	�0.�	 ��� +.���ก�
�กก��
�#���	�0��	$*��
#���� �����ก��&ก��ก��-�p��)'��ก�'�ก��&�*@��	 ��� �ก	�!���ก�&&)��)ก�� ���
�)ก���� +�ก����.����ก�����*�����$�%> ������*@���Qก�������-�$	ก��%�� 2�ก����ก�.� "�%.��" ����+X.

���"��+�>�$#�+�	�-> ��%.�+���Qก����-�$	ก��%�0.�������ก ก��$#�+�	กQ>��	,�ก��-�p��)'��ก�'�
�	,�+�� ��� �#��+���Qก���&�.��%.������-�$	ก��%�0.�������ก �����ก��&ก��+�ก��Qก����-�$	ก��%
�� 2�ก����ก�.� "��" ����+X.
��+��������-> ����	%�����Qก����-�$	ก��%�0.�����?�#�n ก���+�������
��2>�
�*@��	,�ก��-�p��)'��ก�'��� %�
)�%).�+%���+���Qก�ก	�ก����%��&�&&���-�$	ก��%�� ����+X.�+Q�
�.�������#��**d	&�$	
�ก����*@�)'��ก�'�*��
#�$�� 

�%��� ����ก)� ���'� (2548: &����.�) ����#�ก����ก���	
���ก� ��ก�&������ก��
-�p��)'��ก�'�-��*����(!����ก��ก�� 0���*���  1 %+��	��������0E�z����0��%� -&�.�  
��
�กก��*��0)%*d	&�$	ก��"�����)'��ก�'�&�'1	$$�%����)�,���$�(%+��	��������0E�z
����0��%� -.�. 2547-2552 ?� �!��%���E�-*tX+������%$���ก��!����ก��ก�� 0���*���  1  
�����������ก��-�p��)'��ก�'�-��*����(!����ก��ก���*@� 5 ���� ����ก. ������ก��-�p��
)'��ก�'���ก��ก��������%��� ��ก���	0�ก������	0�0�- ����)',��%�� �*@���ก� ������ก��
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�	0�0��	$ ������%��%��2���E���$.��*�����������&�� �0������� ���������%��%��2���
��"�"���������&�� �0������� ��ก
�ก��� �0���$�( *��'� ���'� (2553: &����.�) ��ก����> ��
��*�&&ก��
��ก�����������-> ����	%�����)'��ก�'���%�%��/���(!������0���� -&�.� 
)'��ก�'���%�%��/���(!������0���� (Reconciliation) >� )'��ก�'���$��&)��� ������
�+��+Q�2����%�.�%%>��.�%�
+�>���%��%�� (Unity) ��%-��
�.�%ก�� (Satisfy) ก�����- 
?� �ก�����ก�� (Respect) ก��0.���+�>��ก>��ก��ก�� (Help) ��%�%.�+Q��ก.$�� (Unself Centered) 
+�>�%�
	$�#���ก�-> ��.����% (Conscious) ���%���%�+Q�-���$���ก�� (Agree) 

���������
��)*����.� +��ก	����������ก��-�p��)'��ก�'��*@�ก����������	%�&&
������-�$	ก��%�� ����2����%��+�>���ก�'�*��
#�&)� ?� ��*@�*t

���� �.����	%�+� "&)�"  
*���&��%�#���Q
��+����� ก��������ก���#���	�0��	$ "��%�ก���#�)',��%�!��%���%���� 
ก�&ก	
ก��% ��%��2*��&$�������)'��ก�'�$.��!���$.��%	$	$.��n ��� ��ก
�ก���ก��-�p��
���-��ก�%�)��(�� ��%��2�����)'*��"�0�(���$����$.����&&)� ���%���*�����0�$	 �*@��	 ��� 
�ก	�!���ก�&&)��)ก�� ����)ก���� 
 
���9���������>�:��=������ก��������
����ก?@ก�� 

�:?ก�������ก��������
����ก?@ก�� 
 ก����ก��$���*��-��� %��	�,	-�$.���$��ก�'(!���	�	$��ก��ก������ %���%�$ก$.��ก�� 
�0.� ����	
���� ก�.��2����%�$ก$.������> ���-� �����  ก�XX���$�( +�X���	ก	
 (2551: 63) ��ก��
��> �� )'��ก�'�!���	�	$%+��	�����������	����	"�p$�%�ก'1(�#���ก���'�ก��%ก��ก��
�)�%��ก�� ��ก���	
��-&�.� �	�	$0������	�	$+X	�%������$.�)'��ก�'�!���	�	$�*@�ก��
*���%	�$����!���	�	$%+��	�����������	����	"�p$�%�ก'1(�#���ก���'�ก��%ก��ก��
�)�%��ก��"����%�$ก$.��ก�� �%> �-	
��'��*@��������-&�.� �	�	$%������$.�)'��ก�'�!��
�	�	$�*@�ก��*���%	�$����!���	�	$%+��	�����������	����	"�p$�%�ก'1(�#���ก���
'�ก��%ก��ก���)�%��ก���ก>�&�)ก�����$ก$.��ก�� �ก��������)',��%
�	�,��%�� �%.-&��%
�$ก$.�� ��ก
�ก��� -	%-(-��' ��-�)�%,����( (2546: &����.�) ��ก����> �� -�$	ก��%��%
��&�	�0�&!����ก��ก��%+��	��������%#��+� ��ก���	
��-&�.� ��ก��ก���� %��-�$.��ก��%�
-�$	ก��%��%��&�	�0�&�$ก$.��ก����������%��&�	�0�&$.�$�������ก��ก���#�!��$���� 
�����%��&�	�0�&$.�ก����ก����.������ �#�+��& 
	$$(E	XX� 0)%��� ' ��),�� ���'� 
(2554: 67) ��ก����> �� ��$��ก�'(�	�	$%+��	�����������	����	"�p 0���*��� 1 ��ก���	
��-&�.� 
�	�	$+X	����0��%���$��ก�'(%+��	�����������	����	"�p$.��ก����.��%�����#��X����2	$	  
���
�กก��-	
��'�.��/�� �-&�.� �	�	$+X	�%���$��ก�'(�	�	$%+��	�����������	����	"�p���
ก�.��	�	$0�� �%> �-	
��'��*@��������-&�.� �	�	$+X	����0��%���$��ก�'(�	�	$%+��	������ 
�����	����	"�p�������ก������ �.�����%2.�%$� ��%����&)�	ก -���%�������$�(����	�*�  
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����r����$���0��	$�$ก$.��ก����.��%�����#��X����2	$	 "���	�	$+X	�%�����&��$��ก�'(!���	�	$
%+��	�����������	����	"�p���ก�.��	�	$0�� ����ก. ���ก������ �.�����%2.�%$� ��%����&)�	ก 
���-���%�������$�(����	�*� ��!'��� �	�	$0��%�����&��$��ก�'(�	�	$%+��	�����������	����	"�p
���ก�.��	�	$+X	� ����ก. �r����$���0��	$  

 
A�B�9Cก�������ก��������
����ก?@ก�� 
ก����ก��$���*�0���*��� %��	�,	-�$.���$��ก�'(!���	�	$��ก��ก������ %���%�$ก$.��ก�� 

�0.� )'��ก�'�!���	�	$�$.��0���*�����%���%�#��X�$ก$.��ก����ก�*$�%-�p��ก��!��������
�E�-������% �����  �������� �%��0ก)� (2525: 39) ���ก�.������.� �	�	$0���*���  1 +�����%�#���Q

���0	��	0�ก�� $���ก���!���
$�����!���
*tX+�"�ก ����+���ก��ก�'(!��$���� %���%�*@�%	$� 
��ก-��ก�&�-> �����0�&��%ก���*@�ก�).% �)E�-����&����%�������%�����กก������$> ��$�� �!���.�%
ก	
ก��%�)ก*���E�!��%+��	������ �	�	$0���*���  2 %�ก�ก	���%�%.-��
��%+��	������ &������
��
�&> ���������ก�/�n �%.�	����	�����ก�&�E�-�� ��* 2�ก����	������%.�����&ก������
��. �����ก�.�
$����!����%��&�	�0�& �	��	 %���	%�������%�*@��&&���!��ก�).%�.���ก	���p�,��%�-> ��r��
!��� �	�	$0���*���  3 %���p�,��%�����ก��ก�'(��%�*@����.�/-��ก�).%���%�ก%���%	��+Q��$ก��ก
ก������ .��	�%�������ก�� �	-�ก�(�	
��'(%+��	��������.���)���� ����	�	$0���*���  4 %����"��%
�+���%���
��ก%+��	������ �%.���
��p�,��%��%�*@����.!���	�	$ �%.��%��&���&��&*���-'�
!���	�	$ก����� ���
��> ���.��$�� "���/-��0��	$+���
�ก�� �����
&*�	XX�$���*���� �������
ก�& -	%-(-��' ��-�)�%,����( (2546: &����.�) ��ก����> �� -�$	ก��%��%��&�	�0�&!��
��ก��ก��%+��	��������%#��+� ��ก���	
��-&�.� ��ก��ก���� ��ก��0���*��� $.��ก��%�-�$	ก��%
��%��&�	�0�&�$ก$.��ก�� ��������%��&�	�0�&$.�$�������ก��ก���#�!��$���� �����%
��&�	�0�&$.����% ��ก
�ก��� �ก�� *|����$ (2554: 60) ��ก����> �� ��%��&�	�0�&$.�$����
!����ก��ก��%+��	�������ก�%&�'1	$ ��ก���	
��-&�.� ��ก��ก������&0���*���  1 �����ก��ก��
����&0���*���  3 %���%��&�	�0�&$.�$���� ������%��%-��,(����&����$ก$.��ก��  
 

ก�5=�
�����A�ก�������ก��������
����ก?@ก�� 
ก����ก��$���*�ก�).%��!��	0��� %��	�,	-�$.���$��ก�'(!���	�	$��ก��ก������ %���%

�$ก$.��ก�� �0.� ����	
���� ก�.��2����%�$ก$.������> ��ก�).%��!��	0� �����  !��X��� !#�?.����$�( 
(2542: &����.�) ��ก����> �� -�$	ก��%��%��&�	�0�&!����ก��ก��%+��	������%+	��
��ก���	
��-&�.� �	�	$�� ��ก��$.����!��	0�%�-�$	ก��%��%��&�	�0�&�$ก$.��ก�� �������ก�& 
�2	��-� #��� (2546: &����.�) ��ก����> �� -�$	ก��%��%%��	�����$����!���	�	$����&
*�	XX�$�� %+��	�����������	����	"�p ��ก���	
��-&�.� �	�	$�� ��ก������!��	0��� $.��ก�� ���
�	�	$�� %��.���.�%��ก	
ก��%�	�	$$.��ก�� %�-�$	ก��%��%%��	�����$����"����%�$ก$.��ก��  
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�%> �-	
��'��*@��������-&�.� ������%��&�	�0�& ��%�0> �%� ���$���� ��%�*@�����#� ��%
���� �����%?> ���$�(�$ก$.��ก�� ��ก
�ก��� -	%-(-��' ��-�)�%,����( (2546: &����.�) 
��ก����> �� -�$	ก��%��%��&�	�0�&!����ก��ก��%+��	��������%#��+� ��ก���	
��-&�.� 
��ก��ก���� ��ก��'��� �$ก$.��ก��%�-�$	ก��%��%��&�	�0�&�$ก$.��ก����������%��&�	�0�&
$.�$�������ก��ก���#�!��$���� ��%��&�	�0�&$.�ก����ก����.������ ��%��&�	�0�&$.�
�2�&�� �����%��&�	�0�&$.����% �#�+��& 
	$$(E	XX� 0)%��� ' ��),�� ���'� (2554: 67) 
��ก����> �� ��$��ก�'(�	�	$%+��	�����������	����	"�p 0���*��� 1 ��ก���	
��-&�.� �	�	$�� ����� 
��ก�).%��!��	0��� �$ก$.��ก�� %���$��ก�'(�	�	$%+��	�����������	����	"�p "��E�-��%��� 
��������$ก$.��ก����.��%�����#��X����2	$	  

 
��>�ก�����B��"<�����������ก�������ก��������
����ก?@ก�� 
ก����ก��$���*��	,�ก����������!����&����� %��	�,	-�$.���$��ก�'(!���	�	$��ก��ก��

���� %���%�$ก$.��ก�� �0.� ����	
���� ก�.��2����%�$ก$.������> ���	,�ก����������!����&��� 
�����  ก�XX���$�( +�X���	ก	
 (2551: 63) ��ก����> �� )'��ก�'�!���	�	$%+��	�����������	�- 
���	"�p$�%�ก'1(�#���ก���'�ก��%ก��ก���)�%��ก�� ��ก���	
��-&�.� �	�	$�� %�ก���&�%
��������$.��ก��%�)'��ก�'�!���	�	$%+��	�����������	����	"�p$�%�ก'1(�#���ก���'�ก��%ก��
ก���)�%��ก��"����%�$ก$.��ก�� �%> �-	
��'��*@��������-&�.� �	�	$�� �����&ก����������$.��ก�� 
%������$.�)'��ก�'�!���	�	$�����	0�ก�� �	0�0�- ����)',��% 
�	�,��% ����������%  
�$ก$.��ก�� ก������&��%�$ก$.��!��)'��ก�'���ก�������!���	�	$
#���ก$�%ก���&�%
���������*@�����. �	�	$%+��	�����������	����	"�p�� �����&ก���&�%���������&&��+������ก�&��Qก 
%�)'��ก�'���ก������������	0�ก�� �	0�0�- �$ก$.��
�ก�	�	$�� �����&ก���&�%���������&&��ก
2��%%�ก�ก	��* �#�+��& 
��)'� ��%>�� (2555: 101) ��ก����> �� )'��ก�'�ก��������������ก��
�#�$����!����ก��ก�� +��ก��$�&�	+��,)�ก	
&�'1	$ '�&�	+��,)�ก	
 %+��	��������%#��+� 
��ก���	
��-&�.� ��ก��ก���� �����&ก���������������	,�$.��ก�� %�)'��ก�'�ก��������������ก���#�
$���� ������ก���*|��
��&"�ก���� 
������ ���������%��&�	�0�&$.�ก�������!��$��$ก$.��ก�� 
?� ��%.�*@��*$�%�%%$	K���� $������ "����ก��ก���� �����&ก�����������&&*��0�,	*�$�
��$ก$.��ก�&
��ก��ก���� �����&ก�����������&&*�.��*������� ���������
��> ��%�
�ก �����%���*t

)&������  
%�ก�����������&&*��0�,	*�$�%�ก!��� �#��+���ก��ก�����
�ก�� 
���%��&กd�ก'1(�����% ���������� 
�
���.�.�%ก�� ��%��&��%	��+Q�!������> � �.����+���ก��ก��%�ก�����������������ก�� �.����ก��ก��
�� �����&ก�����������&&*�.��*������� 
���%��&��%	��+Q�!������> ����� �����$������+�"����.�
�-> ��� 
����$����������% ���%���%�0> �%� ���$�������  
 
 



 31 

����<�����D9���������������ก���?�
��� 
9���������������������ก���?�
��� 
%+��	�������ก�$����$�(�*@��2�&���)�%��ก���� �*|����+��ก��$����ก���ก�$� 

�*@��+.���ก!��*�������� "��2>�ก#���	�
�ก"�������r~ก+����*��2%ก�	ก��%�%> � -.�. 2460 
$.�%����!�������กK���!����*@��	�������ก�$����$�( ���-�p��$.�%�
�ก���� �ก.�$����*@�
%+��	�������ก�$����$�( "��%�-����0&�XX�$	%+��	�������ก�$����$�(/&�&��ก �%> ������  2 
ก)%E�-��,( 2486 $.�%���+�.�� -.�. 2486�2504 %�-����0&�XX�$	%+��	�������ก�$����$�( 
��%2�� 6 /&�& ���-����0&�XX�$	%+��	�������ก�$����$�( -.�. 2541 >�/&�&*t

)&�� ���
*��ก������0ก	

��)�&ก�� /&�&ก��z�ก� ��.% 115 $����  15 ก �����  24 %���% -.�. 2541  
���*t

)&��%+��	�������ก�$����$�( ?� ��*@�%+��	������!����K����#���	�E��ก	
�-> �����
�"�&��ก��ก��
��"�ก�����ก����ก��!����K&���&.��*@� 4 �	����!$ 1 "��ก��
��$��� 29 
'� 9 �2�&�� 14 �#���ก ��� 1 ����( "��%+��	�������ก�$����$�(���ก#�+���"�&��ก��
&�	+�� �	����!$ *��0X� *'	,�� �	�������( -��,ก	
 �*u�*����( ��ก��ก�'( �����$��ก�'(  
��������� (%+��	�������ก�$����$�(.  2555: 1,4-6) 

�1����ก����������������  
�	����!$&���!�: ����&�'1	$��ก�� �	
��0������ -�p���	0�ก�� &�	ก���	0�->��K�� 

&�	+��"��ก��-	��� *�������%�.�%%>�����0�$	 
�	����!$ก#��-����: �.����	%�	
��0������ -�p���	0�ก���-> �E�$����$ก �������% 

�*@���	���!��	0��ก�$� 
�	����!$�����0�: �.����	%��%�!�%�!Q�����	0�ก���-> �ก��&�	ก��E�$������ก 
�	����!$�/�	%-���ก���$	 
��+����ก���: �����"�ก�����ก����ก�� -�p���	0�ก�� 

�-> �E������ 
9��A!� ��9��>�� 

 %+��	�������ก�$����$�( �*@��2�&���� %�*'	,��%).�%� � ��ก���� ��%��������+�  
���-�p����%����+��ก	���%�
�	X��ก��%���E�%	*tXX� �� �-��&-���%�����	0�ก�� 
�	�,��% 
���)',��% $���
��*@����0���#��	�����>&����
$���%'(�� ��!�����% �-> ���%����. ��%�
�	X  
�����%�*@������!��0�$	 
 ��
����?�� 
 %+��	�������ก�$����$�(�*@�%+��	�������� %���%�*@���	�����	0�ก������&����0�$	  
%�������*@��� ��%��&��%�$�K����ก� �*@��ก��#���ก�����%E�%	*tXX� �-> �-�p��*����� 
��.���� ��>� ���%��#���
$.������*��0�%"�ก 
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:��>ก�� 
���%E�%	*tXX���������-�p����(��%����� +��ก+��� �������� %�*tXX� ����+$) �����  

���.��)',��% ���%�
	$�#���ก�-> ��.����% $���
������������� %�%�$�K�� ��%��2�!.�!����� 
��$���"�ก "��%�ก��&�	+�����-��ก�!��%+��	��������.��%�*���	�,	E�- �.�%-�p��ก�&0)%0�
�����&�	�0�&$.����% �-> ��*@�ก��ก�#��X��ก���#�*������*��.��%���)ก���%� �� "��
%+��	������� %�-��,ก	
�&.���ก�*@�����$.��n ������ 

-��,ก	
����ก����	$&�'1	$ 
����&*�	XX�$�� *��ก�����&�$�&�'1	$�������&&�'1	$��ก�� ��ก�+�>�
�ก�*|�

"�กก������ก���#���"�"�������> �ก������� ����%���� �)���E�%	E����%��0���ก�������ก�����
���-�p��+��ก��$��� ����%�� $��ก�&��%$���ก��!�����%����������ก�&ก��-�p��*����� 
$���
��������%�!�%�!Q���ก����	$&�'1	$�+��*@���	�����	0�ก���)ก��!� "���/-����!�����
ก���ก�$�?� ��*@���0�-+��ก!��*�������� ��ก
�ก��� %+��	�������ก�$����$�(���%�"��ก��
�+ก	
��ก�����ก	
ก��%���	%+��ก��$��-> ��-	 %-����%��� ���*���&ก��'(?� �%).��������������*@�
����(ก����+.�ก������������%��%��2�����ก�*��&�0����%��.��%�)'E�- 

-��,ก	
�����)����&��)�ก���	
�� 
%+��	�������ก�$����$�(�.����	%ก���������%�!�%�!Q�����ก���	
��"��
������)�

���&��)�ก���	
���+�ก�& '�
���( ��ก�	
�� $���
��.����	%ก���	
������&&�'1	$��ก�� �-> ������
��ก�	
���).��+%.����
�ก�+�.���	��)�+�)��	
��E���� "���&*��%�'��.��	�����&*��%�'��	�������
!��%+��	������ ���
�ก�+�.���	��)�+�)��	
��
�กE����ก ����E���ก0������(ก�$.��*����� 
 -��,ก	
����ก��&�	ก������	0�ก�� 
 ก��&�	ก���	0�ก���*@�ก�����&��)�ก��-�p��*����� "��%+��	�������ก�$����$�(
�*@�����(ก����#���	�ก���+�&�	ก���	0�ก����.���*@���&& %�ก��r~ก�&�%2.�������(��%������
��"�"�����.���% ��������&����2	 � ����&*����� ����&����0�$	 �&�.ก�&ก��ก��$)���+��ก	� 
����(&.%�-�����,)�ก	
�� �0���(��%���������$ก��% �-> �-�p���*��.ก��*��ก�&ก���0	�-�'	0�( 
�����.�����
�	� 

-��,ก	
����ก���#��)&#��)��	�*��p�,��% 
 %+��	�������ก�$����$�(%).��.����	%ก���������%����.)',��% ���&��)�
�	�*��p�,��%�����)��ก�(��������������� *���-'� �	�*��p�,��% ��"�ก��$.��n $���
� 
�>&����)�%ก��'(�+.���%�*@��ก�$����$�( ����������>�!.�������p�,��%���ก���ก�$�  
�-> �����.�.%+��	���������*�����0�$	$����* 

-��,ก	
����ก	
ก��%�	�	$ 
"�	�	$ >� +���
!��%+��	������" %+��	�������ก�$����$�(���	%�������%�!�%�!Q�

���*���&ก��'(��ก���#�ก	
ก��%$.��n ����E�������E����ก%+��	������ ���&��)�0%�%
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ก	
ก��%�	�	$���������	0�ก�� ���% ก��� �	�*��p�,��% ��$�� $���
����� 
�������	ก��  
�����	E�- ����	 ��#������%����ก$.��n �ก.�	�	$���)ก'�����)ก�	����!$ 

-��,ก	
�����	�����%-��,( 
�������>�!.���-> �ก��-�p����.ก���*@�%+��	������0����#�����&"�ก (World Class 

University) "�����ก����+��ก	���%�.�%%>�ก�&�2�&��ก����ก������2�&���	0�ก����$.��*�����
��.���*@���*,��% -�p����ก�E�-��. "�	����������0�$	" (International College) ���	%�����
��ก�E�-!��+�.����� &)��ก�����	�	$ �-> �-�p��%+��	�������+�-���%�����&ก��-�p��!��
E�%	E����0��$������ก�/����$�����*�&&!�� "*��0�%����Kก	
���?���" (ASEAN Economic 
Community) ��������&ก���!.�!����������ก�   

-��,ก	
������"�"����������� 
%+��	�������ก�$����$�(�*@�%+��	�������� ����ก���#���"�"�����������  

%��0���ก�������ก����� ก���	
�� %��+�&�	ก���ก.���% $���
�ก��&�	+��
��ก�� �-> ��+��)ก�
���������������$���� ���	%��%�!Q��ก�.� "���#���>�!.����%��Q����%��0�ก�&��&&������(���
��&&������ �#��+���%��2�!��2��!��%�������%�������)ก�� �� �%+��	����������	����!$ "��%�
��>�!.���� �0> �%"���&�)ก���������+�.���	����!$ �-> ������&��&&ก�������ก���������ก� 
ก��$	�$.��> ������+�.���	����!$ ���ก��*��0)%������	����(�&�.ก�&ก�����&��)�ก���0���&&
�	��Qก����	ก�(0.��*d	&�$	��� "��%�+����%)��	
	$�� +���*d	&�$	ก���������� E���$.��*����� 
�������(&�	ก��%��$	%������� �%&��'(�������%�� �-> ����	%�������ก������ก�����������+�ก�&�	�	$���
&)��ก� $���
�-�p����&&�%-	��$��(�%��2������-> ������&����	
���� $����0�!����%��%��2 
��ก��#���'��%��Q�����-> ���������( ���-�p�����������������&�����>��
�2������&
�)$��+ก��%!��*����� 

�9E�9��
��� 
1.  �����"�ก�����ก����ก�����ก������������ +��ก+��� ����ก����ก������&&ก����ก��
��ก��&&���ก����ก��$�%��,������+��ก.����0����*��0�0� 

  2.  ��	$������� %�)'E�- 
3.  �������(��%������2.������	���ก������!��	0�$.��n �-> �-�p��0)%0��+���%��2

-� �-�$���������.���� ��>� �����%��20���#��-> �ก��-�p��*����� 
4.  �.����	%ก��
��ก����ก���-> �gh��g���%�0> �%� �!��*����������%%� ��!����K 
5.  -�p����&&ก��&�	+��
��ก���� %�*���	�,	E�- %�,��%�E	&�� %���%"*�.��� ���

�.�%��&�	�0�&$.����% 
6.  -�p��ก��
��ก����ก������	
�������	������$�(�� �ก� ��!���ก�&��+�� �	������$�(

�)!E�- �	������$�(ก��ก��� �����!��� �ก� ��!���ก�&)'E�-0��	$!��*��0�0� 
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7.  �.����	%ก��
��ก����ก������	
�� -���%�������	%�����
	$�#���ก���.��	�%�� ����% 
��ก����)��ก�(����#��)&#��)��	�*��p�,��%��� 

��ก��ก��� 
3%).���������$�(�+.���.��	� �-> ���%ก	������.��!��0�$	= 
�����ก��� 
�#���ก�� %).�%� � ��������( ��%�� 

 
 

�����ก���������������ก���?�
��� 
%+��	�������ก�$����$�(���%�ก��
���#����*d	&�$	��0ก�� 4 *� -.�. 2552-2555  

�����E�%+��	�������ก�$����$�(��)%�$	$����$.��ก��*��0)%������  9/2552 �%> ������  28 ก������  
-.�. 2552 "��%�ก��)�,(�� �������ก�&��$��ก�'(�� �*@��� ��%��&"���� ��*!��%+��	�������ก�$����$�( 
>� ก���*@�%+��	�������+.���ก!��*������� %).�����ก��
��ก����ก������&�)�%��ก����!�
ก���ก�$������!��� �ก� ��!���ก�&ก���ก�$��-> �ก��-�p��*����� ���%�*����Q��)�,���$�(
�/-���� �ก� ��ก�&ก��
��ก����ก���-> ���%%� ��!����K����!��ก�$� �����*�ก����ก�� 2553 
�E�%+��	�������ก�$����$�(�+Q�0�&�+��&���ก��ก#�+����$��ก�'(����#���	�ก����.��
�	�
��
�-> ����	%�����ก����&��������%�!���
�ก.�	�	$ &)��ก� ���&)��� ��*���0���
��	 �!��� "��
�#���	�ก���.!���ก�&ก��*���%	�)'E�-E����ก��&��% �� %�$��&.�0���+%.�ก� ��ก�&��$��ก�'(���
��ก��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�( ก���&�����$��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�( 
����.��ก��-	
��'�!���� *��0)%'&�����������)'�)p	����E���+������� 
�ก���� � 
�E�%+��	�������ก�$����$�(��ก��*��0)%������  5/2554 �%> ������  23 -��E�% -.�. 2554  
�����)%�$	�+�ก#�+����$��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�( >� (%+��	�������ก�$����$�(.  
2555: 62) 

1.  �#���ก�� (Integrity) %�
	$�
����% %���%?> ���$�( �)
�	$ %�)',��% %�
�	�,��%  
2.  %).�%� � (Determination) %���%$����
%� � %���%���� %���%�	�	���)$��+�  

%).�����%��,	L��ก���#���������ก��*d	&�$	��n 
3.  ��������( (Knowledge creation) �*@�����r���� %���%!��!�������+���%��� 

��%��%��2��ก�������%��.����)'.�
�ก��%���%�ก����������$ก��% 
4.  ��%�� (Unity) %���%�.�%%>��.�%�
 ���
�ก*����*����% ��%��2�#�����*@���% ���

��%��2&��'�ก���0> �%"��������$.��n �����.���+%���% 

 ��@ก"� 
ก�������� %+��	�������ก�$����$�( (2554: 4) ����+�#�
#�ก����%!���#���ก�� ����.�  

%���#��
 0.���+�>��-> ���.�%��� %���%��������-> �*��"�0�(!���.����% %���%�)E�-�.�����%
2.�%$� %���%%����� %�ก���0����-��ก�!��+�.�������.��)�%.�   
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�#���ก�� +%��2�� %�)',��% 
�	�,��% %�
	$�#���ก���$��+��ก����%�#��X!��

����&��'�	0�0�- %��#���ก����%�*@���� ���%���%��ก �����%��ก-��$.�����2	 � 
(%+��	��������0E�d����0��%�.  2554: ������() 

�#���ก�� +%��2��  %���%�	�0�&0� ���  %���%������
$.�&�* �%.*��-�$	0� � %).��#��$.
��%�� %�
	$�
�� �.���� �*@����%����,��% )',��% ���
�	�,��% (&�	���  ?�g�(&	� -���  
#�ก��.  
2556: ������() 

�#���ก�� >� ก��%�)',��% �E�-)'��%��%�� $�%-
���)ก�%/&�&��0&�'1	$��2�� 
(��0&�'1	$��2��, 2544) )',��%�*@� �	 ��� %�)'.� %�*��"�0�( �*@���%����% �*@�%"�,��% 
�*@���> ��*���&*�����
�+��ก������%0� � ก���&�* �r���%�� ����*@���> ��ก��$)�����ก��� 
�+��ก	���%�����ก�	� 
 ���������
��)*����.� �#���ก�� +%��2�� %�
	$�#���ก ����%%���#��
 0.���+�>��-> ���.�%���  
%�)',��% 
�	�,��% ����	�0�&0� ���  ?� ��*@���> ��*���&*�����
�+��ก������%0� � ก���&�*  
�r���%�� ����*@���> ��ก��$)�����ก��� �+��ก	���%�����ก�	� 

 
�5=����� 
ก�������� %+��	�������ก�$����$�( (2554: 4) ����+�#�
#�ก����%!��%).�%� � ����.� 

%���%!���+%� ��-��� ������ก���#���� %���%����ก� ��ก�&����� �#� �%> �%�*tX+���ก���#���� 
%�ก
������������+��+$)���-> �ก��$���	��
��� %���%%).�%� ��� 
��#�����+����Q
 �%��.�
�%�
�)*���   

-����-)'�E�'( ("�E' "�E'
	$�"$.  2553) ����+���%+%��!����%%).�%� � ����.�
+%��2�� ��%��%��2 ��%�-���-����%�� 
�gt�r���)*���$.��n �� �ก	�!���!'�*d	&�$	ก	
ก��% 
"�����+��ก�	�,	&�� 4 �!��%�0.�� ��ก��&��ก��*d	&�$	ก	
ก��% �������ก. 

1.  /���� >� �$Q%�
�#� ����ก. %���%$���ก���� 
��#�%��
��ก�� 
��#��
�r���ก�� 
��#��	 ����� 
���.��%�  

2.  �	�	�� >� �!Q��
�#� !����#��	 �����������%-����% �����%.���2�� ����
��ก	� 
กQ�!Q��
�#� 

3.  
	$$� >� $����
�#� %��

�
.� �#��	 �����������%rtก�r� ����
��.��%� %��

�
.� 
�*@��%�,	   

4.  �	%���� >� �!���
�#� %���%�����%��%��2���	 ��� �#� �#�������%-	
��'�  
+%� �$��
��& %�ก�������� ����� $���
�+��	,��ก��!*��&*�)� 

�#���ก���'�ก��%ก��ก����ก��!���->��K�� (2551: 222) ����+���%+%��!����%
%).�%� � +%��2�� )'��ก�'��� ������ก2����%$����
�����&�	�0�&��ก���#�+����� ก���������
��%�-���-����% ���� �-> ��+�����#���Q
$�%�*u�+%�� 
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ก�%�	0�ก�� (2545: 4) ����+���%+%������.� +%��2�� ��%��%��2��ก���0�-���ก�� 
-����
 ������%-����%��ก��ก���#��	 ���n �+�&���)�*u�+%����.����������(����+%���% 
�%.��%�-�ก�&�)*���+�>�*tX+��� �ก	�!�����.���.��n 

���������
��)*����.� %).�%� � +%��2�� %���%!���+%� ��-��� ������ก���� 
��#���� 
�+��#���Q
$�%�*u�+%�� �%��.�
�%��)*���$.��n �ก	�!���!'�*d	&�$	ก	
ก��% �%.��%�-�ก�&�)*���
+�>�*tX+��� �ก	�!�����.���.��n "�����+��ก�	�,	&�� 4 ����ก. 1. /���� >� �$Q%�
�#� 2. �	�	�� >� 
�!Q��
�#� 3. 
	$$� >� $����
�#� 4. �	%���� >� �!���
�#�  

 

����
���� 
#��.� 3��������(= ���� -
���)ก�%/&�&��0&�'1	$�2���+���%+%���.� ������+�%�  

�+��*@�!��� ���%	$� (��0&�'1	$��2��, 2544) 
ก�������� %+��	�������ก�$����$�( (2554: 4) ����+�#�
#�ก����%!����������(  

����.���%��2$���% !���/�.���% �*���% +�>�
�&�
��%��� ��%��2�#���%��� �� ����� 
%�*���)ก$(ก�&����� �#�+�>��2��ก��'(�+%.n %�ก���#���%����> ��� �ก� ��!���%��0���ก���#���� 
��ก�+�>�
�ก ��%����� ����� %���%�.����.���ก��	��	����+(��.���*@���&& ก������+�
��%����+%.n �-> �-�p��$���� %�ก�������������+%./-�p�����!��$������.��$.���> �� %���%
�.����.� ��%��2�0�$����!��ก���	����+( ����*��� ��%��2�0�E���$.��*����� ����gt� -�� 
�.������!��������.���-���-�$.�ก���0���� ��%��2�0�E������ ����gt� -�� �.�� �!��������.��
2�ก$��������������( ��%��2�0��)*ก�'(/��"�"���/�%-	��$��( �-> �����+���%������ก��
�> ���� 

����E� ��-+���	� ' ��),�� (2544: 43)  ก�.��.� ��������( >� %���%	���������(  
�� 
�	�����(��%����+%.�� �*@�*��"�0�($.����%  ?� �ก�ก�	���%	"� (����� ����)"����.  2550: 30; 
�����	�
�ก Guglielmino.  1977) ก�.���.� ��%	���������( �*@���%ก������ ��ก������  
%���%��%��2	��ก�*tX+� �����%��%��2	��	,�ก�����������> ��n +�� ����+����	,�  

��%	���������( +%��2�� ��%��%��2�� �#��X��.��+�� �!��%�)��(?� �%�)'E�-
%�กก�.���%��%��2�����> �n %�ก$> �$��$������� 0�&ก���*�� ���*�� 0�&�� 
�������#� 
�	 ��+%.n ก����� 
�	����$���	��
����$����� %���%���ก������ก�+Q� *��&$������� �����%
ก��$>��>������ก���ก�*tX+� 

ก	�g��(� (���� ����	����(.  2527: 29-30; �����	�
�ก Guiford.  1967: n.d.) ก�.��2��
��%	���������(�*@�ก���ก�*tX+�!��&)� �*@�ก��	��� ก.��+��ก	��	 ��+%.n !��� �����%��2
�#�%�*���)ก$(�0��+��ก	�*��"�0�(��� ��%	���������(����*@���%	�+�����.%)% (Divergent 
Thinking) ?� �*��ก�&������ก�'� ������ 
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1.  ��%	��.����.� (Fluency) >� ��%��%��2����%����ก��	�+�#�$�&���
��.���.����.� �����Q����	����+���#�$�& 

2.  ��%	��>�+�).� (Flexibility) >� ��%��%��2��ก��	�+�#�$�&���+���*���E�
+�>�+������ 

3.  ��%	��	��	 % (Originality) >� ��%��%��2����%����+�	��	 ��*�ก�+%. �%.?�#�
�&&��  

��%	��	��	 %��������( +%��2�� ��%��%��2��ก��	��	 ��*�ก�+%. "����%��2�� 
�
�0> �%"����%��%-��,(!����%���$.��n �� %����.����.%)%�+%. ����*@�ก��&��ก���0���%	��� 
����$.��n �-> ��#��*�ก�*tX+������.��%�*���	�,	E�-  (�#���ก%�$�K��ก����0����ก������	0�0�-. 
%.*.*.: 5) 

�����?( (Torrance.  1962: 16) ����+���%+%��!����%	���������(����.�  
�*@���%��%��2!��&)���ก����&��%*���&ก��'(����+%��� �.��%��-> ��������*�&&�+%. 
��%	��+%.n �����	$���+%.n 

���� -��,(%'� (2546: 6) ����+���%+%��!����%	���������(��� ������  
1) �*@�ก��	����	 �*���	�K(+�>��	,�ก���+%.n 
�กก����ก������� �#��+�
	�$��ก�� 

�*@�
�	�!���  
            2) �*@���%	����ก��� ?� ��*@���%	�ก�����ก� ���&?�&?��� %�+�����.%)%���+���
��*�&& ��%	�����ก�'����
��#��*��.ก��	�*���	�K(�	 ��*�ก�+%.n +�>��ก�*tX+���กn ���
�#���Q
  
            3) �*@�
	�$��ก��+�>���%	�rt� ?� �%���%�#��Xก�.���%��� ����*@�&.��ก	�!��ก��
����+���%���%�-	��
�(
	�$��ก�� +�>�ก���#�
	�$��ก���+��*@�
�	�  

4) �*@���%�����ก�� �� �!���
������������Q� �%�
��*@���> ����ก���?�&?��� %�*d	ก	�	��
+�>����%'(�.�%ก�&��> ������n ���%�*d	ก	�	��$�&����$.���> ������n 

���������
��)*����.� ��������( +%��2�� �*@�ก��	�+�����.%)%�� ก.��+��ก	��	 ��+%.n ���
����	$�+%.n !��� �����%��2�#���%����� ����� �����ก
�ก��%����� �����%�*���)ก$(ก�&����� �#�
+�>��2��ก��'(�+%.n ��.���.����.��*@���&& ��%��2�#��*�ก�*tX+������.��%�*���	�,	E�-  
���%�ก������+���%����+%.n �-> �-�p��$��������*@�*��"�0�($.����%��.��$.���> ��  
 


������ 
#��.� 3��%��= ���� -
���)ก�%/&�&��0&�'1	$�2���+���%+%���.� ��%-���% 

�-����ก�� *������ก�� (��0&�'1	$��2��, 2544) 
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ก�������� %+��	�������ก�$����$�( (2554: 4) ����+�#�
#�ก����%!����%�� ����.� 
�+���%�.�%%>���ก���#�����*@�ก�).% %�ก����%��&����+��ก���$	�-> ���.�%��� �%> �%�*tX+���ก��
�#�����*@�ก�).% ���
�กก��*����*����%  

-����-)'�E�'( ("�E' "�E'
	$�"$.  2553) �,	&���.� ��%��%�� %�����ก�� 2 
*��ก�� >� 1) ��%��%�����ก�� ����ก. ก���.�%����.�%�
ก����ก���#����  2) ��%��%��
����
 ����ก. ก���.�%*��0)%*��ก��+��>�ก�����%> ��ก	�*tX+�!��� 

ก��������ก��,	ก�� (2543) ����+���%+%��!��#��.� 3��%��= $�%+��ก)',��% 8 
*��ก�� >� ��%-���%�-����ก�� ��%ก�%�ก���� *������ก�� �.�%�
ก��*d	&�$	����+�&���)��
$�%�� $���ก���ก	������.����������( *���
�กก���������	��� �%.����������*���&ก�� �*@�ก��
��%��&ก��%��+$)�� +�>�����ก�.��%��/���( �0.� �*|��
ก������&gt���%	��+Q�!������> � ��&&�&��
�����������#� ������$�% ��%-���0.���+�>��ก>��ก��ก�� �*@����%��+$)�� ��%��&��%�$ก$.�������p�,��% 
��%	� ��%�0> � *��&$���-> ����.�.�%ก����.�����$	 

ก	$$	-��,( �)
	�ก)� (2540: &����.�) ��%��%�� +%��2�� ��%-���%�-�����*@� 
��#�+�� ��
�����ก�� �.�%%>�ก���#�ก	
ก���+��#���Q
�)�.�������� "���+Q��ก.*��"�0�(�.����%%�กก�.�
�.��$�� 

��ก
�ก��� ��%��%������*@�)',��%!��ก�).%� %�)��(�����$�($.��n �*@�ก���.�%%>�
�.�%�
!���%�0	ก��ก�).%��n ��ก���#���	�ก	
ก��%!��ก�).%�����+�>��	���������ก�� $��ก��
!��%ก�&#��.��$ก��ก ��%��%���*@�)'�%&�$	�� �#��+�ก�).%%��E�-��%����. ��%��%��2�ก
�#�%��0���ก�).%���% "��
��ก	
ก��%$.��n �-> ����	%�������%��%��!��ก�).%0� �0.� ก���!.�!��
ก��� ��%��%���&.��*@� 2 *���E� >� ��%��%�����ก��E�- �*@�ก����%ก��!��ก�).% 
�-> ��#�ก	
ก��%����ก�������%��%�������%	� �*@�ก���.�%
	$�
��ก��	�����������n 
�.�%ก�� %���%	��+Q����	���������ก�� (�	ก	-����������)ก�%����.  2551: ������() 

���������
��)*����.� ��%�� +%��2�� ก��������ก?� ���%��%��2���#��*@�ก�).% 
"��%���%-���%�-�����*@���#�+�� ��
�����ก�� *������ก�� �.�%%>� �.�%�
��ก��*d	&�$	����+�
&���)��$�%�� $���ก�� "���+Q��ก.*��"�0�(�.����%%�กก�.��.��$�� ?� ���%��%�� %�����ก��  
2 *��ก�� >� 1) ��%��%�����ก�� ����ก. ก���.�%����.�%�
ก����ก���#���� 2) ��%��%��
����
 ����ก. ก���.�%*��0)%*��ก��+��>�ก�����%> ��ก	�*tX+�!��� 

��ก
�ก��� ก��ก	
ก���	�	$ %+��	�������ก�$����$�( (2555) ���ก#�+����0�� �-> ��0����
)'��ก�'�!���	�	$$�%��$��ก�'(%+��	�������ก�$����$�( ���������$���� 2 
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$���� 2 ��0��)'��ก�'�!���	�	$$�%��$��ก�'(%+��	�������ก�$����$�(  
 

�����ก�������������� �5���ก�����
�� 
�#���ก�� (Integrity) 1.  ������ก2��ก���%.!����ก� ���	 ���-$	�  

2.  ������ก2��ก��%��	�����$����  
3.  ������ก2����%?> ���$�(�)
�	$����	0�ก��  
4.  ������ก2��ก�����%� �2>�%� ���
����&��'�	0�0�-  
5.  ������ก2��ก��%�
	$�#���ก��&�	�0�&$.��.����% 

%).�%� � (Determination) 1.  ������ก2����%�*@��%).�%� �$����
  
2.  ������ก2��ก���*@��%�
	$�
�r���%��,	L   
3.  ������ก2����%�*@��-�ก�-���-����% 

��������(  
(Knowledge creation) 

1.  ก��������ก2��ก���*@��%�%)%%���0	�-�p��  
2.  ก��������ก2����%��%��2��ก��*���)ก$(��%���  
3.  ก��������ก2����%��%��2��ก��-�p����������(  
4.  ก��������ก2��ก��	�����#����	 ��� �*@�*��"�0�( 
    $.��.����% 

��%�� (Unity) 1.  ก��������ก2��ก���+���%�.�%%>��.�%�
��ก	
ก��%�.����% 
2.  ก��������ก2����%��%��2��ก���#�����.�%ก�&����> � 
    ����#�����*@���%  
3.  ก��������ก$.�����> �������%���-��%�*@�%�)��(  
4.  ก��������ก2��ก�����-��%+��ก+��������������  
    ��p�,��%  

 
�� %�: ก��ก	
ก���	�	$ %+��	�������ก�$����$�( (2555). 

 
+���
�ก����*��,��'�ก��%ก��
���#����*d	&�$	��0ก�� 4 *� %+��	�������ก�$����$�( 

(2555: 62-63) ���-	
��'��&������$.��n !��%+��	�������ก�$����$�(���� -&�.� �����0�
*��"�0�(����������ก�&��$��ก�'( ��%��2
#���ก���"��ก�� $��&.�0�� ����*u�+%�� �� �*@�

)�����!����$��ก�'(��� ���.��!�����*d	&�$	��0ก��*��
#�*� 2554 ?� �����#���	�$�%ก��&
���ก�.�� �����&��)%�$	
�ก�� *��0)%�E�%+��	������� ��ก��*��0)%������  7/2554 �%> ������  25 
ก�กz�% -.�. 2554 %�ก��)�,(�� �ก� ��ก�&��$��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�(��%�����	��  
29 ก��)�,( >� �����#���ก��%� 5 ก��)�,( ����%).�%� �%� 12 ก��)�,( ������������(%� 8 ก��)�,(  
���������%��%� 4 ก��)�,( �����ก��ก#�+�����*d	&�$	��0ก�� 4 *� ����&��������$.��*  
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>���0.�� -.�. 2555-2558 กQ������ก����%�#��X!����$��ก�'("��%�ก��)�,(�� �ก� ��!������.��
*����Q��)�,���$�(��  1 ก����	$&�'1	$�� %���%������%�)',��%  *����Q��)�,���$�(��  2  
ก���������%�!�%�!Q�����ก���	
�� *����Q��)�,���$�(��  4 ก���#��)&#��)��	�*��p�,��%����#���
���?� ���ก��ก�'(��%�*@���� ���*����Q��)�,���$�(��  5 ก��-�p����&&&�	+��
��ก���� %�
*���	�,	E�- (%+��	�������ก�$����$�(.  2555: 63) ��ก
�ก��� %+��	�������ก�$����$�( 
������%�ก��
���#��	
���2�&�� ��> �� )'E�-&�'1	$����&*�	XX�$��!��%+��	�������ก�$����$�(   
"��%���$2)*����(�-> � 1.  ��ก����%	��+Q�!�����
���+�>�����0�&�'1	$�ก� ��ก�&-�$	ก��% 
�� ������ก!��&�'1	$ 2.  �-> ���ก����%-��-��
!�����
����� %�$.�&�'1	$!��
%+��	�������ก�$����$�( 3.  �-> ���ก����ก�'�!��&�'1	$�� ���
���$���ก����&�!���#������
��(ก� ?� ��*@�ก��*���%	���ก��-�p��&�'1	$$�%��$��ก�'( (%+��	�������ก�$����$�(.  2555: 
69) 

��)*����.� ��$��ก�'(!��%+��	�������ก�$����$�(%�ก���#���	�ก��*��0)%-	
��'����
ก#�+����$��ก�'(�� �*@�
)���.��� ����2���%��2��!���	�	$�� �����&ก��&.%�-��
�ก�2�&��ก����ก��
��.���*@���&& ?� �
��#��+�ก���#���	�������&��)� ����.����	%ก���������$��ก�'(!��%+��	������� 
�+��*@��*��.��%��	����2�ก$������0���
�%�ก�	 �!��� 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต 

ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค  
และสามัคคี โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.  ลักษณะของเครื่องมือ 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
6.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 จําแนกเปน ชั้นปที่ 1 จํานวน 4,787 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 
3,933 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 4,238 คน และชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา จํานวน 5,528 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 18,486 คน 

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสติระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามตาราง
ของยามาเน (Yamane.  1967: 886-887 ) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% (α = .05) ไดจํานวนนิสิตที่
เปนกลุมตวัอยางจํานวน 392 คน จากน้ันใชวธิีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
แลวจัดทํากรอบของการสุม (Sampling Frame) โดยมีชั้นปเปนระดับตัวแบงชั้น (Strata) และมีนิสิต
แตละชั้นปเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีใ่ชในการวิจัย 
     จําแนกตามชั้นป  
 

ชั้นปที ่ ประชากร กลุมตวัอยาง 
1 4,787 102 

2 3,933 83 

3 4,238 90 

4 หรือสูงกวา 5,528 117 

รวม 18,486 392 

 
ที่มา: สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  (2556: ออนไลน). 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยมุงศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน ดานสรางสรรค และดานสามัคคี 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ศึกษาเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพตางๆ งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของนิสิต
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในหัวขอตางๆ และรายงานวิจัยสถาบันของกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554: 25) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.  นําขอมูลที่ไดมาสรางขอคําถามที่แสดงถึงคุณลักษณะของนิสิตในแตละดาน โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert.  1932: 1-55)  
ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบบสอบถามมีขอ
คําถามทั้งฉบบั รวมทั้งสิ้น 60 ขอ ดังน้ี 

2.1  ดานสํานึกดี มีขอคําถาม 15 ขอ 
2.2  ดานมุงม่ัน มีขอคําถาม 16 ขอ 
2.3  ดานสรางสรรค มีขอคําถาม 14 ขอ 
2.4  ดานสามัคคี มีขอคําถาม 15 ขอ 

3.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

เพ่ือพิจารณา และเสนอผูเชีย่วชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข 
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3.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try out) กับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งหมดจํานวน 50 คน เพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชวธิีการหาคารอยละ 27  
ของกลุมคะแนนสูง-กลุมคะแนนต่ํา จากน้ันใชการทดสอบท ี(t-test) (Ferguson.  1981: 180)  
เพ่ือคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.761 ขึ้นไปมาใชเปนแบบสอบถาม จากจํานวน 
77 ขอ ไดขอคําถามที่ใชในการวิจัย จํานวน 60 ขอ 

4.  หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.904 

5.  เม่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบรอยแลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพ่ือใหความเห็นชอบแลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 
ลักษณะของเคร่ืองมือ 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของ
นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ ชั้นป  
กลุมสาขาวชิา และวธิีการเลีย้งดูของครอบครัว 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินตนเองเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน ดานสรางสรรค และดานสามัคคี 
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามแบบของ 
ลิเคิรท (Likert.  1932: 1-55) มีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 60 ขอ ซึ่งไดแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดาน
สํานึกดี จํานวน 15 ขอ ดานมุงม่ัน จํานวน 16 ขอ ดานสรางสรรค จํานวน 14 ขอ และดานสามัคคี 
จํานวน 15 ขอ โดยแบงเปนขอคําถามเชงิบวก จํานวน 33 ขอ ไดแก ขอที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 
16, 18, 19, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 59 
และ 60 และขอคําถามเชิงลบ จํานวน 27 ขอ ไดแก ขอที่ 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 
25, 26, 28, 29, 31, 32, 37, 41, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 56 และ 57 

การใหคะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักของคะแนน ในขอคําถาม
เชิงบวก ดังน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอย 
คะแนน 1 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอยที่สุด 
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การใหคะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักของคะแนน ในขอคําถาม
เชิงลบ ดังน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอยที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอย 
คะแนน 3 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมาก 
คะแนน 1 หมายถึง นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด 

 
การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ผูวจัิยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.51-5.00  หมายถึง   นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลกัษณดังกลาว 

อยูในระดับมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.51-4.50  หมายถึง  นิสิตมีคณุลักษณะตามอัตลักษณดังกลาว 

  อยูในระดับมาก 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.51-3.50  หมายถึง  นิสิตมีคณุลักษณะตามอัตลักษณดังกลาว

อยูในระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.51-2.50  หมายถึง  นิสิตมีคณุลักษณะตามอัตลักษณดังกลาว 

อยูในระดับนอย 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00-1.50  หมายถึง  นิสิตมีคณุลักษณะตามอัตลักษณดังกลาว 

อยูในระดับนอยที่สุด 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคดิเห็นและขอเสนอแนะของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี เก่ียวกบัคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน 
อยางเสรี 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  
1.  ผูวิจัยติดตอขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 จํานวน 392 
คน ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 

2.  ผูวิจัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสํารวจนิสิตระดับปริญญาตรีถึงคณบดีแตละ
คณะวิชา จํานวนทั้งสิ้น 392 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามทีมี่ความสมบูรณกลับมาจํานวน 373 ฉบบั 
คิดเปนรอยละ 95.15 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ในการจัดกระทําขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
1.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

เพ่ือคัดแยกแบบสอบถามทีไ่ดรับการตอบไมสมบูรณ หรือตอบไมครบทุกฉบับ และใหคะแนน 
ตามน้ําหนักที่กําหนดไว 

2.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลคาสถิตติางๆ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การวิเคราะหขอมูล 
1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ และหาคารอยละ 
2.  วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอที่ 1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตาม 

อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน โดยการหาคาคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.  วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนิสติตาม 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตวัแปรเพศ วิเคราะห
ขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson.  1981: 178) สวนตวัแปรชั้นป กลุมสาขาวิชา และ
วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของ 
คาคะแนนเฉลีย่เปนรายคู โดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) (Ferguson.  1981: 308) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

1.1 คาความถี่  (Frequency) 
1.2 คารอยละ (Percentage) 
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
2.1 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอ  

โดยการใชการทดสอบที (t-test) (Ferguson.  1981: 308)  
2.2 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) 
3.  สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง 2 กลุม ใชสถิติการ
ทดสอบที (t-test) (Ferguson.  1981: 178) 
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3.2 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
(Ferguson.  1981: 308) 
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                                             บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และ
สามัคคี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตวัแปรเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดู 
ของครอบครัว  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือใหการแปลความหมายของขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณ 

และตวัอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
n แทน    จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 

 แทน    คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df  แทน    ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
SS แทน    ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน    คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
t แทน    คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
F แทน    คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
p  แทน    คาความนาจะเปนที่คาสถิตทิดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
* แทน    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมตฐิานของการวิจัย ผูวิจัย 

ไดนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และ 

หาคารอยละ 
 ตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี โดยการวิเคราะห 
คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปรเพศ วเิคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test)  
สวนตวัแปรชัน้ป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) 

ตอนที่ 4 วิเคราะหและจัดกลุมคําตอบของความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปดเก่ียวกับคุณลักษณะของนสิติตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใชประกอบการ
อภิปรายผล โดยการแจกแจงความถี ่

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตระดับปริญญา

ตรีของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จําแนกเปนชั้นปที่ 1-ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 
จํานวนทั้งส้ิน 392 คน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตวัอยาง ไดรับ
แบบสอบถามที่มีความสมบรูณกลับมาจํานวน 373 ฉบบั คิดเปนรอยละ 95.15 จากน้ันทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และ 
หาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 4 

 
ตาราง 4 จํานวนและคารอยละของนิสิตที่เปนกลุมตวัอยาง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวนนิสิต (n=373) รอยละ (%)
1.  เพศ  
    เพศชาย 177 47.50 
    เพศหญิง 196 52.50 

รวม 373 100.00 
2.  ชั้นป  
    ชั้นปที่ 1 91 24.40 
    ชั้นปที่ 2 76 20.38 
    ชั้นปที่ 3 98 26.27 
    ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 108 28.95 

รวม 373 100.00 
3.  กลุมสาขาวิชา  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 192 51.47 
    สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 130 34.86 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 51 13.67 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวนนิสิต (n=373) รอยละ (%)
4.  วิธีการเลีย้งดูของครอบครัว  
     แบบประชาธิปไตย 265 71.05 
     แบบใหความคุมครองมากเกินไป 47 12.60 
     แบบเขมงวดกวดขัน 37 9.92 
     แบบปลอยปละละเลย 24 6.43 

รวม 373 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงวา กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 373 คน สวนใหญเปนนิสิตหญิง 

จํานวน 196 คน และเม่ือจําแนกเปนชั้นป พบวา เปนนิสิตชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา จํานวน 108 คน 
โดยสวนใหญแลวเปนนิสิตกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 192 คน นอกจากน้ัน 
เม่ือจําแนกวิธกีารเลี้ยงดูของครอบครัว พบวา นิสิตไดรับการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย
เกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

ตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี โดยการวิเคราะห 
คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง 
5-13 
 
ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน 

 

ดานที่ 
คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นิสิต
(n=373) ระดับคุณลักษณะ 

S.D.
1 ดานสํานึกดี 3.69 0.43 มาก 
2 ดานมุงม่ัน 3.71 0.55 มาก 
3 ดานสรางสรรค 3.50 0.40 ปานกลาง
4 ดานสามัคคี 3.60 0.49 มาก 

 รวม 3.63 0.37 มาก 
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จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณลักษณะของ
นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก (    = 3.63, S.D. = 0.37)  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสติมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลกัษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคีอยูในระดับมาก ยกเวนดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง  
 
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสํานึกดี เปนรายขอ 
 

ขอที่ ดานสํานึกดี 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

1 ขาพเจามีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือน เม่ือเพ่ือน
ตองการความชวยเหลือ 

4.21 0.64 มาก 

2 ขาพเจาไหวและทักทายอาจารยทุกคร้ังหลัง
ออกจากหองเรียน  เม่ือพบกันที่ใดก็ตาม 

4.20 0.71 มาก 

3 ขาพเจาอาสาทํางานชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลัง
ที่สามารถทําได 

3.97 0.78 มาก 

4 เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเขาไปชวยกต็อเม่ือ
ไมมีใครทํา 

3.13 1.31 ปานกลาง

5 เม่ือเพ่ือนของขาพเจาขอรองใหชวยทํางานให
ขาพเจาจะตอรองขอสิ่งตอบแทนอยูเสมอ 

3.82 1.25 มาก 

6 เม่ือขาพเจาพบส่ิงของมีคาในที่สาธารณะจะ
นําสงคืนเจาของทันที 

4.09 0.89 มาก 

7 ในการแขงขันกีฬา ถาขาพเจาชนะการ
แขงขันดวยวธิีการที่ไมยุตธิรรม ขาพเจาจะ
ไมขอรับรางวลั 

3.51 1.19 มาก 

8 ขาพเจาชวยปดไฟ และเครือ่งปรับอากาศ
เม่ือออกจากหองเรียน 

3.56 1.11 มาก 

9 ขาพเจาทํางานตามอาจารยผูสอนมอบหมาย 
โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน 

3.45 0.94 ปานกลาง

10 เม่ือพบอุปกรณหรือวัสดุในหองเรียน/หอพัก
ชํารุด ขาพเจาจะนําไปซอมแซมเพ่ือใช
สวนตวั 

4.07 1.21 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอที่ ดานสํานึกดี 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

11 ขาพเจาไมใหอภัยผูอ่ืนเม่ือเขาทําผิดจนกวา
จะไดรับการขอโทษ 

3.27 1.19 ปานกลาง

12 ขาพเจานําเร่ืองของผูอ่ืนที่ไมเขาใจกันไปเลา
ใหแตละฝายฟง 

3.58 1.19 มาก 

13 ขาพเจาชอบด่ืมของมึนเมาและสังสรรคกับ
กลุมเพ่ือนอยูเสมอ 

3.68 1.32 มาก 

14 ขาพเจามีจิตสาํนึกในการอนุรักษมรดก 
วัฒนธรรมไทยตางๆ 

3.70 0.87 มาก 

15 หลังจากใชอุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัย
เสร็จส้ินแลว ขาพเจาปลอยใหเปนหนาทีข่อง
เจาหนาที่ในการเก็บใหเรียบรอยดังเดิม 

3.24 1.13 ปานกลาง

 รวม 3.69 0.43 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณลักษณะ 

ของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดานสํานึกดี โดยรวมอยูในระดับมาก  
(    = 3.69, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นิสิตมีคณุลักษณะของนิสิตตาม 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนขอที่ 4, 9, 11 และ 15  
ที่นิสิตมีคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานมุงม่ัน เปนรายขอ 

 

ขอที่ ดานมุงม่ัน 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

16 เม่ือมีงานที่ยังทําไมสําเร็จ ขาพเจาพยายาม
ทํางานตอจนงานสําเร็จ      

4.03 0.78 มาก 

17 เม่ือเกิดปญหาและวธิีการทีใ่ชยังไมสามารถ
แกไขปญหาได ขาพเจาจะละทิ้งปญหาและ
ไมพยายามหาวิธีใหมๆ มาแกปญหา       

3.45 1.13 ปานกลาง

18 เม่ือไดรับมอบหมายงาน  ขาพเจาทุมเทและ
ใหความสนใจในรายละเอียด เพ่ือใหงาน
สมบูรณที่สุด      

3.95 0.73 มาก 

19 หากแมความฝนของขาพเจาจะยากเย็น
เพียงใดก็จะมุงม่ันตั้งใจไปใหถึงฝงฝนใหได    

3.98 0.79 มาก 

20 เม่ือถึงกําหนดการสงงาน และงานยังไมแลว
เสร็จ ขาพเจาจะขาดเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
พบอาจารย    

3.87 1.21 มาก 

21 เม่ือมีผูมาตําหนิหรือแสดงความคิดเห็นไมดี
เก่ียวกับงานที่ทํา ขาพเจาจะตอวาและไม
ทํางานนั้นอีกตอไป     

3.89 1.16 มาก 

22 เม่ือพบอุปสรรคตางๆ ระหวางการศึกษาเลา
เรียน ขาพเจามักทอแทและไมอยากศึกษา
เลาเรียนตอไปจนจบการศกึษา           

3.79 1.21 มาก 

23 ในการแขงขันกีฬา แมขาพเจาจะไมไดรับ
เหรียญรางวัล ขาพเจาก็จะไมหยุด หรือ 
ยอมแพ  

3.75 1.02 มาก 

24 แมมีงานที่ยากลําบาก ขาพเจาจะพยายาม
หลายๆ คร้ัง เพ่ือทําใหงานนั้นสําเร็จใหได  

3.94 0.73 มาก 

25 ถาขาพเจาไมชอบวิชาใดวชิาหนึ่งที่อยูใน
หลักสูตร ขาพเจามักจะผัดผอนเอาไวอาน 
ทําความเขาใจที่หลัง     

3.08 1.21 ปานกลาง
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ขอที่ ดานมุงม่ัน 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

26 ถาขาพเจาเปนนักกีฬาชนิดใดๆ และลง
แขงขันหลายๆ คร้ัง ซึ่งไมไดรับเหรียญรางวัล 
ขาพเจาจะเลกิเลนหรือเปลีย่นชนิดกีฬา     

3.69 1.17 มาก 

27 ขาพเจาปฏิบตัิงานเต็มความสามารถ เพ่ือให
ไดคะแนนที่ดีที่สุด 

4.12 0.84 มาก 

28 เม่ือมีคนชมวาขาพเจาเปนคนเกงและดี 
ขาพเจาจะนอมรับคําชมและไมมุงม่ันที่จะ
พัฒนาตนเองตอไป   

3.21 1.35 ปานกลาง

29 ขาพเจามักทํางานตางๆ เพียงเพ่ือใหงานแลว
เสร็จ โดยไมไดคิดเร่ืองคุณภาพของงาน   

3.55 1.10 มาก 

30 ขาพเจามุงม่ันที่จะรักษาความเปน
ประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย โดยการ
รณรงคใหนิสิตรวมกันใชสทิธิ์ตางๆ        

3.65 0.92 มาก 

31 ถาขาพเจาตองทํารายงานในวิชาหนึ่ง 
ขาพเจาจะทําแคเพียงมีรายงานสง โดยไม
สนใจวาจะไดคะแนนมากหรือนอย        

3.45 1.19 ปานกลาง

 รวม 3.71 0.55 มาก 

 
จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณลักษณะของ

นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานมุงม่ัน โดยรวมอยูในระดับมาก (    = 3.71,  
S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นิสิตมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนขอที่ 17, 25, 28 และ 31 ที่นิสิต 
มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสรางสรรค เปนรายขอ 

 

ขอที่ ดานสรางสรรค 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

32 นอกจากอานหนังสือที่อาจารยมอบหมาย
แลว ขาพเจาไมเคยอานขอมูลเพิ่มเติมที่เปน
ประโยชนจากแหลงอ่ืนๆ  

3.13 1.11 ปานกลาง

33 เม่ือเพ่ือนๆ เรียนในวิชาใดไมเขาใจ ขาพเจา
สามารถอธิบายใหเพ่ือนเขาใจในเนื้อหา 
ที่เรียนได 

3.45 0.89 ปานกลาง

34 ขาพเจาจะแสวงหาเทคนิคการใช
คอมพิวเตอรใหมๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนของ 
ขาพเจาใหดีขึน้        

3.55 0.98 มาก 

35 ขาพเจาติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูล 
ขาวสาร และสาระความรูตางๆ จาก 
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3.41 0.99 ปานกลาง

36 ขาพเจาชอบคิดแสวงหาแนวทางแกไข
ปญหาใดๆ ทีต่องเผชิญ แมวาจะยาก 
สักเพียงใดก็ตาม         

3.68 0.84 มาก 

37 ขาพเจาไมสามารถแนะนําตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษใหชาวตางชาติหรือบุคคลอ่ืน
รูจักได       

3.43 1.30 ปานกลาง

38 ขาพเจาชอบแสวงหาโอกาสเขารวมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาตนเอง   

3.50 0.89 ปานกลาง

39 ขาพเจาสามารถประยุกต ทาํความเขาใจ
ในสิ่งที่อาจารยผูสอนนําเสนอนอกจากตํารา 
เพ่ือนําความรูไปใชในการสอบ       

3.57 0.84 มาก 

40 กอนที่ขาพเจานําความรูไปใช จะพิจารณา
ใหไมกอเกิดผลเสียแกตนเอง ผูอ่ืน และ
สภาพแวดลอม 

3.91 0.81 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอที่ ดานสรางสรรค 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

41 ขาพเจาไมชอบแสดงความคิดเห็นที่
กอใหเกิดการสรางสรรคผลงานที่เปน
ประโยชนทางการศึกษา     

3.31 1.05 ปานกลาง

42 ขาพเจาชอบใชเวลา เพ่ือคดิคนแนวทางหรือ
วิธีการใหมๆ เพ่ือปรับปรุงงานหรือส่ิงตางๆ 

3.44 0.85 ปานกลาง

43 ขาพเจามีความสุขที่ไดครุนคิดทบทวน
เพ่ือการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวาเดิม      

3.65 0.83 มาก 

44 ถาขาพเจาเปนผูที่ชอบลืมสิง่ของตางๆ 
ขาพเจาก็จะไมพยายามหาวิธีแกไข
พฤติกรรมนี้      

3.35 1.20 ปานกลาง

45 ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่มุงพัฒนา
สังคมและสวนรวม           

3.64 0.88 มาก 

 รวม 3.50 0.40 ปานกลาง

 
จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณลักษณะของ

นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสรางสรรค โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
(    = 3.50, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นิสิตมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวนขอที่ 34, 36, 
39, 40, 43 และ 45 ที่นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูใน
ระดับมาก 

     
 
 

 
 
 
 
 



 56

ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสามัคคี เปนรายขอ 
 

ขอที่ ดานสามัคคี 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

46 ขาพเจายึดตดิกับกลุมเพ่ือนเพียงกลุมเดียว
ในการทํารายงานหรือกิจกรรมกลุม      

2.87 1.17 ปานกลาง

47 ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนไดอยาง
ราบร่ืน      

4.00 0.78 มาก 

48 ถาในการทํากิจกรรมนิสิต หากมีนิสิตตาง
คณะมาขอความรวมมือในการทํากิจกรรม  
ขาพเจายินดีที่จะรวมมือดวย       

4.02 0.79 มาก 

49 เม่ือมีกิจกรรมรวมกัน ขาพเจาตองหาขออาง
สวนตวั เพ่ือไมไปทํากิจกรรมรวม        

3.70 1.20 มาก 

5จ ขาพเจาสามารถพูดและทําความเขาใจกับ
เพ่ือน เม่ือมีความคิดเห็นไมตรงกัน        

3.72 0.88 มาก 

51 เม่ือเพ่ือนขาพเจามีความขดัแยงกัน ขาพเจา
จะเปนผูไกลเกลี่ยเสมอ 

3.29 0.96 ปานกลาง

52 เม่ือขาพเจาอาศัยอยูหอพัก ขาพเจาจะ
หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น 
เพราะเห็นวากิจกรรมที่หอพักจัดขึ้นไมเหมาะ
กับขาพเจา 

3.58 1.21 มาก 

53 เม่ือขาพเจาทํางานกับเพ่ือนที่ไมสนิท 
ขาพเจาจะตางคนตางทํา  

3.49 1.08 ปานกลาง

54 ขาพเจารูสึกอึดอัดที่ตองน่ังรับฟงความ
คิดเห็นของคนอ่ืนๆ ในทีมงาน  

3.73 1.14 มาก 

55 เม่ือมีกิจกรรมนิสิต ขาพเจารวมตวักับเพ่ือนๆ 
เปนทีมงาน           

3.64 0.88 มาก 

56 เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเลอืกทํางานกับ
เพ่ือนที่สนิทเทาน้ัน โดยไมสนใจเพื่อนคน
อ่ืนๆ    

3.22 1.09 ปานกลาง
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ขอที่ ดานสามัคคี 
นิสิต

(n=373) ระดับคุณลักษณะ 
S.D.

57 ขาพเจาไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่ขาพเจาทํา
เปนแลว 

3.54 1.15 มาก 

58 ขาพเจาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ภาควิชา 
คณะวิชา และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือ
กอใหเกิดความสามัคคีปองดองกันระหวาง
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย     

3.95 0.84 มาก 

69 ขาพเจาสามารถพูดคุย และเขากับเพ่ือน
ตางชาติ ตางศาสนาได 

3.66 0.95 มาก 

60 ขาพเจาใชเวลาวางสวนใหญจากการเรียนใน
ชั้นเรียน รวมทํากิจกรรม เชน เลนกีฬา อาน
หนังสือ เปนตน          

3.73 0.99 มาก 

 รวม 3.60 0.49 มาก 

 
จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณลักษณะ 

ของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดานสามัคคี โดยรวมอยูในระดับมาก (    = 3.60,  
S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นิสิตมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสามัคคีอยูในระดับมาก ยกเวนขอที่ 46, 51, 53, และ 56 ที่นิสิต 
มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพศชาย (n=177) เพศหญิง (n=196)
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ดานสํานีกดี 3.60 0.42 มาก 3.78 0.42 มาก
2. ดานมุงม่ัน 3.63 0.59 มาก 3.78 0.50 มาก
3. ดานสรางสรรค 3.54 0.39 มาก 3.46 0.41 ปาน

กลาง 
4. ดานสามัคคี 3.51 0.49 มาก 3.69 0.46 มาก

รวมทุกดาน 3.57 0.39 มาก 3.68 0.35 มาก

 
จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตชายและนิสติหญิงมีคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตชาย 
มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากทกุดาน สวนนิสิต
หญิงมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากในดานสํานึกดี 
ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี ยกเวนดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน  
     จําแนกตามชั้นป 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชั้นปที่ 1 
(n=91) 

ชั้นปที่ 2  
(n=76) 

ชั้นปที่ 3
 (n=98) 

ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 
(n=108) 

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ 
1. ดานสํานีกดี 3.70 0.42 มาก 3.72 0.42 มาก 3.61 0.42 มาก 3.75 0.44 มาก 
2. ดานมุงมั่น 3.76 0.56 มาก 3.71 0.50 มาก 3.66 0.49 มาก 3.71 0.62 มาก 
3. ดานสรางสรรค 3.52 0.41 มาก 3.50 0.36 ปาน

กลาง 
3.45 0.39 ปาน

กลาง 
3.52 0.42 มาก 

4. ดานสามัคคี 3.61 0.44 มาก 3.58 0.48 มาก 3.52 0.51 มาก 3.69 0.50 มาก 
รวมทุกดาน 3.65 0.37 มาก 3.63 0.35 มาก 3.56 0.34 มาก 3.67 0.40 มาก 
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จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 หรือสูงกวามีคุณลักษณะของนิสิต
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา มีคุณลักษณะของนิสิตตาม 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากทกุดาน สวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่2 
และชั้นปที่ 3 มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมาก 
ในดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี ยกเวนดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน  
     จําแนกตามกลุมสาขาวชิา 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมสาขาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
(n=192) 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

(n=130) 

กลุมสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ
 (n=51) 

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ
1. ดานสํานีกดี 3.72 0.43 มาก 3.65 0.41 มาก 3.71 0.46 มาก
2. ดานมุงมั่น 3.77 0.56 มาก 3.63 0.55 มาก 3.66 0.45 มาก
3. ดานสรางสรรค 3.49 0.39 ปานกลาง 3.51 0.41 มาก 3.49 0.43 ปานกลาง 
4. ดานสามัคคี 3.62 0.51 มาก 3.56 0.45 มาก 3.66 0.50 มาก

รวมทุกดาน 3.65 0.38 มาก 3.59 0.36 มาก 3.63 0.39 มาก
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จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิสิตกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนิสติกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพมีคุณลกัษณะของนิสติ
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา นิสิตกลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับมากทุกดาน สวนนิสิตกลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
นิสิตกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อยูในระดับมากในดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี ยกเวนดานสรางสรรคอยูในระดับ 
ปานกลาง  
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน  
     จําแนกวิธกีารเลี้ยงดูของครอบครัว 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แบบประชาธปิไตย
 (n=265) 

แบบใหความคุมครอง
มากเกินไป (n=47) 

แบบเขมงวดกวดขัน
 (n=37) 

แบบปลอยปละละเลย 
(n=24) 

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ 
1. ดานสํานีกดี 3.74 0.41 มาก 3.65 0.43 มาก 3.52 0.45 มาก 3.59 0.45 มาก 
2. ดานมุงมั่น 3.73 0.49 มาก 3.73 0.64 มาก 3.58 0.72 มาก 3.60 0.57 มาก 
3. ดานสรางสรรค 3.49 0.39 ปาน

กลาง 
3.54 0.49 มาก 3.52 0.35 มาก 3.47 0.36 ปาน

กลาง 
4. ดานสามัคคี 3.60 0.49 มาก 3.69 0.48 มาก 3.56 0.47 มาก 3.54 0.53 มาก 

รวมทุกดาน 3.64 0.36 มาก 3.65 0.41 มาก 3.55 0.43 มาก 3.55 0.38 มาก 
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จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตที่ไดรับวิธีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย นิสิตที่ไดรับวธิีการ
เลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกินไป นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และนิสติ 
ที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูแบบใหความ
คุมครองมากเกินไป และนิสติที่ไดรับวิธีการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขนัมีคุณลักษณะของนิสิต
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากทุกดาน สวนนิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดู
แบบประชาธปิไตย และนิสติที่ไดรับวิธีการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีคุณลักษณะของนิสิต
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยูในระดับมากในดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี 
ยกเวนดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง  
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปรเพศ วเิคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test)  
สวนตวัแปรชัน้ป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) ดังแสดงในตาราง 14-18 
 
ตาราง 14 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 
     และในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพศชาย
(n=177) 

เพศหญิง
 (n=196) 

t p 

S.D. S.D.  
1. ดานสํานึกดี 3.60 0.42 3.78 0.42 -4.250 0.001
2. ดานมุงม่ัน 3.63 0.59 3.78 0.50 -2.520 0.012
3. ดานสรางสรรค 3.54 0.39 3.46 0.41 1.739 0.083
4. ดานสามัคคี 3.51 0.49 3.69 0.46 -3.721 0.001

รวมทุกดาน 3.57 0.39 3.68 0.35 -2.946 0.003

 
จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตชายและนิสติหญิง มีคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 สวนดานสรางสรรคไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 
     และในแตละดาน จําแนกตามชั้นป 
 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานสํานึกดี ระหวางกลุม 1.119 3 0.373 2.021 0.111
 ภายในกลุม 68.113 369 0.185  
 รวม 69.232 372   
2. ดานมุงม่ัน ระหวางกลุม 0.485 3 0.162 0.533 0.660
 ภายในกลุม 112.060 369 0.304  
 รวม 112.546 372   
3. ดานสรางสรรค ระหวางกลุม 0.281 3 9.351 0.569 0.636
 ภายในกลุม 60.692 369 0.164  
 รวม 60.973 372   
4. ดานสามัคคี ระหวางกลุม 1.491 3 0.497 2.082 0.102
 ภายในกลุม 88.050 369 0.239  

รวม 89.541 372   
รวมทุกดาน ระหวางกลุม 0.653 3 0.218 1.544 0.203

ภายในกลุม 52.065 369 0.141  
รวม 52.719 372   

 
จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตที่ศกึษาในชัน้ปตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานทัง้ 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 
     และในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานสํานึกดี ระหวางกลุม 0.472 2 0.236 1.269 0.282
 ภายในกลุม 68.760 370 0.186  
 รวม 69.232 372   
2. ดานมุงม่ัน ระหวางกลุม 1.494 2 0.747 2.489 0.084
 ภายในกลุม 111.052 370 0.300  
 รวม 112.546 372   
3. ดานสรางสรรค ระหวางกลุม 5.499 2 2.750 0.167 0.846
 ภายในกลุม 60.918 370 0.165  
 รวม 60.973 372   
4. ดานสามัคคี ระหวางกลุม 0.401 2 0.200 0.832 0.436
 ภายในกลุม 89.140 370 0.241  

รวม 89.541 372   
รวมทุกดาน ระหวางกลุม 0.304 2 0.152 1.073 0.343

ภายในกลุม 52.415 370 0.142  
รวม 52.719 372   

 
จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตที่กลุมสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานทัง้ 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 
     และในแตละดาน จําแนกตามวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว 

 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานสํานึกดี ระหวางกลุม 1.931 3 0.644 3.530 0.015
 ภายในกลุม 67.301 369 0.182  
 รวม 69.232 372   
2. ดานมุงม่ัน ระหวางกลุม 1.010 3 0.337 1.114 0.343
 ภายในกลุม 111.536 369 0.302  
 รวม 112.546 372   
3. ดานสรางสรรค ระหวางกลุม 0.135 3 4.507 0.273 0.845
 ภายในกลุม 60.838 369 0.165  
 รวม 60.973 372   
4. ดานสามัคคี ระหวางกลุม 0.511 3 0.170 0.706 0.549
 ภายในกลุม 89.030 369 0.241  

รวม 89.541 372   
รวมทุกดาน ระหวางกลุม 0.491 3 0.164 1.155 0.327

ภายในกลุม 52.228 369 0.142  
รวม 52.719 372   

 
จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตที่ไดรับวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีคุณลักษณะของ

นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานสํานึกดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิีของเชฟเฟ ในตาราง 18 
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสํานึกดี จําแนกตามวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว เปนรายคู  

 

วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว 

 แบบ
ประชาธิปไตย

แบบใหความ
คุมครองมาก

เกินไป 

แบบเขมงวด
กวดขัน 

แบบปลอย
ปละละเลย 

 3.74 3.65 3.52 3.59
แบบประชาธปิไตย 3.74  
แบบใหความคุมครองมาก
เกินไป 

3.65  

แบบเขมงวดกวดขัน 3.52 *  
แบบปลอยปละละเลย 3.59  

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 18 แสดงวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรบัวธิีการ 
เลี้ยงดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดานสํานึกดีแตกตางกับนสิติที่ไดรับวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบเขมงวดกวดขัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหและจัดกลุมคําตอบของความคดิเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดทําการสังเคราะหเชิงเน้ือหา 
จากการตอบคําถามปลายเปด โดยเรียบเรียงจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีขอความซ้ํากัน
จากมากไปหานอย จํานวน 18 ฉบับ ดังแสดงในตาราง 19 
 
ตาราง 19 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนิสิตที่มีตอคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถี่ของคาํตอบ
1.  ควรมีการประชาสัมพันธอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ใหมากขึ้น เพ่ือใหนิสิตทราบอยางทั่วถึง เพราะบางกิจกรรมที่นาสนใจ
และเปนประโยชนแกนิสิต แตไมสามารถรับรูขาวสาร และพลาดโอกาส
ในการเขารวม 

5 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ความถี่ของคาํตอบ
2.  ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนอัตลักษณมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 5 
3.  การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนสิ่งที่ดีมาก ทําใหนิสิตมี 

คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มากขึ้น 

3 

4.  ควรใหความสําคัญกับนิสิตทุกชั้นป ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตตามอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปนไปอยาง
ตอเน่ือง 

3 

5.  นอกจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยบังคบัแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมายท่ีชวยพัฒนาคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเพ่ิมมากขึ้น 

2 

 
จากตารางแสดงวา นิสิตที่มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

มีความตองการและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี ควรมีการประชาสัมพันธอัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ  
ใหมากขึ้น เพ่ือใหนิสิตทราบอยางทั่วถึง เพราะบางกิจกรรมที่นาสนใจและเปนประโยชนแกนิสติ  
แตไมสามารถรับรูขาวสาร และพลาดโอกาสในการเขารวม และควรพฒันาการเรียนการสอนที่เนน 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัฯ ใหมากขึ้น รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนสิ่งที่ดีมาก
สามารถทําใหนิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัฯ มากขึ้น ทั้งน้ีควรให
ความสําคัญกับนิสิตทุกชั้นป ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ  
และเปนไปอยางตอเน่ือง และนอกจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ บังคับแลวยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมายที่ชวยพัฒนาคุณลักษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัฯ ใหเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

  

 



 70

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และ
สามัคคี จําแนกตามตวัแปรเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว ผลการศกึษา
สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต

บางเขน ระดับปริญญาตรี โดยรวมและในแตละดานใน 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และ
สามัคคี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน ระดับปริญญาตรี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตวัแปรเพศ ชั้นป  
กลุมสาขาวชิา และวธิีการเลีย้งดูของครอบครัว  

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนิสิตระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ปการศึกษา 2556 จําแนกเปน ชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 4 
หรือสูงกวา จํานวนทั้งส้ิน 392 คน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยาง ไดรับ
แบบสอบถามที่มีความสมบรูณกลับมา จํานวน 373 ชุด คิดเปนรอยละ 95.15 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) 
รวมจํานวนทัง้สิ้น 60 ขอ โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.904 แบงออกเปน 3 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ ชั้นป 
กลุมสาขาวชิา และวธิีการเลีย้งดูของครอบครัว 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินตนเองเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน ดานสรางสรรค และดานสามัคค ี

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคดิเห็นและขอเสนอแนะของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี เก่ียวกบัคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน 
อยางเสรี 
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 3.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี  
3.1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ และหาคา 

รอยละ 
 3.2  วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอที่ 1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตาม 

อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน โดยการหาคาคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.3  วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนิสติ
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปรเพศ 
วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สวนตวัแปรชัน้ป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของ
ครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณี 
ที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย
เปนรายคู โดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method)  
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรปุ

ผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม 

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคีอยูในระดับมาก ยกเวน 
ดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 

2. นิสิตชายและนิสติหญิง มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 สวนดานสรางสรรคไมพบความแตกตาง 

3. นิสิตที่ศึกษาในช้ันปตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

4. นิสิตที่กลุมสาขาวิชาตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

5. นิสิตที่ไดรบัวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสํานึกดี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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อภิปรายผล  
1. การศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถ

อภิปรายผลได ดังน้ี 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิตมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคณุลักษณะของนิสิต 
และเห็นความสําคัญในการผลิตนิสติใหมีคุณภาพทางดานวิชาการและการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จะ
อยูกับนิสิตตลอดไป พรอมทั้งไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิต ที่สงเสริมความรู ใน
ดานการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีพัฒนาการรอบดาน
ของความเปนมนุษย โดยเนนการสงเสริมกิจกรรมทางดานตางๆ ที่ครอบคลุมอัตลักษณมหาวทิยาลัยฯ 
ทั้ง 4 ดาน คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี อีกทั้งมหาวทิยาลัยฯ ยังมีนโยบายสงเสริม
คุณภาพกิจกรรมนิสิต และสรางโอกาสใหนิสิตสามารถเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ โดยตรงตอผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางอัตลักษณในสวนของสํานึกดี มุงม่ัน 
สรางสรรค และสามัคคีดวยการแตงตั้งผูนํานิสิตรวมเปนกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการชุด
ตางๆ ของคณะกรรมการกิจการนิสติ ซึ่งการจัดกิจกรรมนิสิตน้ันเปนสวนของการสงเสริมคุณลักษณะ
ของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัฯ ทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยสอดคลองกับปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนและประสบการณการ
เรียนรูที่พยายามหลอหลอมนิสิตใหเปนผูที่มีอัตลักษณตามที่มหาวิทยาลัยฯ คาดหวัง จึงสงผลให
นิสิตมีการพัฒนาพฤติกรรมตามองคประกอบอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังที่ ซิคเคอรริง 
และไรเซอร (Chickering and Reisser.  1993: 44) กลาววา การพัฒนาความมีอัตลักษณของนสิิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนการพัฒนาความรูสึกวาตนเองกําลงัจะเปนอะไร การมีอัตลักษณ
ของนิสิตนั้นเกิดจากการรวบรวมความรูสึกทั้งทางดานรางกาย จินตนาการ ภาพลักษณ ทาทาง และ
ความทรงจําตอเน่ืองรวมเขาดวยกัน การพัฒนาความมีอัตลักษณเก่ียวของโดยตรงกับทัศนคติดาน
ความตองการทางกายภาพ จิตใจ บุคลิกลกัษณะและการแสดงออกทางเพศอยางชัดเจน ทั้งบทบาท 
ดานเพศของตนและพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกทางเพศอยางเหมาะสมดวย นอกจากน้ี วัลลภา  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528: 130-131) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ดานตางๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับใหทกุคนตองศึกษาตามหลักสูตร โดยไมถือวาเปนสวนหนึง่ของ
ผลการศึกษา เปนงานที่สถาบันจัดใหแกนักศึกษาหรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดขึ้นเอง เพ่ือพัฒนาตัว
นักศึกษาในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ชูเดช (2534: 116-117) ที่ศึกษาเรือ่ง 
ความสัมพันธระหวางประสบการณในมหาวิทยาลยักับระดับพัฒนาการของอัตลักษณนิสิต พบวา 
นิสิตที่ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนบอยคร้ังทั้งในและนอกสถานศึกษาเปนผูที่มีอัตลักษณสูงกวานิสติ 
ที่ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนนอยคร้ัง และงานวิจัยของ ธาริณี สุขจิตต (2544: 63) ที่ศึกษาเรื่อง  
ความคิดเห็นของนิสิตที่เปนกรรมการบริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิต
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวา นิสิตที่เปนกรรมการบริหารชมรม มีความคิดเห็นตอ
การไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแตละดานและ
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1.1 ดานสํานึกดี จากการศึกษาพบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสํานึกดีอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค โดยครอบคลุมถึงคุณลักษณะพฤติกรรมดานสํานึกดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค โดยกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  คือ “นิสิตมีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติปฏิบตัิ ประกอบดวยการมีวินัยในตนเอง 
การยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต การหลีกหนีอบายมุขและการมีจิตสํานึกตอ
สวนรวมและสงัคม” ซึ่งเปนคุณลักษณะทีใ่ชมาในอดีต และตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งนิสิต
จําเปนตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวเพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวติใหเปนคนดี 
เกง และมีความสุข ดังที่ สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 15) กลาวถึง เจตนารมณตาม
แผนพัฒนาแหงชาติที่มุงพัฒนาคนไทยใหดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555: 126-127) ยังมีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานสํานึกดีมีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตทีต่องการสงเสริม โดยถายทอดลงในคูมือ
นิสิต ซึ่งคูมือดังกลาวไดแจกแกนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน และถายทอดผาน
โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกโครงการ ที่จัดโดยงานพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เชน 
โครงการปนรักสูนอง โครงการรักใสใสอยางไรเม่ือใจอยากจะรัก โครงการแบงปนความรักใหไว 
ซึ่งการแบงแยกไดอยางไร โครงการจิตอาสาทําดีเพ่ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชลวิทย เจียรจิตต (2554: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การตระหนักดานจริยธรรมของ
นิสิตระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความ
ตระหนักทางจริยธรรมดานการซ่ือสัตย สุจริตของนิสิต โดยกลุมตัวอยางมีความตระหนักทาง
จรยิธรรมดานการซ่ือสัตยสจุริตอยูในระดับคอนขางมาก และงานวิจัยของ ปทัญทญิา สิงหคราม 
(2554: 83) ที่ศึกษาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใชโครงการธรรมสัญจรเปนฐาน 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาสถาบนัพลศึกษา พบวา 
นักศึกษามีคณุลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับมาก 

1.2 ดานมุงม่ัน จากการศึกษาพบวา นสิิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานมุงม่ันอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มีการสงเสริมการบูรณาการและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งจัดแผนการเรียนการสอนและ
รายวิชาทีเ่ชื่อมโยงกับการวจัิยและการบรกิารวิชาการ มีกลยุทธการสอนที่มุงเนนการพัฒนาความ
มุงม่ัน ตั้งใจ เพ่ือผลิตนิสติที่เกง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงม่ันในการทํางาน และมีทกัษะ
ทางวิทยาการที่กาวหนา เชน นิสิตไดรับคัดเลือกใหเปนนักกีฬาทีมชาติไทย ไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาระดับนานาชาติ ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขัน และประสบความสําเร็จในการแขงขัน  
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ดังที่ คอฟแมน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2543: 26-28; อางอิงจาก Kauffman.  n.d.: 19-21) 
ไดกลาวถึงลักษณะของนิสิตนักศึกษาไววา นิสิตนักศึกษาเปนผูทีเ่ขามาแสวงหาความรู และมุงม่ัน 
ในสาขาวชิาใดวิชาหนึ่ง โดยตองการแสวงหาความม่ันคงทางสังคม เปนผูที่มีอุดมคติและจิตใจด ี 
มีความกระตอืรือรนในการเรียน ตองการคนพบตนเอง มีความเปนตัวของตัวเอง และมีความขดัแยง
และมีความรูสกึที่เปนปฏิปกษตอการบริหาร นอกจากนี้ พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต.  
2553) กลาววา ความมุงม่ัน คือ ความสามารถ ความเพียรพยายามที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ  
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยยึดหลักอิทธิบาท 4 เขามาชวย ในกระบวนการปฏิบัติกิจกรรม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย สมบูรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ “เด็กราม” 
พบวา ดานวชิาการ นักศึกษามีความมานะอดทน และไมยอทอตออุปสรรคในการเรียน เปนผูมีวินัย
และรับผิดชอบตอตนเอง นอกจากนี้ยังเปนผูเอาใจใสตอการเรียนและเปนที่ยอมรบัของ
สถาบันการศกึษาทัว่ไป สามารถศึกษาหาความรูเองไดและเห็นคุณคาของการศึกษาอยางยิ่ง  

1.3 ดานสรางสรรค จากการศึกษาพบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากประการที ่1 
มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารยผูสอนที่มีความตระหนักและมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคในรายวชิาเรียนที่ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสการคิด มุงเนนใหนิสิตไดพัฒนาความคิดสรางสรรคที่นอกกรอบแนวคดิเดิมอยูแลว  
แตนิสิตอาจไมชอบแสดงความคิดเห็นทีก่อใหเกิดการสรางสรรคผลงาน และไมชอบแสวงหาโอกาส
เขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดของตนเอง  และ ประการที่ 2 คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีกิจกรรมการพัฒนากระบวนการแหงการบมเพาะความคิดสรางสรรค
ของนิสิตนอย ทําใหนิสิตเลอืกใหความสําคัญและเขารวมในการทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่สงเสริมในดานอ่ืนๆ เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมทางวิชาการ 
และกิจกรรมดานศาสนา เปนตน ดังที่ สมิท และฮิลเดรท (อารี พันธมณี.  2547: 32; อางอิงจาก 
Smith; & Hildreth.  1971) ที่ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอ
ความคิดสรางสรรคของผูเรยีน โดยเนนวา การทํากิจกรรมของผูเรียนมีสวนสําคัญในการสราง
ความคิดสรางสรรคมากกวาการนั่งเรียนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน นอกจากนี้ โรเจอร (Rogers.  1970: 
78-80) กลาววา ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดไมวาจะเปนวยัใดและสามารถสงเสริม
ใหสูงขึ้นทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรง ไดแก การสอน การฝกฝน การอบรม สวนทางออม 
ไดแก การสรางบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของ ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ 
(2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของ
นิสิตระดับปริญญาตรี พบวา นิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 

1.4 ดานสามัคค ีจากการศกึษาพบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสามัคคีอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนิสิตใหความรวมมือ 
ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม 
ที่สงเสริมความถนัดและความสนใจของนิสิตและเม่ือไดรวมกิจกรรมแลวทําใหนิสิตเห็นความสําคญั 
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มองเห็นประโยชนของกิจกรรม ซึ่งเปนสวนในการสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือน โดยเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูนอกหองเรียนที่สําคญั ไดแก 
กิจกรรมดานจิตอาสา และการเขารวมแขงขันทีม SKUBA ของนิสิต ไดควาแชมปโลกการแขงขัน
หุนยนตเตะฟุตบอลในการแขงขัน ณ ประเทศอิหราน โดยมีการรวมกันคิด ชวยกันทํา รวมแบงปน
ความรูซึ่งกันและกัน ดังที่ วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538: 63-64) กลาววา กิจกรรมนิสิตควร
เปดโอกาสใหนิสิตมีประสบการณดานการทํางานรวมกับกลุม สามารถเสนอความคิดเห็น กลาแสดง
ตน พัฒนาความเปนผูนํา เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนิสิต รูจักการอยูและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน รูจักฝกหัดการทํางานอยางเปนระบบ และฝกความคิดตลอดจนการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
นอกจากนี้ พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต.  2553) กลาววา ความสามัคคี มี 2 ประการ คือ 
1) ความสามัคคีทางกาย ไดแก การรวมแรงรวมใจกันในการทํางาน 2) ความสามัคคีทางใจ ไดแก 
การรวมประชมุปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิดปญหาขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ วนัเพ็ญ อมรสิน 
(2556: 87-90) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาอัตลักษณนิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอัตลักษณในดานความสามัคคี อยูในระดับมาก และงานวจัิยของ  
พระมหาไพรสณฑ โขตะ (2554: 67) ที่ศึกษาเรื่อง จิตสํานึกสาธารณะของพระนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังนอย) พบวา พระนิสิตมีจิตสํานึกสาธารณะดานความสามัคคี อยูใน
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ โดยรวมและในแตละดาน จําแนก
ตามตวัแปรเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัว ผูวิจัยจึงขอนําเสนอการ
อภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
พิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยพบวา นิสิตหญงิมีระดับอัตลกัษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกดานสูง
กวานิสิตชาย ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเพศชายและเพศหญงิมีลักษณะการใชชวีิต รวมทั้ง บทบาทใน
สังคมที่แตกตางกัน และโดยพ้ืนฐานทางกายภาพ สภาวะทางอารมณ ความพิถีพิถัน ความตองการ
ความอบอุน ความไวตอความรูสึก มีสวนที่จะทําใหเกิดคุณลักษณะทีแ่ตกตางกันได โดยนิสิตหญิง
ชอบที่จะทํากิจกรรมในสังคมกลุมเพ่ือน และมักมีเรื่องพูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ ทั้งในเรือ่ง
เรียน และเรื่องสวนตวั และอยูภายใตกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมากกวานิสิตชาย สวนนิสิตชาย
ชอบทํากิจกรรม และชอบความเปนผูนําในกลุมเพ่ือนมากกวานิสิตหญิง โดยบางกิจกรรมมีความ 
โลดโผนมาก ไมอยูในความสนใจและไมเหมาะสมกับนิสิตหญิง ทําใหนิสิตชายอยูภายใตกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยนอยกวานิสิตหญิง ดังที่ อารีย พันธมณี (2542: 39) กลาววา เพศชายมีความ 
หนักแนนทางความคิด มีลกัษณะการแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเอง และเชือ่ม่ันในตนเอง 
ขณะที่เพศหญิงสวนใหญมีอารมณออนไหว ออนโยน อะลุมอลวย คลอยตาม และเลียนแบบพฤตกิรรม
ของผูอ่ืนไดมากกวาเพศชาย นอกจากนี้ รูเบิล (Shaffer. 2000: 233; citing Ruble.  1983) กลาววา 
ลักษณะที่ผูหญิงมีมากกวาผูชาย ไดแก การรับรูความรูสึกของผูอ่ืน ความรอบคอบ ความคิด
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สรางสรรค รองไหงาย ความสามารถในการปรับตวัเขากับผูอ่ืน อารมณออนไหว รสนิยม ศิลปะ 
ตื่นเตนงาย ความสามารถในการหยั่งรูอารมณของผูอ่ืน เสียใจงาย มีน้ําใจ สุภาพ ออนโยน ความ
กรุณา ความอดทน เรียบรอย เปนระเบยีบ แสวงหาความพึงพอใจ ไหวพริบดี มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท (2546: 51) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบแตกตางกันในดานความรับผิดชอบตอตนเองและการกระทําของตนเอง และความ
รับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานสํานึกดี ดานมุงม่ัน และดานสามัคคีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานสรางสรรคทีไ่มพบความแตกตาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก คณะวิชา และ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมือนกัน โดยมุงเนนใหทั้งนิสิตนิสิตชายและนิสิตหญิงไดพัฒนาความคิดสรางสรรคที่นอกกรอบ
แนวคิดเดิมๆ และมีกิจกรรมการพัฒนากระบวนการแหงการบมเพาะความคิดสรางสรรคของนิสิต 
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรยีนรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกนัและกันในการทํางาน มีการพูดคุยและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกันอยูเสมอ และอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน ไดรับขาวสารความรูที ่
เทาเทียมกัน จึงทําใหนิสิตชายและนิสติหญิงมีความคิดสรางสรรคทีค่ลายคลึงกัน ดังที่ สุวิทย  
มูลคํา (2547: 9) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสําคัญสามารถ
สรางความคิด สรางจินตนาการ ไมจนตอสถานการณหรือสภาพแวดลอมที่กําหนดไว ความคิด
สรางสรรคคือพลังทางความคิดที่ทุกคนมีมาแตกําเนิด หากไดรับการกระตุนการพัฒนาแหงพลังการ
สรางสรรค จะทําใหเปนคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดนอกกรอบ และสามารถหาหนทางในการ
ที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินร บุญชู (2532: 97) ที่ศึกษาเรือ่ง 
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษาเพศ
ตางกันมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานสรางสรรคไมแตกตางกัน 

2.2 นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก
นิสิตทีศ่ึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา ไดรับการ
ถายทอดคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในความหมายที่เหมือนกัน 
ทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือชวยพัฒนาศกัยภาพทางการศึกษาของนิสิต
ในแนวทางเดยีวกัน รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบและเงื่อนไขเดียวกัน 
รวมทั้งมีประสบการณ กิจกรรม การใชชีวติ การปรับตัวที่คลายคลงึกัน จึงมีความคิด ความสนใจ 
คานิยมใกลเคยีงกัน และการจัดการศึกษาของแตละคณะวิชาเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งนิสิต 
ทุกชั้นปก็ยังมีจุดมุงหมายเหมือนกัน คือ การใหความสนใจในเรื่องของการศึกษา นิสิตจึงมีความ
สนใจในการแสวงหาความรูและศึกษาคนควาทั้งจากในชั้นเรียน และศึกษาดวยตนเองจากนอก 
ชั้นเรียน มีกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันอยูเสมอ รูจักใหความ
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เคารพรุนพ่ี ครูอาจารย ดังที่ สุชาญ โกศนิ (2539 : 1) กลาววา กิจกรรมชวยพัฒนานิสิตใหรูจักการ
ทํางานเปนทมี ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ มีความรูสึก ความคิดเห็น ความรับผิดชอบ ความ
สนใจ  ตลอดจนมีการเรียนรูที่คลายกัน นอกจากนี้ สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) ไดใหความเห็นวา
นิสิตที่มีอายุอยูในชวงวัยรุนตอนปลายคือ อายุ 17-22 ป ถือเปนวัยที่ใกลเคียงกัน จึงมีความเห็น 
ความรูสึก ความรับผิดชอบ ความสนใจ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณที่คลายกัน และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จารุณี คงเมือง (2555: 67) ที่ศึกษาเรือ่ง คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
นักศึกษาทีศ่ึกษาในชั้นปตางกัน มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยรวมและเปนราย
ดานไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ พระมหาไพรสณฑ โขตะ (2554: 70) ที่ศึกษาเรื่อง จิตสํานึก
สาธารณะของพระนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังนอย) พบวา พระนิสิตที่
ศึกษาในชั้นปตางกัน มีจิตสํานึกสาธารณะโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน  

2.3 นิสิตที่กลุมสาขาวชิาตางกัน มีคุณลักษณะของนิสติตามอัตลกัษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก
กลุมสาขาวชิาตางๆ ตางก็มีจุดมุงหมายที่จะผลิตนิสติทีมี่คุณภาพสูสังคม จะตองเปนผูที่มีความรูดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณที่ดีตออาชีพของตน โดยจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอนิสิต 
เพ่ือปลูกฝงคณุลักษณะที่ดีใหกับบัณฑติทุกคน ประกอบกับมีลักษณะการเรียนการสอนของแตละ
กลุมสาขาวชิา มีลักษณะคลายกัน มีกิจกรรมระหวางการเรียนที่ไดเปดโอกาสใหนิสิตแตละคน 
ไดแสดงออก ทําใหทัศนะคติ ความเชื่อ ลักษณะการเรียนของนิสิตเปนไปในทศิทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะนิสติระดับปริญญาตรีตองผานการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และเรียนเปนกลุมใหญ มีการทํา
กิจกรรมรวมกันและรวมแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ ทําใหนิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน ดังที่ สําเนา ขจรศิลป (2538: 13) กลาววา การจัด
กิจกรรมนิสิตในระดับอุดมศึกษามีจุดมุงหมาย เพ่ือปลูกฝงบุคลิกภาพของนิสิตในทกุดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ดังนั้นการที่นิสิตเรียนอยูในคณะวิชาตางกัน จึงทําให
พฤติกรรมในการเขารวมกจิกรรมนิสิตไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญารัตน  
หาญสารกิิจ (2551: 67) ที่ศึกษาเรื่อง คณุลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาม
เกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมคึกษา พบวา นสิิตทีศ่ึกษาในกลุมวิชาตางกันมีคุณลักษณะ
ของนิสิตโดยรวมไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ ประไพภรณ วาสนาพงษ (2552: 182) ที่ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณลกัษณะที่พึงประสงคของบณัฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
นิสิตทีศ่ึกษาในกลุมสาขาวชิาตางกันไมมีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑติ 

2.4 นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัวตางกัน มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากสภาพสังคมไทยมีความใกลชิด สนิทสนม และมีความผกูพันกัน ซึ่งครอบครัวเปน
สถาบันที่เล็กที่สุดแตมีความสําคัญที่สุดในการอบรมเลีย้งดูชวยหลอหลอมบุคคลในครอบครัว 
ใหเติบโตเปนผูใหญ และประพฤตตินปฏบิัตตินไปในทศิทางที่ดีงามใหเปนที่ยอมรับของสังคม  
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ดังน้ัน การเขามาใชชีวติรวมกันเวลาอยางนอย 4 ป ในมหาวิทยาลัยอาจชวยหลอหลอมใหนิสิตมี
คุณลักษณะคลายกัน แมวานิสิตจะไดรับวธิีการเลี้ยงดูทีแ่ตกตางกัน ดังที่ วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ 
(2536: 38) กลาววา การอบรม เลี้ยงดู เปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการของผูเรียนอยางมาก และการ
อบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยที่สําคัญมาก ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีบุคลกิภาพที่ดี มีการปรับตวัตอปญหา
ตางๆ ไดดี นอกจากนี้ เชเฟอร (อธิษฐาน อนุรักติพันธุ.  2546: 32; อางอิงจาก Schaefer.  1959) 
กลาววา พฤตกิรรมที่แสดงออกขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูกับการปฏิบัติ ความเชื่อ คานิยมของ 
พอแม ซึ่งถาพอแมใหความรักความอบอุนแตขณะเดียวกันก็ใหการปกปองคุมครองมาก จัดการ 
ทุกส่ิงทุกอยางทําใหผูเรียนไมมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ  
พิชญนรี พิทกัษอวกาศ (2556: 60) ที่ศกึษาเรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย-
พยาบาลกองทัพเรือ พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแตกตางกันมีคุณลักษณะของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือโดยรวมไมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสํานึกดี นิสิตที่ไดรับวิธีการเลีย้งดูของครอบครัว 
แบบประชาธปิไตย มีคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร แตกตางกับ
นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบเขมงวดกวดขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีการอบรมเลี้ยงดูทั้งสองแบบมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
เชน การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยปจจุบันน้ัน ไดรับการเอาใจใสอยางใกลชิดผูปกครอง
ใหอิสระในการคิด การตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเองอยางมีเหตุผล ทําใหนิสติรูจักท่ีจะยอมรับ
กฎเกณฑในสงัคม เรียนรูที่จะอยูรวมกัน และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ในขณะที่นิสิตที่ไดรับ
การเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันจะไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองในลักษณะการกําหนด
จุดมุงหมายหรือกฎเกณฑ ขอบเขตการประพฤติปฏิบตัิอยางเขมงวด ตองเช่ือฟงผูปกครองเพียง
อยางเดียว ไมมีอิสระที่จะกระทําบางสิ่งบางอยางได ซึ่งตรงกันขามกับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ดังน้ันการเลี้ยงดูทั้งสองแบบอาจจะทําใหนิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลกัษณที่แตกตางกันได 
ดังที่ วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ (2545: 23) กลาววา ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการของนิสิตนักศกึษามาก การที่นิสิตนักศึกษาจะเตบิโตขึน้มามีบุคลิกภาพ 
ลักษณะอยางใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับพันธุกรรมแลว การอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญมาก ถานิสิตนกัศึกษาไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาอยางถูกตองเหมาะสม จะสงผลใหเขามี
บคุลิกภาพทีดี่ มีการปรับตวัตอปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม จะทําใหมีพัฒนาการที่ดีมีบุคลิกภาพ
เหมาะสม อยูในสังคมอยางมีความสุข ในทางตรงกันขามถาถูกเลี้ยงดูไมถูกตองและไมเหมาะสมจะ
ทําใหมีพัฒนาการทางบุคลกิภาพที่ไมดีและไมเหมาะสม ซึ่งจะเปนปญหาตอการปรับตวัและสงผล 
ใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตไดงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา (2535: 43-44) ที่ศึกษา
เรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอบรมเลีย้งดูเด็กในประเทศไทย โดยใชการวเิคราะห
เมตา พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีผลทางบวกกบัตวัแปรบุคลิกภาพและสังคม 
กลาวคือ ถาเด็กไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะมีลักษณะที่พึงปรารถนาสูง และการอบรม
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เลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน จะมีผลดีตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพและสังคมบางตวัแปร ไดแก ความ
ซื่อสัตย ความมีสัมมาคารวะ การรูจักบาปบุญ การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูวจัิยมี

ขอเสนอแนะ ดงน้ี  
1.  ดานสํานึกดี จากผลการศึกษาที่พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสํานึกดีอยูในระดับมาก แตยังมีประเด็นที่นิสิตควรไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ ซึ่งไดมาจากขอคําถามรายขอดังตอไปน้ีคือ เม่ือมีงาน
กลุมจะเขาไปชวยกต็อเม่ือไมมีใครทําซ่ึงมีระดับคุณลักษณะนอยที่สดุ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ควร
สงเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนการสอนในบางรายวชิา เพ่ือฝกการ
ทํางานในฐานะของผูให เชน วิชาเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเปนการมอบหมายโครงงานกลุมใหไป
ชวยเหลืองานในชุมชนตางๆ เพ่ือสรางความพอเพียงในชุมชนนั้นๆ แตสวนหนึ่งกส็ามารถสราง 
การชวยเหลืองานซึ่งกันและกันระหวางเพื่อน นอกจากน้ี ระดับคุณลักษณะรองลงมาคือ หลังจากใช
อุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแลว จะปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในการเก็บให
เรียบรอยดังเดิม ดังน้ัน มหาวิทยาลยัฯ ควรจะสรางความมีจิตสํานึกสาธารณะแกนิสิตในเรื่องของ
ความเขาใจและความมีสวนรวมเปนเจาของสิ่งของสาธารณะในมหาวิทยาลยัฯ เชน สงเสริมกิจกรรม
สรางจิตสาธารณะในชวงกจิกรรมรับนอง หรือกิจกรรมปลูกตนไมประจําปของมหาวิทยาลัยฯ และ
ประเด็นสุดทายคือไมใหอภัยเม่ือผูอ่ืนทําผิดจนกวาจะไดรับการขอโทษ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ  
ควรจัดกิจกรรมคายคณุธรรมที่อบรมใหความรู ทักษะการใชชวีิตในสงัคม ครอบครัว และสถานศกึษา 
เชน การเปนผูให การใหอภัยซึ่งกันและกัน การมีความเมตตากรุณากับผูอ่ืน ซึ่งเปนพรหมวิหาร 4
คุณธรรมพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม อาจใชวิทยากรที่เปนพระภิกษุ หรือวิทยากรที่
เชี่ยวชาญการอบรมจากภายนอก เปนตน 

2.  ดานมุงม่ัน จากผลการศกึษาที่พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานมุงม่ันอยูในระดับมาก แตยังมีประเด็นที่นิสิตควรไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ ซึ่งไดมาจากขอคําถามรายขอดังตอไปน้ี คือ ถาไมชอบ
วิชาใดวิชาหนึง่ที่อยูในหลักสูตร มักจะผัดผอนเอาไวอานทําความเขาใจที่หลังซึ่งมีระดับคุณลักษณะ
นอยที่สุด และรองลงมาคือ เม่ือมีคนชมวาเปนคนเกงและดี จะนอมรับคําชมและไมมุงม่ันที่จะพัฒนา
ตอไป รวมถึง ถาตองทํารายงานในวิชาหนึ่งจะทําแคเพียงมีรายงานสง โดยไมสนใจวาจะไดคะแนน
มากหรือนอย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสรางผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ซึ่งกิจกรรมน้ันควรมุงเนนการพัฒนาทักษะตางๆ ทางการเรียน ไดแก ความรับผิดชอบ  
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ความมุงม่ันตัง้ใจ ความขยนัอดทน พัฒนาตนอยางตอเน่ือง และรวมถึง การทํางานทุกอยางที่มุง
ประสิทธิภาพ 

3.  ดานสรางสรรค จากผลการศึกษาที่พบวา นิสิตมีคณุลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง แตยังมีประเด็นทีน่ิสิตควรไดรบั
การพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ ซึ่งไดมาจากขอคําถามรายขอดังตอไปน้ี  
คือ นอกจากอานหนังสือที่อาจารยมอบหมายแลว ไมเคยอานขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชนจาก
แหลงอ่ืนๆ ซึ่งมีระดับคุณลกัษณะนอยทีสุ่ด และรองลงมาคือ ไมชอบแสดงความคิดเห็นที่กอเกิด 
การสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนทางการศึกษา ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริมกิจกรรม 
ในชั้นเรียนทีมุ่งการสรางองคความรูที่นอกเหนือจากการเรียนในชัน้เรียน เชน กิจกรรมทัศนศกึษา 
ในแหลงเรียนรูที่สรางสรรคความคิดนอกกรอบหรือกิจกรรมแลกเปลีย่นความคิดกับนิสิตในตางสาขา 
หรือตางคณะวิชา เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือที่มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งในสวนของการแลกเปลี่ยนเชิงความคิดหรือผลงานสรางสรรคตางๆ ที่มีการ
ทํารวมกัน สําหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัฯ จัดดังกลาวขางตนน้ันจะสามารถสรางทักษะความคิด
เชิงสรางสรรค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรคไปพรอมกัน และประเด็น
สุดทายคือ ถาเปนผูที่ชอบลมืสิ่งของตางๆ ก็จะไมพยายามหาวิธีแกไขพฤติกรรมนี้ ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดคายอบรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงสรางสรรคของนิสิตในรูปแบบของ
กิจกรรมที่มุงเนนผลการพัฒนาการใชชวีิตตางๆ ที่สามารถใชความคิดสรางสรรคมาพัฒนาปรับปรุง
ได 

4.  ดานสามัคคี จากผลการศึกษาที่พบวา นิสิตมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานสามัคคีอยูในระดับมาก แตยังมีประเด็นที่นิสิตควรไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ ซึ่งไดมาจากขอคําถามรายขอดังตอไปน้ี คือ จะยึดติด
กับกลุมเพ่ือนเพียงกลุมเดียวในการทํารายงานหรือกิจกรรมกลุมซ่ึงมีระดับคุณลักษณะนอยที่สดุ และ
รองลงมาคือ เม่ือมีงานกลุมจะเลือกทํางานกับเพ่ือนที่สนิทเทาน้ัน โดยไมสนใจเพื่อนคนอ่ืน ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการบูรณาการหรือ 
จัดกิจกรรมระหวางกลุม เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีและการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางกลุม 
เชน โครงงานในรายวิชาการนําเสนองาน หรือกิจกรรมชมรมที่สามารถสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม
มากขึ้นกวาเดิม เน่ืองจากกิจกรรมชมรมสวนใหญเปนการทํากิจกรรมของนิสิตที่มาจากหลากหลาย
คณะวิชา ซึ่งจะทําใหเกิดการสรางความสามัคคีในกิจกรรมน้ันๆ และประเด็นสุดทายคือ เม่ือเพ่ือน 
มีความขัดแยงกันจะเปนผูไกลเกลี่ยอยูเสมอ ดังน้ัน มหาวิทยาลยัฯ ควรจะมีการจัดการอบรมการ
เรียนรู เพ่ือการอยูรวมกัน ซึ่งกิจกรรมจะมุงเนนการสรางทักษะการใชชีวติของการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ซึ่งบางคร้ังกอเกิดความขัดแยงทางดานความคิดของการทํางานหรือการเรียน การอบรมนี้ 
จะเปนเสมือนการสรางแนวทางการอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ซึ่งก็จะนําไปสูความสามัคค ี
ในสังคม สถาบันอุดมศึกษาตอไป 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
การศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางนิสิตชาย

และนิสิตหญิง รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว โดยตัวแปรทั้งสองน้ีมีอิทธิพลตอการศึกษา
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจากผลการศึกษาทีพ่บวา นิสิตชาย
และนิสิตหญิง มีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตกตางกัน โดยนิสิต
หญิงมีคาเฉลีย่สูงกวานิสิตชาย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ควรมุงเนนใหนิสิตชายเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหมากขึ้นกวาปจจุบัน โดยอาจมุงเนนกิจกรรม หรือชมรมที่นิสิตชายให
ความสนใจ เชน  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ชมรมนิสิตดานกีฬา เปนตน ซึ่งอาจจะทําให
คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณของนิสิตชายมีคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นได และจากผลการศึกษาที่พบวา 
นิสิตที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ แตกตางกับนิสิต 
ที่ไดรับวธิีการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบเขมงวดกวดขนั ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการสรางความสําคัญตอความรัก การดูแล เอาใจใสคนในครอบครัวนสิิต เชน กิจกรรม
การทําความดีทางดานศาสนาที่มีการอบรมบมเพาะความรัก ความกตัญตูอพอแม เปนตน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาปจจัยทีส่งผลตอคุณลกัษณะของนิสติตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะของนิสิตตาม 
อัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 3.  ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เปนระยะ โดยการติดตามนสิิตตั้งแต นิสติชั้นปที่ 1 จนจบการศึกษา 
 4.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณแตละคณะจําแนกตาม
สาขาวิชาเอก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง คุณลักษณะของนิสติตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
……………………………………………………………………………… 

คําชี้แจง 
1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือสํารวจขอมูลพฤติกรรมเก่ียวกบัอัตลักษณนสิิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 ดาน ไดแก สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค และสามัคคี ของนิสิตชัน้ป 
ที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 

2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกบัผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การประเมินตนเองเก่ียวกับคุณลักษณะนิสติตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
3.  โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทกุขอเพ่ือความสมบูรณของขอมูล โดยทํา

เคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
4.  ขอมูลจากการสํารวจครัง้นี้ถือเปนความลับ ไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบ การนําเสนอ

ผลงานจะดําเนินการในลักษณะภาพรวม ผลการวิจัยทีไ่ดจะเปนประโยชนตอการใชในการพัฒนา
กรอบการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน  

 
 
                 นางสาวเพชรรตัน โชครุง 
         นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารและการจัดการการศึกษา     
                                                     แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา 
                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดระบุคณะ พรอมทั้งทําเครื่องหมาย / ใน ( ) หนาขอความหรือเตมิขอความตาม
ความเปนจริงมากที่สุด 
1.  เพศ             

( ) ชาย 
( ) หญิง 

2.  ชั้นป   
( ) ชั้นปที่ 1       ( ) ชั้นปที่ 2       ( ) ชั้นปที่ 3       ( ) ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา 

3.  คณะที่ศึกษา……………………………………………………………………………………….… 
4.  วิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
 ( ) แบบประชาธิปไตย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูปกครองใหความรัก ความอบอุน ความ
ยุติธรรม การตัดสินใจใดๆ ในครอบครวัเกิดขึ้นจากการตกลงเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน และมี
โอกาสไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีโอกาสคิดริเริ่ม และตัดสินใจ ผูปกครองไมตามใจ และไม
เขมงวดจนเกินไป 
 ( ) แบบใหความคุมครองมากเกินไป หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูปกครองไมใหอิสระ
เทาที่ควร ไมมีความเปนตวัของตวัเอง ถูกควบคุมใหอยูในสายตา หรือคุมครองปองกันใหความ
ชวยเหลืออยูตลอดเวลา               
  ( ) แบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูทีผู่ปกครองกําหนดจุดมุงหมายหรือ
กฎเกณฑทุกอยางที่เขมงวด ใหเปนเพียงผูปฏิบัตติาม และตองเช่ือฟงผูปกครองอยางเครงครัด หาก
ไมปฏิบัตติามจะถูกลงโทษอยางรุนแรง     
  ( ) แบบปลอยปละละเลย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูทีผู่ปกครองไมเอาใจใสไมใหการ
สนับสนุนหรือคําแนะนําชวยเหลือเทาทีค่วร ไมมีโอกาสไดเรียนรู หรอืรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมและ
ความดีตางๆ ไมมีระเบียบวนิัย และไมมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเวลาอยูรวมกบั
ผูปกครองนอยและมีอิสระมากเกินไป 
 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้และเลือกคําตอบทีต่รงตามความจริงที่ทานปฏิบตั ิ

5  หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับมาก 
3 หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอย 
1 หมายถึง  นิสิตมีพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับนอยที่สุด 
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รายการ ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1

 ดานสํานึกดี   

1. ขาพเจามีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือน เม่ือเพ่ือนตองการความ
   ชวยเหลือ       
2. ขาพเจาไหวและทักทายอาจารยทุกคร้ังหลังออกจากหองเรียน
    เม่ือพบกันที่ใดก็ตาม      
3. ขาพเจาอาสาทํางานชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังที่สามารทําได    
4. เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเขาไปชวยกต็อเม่ือไมมีใครทํา   
5. เม่ือเพ่ือนของขาพเจาขอรองใหชวยทํางานให ขาพเจาจะ
   ตอรองขอสิ่งตอบแทนอยูเสมอ 
6. เม่ือขาพเจาพบส่ิงของมีคาในที่สาธารณะจะนําสงคืนเจาของ
   ทันท ี
7. ในการแขงขันกีฬา ถาขาพเจาชนะการแขงขันดวยวธิีการที่ไม
   ยุตธิรรม ขาพเจาจะไมขอรับรางวัล     

  

8. ขาพเจาชวยปดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศเม่ือออกจาก
    หองเรียน 

  

9. ขาพเจาทํางานตามอาจารยผูสอนมอบหมาย โดยไมลอกเลียน
    งานของผูอ่ืน    

  

10. เม่ือพบอุปกรณหรือวัสดุในหองเรียน/หอพักชํารุด ขาพเจาจะ
     นําไปซอมแซมเพ่ือใชสวนตวั 

  

11. ขาพเจาไมใหอภัยผูอ่ืนเม่ือเขาทําผิดจนกวาจะไดรับการ
     ขอโทษ 

  

12. ขาพเจานําเร่ืองของผูอ่ืนที่ไมเขาใจกนัไปเลาใหแตละฝายฟง   
13. ขาพเจาชอบด่ืมของมึนเมาและสังสรรคกับกลุมเพ่ือนอยู
     เสมอ    

  

14. ขาพเจามีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดก วัฒนธรรมไทยตางๆ   
15. หลังจากใชอุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแลว 
     ขาพเจาปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในการเก็บให 
     เรียบรอยดังเดิม       
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รายการ ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1

 ดานมุงม่ัน   

16. เม่ือมีงานท่ียังทําไมสําเร็จ ขาพเจาจะพยายามทํางานตอ
     จนงานสําเร็จ      

  

17. เม่ือเกิดปญหาและวธิีการท่ีใชยังไมสามารถแกไขปญหาได 
     ขาพเจาจะละทิ้งปญหาและไมพยายามหาวิธีใหมๆ  
     มาแกปญหา       

  

18. เม่ือไดรับมอบหมายงาน  ขาพเจาทุมเทและใหความสนใจ
     ในรายละเอียด เพ่ือใหงานสมบูรณที่สดุ      

  

19. หากแมความฝนของขาพเจาจะยากเย็นเพียงใดก็จะมุงม่ัน
     ตั้งใจไปใหถึงฝงฝนใหได     

  

20. เม่ือถึงกําหนดการสงงาน และงานยังไมแลวเสร็จ ขาพเจาจะ
     ขาดเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงการพบอาจารย    

  

21. เม่ือมีผูมาตําหนิหรือแสดงความคิดเห็นไมดีเก่ียวกบังานที่ทํา
     ขาพเจาจะตอวาและไมทํางานนั้นอีกตอไป     

  

22. เม่ือพบอุปสรรคตางๆ ระหวางการศกึษาเลาเรียน ขาพเจา
     มักทอแทและไมอยากศกึษาเลาเรียนตอไปจนจบการศึกษา     

  

23. ในการแขงขันกีฬา แมขาพเจาจะไมไดรับเหรียญรางวัล 
     ขาพเจาก็จะไมหยุด หรือยอมแพ  

  

24. แมมีงานท่ียากลําบาก ขาพเจาจะพยายามหลายๆ คร้ัง
     เพ่ือทําใหงานนั้นสําเร็จใหได  

  

25. ถาขาพเจาไมชอบวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูในหลักสูตร ขาพเจา
     มักจะผัดผอนเอาไวอานทําความเขาใจที่หลัง     

  

26. ถาขาพเจาเปนนักกีฬาชนิดใดๆ และลงแขงขันหลายๆ คร้ัง 
     ซึ่งไมไดรับเหรียญรางวลั ขาพเจาจะเลิกเลนหรือเปลี่ยนชนิด 
     กีฬา     

  

27. ขาพเจาปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เพ่ือใหไดคะแนนที่ดี
     ที่สุด   

  

28. เม่ือมีคนชมวาขาพเจาเปนคนเกงและดี ขาพเจาจะนอมรับ
     คําชมและไมมุงม่ันที่จะพัฒนาตนเองตอไป   

  

29. ขาพเจามักทํางานตางๆ เพียงเพ่ือใหงานแลวเสรจ็ โดยไมได
     คิดเร่ืองคุณภาพของงาน   
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รายการ ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1

30. ขาพเจามุงม่ันที่จะรักษาความเปนประชาธิปไตยใน
     มหาวิทยาลัย โดยการรณรงคใหนิสิตรวมกันใชสทิธิ์ตางๆ      

  

31. ถาขาพเจาตองทํารายงานในวิชาหนึ่ง ขาพเจาจะทําแคเพียง
     มีรายงานสง โดยไมสนใจวาจะไดคะแนนมากหรือนอย        

  

 ดานสรางสรรค   

32. นอกจากอานหนังสือที่อาจารยมอบหมายแลว ขาพเจาไมเคย
     อานขอมูลเพ่ิมเติมทีเ่ปนประโยชนจากแหลงอ่ืนๆ  

  

33. เม่ือเพ่ือนๆ เรียนในวชิาใดไมเขาใจ ขาพเจาสามารถอธิบาย
     ใหเพ่ือนเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนได 

  

34. ขาพเจาจะแสวงหาเทคนิคการใชคอมพิวเตอรใหมๆ  
     เพ่ือพัฒนาการเรียนของขาพเจาใหดีขึ้น        

  

35. ขาพเจาตดิตามความเคลื่อนไหวของขอมูล ขาวสาร และ
สาระความรูตางๆ จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  

36. ขาพเจาชอบคิดแสวงหาแนวทางแกไขปญหาใดๆ ที่ตอง
เผชิญ แมวาจะยากสักเพียงใดก็ตาม         

  

37. ขาพเจาไมสามารถแนะนําตัวเองเปนภาษาอังกฤษให
     ชาวตางชาติหรือบุคคลอ่ืนรูจักได       

  

38. ขาพเจาชอบแสวงหาโอกาสเขารวมกจิกรรมเพ่ือพัฒนา
     ตนเอง   

  

39. ขาพเจาสามารถประยุกต ทําความเขาใจในสิ่งที่อาจารย
     ผูสอนนําเสนอนอกจากตํารา เพ่ือนําความรูไปใชในการสอบ   

  

40. กอนที่ขาพเจานําความรูไปใช จะพิจารณาใหไมกอเกิด
     ผลเสียแกตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม 

  

41. ขาพเจาไมชอบแสดงความคิดเห็นทีก่อใหเกิดการสรางสรรค
     ผลงานที่เปนประโยชนทางการศึกษา     

  

42. ขาพเจาชอบใชเวลา เพ่ือคิดคนแนวทางหรือวิธีการใหมๆ 
     เพ่ือปรับปรุงงานหรือส่ิงตางๆ 

  

43. ขาพเจามีความสุขที่ไดครุนคิดทบทวนเพ่ือการสรางสรรคสิ่ง
     ที่ดีกวาเดิม      

  

44. ถาขาพเจาเปนผูที่ชอบลืมสิ่งของตางๆ ขาพเจาก็จะไม
     พยายามหาวิธีแกไขพฤติกรรมนี้      
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รายการ ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1

45. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่มุงพัฒนาสังคมและสวนรวม       

 ดานสามัคคี   

46. ขาพเจายึดติดกับกลุมเพ่ือนเพียงกลุมเดียวในการทํารายงาน
     หรือกิจกรรมกลุม      

  

47. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนไดอยางราบร่ืน      
48. ถาในการทํากิจกรรมนิสิต หากมีนิสิตตางคณะมาขอความ

รวมมือในการทํากิจกรรม ขาพเจายินดีที่จะรวมมือดวย       
  

49. เม่ือมีกิจกรรมรวมกัน ขาพเจาตองหาขออางสวนตวั เพ่ือไม
ไปทํากิจกรรมรวม        

  

50. ขาพเจาสามารถพูดและทําความเขาใจกับเพ่ือน เม่ือมีความ
คิดเห็นไมตรงกัน        

  

51. เม่ือเพ่ือนขาพเจามีความขัดแยงกัน ขาพเจาจะเปนผูไกล
เกลี่ยเสมอ 

  

52. เม่ือขาพเจาอาศัยอยูหอพัก ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงการเขารวม
     กิจกรรมท่ีหอพักจัดขึ้น เพราะเห็นวากิจกรรมทีห่อพักจัดขึ้น 
     ไมเหมาะกับขาพเจา 

  

53. เม่ือขาพเจาทํางานกับเพ่ือนที่ไมสนิท ขาพเจาจะตางคน
     ตางทํา  

  

54. ขาพเจารูสึกอึดอัดที่ตองน่ังรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ 
     ในทีมงาน  

  

55. เม่ือมีกิจกรรมนิสิต ขาพเจารวมตวักับเพื่อนๆ เปนทมีงาน        
56. เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเลือกทํางานกับเพ่ือนที่สนิทเทาน้ัน
     โดยไมสนใจเพื่อนคนอ่ืนๆ    

  

57. ขาพเจาไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่ขาพเจาทําเปนแลว   
58. ขาพเจาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ภาควิชา คณะวชิา และ
     มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีปองดองกัน 
     ระหวางนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย     

  

59. ขาพเจาสามารถพูดคุย และเขากับเพ่ือนตางชาติ 
     ตางศาสนาได 

  

60. ขาพเจาใชเวลาวางสวนใหญจากการเรียนในชั้นเรียน 
     รวมทํากิจกรรม เชน เลนกีฬา อานหนังสือ เปนตน          
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข  อาจารย 
     หัวหนาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 
     แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา  อาจารย 
     สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุลักษณ ตาฬวัฒน รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
     อาจารย 
     ภาควิชาชวีเคมี 
     คณะวิทยาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
อาจารย ดร.จิรวัฒน วีรังกร  ผูชวยผูอํานวยการ 
     กองกิจการนิสิต 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
อาจารย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา  อาจารย 
     ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
     คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
      



 105



 106



 107



 108



 109



 110

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ตาราง 20 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอคําถาม คา t
ดานสํานึกดี 
1. ขาพเจามีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือน เม่ือเพ่ือนตองการความชวยเหลือ     4.811
2. ขาพเจาไหวและทักทายอาจารยทุกคร้ังหลังออกจากหองเรียน  เม่ือพบกันที่ใด 
    ก็ตาม      

2.615

3. ขาพเจาอาสาทํางานชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังที่สามารทําได    1.237
4. เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเขาไปชวยกต็อเม่ือไมมีใครทํา   2.223
5. เม่ือเพ่ือนของขาพเจาขอรองใหชวยทํางานให ขาพเจาจะตอรองขอสิ่งตอบแทน 
    อยูเสมอ 

2.823

6. เม่ือขาพเจาพบส่ิงของมีคาในที่สาธารณะจะนําสงคืนเจาของทันที 1.069
7. ในการแขงขันกีฬา ถาขาพเจาชนะการแขงขันดวยวธิีการที่ไมยุตธิรรม 
    ขาพเจาจะไมขอรับรางวลั     

2.242

8. ขาพเจาชวยปดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศเม่ือออกจากหองเรียน 4.297
9. ขาพเจาทํางานตามอาจารยผูสอนมอบหมาย โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน    4.557
10. เม่ือพบอุปกรณหรือวัสดุในหองเรียน/หอพักชํารุด ขาพเจาจะนําไปซอมแซม 
     เพ่ือใชสวนตัว 

2.309

11. ขาพเจาไมใหอภัยผูอ่ืนเม่ือเขาทําผิดจนกวาจะไดรับการขอโทษ 1.032
12. ขาพเจานําเร่ืองของผูอ่ืนที่ไมเขาใจกนัไปเลาใหแตละฝายฟง 1.769
13. ขาพเจาชอบด่ืมของมึนเมาและสังสรรคกับกลุมเพ่ือนอยูเสมอ   2.691
14. ขาพเจามีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดก วัฒนธรรมไทยตางๆ 1.486
15. หลังจากใชอุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแลว ขาพเจาปลอยใหเปน 
     หนาที่ของเจาหนาที่ในการเก็บใหเรยีบรอยดังเดิม       

1.485

ดานมุงม่ัน 
16. เม่ือมีงานท่ียังทําไมสําเร็จ ขาพเจาจะพยายามทํางานตอจนงานสําเร็จ      3.827
17. เม่ือเกิดปญหาและวธิีการท่ีใชยังไมสามารถแกไขปญหาได ขาพเจาจะละทิ้ง  
     ปญหาและไมพยายามหาวิธีใหมๆ มาแกปญหา       

2.172

18. เม่ือไดรับมอบหมายงาน  ขาพเจาทุมเทและใหความสนใจในรายละเอียด เพ่ือให 
     งานสมบูรณที่สุด      

3.811

19. หากแมความฝนของขาพเจาจะยากเย็นเพียงใดก็จะมุงม่ันตั้งใจไปใหถึงฝงฝน 
     ใหได     

5.099
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา t
ดานมุงม่ัน 
20. เม่ือถึงกําหนดการสงงาน และงานยังไมแลวเสร็จ ขาพเจาจะขาดเรียน 
     เพ่ือหลีกเลี่ยงการพบอาจารย    

1.395

21. เม่ือมีผูมาตําหนิหรือแสดงความคิดเห็นไมดีเก่ียวกบังานที่ทํา ขาพเจาจะตอวาและ 
     ไมทํางานนั้นอีกตอไป     

3.595

22. เม่ือพบอุปสรรคตางๆ ระหวางการศกึษาเลาเรียน ขาพเจามักทอแทและไมอยาก 
     ศึกษาเลาเรียนตอไปจนจบการศึกษา           

2.558

23. ในการแขงขันกีฬา แมขาพเจาจะไมไดรับเหรียญรางวัล ขาพเจาก็จะไมหยุด  
     หรือยอมแพ  

4.597

24. แมมีงานท่ียากลําบาก ขาพเจาจะพยายามหลายๆ คร้ัง เพ่ือทําใหงานนั้นสําเร็จ  
     ใหได  

4.768

25. ถาขาพเจาไมชอบวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูในหลักสูตร ขาพเจามักจะผัดผอนเอาไว 
     อานทําความเขาใจที่หลัง     

1.711

26. ถาขาพเจาเปนนักกีฬาชนิดใดๆ และลงแขงขันหลายๆ คร้ัง ซึ่งไมไดรับเหรียญ 
     รางวัล ขาพเจาจะเลิกเลนหรือเปลี่ยนชนิดกีฬา     

2.985

27. ขาพเจาปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เพ่ือใหไดคะแนนที่ดีที่สุด  3.735
28. เม่ือมีคนชมวาขาพเจาเปนคนเกงและดี ขาพเจาจะนอมรับคําชมและไมมุงม่ัน 
     ที่จะพัฒนาตนเองตอไป   

5.019

29. ขาพเจามักทํางานตางๆ เพียงเพ่ือใหงานแลวเสรจ็ โดยไมไดคิดเร่ืองคุณภาพ 
      ของงาน   

4.677

30. ขาพเจามุงม่ันที่จะรักษาความเปนประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย โดยการรณรงค 
     ใหนิสิตรวมกันใชสิทธิต์างๆ        

2.070

31. ถาขาพเจาตองทํารายงานในวิชาหนึ่ง ขาพเจาจะทําแคเพียงมีรายงานสง โดยไม 
     สนใจวาจะไดคะแนนมากหรือนอย        

4.302

ดานสรางสรรค 
32. นอกจากอานหนังสือที่อาจารยมอบหมายแลว ขาพเจาไมเคยอานขอมูลเพิ่มเติมที ่
     เปนประโยชนจากแหลงอ่ืนๆ  

2.450

33. เม่ือเพ่ือนๆ เรียนในวชิาใดไมเขาใจ ขาพเจาสามารถอธิบายใหเพ่ือนเขาใจ 
     ในเนื้อหาท่ีเรียนได 

1.360
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

ขอคําถาม คา t
ดานสรางสรรค 
34. ขาพเจาจะแสวงหาเทคนิคการใชคอมพิวเตอรใหมๆ  เพ่ือพัฒนาการเรียนของ 
     ขาพเจาใหดีขึ้น        

4.715

35. ขาพเจาตดิตามความเคลื่อนไหวของขอมูล ขาวสาร และสาระความรูตางๆ  
     จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.788

36. ขาพเจาชอบคิดแสวงหาแนวทางแกไขปญหาใดๆ ที่ตองเผชิญ แมวาจะยากสกั
เพียงใดก็ตาม         

8.102

37. ขาพเจาไมสามารถแนะนําตัวเองเปนภาษาอังกฤษใหชาวตางชาติหรือบุคคล 
     อ่ืนรูจักได       

1.215

38. ขาพเจาชอบแสวงหาโอกาสเขารวมกจิกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  2.842
39. ขาพเจาสามารถประยุกต ทําความเขาใจในสิ่งที่อาจารยผูสอนนําเสนอนอกจาก 
     ตํารา เพ่ือนําความรูไปใชในการสอบ       

2.642

40. กอนที่ขาพเจานําความรูไปใช จะพิจารณาใหไมกอเกิดผลเสียแกตนเอง ผูอ่ืน  
     และสภาพแวดลอม 

1.782

41. ขาพเจาไมชอบแสดงความคิดเห็นทีก่อใหเกิดการสรางสรรคผลงานที่เปน 
     ประโยชนทางการศึกษา     

2.477

42. ขาพเจาชอบใชเวลา เพ่ือคิดคนแนวทางหรือวิธีการใหมๆ เพ่ือปรับปรุงงาน 
     หรือส่ิงตางๆ 

2.144

43. ขาพเจามีความสุขที่ไดครุนคิดทบทวนเพ่ือการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวาเดิม      3.188
44. ถาขาพเจาเปนผูที่ชอบลืมสิ่งของตางๆ ขาพเจาก็จะไมพยายามหาวิธีแกไข 
     พฤติกรรมนี้      

2.235

45. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมที่มุงพัฒนาสังคมและสวนรวม          5.443
ดานสามัคคี 
46. ขาพเจายึดติดกับกลุมเพ่ือนเพียงกลุมเดียวในการทํารายงานหรือกิจกรรมกลุม      3.976
47. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนไดอยางราบร่ืน    6.743
48. ถาในการทํากิจกรรมนิสิต หากมีนิสิตตางคณะมาขอความรวมมือในการทํา 
     กิจกรรม ขาพเจายินดีที่จะรวมมือดวย       

4.472

49. เม่ือมีกิจกรรมรวมกัน ขาพเจาตองหาขออางสวนตวั เพ่ือไมไปทาํกิจกรรมรวม       3.552
50. ขาพเจาสามารถพูดและทําความเขาใจกับเพ่ือน เม่ือมีความคิดเห็นไมตรงกัน        4.254
51. เม่ือเพ่ือนขาพเจามีความขัดแยงกัน ขาพเจาจะเปนผูไกลเกลีย่เสมอ 1.127
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

 
ตาราง 21 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 
 

คุณลักษณะนิสิต คาความเชื่อม่ัน
ดานสํานึกดี        0.656 
ดานมุงม่ัน 0.863 
ดานสรางสรรค 0.758 
ดานสามัคคี 0.708 

รวม 0.904 

 

ขอคําถาม คา t
52. เม่ือขาพเจาอาศัยอยูหอพัก ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมที่หอพัก 
     จัดขึ้น เพราะเห็นวากิจกรรมที่หอพักจัดขึ้นไมเหมาะกับขาพเจา 

1.225

53. เม่ือขาพเจาทํางานกับเพ่ือนที่ไมสนิท ขาพเจาจะตางคนตางทํา 1.097
54. ขาพเจารูสึกอึดอัดที่ตองน่ังรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ในทมีงาน 4.382
55. เม่ือมีกิจกรรมนิสิต ขาพเจารวมตวักับเพื่อนๆ เปนทมีงาน          4.715
56. เม่ือมีงานกลุม ขาพเจาจะเลือกทํางานกับเพ่ือนที่สนิทเทาน้ัน โดยไมสนใจ 
     เพ่ือนคนอ่ืนๆ    

3.284

57. ขาพเจาไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่ขาพเจาทําเปนแลว 1.579
58. ขาพเจาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ภาควิชา คณะวชิา และมหาวทิยาลัยจัดขึ้น  
     เพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีปองดองกันระหวางนิสติและบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

3.646

59. ขาพเจาสามารถพูดคุย และเขากับเพ่ือนตางชาติ ตางศาสนาได 1.711
60. ขาพเจาใชเวลาวางสวนใหญจากการเรียนในชั้นเรียน รวมทํากิจกรรม เชน 
     เลนกีฬา อานหนังสือ เปนตน          

2.617
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