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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา มุ่งส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา 
บณัฑิต และผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น
คุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 2) ศึกษาความตอ้งการดา้น
คุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในอนาคต  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 468 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอน สภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมทัว่ไป 4 ระดบั และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 2 ระดบั สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่   หลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
จ านวนทั้งส้ิน  48 หลกัสูตร  มี 16 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของการผลิตบณัฑิตใหมี้
คุณธรรมจริยธรรม  และมี 4 หลกัสูตรท่ีมีวชิาเฉพาะในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม  อาจารยจ์  านวน 
22 คน (ร้อยละ 68.75) สอนแทรกเสริมเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  โดยเป็นการจดัการเรียนการ
สอนแบบไม่เป็นทางการ จ านวน 18 คน วธีิการสอนท่ีใช้  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) การหยบิยก
ประเด็นข่าวสาร หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ มาวเิคราะห์ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ  2) ใชก้รณีศึกษาโดย
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ช่วยกนัวเิคราะห์ และ 3) การยกตวัอยา่งรุ่นพี่และอาจารย์   ในเร่ืองของการวดัผลอาจารยจ์  านวน 19 
คน(ร้อยละ 59.38) ไม่ไดจ้ดัใหมี้การวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 ผลการศึกษาความตอ้งการ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไปในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ จากความ
คิดเห็นของอาจารย ์ พบวา่โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป
ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ
ใหพ้ฒันามากข้ึน และจากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่โดยภาพรวมสภาพปัญหาและ
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไปของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็น
วา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้  

 ส่วนความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์จากความคิดเห็น
ของอาจารย ์พบวา่โดยภาพรวมสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่น
วชิาชีพคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ี
ตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน  ส่วนความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่โดยภาพรวมพฤติกรรม ดา้น
คุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้  

 การศึกษา แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์  พบวา่ในระดบัปริญญาตรีควร มีวชิาเฉพาะอยา่งนอ้ย 1 รายวชิา อาจเป็น รายวชิา
จริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณและโทษเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการ
กระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ  นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นวา่ การสอน
แบบแทรกเสริมเป็นส่ิงจ าเป็น  โดยตอ้งสอนตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาท าการศึกษาอยู่  และควรให้
นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมท่ีช่วยหล่อหลอมขดัเกลา
ใหน้กัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองต่างๆ  
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Abstract 

This research is a descriptive issue to intended on surveying the opinions of administrators, 
lecturers, students, employees (graduated students in computer curriculum) and employers with 
these proposes : 1) To study the instruction circumstances of the ethics for computer curriculum 
in higher education in the present.  2) To study the ethical requirement for computer curriculum in 
higher education and 3) To study the guidelines for the development of the ethics for computer 
curriculum in higher education in the future. 

The samples are administrators, lecturers, students, employees (graduated students in 
computer curriculum) and employers in Bangkok and the vicinity for 468 samples. The tools are 
the questionnaire and interview about the instruction circumstances, the 4-level general ethical 
behaviors and problem conditions and the 2-level ethic for computer professionals. The statistical 
parameters for analyzing are frequency, percentage, mean and standard deviation.  

 The results of this research have been clarified that there are 48 computer curriculums in 

Bachelor, Masters and Doctorate degrees, 16 curriculums purposing about ethics for students and 

4 curriculums containing ethical subjects. The most of lecturers infiltrate the ethical contents.  

(22 persons, 68.75%)  that is the unofficially instruction. (18 persons) Three instruction methods 

in priority are 1) Bringing the point at issues of daily news form television or newspaper for 
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discussing in the class. 2) Giving the case studies to analyze and 3) Exemplifying the case of 

senior students or lecturers. The most of evaluations are not contain the ethical test (19 persons, 

59.38%). 

The general ethical requirement for computer curriculum from lecturers 's opinions 
indicating that the general ethical behavior and  problem conditions are in medium level. This 
shows that it is required more development. While, from employees 's opinions indicating that the 
general ethical behavior and  problem conditions are in high level. This shows that it is required 
to preserve. 

The general ethical requirement for computer professionals from lecturers 's opinions 
indicating that the ethical instruction circumstances of computer professionals are in medium 
level. This shows that it is required more development. While, from employees 's opinions 
indicating that the general ethical behavior for professionals of computer graduated students are 
in high level. This shows that it is required to preserve. 

The guidelines for the development of the ethics in computer curriculum with instruction at 
least one subject in bachelor degree as Computer Ethics. This course should be contained the 
statements of computer illegality. The instruction with infiltrating the ethics is required through 
the study time of students. Moreover, at least one activity for society is required for improving the 
student’s moral mind.  

(Total  197  pages) 

Keywords  :  Ethical, Code of Ethics, Computer Professional, Computer Crime, Teaching. 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

คอมพิวเตอร์เป็นตวัจกัรส าคญั ของความกา้วหนา้ทั้งหลายในโลกปัจจุบนั  มีการน า
คอมพิวเตอร์ มาใช้อ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการติดต่อส่ือสาร การอุตสาหกรรม
การผลิตสินคา้ การน าสินคา้ออกสู่ตลาด ไปจนถึงการศึกษาและความบนัเทิง คอมพิวเตอร์ จึงมี
บทบาทท่ีส าคญัช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุขอ้มูลข่าวสาร
ไร้พรหมแดนดว้ยอินเทอร์เน็ตซ่ึงครอบคลุมเครือข่ายทัว่โลก  

 ทุกวนัน้ีมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ 200 ลา้นคน หรือร้อยละ 3.2 ของประชากรโลก ทั้งน้ีไม่
เพียงเพื่อการส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ คน้หาขอ้มูล หรือพกัผอ่นบนัเทิงเท่านั้น แต่ ยงัเป็นการใช้
ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อการด ารงชีพใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะสังคม เช่น การจบัจ่ายสินคา้ผา่นเน็ต 
ปรึกษาแพทยผ์า่นเน็ต ฟังการถ่ายทอดวทิยผุา่นเน็ต ลงทุนผา่นเน็ต จ านองบา้นผา่นเน็ต ติดตามการ
ขนส่งพสัดุผา่นเน็ต รับทราบข่าวผา่นเน็ต สนทนาโทรศพัทผ์า่นเน็ต รวมทั้งท ากิจกรรมการเมือง
ผา่นเน็ต หรือแมก้ระทัง่ส่ือสารรักผา่นเน็ต  (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2550)  ส าหรับประเทศไทย 
จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ปี พ.ศ. 
2548 พบวา่ ประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 12  โดยกรุงเทพมหานครมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 25.9  รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคเหนือเท่ากนัคือร้อยละ 11.9   ซ่ึงกลุ่มผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดมีอายอุยูร่ะหวา่ง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็นกลุ่มอายรุะหวา่ง 
25-34 ปี คิดเป็น ร้อยละ 19.1  โดยกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
ร้อยละ 31.2 กิจกรรมท่ีใชง้านส่วนใหญ่คือใชติ้ดตามข่าวสารและคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 81.2 
รองลงมาคือเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 22.1 จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีพร้อมรับและสนองตอบต่อเทคโนโลยแีล ะนวตักรรมใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลท่ีมีสาระประโยชน์และขอ้มูลท่ีไม่
เหมาะสม 
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เม่ือการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดแ้พร่หลายออกไปอยา่งกวา้งขวาง ผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการใชง้านก็เพิ่มมากข้ึนดว้ย การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงมี
ผูเ้สียหายและมีผูไ้ดรั้บประโยชน์จากความเสียหายนั้น จดัวา่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Crime) โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็น (สถาบนักฎหมายอาญา, 2550) ดงัน้ี 

1. การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผดิ  
2. การกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนต่อคอมพิวเตอร์ 
3. การใชค้อมพิวเตอร์หาประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
ทั้ง 3 ประเด็นดงักล่าว สามารถแยกประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไดด้งัน้ี 
1.   การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผดิ  

1.1  การลกัลอบหรือขโมยใชบ้ริการสารสนเทศ เป็นการลกัลอบเขา้ไปใชบ้ริการ
โทรคมนาคมเช่น โทรศพัทข์องบริษทัโทรศพัท ์บริษทัผูใ้หบ้ริการ หรือประชาชนทัว่ไป ท าให้
บุคคลดงักล่าวตอ้งรับภาระในค่าบริการ 

1.2  การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบอาชญากรรมรูปแบบ
ดั้งเดิม เช่น องคก์รอาชญากรรมติดต่อซ้ือขายยาเสพติดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 1.3  การเผยแพร่ส่ิงผดิกฎหมาย เช่น ภาพลามก วธีิการท าระเบิดทางอินเทอร์เน็ต   จากการ
ส ารวจของเอแบคโพล เร่ืองผลประมาณการจ านวนนิสิต/นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขา้ไปดู
เวบ็ลามก มีจ านวน  273,596 คน จาก 844,431 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 (เอแบคโพล, 2550 ก) 
และจากผลส ารวจล่าสุดเม่ือวนัท่ี 2-5 มกราคม 2550 ระบุวา่เด็กวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร นิยมดูเวบ็
ลามกเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 62.6 โดยเฉพาะการดูผา่นเวบ็แคมถึงร้อยละ 27 มีการพดูคุยกบัคนแปลก
หนา้บนอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 80 และในจ านวนน้ีร้อยละ 30 น าไปสู่การนดั พบกนั ท่ีน่า เป็นห่วง
คือทุก 1 ใน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 จากปีท่ีแลว้ท่ีร้อยละ 8.9 ยอมรับวา่เคยมีเพศสัมพนัธ์กบั
คนท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เน็ต เด็กจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 เคยถูกบุคคลท่ีไม่รู้จกัติดต่อมาหาเพราะ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวับนอินเทอร์เน็ต  (เอแบคโพล , 2550 ข)  ผลการส ารวจน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
สนใจของเด็กนกัเรียน นิสิต /นกัศึกษาจ านวนมากท่ีหมกมุ่นอยูก่บัส่ือลามกเหล่าน้ี  และอาจน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีการศึกษาสมยัใหม่ตอ้งหาทางแกไ้ข หรือรับมือกบัเทคโนโลยี
ในรูปแบบดงักล่าว 

1.4  การฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผา่นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Funds Transfers) และการช าระเงินเน่ืองจากการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 
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1.5  การหลอกลวงใ นการขายสินคา้และการลงทุนผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เช่น 
กรณีการส่งอีเมลม์าหาเหยือ่โดยแจง้วา่เหยือ่เป็นผูไ้ดรั้บเงินรางวลั  ใหเ้หยือ่โอนเงินค่าเปิดบญัชีและ
ค่าธรรมเนียมไปให ้(สุมนทิพย,์ 2550) 

2.  การกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนต่อคอมพิวเตอร์ 
2.1  การท าลายและการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเจาะเขา้ไปในระบบ

คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยไม่มีอ านาจ  (Hacking)  ก่อใหเ้กิดความเสียหาย  ไดแ้ก่ อนัตรายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงส่งผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการรังควานก่อความเดือดร้อนใหแ้ก่เจา้ของเคร่ือง 
นกัเจาะระบบบางกลุ่มคอยเจาะระบบเพื่อโจรกรรมขอ้มูลท าใหร้ะบบล่ม  หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
ๆ เช่น การ เจาะขอ้มูลคนไขใ้นโรงพยาบาลและปรับเปล่ียนขอ้มูลในประวติัคนไข ้หมู่เลือด โรค
ประจ าตวั  เพื่อการปองร้ายคนไข ้เป็นตน้  

3.  การใชค้อมพิวเตอร์หาประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
3.1  การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การท าซ ้ า  (Copy) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

ปลอมแปลงส่ือมลัติมีเดีย จากการจดัอนัดบัของ  International Data Corporation (IDC) (ดรุณ, 2550) 
พบวา่ 4 ประเทศแรกท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ  (Copyright)  สูงท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ เวยีดนาม 
อินโดนีเซีย จีน และไทย ตามล าดบั ส่งผลใหภ้าพพจน์ของประเทศไทยตกต ่าในเร่ืองของการเคารพ
สิทธ์ิ ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเป็นขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงในความ
เป็นจริงแลว้ อาจเป็น ขอ้มูล ท่ีหน่วยงานเปิดเผยใหบุ้คคลทัว่ไป ไดรั้บทราบ  แต่ไม่อนุญาตใหน้ า
ขอ้มูลเหล่าน้ีไปใช้ โดยมิไดรั้บอนุญาต  การกระท าท่ีละเมิด ถือเป็นความผดิ เช่นเดียวกบัการลอก
เลียนซอฟตแ์วร์  

3.2 การสกดัหรือดกัเอาขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ เช่น การดกัฟังขอ้มูลทางการคา้ 
หมายเลขบตัรเครดิต ศูนยว์จิยั  Panda Labs รายงานวา่ ร้อยละ 20 ของโทรจนัท่ีตรวจพบในปี 2006 
เป็นโทรจนัท่ีขโมยขอ้มูลธนาคาร  (Banker Trojan) ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อเขา้ขดัจงัหวะการเขา้ถึง
เวบ็ไซตข์องธนาคาร แลว้ขโมยขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้สู่หนา้เวบ็  (อนัซีน, 2550)  ในประเทศไทยมี
ประกาศเตือนจากเวบ็ไซตข์องกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (Department of Special Investigation : DSI) 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2550 “แจง้เตือนเวบ็ไซตเ์ลียนแบบ ธุรกรรมธนาคารอินเทอร์เน็ต ( Internet 
Banking) ของธนาคาร แห่งหน่ึง เพื่อหลอกลวงเอาขอ้มูล หมายเลข  และรหสัลูกคา้ธนาคาร (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ, 2550)   

3.3  การฉอ้โกงในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเจาะเขา้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของธนาคารแลว้เปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือโอนเงินจากบญัชีหน่ึงไปยงัอีกบญัชีหน่ึง  (สถาบนั
กฎหมายอาญา, 2550) 
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รายงานจากศูนยป์ระสานงานการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ประเทศไทย  (ไทยเซิร์ท)  
(ณฐัพล, 2550) ระบุวา่ผลส ารวจจ านวนการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนมกราคม    – 
กนัยายน 2547 รวมทั้งส้ิน 9 เดือน มีจ านวนคดีทั้งหมด 340 คดี แตกต่างจากปี 2546 ทั้งปีท่ีส ารวจ
พบเพียง 260 คดี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าววา่ “จากสถิติการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2547 แสดงใหเ้ห็นวา่แนวโนม้การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศ
ไทย จะมีความรุนแรงมากข้ึน”   

จากปัญหาดงักล่าวท าใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของค าวา่ “จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ”  ซ่ึง
เป็นเสมือนตวัแทนของมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ หรือ
เพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ในทางบวก (Gotterbarn, 1999)  โดยเช่ือวา่เหตุผลส าคญั ประการหน่ึงท่ีท าให้
ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึนมาจากการไร้ซ่ึงจริยธรรมของผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแพทยห์ญิง คุณหญิงพรทิ พย ์โรจนสุนนัท ์แห่งโรงพยาบาล
รามาธิบดีไดก้ล่าวไวใ้นการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมยคุไอที (สถาบนักฎหมายอาญา, 2550) วา่ “คนเก่งคน
ฉลาดน าวทิยาการใหม่ ๆ เขา้มาใช ้เหตุใดจึงไม่คิดถึงผลเสียแลว้ป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ เหตุใดจึงรอ
ใหมี้ร่างกฎหมายซ่ึงตามจบัไม่ทนั และคนยิง่เก่งยิง่ฉลาดก็หาช่องทางหนี ซ่ึงหมายความวา่ต่อจากน้ี
ไปสถาบนัท่ีฝึกสอนไม่วา่จะเป็นวศิวะหรือท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์น่าจะตอ้งผลกัดนัใหเ้ปล่ียนจาก
อาชีพเป็นวชิาชีพ เช่นหมอและนกักฎหมายคือตอ้งมีจริยธรรม ถา้รอใหมี้กฎหมายคงไม่ทนั”  

ขณะน้ีในประเทศจีนไดมี้การร่างหลกัสูตรเพื่อใหเ้กิดจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ โดย
สอนเด็กวา่การใชค้อมพิวเตอร์มีจริยธรรม มีกฎเกณฑ ์การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญั  (สถาบนักฎหมาย
อาญา, 2550) จากภาวะวกิฤตคุณธรรมของเยาวชนไทยซ่ึงในปัจจุบนัเป็นวกิฤตเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายควร
ร่วมมือกนัแกไ้ข กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการศึกษาใหมุ้่งเนน้ “คุณธรรมน าความรู้ ” ซ่ึงเช่ือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยแกไ้ขวกิฤต
ของเยาวชนไทยในคร้ังน้ีได ้ และจากการส ารวจกลุ่มผูป้กครองจ านวน 1,240 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสวนดุสิตโพล  (2550) ในเร่ืองความห่วงใยของผูป้กครองต่อ
วยัรุ่นนั้น ผูป้กครองตอ้งการใหรั้ฐบาล ด าเนินการเพื่อ ใหว้ยัรุ่นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
อนัดบัแรกคือ ใหมี้การสอนเร่ืองจริยธรรม ศีลธรรม และปลูกจิตส านึกท่ีดีใหก้บัวยัรุ่น  และเม่ือวนัท่ี 
10 มกราคม 2550 ไดมี้หนงัสือจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้ใหม้หาวทิยาลยัทุก
แห่ง มีการเรียนการสอนศาสนาทุกระดบัชั้น โดยใหเ้ป็นวชิาบงัคบัเพื่อใหชุ้มชนมีทั้งคุณธรรมและมี
หลกัธรรมทางศาสนา 
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จากประเด็นปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และประเด็นปัญหาดา้นวกิฤตคุณธรรมของ
เยาวชนไทยนั้น ท าใหผู้ว้จิยัเล็งเห็นวา่น่าจะมีการศึกษาวจิยัในเร่ืองของการศึกษาความตอ้งการดา้น
จริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา  โดยเนน้ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนั ตั้งแต่การ
คดัเลือกนกัศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนดา้นจริยธรรม ไปจนถึงการวดัผลการส าเร็จการศึกษาวา่
ในกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีไดมี้การสอดแทรกความรู้ดา้นจริยธรรมหรือไม่อยา่งไร ตลอดจน
สอบถามความคิดเห็นของอาจารยป์ระจ าท่ีสอนในสาขาวชิาดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในดา้นความตอ้งการดา้นจริยธรรมในหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ โดยหวงัวา่ผลท่ีได้
จากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนทางดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของ
จริยธรรม ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้งชัง่ใจต่ออบายมุขต่าง ๆ ท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมทราม
ในจิตใจ โดยสามารถด ารงตนอยูไ่ดใ้นสังคมดว้ยคุณงามความดีตามแบบวฒันธรรมและครรลอง
ของไทย 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 

1.2.2  เพื่อศึกษาความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน

หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารในการวางแผนหรือก าหนดแนวทางท่ีจะพฒันานกัศึกษา   
ทั้งใน ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา ทาง ดา้นคอมพิวเตอร์ ใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 1.3.2 เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถควบคู่กบัการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 1.3.3 เป็นการน าเสนอขอ้มูลใหก้บัอาจารย์ และนกัศึกษา ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบั
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความตระหนกัรู้และส่งเสริมใหเ้ห็นถึงความส าคญัของคุณธรรม
จริยธรรม 
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 1.3.4  เป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ 
และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไป 
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
 1.4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.4.1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษาในสาขา วชิา
ดา้นคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 10 สถาบนัการศึกษา 
22 คณะวชิา  ดงัน้ี 
  1.4.1.1.1  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   1.4.1.1.1.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
   1.4.1.1.1.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   1.4.1.1.2  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   1.4.1.1.2.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
  1.4.1.1.2.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  1.4.1.1.3  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 1.4.1.1.3.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
 1.4.1.1.3.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 1.4.1.1.3.3  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1.4.1.1.3.4  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.4.1.1.4  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 1.4.1.1.4.1  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 1.4.1.1.4.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 1.4.1.1.5  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 1.4.1.1.5.1  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 1.4.1.1.6  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 1.4.1.1.6.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
 1.4.1.1.7  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 1.4.1.1.7.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
 1.4.1.1.8  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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 1.4.1.1.8.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
 1.4.1.1.8.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 1.4.1.1.8.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.4.1.1.8.4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1.4.1.1.9  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 1.4.1.1.9.1  คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
 1.4.1.1.9.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 1.4.1.1.9.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.4.1.1.9.4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1.4.1.1.10  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 1.4.1.1.10.1  คณะสถิติประยกุต ์
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1  ความตอ้งการ  (Requirement) หมายถึง อยากได ้ใคร่ได ้ประสงค ์เป็นความแตกต่างหรือ
ความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งสภาพปัจจุบนักบัความคาดหวงัดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 
 1.5.2 คุณธรรมจ ริยธรรม  (Ethical) หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ ปฏิบติั ศีลธรรม  
กฎศีลธรรม ความดีงามทางสังคมมนุษย ์จ  าแนกแยกแยะวา่ส่ิงไหนถูกและส่ิงไหนผดิ โดย คุณธรรม
จริยธรรมอาจแยกยอ่ยไดอี้ก เช่น คุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต 
   1.5.2.1  คุณธรรมจริยธรรมในวชิาชีพ  หมายถึง เป้าหมายของวชิาชีพและวธีิทางปฏิบติัท่ี
ประมวลข้ึนเป็นจรรยาบรรณของวชิาชีพ ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพเม่ือเขา้ใจเหตุผลแลว้จะมีผลบงัคบัให้
ตอ้งปฏิบติัตามโดยศกัด์ิศรีของตนเองและวชิาชีพ ถือเป็นขอ้บงัคบัภายในจิตใจท่ีพึงมี 
   1.5.2.2  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต  หมายถึง หลกัการของความ
ประพฤติท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่ถูกตอ้งส าหรับการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นต่าง ๆ  
 1.5.3 หลกัสูตรคอมพิวเตอร์  หมายถึง ประมวลวชิาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
การศึกษา เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงคณะวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถิติประยกุต์ 
 1.5.4  อุดมศึกษา  หมายถึง การศึกษาในระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษา 
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 1.5.5  อินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ท่ีมีสายตรงต่อไปยงัสถาบนัหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท้ ัว่โลก  ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัได้
ทางอีเมล ์สามารถสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด้ 
 1.5.6  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  (Computer Crime)  หมายถึงการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นความผดิ
ต่อกฎหมายอาญา ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในการกระท าความผดิ  
โดยการกระท าดงักล่าวท าใหผู้เ้สียหายไดรั้บความเสียหายและท าใหผู้ก้ระท าความผดิไดรั้บ
ผลประโยชน์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 ค าวา่คุณธรรม และจริยธรรมมีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก จึงมกัใชร้วมกนัเป็นค าวา่
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีผูใ้หค้  านิยามความหมายไว ้ดงัน้ี 
 ประภาศรี  (2540) กล่าววา่ คุณธรรม (Moral) คือหลกัธรรมจริยาท่ีสร้างความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี
ในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใ จอยูใ่นขั้นสมบูรณ์จนเ ต็มเป่ียมไปดว้ยความสุข ความ
ยนิดี การกระท าท่ีดียอ่มมีผลิตผลของความดีคือความช่ืนชมยกยอ่ง ในขณะท่ีกระท าความชัว่ยอ่มน า
ความเจบ็ปวดมาให ้การเป็นผูมี้คุณธรรม คือ การปฏิบติัอยูใ่นกรอบท่ีดีงาม ความเขา้ใจในเร่ืองการ
กระท าดีมีคุณธรรมเป็นเกณฑส์ากลท่ีตรงกนั  เช่น การไม่ฆ่าสัตว ์ไม่เบียดเบียน ไม่ลกัขโมย  
ไม่ประพฤติผดิในกาม เป็นตน้ สภาพการณ์ของการกระท าความดีคือ ความเหมาะสม  ความควรต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถสั่งสอนอบรมใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง  
มีสติสัมปชญัญะ รับผดิชอบชัว่ดีตามท านองคลองธรรม มีจิตใจลกัษณะนิสัยหรือความตั้งใจท่ีดีงาม 

ปรีชา (2536) ไดใ้หค้วามหมายของคุณธรรมไวว้า่ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี  
ท่ีฝังลึกในจิตใจของบุคคล 
 ดวงเดือน  และเพญ็แข (2520) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ลกัษณะทางสังคมหลายลกัษณะ
ของมนุษย ์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ดว้ย  ซ่ึงมีคุณสมบติัประเภทใด
ประเภทหน่ึงใน 2 ประเภท คือ เป็นลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการใหมี้อยูใ่นสังคมนั้น หรืออีกประเภทคือ 
ลกัษณะท่ีสังคมไม่ตอ้งการใหมี้อยูใ่นสังคม เป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษ ซ่ึงผูมี้จริยธรรมสูง คือ  
ผูท่ี้มีลกัษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลงันอ้ย 
 พระราชวรมุนี (2530) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง การด าเนินชีวติความเป็นอยู ่การยงัชีวติให้
เป็นไป การครองชีพ การใชชี้วติ การเคล่ือนไหวของชีวติทุกแง่  ทุกดา้น  ทุกระดบั  ทั้งทางกาย  
ทางวาจา ทางใจ ทั้งดา้นส่วนตวั ดา้นสังคม ดา้นอารมณ์ ดา้นจิต ดา้นปัญญา 
 ประภาศรี  (2540) กล่าววา่ จริยธรรม  หมายถึง หลกัความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและปลูกฝัง
ลกัษณะนิสัยใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าทางจริยธรรมช้ีใหเ้ห็นความเจริญ
งอกงามในการด ารงชีวติ อยา่งมีระเบียบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคล ท่ีมีลกัษณะทางจิตใจท่ี
ดีงามอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีนอ้มน าใหบุ้คคลมุ่งกระท าความดีละเวน้ความชัว่ มีแนวทางความ
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ประพฤติอยูใ่นเร่ืองของความดี ความถูกตอ้ง ความควรในการปฏิบติัตน เพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
สงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์  
อนัดี โดยมีส านึกท่ีจะใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 วทิย ์(2538) ไดใ้หค้วามหมายของจริยธรรมไวว้า่ จริยธรรม หมายถึง เร่ืองเก่ียวกบัการวนิิจฉยั
แยกแยะเก่ียวกบัคุณค่าของความประพฤติในสังคม  วา่พฤติกรรมอยา่งไรถือวา่ถูกตอ้งหรือดี  
หรือควรประพฤติ และพฤติกรรมอยา่งไรถือวา่ผดิหรือไม่ดี โดยมีการก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจ เป็นส่ิงท่ี
คอยยบัย ั้งชัง่ใจต่อการกระท าความผดิ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อใหส้ังคมมีความ
สงบสุข 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

มีผูเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมไวเ้ป็นจ านวนมาก  สามารถ
ประมวลไดด้งัน้ี 

2.2.1  ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมของเอก็เซลล ์(Exell, 1998) 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นการศึกษาการประพฤติตวัของคนในส่ิงถูกและส่ิงผดิ  การกระท า

ต่างๆ อาจจะพิจารณาวา่ถูกหรือผดิ แลว้แต่วา่เป็นความตั้งใจของแต่ละบุคคล ทฤษฎีท่ีอยูบ่นฐาน
ของท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาแต่เหตุใดเหตุหน่ึง (เน่ืองมาจากเหตุและปัจจยั) ของการกระท า คือท าส่ิงดีหรือ
เลว ค าถามหลกัท่ีส าคญัในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมขา้งหน่ึงคือเป็นความดีท่ีแทจ้ริงหรือไม่ หรือเป็น
เพียงความดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพบเห็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ทฤษฎี คือ  

2.2.1.1  ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูบ่นฐานของความตั้งใจ 
ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูบ่นฐานของความตั้งใจของแต่ละบุคคลถือการตั้งใจกระท าส่ิง

นั้นเป็นหลกั การกระท าทุกอยา่งจะดีหรือชัว่อยูท่ี่การตั้งใจท่ีเรียกวา่เจตนา ถา้มีเจตนากระท าความดี
ดว้ย กาย วาจา ใจ สามารถตดัสินไดว้า่การกระท านั้นถูกตอ้งหรือไม่ ความตั้งใจท าดีจะเป็นความดีท่ี
แทจ้ริง  การกระท าทุกอยา่งคือท าส่ิงดี  หรือปราศจากความสนใจเน่ืองมาจากเหตุและปัจจยัเม่ือมนั
เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ปัญหาหลกัท่ีส าคญัในทฤษฎีเหล่าน้ีคือ รู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีดีก็จะท าส่ิงท่ี
ดีนั้น 

ศาสนาทุกศาสนา สอนใหรู้้วา่อะไรคือส่ิงท่ีถูกแทจ้ริงและอะไรคือส่ิงท่ีผดิ จากการสอนของ
ครู พระและผูเ้คร่งศาสนา  หรือจากหนงัสือทางศาสนา อยา่งไรก็ตาม หลกัศาสนาทั้งหมดสอนคน
ให้ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม แต่ไม่ไดส้รุปเป็นขอ้ตกลงในลกัษณะเป็นหลกั  
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ปิดกั้นความเขา้ใจหลกัคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาในแนวทางร่วมกนัโดยทัว่ไป เพื่อใหทุ้กคน 
เขา้ใจท่ีจะปฏิบติัตวัเป็นคนดีของทุกศาสนาได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเป็นการ 

นกัคิดดา้นปรัชญาส่วนหน่ึงมีแนวคิดวา่ คนเรามีความสามารถท่ีจะรู้การกระท าในส่ิงท่ีถูก
และผดิโดยก าเนิด เป็นส่ิงท่ีธรรม ชาติใหม้ากบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูใ่นโลกน้ีอยูแ่ลว้ และทุกคน
สามารถรับรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองยาก ก็คือการหามาตรฐานวา่อะไรคือส่ิงท่ีถูกและ
อะไรคือส่ิงท่ีผดิ 

หลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีแทจ้ริงตอ้งเป็นสากล ตวัอยา่งเช่น กฎท่ีอนุญาตให้ ยกเลิกค าสัญญา
ไดห้ากคู่สัญญา ไม่อยูก่บัร่องกบัรอยใน ขณะท าสัญญา  อยา่งไรก็ตามบรรทดัฐานเหล่าน้ียงัไม่
เพียงพอ ตวัอยา่งเช่น กฎของการขบัรถ บางประเทศตอ้งขบัรถชิดซา้ยของถนน บางประเทศตอ้งขบั
รถชิดขวาของถนน หากยดึถือกฎตอ้งคงเส้นคงวา กฎการขบัรถก็ตอ้งชิดถนนดา้นเดียวกนัถือเป็น
สากลเหมือนกนัทัว่โลก แต่จะเห็นวา่กฎน้ีไม่มีความชดัเจน และไม่ใช่กฎท่ีเป็นมาตรฐานของการ
ขบัรถ ไม่ไดใ้ชก้นัทัว่โลก 

2.2.1.2  ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูบ่นฐานของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาแต่เหตุและปัจจยั  
ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมบางทฤษฎีมาจากฐานของ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากเหตุและปัจจยั 

ทฤษฎีเหล่าน้ีกล่าววา่ส่ิงท่ีถูกจะสืบเน่ืองมา จากเหตุ ท่ีดี และส่ิงท่ีผดิจะสืบเน่ือง จากเหตุท่ีเลวร้าย  
ทฤษฎีเหล่าน้ีเห็นวา่เป็นความสุขในการท าส่ิงทีดี ความดีน้ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัความสุข
เพราะวา่ความสุขของคนบางคนอยูบ่นความทุกขข์องคนอ่ืน  กฎของคุณธรรมจริยธรรมท่ีบอกเราวา่
จะรักษาความดีท่ีเน่ืองมาจากเหตุและปัจจยัน้ีไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคน้พบโดยประสบการณ์และ
โดยการมีเหตุผลจากการรู้ขอ้เทจ็จริง 

ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมบางทฤษฎีอยูบ่นฐานของ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมา จากเหตุและปัจจยัท่ี
กระท า จึงเป็นค ากล่าววา่ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นผลจากการกระท า ทฤษฎีเหล่าน้ีเป็นการเนน้การกระท าท่ีมี
ความเมตตากรุณา การไม่มีความโลภ อยา่งไรก็ตามหลกัการของการเอาประโยชน์เพื่อตนเอง
กลายเป็นจุดอ่อนท่ีไม่สามารถใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัทางกฎหมาย เพราะวา่การ
ตดัสินใจจะใหข้อ้แนะน าดว้ยประโยชน์ส่วนตวัแทนความดีของคนซ่ึงไดก้ลายเป็นขอ้ขดัแยง้ใน
ความคิด ความอ่อนแอของสังคม ท าใหเ้ป็นเร่ืองยากล าบากท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมท่ีมา
จากรากฐานของการกระท าความดี และถา้ทุกคนท าความดีก็จะสามารถน าสังคมใหมี้ความมัน่คงได ้

ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมอ่ืน ท่ีมีรากฐานเน่ืองมาจากเหตุและปัจจยัท่ีกระท า กล่าววา่การ
กระท าส่ิงท่ีถูกจะสร้างความดีท่ียิง่ใหญ่แก่มวลมนุษยชาติจ านวนมาก ปัญหาของทฤษฎีน้ีคือเราจะ
สามารถวดัความดีไดอ้ยา่งไร ปัญหาอ่ืน ๆ คือการกระท าท่ีเอาประโยชน์จากบุคคลอ่ืนก็มีอยูไ่ม่นอ้ย 
ตวัอยา่งเช่น คนในหมู่บา้นในชนบทเพียงจ านวนนอ้ยท่ีต่อตา้นการสร้างเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
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จากพลงัน ้า เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูค้นจ านวนมากในเมืองอุตสาหกรรม โดย การกระท าการต่อสู้ของ
เขาเพื่อท่ีจะรักษาวฒันธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของหมู่บา้นไวจ้ะถือเป็นเร่ืองผดิหรือไม่ผดิ 

2.2.2  ทฤษฎีพฒันาการทางคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบอร์ก  (Kolberg, 1980) 
 ทฤษฎีพฒันาการทางคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบอร์ก  เป็นขั้นตอนการพฒันาทางคุณธรรม
จริยธรรมของแต่ละบุคคล โดยเช่ือวา่ การบรรลุนิติภาวะทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นจะ
แสดงออกในทางการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม เน่ืองจากเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑ์
ของสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ โคลเบอร์กไดจ้  าแนกพฒันาการทางคุณธรรมจริยธรรมออกเป็น 
3 ระดบั มี 6 ขั้นท่ีต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
 2.2.2.1  ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ์ (Pre-Conventional Level)  เด็ก ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ี
จะตอบโตคุ้ณธรรมจริยธรรมจากการอา้งอิงกลุ่มในสังคมของเขา ท่ีเป็นเร่ืองพื้น ๆ คือ พอ่แม่ ใน
ล าดบัขั้นน้ีเด็ก ๆ จะยดึตนเองเป็นท่ีตั้งอยา่งสุดขีด  มีพฒันาการคุณธรรมจริยธรรมส่วนตวั  ตอบโต้
เพียงการลงโทษและการใหร้างวลัเป็นพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมการเป็นคนดี โดยแบ่งเป็น 2  
ขั้น ดงัน้ี 

2.2.2.1.1  ขั้นท่ี 1.1  การหลบหลีกมิใหต้นเองถูกลงโทษ บุคคลจะเลือกกระท า
หรือไม่กระท าส่ิงใดเพื่อหลีกเล่ียงมิใหต้นเองถูกลงโทษทางกาย จะยอมท าตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจ
เหนือตนโดยไม่มีเง่ือนไข ในขั้นน้ี พบในเด็กอายรุะหวา่ง 2-7 ปี 

2.2.2.1.2  ขั้นท่ี 1.2  การแสวงหารางวลั บุคคลเลือกกระท าในส่ิงท่ีจะน าความ
พอใจมาใหต้นเท่านั้น ตอ้งการแลกเปล่ียนจากส่ิงท่ีตนกระท าโดยมุ่งการตอบแทนทางกายและวตัถุ
มากกวา่นามธรรม และไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งของสังคม พบในเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 7-10 ปี 

2.2.2.2  ระดบัท่ี 2 ระดบัตามกฎเกณฑ์  (Conventional Level) ในล าดบัน้ีบุคคลจะกระท า
ตามกฎเกณฑข์องกลุ่มยอ่ย ๆ ของตน เช่น ท าตามความคาดหวงัของครอบครัว บุคคลจะเลียนแบบ
หรือคลอ้ยตามบุคคลในกลุ่มเพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของสังคม แต่ไม่ค  านึงผลท่ีเกิดข้ึน
ในขณะนั้นและผลท่ีจะตามมาภายหลงั พบในผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 10-16 ปี โดยแบ่งแป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 

2.2.2.2.1  ขั้นท่ี 2.1  การท าตามผูอ่ื้นท่ีตนเห็นชอบ ในขั้นน้ีบุคคลยงัไม่เห็นตวั
ของตวัเอง มกัท าตามการชกัจูงของผูอ่ื้น  เพื่อคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพอนัดี พบในวยัรุ่นตอนตน้อายุ
ระหวา่ง 10-13 ปี 

2.2.2.2.2  ขั้นท่ี 2.2  การกระท าตามหนา้ท่ีของสังคม ขั้นน้ีบุคคลจะรู้ถึงบทบาท
หนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม จึงถือวา่ตนมีหนา้ท่ีท าตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ี
สังคมก าหนดหรือคาดหมาย พบในผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 13-16 ปี 
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2.2.2.3  ระดบัท่ี 3 ระดบัเหนือกฎเกณฑ์  (Post-Conventional Level)   เป็นระดบัท่ีตอ้ง
ตดัสินขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ดว้ยการน ามาพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบดว้ยตนเอง เม่ือพิจารณาแลว้
เห็นวา่ส่ิงใดส าคญัมากกวา่กนัก็จะปฏิบติัตามนั้น มีหลกัการของตนเองท่ีถูกตอ้งและหลุดพน้จาก
กฎเกณฑข์องสังคม แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 

2.2.2.3.1  ขั้นท่ี 3.1  การกระท าตามขอ้ตกลงของสังคมและค ามัน่สัญญา ในขั้น
น้ีบุคคลจะเห็นความส าคญัของคนหมู่มาก ไม่ท าตนใหล้ะเมิดผูอ่ื้น สามารถควบคุมใจตนเองได ้
เคารพตนเองสามารถใหร้างวลัและลงโทษตวัเองได ้เช่น เกิดความละอายใจหรือภาคภูมิใจในการ
กระท าของตนเอง โดยไม่เก่ียวกบัการควบคุมจากภายนอกหรือบุคคลอ่ืน มีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง
เป็นไปตามค่านิยมส่วนตวัโดย ผสมผสานมาตรฐานการยอมรับจากสังคม และถือวา่กฎเกณฑต่์างๆ 
อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยพิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ พบในบุคคลท่ีมีอาย ุ 16 ปีข้ึน
ไป ไดแ้ก่ วยัรุ่นตอนปลายและผูใ้หญ่ 

2.2.2.3.2  ขั้นท่ี 3.2  ขั้นยดึหลกัอุดมคติสากล เป็นจริยธรรมขั้นสูงสุด แสดงถึง
การมีความรู้ท่ีเป็นสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑใ์นสังคมของตน และมีความยดืหยุน่ทางจริยธรรม
เพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย เป็นอุดมคติท่ียิง่ใหญ่ มีความเคารพในความเป็นมนุษยข์องคนแต่ละคน
และมีคติประจ าใจในการเกรงกลวัต่อบาป  

2.2.3  แนวคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากบทความของมานูแอล และคณะ (Manuel, Claire, 
Thomas and Meyer, 1987) 

คุณธรรมจริยธรรมสามารถสอนไดจ้ริง จากบทความเร่ือง “คุณธรรมจริยธรรมสามารถสอน
ไดห้รือไม่ ในมุมมองจากงานวจิยัของเจมส์ เรสท์  (James Rest) ซ่ึงเป็นนกัจิตวทิยาไดก้ล่าวถึง
บทความตีพิมพใ์นวารสารเดอะ วอลล์ สตรีท  (The Wall Street Journal) ไดก้ล่าววา่การเปิดการ
สอนวชิาคุณธรรมจริยธรรมไม่มีประโยชน์เพราะคุณธรรมจริยธรรมไม่สามารถสอนได ้และมีผูอ่้าน
วารสารเดอะ วอลล์ สตรีท   ซ่ึงขณะนั้นท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการสอนคุณธรรมจริยธรรมไดอ้อกมา
เขียนบทความตอบโตใ้นเร่ืองน้ี โดยผูเ้ขียนไดบ้อกถึงแนวคิดของนกัปรัชญา คือโซเครตีส  
(Socrates) ท่ีกล่าวไวท่ี้เมืองเอเธน 2500 ปีก่อนหนา้น้ี ไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนวา่ “คุณธรรมจริยธรรม
เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งประพฤติและจ าตอ้งกระท าและความรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมสามารถสอน
ได”้ ในมุมมองจากงานวจิยัของเจมส์ เรสท ์ไดส้รุปเทคนิคการสอนเก่ียวกบัการพฒันาทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นหวัขอ้หลกัท่ีส าคญัไวด้งัน้ี 

2.2.3.1  การแสดงออกท่ีปรากฏของคนวยั 20 – 30 ปี ในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของ
การสอนเพื่อสร้างกลยทุธ์การแกปั้ญหาพื้นฐานในเน้ือหาดา้นจริยธรรมของคน 
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2.2.3.2  การเปล่ียนแปลงดา้นคุณธรรมจริยธรรมจะเช่ือมโยงกบัพื้นฐานการเปล่ียนแปลง
ท่ีวา่บุคคลจะรับรู้สังคมอยา่งไร เขาและเธอจะมีบทบาทในสังคมอยา่งไร 

2.2.3.3  การเปล่ียนแปลง ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนปี
ของการศึกษาภาคปกติ (ท าการสอนไดท้ั้งระดบัวทิยาลยั ระดบัผูเ้ช่ียวชาญวชิาชีพเฉพาะ และระดบั
มหาวทิยาลยั) 

2.2.3.4 ความพยายามจดัการศึกษาแบบทางการในหลกัสูตรมีอิทธิพ ลต่อการ รับรู้ถึง
ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม และมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลท่ีสามารถแสดง
ถึงผลกระทบของการกระท า 

2.2.3.5  การศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมของคนมีอิทธิพลจากการรับรู้คุณธรรม
จริยธรรม และการตดัสินใจต่าง ๆ ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

นอกจากน้ี มีงานวจิยัจ  านวนมากท่ีมีแรงดลใจจากงานของลอเรนซ์ โคลเบอร์ก นกัจิตวทิยา
ของมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีมองเห็นความสามารถของบุคคลท่ีจะเรียนรู้เน้ือหา
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหสู้งข้ึนไดภ้ายหลงัการศึกษา  จากท่ีเม่ือ
คนเราอายมุากข้ึน โคลเบอร์กไดพ้บวา่บุคคลมีความสามารถเรียนรู้เน้ือหาคุณธรรมจริยธรรมซ่ึง
ไม่ใช่การสอนแบบเป็นทางการเท่านั้น ยงัสามารถเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการดว้ย นอกจากนั้นยงั
พบวา่ระดบัขั้นของการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนจะพฒันาเพิ่มข้ึนตามการเติบโตดา้น
ร่างกายในวยัต่าง ๆ ท าใหค้นมีความสามารถในการคิด มีการพฒันาตนเองในระดบัขั้นทางคุณธรรม
จริยธรรมในระดบัสูงข้ึนได ้
 ส่ิงหน่ึงท่ีโคลเบอร์กใหค้วามเห็นวา่ส าคญัยิง่ ในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ก็คือการให้
การศึกษา โคลเบอร์กไดค้น้พบการสอนคุณธรรมจริยธรรมในวชิาของเขา ซ่ึงน าหวัเร่ืองข่าวสารท่ี
เกิดข้ึนมากมายมาเป็นตวัอยา่งการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อเปิดมุมมองท่ีกวา้งมากข้ึน  จึงเป็นการทา้
ทายความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมอยา่งมาก เขาพบวา่นกัศึกษามีความตั้งใจท่ีจะยกระดบั
ขั้นคุณธรรมและจริยธรรมของตนเองใหสู้งข้ึน นอกจากนั้นโคลเบอร์กยงัไดน้ าผลงานการวจิยัจาก
นกัวจิยัคนอ่ืน ๆ มาทบทวนและใหข้อ้สนบัสนุนดว้ย 

2.2.4  แนวคิดการพฒันาคุณธรรมของคิทเชนเนอร์  (Kitchener, 1986) 
 คิทเชนเนอร์เช่ือวา่หากปฏิบติัตามหลกัทั้ง 5 ประการดงัต่อไปน้ี จะท าใหบุ้คคลตดัสินใจอยา่ง
มีคุณธรรมจริยธรรม  
 2.2.4.1 เคารพในความมีเสรีภาพ  บุคคลมีสิทธิในการตดัสินใจวา่จะด ารงชีวติอยูอ่ยา่งไร 
จึงเป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นไม่ควรไปรบกวนความสุขหรือสวสัดิภาพส่วนบุคคลของคนอ่ืน 
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 2.2.4.2 ไม่สร้างความเดือดร้อนใหผู้อ่ื้น   เป็นภาระผกูพนัท่ีจะปรับปรุงและยกระดบั
ความผาสุกใหค้นอ่ืน เป็นการยากท่ีจะปลูกจิตส านึกดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นกบัทุกคนในสังคม 
 2.2.4.3  สร้างประโยชน์ใหผู้อ่ื้น   เป็นภาระผกูพนัท่ีจะปรับปรุงแล ะยกระดบัความผาสุก
ใหค้นอ่ืน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากในการปลูกฝังค่านิยมเพื่อส่วนรวมในตวัของแต่ละบุคคล 
 2.2.4.4 มีความยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยเท่าเทียมกนัทุกคน  
 2.2.4.5 มีความซ่ือสัตย ์ ส่ิงหน่ึงคือรักษาสัญญาต่าง ๆ บอกขอ้เทจ็จริง อยา่งมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี รักษาไวซ่ึ้งการเคารพต่อผูอ่ื้นเก่ียวกบัหนา้ท่ีความเป็นพลเมืองดี รักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม  

2.2.5  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
(ไพฑูรย ์สมสุข และวชันีย,์ 2548) 
 ประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม 4 ระดบัดว้ยกนั ดงัน้ี  

2.2.5.1  คุณธรรมจริยธรรม – พื้นฐาน (Ethics – Basic) มีวนิยั มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์
เสียสละ มีวฒันธรรม และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะคุณธรรมจริยธรรม
ระดบัพื้นฐาน ในขั้นแรกจะตอ้งเป็นคนท่ีมีวนิยัในตนเอง รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง มีความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ มีศีลธรรม มีจิตใจเป็นคนรักประชาธิปไตย มีความเป็น
ไทย มีความรักในศิลปะ ดนตรี มีวฒันธรรม มีจิตใจส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัโลก มีจิตส านึกต่อส่วนรวม รักความกา้วหนา้ มีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพ มีวฒิุภาวะ 
ตระหนกัถึงแนวทางการด ารงชีวติในสังคม มีทกัษะชีวติ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท่ีจะ
อยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคมได ้และมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี 

2.2.5.2  คุณธรรมจริยธรรม – กา้วหนา้  (Ethics – Advanced) เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจ
ผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก บณัฑิตนอกจากจะตอ้งมีระดบัของการมีคุณธรรมจริยธรรมระดบัพื้นฐานแลว้
ยงัตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสังคม จะตอ้งเขา้ใจผูอ่ื้น คือมีความคิดรอบคอบ มีการไตร่ตรอง มี
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก 

2.2.5.3  คุณธรรมจริยธรรม – เชิงรุก  (Ethics – Proactive) ส่งเสริมและช้ีน าสังคมให้
ตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมระดบัเชิงรุก นอกจาก
จะมีคุณธรรมจริยธรรมระดบัพื้นฐาน และเป็นแบบอยา่งมีดีแลว้ยงัจะตอ้งสามารถช้ีน าชกัจูงใหผู้อ่ื้น
คลอ้ยตามในการท าความดีใหเ้ห็นถึงความดีท่ีจะน าพามาซ่ึงความสงบสุข เป็นผูท่ี้สามารถช้ีน า
สังคมได ้โดยท่ีจะช้ีน าใหส้ังคมตระหนกัถึงความส าคญัของการท่ีจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม 

2.2.5.4 คุณธรรมจริยธรรม – เป็นเลิศ  (Ethics – Excellent) อุทิศตนเพื่อส่วนรวม การท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมระดบัเป็นเลิศ น อกจากจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมระดบัพื้นฐาน และการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้ กบัสังคม และจะตอ้งสามารถชกัน า และชกัจูงใหค้นในสังคมท าความดีแลว้นั้น 
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บณัฑิตจะตอ้งมีความเสียสละ ค าวา่ เสียสละในระดบัน้ีจะเป็นไปในลกัษณะท่ีอุทิศความสุขส่วนตน
เพื่อสังคมโดยรวม ซ่ึงผูท่ี้จะมีคุณธรรมจริยธรรมในระดบัน้ีนั้น จะตอ้งมีความพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจ เพราะจะตอ้งเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เช่น การเสียสละ
อวยัวะใหก้บัการแพทยท่ี์จะใหน้กัศึกษาแพทยไ์ดศึ้กษา หรือการบริจาคไต การบริจาคดวงตา ส่ิง
เหล่าน้ีผูท่ี้จะท าไดจ้ะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมระดบัเป็นเลิศ ถา้บณัฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดบัน้ีไดจ้ะเป็นประโยชน์และท าใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและสงบสุขทั้งใน
สังคมทอ้งถ่ินและสัมคมโลก 
 
2.3  ขอบเขตเนือ้หาการสอนและการจัดกจิกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  (ส านกังานเลขานุการ 
       กรมอาชีวศึกษา, 2542) 

2.3.1  ขอบเขตเน้ือหาการสอนและการจดักิจกรรมคุณธรรม พื้นฐานของคนดี 10 ประการ  
ประกอบดว้ย ดา้นวนิยั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นทกัษ ะทางสังคม ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ดา้นความขยนั ดา้นการประหยดั  
อดออม และดา้นการละเวน้ส่ิงเสพติด 

2.3.2  ขอบเขตเน้ือหาการสอนและการจดักิจกรรมดา้นคุณธรรมท่ีตอ้งการปลูกจิตส านึกเฉพาะ
เร่ือง ประกอบดว้ยการปลูกจิตส านึกใหก้บันกัศึกษา 12 เร่ือง ดงัน้ี 

2.3.2.1  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
2.3.2.2  การแต่งกายท่ีถูกระเบียบของมหาวทิยาลยั 
2.3.2.3  การมีวนิยัในชั้นเรียน 
2.3.2.4  การมีวนิยัจราจร 
2.3.2.5  การมีวถีิชีวติประชาธิปไตย 
2.3.2.6  การมีคุณธรรมและปฏิบติัตามหลกัของศาสนาท่ีนบัถือ 
2.3.2.7  การปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทแบบไทย 
2.3.2.8  การปฏิบติัตนในการเขา้ใจทกัษะสังคม การเรียงล าดบัก่อน-หลงั 
2.3.2.9  การประหยดัอดออม 
2.3.2.10  การมีวนิยัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2.3.2.11  การไม่พวัพนัยาเสพติด 
2.3.2.12  การมีวนิยัในการสอบ 
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2.3.3  แนวคิดระบบการพฒันาคนของพระธรรมปิฎก (2549)  
 ระบบการพฒันาคน ตอ้งเป็นการพฒันาคนเตม็ทั้งคน ครบพร้อมกนัทั้งระบบท่ีมี 3 ดา้น คือ 
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  ทั้ง 3 ดา้นแห่งการด าเนินชีวตินั้นมีความสัมพนัธ์อิงอาศยัเป็นปัจจยั
ส่งผลต่อกนัและตอ้งพฒันาไปดว้ยกนั   กล่าวคือเป็นระบบแห่งไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะจุดท่ีพึงพฒันาในแต่ละดา้นเป็นตวัอยา่ง 
 2.3.3.1  พฤติกรรม  พฤติกรรมท่ีดีเป็นช่องทางใหจิ้ตใจพฒันา และช่วยใหปั้ญญางอกงาม 
อยา่งนอ้ยพึงพฒันาพฤติกรรมท่ีไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรคเ์ก้ือกลู โดยเนน้
ประเด็นต่อไปน้ี 

2.3.3.1.1  พฤติกรรมทัว่ไป  ใหค้วามส าคญัพิเศษแก่พฤติกรรมเคยชิน โดยใช้
แบบอยา่งท่ีดี วนิยั และวฒันธรรม ถา้พฤติกรรมเคยชินท่ีไม่เก้ือกลูเกิดข้ึนแลว้จะแกไ้ขยากมาก เช่น 
เร่ืองวนิยัในทอ้งถนน เป็นตน้ เพราะฉะนั้นจึงใหก้ารสร้างพฤติกรรมเคยชินเป็นจุดเนน้ขอ้แรก และ
จุดเนน้น้ีก็โยงไปหาเป้าหมายแรกคือ เด็ก ส าหรับคนโตแลว้ก็พยายามท าไป ไดเ้ท่าไรก็เท่านั้น บาง
เร่ืองอาจจะตอ้งยอมปล่อยทิ้งไปทั้งรุ่น แต่ส าหรับเด็กตอ้งท าใหไ้ด ้ทั้งในบา้นและในโรงเรียน
โดยเฉพาะในยคุท่ีตอ้งเร่งแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้ปฏิบติัอะไรท่ีควรกระท าเป็นกิจวตัรเป็นนิสัย
ในการช่วยส่ิงแวดลอ้ม ก็ช่วยกนัคดัเลือกมา แลว้จดัเขา้ในระบบวนิยัแห่งชีวติประจ าวนั  
ในครอบครัว  เป็นตน้ ใหเ้ป็นของติดตวัและเป็นพฤติกรรมประจ าตวัต่อไประยะยาว ถา้ส าเร็จก็จะ
ยนืตวัเป็นวิถีชีวติของสังคม จนกระทัง่เป็นวฒันธรรม เม่ือจริยธรรมลงตวักลายเป็นวฒันธรรมแลว้ 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืก็ส าเร็จได ้

2.3.3.1.2  พฤติกรรมในการท ามาหาเล้ียงชีพ เป็นส่วนใหญ่ของเวลาและชีวติ
ของแต่ละบุคคล จึงควรพุง่เป้าการพฒันาคนมาท่ีการท ามาหาเล้ียงชีพ ใหเ้ป็นสัมมาอาชีวะ โดยเป็น
การหาเล้ียงชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนก่อเวรภยัท าลายผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม แต่ใหเ้ป็นการหาเล้ียงชีพ
ท่ีช่วยแกปั้ญหา สร้างสรรคเ์ก้ือกลูสังคมและธรรมชาติ นอกจากพฒันาความรู้ความสามารถความมี
ฝีมือช านิช านาญในการอาชีพนั้น ๆ แลว้ ขอ้ส าคญัตอ้งใหพ้ฤติกรรมในการประกอบอาชีพเป็นไป
ในแนวทางท่ีมุ่งใหเ้กิดผลท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องวชิาชีพนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งใชพ้ฤติกรรม
ในการประกอบอาชีพนั้นเป็นโอกาส หรือเป็นปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาชีวติของคนผูน้ั้นเอง 

2.3.3.1.3  พฤติกรรมเศรษฐกิจทัว่ไป  เช่น การกิน การใชจ่้ายซ้ือหา การเตรียม
อาหาร การก าจดั ส่ิงปฏิกลู  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและสภาพแวดลอ้มมาก  จึงควรฝึกฝน
พฒันาใหมี้พฤติกรรมเศรษฐกิจทุกอยา่งในทางท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติและเก้ือกลูสภาพแวดลอ้ม 
เช่น ความรู้จกัประมาณในการบริโภค การซ้ือหาปัจจยัส่ีและส่ิงของเคร่ืองใชโ้ดยมุ่งเอาคุณค่า
แทจ้ริง การไม่เสพส่ิงเสพติดมึนเมา เป็นตน้ 
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2.3.3.1.4  พฤติกรรมในการหาความสุขก็เป็นท่ีมาส าคญัของปัญหาการพฒันา 
คนท่ีไม่พฒันามกัหาความสุขดว้ยการเบียดเบียนก่อทุกข์  หรือใหทุ้กขแ์ก่ผูอ่ื้นและท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม จึงควรพฒันาใหค้นรู้จกัหาความสุขดว้ยพฤติกรรมท่ีเก้ือกลู ความสุขท่ีอิงธรรมชาติ หา
ความสุขแบบประสาน และความสุขจากการใหค้วามสุข ซ่ึงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นจิตใจสูงข้ึนไป 

2.3.3.1.5  ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเก้ือหนุนการพฒันาคน หรือพฒันาชีวติของ
บุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเป็นฐานของการพฒันาจิตใจและปัญญา ซ่ึงจะท าใหชี้วติเหินห่างจาก
การเบียดเบียนอยา่งเป็นไปเอง เช่น การไปคน้ควา้หาความรู้ เป็นตน้ 

2.3.3.1.6  ชีวติของคนทัว่ไป มีเป้าสัมพนัธ์อยูท่ี่วตัถุมาก และเป็นความสัมพนัธ์
ในแง่การแสวงหาและการเสพ โดยมุ่งไดมุ้่ง รับ พฤติกรรมจึงโนม้เอียงไปในทางเบียดเบียนไดม้าก 
การพฒันาคนขั้นตน้มุ่งสร้างดุลยภาพ โดยฝึกคนใหมี้การใหคู้่ไปดว้ยกบัการได ้และการ รับ คือ
ไม่ใหมุ้่งจะไดจ้ะ รับอยา่งเดียว แต่ใหมี้การใหด้ว้ย ดุลยภาพก็จะเกิดทั้งแก่ชีวติและสังคม การ
เบียดเบียนก็จะลดนอ้ยลง โดยมีการเก้ือกลูข้ึนมาเคียงคู่ ในวฒันธรรมไทยแต่เดิมมีการฝึกพฤติกรรม
ใหน้ี้มากโดยไม่รู้ตวัแมแ้ต่ในวนัเกิด วนัส าคญั วนัมงคลต่าง ๆ ส่ิงท่ีเจา้ของวนัเกิดหรือวนัมงคลนั้น
ท า จะเป็นเร่ืองของการใหเ้ป็นหลกัส าคญั ไม่ใช่เป็นการรอท่ีจะไดรั้บจากผูอ่ื้นเหมือนอยา่งใน
วฒันธรรมสมยัใหม ่

2.3.3.2  จิตใจ   จิตใจมีเจตจ านงท่ีเป็นตวัช้ีน าก าหนดพฤติกรรม และสภาพจิตท่ีพอใจมี
ความสุขก็ท าใหพ้ฤติกรรมมีความมัน่คง  ปัญญาจะท างานไดผ้ลและพฒันาไปไดต้อ้งอาศยัสภาพ
จิตใจท่ีเหมาะ โดยเฉพาะในการพฒันาคนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ควรจะท าใหไ้ดใ้นเร่ืองปลีกยอ่ย
ต่อไปน้ี 

2.3.3.2.1  พอ่แม่ ผูใ้หญ่ คนเล้ียง ครูอาจารย ์เป็นตน้ น าเสนอโลก  (รวมทั้ง
ธรรมชาติ หมู่สัตว ์พนัธ์ุนก พนัธ์ุไม ้และเพื่อนมนุษย)์ แก่เด็ก ในลกัษณะท่ีส่ือน าความรู้สึกและ
ท่าทีแห่งความรักช่ืนชมปรารถนาดี เป็นมิตร และสร้างความรู้ความเขา้ใจตามเป็นจริง พร้อมทั้งเร้า
จิตส านึกท่ีจะกา้วเขา้ไปร่วมสร้างสรรค ์

2.3.3.2.2  จิตท่ีคิดจะไดจ้ะ รับ ท าใหเ้กิดท่าทีความรู้สึกแบบหวาดระแวงเป็น
ปฏิปักษ ์โดยมองเพื่อนมนุษยเ์ป็นคู่แข่งตลอดจนมองเขาเป็นเหยือ่ โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มของ
สังคมปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบแข่งขนัหาผลประโยชน์จะหล่อหลอมสภาพจิตใจเช่นน้ีมาก จึงตอ้ง
ถ่วงดุลจิตท่ีคิดจะไดจ่้ ะรับ ดว้ยการตั้งจิตคิดจะใหซ่ึ้งจะเป็นตวัน าจิตใหเ้กิดความสนใจต่อสุขทุกข์
ของผูอ่ื้น เกิดความเขา้ใจเห็นใจเพื่อนมนุษย ์พฒันาเมตตา กรุณา มุทิตา ข้ึนมาโดยวธีิธรรมชาติ และ
ดว้ยการพฒันาพฤติกรรมในการใหม้าควบคู่ ก็ท  าใหก้ารใหก้ลายเป็นความสุข 
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2.3.3.2.3  มีชีวติท่ีใกลชิ้ดหรือไม่ห่างเหินธรรมชาติเกินไป รู้จกัมีความสุขในการ
อยูก่บัธรรมชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่การรักธรรมชาติ และการอนุรักษธ์รรมชาติ อยา่งเป็นไปเองตาม
กระบวนการของเหตุปัจจยัตามธรรมดา โดยไม่ตอ้งรบเร้า และเป็นผลดีทั้งแก่ชีวติจิตใจของคนและ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.3.2.4  รู้จกัสันโดษอยา่งถูกตอ้ง อยา่งฉลาด  มีจุดหมาย ไม่ใช่สันโดษอยา่ง
เล่ือนลอย โดยรู้จกัพอใจ  เป็นสุขไดง่้ายดว้ยวตัถุทรัพยสิ์นส่ิงเสพส่ิงบริโภคเท่าท่ีตนไดต้นมี ซ่ึงหา
มาไดด้ว้ยความเพียรพยายามของตนโดยสุจริตชอบธรรม ไม่ตอ้งสูญเสียเวลา แรงงานและความคิด
ไปกบัการวุน่วายตามหาส่ิงเสพบ าเรอตวั แลว้เอาเวลาแรงงานและความคิดท่ีสงวนไวไ้ดน้ั้นไป
ทุ่มเทใหก้บัการพฒันาชีวติของตน ท าส่ิงดีงาม ท าหนา้ท่ีการงาน ท าการสร้างสรรค ์บ าเพญ็
ประโยชน์ท่ีเป็นกุศลธรรมทั้งหลาย  ซ่ึงจะท าใหไ้ดท้ั้งความสุขทางจิตใจท่ีประณีตสูงข้ึนไปจากงาน
ท่ีสัมฤทธ์ิเป็นตน้ ทั้งการไม่ท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการเสพบริโภคมากเกินไป และทั้ง
การเก้ือกลูแก่สังคมไปพร้อมกนั 

2.3.3.2.5  รักษาศกัยภาพในการท่ีจะมีความสุข และอิสรภาพของชีวติไว ้โดยมี
สติไม่ปล่อยตวัปล่อยใจใหชี้วติและความสุขของตนตอ้งไปข้ึนต่อวตัถุส่ิงเสพส่ิงบริโภคมากเกินไป
จนกลายเป็นวา่ ถา้ไม่มีส่ิงเสพหรือส่ิงฟุ่มเฟือยนั้นแลว้จะทุรนทุรายอยูไ่ม่ได ้แต่สามารถรักษา
อิสรภาพของชีวติในทางความสุขไวไ้ด ้อยา่งนอ้ยสามารถมีท่าทีความรู้สึกต่อวตัถุส่ิงเสพส่ิง
ฟุ่มเฟือยทั้งหลายวา่ “มีก็ดี ไม่มีก็ได”้ หรืออาจพฒันาต่อไปถึงขั้นวา่ “มีก็ได ้ไม่มีก็ดี”  (การถือศีล 8 
หรือรักษาอุโบสถ ก็เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะรักษาอิสรภาพของชีวติน้ีไว)้ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพในการมี
ความสุขใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึนไป โดยเป็นคนท่ีสุขไดง่้ายยิง่ข้ึน  และพฒันาความสุขประณีตเป็นอิสระท่ี
ไม่ตอ้งอาศยัสุขจากส่ิงเสพ ท่ีเรียกวา่ นิรามิสสุข สูงยิง่ ๆ ข้ึนไป จนมีช่องทางท่ีจะมีความสุขได้
มากมายหลายมิติ เลือกความสุขไดต้ามใจปรารถนา โดยท่ีสุขยิง่สูงข้ึนไปก็ยิง่เป็นคุณแก่ตนเอง 
เก้ือกลูแก่ผูอ่ื้น และเอ้ือต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีจะตอ้งพฒันาโดยอาศยัปัญญามาเป็นตวัปรับ
และน าสู่เป้าหมาย 

2.3.3.2.6  มีอุดมคติ มีปณิธานในหนา้ท่ีกิจการงาน ในการสร้างสรรค ์ท าส่ิงท่ีดี
งาม และการเขา้ถึงจุดหมายแห่งชีวติท่ีดีงามสมบูรณ์ ซ่ึงจะท าใหไ้ดฝึ้กความรักงาน ความเพียร
พยายามขยนัอดทน ความรับผดิชอบ ความมีสติ สมาธิ เป็นตน้ ท าใหเ้กิดการพฒันาชีวติของคน 
พร้อมไปดว้ยกนักบัการเป็นองคป์ระกอบท่ีพฒันาสร้างสรรคส์ังคม มีชีวติท่ีห่างไกลจากการ
เบียดเบียนทั้งต่อเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
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 2.3.3.3  ปัญญา  ปัญญาเป็นตวัแกปั้ญหา เป็นตวัจดัปรับทุกอยา่งทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
ใหล้งตวัพอดี และเป็นตวัน าสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะตอ้งพฒันาควบคู่
ประสานกนัไปและอิงอาศยัการพฒันาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ไดแ้ก่ 

2.3.3.3.1  ชกัน าเด็กตั้งแต่เล็กแต่นอ้ยใหรู้้จกัคิดในแนวทางของโยนิโสมนสิการ 
ไม่ใช่ทบัถมกดเด็กใหจ้มลงไปในวงัวนแห่งตณัหา หดัใหรู้้จกัคิดถามคิดตอบในเร่ืองต่าง คืออะไร 
เป็นอย่างไร เป็นมาอยา่งไร เป็นเพราะอะไร เพื่ออะไร เป็นตน้ แมแ้ต่เม่ือพาเด็กไปร้านคา้ เด็กเห็น
ของเล่นสนใจอยากจะได ้ก็ไม่ปล่อยปละความคิดของเด็กไวก้บัความน่าไดเ้พียง เพราะรูปร่างสีสัน 
แต่ช้ีแนะเด็กในทางปัญญาดว้ยโยนิโสมนสิการ เช่นวา่ ส่ิงน้ีคืออะไร ใชเ้พื่ออะไร มีขอ้ดีขอ้เสีย
อยา่งไร เราจะปฏิบติัต่อมนัอยา่งไรจึงจะดี เป็นตน้ 

2.3.3.3.2  พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กประพฤติปฏิบติั หรือสอนใหท้ าควรใหเ้ป็นไป
ดว้ยความรู้เขา้ใจ  รู้เหตุผลและคุณค่าหรือประโยชน์ ซ่ึงนอกจากเป็นการพฒันาปัญญาแลว้จะท าให้
เกิดความพอใจ เตม็ใจ และตั้งใจท า เกิดผลดีทางจิตใจ และท าใหพ้ฤติกรรมนั้นย ัง่ยนืมัน่คงดว้ย 

2.3.3.3.3  การเสพบริโภคส่ิงต่าง ๆ มี 2 ประเภท คือ เสพบริโภคดว้ยตณัหา  
กบัเสพบริโภคดว้ยปัญญา ถา้เสพบริโภคดว้ยตณัหา เช่น กินอาหารเพื่ออร่อยล้ิน หรือโกเ้ก๋อวดกนั 
ก็จะไม่มีขอบเขตโดยปริมาณ และไม่ไดผ้ลเชิงคุณภาพ แต่ตรงขา้ม จะเกิดผลร้ายท าลายคุณภาพชีวติ 
ดว้ยปริมาณท่ีมากไปหรือนอ้ยไป  และในเชิงคุณภาพ นอกจากนั้นยงัเป็นเหตุใหส้ิ้นเปลืองโดยไม่
สมควรเป็นเหตุใหเ้บียดเบียนกนัในสังคมทั้งโดยตรงและโดยออ้ม   อีกทั้งเป็นการลา้งผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติและท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

การใชโ้ยนิโสมนสิการ ในกรณีน้ี เรียกวา่การบริโภคโดยพิจารณา หรือบริโภคดว้ยปัญญา 
เม่ือฉุกคิดพิจารณาวา่เรากินอาหารเพื่ออะไร และรู้วา่ความหมายคุณค่าประโยชน์ท่ีแทข้องอาหาร 
คือเพื่อซ่อมแซมเสริมสร้างร่างกายใหมี้สุขภาพดี น้ีเรียกวา่คุณค่าแท ้ส่วนการไดเ้สพรสอร่อยล้ิน 
เป็นเพียงคุณค่าเสริมเติม หรือคุณค่าเทียมเพื่อชกัจูงใจ คนท่ีฉลาดจะตอ้งรู้จกัเลือกเขา้ถึงคุณค่าแท ้
พอรู้อยา่งน้ีปัญญาก็จะมาปรับพฤติกรรมในการกินใหเ้กิดความพอดี อยา่งนอ้ยเม่ือกินตอ้งไดคุ้ณค่า
แทใ้หเ้หนือหรือไม่นอ้ยกวา่คุณค่าเทียม ก็เกิดดุลยภาพดีข้ึน  

ปัญญามาก็ก าราบความอยากแบบตณัหา และท าใหจิ้ตใจเกิดความอยากแบบใหม่ท่ีเป็นกุศล 
เรียกวา่ฉนัทะ พอฉนัทะเกิดคนก็เขา้สู่วถีิชีวติท่ีถูกตอ้งดีงาม เป็นคุณค่าแก่ตนเอง โดยเสริมคุณภาพ
ชีวติทางกาย และเกิดความสุขความพอใจทางจิตใจท่ีไดส้นองความตอ้งการในการเสริมคุณภาพ
ชีวติ ทั้งเก้ือกลูผูอ่ื้นโดยไม่แยง่ชิงเอาเปรียบมา และทั้งช่วยเหลือสภาพแวดลอ้มโดยไม่ลา้งผลาญ
ทรัพยากรและก่อมลภาวะมาก 
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การกินดว้ยปัญญา โดยใชโ้ยนิโสมนสิการน้ีท าใหเ้กิดการกินพอดี การบริโภคพอดี เรียกวา่ 
โภชเนมตัตญัํุตา ในการพฒันาคนตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยตั้งอยูบ่นฐานของการพิจารณารู้
ถึงคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม 

หลกัการน้ีพึงใชก้บัการกินใชเ้สพทุกอยา่งโดยเฉพาะเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น จะซ้ือรถยนต ์
โทรทศัน์ วทิย ุมาใช ้ก็พึงถามตนเองวา่ คุณค่าประโยชน์ท่ีแทข้องส่ิงเหล่าน้ีคืออะไร จะมีจะใชเ้พื่อ
ประโยชน์อะไร ใชอ้ยา่งไรจะส่งเสริมคุณภาพชีวติ อยา่ใหลุ่้มหลงติดอยูแ่ค่คุณค่าเทียม  

2.3.3.3.4  ปัญญาถือวา่เวลามีค่ากวา่เงินทอง ไม่ใช่แค่เวลาเป็นเงินเป็นทอง 
เพราะทุกขณะของเวลาคือชีวติและคุณค่าของชีวติ ฉะนั้น จึงตอ้งใชปั้ญญาพิจารณาตรวจตราและ
ตรวจสอบอยูเ่สมอโดยไม่ประมาท  วา่พฤติกรรม การงาน  และกิจการ ยงัเป็นไปในทางส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ส่งเสริมการพฒันาจิตใจและปัญญา  ดีอยูห่รือไม่ มีส่วนใดท่ีจะท าลายคุณภาพชีวติ  
ท าชีวติจิตใจใหต้กต ่าลง หรือ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนก่อความเสียหายแก่ผูอ่ื้น แก่สังคม แก่โลก
รวมทั้งธรรมชาติท่ีแวดลอ้ม เม่ือรู้ก็เร่งแกไ้ขปรับปรุง พฒันาใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีท่ีเก้ือกลูยิง่ข้ึนไป 

ปัญญาท่ีใชเ้วลาดว้ยความไม่ประมาทน้ี มองดา้นตนเองแลว้ ก็มองออกไปขา้งนอกดว้ยโดย
ตามทนัรู้ทนัข่าวสารความเป็นไปต่าง ๆ ไม่ละเลยปล่อยผา่น  รู้จกัพิจารณากลัน่กรองเลือกสรร
น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  ไม่หลงตามเสียงชกัจูงและค่านิยมท่ีเป็นโทษ อะไรเกิดข้ึนเป็นไปจะ
ส่งผลกระทบทางร้ายเสียหายก็เร่งแกไ้ข  อนัใดจะเกิดคุณค่าประโยชน์ก็ขวนขวายจดัท าด าเนินการ
ใหส้ าเร็จ โดยมุ่งทั้งคุณภาพชีวติของตนและคนใกลชิ้ด ประโยชน์สุขของสังคม และความด ารงอยู่
ดว้ยดีของโลก 

2.3.3.3.5  ช่วยกนัปัดเป่าความเช่ือถือและค่านิยม ตลอดจนแนวความคิดท่ีผดิ ๆ 
ท่ีเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะ โทสะ และโมหะ เช่นท่ีมุ่งหาผลประโยชน์ เป็นไปในทางเบียดเบียน
ท าลาย หรืองมงายหลอกลวง และศึกษาหาความรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยม หลกัการและแนวความคิดท่ีดี
งาม ซ่ึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ท าใหเ้กิดการช่วยเหลือร่วมมือ และส่งเสริมปัญญา ท่ีจะเป็นปัจจยัผลกัดนั
และเป็นฐานของการพฒันาท่ีถูกตอ้ง เป็นผลดีแก่ชีวติสังคมและธรรมชาติ เช่น แนวความคิดท่ีมอง
ตามเหตุปัจจยั มองมนุษยอ์ยูใ่นระบบความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยัของธรรมชาติทั้งหมด ท่ีจะตอ้งอยู่
ร่วมกนัอยา่งประสานเก้ือกลูไม่ใช่มองคนแยกต่างหากจากธรรมชาติ  และมุ่งแต่จะพิชิตจดัการกบั
ธรรมชาติ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัอิสรภาพและสันติสุขของมนุษย ์ท่ีเอ้ือต่อสังคมและธรรมชาติ
ไปพร้อมกนัดว้ย 

2.3.3.3.6  พฒันาปัญญาท่ีรู้เขา้ใจโลกและชีวติตามเป็นจริง เขา้ถึงความจริงของ
ธรรมชาติจนผา่นพน้ความยดึติดในคุณค่าท่ีไม่เป็นจริงซ่ึงเก่ียวเน่ืองอยูก่บัส่ิงปรุงแต่งอนัไร้แก่นสาร
ท่ีแทท้ั้งหลาย ท าจิตใจใหเ้ป็นอิสระ มีความสุขเตม็อ่ิมในตวัโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงภายนอก เป็นผูไ้ม่มี
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อะไรท่ีจะตอ้งท าเพื่อตวัเองอีกต่อไป จึงใชพ้ลงังานของชีวติทั้งหมดท่ีเหลืออยูเ่พื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขแก่โลก เป็นผูบ้รรลุจุดหมายของการพฒันามนุษย ์และเป็นผูมี้ชีวติท่ีเอ้ือท่ีสุดต่อการท่ี
โลกทั้งหมด ทั้งโลกคือสังคมมนุษยแ์ละโลกแห่งธรรมชาติ จะบรรลุจุดหมายแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.3.4 แนวคิดเทคนิคการสอนคุณธรรม จริยธรรมโครงการพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  
               (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2544)   
 เครือข่ายการพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย   มีแนวคิดเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอน
คุณธรรมใน 2 วธีิการ ดงัน้ี 
 วธีิท่ี 1 การใชเ้ทคนิคการสอนคุณธรรมในกระบวนวชิา 
 วธีิท่ี 2 การใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมเพื่อการสอนคุณธรรม 
 แนวคิดทฤษฎีการวจิยัเทคนิคการสอนและการจดักิจกรรม ประกอบดว้ยการสอน 2 แบบ คือ 
การสอนคุณธรรมแบบเป็นทางการ (Formal) และการสอนคุณธรรมแบบไม่เป็นทางการ  (Informal) 
โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั รูปแบบ /วธีิการ จ านวนชัว่โมง เน้ือหาท่ีบรรจุไว ้ใครเป็นผูส้อน(วทิยากร
พิเศษหรือสอนเอง) 
 2.3.4.1  เทคนิคการสอนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมแบบเป็นทางการ  (Formal)  โดยการ
สร้างหลกัสูตรและรายวชิาใหม่ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้ือหาไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก สังคมท่ีชกัน าไปสู่ความจ าเป็นในการพฒันาการศึกษา ความหมายของการมี
คุณธรรมจริยธรรม แนวทางการสร้างรายวชิาใหม่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  แนวทางการ
สังเคราะห์โครงงาน /โครงการต่าง ๆ หลกัเกณฑใ์นการสร้างรายวชิาใหม่ ขอ้ควรค านึงในการสร้าง
รายวชิาใหม่ดว้ยคุณธรรมจริยธรรม การวดัและประเมินผล ตวัอยา่งวชิาใหม่ เช่น บณัฑิตอุดมคติ
ไทย ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน บณัฑิตมหาชน ครอบครัวศึกษา จริยศาสตร์ 
 2.3.4.2  เทคนิคการสอนคุณธรรมดว้ยการสอนแบบไม่เป็นทางการ  (Informal)  ใชว้ธีิการ
สอดแทรกในรายวชิา ของโครงการบณัฑิตอุดมคติไทย ยทุธวธีิสู่ความส าเร็จและความสุข
สอดแทรกสุขสดใ ส โดยมีรายละเอียดกล่าวถึ งการจดัท ายทุธวธีิสู่ความส าเร็จและความสุข 
สอดแทรกสุขสดใส แนวทางการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน เป้าหมายและ
ขอบเขตของการสอดแทรกในรายวชิา เทคนิคการสอนคุณธรรมดว้ยวธีิการสอดแทรกในรายวชิา
ดว้ยกลอุบายวธีิการหลากหลาย การสอดแทรกดว้ยค าคม สถานการณ์จ าลอง การรวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะห์ หนา้ต่างหวัใจ บนัทึกประจ าวนัเพื่อการพฒันาตนเอง คน้ควา้แลกเปล่ียนขอ้มูล 
กรณีศึกษาพี่ตน้แบบ ยอ้นรอยคนดี ภาพการ์ตูนจากเหตุการณ์ประจ าวนั การสอดแทรกการสอนโดย
ใชเ้พลงเป็นส่ือ เกมใบไมชี้วติ กลุ่มอาสาสมคัรรับผดิชอบงาน การตั้งเป้าหมายส่วนตวัและภาพชีวติ
แห่งตน  ตวัอยา่งหลกัธรรมท่ีใชส้ าหรับคุณลกัษณะท่ีคาดหวงั คุณลกัษณะกลยทุธ์สู่ความส าเร็จ  
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การประเมินผลตามกรอบแนวคิดสู่ความส าเร็จและความสุข ดชันีช้ีผลสัมฤทธ์ิของความสุขและ
ความส าเร็จ กล่าวถึงการประสบความส าเร็จ การมีเพื่อน การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น การมี
ความสุข 

2.3.5   แนวคิดเก่ียวกบัการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวชิาท่ีสอน การสร้าง
รายวชิาหรือหลกัสูตรดา้นคุณธรรมจริยธรรม (ดรุณี, 2547) 
 ลกัษณะการบรรยาย : 
 แนะน าศาสตร์ทางดา้นวชิาพื้นฐาน ความหมา ยของคุณธรรม จริยธรรม  การจดัการเรียนการ
สอนแบบรายวชิาท่ีสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม ลกัษณะและตวัอยา่งวชิาท่ีก าลงัด าเนินการสอนใน
หลกัสูตร (กรณีตวัอยา่ง วชิาศิลปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า) 
 วตัถุประสงคก์ารบรรยาย : 

1. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
2. ใหเ้ขา้ใจถึงศาสตร์นอกสาขา 
3. ใหเ้กิดแนวความคิดในการสอนคุณธรรมจริยธรรม โดยจดัเป็นรายวชิาไดใ้นศาสตร์ต่าง ๆ  
4. จุดประกายความคิดร่วมกนัในการสร้างวชิาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นหลกัสูตรส่วนกลาง 
5. ท าความชดัเจนในตวัอยา่งกระบวนวชิาท่ีน าเสนอ 
6. เป็นแนวทางน าสู่วธีิการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวชิา  
นิยามคุณธรรม :  
คุณธรรม    =    สรรพคุณงามความดี 
จริยธรรม    =    ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั คุณธรรมจริยธรรม กฎคุณธรรมจริยธรรม 
จริยศาสตร์  =    ปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวา่ดว้ยความประพฤติและการครองชีวติ วา่อะไรดี  
                          อะไรชัว่ อะไรถูก – ผดิ หรืออะไรควรท า ไม่ควรท า 
จริยศึกษา    =     การศึกษาเก่ียวกบัความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ  
                           และการปฎิบติัตนเพื่อใหอ้ยูใ่นแนวทางของคุณธรรมจริยธรรม  
                           และวฒันธรรม 
วชิาพื้นฐานกบัคุณธรรม :  
มหาวทิยาลยัหลาย ๆ แห่ง แบ่งความรู้วชิาพื้นฐานออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวดวชิา

มนุษยศาสตร์  หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ และหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
วชิาเหล่าน้ีมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียน : 
1. รู้เขา้ใจความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลท่ีเรียนวชิาเฉพาะนอกสาขา  
2. เกิดความเห็นอกเห็นใจใหอ้ภยัในความคิดและพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนตนได้ 
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3. ยอมรับบุคคลนอกสาขาของตนได้ 
หมวดมนุษยศาสตร์  ศึกษาเก่ียวกบัปรัชญา ความเช่ือ ภาษาและศิลปะ ประกอบดว้ยสาขาวชิา 

ดงัต่อไปน้ี 
1.   กลุ่มวชิาบริสุทธ์ิ  (ปรัชญา ศาสนา ภาษาศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ)  วชิาสาขาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น

วชิานามธรรมสูง และเป็นพื้นฐานใหก้บัหมวดวชิาอ่ืน ๆ 
2.   กลุ่มวชิาประยกุต์  (ปรัชญาการด าเนินชีวติ ศาสนากบัการด าเนินชีวติ ภาษาส าหรับธุรกิจ 

อุตสาหกรรมศิลป์ และศิลปะการแสดง การน าเท่ียว ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว) 
หมวดวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ  ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและแร่ธาตุ ประกอบดว้ยสาขาวชิา ดงัน้ี 
1.   สาขาวชิาชีวภาพ (Biological Sciences) เช่น Biology, Botany, Zoology, Forest ฯลฯ 
2.   สาขาวชิากายภาพ (Physical Sciences) เช่น Chemistry, Soil Sciences, Hydrology ฯลฯ 
3.   สาขาวชิาผสม เช่น Biochemistry, Environmental Studies, Food Sciences, Agri-

Engineering ฯลฯ 
4.   สาขาวชิาประยกุต ์เช่น แพทย ์พยาบาล วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  วศิวกรรมบริหารงาน

ก่อสร้าง ฯลฯ 
หมวดสังคมศาสตร์  เป็นความรู้เก่ียวกบัคนท่ีอยูใ่นสังคม แบ่งเป็นกลุ่มวชิาต่างๆ  ดงัน้ี 
1.   ความรู้ทัว่ไป  เป็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม เช่น มานุษยวทิยา สังคมวทิยา 

ประวติัศาสตร์ 
2.   ความรู้เฉพาะดา้น เป็นความรู้เฉพาะดา้นของสังคม เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวทิยา 

ภูมิศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
3.   กลุ่มวชิาแกน  เช่น มนุษยวทิยากายภาพ สังคมวทิยาการเมือง เศรษฐศาสตร์การเมือง 

จิตวทิยาสังคม ธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
4.   กลุ่มวชิาประยกุต ์เช่น การพฒันาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มนุษยสัมพนัธ์ การโฆษณา การ

ท่องเท่ียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการอุตสาหกรรม 
คุณค่าความรู้นอกสาขา 
1.   ทศันสมบูรณ์/รอบดา้น 
2.   สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้
3.   ความส าเร็จในชีวติส่วนตวั/อาชีพ 
4.   ความเขา้ใจเพื่อนนอกสาขา/นอกอาชีพ 
5.   คุณธรรมจริยธรรม 
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แนวการสอนคุณธรรมจริยธรรม แนวทางการสอนของพระธรรมปิฎก หลกัและวธีิการ : 
กล่าวถึงหลกัการและวธีิสอนรวม ๆ กนั โดยมี 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1.   ตอ้งแกไ้ขทั้งทางบวกและทางลบ 
2.   ตอ้งพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหค้รบวงจร 
3.   ตอ้งฝึกคุณธรรมจริยธรรมใหค้รบดา้น 

 
2.4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัจรรยาบรรณ 

อาชีพทุกอาชีพส่วนใหญ่ตอ้งท าตามมาตรฐาน ซ่ึงมีจรรยาบรรณท่ีชดัเจนและมีหลกัเกณฑท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะ เพราะการประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงนั้นลว้นมีผลกระทบมหาศาลต่อการด ารงชีวติ
และส่ิงอ่ืนๆ อีกทั้งส่งผลต่อการก าหนดมาตรฐานขอ้ปฏิบติัท่ีสูงและกวา้งกวา่การท างานแบบไม่ใช่
อาชีพ 

2.4.1  ความส าคญัของจรรยาบรรณ (Gotterbarn, 1999) 
จรรยาบรรณวชิาชีพนั้นมีส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั 3 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระดบัท่ีหน่ึง  คือ  

การก าหนดค่าของจรรยาบรรณท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้ เช่น ความซ่ือสัตยแ์ละความยติุธรรม ซ่ึงตอ้งเผือ่แผ่
กนัระหวา่งมนุษยด์ว้ยคุณธรรมความดี ระดบัท่ีสอง  คือ ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีมีความทา้ทายมากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงมากกวา่ระดบัแรก ดว้ยคุณธรรมท่ีตอ้งใชค้วามช านาญพิเศษในอาชีพเพื่อการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผลกระทบท่ีมากกวา่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการงาน  จรรยาบรรณระดบัน้ีจะแสดงออกถึงส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบติัในการประกอบอาชีพทั้งหมดและทศันคติต่อวชิาชีพดว้ย ระดบัท่ีสาม  เป็นการรวมขอ้ปฏิบติั
ในระดบัหน่ึงและสองและขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ อีกท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ส าหรับวศิวกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ระดบัจรรยาบรรณน้ียื นยนัไดว้า่ เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะทาง
มากกวา่ มีความเช่ือมโยงเขา้ใกลข้อ้ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น  ตอ้งแน่ใจวา่มีการ
ทดสอบท่ีดีเพียงพอต่อการเกิดขอ้บกพร่องและมีการทวนซ ้ า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จรรยาบรรณอาจถูกออกแบบมาเพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ หรือเพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ใน
ทางบวก  เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัต่อจรรยาบรรณในผูป้ระกอบวชิาชีพ หรือเพื่อใหลู้กคา้และ
ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์เกิดความมัน่ใจในตวัผู ้ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แต่น่า
เสียดายท่ีภาษาซ่ึงท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจนั้นมกัคลุมเครือ และมีขอ้จ ากดัท่ีจะช่วยใหจ้รรยาบรรณน า
ทางไปสู่พฤติกรรมวชิาชีพ 

ในอดีต ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากจรรยาบรรณท่ีใชเ้ป็นส่ิงควบคุมพฤติกรรม ถูกออกแบบให้
ลงโทษพฤติกรรมท่ีผดิ แปลกออกไป เกิดความขดัแยง้ภายใน ท าใหเ้กิดจรรยาบรรณท่ีมีหลกัเกณฑ์
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มากข้ึน ซ่ึงมีการแนะน าทัว่ๆ ไป ถึงแมว้า่การประกอบอาชีพจะสามารถน าจรรยาบรรณท่ีมี
หลกัเกณฑ ์ใชพ้ิจารณาการกระท าต่างๆ ดงันั้น จรรยาบรรณก็เป็นแค่ตวัแทนของมาตรฐานจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะวา่การใชจ้รรยาบรรณท่ีมีหลกัเกณฑต์อ้งการการ
ตดัสินท่ีมีศีลธรรม กฏเกณฑจึ์งควรถูกพิจารณาตามขั้นตอนท่ีสมบูรณ์เพื่อตดัสินวา่อะไรถูกหรือผดิ 

จรรยาบรรณยงัมีประโยชน์ต่อการใหก้ารศึกษาทั้งวศิวกร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีอยูแ่ลว้
และก าลงัจะเกิดข้ึน  เก่ียวกบัการพิจารณาเพื่อใหเ้กิดการยอมรับคุณภาพ ของงานและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบต่อลูกคา้และผูใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกพฒันาข้ึน 

จรรยาบรรณมีประโยชน์ต่อการใหก้ารศึกษาในระดบัผูจ้ดัการของวศิวกร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และใหก้ารศึกษาแก่ผูท่ี้สร้างกฎเกณฑต่์างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพใน
พฤติกรรมท่ีควรปฏิบติั   ความคาดหวงัของผูอ้อกกฎและผูจ้ดัการจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีถูก
เรียกร้องจากวศิวกร โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และกฎขอ้ใดบา้งจะผา่นตามหลกัวศิวกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณท่ีมาจากทางตรงและทางออ้มลว้นใหค้วามรู้ดา้นการจดัการเก่ียวกบัหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จรรยาบรรณยงัใหค้วามรู้โดยออ้มแก่สาธารณะดว้ยเช่นเดียวกนั เก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัท่ีถูก
พิจารณาใหส้ามารถยอมรับไดใ้นวงการอาชีพนั้นๆ  

จรรยาบรรณมีระดบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ช่วยในการตดัสินใหก้ระท าในเชิงบวก 
การเรียกร้องจรรยาบรรณในเชิงบงัคบัสามารถถูกน ามา เป็นส่ิงท่ีช่วยต่อตา้น การกระท าท่ีขดักบั
จรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณสามารถเป็นส่ิงยบัย ั้ง และ เป็นหลกัเกณฑใ์นการกระท าการใด  ๆ ต่ออาชีพ 
ตวัอยา่งเช่น บางองคก์รใชจ้รรยาบรรณในการถอดถอนสมาชิกภาพหรือเบิกถอนสิทธิ เพราะโดย
ปกติ จรรยาบรรณอธิบายรายละเอียดถึงพฤติกรรรมขั้นต ่าส าหรับผูป้ระกอบ อาชีพ ความลม้เหลวต่อ
พฤติกรรมท่ีคาดหวงัสามารถถูกใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการฟ้องร้อง 

จรรยาบรรณถูกใชส้ร้างภาพลกัษณ์ต่อสาธารณะเก่ียวกบัวชิาชีพใหดู้สูงข้ึน หยดุย ั้งการ
กล่าวหาจากสาธารณชน แมอ้าจจะท าลายมาตรฐานทางจริยธรรมบางอยา่ง 

หนา้ท่ีเฉพาะท่ีถูกเลือกเป็นจรรยาบรรณส่งผลกระทบได ้จรรยาบรรณท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อ
วชิาชีพ ซ่ึงรวมถึงวศิวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษา การช้ีน าทาง  
การส่งเสริม และการสร้างแรงบนัดาลใจ จรรยาบรรณไม่ใช่การยบัย ั้ งหรือระเบียบ รวมถึงมาตรฐาน
ท่ีใชห้า้มปรามผูใ้ดผูห้น่ึงจากกิจกรรมเก่ียวกบัวศิวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หากไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ จะมีผลต่อหนา้ท่ีการงาน หรือไม่  วศิวกร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไม่ตอ้งการท่ีจะข้ึนอยูก่บัองคก์รใดองคก์รหน่ึง และไม่มีการลงโทษท่ีท าไดจ้ริงซ่ึง
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สามารถก าหนดโทษเน่ืองจากการฝ่าฝืน การลงโทษจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือจรรยาบรรณถูกน ามาใชอ้ยา่ง
เปิดเผยและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัวา่เป็นมาตรฐาน เม่ือทั้งสังคมและผูอ้อกกฎเห็นถึงความลม้เหลว
ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในรูปแบบของการเ พิกเฉย การประพฤติผดิ หรือความไร้ฝีมือ 
จรรยาบรรณก าหนดชดัเจนถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่ออาชีพ  ส าหรับประเภทของการลงโทษ   
ทั้งวชิาชีพและอวชิาชีพตอ้งศึกษาเก่ียวกบัพนัธะผกูพนัท่ีอธิบายไวใ้นหลกัจรรยาบรรณ 

2.4.2  หลกัเกณฑข์องจรรยาบรรณทาง วชิาชีพคอมพิวเตอร์  (Association for Computing 
Machinery, 2007) 

  2.4.2.1  ความส าคญัทางศีลธรรมทัว่ไป  
2.4.2.1.1 ท าเพื่อสังคมและบุคคล ในหลกัการน้ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติของ

ประชากร ผลจากการใชค้อมพิวเตอร์จะตอ้งไม่ท าใหมี้ผลทางลบกบัผูใ้ช ้ทั้งทางดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั รวมทั้งการป้องกนัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และจะตอ้งค านึงถึงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ในการออกแบบและพฒันาระบบจะตอ้งระมดัระวงัวา่ตอ้งไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ในประเทศและทัว่โลก 

2.4.2.1.2 ไม่ท าร้ายผูอ่ื้น การท าร้าย หมายถึง ท าใหบ้าดเจบ็หรือเกิดผลทางดา้น
ลบ ดงันั้นทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์จะตอ้งไม่ท าร้ายผูใ้ช ้สาธารณะ ลูกจา้ง หรือนายจา้ง ในดา้นท่ี
เก่ียวกบัการท าลายแฟ้มขอ้มูล  ท าใหร้ะบบเสียหาย การปรับเปล่ียนโปรแกรม เป็นตน้  ซ่ึงมีผลต่อ
การสูญเสียทรัพยากร ดงันั้นผูอ้ยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ตอ้งไม่ใหเ้กิดการท างานท่ีผดิพลาดหรือให้
เกิดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยการท างานตามมาตรฐานของการออกแบบระบบและการทดสอบ 
นอกจากนั้น จะตอ้งประเมินผลทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบเพื่อคาดคะเนอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อผูอ่ื้น รวมทั้งการรับผดิชอบเม่ือระบบมีการผดิพลาดและในกรณีท่ีหวัหนา้งานไม่ด าเนินการก็
ควรมีวธีิการท่ีจะแจง้ใหท้ราบ 

2.4.2.1.3 ซ่ือสัตยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจ เน่ืองจากความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงส าคญัของ
ความเช่ือถือ ยอมรับไวว้างใจ ถา้ไม่มีการยอมรับไวว้างใจองคก์รหรือคนในวชิาชีพก็ไม่สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูอ้ยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์จะตอ้งไม่แสดงหรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเทจ็
เก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบระบบ  จะตอ้งเสนอขอ้จ ากดัและขอ้บกพร่องของระบบ นกัวชิาชีพ
คอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งซ่ือสัตยเ์ก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนตวัและความรับผดิชอบในการแข่งขนั 
ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ความสนใจท่ีขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 

2.4.2.1.4 ยติุธรรม และไม่ท าการใด ๆ ท่ีเป็นการกีดกนั  เน่ืองจาก สารสนเทศ
และเทคโนโลยอีาจท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งกลุ่มประชากร ในสังคมท่ียติุธรรมทุกคน
จะตอ้งมีความเท่าเทียมกนัในการเรียกใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ ความ
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พิการ อาย ุหรือคุณสมบติัอ่ืน ตลอด จนการไม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มต่าง ๆ อาจเกิดจากการใช้
สารสนเทศหรือเทคโนโลยอียา่งผดิ ๆ  

2.4.2.1.5 ใหก้ารยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยการ  
ยกยอ่ง ไม่ขโมย ท าลาย หรือน ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต ในหลกัการน้ีคลอบคลุมทั้งทรัพยสิ์นทาง
กายภาพท่ีเป็นส่ิงของและทรัพยสิ์นทางปัญญา   ตอ้งไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต  เช่น การใชเ้วลาของคอมพิวเตอร์  ตอ้งป้องกนัทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยไม่ รุกล ้า หรือขโมย
ความคิดของผูอ่ื้น ตอ้งไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนเอง ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิบตัร 
ลิขสิทธ์ิ หรือสัญญาขอ้ตกลง ตอ้งไม่ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีท าส าเนาผดิกฎหมาย ทั้งน้ีรวมทั้ง
ไม่สนบัสนุนการท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

2.4.2.1.6 เคารพ ต่อสิทธิทางปัญญาอยา่งเหมาะสม   เน่ืองจาก ผูป้ระกอบอาชีพ
ดา้นคอมพิวเตอร์มีพนัธะหนา้ท่ีตอ้งปกป้องความซ่ือสัตยต่์อสิทธิทางปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
ตอ้งไม่เอาความคิดหรืองานของผูอ่ื้นไปใช ้ถึงแมใ้นกรณีท่ีงานหรือความคิดนั้นไม่ไดถู้กปกป้อง
จากการสงวนลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัร ฯลฯ อยา่งชดัเจนก็ตาม 

2.4.2.1.7  เคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  เน่ืองจาก เทคโนโลยดีา้น
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารสามารถรวบรวมและเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวัดว้ยขอบเขตท่ีไม่เคยมี
มาก่อนในประวติัศาสตร์ความเจริญรุ่งเรือง ดงันั้น มีความเป็นไปไดม้ากข้ึนท่ีจะมีการละเมิดความ
เป็นส่วนตวัทั้งแบบส่วนตวัและกลุ่ม เป็นความรับผดิชอบของผูป้ระกอบอาชีพ (ดา้นคอมพิวเตอร์ ) 
ท่ีจะตอ้งรักษาความเป็นส่วนตวัและความซ่ือสัตยต่์อขอ้มูลเร่ืองความเป็นส่วนตวัไว ้ทั้งน้ีตอ้ง
ระมดัระวงัและตอ้งแน่ใจในความถูกตอ้งของขอ้มูล รวมถึงการป้องกนั (ขอ้มูล ) จากการเขา้หา
ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการเปิดเผยแบบไม่ตั้งใจต่อความเป็นส่วนตวัท่ีไม่เหมาะสม 
นอกจากน้ี ขั้นตอนตอ้งถูกก าหนดใหเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บอนุญาตในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล
เท่านั้น 

ความส าคญัน้ีบอกถึงความจ าเป็นของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกรวบรวมไวใ้นระบบเท่านั้น  
ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บรักษาและก าจดัขอ้มูลถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนและบงัคบัใหป้ฎิบติัตาม ขอ้มูล
ส่วนตวัซ่ึงถูกรวบรวมไวเ้พื่อจุดประสงคเ์ฉพาะกิจตอ้งไม่ถูกน าไปใชเ้พื่อการอ่ืนโดยปราศจากการ
อนุญาต กฎเกณฑเ์หล่าน้ีถูกใชก้บัการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอีเมล ์และ ขั้นตอนตอ้งหา้มซ่ึง
ตรวจสอบดูแลขอ้มูลผูใ้ชด้า้นอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งขอ้ความ   โดยปราศจากการอนุญาตของผูใ้ช ้
หรือ สิทธิท่ีแทจ้ริงต่อการดูแลรักษาและปฏิบติัการระบบ  ขอ้มูลผูใ้ชง้านจะถูกเฝ้าสังเกตระหวา่ง
การท างานปกติของระบบปฏิบติัการและการบ ารุงรักษา  ซ่ึงตอ้งเก็บเป็นความลบัอยา่งเขม้งวด 
ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นหลกัฐานเก่ียวกบัความรุนแรงทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร 
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หรือ จรรยาบรรณน้ี ในกรณีเหล่าน้ี ขอ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งเปิดเผยกบัผูมี้สิทธิหรืออ านาจท่ีเหมาะสม
เท่านั้น 

2.4.2.1.8  เก็บรักษาความลบั  เน่ืองจากหลกัการของความซ่ือสัตย ์ขยายไปสู่การ
พดูถึงขอ้มูลความลบั เม่ือใดก็ตามท่ีมีใครกระท าสัญญาท่ีชดัเจนต่อการเก็บรักษาความลบั หรือ
แมแ้ต่การบอกเป็นนยั ๆ เม่ือขอ้มูลส่วนตวัไม่ไดข้ึ้นอยูโ่ดยตรงต่อหนา้ท่ีของคน ๆ หน่ึงท่ีแสดงออก
วา่สามารถใชไ้ด ้จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือ เคารพต่อสัญญาผกูมดัทั้งหมดของความลบั ต่อนายจา้ง 
ลูกคา้ และผูใ้ช ้เวน้เสียแต่วา่ไดรั้บอนุญาตใหล้ะเวน้จากกฎหมาย หรือ หลกัการอ่ืน ๆ ของประมวล
กฎหมายน้ี  

2.4.2.2  การปฏิบติัในวชิาชีพ (Professional Conduct) 
2.4.2.2.1  พยายามท่ีจะท างานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุดเพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด ใหค้วามเป็นเลิศเป็นส่ิงส าคญัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบในวชิาชีพท่ีใหบ้ริการ และ
จ าตอ้งรู้ผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีร้ายแรง ซ่ึงอาจจะเกิดจากระบบท่ีไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสม 

2.4.2.2.2  พยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ   ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ
จะตอ้งเพิ่มพนูและคงไวซ่ึ้งสมรรถนะทางวชิาชีพ การเพิ่มพนูความรู้ และสมรรถนะ ท าไดห้ลาย
ทาง เช่น ศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้สัมมนา เขา้เรียนวชิาหรืออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่วมใน
สมาคมวชิาชีพ 

2.4.2.2.3  รู้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในวชิาชีพ   
เน่ืองจากผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์อยูใ่นสังคมท่ีมีกฎหมายรองรับ จึงควรรับรู้และปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีก าหนดไวท้ั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

2.4.2.2.4  สนบัสนุนใหมี้การประเมินและทบทวนการท างานโดยผูร่้วมงานและ
กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง   เพราะความส าคญัของการทบทวนและวจิารณ์งานของผูใ้ดถือเป็นส่ิงท่ีควรท า
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาของระบบ ช่วยเพิ่มพนูวชิาชีพและช่วยพฒันาคุณภาพ 

2.4.2.2.5  ใหก้ารประเมินระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ และการเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง   ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์จะตอ้งส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเม่ือประเมินเสนอแนะ 
และเสนอรายละเอียดของระบบทางดา้นเทคนิค และแนวทางอ่ืน ๆ ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพน้ีอยูใ่นฐานะท่ี
จะไดรั้บการไวว้างใจอยา่งสูง ดงันั้นควรจะมีความรับผดิชอบอยา่งสูงในการท่ีจะประเมินอยา่ง
ตรงไปตรงมาต่อนายจา้ง ลูกคา้ ผูใ้ช ้และสาธารณะ 

2.4.2.2.6  ยอมรับการท าสัญญา ขอ้ตกลง และท าตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   ผู้
อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์จะตอ้งมัน่ใจวา่การออกแบบและการพฒันาระบบเป็นไปหรือแสดงผลได้
ตามท่ีตั้งใจไว ้เม่ือใครคนใดคนหน่ึงยนิยอมท่ีจะท างานกบักลุ่มใด เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานให้
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กลุ่มนั้นทราบถึงความกา้วหนา้ในการท างาน โดยท่ีการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นไม่ขดัต่อ
จริยธรรมอ่ืน ในท านองเดียวกนัผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพมีความรับผดิชอบท่ีจะไม่รับงานใด ๆ ท่ีคิดวา่ไม่
สามารถจะท าไดส้ าเร็จ หรือเป็นการผดิจริยธรรม ถา้ยอมรับการท างานทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่โครงการนั้นมี
โอกาสของการท่ีจะท าใหส้ าเร็จนอ้ยมาก ซ่ึงจะตอ้งช้ีแจงใหผู้ว้า่จา้งหรือลูกคา้ทราบ 

2.4.2.2.7  พยายามใหส้าธารณะเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของคอมพิวเตอร์และ
ผลท่ีเกิดข้ึน  ส่ิงท่ีตอ้งท าคือ การใหค้วามรู้ทางดา้นเทคนิคแก่สาธารณะรวมทั้งการอธิบายใหเ้ขา้ใจ
ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้จ ากดัของคอมพิวเตอร์ นัน่ก็คือ จะตอ้งไม่ให้
มุมมองท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

2.4.2.2.8  ใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการส่ือสารต่อเม่ือไดรั้บสิทธ์ิ
หรือการอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพจะตอ้งไม่ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูลหรือโปรแกรม
ของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 

2.4.2.3  ความส าคญัเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าองคก์ร 
2.4.2.3.1 มีความชดัเจนเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งต่อสมาชิกและ

หน่วยงานขององคก์ร และสนบัสนุนการยอมรับต่อความรับผดิชอบเหล่านั้น   เน่ืองจากทุกองคก์ร
อาจส่ง ผลกระทบต่อสาธารณะ จึงตอ้งยอมรับถึงความรับผดิชอบต่อสังคม ทศันคติและ
กระบวนการขององคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไปตามคุณภาพและสวสัดิการของสังคมลดความเสียหายต่อ
สมาชิก ดว้ยเหตุท่ีตอ้งรักษาผลประโยชน์ต่อสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้น 
ผูน้ าองคก์รตอ้งสนบัสนุนการมีส่วนรวมอยา่งเตม็ ท่ีเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งมีคุณภาพ 

2.4.2.3.2  จดัการบุคคลและทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างระบบขอ้มูลซ่ึงช่วย
ยกระดบัคุณภาพของชีวติการท างาน   ผูน้ าองคก์รมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีดีข้ึนนั้น ไม่ท าใหคุ้ณภาพชีวติการท างานตกต ่าลง เม่ือมีการใชป้ระโยชน์จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ องคก์รจะตอ้งพิจารณาถึงการพฒันาทางอาชีพและบุคคล ความปลอดภยัทาง
กายภาพ และความมีเกียรติของมนุษยซ่ึ์งเป็นผูท้  างานทั้งหลาย มาตรฐานทางดา้นการจดัวางรูปแบบ
ของบุคคลและคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมควรไดรั้บการพิจารณาใหเ้ขา้ถึงการออกแบบระบบการจดั
วางในสถานท่ีท างาน 

2.4.2.3.3 รองรับและส่งเสริมการใชง้านท่ีมีสิทธิและเหมาะสมต่อทรัพยากร
ดา้นการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ขององคก์ร   เน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าร้ายหรือช่วยเหลือองคก์ร ผูน้ าองคก์รมีหนา้ท่ีรับผดิชอบบงช้ีถึงการใชง้านท่ีเหมาะสม



31 
 

และไม่เหมาะสมของทรัพยากรดา้นคอมพิวเตอร์ขององคก์ร ขณะท่ีจ านวนและขอบเขตของ
กฎระเบียบควรมีต ่าสุด และควรบงัคบัใหต้อ้งปฏิบติัตามเม่ือระบบคอมพิวเตอร์ถูกสร้างข้ึน 

2.4.2.3.4 แน่ใจวา่ผูใ้ชง้านผูซ่ึ้งจะไดรั้บผลกระทบโดยระบบมีความตอ้งการท่ี
ชดัเจนระหวา่งการประเมินและออกแบบความประสงค ์ (Requirements) จากนั้นระบบจะตอ้ง
เป็นไปตามความประสงคข์องผูใ้ชใ้นปัจจุบนัและผูท่ี้อาจมีการใชง้านระบบรวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ผูซ่ึ้ง
ไดรั้บผลกระทบจากระบบมีความจ าเป็นตอ้งประเมินและมีส่วนร่วมใน การเสนอความ ประสงค์  
โดยระบบตอ้งเป็นไปตามความประสงคเ์หล่านั้น 

2.4.2.3.5 มีความชดัเจนและส่งเสริมนโยบายซ่ึงป้องกนัความมีเกียรติของ
ผูใ้ชง้านและผูอ่ื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากระบบคอมพิวเตอร์   การออกแบบหรือการใชป้ระโยชน์จาก
ระบบซ่ึงลดคุณค่าต่อ บุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจก็ตาม ไม่สามารถ
ยอมรับไดต้ามหลกัจรรยาบรรณ ผูป้ระกอบอาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอ านาจตดัสินใจตอ้ง
ตรวจสอบความจริงวา่ระบบถูกออกแบบและใชป้ระโยชน์ โดยป้องกนัความเป็นส่วนตวั และให้
เกียรติบุคคลอยา่งเตม็ท่ี 

2.4.2.3.6  สร้างโอกาสส าหรับสมาชิกในองคก์รใหเ้รียนรู้กฏเกณฑแ์ละขอ้จ ากดั
ของระบบคอมพิวเตอร์  การใหโ้อกาสมีความจ าเป็นต่อการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมและสะดวกท่ีสุด
แก่สมาชิกขององคก์ร โอกาสตอ้งเป็นส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนหาได้  เพื่อช่วยปรับปรุงความรู้และความ
ช านาญดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนวทางปฏิบติัเพื่อสร้างความคุน้เคยดว้ยผลลพัธ์และขอ้จ ากดัของ
ระบบ  โดยเฉพาะการประกอบอาชีพตอ้งรู้ถึงอนัตรายของระบบท่ีสร้างข้ึน การคาดการณ์ ความ
เป็นไปไดแ้ละออกแบบดว้ยเง่ือนไขการปฏิบติัท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด  

2.4.2.4  การยอมรับจรรยาบรรณ 
2.4.2.4.1 สนบัสนุนและส่งเสริมหลกัเกณฑข์องจรรยาบรรณน้ี   อนาคตของ

อาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ข้ึนอยูท่ ั้งเทคนิคและความเป็นเลิศทางจริยธรรม  ไม่ไดส้ าคญั เฉพาะ 
ผูป้ระกอบอาชีพดา้นคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์แสดงในหลกั
จรรยาบรรณน้ี สมาชิกแต่ละคนควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดความยดึมัน่ (ต่อจรรยาบรรณ ) กบั
สมาชิกคนอ่ืนๆ 

2.4.2.4.2  จดัการกบัการละเมิดจรรยาบรรณน้ีดว้ยการต่อตา้นจากสมาชิกใน
สมาคมการยดึมัน่ต่อจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพน้ีคือส่ิงท่ีตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ อยา่งไร
ก็ตาม ถา้สมาชิกคนหน่ึงฝ่าฝืนโดยการประพฤติผดิจรรยาบรรณ สมาชิกภาพจะส้ินสุดลง 
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2.5  ความหมายของอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 
ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามของค าวา่ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไวด้งัต่อไปน้ี 
ศรีศกัด์ิ   (2543) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การกระท าท่ีผดิกฎหมายโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติัการ ซ่ึงถือเป็นภยัอยา่งหน่ึงท่ีสร้างความเสียหายแก่ระบบขอ้มูลข่าวสาร 
ไดแ้ก่ การเจาะระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมไซเบอร์เซ็กส์ 

ตะวนั (2546) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นความผดิต่อกฎหมาย
อาญา ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในการกระท าความผดิ โดยการกระท า
ดงักล่าวท าใหผู้เ้สียหายไดรั้บความเสียหาย และท าใหผู้ก้ระท าผดิไดรั้บผลประโยชน์ 

 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 
 ญาณพล  (2542) ไดจ้  าแนกลกัษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไวด้งัน้ี 

1.   พวกหดัใหม่ (Novice) เป็นพวกท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้สู่วงการหดัใชค้อมพิวเตอร์ หรืออาจเป็นพวก
ท่ีเพิ่งเขา้สู่ต าแหน่งท่ีมีอ านาจ หรือเพิ่งไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ขา้สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.   พวกจิตวปิริต  (Deranged Person) มกัเป็นพวกท่ีมีจิตใจวปิริต ผดิปกติ มีลกัษณะเป็นพวก
ท่ีชอบความรุนแรงและอนัตราย มกัจะเป็นผูท่ี้ชอบท าลายไม่วา่จะเป็นการท าลายส่ิงของหรือบุคคล 
เน่ืองจากจ านวนอาชญากรประเภทน้ีมีไม่มากนกั จึงท าใหผู้รั้กษากฎหมายไม่ไดใ้หค้วามสนใจ 

3.   กลุ่มท่ีประกอบอาชญากรรมในลกัษณะองคก์ร  (Organized Crime) องคก์รอาชญากรรม
จะใชค้อมพิวเตอร์ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  โดยส่วนหน่ึงอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหาข่าวสาร
เช่นเดียวกบัองคก์รธุรกิจทัว่ไป หรืออาจใชเ้ทคโนโลยขีองคอมพิวเตอร์น้ีเป็นตวัประกอบส าคญัใน
การก่ออาชญากรรม หรืออาจใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์น้ีในการท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีตามไม่ทนัอาญา
กรรมท่ีตนก่อข้ึน 

4.   พวกมืออาชีพ (Career Criminal) เป็นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ท่ีทวจี  านวนมากข้ึนเร่ือย 
ๆ เป็นผูท่ี้ก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์คร้ังแลว้คร้ังเล่า โดยอาชญากรประเภทน้ีอาจ
เคยถูกจบักุมในความผดิประเภทน้ีมาก่อนแลว้ เป็นพวกท่ีกระท าผดิโดยสันดาน 

5.   พวกหวัพฒันา (Con Artist) เป็นพวกท่ีชอบใชค้วามกา้วหนา้ทางคอมพิวเตอร์ใหไ้ดม้าเพื่อ
ผลประโยชน์มาสู่ตน อาชญากรประเภทน้ีจะใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตน
มีอยูใ่นการหาเงินใหก้บัตนเองโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

6.   พวกช่างคิดช่างฝัน (Ideologues) เป็นพวกท่ีกระท าผดิเน่ืองจากมีความเช่ือถือส่ิงหน่ึงส่ิงใด
อยา่งรุนแรง 

7.   พวกแฮกเกอร์/แคร็กเกอร์ (Hacker/Cracker)  
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แฮกเกอร์ (Hacker) หมายถึง บุคคลผูท่ี้เป็นอจัฉริยะ มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี 
สามารถเขา้ไปถึงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ โดยเจาะผา่นระบบรักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ได ้
กลุ่มพวกน้ีจะอา้งวา่ตนมีจรรยาบรรณ ไม่หาประโยชน์จากการบุกรุกและประณามพวกแคร็กเกอร์ 

แคร็กเกอร์ (Cracker)  หมายถึง ผูมี้ความรู้และทกัษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี จนสามารถ
เขา้สู่ระบบได ้เพื่อเขา้ไปท าลายหรือลบไฟลห์รือท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เสียหาย รวมทั้งการ
ท าลายระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นการหาประโยชน์จากการบุกรุก 

 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จรรยา และลดัดาวลัย ์( 2533) ไดป้ระมวลสังเคราะห์ผลงานวจิยัในประเทศไทยเก่ียวกบัการ
อบรมเล้ียงดูเด็กไทย พบวา่ สถาบนัครอบครัว การเล้ียงดูของบิดามารดามีผลต่อการส่งเสริมให้
เยาวชนเป็นพลเมืองดี การเรียนรู้คุณธรรมโดยผา่นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม มีพอ่แม่เป็นผูมี้
บทบาทต่อเด็กมากท่ีสุด การอบรมเล้ียงดูแบบใหค้วามรัก สนบัสนุนและใชเ้หตุผล มีความส าคญัยิง่
ต่อการปลูกฝังและการพฒันาจริยธรรมใหแ้ก่เยาวชน 
 อุณาวดี ( 2538)  ไดศึ้กษาการส่ือสารกบัการสังคมประกิตดา้นวฒันธรรมทางจิตใจของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมทางจิตใจ อนัไดแ้ก่ความคิดความเช่ือ 
และค่านิยมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และท าประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่นเกณฑท่ี์จดัวา่ดี มีความคิดเห็นวา่วฒันธรรม
ทางจิตใจเป็นเร่ืองส าคญั แต่ในขณะเดียวกนัก็เห็นวา่วตัถุ เช่น เงิน ท่ีอยูอ่าศยั รถยนต ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ิงแสดงฐานะต่าง ๆ ก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกนั ส่วนในเร่ืองการสังคมประกิต พบวา่
นิสิตไดรั้บการสังคมประกิตดา้นวฒันธรรมทางจิตใจทั้งในเร่ืองของคุณธรรมเก่ียวกบัความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การท าประโยชน์ต่อสังคม และการท่ีนิสิตมีวฒันธรรมทางจิตใจท่ีเห็นวา่จิตใจและ
วตัถุมีความส าคญัเท่าเทียมกนั ผา่นช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นหลกั ไดแ้ก่ บิดามารดา 
ผูป้กครอง ครู อาจารยแ์ละกลุ่มเพื่อน โดยมีช่องทางการส่ือสารมวลชนเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
เสริมย  ้าหรือสนบัสนุนวฒันธรรมทางจิตใจของนิสิต 
 สุวมิล และนงลกัษณ์ ( 2543) ไดศึ้กษาปัจจยัและกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรม
ระดบับุคคลเพื่อมุ่งความส าเร็จของส่วนรวมของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  พบวา่ แนวทางท่ี
ผูท้รงคุณวฒิุแนะน า ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ดงัน้ี 1) จดัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสร่วมท า
กิจกรรมเพื่อสังคม /เพื่อส่วนรวม เช่น การออกค่าย หรือไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาได้
สัมผสัและมีประสบการณ์ตรงจากการท างานร่วมกนั และการท างานเพื่อส่วนรวม  2) ควรให้
ความส าคญักบัการจดัหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์หรือแหล่งฝึกงานท่ีตอ้งเลือกสรรอยา่งดีโดยตอ้ง
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เป็นหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลกัษณ์ของการสร้างสรรคส์ังคม และใหนิ้สิต
นกัศึกษาไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดี ท่ีสามารถยดึถึงเป็นแม่แบบได ้ 3) การสอดแทรกการสอนคุณธรรม
ในทุกวชิาใหเ้ป็นธรรมชาติ และมีลกัษณะของการบูรณาการใหเ้ขา้กบัชีวติการท างานจริง รวมทั้ง
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้หนกักิจกรรมท่ีสร้างสรรคส์ังคมส่วนรวม  และ 4) การจดั
เอกสาร หนงัสืออ่านประกอบท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณธรรม ส าหรับใหนิ้สิตนกัศึกษาไดศึ้กษาเป็น
การเฉพาะ 
 วราภรณ์  (2545) ไดท้  าการศึกษาจรรยาบรรณของนกัเทคโนโลยกีารศึกษา พบวา่ 
จรรยาบรรณเรียงล าดบั 10 อนัดบั จากความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ 1) ตรง
ต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และมีวนิยัในตนเอง 2) มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึมัน่ในศีลธรรม 3) 
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นส าคญั 4) มีความยติุธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  5) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาใหแ้ก่ผูอ่ื้น
อยา่งเปิดเผยและจริงใจ  6) ยดึมัน่ในหลกัการของวชิาชีพนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  7) อุทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  8) วจิยัและพฒันาเพื่อพฒันาความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี
การศึกษา  9) สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม  และ 10) ใหบ้ริการดว้ย
ความจริงใจและเตม็ใจ 
 อมรวชิช์ (2546) ศึกษาเก่ียวกบัการบูรณาการการเรียนรู้วฒันธรรมกบัการศึกษาของประเทศ
ต่าง ๆ 4 ประเทศคือ องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศส และกล่าวถึงการสอนจริยศึกษาในประเทศจีนวา่
เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความส าคญัทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น
พลเมืองท่ีมีความรักแผน่ดิน มีจริยธรรมของการอยูร่่วมกนัในสังคม มีพฤติกรรมเยีย่งผูท่ี้เจริญแลว้ 
และเคารพในกฎหมาย มุ่งใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีถูกตอ้งต่อโลกภายนอกและต่อการด ารงชีวติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการปลูกฝังจิตส านึกแบบสังคมนิยม เน้ือหาการเรียนรู้มาจากกรอบแนวคิด
เก่ียวกบัความรัก 5 ประการคือ 1) ความรักในแผน่ดิน 2) ความรักในพี่นอ้งประชาชน 3) ความรักใน
ผูใ้ชแ้รงงาน 4) ความรักในวทิยาศาสตร์ และ 5) ความรักในระบอบสังคมนิยม วธีิการจดัการเรียน
การสอนมี 2 แบบคือ 1) การจดัวชิาจริยศึกษาเป็นวชิาเฉพาะ และ 2) การสอดแทรกหรือบูรณาการ
กบัการเรียนรู้วชิาอ่ืน ๆ อาทิ วชิากฎหมายศึกษา ประวติัศาสตร์ การเมือง เป็นตน้   

นภาพร  วนัเพญ็   และเดชา  (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง เทคนิ คการสอนคุณธรรมส าหรับ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ เทคนิคการสอนคุณธรรม ส่วนใหญ่ใชก้ารสอนแทรกในชั้น
เรียน(สอนแทรกในทุกกระบวนวชิาแลว้แต่ผูส้อน) และสอนแทรกในกิจกรรม มีมากท่ีสุด ร้อยละ 
61 และสอนรูปแบบเป็นทางการ (ในลกัษณะวชิาบงัคบัพื้นฐาน) ร้อยละ 33.8 จงัหวะเวลาท่ีสอนไม่
มีรูปแบบตายตวั ข้ึนอยูก่บัการประเมินสถานการณ์ของผูส้อนสังเกตความเหมาะสมความพร้อมของ
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ผูเ้รียน จึงเลือกท่ีจะสอนไดทุ้กเวลาทุกโอกาส มีความเห็นวา่ควรเป็นวชิาบงัคบัร้อยละ 31.2 และ
ควรเป็นวชิาเลือกร้อยละ 17.2  ไม่ควรเป็นวชิาพื้นฐานบงัคบัเรียนของทุกสาขาวชิาแต่ควรใชว้ธีิการ
สอนแทรกในทุกกระบวนวชิา ร้อยละ 47.8 เทคนิคการสอนท่ีใชส่้วนใหญ่เลือกใชก้รณีศึกษาร้อยละ 
44.8 การเล่านิทาน และการยกประเด็นข่าวหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ร้อยละ 44.8 การเชิญวทิยากรผูรู้้
มาสอนร้อยละ 26.9 และการหยบิยกเร่ืองจริงมาวเิคราะห์คิดเป็นร้อยละ 19.2 ส าหรับวธีิวดั
ผลสัมฤทธ์ิในการสอนคุณธรรม ไม่ไดร้ะบุการใหค้ะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ใหค้ะแนนคุณธรรม
โดยรวมในการเขา้ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ใหค้ะแนนคุณธรรมโดยรวมในการบา้น คิดเป็นร้อย
ละ 13.4 ใหค้ะแนนคุณธรรมโดยระบุแยกจากเน้ือหาวชิา คิดเป็นร้อยละ 12.0  
 วราภรณ์  (2547) ไดท้  าการวเิคราะห์การรับรู้ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรีทางดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พบวา่ ดา้นพฤติกรรรมการ
ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของ
นกัศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย แสดงวา่นกัศึกษารับรู้วา่พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศใด
ท่ีควรปฏิบติัหรือไม่ควรปฏิบติั ดา้นความตอ้งการและความคาดหวงัดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่นกัศึกษามีความตอ้งการและ
ความคาดหวงัใหมี้การก าหนดจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ตอ้งการใหมี้การจ าแนก
ประเภทเกมออนไลน์ใหเ้หมาะสมกบัอายขุองผูเ้ล่น คาดหวงัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลหรือความรู้
เก่ียวกบัมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ดา้นการรับรู้ดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีการรับรู้วา่การกระท าใดท่ีผดิหรือขดัต่อจรรยาบรรณของ
ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพนกัคอมพิวเตอร์ และการใหเ้หตุผลของนกัศึกษาส่วนมากสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
จริยธรรมดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีองคก์รคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  (The Association of 
Computing Machinery) ระบุไว ้
 ธนวฒัน์  (2548) ไดท้  าการศึกษา การวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาคุณธรรมในนิสิต
นกัศึกษาไทยระดบัปรัญญาบณัฑิต พบวา่ ระดบัคุณธรรมในนิสิตนกัศึกษาไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
3 กลุ่ม คือ สูง ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นหนา้ท่ี เพื่อประชาชน และสติปัญญา ปานกลาง ไดแ้ก่ ความ
เสียสละอดทน ความถูกตอ้งเป็นธรรม และความเพียร และต ่า ไดแ้ก่ ความสุจริต ความเมตตา และ
ความกตญัํู 
 เดิมแท ้( 2548) ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศไตห้วนั พบวา่ หลกัสูตรการสอนของโรงเรียนโดยทัว่ไปในประเทศน้ีไดล้ดความส าคญั
ดา้นการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมลงไปมาก โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนาโดยตรง 
ภาครัฐขอใหก้ารปลูกฝังคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีภาคครอบครัวดูแลเอาใจใส่อบรมเพิ่มข้ึนเอง และให้
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เสรีภาพแก่ภาคเอกชนท่ีจะท างานดา้นน้ีแทน จึงปรากฎวา่ประเทศไตห้วนัมีองคก์รเชิงคุณธรรม
จ านวนมากท่ีจดทะเบียนกบัรัฐ อยา่งไรก็ตาม การปลูกฝังคุณธรรมท่ีมีเพียงส่วนนอ้นในโรงเรียน
ของไตห้วนั จะสอดแทรกไวต้ามวชิาต่าง ๆ โดยเฉพาะในหมวดวชิาประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ย
หนา้ท่ีของพลเมือง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาชีวติ เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมผูเ้รียนใหเ้ป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม เน้ือหาท่ีเรียนเก่ียวกบัเร่ืองของพื้นฐานความเป็นคน อาทิ ระดบัประถมศึกษา
เรียนมารยาท ธรรมเนียมปฏิบติั  ความเมตตา กตญัํู รักชาติ รักกฎหมาย  ระดบัมธัยมศึกษาเรียน
การศึกษากบัจิตใจ คุณธรรมกบัวฒันธรรม  ระดบัอุดมศึกษาเรียนจิตวญิญาณของชาติ   
 DiGiacomo (2000) ไดเ้สนอแนวคิดการสอนจริยศึกษาแก่วยัรุ่นใหป้ระสบผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัการสอนวา่อะไรถูกและอะไรผดิ กล่าวคือ ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการพฒันาจริยธรรม 3 ประการคือ 1) วฒันธรรม 2) ปรัชญา และ 3) ศาสนา วธีิท่ีเด็กซ่ึง
ก าลงัเติบโตคิดและรู้สึกเก่ียวกบัค าวา่ “ถูก” และ “ผดิ” ข้ึนอยูก่บัแรงผลกัดนัของสังคมเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงปรากฎใหเ้ห็นไดช้ดัเจนจากส่ือมวลชน ส่ือทั้งหลายเหล่าน้ีส่งเสริมค่านิยม ทศันคติ และความ
คิดเห็นท่ีอาจจะ “ยนืยนั” หรือ “ขดัแยง้” กบัส่ิงท่ีสอนจากครอบครัว โบสถ ์หรือในโรงเรียน  
 Ng (2000) ศึกษาทฤษฎีจริยศึกษาของคานท ์(Kant) พบวา่ แก่นแทข้องคุณธรรมจริยธรรมคือ
ความอิสระ อาทิ กฏแห่งอิสรภาพ ( Law of Freedom) ของคานท ์กล่าววา่ความปรารถนาของมนุษย ์
(Human Will) เป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนดเอง ผลการวจิยัสรุปวา่ วธีิการท่ีจะน าไปสู่บุคลิกภาพอิสระ 
(Autonomous Personality) คือ 1) ศึกษาแก่นแทข้องคุณธรรมจริยธรรม 2) คน้หาส่ิงท่ีส่งเสริมการ
ปฏิบติัจริยธรรม 3) คน้หาส่ิงท่ีขดักบัคุณธรรมจริยธรรม 4) ฟ้ืนฟูรากฐานของความดี และ 5) 
ปลูกฝังคุณลกัษณะจริยธรรม การวจิยัน้ีเสนอหลกัการเรียนการสอน 2 แบบ ส าหรับการปลูกฝัง
บุคลิกภาพอิสระ ไดแ้ก่ 1) หลกัการเรียนการสอนแบบเชิงรับคือ การยอมปลดปล่อยพลงัตณัหาท่ี
ซ่อนเร้นอยูภ่ายในออกมาภายใตก้ารควบคุมของเหตุผล ซ่ึงจะท าใหค้วามปรารถนาอิสระท่ีถูก
ครอบง าอยูป่รากฏตวัออกมาได ้และ 2) หลกัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกคือ การชกัจูงบุคคลท่ีมี
การศึกษาดีใหเ้คารพความปรารถนาอิสระท่ีอยูภ่ายในตนเอง โดยใชก้ารวนิิจฉยัดว้ยเหตุผลและการ
มีจิตส านึกเก่ียวกบัอิสรภาพ 
 



 

 

บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา โดยก าหนดให้ ผูบ้ริหาร  อาจารย ์นกัศึกษา ผูส้ าเร็จ
การศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นหน่วยวเิคราะห์  วธีิการขั้นตอน และระเบียบวธีิ ของการ วจิยั   
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1  วธีิการและขั้นตอนในการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไว้  ผูว้จิยัไดก้  าหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาจากข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั ทั้งในเวบ็ไซต ์หนงัสือพิมพ ์และวารสารต่าง ๆ ตลอดจนศึกษา เอกสารและงานวจิยั ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จดัสร้างเคร่ืองมือ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนทั้ง 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ไปท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวจิยั เป็นการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมา
จดัท ารายงานการวจิยั  
 
3.2  ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ วจิยัจึงไดก้ าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในขอบเขตของการ
วจิยัดงัน้ี คือ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ วจิยั วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.2.1 ประชากร  คือ กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตและใชบ้ณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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กลุ่มท่ี 1  ประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดั (Finite population) ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งหวัหนา้ภาควชิา /คณบดี ของสาขาท่ีจดัการเรียน

การสอนดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวน 22 คน จาก 22 คณะวชิาในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
รัฐ 10 แห่ง 

อาจารยผ์ูส้อน  ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ า คณะวชิา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  จ  านวน 413 คน จาก
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง    

นกัศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ระดบัปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกชั้นปี ของสาขาวชิาดา้นคอมพิวเตอร์  จ านวน  7,778 คน จาก
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง   

กลุ่มท่ี 2 ประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ  ากดั (Infinite population) ประกอบดว้ย 
กลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงท างานในหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน 
กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้งานหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนท่ี

มีผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ท างานอยู ่ 
 3.2.2  กลุ่มตวัอยา่ง   ไดม้าจากการสุ่ม 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

3.2.2.1 ประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดั  (Finite population) เป็นประชากรท่ีทราบจ านวนท่ี
แน่นอน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงมีจ านวนประชากรรวมกนัทั้งส้ิน 
8,213 คน ท าการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยการเทียบขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารา งของ Krejcie และ 
Morgan (1970:608) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 368 คน 

ในส่วนของผูบ้ริหาร ท าการเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจง จ านวน 22 คน จาก 22 คณะวชิา   
 ในส่วนของอาจารย ์ ท าการสุ่มแบบโควตา้  หรือการสุ่มแบบก าหนดสัดส่วน  โดยคิดร้อยละ 
10 จากจ านวนประชากรอาจารยใ์นแต่ละคณะวชิา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งอาจารยท์ั้งส้ิน 43 คน 

ในส่วนของนกัศึกษาปัจจุบนั ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น ใชค้ณะวชิาเป็นชั้น  นกัศึกษาเป็นหน่วย
การสุ่ม  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาทั้งส้ิน 303 คน    
 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละนกัศึกษาปัจจุบนั รวมทั้งส้ิน 368 คน    
ดงัแสดงในดงัตารางท่ี 3-1  
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ตารางที ่3-1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร อาจารย์ และนกัศึกษาปัจจุบนั 

สถาบัน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา รวม 

ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. 
1.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      1.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
      1.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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1 
1 

 
20 
41 

 
2 
4 

 
214 
722 

 
8 

28 

 
235 
764 

 
11 
33 

2.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
      2.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
      2.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
19 
28 

 
2 
3 

 
231 
348 

 
9 

13 

 
251 
377 

 
12 
17 

3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าธนบุรี 
      3.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
      3.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
      3.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      3.4  คณะครุศาสตร์ฯ 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

7 
18 
28 
5 

 
 

1 
2 
3 
1 

 
 

158 
458 
708 
258 

 
 

6 
18 
27 
10 

 
 

166 
477 
737 
264 

 
 

8 
21 
31 
12 

4.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      4.1  คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
      4.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
17 
24 

 
2 
2 

 
322 

76 

 
12 
4 

 
340 
101 

 
15 
7 

5.  มหาวทิยาลยัมหิดล 
      5.1  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
7 

 
1 

 
225 

 
9 

 
233 

 
11 

6.  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
      6.1  คณะวทิยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
10 

 
1 

 
65 

 
4 

 
76 

 
6 

7.  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      7.1  คณะวทิยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
14 

 
1 

 
432 

 
17 

 
447 

 
19 

8.  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      8.1  คณะวทิยาศาสตร์ 
      8.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
      8.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      8.4  คณะครุศาสตร์     
             อุตสาหกรรม 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

17 
36 
24 
22 

 
 

2 
4 
2 
2 

 
 

376 
631 
838 

87 

 
 

15 
24 
32 
4 

 
 

394 
668 
863 
110 

 
 

18 
29 
35 
7 

 

หมายเหตุ     ปชก.  หมายถึง  ประชากร  
    ต.ย.    หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่ง  
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ตารางที ่3-1  (ต่อ)   

สถาบัน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา รวม 

ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. 
9.  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
     พระนครเหนือ 
      9.1  คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
      9.2  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
      9.3  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      9.4  คณะครุศาสตร์ 
             อุตสาหกรรม 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

19 
9 
8 

10 

 
 

2 
1 
1 
1 

 
 

340 
171 
572 
182 

 
 

13 
7 

22 
7 

 
 

360 
181 
581 
193 

 
 

16 
9 

24 
9 

10.  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร 
       ศาสตร์ 
      10.1  คณะสถิตปิระยุกต์ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

30 

 
 

3 

 
 

364 

 
 

14 

 
 

395 

 
 

18 

รวม 22 22 413 43 7778 303 8213 368 

 
3.2.2.2 การสุ่มจากประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ  ากดั  (Infinite Population)  ซ่ึงเป็นประชากร

ไม่ท่ีทราบจ านวนท่ีแน่นอน คดัเลือกจากประชากรผูส้ าเร็จการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต    
 กลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา ท าการสุ่มโดยความบงัเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ และท างานในหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยั กระทรวง 
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
บริษทั หา้ง ร้าน ส าหรับภาคเอกชน รวมจ านวนทั้งส้ิน 70 คน 
 กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต  ท าการสุ่มโดยความบงัเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูบ้ริหาร หรือ
หวัหนา้งานท่ีมีผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังาน  ทั้งหน่วยงานรัฐ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั 
กระทรวง หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และบริษทั หา้ง ร้าน ส าหรับภาคเอกชน รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 คน 
  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูส้ าเร็จการศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตรวมทั้งส้ิน 100 คน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3-2   
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ตารางที ่3-2  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ 
ประเภทประชากรทีม่ีจ านวนไม่จ ากดั จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต    30 
บณัฑิต    70 

รวม  100 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 3.3.1  ศึกษาจากต ารา เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  ปัญหาและรูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนดา้น
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
 3.3.2  น าแบบสอบถามท่ีสร้าง ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและภาษา( Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of 
Item-Objective Consistency : IOC) ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญ จะพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัหรือไม่ โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 
  1    คะแนน  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
  0    คะแนน  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  -1   คะแนน  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง  
  จากนั้นจึงน ามาหาค่า IOC ซ่ึงค่า IOC ท่ียอมรับไดจ้ะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ส าหรับขอ้
ค าถามทั้งหมด จ านวน 61 ขอ้ พบวา่ ค่า  IOC = 1 มีจ  านวน 45 ขอ้ ค่า IOC = 0.8 มีจ  านวน 9 ขอ้ และ
ค่า IOC = 0.6 มีจ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงถือวา่ยอมรับได ้ สรุปวา่ขอ้ค าถามทั้ง 61 ขอ้ มีความสอดคลอ้งตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ (ดูภาคผนวก ซ) 
 3.3.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Tryout) กบันกัศึกษา  จ านวน 40 คน จากคณะ
วทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์  
น าผลมาค านวณหาความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า( Alpha Coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach 1971 : 161) ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.93 (ดูภาคผนวก ฌ) 
 3.3.4  จดัเตรียมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 3.4.1 กลุ่มผูบ้ริหา ร  ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์หวัหนา้ภาควชิา /คณบดี ดว้ยตนเอง  โดยนดั
หมายล่วงหนา้กบัหวัหนา้ภาควชิาทั้ง 22 ภาควชิา พร้อมขออนุญาตแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
อาจารย ์และนกัศึกษาปัจจุบนั 
 3.4.2 กลุ่มอาจารย ์ ผูว้จิยั ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัอาจารยป์ระจ าทั้ง 22 ภาควชิา  
ดว้ยตนเอง โดยท าการเก็บขอ้มูลท่ีสถาบนั แจกแบบสอบถามพร้อมเก็บขอ้มูลกบัอาจารยป์ระจ าท่ีอยู่
ในวนัท่ีแจกแบบสอบถาม  
 3.4.3 กลุ่มนกัศึกษาปัจจุบนั  ผูว้จิยั ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มนกัศึกษาทั้ง 22 
ภาควชิา โดยเก็บขอ้มูลท่ีสถาบนั โดยแจกแบบสอบถามพร้อมเก็บขอ้มูลกลบัในวนั ท่ีแจก
แบบสอบถาม 
 3.4.4  กลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา  ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา 
โดยการแจกไปยงับุคคลท่ีรู้จกัตามหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และบริษทั หา้ง ร้าน  
ในภาคเอกชน  เช่น ศูนยเ์ทคโนลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ  (MTEC) การประปานครหลวง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษทั ก.ส.ท. คอเปอเรชัน่ จ  ากดั  (มหาชน) บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ ากดั 
โรงเรียนดรุณสิกขาลยั และมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้ 
 3.4.5 กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูว้จิยั ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตดว้ยตน เอง
โดยการแจกไปยงับุคคลท่ีรู้จกัตามหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และบริษทั หา้ง ร้าน ใน
ภาคเอกชน  เช่น ศูนยเ์ทคโนลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ  (MTEC) การประปานครหลวง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต บริษทั ก.ส.ท. คอเปอเรชัน่ จ  ากดั  (มหาชน) บริษทั ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ ากดั โรงเรียน  
ดรุณสิกขาลยั และมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้ 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 3.5.1  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2  วเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริหาร  กลุ่มอาจารย ์กลุ่มนกัศึกษาปัจจุบนั กลุ่มผูส้ าเร็จ
การศึกษา และกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยหาค่าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 โดยก าหนดค่าระดบัคะแนไว ้ 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3-3  
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ตารางที ่3-3  แสดงความหมายของค่าระดบัคะแนน 5 ระดบัในแบบสอบถาม 

ค่าระดับคะแนน 
สภาพการจัดการเรียนการสอน  

หรือการแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
5 
4 
3 
2 
1 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 
  การ ก าหนดระดบัคะแนนและการแปลความหมาย  โดยน าค่าเฉล่ียเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิด
ของเบสท ์(Best,  1970) ดงัแสดงในตารางท่ี 3-4 
 
ตารางที ่3-4  แสดงการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

ค่าเฉลีย่ 
ระดับการจัดการเรียนการสอน  

หรือการแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 
  การแปลความหมายของความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยการแปลผลค่าเฉล่ียตาม
แนวคิดของเบสทเ์ทียบกบัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งไว ้2 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3-5 
 
ตารางที ่3-5  แสดงการแปลความหมายของความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ระดับการจัดการเรียนการสอน  
หรือการแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ระดับความต้องการด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

มาก – มากท่ีสุด 
ปานกลาง – นอ้ย – นอ้ยท่ีสุด 

ระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้
ระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันา 
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  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) มีเกณฑค์วามสอดคลอ้งของขอ้มูล  (เกษม, 2543) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3-6 
 
ตารางที ่3-6  แสดงเกณฑส่์วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสอดคล้องของข้อมูล 
มากกวา่ 1.51 
1.01 – 1.50 
0.00 – 1.00 

สอดคลอ้งต ่า 
สอดคลอ้งปานกลาง 

สอดคลอ้งสูง 
 
 3.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการ
สอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้จิยัน ามา
จดัจ าแนกในแต่ละดา้นโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และเสนอในลกัษณะของ
ความเรียง 
 
3.6  สรุปกรอบการด าเนินการวจัิย 
  กรอบการด าเนินการวจิยัในเร่ืองของประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ สถิติท่ีใช ้และผลท่ี
ไดรั้บ สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-7 
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ตารางที ่3-7  สรุปกรอบการด าเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค ์

จ านวนประชากร/ 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ 

ผลท่ีไดรั้บ 
ผูบ้

ริห
าร

 

อา
จา
รย

 ์

นกั
ศึก

ษา
 

บณั
ฑิต

 

ผูใ้
ชบ้

ณัฑิ
ต 

แบ
บส

อบ
ถา
ม 

แบ
บส

ัมภ
าษ
ณ์ 

คว
าม
ถี่ 

ร้อ
ย ล

ะ 



 
S.D

. 

Co
nte

nt 
An

aly
sis

 

1.  เพื่อศึกษาสภาพ
การจดัการเรียนการ
สอนดา้นคุณธรรม
จริยธรรมใน
หลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ระดบั
อุดม-ศึกษาใน
ปัจจุบนั 

22
/22

 

41
3/4

3 

- - -        

ทราบถึง
สภาพการ
สอนแทรก
เสริมดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมใน
หลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ 

2.  เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
ในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์
ระดบัอุดมศึกษา 

- 

41
3/4

3 

7,7
78

/30
3 

70
 

30
  -     - 

ทราบถึง
ระดบัความ
ตอ้งการดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมใน
หลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ 

3.  เพื่อศึกษาแนว
ทางการพฒันาการ
จดัการเรียนการ
สอนดา้นคุณธรรม
จริยธรรมใน
หลกัสูตร
คอมพิวเตอร์
ระดบัอุดมศึกษา 

22
/22

 

41
3/4

3 

- - 30
    - - -  

ทราบถึง
แนวทางการ
จดัการเรียน
การสอน
ดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมใน
หลกัสูตร
คอมพิวเตอร์
ในอนาคต 
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บทที่ 4 
ผลของการวจิยั 

 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการดา้น คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ หลกัสูตร ดา้น
คอมพิวเตอร์ ในระดบัอุดมศึกษาน้ีมุ่งส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา บณัฑิต 
และผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรม
จริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 2) เพื่อศึกษาความตอ้งการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาใน
อนาคต  

ในบทน้ีจะแบ่งการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล เป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร

คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 
ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์

ระดบัอุดมศึกษา 
ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม

ในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 
 
ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
 น าเสนอสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยใชค้่าสถิติ
พื้นฐาน ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-1 ถึง 4-8 
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ตารางที ่4-1  แสดงจ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ 

สถานภาพ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
ส่ง คนื 

1.  อาจารย ์
2.  นกัศึกษา 
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษา 
4.  ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  43 
303 
 70 
 30 

  32 
303 
  61 
  30 

74.00 
100.00 
 87.14 
100.00 

รวม 446 426  95.52 

 
ตารางที ่4-2  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหาร  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
15 
6 

 
71.40 
28.60 

รวม 21 100.00 
2. ต  าแหน่งทางวชิาการ 
   - อาจารย ์
   - ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   - รองศาสตราจารย ์ 
   - ศาสตราจารย ์

 
7 
4 
9 
1 

 
33.33 
19.05 
42.86 
4.76 

รวม 21 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
 - 

8 
13 

 
    - 
38.10 
61.90 

รวม 21 100.00 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
   - ต ่ากวา่ 5 ปี 
   - ระหวา่ง 5 ถึง 10 ปี 
   - ระหวา่ง 10 ถึง 15 ปี 
   - ระหวา่ง 15 ถึง 20 ปี 
   - มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
 - 

5 
4 
7 
5 

 
    - 
23.81 
19.05 
33.33 
23.81 

รวม 21 100.00 
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ตารางที ่4-2  (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหวัหนา้ภาควชิา/คณบดี 
   - ต ่ากวา่ 1 ปี 
   - ระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 
   - ระหวา่ง 2 ถึง 4 ปี  
   - ระหวา่ง 4 ถึง 6 ปี 
   - มากกวา่ 6 ปีข้ึนไป 

 
3 
10 
4 
3 
1 

 
14.29 
47.61 
19.05 
14.29 
4.76 

รวม 21 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-2  สถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหาร ท่ีผูว้จิยัเขา้พบเพื่อสัมภาษณ์ พบวา่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60  
มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา
เป็นอาจารย ์จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกมากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาเป็นปริญญา
โท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่ง 15 ถึง 20 ปีมากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาระหวา่ง 5 ถึง 10 ปี 
และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป เท่ากนั จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และระหวา่ง 10 ถึง 15 ปี นอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหารอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมาคือระหวา่ง 2 ถึง 4 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.05 ส่วนมากกวา่ 6 ปีข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 
ตารางที ่4-3  แสดงสถานภาพทัว่ไปของอาจารย ์ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
21 
11 

 
65.63 
34.37 

รวม 32 100.00 
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ตารางที ่4-3  (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

2. ต  าแหน่งทางวชิาการ 
   - อาจารย ์
   - ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   - รองศาสตราจารย ์ 
   - ศาสตราจารย ์

 
22 
8 
2 
- 

 
68.75 
25.00 
6.25 

    - 
รวม 32 100.00 

3. ระดบัการศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
1 

19 
12 

 
3.12 

59.38 
37.50 

รวม 32 100.00 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
   - ต ่ากวา่ 5 ปี 
   - ระหวา่ง 5 ถึง 10 ปี 
   - ระหวา่ง 10 ถึง 15 ปี 
   - ระหวา่ง 15 ถึง 20 ปี 
   - มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
13 
12 
1 
2 
4 

 
40.63 
37.50 
3.12 
6.25 

12.50 
รวม 32 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-3 สถานภาพทัว่ไปของอาจารย ์พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.63  เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.37 มีต าแหน่งทางวชิาการเป็น
อาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นรองศาสตราจารย ์จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และไม่มีศาสตราจารย์
เลย วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท มากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมาเป็น
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 คน ระดบัปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.12 ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาต ่ากวา่ 5 ปี มากท่ีสุด  จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.36 รองลงมา คือระหวา่ง 5 ถึง 10 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ส่วนระหวา่ง 10 ถึง 15 ปีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 
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ตารางที ่4-4  แสดงสถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
161 
142 

 
53.14 
46.86 

รวม 303 100.00 
2. ระดบัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
251 

41 
11 

 
82.84 
13.53 
3.63 

รวม 303 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-4  สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 53.14  เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.86 ก าลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 82.84  รองลงมาเป็นปริญญา
โท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 และปริญญาเอก  นอ้ยท่ีสุด  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.63 
 
ตารางที ่4-5  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. ระดบัการศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
24 
6 
- 

 
80.00 
20.00 
   - 

รวม 30 100.00 
2. ต  าแหน่ง 
   - เจา้ของกิจการ 
   - ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการ 
   - หวัหนา้งาน/หวัหนา้แผนก 
   - อ่ืน ๆ  

 
1 
9 

15 
5 

 
3.33 

30.00 
50.00 
16.67 

รวม 30 100.00 
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ตารางที ่4-5  (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
   - ต ่ากวา่ 5 ปี 
   - ตั้งแต่ 5-10 ปี 
   - ตั้งแต่ 10-15 ปี 
   - ตั้งแต่ 15-20 ปี 
   - มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
3 

12 
9 
2 
4 

 
10.00 
40.00 
30.00 
6.67 

13.33 
รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4-5 สถานภาพทัว่ไป ของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาเป็นปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 20.00 และไม่มีระดบัปริญญาเอก  มี ต าแหน่งเป็นหวัหนา้งาน /หวัหนา้แผนก  มากท่ีสุด  
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา เป็นผูจ้ดัการ /ผูอ้  านวยการ จ านวน 9 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 30.00 เป็นเจา้ของกิจการ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  ประสบการณ์  
การท างาน อยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา อยู่
ระหวา่ง 10 ถึง 15 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และระหวา่ง 15 ถึง 20 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  
 

ตารางที ่4-6  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหน่วยงานของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทของหน่วยงาน 
   - ราชการ 
   - เอกชน 
   - รัฐวสิาหกิจ 
   - อ่ืน ๆ (องคก์รอิสระภายใตก้ารก ากบัของรัฐ) 

 
8 

17 
4 
1 

 
26.67 
56.66 
13.33 
3.33 

รวม 30 99.99 
2. ประเภทของกิจการ 
   - การผลิต 
   - การใหบ้ริการ 
   - สถานศึกษา 

 
2 

11 
17 

 
6.67 

36.67 
56.66 

รวม 30 100.00 
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ตารางที ่4-6  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

3. จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 
   - ต ่ากวา่ 25 คน 
   - ตั้งแต่ 26-50 คน 
   - ตั้งแต่ 51-100 คน 
   - มากกวา่ 100 คน ข้ึนไป 

 
17 
5 
2 
6 

 
56.66 
16.67 
6.67 

20.00 
รวม 30 100.00 

4. จ านวนบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ 
   - ต ่ากวา่ 5 คน 
   - ตั้งแต่ 5-10 คน 
   - ตั้งแต่ 11-20 คน 
   - ตั้งแต่ 21-30 คน 
   - ตั้งแต่ 31-40 คน 
   - มากกวา่ 41 คน ข้ึนไป 

 
14 
11 
2 
1 
- 
2 

 
46.66 
36.67 
6.67 
3.33 

     - 
6.67 

รวม 30 100.00 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุดของบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
23 
7 
- 

 
76.67 
23.33 

     - 
รวม 30 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-6 ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่ มาจากหน่วยงานเอกชน  มาก

ท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66 รองลงมามาจากหน่วยงานราชการ จ านวน 8 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 26.67  และจากหน่วยงาน อ่ืน ๆ (องคก์รอิสระภายใตก้ารก ากบัของรัฐ)  นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ส่วนใหญ่ มาจากหน่วยงานดา้นการศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.66 รองลงมา ไดแ้ก่หน่วยงานดา้นการใหบ้ริการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และเป็น
หน่วยงานดา้นการผลิต นอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 หน่วยงานมีบุคลากรนอ้ยกวา่ 
25 คน มากท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66 รองลงมาคือมีบุคลากรมากกวา่ 100 คนข้ึนไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีบุคลากรตั้งแต่ 51 ถึง 100 คน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.67 หน่วยงานมีจ านวนบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ นอ้ยกวา่ 5 คน มากท่ีสุด จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.66  รองลงมาคือตั้งแต่ 5 ถึง 10 คน  จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ตั้งแต่ 
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21 ถึง 30 คน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ระดบัการศึกษาสูงสุดของบุคลากรดา้น
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาคือ
ปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และไม่มีระดบัปริญญาเอก  

วธีิการ ท่ีใช้คดัเลือกบุคคลเขา้ท างานในหน่วยงาน 3 อนัดบัแร ก คือ 1) การพิจารณาจาก
ประวติั /คุณสมบติั /ประสบการณ์จากใบสมคัรงาน  2) การสอบสัมภาษณ์ และ 3) การสอบปฏิบติั 
ส าหรับปัจจยัส าคญั 3 อนัดบัแรกท่ีหน่วยงานใชใ้นการพิจารณารับบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์เขา้
ท างาน คือ 1) ผลการเรียน  2) บุคลิกภาพ และ 3) สถาบนัการศึกษา 
 

ตารางที ่4-7  สถานภาพทัว่ไปของบณัฑิต 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. ระดบัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษา 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
38 
23 

 
62.30 
37.70 

รวม 61 100.00 
2. ระดบัการศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 
   - ปริญญาเอก 

 
43 
17 

1 

 
70.49 
27.87 

1.64 
รวม 61 100.00 

3. ประสบการณ์การท างาน 
   - ต ่ากวา่ 2 ปี 
   - ตั้งแต่ 2-5 ปี 
   - ตั้งแต่ 5-10 ปี 
   - ตั้งแต่ 10-20 ปี 
   - มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
16 
19 

9 
16 

1 

 
26.23 
31.15 
14.75 
26.23 

1.64 
รวม 61 100.00 

4. จ  านวนคร้ังท่ีถูกประเมิน 
   - ไม่เคย 
   - 1  คร้ัง 
   - 2  คร้ัง 
   - 3  คร้ัง 
   - 4  คร้ัง 
   - มากกวา่ 5 คร้ังข้ึนไป 
   - ไม่ระบุ 

 
4 
9 

14 
9 
4 

15 
6 

 
6.56 

14.75 
22.95 
14.75 

6.56 
24.59 

9.84 
รวม 61 100.00 
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จากตารางท่ี 4-7  สถานภาพทัว่ไปของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70  ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 70.49 รองลงมาเป็นระดบั
ปริญญาโท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 และระดบัปริญญาเอก นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.64  ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 2 ถึง 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.15 รองลงมาคือต ่ากวา่ 2 ปี และตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี เท่ากนั จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.23 
และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64  ถูกประเมินมากกวา่ 5 คร้ัง 
มากท่ีสุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 รองลงมาคือ 2 คร้ัง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.95  นอ้ยท่ีสุดคือไม่เคย และ 4 คร้ัง เท่ากนั จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56  
 
ตารางที ่4-8  ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงานท่ีบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ปฏิบติังาน  

ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
1. ประเภทของหน่วยงาน 
   - ราชการ 
   - เอกชน 
   - รัฐวสิาหกิจ 
   - อ่ืน ๆ  

 
13 
26 
17 
5 

 
21.31 
42.62 
27.87 
8.20 

รวม 61 100.00 
2. ประเภทของกิจการ 
   - การผลิต 
   - การใหบ้ริการ 
   - สถานศึกษา 
   - การเงิน/ธนาคาร 
   - อ่ืน ๆ  
   - ไม่ระบุ 

 
7 

29 
12 
2 

10 
1 

 
11.48 
47.54 
19.67 
3.28 

16.39 
1.64 

รวม 61 100.00 
3. จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 
   - ต ่ากวา่ 25 คน 
   - ตั้งแต่ 26-50 คน 
   - ตั้งแต่ 51-100 คน 
   - มากกวา่ 100 คน ข้ึนไป 
   - ไม่ระบุ 

 
21 
8 
4 

27 
1 

 
34.43 
13.11 
6.56 

44.26 
1.64 

รวม 61 100.00 
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ตารางที ่4-8  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

4. จ านวนบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ 
   - ต ่ากวา่ 5 คน 
   - ตั้งแต่ 5-10 คน 
   - ตั้งแต่ 11-20 คน 
   - ตั้งแต่ 21-30 คน 
   - ตั้งแต่ 31-40 คน 
   - มากกวา่ 41 คน ข้ึนไป 
   - ไม่ระบุ 

 
13 
10 
11 
11 
7 
8 
1 

 
21.31 
16.39 
18.03 
18.03 
11.48 
13.11 
1.64 

รวม 61 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-8 ขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน ท่ีบณัฑิต ดา้นคอมพิวเตอร์ปฏิบติังาน  พบวา่ 

หน่วยงานเอกชน  มากท่ีสุด  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62  รองลงมา เป็นหน่วยงาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 และอ่ืน ๆ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.20  เป็นหน่วยงานดา้นการใหบ้ริการ มากท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 47.54 รองลงมาเป็น
หน่วยงานดา้นการศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 และเป็นหน่วยงานดา้นการเงิน /
ธนาคาร นอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 จ  านวนบุคลากรในหน่วยงานมีมากกวา่ 100 
คนข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 44.26 รองลงมาต ่ากวา่ 25 คน จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.43   และตั้งแต่ 51 ถึง 100 คน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 จ านวน
บุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ ต ่ากวา่ 5 คน มากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 รองลงมาคือ 
ตั้งแต่ 11 ถึง 20 คน และ ตั้งแต่ 21 ถึง 30 คน เท่ากนั จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 และตั้งแต่ 
31 ถึง 40 คน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48   
 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร    
             คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 

ตอนท่ี 2.1 ผลการวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง

การผลิตบณัฑิต   จ านวน 48 หลกัสูตร ผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 4-9 
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ตารางที ่4-9  แสดงวตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิตในสาขาวชิาต่าง ๆ ดา้นคอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ และความสามารถเชิงปฏิบติั 
โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถพฒันางานทางดา้น
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

2. เป็นผูใ้ฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีทกัษะในการส่ือสาร และสามารถท างานเป็นกลุ่ม 

3. มีศกัยภาพในการท างานวจิยั 
4. มีความรอบรู้ดา้นวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ สามารถวเิคราะห์และ

แกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และมีศกัยภาพในการคน้ควา้ ติดตาม
ความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการระดบัสากล 

5. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 
 

1. ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการวจิยั คน้ควา้ และติดตาม
วชิาการดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ทฤษฎีและประยกุต ์เพื่อใหป้ระเทศไทย
สามารถพฒันาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสารไดด้ว้ยตนเอง และ
เป็นหนทางไปสู่ความเป็นผูช้ี้น าทางวชิาการดา้นน้ี ส่งผลใหเ้พ่ือให้
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งรวมของนกัวชิาการชั้นน าระดบั
นานาชาติทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

2. พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ออกแบบเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑค์อมพิวเตอร์ทั้งประเภทฮาร์ตแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ และสามารถท า
วจิยัในระดบันานาชาติ 

2. เพ่ือยกระดบังานวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ให้
สามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

3. เพ่ือน าองคค์วามรู้ใหม่จากงานวจิยัของนิสิตท่ีส าเร็จปริญญาเอกไปสู่การรับ
ใชส้งัคมและการพฒันาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. มีความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์เพียงพอต่อการ
ประยกุตก์ารเรียนรู้เพ่ิมเติม 

2. มีความรู้และทกัษะทางวชิาชีพเพียงพอท่ีจะเร่ิมท างานทางวชิาชีพได ้
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

3.   มีทกัษะดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางวศิวกรรมเพียงพอท่ีจะใชเ้คร่ืองมืออยา่ง 
      ถูกตอ้ง 

วศิวกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต(วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ขั้นสูงทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ไปพฒันา
ประเทศและเพ่ือส่งเสริมงานวจิยัทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

1. เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณภาพงานวจิยัระดบันานาชาติ ใหเ้ป็นนกัวชิาการ
และนกัวจิยัขั้นสูง อนัเป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

2. เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

1. เพ่ือเพ่ิมจ านวนบณัฑิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
บรรเทาการขาดแคลนของบุคลากรสาขาน้ี 

2. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องคค์วามรู้วชิาการดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
สู่สงัคม 

3. ส่งเสริมความเสมอภาค และกระจายโอกาสทางการศึกษา 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 
 

1.     เพื่อผลิตบุคลากรระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ เป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการผลิตและเพ่ิมคุณวฒิุของบุคลากรในสาขาวชิาท่ี
ขาดแคลน 

2.     ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ระบบงานการพฒันา
สารสนเทศ พฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ และสามารถน าคอมพิวเตอร์ไป
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.     ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา การวจิยัและใหบ้ริการทางวชิาการดา้น
วทิยาการคอมพิวเตอร์ แก่สงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถ ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบติัอนั
เป็นการตอบสนองความตอ้งการบุคลากรทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  

2. เพ่ือส่งเสริมการวจิยัท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการพ่ึงพาตนเองไดใ้นทาง
เทคโนโลย ีและวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
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ตารางที ่4-9   (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

3. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพไม่แต่เพียงมีความรอบรู้ทางวชิาการ แต่ยงักอปร
ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต)์ 

1. ผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาวทิยาศาสตร์ดา้นคอมพิวเตอร์ 
มีศกัยภาพในการคน้ควา้วจิยัใหท้นักบัความกา้วหนา้ของวทิยาการ
คอมพิวเตอร์และการค านวณทางวทิยาศาสตร์ 

2. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีพฒันางานทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป 

3.  สามารถประยกุตง์านทางคอมพิวเตอร์ใหเ้ช่ือมโยงกบัธุรกิจและอุตสาหกรรม 
4.  เป็นผูใ้ฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรคมี์ทกัษะในการ 
     ส่ือสารการจดัการ สามารถเป็นทั้งผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นกลุ่ม  
     มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความรู้ดา้นสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งดา้น ฮาร์ตแวร์ ซอฟตแ์วร์ และการประยกุตใ์ชง้าน
คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเป็นอยา่งดี ตอบสนองความตอ้งการบุคลากร
คอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ซ่ึงคาดวา่ ประเทศไทยจะมีความ
ตอ้งการบุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก เม่ือกา้วสู่สภาพประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ 

2. เพ่ือส่งเสริมการวจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จาก
ต่างประเทศ 

3. เพื่อใหบ้ริการวชิาการดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย โดยเนน้
การวจิยัและพฒันาท่ีใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมเป็นส่ิงส าคญั 

4. เพื่อปลูกฝังนกัศึกษาใหมี้จิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
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ตารางที ่4-9   (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต  
วศิวกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต (วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

1. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
1.1 การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย 
1.2 การออกแบบฮาร์ตแวร์และระบบควบคุม 
1.3 การประมวลผลส่ือสารสนเทศและแอนนิเมชัน่ 
1.4 การประมวลภาษาและขอ้มูล 
1.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คง 
1.6 วศิวกรรมซอฟ์ตแวร์และการบริหารโครงการ 

2. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดี 
3. เพื่อฝึกฝนมหาบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในเชิงวจิยัหรือ

วเิคราะห์และแกปั้ญหาทางเทคนิคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
1.1 การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย 
1.2 การออกแบบฮาร์ตแวร์และระบบควบคุม 
1.3 การประมวลผลส่ือสารสนเทศและแอนนิเมชัน่ 
1.4 การประมวลภาษาและขอ้มูล 
1.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คง 
1.6 วศิวกรรมซอฟ์ตแวร์และการบริหารโครงการ 

2. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดี 
3. เพื่อฝึกฝนมหาบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในเชิงวจิยัหรือ

วเิคราะห์และแกปั้ญหาทางเทคนิคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. คณะครุศาสตร์   
    อุตสาหกรรมและ  
    เทคโนโลย ี                                                 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

วทิยาศาสตรบณัฑิต  
(วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต-์มลัติมีเดีย) 
 

1. เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยี
มลัติมีเดียสมยัใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาและวจิยัดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดียสมยัใหม่โดยถือหลกัการ
พึ่งตนเองใหม้าก 
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
3. คณะครุศาสตร์   
    อุตสาหกรรมและ  
    เทคโนโลย ี                                                 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1. เพื่อผลิตบุคลากรระดบัมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ และการถ่ายทอดในการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส่งเสริมการคน้ควา้วจิยัและพฒันาทางดา้นครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เพื่อใหบ้ริการทางวชิาการทางครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สงัคม 
 

4. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

วทิยาศาสตรบณัฑิต  
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(ต่อเน่ือง 2 ปี) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในทฤษฎีวทิยาการคอมพิวเตอร์ การพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การส่ือสารขอ้มูล การบริหารหน่วยงานสารสนเทศ 
การบริหารโครงการขนาดเลก็ถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยกุตใ์นเบ้ืองตน้ได ้ส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเนน้การเพ่ิมพนู
ความรู้ในการบริหารการส่ือสารขอ้มูลและประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

1. เพื่อพฒันามหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถ และทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เนน้เทคโนโลยเีครือข่าย เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ และ
การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพระดบัสากล  

2. เพื่อพฒันามหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้วจิยั วเิคราะห์
และสงัเคราะห์วทิยาการอนัน ามาซ่ึงประโยชน์ของตนและสงัคม  

3. เพ่ือพฒันามหาบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ รวมทั้ง
การธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
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ตารางที ่4-9   (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
4. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

1. เพื่อผลิตนกัวทิยาการคอมพิวเตอร์และนกัวจิยัระดบัปริญญาเอกท่ีมี
มาตรฐานสากลใหส้ามารถเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศชาติ  

2. เพ่ือวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นพ้ืนฐานต่อการพฒันาดา้นวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ  

3. เพื่อผลกัดนัการท าวจิยัภายในประเทศ ใหมี้ความเป็นเลิศ และมีการพฒันาท่ี
ชดัเจนอยา่งต่อเน่ือง  

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 

1. เพื่อผลิตนกัวทิยาการคอมพิวเตอร์และนกัวจิยัระดบัปริญญาเอกท่ีมี
มาตรฐานสากลใหส้ามารถเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศชาติ  

2. เพ่ือวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นพ้ืนฐานต่อการพฒันาดา้นวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ  

3. เพื่อผลกัดนัการท าวจิยัภายในประเทศ ใหมี้ความเป็นเลิศ และมีการพฒันาท่ี
ชดัเจนอยา่งต่อเน่ือง  

วทิยาศาสตรบณัฑิต  
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
ครอบคลุมพ้ืนฐานระบบสารสนเทศทั้งดา้นฮาร์ตแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล 
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ตเพื่อใหส้ามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็เพื่อสนบัสนุนการใชง้านในองคก์ร สามารถเลือกใช้
และดูแลระบบเครือข่าย และ ระบบแม่ข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถเบ้ืองตน้ในการบริหารหน่วยงานสารสนเทศ การบริหาร
โครงการขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชใ้นงานจดัการและงานบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารงาน
บุคคล งานบญัชี การเงินการตลาด   การน าระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มา
เสริมช่องทางการตลาด การใชส้ารสนเทศเพื่อการบริหารและสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ การวางแผน และการจ าลองสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการลูกคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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ตารางที ่4-9   (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
4. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 

วทิยาศาสตรบณัฑิต  
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
ครอบคลุมพ้ืนฐานระบบสารสนเทศทั้งดา้นฮาร์ตแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล 
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ตเพื่อใหส้ามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็เพื่อสนบัสนุนการใชง้านในองคก์ร สามารถเลือกใช้
และดูแลระบบเครือข่าย และ ระบบแม่ข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถเบ้ืองตน้ในการบริหารหน่วยงานสารสนเทศ การบริหาร
โครงการขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชใ้นงานจดัการและงานบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารงาน
บุคคล งานบญัชี การเงินการตลาด   การน าระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มา
เสริมช่องทางการตลาด การใชส้ารสนเทศเพื่อการบริหารและสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ การวางแผน และการจ าลองสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการลูกคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

5. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานกบัผูอ้อกแบบและพฒันาระบบ มีความเขา้ใจ
ในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการส่ือสารและ
ท างานเป็นทีมได ้เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจดา้นสงัคม องคก์ร และจริยธรรม 
คุณธรรมในวชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่
ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ส าหรับการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

 ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความ
ตอ้งการก าลงับุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ของสงัคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 ศึกษาเนน้วชิาการคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรู้ลึกซ้ึงทางดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีสามารถวเิคราะห์และออกแบบระบบและพฒันาแนว 
ความคิดทางคอมพิวเตอร์ใหก้วา้งไกลต่อไปรวมทั้งสามารถสร้างซอฟตแ์วร์ได้
ดว้ย 
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ตารางที ่4-9 (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

 ศึกษาเนน้การประยกุต ์เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรู้วชิาคอมพิวเตอร์วชิาธุรกิจ 
และวชิาอ่ืน ๆ มากเพียงพอท่ีจะสามารถน าวทิยาการดา้นคอมพิวเตอร์ประยกุตใ์ช้
กบังานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของสงัคม เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นตน้  

มหาวทิยาลยัมหิดล 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

  ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์  ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดา้น
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันา
เทคโนโลยรีะดบัสูง 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ และมีความคิดสร้างสรรค ์
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการประกอบอาชีพ สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถวเิคราะห์ วจิยั และพฒันาทางดา้นวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3. เพ่ือสร้างบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคม รวมทั้งมีความเป็น
ผูน้ า มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม และทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อสนบัสนุนการท าการวจิยัและการใหบ้ริการทางดา้นวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์และวศิวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ และรองรับการพฒันาประเทศ 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 
 
 

1. มีความรู้ความสามารถทางดา้นวชิาการ การบริหารจดัการ การวางแผนและ
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และ
สามารถท างานในลกัษณะของผูผ้ลิต และผูใ้หบ้ริการสารสนเทศในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ได ้รวมทั้งนกัปฏิบติัทางดา้นการจดัการระบบสารสนเทศซ่ึงมี
ความขาดแคลนในปัจจุบนั 
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ตารางที ่4-9 (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 
 
 

2.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ดา้นระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  
     เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการสารสนเทศ ตลอดจนการประยกุตใ์ช ้
     ระบบสารสนเทศ และการพฒันาดา้นระบบสารสนเทศ 
3.  เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ใหมี้การคน้ควา้ และวจิยัดา้นระบบสารสนเทศ และ    
     ศึกษาวธีิการจดัท าระบบสารสนเทศในสงัคมไทย 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

 เพ่ือผลิตบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์
และมีความสามารถในการพฒันางานดา้นคอมพิวเตอร์ ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

 มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั โดยมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตสามารถน าความรู้ดา้นวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์นการท างานและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต  
 นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามองเห็นถึงความสมัพนัธ์ของศาสตร์
ต่าง ๆ ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ น าความรู้เหล่านั้นมาสร้างงานประยกุต์
เพ่ือเตรียมพร้อมในการท างานและการวจิยัในขั้นสูงต่อไป 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

 หลกัสูตรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตบุคลากรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมี
คุณภาพ สนองความตอ้งการของประเทศ และส่งเสริมการคน้ควา้ วจิยัและพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถในการสร้าง
งานประยกุตเ์ชิงพาณิชยไ์ด ้     

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1.      เพื่อผลิตบุคลากรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนองความตอ้งการของประเทศ  

2.      เพ่ือใหบ้ริการทางวชิาการแก่บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ และเผยแพร่
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่เยาวชนและบุคลากรใน
หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน  

3.     เพ่ือส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ วจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อนัจะช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถในการสร้างงานประยกุตใ์นเชิงพาณิชยไ์ด ้ 
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ตารางที ่4-9 (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต  
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1.   เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะท าการสอน ทั้งทางดา้น
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัท่ีสูงกวา่ได้
อยา่งมีคุณภาพ  

2.   เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้วจิยั เพ่ิมเติมเอง
ไดห้ลงัการจบการศึกษาแลว้  

3.   เพ่ือใหมี้การใชท้รัพยากรดา้นก าลงัคน สถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ท่ีมี
อยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. คณะวทิยาศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

 เพ่ือผลิตบณัฑิตทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีดีทั้ง
ทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั พร้อมท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะ
พฒันาตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นก าลงัของประเทศต่อไป 
 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

 เพื่อใหป้ระเทศ ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในดา้น
วทิยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการและประยกุตใ์ช ้
ตลอดจนการศึกษาวจิยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคตดว้ยตนเอง ภาควชิาคาดวา่
หวงับณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรจะสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บั
สายงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบอาชีพอยา่งมีจริยธรรมและ
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม อนัเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ผลิตบุคลากรสาขาขาดแคลน และเป็นการพฒันาประเทศอีกทางหน่ึง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

1. เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูงท่ีสามารถด าเนินการ
วจิยัและพฒันาดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ใหก้บัหน่วยงานราชการ  และ
เอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทางสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาประเทศไปสู่การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยไีดม้าก
ข้ึน 

3. เป็นการสนบัสนุนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
โดยช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งนกัศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั
ส าหรับตลาดแรงงานและพร้อมส าหรับการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

2. ฝึกหดัและอบรมนกัศึกษาในสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นผูมี้
วนิยั ความคิด และการท างานอยา่งมีระบบ พร้อมดว้ยคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีเหมาะสม 

วศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญสูงทางดา้นคอมพิวเตอร์ สามารถ
น าเอาความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม สามารถ
วเิคราะห์ถึงจุดดีจุดเสียของความรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้น
คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมทั้งในดา้น
จริยธรรมและมนุษยธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมการวจิยัและพฒันาทางดา้นคอมพิวเตอร์ของประเทศ 
3. เพ่ือน าเอาวทิยาการคอมพิวเตอร์ไปช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ 
4. เพ่ือเผยแผค่วามรู้และใหบ้ริการดา้นคอมพิวเตอร์กบัสงัคม 

วศิวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

เพื่อผลิตวศิวกรผูมี้ความรู้ความสามารถในการวจิยัหรือการประยกุตใ์ช้
งาน ในสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการพฒันาประเทศและรองรับความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรม 

3. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทุกแขนง
วชิา  

2. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท่ีตอ้งการมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ไดมี้ความรู้เพียงพอท่ี 
จะน าไปประกอบอาชีพ เม่ือส าเร็จการศึกษา 

3. มุ่งพฒันาผูเ้รีย นใหมี้ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง  มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล  
มีความเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะ จริยธรรม 
และวฒันธรรม 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1. เพื่อผลิตนกัเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยท่ีีมีความรู้ ความช านาญ  และ
คุณภาพสูง ตอบสนองสงัคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสร้างบุคลากร
ของประเทศท่ีสามารถเป็นผูส้ร้างงาน ทดแทนการน าเขา้ เทคโนโลยท่ีีมี
ราคาสูง  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศ ต่อไปใน
อนาคต  

2.     เพื่อด าเนินการวจิยัประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
ระดบัท่ีสามารถสร้างเทคโนโลย ีและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 3.     เพ่ือเผยแพร่และใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม ในลกัษณะของการจดัการ  
         อบรมทางวชิาการ และอบรมเชิงปฏิบติัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1.    เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความรู้ความ
ช านาญ ทั้งเชิงทฤษฎีและการวจิยัชั้นสูง อนัเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรของสงัคมทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  

2.     เพื่อด าเนินงานวจิยัประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
ระดบัท่ีสามารถสร้างเทคโนโลยแีละน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพทางวชิาการ และการสร้างบุคลาก รท่ีมี
คุณภาพสูง ใหท้ดัเทียมกบัต่างประเทศ อีกทั้งยงัสามารถหลีกเล่ียงความ
ส้ินเปลือง และความไม่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ ใน
สาขาวชิาการท่ีนบัเป็นเทคโนโลยชีั้นสูง  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  
    ประยกุต ์ 

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต)์ 

1. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ในทางทฤษฎีและปฏิบติั 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคน้ควา้ พฒันา และประยกุตใ์ชง้าน
ทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการก าลงัคนของภาครัฐ และเอกชน ใน
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีพ้ืนฐานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และวศิวกรรมศาสตร์ 
อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการบุคลากรทางดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
ทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการเรียนรู้ สามารถเรียนวชิาความรู้ไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ และรู้คุณค่าในการแสวงหาความรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

3. เพ่ือส่งเสริมการวจิยัทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้น
เชิงวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเชิงบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตส านึกในความรับผิดชอบ เขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของสงัคมในวงกวา้ง 
สามารถเป็นผูน้ าท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

3. คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ  

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1. ผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดบัสากลใหส้อดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงดา้น

เทคโนโลยแีละวทิยาการต่าง ๆ ของโลกปัจจุบนั 

2.  เสริมสร้างพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพ่ือเป็นก าลงัในการพฒันา 

     ระบบสารสนเทศ เครือข่ายส่ือสารขอ้มูลและคอมพิวเตอร์ของประเทศให ้

     กา้วหนา้ไม่ลา้หลงันานาชาติ 

3.  เพ่ิมศกัยภาพบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้คุณภาพสูงตามความ 

     ตอ้งการของตลาดอาชีพในปัจจุบนั 

4.  พฒันางานวจิยัในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในสาขาต่าง ๆ คือวทิยาการ 

     สารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เลขภาพ 

     และส่ือประสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ) 

1.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ท่ีมีความรู้ 

     ความสามารถดา้นบริหารการจดัการ และวางแผนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ในองคก์ารได ้

2.  เพ่ือพฒันาบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนใหมี้ความรู้ 

     ความสามารถดา้นบริหารการจดัการ และวางแผนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ในองคก์ารได ้
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. คณะครุศาสตร์ 
    อุตสาหกรรม  

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
(ต่อเน่ือง 2 ปี) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ในการท่ีจะ

ประกอบอาชีพดา้นการสอนและการฝึกอบรมใหแ้ก่สถานศึกษาและธุรกิจ

อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการออกแบบ การประยกุตใ์ช ้

และการจดัการระบบคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง

ภาครัฐบาลและเอกชน 

3. เพื่อท าการวจิยัและพฒันาวชิาการดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของสถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศใหก้า้วหนา้

ยิง่ข้ึน 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

1. ผลิตบุคลากรระดบัปริญญาโทท่ีสามารถเป็นผูส้อน นกัฝึกอบรม และ

นกัวชิาการ ท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

ในสาขาวชิาดา้นใดดา้นหน่ึง หรือมากกวา่เก่ียวกบั 1.1) เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์  1.2) เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  1.3) คอมพิวเตอร์ศึกษา  และ 1.4) 

เทคโนโลยพีาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2. ส่งเสริมการพฒันาวชิาการดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ใหก้บัครูผูส้อน นกั

ฝึกอบรม และนกัวชิาการดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพ่ือมุ่งเนน้ใหมี้การวจิยั

เพ่ือหาขอ้สรุปและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันา โดยส่งเสริมใหส้ามารถจดัตั้งเป็นเครือข่ายองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ของประเทศ 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้ วจิยั และพฒันาทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ี

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

1. การวจิยัขั้นสูง สามารถน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นคอมพิวเตอร์

ศึกษา 

2. การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและวางแผนการจดัการดา้น

คอมพิวเตอร์ศึกษา เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ตารางที ่4-9  (ต่อ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. คณะครุศาสตร์ 
    อุตสาหกรรม  

วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต (ต่อ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

3. การวเิคราะห์และสงัเคราะห์องคค์วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันางานดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
1. คณะสถิติประยกุต ์ วตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิต 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1. เพ่ือใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ สถิติ วทิยาการประกนัภยัและการจดัการความ
เส่ียง เทคโนโลยกีารตดัสินใจและการจดัการ การจดัการระบบสารสนเทศ 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ การพฒันาซอฟตแ์วร์ การวจิยัเพื่อการบริหารและการ
จดัการ 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2. เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ทางการวเิคราะห์ทางสถิติและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัความรู้ทาง
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความสามารถรับใชส้งัคม และเป็นผูน้ าในการ
ประยกุตใ์ชศ้าสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพ่ือส่งเสริมใหมี้การคน้ควา้และผลิตผลงานทางวชิาการทางสถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เพ่ือส่งเสริมใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการท างานท่ีรับผิดชอบ 

 
จากตารางท่ี  4-9  ผลการวเิคราะห์ วตัถุประสงค์ของการผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ระดบั

ปริญญาตรี โท และเอก จ านวนทั้งส้ิน  48 หลกัสูตร พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นรายละเอียด
ของเน้ือหา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ระดบัปริญญาตรี มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ ในระดบัปฏิบติั การ มีความรู้เชิง
ทฤษฎีเพียงพอต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ ปฏิบติังาน มีความใฝ่รู้  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ  
ในจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 11 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของการผลิต
บณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม  
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ระดบัปริญญาโท มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตมหาบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัวชิาการ สามารถ
ศึกษาคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาปรับปรุงระบบงานท่ีรับผดิชอบ สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ และ
บริหารจดัการได ้ในจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 4 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ือง
ของการผลิตมหาบณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม  

ระดบัปริญญาเอก มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตดุษฎีบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัวชิาการชั้นสูง มี
ความรู้ความช านาญทั้งเชิงทฤษฎีและการวจิยัชั้นสูง สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่เพื่อการพฒันา
ประเทศ ในจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลกัสูตร มี 1 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของการผลิต  
ดุษฎีบณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 
 

ตอนท่ี 2.2 ผลการวเิคราะห์รายวชิาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัรายวชิาดา้นคุณธรรม

จริยธรรมใน  48  หลกัสูตร  ผลการวเิคราะห์ แสดงในตารางท่ี 4-10 
 
ตารางที ่4-10  แสดงรายวชิาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ 

สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ / หน่วยกติ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ / 3  
ความหมายของค าวา่มืออาชีพทาง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทฤษฎีจรรยาบรรณ หลกัเกณฑก์าร
ปฏิบติัการเป็นมืออาชีพโดยนยัของ
กฎหมาย ผลกระทบต่อสงัคม กรอบ /
แนวทางเพื่อการประเมินสภาวะคุณธรรม 

- 

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

1.3  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี-
บณัฑิต  (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

- - 
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ตารางที ่4-10   (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- จริยศาสตร์ / 3 
ปรัชญาพทุธศาสนา  / 3  

2.2  วศิวกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต (วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

- - 

2.3  วศิวกรรมศาสตรดุษฎี-
บณัฑิต (วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

- - 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- มนุษยก์บัสงัคม  / 3  
ศิลปะการด าเนินชีวติ  / 3  

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- มนุษยก์บัสงัคม  / 3  

ศิลปะการด าเนินชีวติ  / 3 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต)์ 

- มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวติ  / 3  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
       (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวติ  / 3  
ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา  / 3 

2.2  วศิวกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต (วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

- - 
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ตารางที ่4-10   (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2.3  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
       (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- - 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลย ี                                                 
3.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต  

           (วทิยาการคอมพิวเตอร์  
             ประยกุต-์มลัติมีเดีย) 

- มนุษยสมัพนัธ์ / 3 

3.2  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-
มหาบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 

(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(ต่อเน่ือง 2 ปี) 

- มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวติ / 3 
ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา  / 3 

4.2  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

- มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวติ / 3 
ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา  / 3 

4.3  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

4.4  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วศิวกรรมซอฟตแ์วร์) 

- - 

4.5  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

4.6  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 
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ตารางที ่4-10  (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จรรยาบรรณทางวชิาชีพและเชิงสงัคม  / 1 
บริบททางสงัคมของระบบ

คอมพิวเตอร์ วธีิการและเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา การยอมรับความ 
เส่ียงและการชดใชต้่อระบบคอมพิวเตอร์ 
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรม
ในระบบคอมพิวเตอร์ 

จิตวทิยาความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  / 3 

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต

(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- จริยธรรมส าหรับวศิวกร / 0 

จิตวทิยาความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  / 3 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์  

1.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันา
ตนเอง / 3 

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 

- - 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ
จริยธรรม  / 2 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  / 2 
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ตารางที ่4-10  (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- ปรัชญาพทุธศาสนา / 2 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  / 3 
การอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  / 2 

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

1.3  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

1.4  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. คณะวทิยาศาสตร์  

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

1.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

1.3  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  
2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- พทุธปรัชญา / 2 

จริยศาสตร์และ
สุนทรียศาสตร์ / 3 
มนุษยสมัพนัธ์ / 2 

2.2  วศิวกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- - 

2.3  วศิวกรรมศาสตรดุษฎี-
บณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- - 
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ตารางที ่4-10  (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- มนุษยสมัพนัธ์ / 3 

3.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

3.3  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1. คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 

1.1  วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์
ประยกุต)์ 

- มนุษยสมัพนัธ์ / 3 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  
2.1  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- มนุษยสมัพนัธ์ / 3 

3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3.1  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ / 3 

ศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้เก่ียวกบั
กฎหมายและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบ
เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศในองคก์าร 
ตวัอยา่งของการกระท าผิดกฎหมายและ
จริยธรรม กระบวนการจดัท านโยบาย การ
ตรวจตรา การป้องกนัระบบสารสนเทศใน
องคก์ารใหอ้ยูใ่นกรอบกฎหมายและ
จริยธรรม 

- 
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ตารางที ่4-10  (ต่อ) 
สถาบัน/หลกัสูตร รายวชิาเฉพาะ รายวชิาศึกษาทัว่ไป/หน่วยกติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.2  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ) 

กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ / 3 

ศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้เก่ียวกบั
กฎหมายและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบ
เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศในองคก์าร 
ตวัอยา่งของการกระท าผิดกฎหมายและ
จริยธรรม กระบวนการจดัท านโยบาย การ
ตรวจตรา การป้องกนัระบบสารสนเทศใน
องคก์ารใหอ้ยูใ่นกรอบกฎหมายและ
จริยธรรม 

- 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
4.1  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-

บณัฑิต 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
(ต่อเน่ือง 2 ปี) 

- การพฒันาบุคลิกภาพ  / 3 
จิตวทิยาการศึกษา  / 3 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
4.2  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-

มหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

- - 

4.3  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

- - 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
1. คณะสถิติประยกุต ์

1.1  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- - 
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จากตารางท่ี  4-10  ผลการวเิคราะห์ รายวชิาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์
ระดบัปริญญาตรี โท และเอก จ านวนทั้งส้ิน 48 หลกัสูตร พบวา่  

ระดบัปริญญาตรีจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 2 หลกัสูตรท่ีมีวชิาเฉพาะในเร่ือง
ของคุณธรรมจริยธรรม  ไดแ้ก่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีรายวชิาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 หน่วยกิต และหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีรายวชิาจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพและเชิงสังคม จ านวน 1 หน่วยกิต  นอกจากวชิาเฉพาะดา้นคุณธรรมจริยธรรมแลว้ มีวชิาท่ีวา่
ดว้ยเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป โดยจดัอยูใ่นหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงเกือบทุกหลกัสูตรใน
ระดบัปริญญาตรีมีวชิาเหล่าน้ีใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน 

ระดบัปริญญาโทจ านวนทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 2 หลกัสูตรท่ีมีวชิาเฉพาะในเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มี
รายวชิากฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 3 หน่วยกิต ซ่ึงมุ่งเนน้ใหม้หา
บณัฑิตศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบักฎหมายและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบเก่ียวกบัระบบ
สารสนเทศในองคก์าร ศึกษาตวัอยา่งของการกระท าผดิกฎหมายและจริยธรรม และสามารถบริหาร
จดัการระบบสารสนเทศในองคก์ารใหอ้ยูใ่นกรอบกฎหมายและจริยธรรมได ้ 

ระดบัปริญญาเอกจ านวนทั้งหมด 8 หลกัสูตร ทั้ง 8 หลกัสูตรไม่มีวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรม 

ตอนท่ี 2.3  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารในดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้น
คุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พบวา่หวัหนา้ภาควชิา /คณบดี ทั้ง 21 แห่งมีความคิดเห็นวา่  การ
จดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยแกปั้ญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได ้แต่ไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด สรุปเหตุผลไดด้งัน้ี 
 1. การใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษา  ตอ้งใหค้วามรู้ อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาท่ีนกัศึกษา ก าลงัศึกษาตลอดหลกัสูตร  อยา่งนอ้ยเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษาซ่ึงจะเป็น
บุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ในอนาคต ไม่ใชค้วามรู้ในทางท่ีผดิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันกัศึกษาวา่จะยอมรับ
และเช่ือฟังมากนอ้ยแค่ไหน หากตอ้งการสอนใ หน้กัศึกษามีจิตส านึก การสอนดว้ยการบรรยายคง
ไม่เกิดผลมากนกั ครูอาจารยต์อ้งสอนดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ปฏิบติัใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นเป็น
แบบอยา่ง 
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 2.  ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไม่ไดเ้กิดจากการหาประโยชน์โดยตรงเพียงอยา่งเดียว แต่
เป็นลกัษณะของความทา้ทายอยา่งหน่ึง และ นกัศึกษามีความคึกคะนอง ตอ้งการ ทดลอง
ความสามารถแต่สถาบนัการศึกษาไม่มีเวทีใหน้กัศึกษาแสดงออก หรือใชค้วามคึกคะนองในทางท่ี
ถูก ดงันั้น เม่ือผูบ้ริหาร มองปัญหาน้ีตอ้งคิดหาเวทีใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออก ไม่ควรปิดหูปิดตา
นกัศึกษา เช่น จดัสัมมนาเร่ืองการเป็น นกัเจาะระบบ  จดัเวทีใหน้กัศึกษาไดป้ระลองฝีมือดา้นการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เป็นตน้ 
 3.  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ มี 4 หลกัสูตรท่ีมีวชิาวา่ดว้ยคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะ ไดแ้ก่
รายวชิาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับนกัคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นรายวชิาเฉพาะสาขา ซ่ึงบางหลกัสูตรอยูใ่นขั้นการเตรียมการเปิดสอน  นอกจากน้ีใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปรัชญาพุทธ
ศาสนา มนุษยสัมพนัธ์ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวชิาเลือ ก 
และโดยธรรมชาติของนกัศึกษาสายวทิย าศาสตร์จะหลีกเล่ียงไม่เรียนวชิาเหล่าน้ี   ทั้ง ๆ ท่ีวชิาเลือก
เสรีเหล่าน้ี มีประโยชน์ในแง่ของการเปิดโลกทศัน์ใหน้กัศึกษาไดรู้้กวา้ง นอกเหนือจากวชิา เฉพาะ
สาขาเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี แต่ในดา้นการปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรม วชิา
เหล่าน้ีอาจไม่สามารถเขา้ถึงภายในจิตใจลึก ๆ ของนกัศึกษาได ้ เน่ืองจากธรรมชาติของนกัศึกษา
ส่วนใหญ่จะเตรียมตวัหรืออ่านหนงัสือเฉพาะช่วงคืนก่อนสอบเท่านั้น ดงันั้นความรู้ท่ี อาจารย์ได้
พยายามให ้นกัศึกษาจะรับเฉพาะช่วงก่อนสอบ เม่ือสอบเสร็จทุกอยา่งก็ส้ินสุดลง 
 4.  ดา้นการใหค้วามส าคญักบัการสอนแทรกเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะวชิา /ภาควชิา 
พบวา่ โดยทัว่ไปไม่มีการพดูคุยหรือประชุมอยา่งเป็นทางการในเร่ืองการจดัการสอนแทรกเสริม
คุณธรรมจริยธรรม แต่เป็นในรูปแบบของการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การถาม ถึงปัญหาของ
นกัศึกษาจากเพื่อนอาจารยท์่านอ่ืน ๆ แต่การพดูคุยก็ช่วยใหมี้การปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและ
กนั ช่วยใหอ้าจารยไ์ดรั้บรู้ปัญหา และสามารถช้ีแนะแนวทางไดอ้ยา่งถูกจุดและตรงประเด็นมากข้ึน 
 ในส่วนของคณะวชิา ครุศาสตร์ ถือเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีจะตอ้งเนน้ย  ้าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ไม่
วา่บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพใดก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งติดตวับณัฑิตครุศาสตร์
คือ “ความเป็นครู”  ดงันั้นจึงตอ้งสอนใหบ้ณัฑิตเป็น “คน” ท่ีสมบูรณ์ ค าขวญัหน่ึงท่ีบณัฑิต  
ครุศาสตร์ตอ้งค านึกถึงอยูเ่สมอคือ “คนเป็นคนเพราะคนมีครู ครูเป็นครูเพราะครูมีธรรม”  (สุวรรณา, 
2551) 
 ส าหรับคณะวศิวกรรมศาสตร์ บาง สถาบนัมีการมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตใน 5 ทิศทาง และ 1 
ใน 5 ทิศคือ สอนใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุทิศทั้ง 5 อาจารยทุ์กคนจึงตอ้ง
คิดวธีิการสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้รรลุทิศทั้ง 5 และโดยธรรมชาติของวศิวกร มีความเป็นไดสู้งท่ี
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จะมองคนอ่ืนเป็นเคร่ืองจกัร เพราะตอ้งท างานและคลุกคลีอยูก่บัเคร่ืองจกัรในโรงงาน คอมพิวเตอร์
ก็เป็นเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึง และเป็นเคร่ืองจกัรท่ีสร้างการตดัสินใจได ้เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีภาควชิาตอ้ง
เนน้เป็นพิเศษคือ ตอ้งสอนบณัฑิตใหมี้ความเป็นมนุษย ์และมองเห็นผูอ่ื้นเป็นมนุษยด์ว้ย กล่าวคือ
หากเห็นคนอ่ืนเดือดร้อนตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือ ไม่มองเพื่อนมนุษยเ์ป็นเสมือนเคร่ืองจกัร 

ตอนท่ี 2.4  ผลการวเิคราะห์กิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สามารถสรุป กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาได้
เป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

1.  กิจกรรม /โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความภูมิใ จในวถีิชีวติและ  
ภูมิปัญญาไทย โดยส่วนใหญ่ เนน้กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในระดบัสถาบนัและคณะวชิา มากกวา่ภาควชิา
เป็นผูจ้ดั เช่น กิจกรรมไหวค้รู ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมจิตส านึกและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
ของไทย บางคณะวชิามีการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อสร้างบรรยากาศและส่งเสริมใหน้กัศึกษาได้
แสดงความสามารถดา้นดนตรี ในส่วนของภาควชิาดา้นครุศาสตร์ใหน้กัศึกษาจดัเตรียมเคร่ืองไหว้
ครู โดยอาจารยแ์นะน าในเร่ืองของความหมายคติความเช่ือของส่ิงต่าง ๆ ท่ีจดัเตรียม  ส่วนพิธีรดน ้า
ด าหวัในวนัสงกรานต ์เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ และเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแทจ้ริงของวนัสงกรานต ์มากกวา่การเล่นสาดน ้าเพื่อความสนุกสนาน
อยา่งผวิเผนิ บางสถาบนันอกจากจดัพิธีรดน ้าด าหวัแลว้ ยงัมีการท าบุญเล้ียงพระดว้ย 

2.  กิจกรรม /โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา  (ทุก
ศาสนา ) โดยส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมท่ี จดัในระดบัสถาบนัและระดบัคณะวชิา เช่น โครงการวนั
มาฆบูชาพฒันาจิต การจดัหอ้งละ หมาดส าหรับนกัศึกษาและบุคลากรของสถาบนัไดป้ระกอบ
ศาสนกิจ กิจกรรมชวนนอ้งสวดมนต ์และธรรมสัญจร เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาท่ีสนใจไดเ้ขา้ร่วม ไม่ สามารถระบุไดว้า่มี นกัศึกษาสาขาวชิาดา้นคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้ร่วม
หรือไม่ อยา่งไรก็ตามชมรม บางชมรมนกัศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ี เป็นประธานชมรม 
และมีบทบาทในการจดักิจกรรมต่างๆ ในระดบัสถาบนั 

3.  กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดระบบคุณค่า หรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงาน คุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงอยูน่อกขอบเขตรูปแบบงานในวถีิชีวติ /ประเพณีไทย หรือเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทาง
ศาสนา  กิจกรรมดา้นน้ีส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม /โครงการท่ีจดัโดยสโมสรนกัศึกษาของคณะ และ
ชมรมอาสาระดบัสถาบนั ภาควชิา มีการจดับา้ง ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะชีวติ และ
ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ค่ายอาสาพฒันาโรงเรียนในแถบ
ชายแดน โดย ภาควชิา ครุศาสตร์ไฟฟ้า  และภาควชิา คอมพิวเตอร์ ศึกษา  ร่วมกนัจดัข้ึน โดยน าเอา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่า  ท่ีบาง ช้ินส่วนสามารถใช้ งานได ้ น าช้ินส่วนเหล่านั้นมา ประกอบใหม่  
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ไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้น าไปติดตั้งสร้างเป็นหอ้งปฎิบติัการใหก้บั
โรงเรียนท่ีขาดแคลน ซ่ึงเป็นการใชค้วามรู้และพลงัของนกัศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
 ในส่วนของคณะวชิาดา้นวศิวกรรมศาสตร์มีการจดักิจกรรม Computer Camp on the Road 
(CCR) เป็นการเดินทางไปจดัค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ในต่างจงัหวดั ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การ
บริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดไทย เพื่อนช่วยเพื่อน (วชิาการ) เป็นตน้ 
 4. กิจกรรม/โครงการดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมสากล เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาท า
ความเขา้ใจในวฒันธรรมของชนชาติอ่ืน เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   เป็นกิจกรรมท่ีสามารถจดัได้
ในหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จดัในระดบัสถาบนั โดยสโมสรนกัศึกษา เช่น กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบติัการศิลปะสร้างสรรคดุ์ลยภาพชีวติภายใน กิจกรรมส่งความสุขวนัคริสตม์าส การจดัแสดง
ดนตรี ประกวดร้องเพลง เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมบนัเทิงท่ีนกัศึกษาใหค้วามสนใจเขา้
ร่วมเป็นจ านวนมาก ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือมี นกัศึกษาท่ีรับรู้หรือเขา้ถึงวตัถุประสงคข์องการจดั
กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่   
 กิจกรรม /โครงการท่ีภาควชิาประสงคจ์ะจดัเพิ่มเติม เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะดา้นวชิาการ 
ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของภาควชิาท่ีจะตอ้งพฒันาวชิาการใหเ้ท่าทนักบัเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่ง
ต่อเน่ือง จนแทบไม่มีเวลามากพอท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ  เช่น โครงการส่งเสริมใหน้กัศึกษา
สอบประกาศนียบตัร (Certification) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ 
 ในส่วนของสายวศิวกรรมศาสตร์ กิจกรรมท่ี ควรจดัเพิ่มคือ น าวชิาท่ีนกัศึกษาช่ืนชอบ เรียกวา่ 
“คอร์สเร้าใจ” เช่น  การสอนเป็นนกัเจาะระบบ  ซ่ึงมิใช่การสอนใหน้กัศึกษามุ่ง เจาะระบบเครือข่าย
ของผู ้ อ่ืน แต่ เป็นการ สอนเพื่อใหรู้้วธีิการเพื่อ ท่ีจะน าไปสู่ วธีิ การ ป้องกนั กิจกรรมหุ่นยนต์  
(Humanoid) ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนคนเดิน 2 ขา  กิจกรรมเขียนเกมส์ เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีจดัใน
รูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมาถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่นกัศึกษา โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 นอกจากกิจกรรมดา้นวชิาการแลว้ บางภาควชิาตอ้งการส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัในเร่ือง
สุขภาพอนามยั เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีลกัษณะตามแบบฉบบัของผูค้งแก่เรียนทัว่ไป มีทกัษะ
ดา้นคอมพิวเตอร์ดีมาก ตอ้งสอนใหรู้้จกั การ ออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมท่ีใชพ้ละก าลงั  
หากตอ้งการท างานท่ีตนเองรัก ตอ้งรู้จกัรักษาสุขภาพ 
 ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีควรจดั เช่น การแยกขยะก่อนทิ้ง การรณรงคง์ดใชถุ้งพลาสติก เป็นตน้ 
โดยภาควชิาควรจดักิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในองคป์ระกอบการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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 ตอนท่ี 2.5  ผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน
หลกัสูตรคอมพิวเตอร์  

น าเสนอผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็นของอาจารย ์โดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ แสดงใน
ตารางท่ี 4-11 
 
ตารางที ่4-11  แสดงสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ตามความคิดเห็นของ 
                       อาจารย ์

สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน ร้อยละ 
1. ไดมี้การสอนแทรกเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ 
   -  ไม่ไดส้อนแทรกเสริม 
   -  สอนแทรกเสริม 
   -  ไม่ระบุ 

 
8 

22 
2 

 
25.00 
68.75 

6.25 
รวม 32 100.00 

2. หากสอนแทรกเสริม เป็นการสอนแบบเป็นทางการหรือไม่ 
   -  สอนแบบเป็นทางการ (Formal) 
   -  สอนแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
   -  ไม่ระบุ 

 
4 

18 
10 

 
12.50 
56.25 
31.25 

รวม 32 100.00 
3. เทคนิควธีิการท่ีใชใ้นการสอนแทรกเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   -  การเล่านิทาน 
   -  หยบิยกประเดน็ข่าวสาร หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ 
   -  เชิญวทิยากรมาสอน 
   -  ใชก้รณีศึกษาโดยช่วยกนัวเิคราะห์ 
   -  พานกัศึกษาไปดูงาน 
   -  จดัโตว้าทีเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 
   -  บรรยาย 
   -  ใชส่ื้อการสอนอื่น ๆ  
   -  ยกตวัอยา่งรุ่นพ่ีและอาจารย ์ 
   -  เปรียบเทียบพฤติกรรม 
   -   หา้มปราม ก าหนดโทษ 
   -  แนะน าแหล่งขอ้มลู เช่น เวบ็ไซต ์
   -  ไม่ระบุ 

 
 

          - 
11 

1 
7 
1 
- 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
8 

 
 

    - 
28.95 

2.63 
18.42 

2.63 
     - 

2.63 
2.63 

10.53 
5.27 
2.63 
2.63 

21.05 
รวม 38 100.00 
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ตารางที ่4-11  (ต่อ) 
สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน ร้อยละ 

4. มีการวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ 
   -  ไม่มีการวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   -  มีการวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   -  ไม่ระบุ 

 
19 

3 
10 

 
59.38 

9.37 
31.25 

รวม 32 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-11 สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม พบวา่ อาจารยส่์วน

ใหญ่ไดส้อนแทรกเสริมเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  มากท่ีสุด   จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.75 และไม่ไดส้อนแทรกเสริม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยเป็นการจดัการเรียนการ
สอนแบบไม่เป็นทางการ มากท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และการจดัการเรียนการ
สอนแบบเป็นทางการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  วธีิการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ี
อาจารยส่์วนใหญ่ใช้  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) การหยบิยกประเด็นข่าวสาร หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์  
มาวเิคราะห์ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ  2) ใชก้รณีศึกษาโดยช่วยกนัวเิคราะห์ และ 3) การยกตวัอยา่ง
รุ่นพี่และอาจารย์   ในเร่ืองของการวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรมในรายวชิา อาจารยส่์วนใหญ่ไม่ได้
จดัใหมี้การวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 และจดัใหมี้การวดัผล
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37  
 
ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน
หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 
 ตอนท่ี 3.1  ผล การ วเิคราะห์ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ ความตอ้งการดา้นคุณธรรม
จริยธรรมของนกัศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารย ์ 
 น าเสนอสภาพปัญหา พฤติกรรมของนกัศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย ์โดยใชส้ถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบั  และเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการดา้น
คุณธรรมจริยธรรมของอาจารยต์ามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งไว ้ แสดงในตารางท่ี 4-12 ถึง 4-17 
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ตารางที ่4-12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของสภาพปัญหา พฤติกรรม และความ 
                       ตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม-พื้นฐาน (Ethics- 
                       Basic) จากความคิดเห็นของอาจารย  ์

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษาตรงต่อเวลา  เช่น  ส่งงานตามก าหนด  เขา้ชั้น
เรียนตรงเวลา 

2.94 0.72 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

2. นกัศึกษาเขา้เรียนสม ่าเสมอตามก าหนดในตารางสอน 3.44 0.76 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
3. นกัศึกษาทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาแลว้ ก่อนเขา้

หอ้งเรียน 
2.16 0.95 นอ้ย ตอ้งพฒันา 

4. นกัศึกษามีระเบียบวนิยัในตนเอง โดยไม่ตอ้งมีอาจารย์
คอยควบคุม 

2.63 0.79 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

5. นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองได ้และรู้จกัปรับปรุง
ตนเองใหดี้ข้ึนได ้

2.94 0.76 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

6. นกัศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์ แต่งกายถูก
ระเบียบ 

3.00 0.92 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

7. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีก าลงั
กระท า 

3.09 0.86 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

8. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่รับ /พดูคุยโทรศพัทใ์น
ระหวา่งท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 

3.38 1.07 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

9. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่พดูคุยกบัเพ่ือนในระหวา่ง
ท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 

3.06 0.76 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

10. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่น าขนม /อาหาร /เคร่ืองด่ืม 
มารับประทานในชั้นเรียน 

3.13 0.88 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

11. นกัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีและมีความพยายามท่ีจะกระท า
ตามหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด 

3.22 0.71 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

12. นกัศึกษาเอาใจใส่ในงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.16 0.77 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

13. นกัศึกษาดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งของ
ส่วนตวัและส่วนรวม 

3.25 0.92 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

14. นกัศึกษาค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการ
ประหยดัพลงังาน 

2.94 0.88 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

15. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อตนเอง และผูอ่ื้น 3.28 0.73 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
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ตารางที ่4-12  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

16. นกัศึกษาท ารายงานโดยอา้งอิงเอกสาร แหล่งท่ีมาอยา่ง
ถูกตอ้ง 

3.03 0.93 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

17. นกัศึกษาท าการบา้น รายงาน ดว้ยตนเองโดยไม่ลอก
เลียนจากเพื่อน/ผูอ่ื้น 

2.56 0.95 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

18. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ีโดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตวั 

3.09 0.69 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

19. นกัศึกษาเคารพในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 3.31 0.74 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
20. นกัศึกษามีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 3.69 0.93 มาก ใหธ้ ารงไว ้
21. นกัศึกษามีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูใ้ห้

มากกวา่ผูรั้บ 
3.34 0.94 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

22. นกัศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  
เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวม 

3.28 0.68 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

23. นกัศึกษามีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และ
ดนตรี 

3.35 0.66 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

24. นกัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองประชาธิปไตย 3.26 0.77 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
25. นกัศึกษามีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษา

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของชาติ 
3.16 0.82 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

26. นกัศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ใน
ดา้นการใชจ่้ายเงิน 

3.16 0.69 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

27. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ และ
รักท่ีจะเรียนรู้ 

3.19 0.78 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

28. นกัศึกษามีศรัทธาในวชิาชีพ และยดึหลกัจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ 

3.39 0.72 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 3.12 0.86 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตากรางท่ี 4-12  สภาพปัญหา และพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.12, S.D. = 0.86) ยกเวน้พฤติกรรมดา้นการมีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.69, S.D. = 0.93) และพฤติกรรม
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ดา้นการทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาแลว้ ก่อนเขา้หอ้งเรียน  อยูใ่นระดบันอ้ย และมีความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูลสูง ( = 2.16, S.D. = 0.95) 

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพปัญหา และพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  
ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 
 
ตารางที ่ 4-13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ  
                     ความตอ้งการดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้   
                     (Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของอาจารย ์

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์แยกแยะถูกผิดได ้ 3.34 0.65 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
2. นกัศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรม

และถูกตอ้ง 
3.13 0.71 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

3. นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 3.50 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้
4. นกัศึกษาประพฤติตนอยา่งเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจ

ในทุกข ์- สุขของคนอ่ืน 
3.23 0.67 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

5. นกัศึกษาสามารถด าเนินชีวติร่วมกบัปัญหาและ
อุปสรรคดว้ยความเขา้ใจ และรู้จกัหาทางแกไ้ขปัญหา
เหล่านั้น  

3.34 0.55 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

6. นกัศึกษาสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

3.66 0.75 มาก ใหธ้ ารงไว ้

รวม 3.37 0.68 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-13 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 

คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมี
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.37, S.D. = 0.68) ยกเวน้พฤติกรรมดา้นการสามารถปรับตวัอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง  (  = 3.59, S.D. = 
0.73) และพฤติกรรมดา้นการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  อยูใ่นระดบัมาก และมีความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.50, S.D. = 0.67) 
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สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพปัญหา และพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  
ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 
 
ตารางที ่4-14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของสภาพปัญหา พฤติกรรม และ 
                       ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม-เชิงรุก 
                       (Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของอาจารย์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษามีความหนกัแน่นเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหา
อุปสรรค 

3.25 0.51 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

2. นกัศึกษามีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ี
จะไปใหถึ้งจุดหมายนั้น 

3.16 0.68 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

3. นกัศึกษามีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีชีวติชีวา และรู้จกัช่ืน
ชมในความส าเร็จของผูอ่ื้น 

3.56 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

4. นกัศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของ
ผูอ่ื้น 

3.44 0.76 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

5. นกัศึกษาไม่เพิกเฉยในยามท่ีสงัคมก าลงัสบัสน และ
ด าเนินไปในทางท่ีผิด 

3.07 0.83 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

6. นกัศึกษาสามารถมองเห็นปัญหาของสงัคม และหาทาง
ออกใหก้บัสงัคมได ้

2.83 0.83 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

7. นกัศึกษาสามารถน าเหตุผลทางจริยธรรมมาส่ือ
ความหมายใหผู้ค้นในสงัคมเขา้ใจและคลอ้ยตาม 

2.83 0.79 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

8. นกัศึกษาสามารถพดูจาโนม้นา้วจิตใจใหค้นในสงัคม
ตระหนกัถึงคุณค่าทางจริยธรรมอนัจะขาดเสียมิได ้

2.80 0.89 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 3.13 0.79  ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-14 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 

คุณธรรมจริยธรรม-เชิงรุก (Ethics-Proactive) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลสูง (  = 3.13, S.D. = 0.79) ยกเวน้พฤติกรรมดา้นการมีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่งใส มี
ชีวติชีวา และรู้จกัช่ืนชมในความส าเร็จของผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูล
สูง ( = 3.56, S.D. = 0.67) 
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สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพปัญหา และพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  
ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก  (Ethics-Proactive) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

 
ตารางที ่4-15   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของสภาพปัญหา พฤติกรรม และ 
                        ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไประดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม-เป็นเลิศ  
                        (Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของอาจารย์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษาอุทิศตนเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม 
ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่หวงัผลตอบแทน เช่น การออกค่าย
อาสาฯ การร่วมกิจกรรมสาธารณกศุล เป็นตน้ 

3.16 0.97 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

2. นกัศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของ
คนอ่ืน เช่น การบริจาคโลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์

3.16 1.00 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

3. นกัศึกษาอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีใน
สงัคม ซ่ึงอาจตอ้งแลกมาดว้ยเกียรติยศช่ือเสียงและ /
หรือชีวติ เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศชีวติเพ่ือท่ีจะ
รักษาป่าไมไ้ว ้  

2.61 1.09 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 2.98 1.04 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-15  สภาพปัญหา และพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 

คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมี
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง ( = 2.98, S.D. = 1.04)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพปัญหา และพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  
ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 
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ตารางที ่4-16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพการจดัการเรียนการสอน 
และความตอ้งการดา้น คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยู่  ในวชิาชีพคอมพิวเตอร์  
ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของอาจารย ์

ที ่
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพ

คอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษาสามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สุขของ
ผูค้นในสงัคมได ้

3.41 0.95 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

2. นกัศึกษาไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งท่ีเป็นผูใ้ช้
โดยทัว่ไป และนายจา้ง (ไม่ท าใหร้ะบบเสียหายจาก
การปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดของระบบท่ีตนออกแบบ) 

3.41 0.91 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

3. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจ ไม่แสดง
หรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบ
ระบบ (โดยจะตอ้งเสนอขอ้จ ากั ดขอ้บกพร่องของ
ระบบ) 

3.53 0.95 มาก ใหธ้ ารงไว ้

4. นกัศึกษามีความยติุธรรม โดยไม่ท าการใด ๆ  ท่ีเป็น
การกีดกนั ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา 
เพศ ความพิการ อาย ุหรือคุณสมบติัอ่ืน 

3.19 0.98 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

5. นกัศึกษาใหก้ารยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์น
ทางปัญญา โดยใหก้ารยกยอ่ง ไม่ขโมย ไม่ท าลาย หรือ
น ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

3.41 1.01 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

6. นกัศึกษาใหเ้ครดิตต่อสิทธิทางปัญญาอยา่งเหมาะสม  
มีพนัธะหนา้ท่ีตอ้งปกป้องความซ่ือสตัยต์่อสิทธิทาง
ปัญญา 

3.41 1.04 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

7. นกัศึกษาเคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  ตอ้ง
ระมดัระวงัและตอ้งแน่ใจวา่สามารถป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบอยา่งไม่เหมาะสม 

3.44 1.05 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 
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ตารางที ่4-16  (ต่อ) 

ที ่
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพ

คอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

8. นกัศึกษาสามารถเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดมี้การตกลงกนัไวต้่อนายจา้ง ลูกจา้ง 
และผูใ้ช ้ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการใหเ้ปิดเผย 

3.31 1.03 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 3.39 0.98 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-16  สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่น

วชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลสูง (  = 3.39, S.D. = 0.98)  ยกเวน้ดา้นการ มีความซ่ือสัตยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจ ไม่แสดงหรือ
แจง้ส่ิงท่ีเป็นเทจ็เก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบระบบ (โดยจะตอ้งเสนอขอ้จ ากั ดขอ้บกพร่องของ
ระบบ) อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.53, S.D. = 0.95) 

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรมของผู ้
ท่ีอยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ  
จดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 
 
ตารางที ่4-17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพการจดัการเรียนการสอน  

และความตอ้งการดา้น คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยู่  ในวชิาชีพคอมพิวเตอร์   
ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) จากความคิดเห็นของ
อาจารย ์

ที ่
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพ

คอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. นกัศึกษาพยายามท างานดว้ยกระบวนการท่ีมี
คุณภาพสูงสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีท่ีสุด 

3.78 0.75 มาก ใหธ้ ารงไว ้

2. นกัศึกษาพยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ  
การเพ่ิมพนูความรู้ และสมรรถนะ ซ่ึงท าไดห้ลายทาง 
เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้สมัมนา เขา้เรียนวชิา 
หรืออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่วมในสมาคม
วชิาชีพ 

3.72 0.81 มาก ใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่4-17  (ต่อ) 

ที ่
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพ

คอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ (n=32) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

3. นกัศึกษาตระหนกัรู้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานในวชิาชีพทั้งในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

3.06 0.91 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

4. นกัศึกษาสนบัสนุนใหมี้การประเมิน และทบทวนการ
ท างานโดยผูร่้วมงานและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.31 0.82 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

5. นกัศึกษายอมรับผลการประเมิน แจง้ผลกระทบ และ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาจาก
การท างาน กบันายจา้ง ลูกคา้ ผูใ้ช ้และสาธารณะ 

3.19 0.86 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

6. นกัศึกษายอมรับสญัญา หรือขอ้ตกลงซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อ
จริยธรรม โดยตอ้งมัน่ใจวา่สามารถท าไดส้ าเร็จ  และ
ในทางกลบักนันกัศึกษาตอ้งไม่รับงานใด ๆ ท่ีคิดวา่ไม่
สามารถจะท าใหส้ าเร็จได ้และเป็นงานท่ีผิดจริยธรรม 

3.31 0.90 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

7. นกัศึกษาพยายามใหส้าธารณชนเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท างานของคอมพิวเตอร์และผลท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
ขอ้จ ากดั และจะตอ้งไม่ใหมุ้มมองท่ีบิดเบือนเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

3.19 0.74 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

8. นกัศึกษาใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสารต่อเม่ือไดรั้บสิทธ์ิหรือการอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ 
โดยไม่ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูลหรือโปรแกรม
ของผูอ่ื้นท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 

3.38 0.83 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 3.37 0.85 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-17  สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่น

วชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2 พบวา่ โดยภาพร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลสูง (  = 3.37, S.D. = 0.85) ยกเวน้ดา้นพยายามท างานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีท่ีสุด  อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.78, S.D. = 
0.75) และดา้นพยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ  การเพิ่มพนูความรู้ และสมรรถนะ ซ่ึง
ท าไดห้ลายทาง เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้สัมมนา เขา้เรียนวชิา หรืออบรมระยะสั้น และการ
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มีส่วนร่วมในสมาคมวชิาชีพ  อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.72, S.D. 
= 0.81) 

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรมของผู ้
ท่ีอยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ  
จดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 
 ตอนท่ี 3.2  ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ของนกัศึกษา จากความ
คิดเห็นของนกัศึกษา 
 น าเสนอระดบัพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา 
โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบั  แสดงในตารางท่ี 4-18 ถึง 4-23 
 
ตารางที ่4-18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบั ของพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม
 ทัว่ไป ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของ
 นกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา(n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษาตรงต่อเวลา  เช่น  ส่งงานตามก าหนด , เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 3.75 0.82 มาก 
2. นกัศึกษาเขา้เรียนสม ่าเสมอตามก าหนดในตารางสอน 3.91 0.85 มาก 
3. นกัศึกษาทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาแลว้ ก่อนเขา้หอ้งเรียน 2.72 0.94 ปานกลาง 
4. นกัศึกษามีระเบียบวนิยัในตนเอง โดยไม่ตอ้งมีอาจารยค์อยควบคุม 3.60 0.84 มาก 
5. นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองได ้และรู้จกัปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 3.72 0.74 มาก 
6. นกัศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์ แต่งกายถูกระเบียบ 3.72 0.91 มาก 
7. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีก าลงักระท า 3.74 0.74 มาก 
8. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่รับ /พดูคุยโทรศพัทใ์นระหวา่งท่ีอาจารยก์ าลงั

สอน 
3.61 0.88 มาก 

9. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่พดูคุยกบัเพ่ือนในระหวา่งท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 3.10 0.86 ปานกลาง 
10. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่น าขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม มารับประทานในชั้น

เรียน 
3.42 1.02 ปานกลาง 

11. นกัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีและมีความพยายามท่ีจะกระท าตามหนา้ท่ีของตนใหดี้
ท่ีสุด 

3.84 0.72 มาก 

12. นกัศึกษาเอาใจใส่ในงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.87 0.73 มาก 
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ตารางที ่4-18  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา(n=303) 

  S.D. ระดบั 

13. นกัศึกษาดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม 4.05 0.67 มาก 
14. นกัศึกษาค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 3.76 0.73 มาก 
15. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อตนเอง และผูอ่ื้น 4.05 0.73 มาก 
16. นกัศึกษาท ารายงานโดยอา้งอิงเอกสาร แหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้ง 3.84 0.82 มาก 
17. นกัศึกษาท าการบา้น รายงาน ดว้ยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพ่ือน/ผูอ่ื้น 3.30 0.92 ปานกลาง 
18. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ีโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั 3.79 0.73 มาก 
19. นกัศึกษาเคารพในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 4.24 0.73 มาก 
20. นกัศึกษามีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 4.25 0.66 มาก 
21. นกัศึกษามีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ 4.02 0.68 มาก 
22. นกัศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  เสียสละประโยชน์ส่วนตวั

เพ่ือส่วนรวม 
3.83 0.71 มาก 

23. นกัศึกษามีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และดนตรี 3.82 0.88 มาก 
24. นกัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองประชาธิปไตย 3.97 0.79 มาก 
25. นกัศึกษามีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

อนัดีงามของชาติ 
4.08 0.77 มาก 

26. นกัศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ในดา้นการใชจ่้ายเงิน 3.71 0.81 มาก 
27. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ และรักท่ีจะเรียนรู้ 3.74 0.72 มาก 
28. นกัศึกษามีศรัทธาในวชิาชีพ และยดึหลกัจรรยาบรรณของวชิาชีพ 3.98 0.74 มาก 

รวม 3.77 0.86 มาก 

 
จากตากรางท่ี 4-18  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -

พื้นฐาน  (Ethics-Basic) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง
( = 3.77, S.D. = 0.86) ยกเวน้พฤติกรรมดา้นการทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาแลว้ ก่อนเขา้หอ้งเรียน  
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง  ( = 2.72, S.D. = 0.94) การตั้งใจเรียน 
โดยไม่พดูคุยกบัเพื่อนในระหวา่งท่ีอาจารยก์  าลงัสอน  อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูลสูง  (  = 3.10, S.D. = 0.86) การ ตั้งใจเรียนโดยไม่น าขนม /อาหาร /เคร่ืองด่ืม  
มารับประทานในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง   
( = 3.42, S.D. = 1.02) และการท าการบา้น รายงาน ดว้ยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพื่อน /ผูอ่ื้น 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.30, S.D. = 0.92) 
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ตารางที ่4-19  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
 ทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม-กา้วหนา้ (Ethics-Advanced) จากความคิดเห็น
 ของนกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์แยกแยะถูกผิดได ้ 4.19 0.69 มาก 
2. นกัศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมและถูกตอ้ง 3.91 0.76 มาก 
3. นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.12 0.66 มาก 
4. นกัศึกษาประพฤติตนอยา่งเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข ์- สุขของคน

อ่ืน 
4.00 0.68 มาก 

5. นกัศึกษาสามารถด าเนินชีวติร่วมกบัปัญหาและอุปสรรคดว้ยความเขา้ใจ 
และรู้จกัหาทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  

3.92 0.74 มาก 

6. นกัศึกษาสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.06 0.69 มาก 
รวม 4.03 0.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-19 พฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -

กา้วหนา้ (Ethics-Advanced) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูล
สูง ( = 4.03, S.D. = 0.71)  
 

ตารางที ่4-20  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
 ทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม-เชิงรุก (Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของ
 นกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษามีความหนกัแน่นเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค 3.83 0.70 มาก 
2. นกัศึกษามีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมาย

นั้น 
3.85 0.75 มาก 

3. นกัศึกษามีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีชีวติชีวา และรู้จกัช่ืนชมในความส าเร็จ
ของผูอ่ื้น 

4.14 0.68 มาก 

4. นกัศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของผูอ่ื้น 3.91 0.73 มาก 
5. นกัศึกษาไม่เพิกเฉยในยามท่ีสงัคมก าลงัสบัสน และด าเนินไปในทางท่ีผิด 3.76 0.74 มาก 
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ตารางที ่4-20  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

6. นกัศึกษาสามารถมองเห็นปัญหาของสงัคม และหาทางออกใหก้บัสงัคมได ้ 3.59 0.80 มาก 
7. นกัศึกษาสามารถน าเหตุผลทางจริยธรรมมาส่ือความหมายใหผู้ค้นใน

สงัคมเขา้ใจและคลอ้ยตาม 
3.59 0.84 มาก 

8. นกัศึกษาสามารถพดูจาโนม้นา้วจิตใจใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงคุณค่า
ทางจริยธรรมอนัจะขาดเสียมิได ้

3.54 0.92 มาก 

รวม 3.78 0.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-20 พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม - 

เชิงรุก (Ethics-Proactive) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง 
( = 3.78, S.D. = 0.79)  
 
ตารางที ่4-21   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
 ทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม-เป็นเลิศ (Ethics-Excellent)  จากความคิดเห็น
 ของนกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษาอุทิศตนเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่
หวงัผลตอบแทน เช่น การออกค่ายอาสาฯ การร่วมกิจกรรมสาธารณกศุล 
เป็นตน้ 

3.37 1.01 ปานกลาง 

2. นกัศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของคนอ่ืน  เช่น การ
บริจาคโลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์

3.28 1.09 ปานกลาง 

3. นกัศึกษาอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีในสงัคม ซ่ึงอาจตอ้ง
แลกมาดว้ยเกียรติยศช่ือเสียงและ /หรือชีวติ เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศ
ชีวติเพื่อท่ีจะรักษาป่าไมไ้ว ้  

3.19 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.28 1.04 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4-21  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -
เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลปานกลาง ( = 3.28, S.D. = 1.04)  
 
ตารางที ่4-22   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม
 ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐา นส าหรับ 
 ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  (Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของนกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษาสามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สุขของผูค้นในสงัคมได ้ 3.87 0.81 มาก 
2. นกัศึกษาไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชโ้ดยทัว่ไป และ

นายจา้ง (ไม่ท าใหร้ะบบเสียหายจากการปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบท่ีตนออกแบบ) 

4.27 0.74 มาก 

3. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจ ไม่แสดงหรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเท็จ
เก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบระบบ (โดยจะตอ้งเสนอขอ้จ ากั ด
ขอ้บกพร่องของระบบ) 

4.19 0.69 มาก 

4. นกัศึกษามีความยติุธรรม โดยไม่ท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการกีดกนั ตระหนกัถึง
ความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือ
ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อาย ุหรือคุณสมบติัอ่ืน 

4.23 0.68 มาก 

5. นกัศึกษาใหก้ารยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยให้
การยกยอ่ง ไม่ขโมย ไม่ท าลาย หรือน ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

3.76 1.01 มาก 

6. นกัศึกษาใหเ้ครดิตต่อสิทธิทางปัญญาอยา่งเหมาะสม  มีพนัธะหนา้ท่ีตอ้ง
ปกป้องความซ่ือสตัยต์่อสิทธิทางปัญญา 

3.74 0.88 มาก 

7. นกัศึกษาเคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  ตอ้งระมดัระวงัและตอ้ง
แน่ใจวา่สามารถป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งไม่เหมาะสม 

4.08 0.75 มาก 

8. นกัศึกษาสามารถเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดมี้การตกลง
กนัไวต้่อนายจา้ง ลูกจา้ง และผูใ้ช ้ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการให้
เปิดเผย 

4.20 0.73 มาก 

รวม 4.04 0.82 มาก 

 



98 
 

จากตารางท่ี 4-22  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบั
ท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง (  = 4.04, S.D. = 
0.82)  
 
ตารางที ่4-23   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
 ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2  ขอ้ปฏิบติัใน วชิาชีพคอมพิวเตอร์
 (Professional Conduct) จากความคิดเห็นของนกัศึกษา 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
นักศึกษา (n=303) 

  S.D. ระดบั 

1. นกัศึกษาพยายามท างานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุด เพื่อใหไ้ด้
ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด 

4.02 0.66 มาก 

2. นกัศึกษาพยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ  การเพ่ิมพนู
ความรู้ และสมรรถนะ ซ่ึงท าไดห้ลายทาง เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การ
เขา้สมัมนา เขา้เรียนวชิา หรืออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่วมในสมาคม
วชิาชีพ 

3.89 0.70 มาก 

3. นกัศึกษาตระหนกัรู้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ในวชิาชีพทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

3.88 0.84 มาก 

4. นกัศึกษาสนบัสนุนใหมี้การประเมิน และทบทวนการท างานโดยผูร่้วมงาน
และกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.90 0.76 มาก 

5. นกัศึกษายอมรับผลการประเมิน แจง้ผลกระทบ และความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาจากการท างาน กบันายจา้ง ลูกคา้ ผูใ้ช ้และ
สาธารณะ 

3.95 0.69 มาก 

6. นกัศึกษายอมรับสญัญา หรือขอ้ตกลงซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรม โดยตอ้ง
มัน่ใจวา่สามารถท าไดส้ าเร็จ  และในทางกลบักนันกัศึกษาตอ้งไม่รับงาน
ใด ๆ ท่ีคิดวา่ไม่สามารถจะท าใหส้ าเร็จได ้และเป็นงานท่ีผิดจริยธรรม 

4.06 0.76 มาก 

7. นกัศึกษาพยายามใหส้าธารณชนเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของคอมพิวเตอร์
และผลท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งขอ้จ ากดั และจะตอ้งไม่ใหมุ้มมองท่ีบิดเบือน
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

3.99 0.74 มาก 

8. นกัศึกษาใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการส่ือสารต่อเม่ือไดรั้บ
สิทธ์ิหรือการอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ โดยไม่ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูล
หรือโปรแกรมของผูอ่ื้นท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ 

3.99 0.81 มาก 

รวม 3.96 0.75 มาก 
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จากตารางท่ี 4-23  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบั
ท่ี 2 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง (  = 3.96, S.D. = 
0.75)  

ตอนท่ี 3.3  ผลการวเิคราะห์ ระดบัพฤติกรรม และ ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรม  จาก
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

น าเสนอระดบัพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ตามความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบั  และ
เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูใ้ชบ้ณัฑิตตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งไว ้  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4-24 ถึง 4-29 
 
ตารางที ่4-24   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรม และความตอ้งการ 
 ดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม-พื้นฐาน (Ethics-
 Basic) จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. ตรงต่อเวลา  ส่งงานตามก าหนด 4.00 0.83 มาก ใหธ้ ารงไว ้
2. มีความสม ่าเสมอในการเขา้ปฏิบติังาน 4.00 0.64 มาก ใหธ้ ารงไว ้
3. มีระเบียบวนิยัในตนเอง จดัการกบัชีวติของตนเองได ้ 3.97 0.61 มาก ใหธ้ ารงไว ้
4. สามารถประเมินตนเองได ้และรู้จกัปรับปรุงตนเองให้

ดีข้ึนได ้
4.03 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

5. เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑข์องท่ีท างาน 4.00 0.83 มาก ใหธ้ ารงไว ้
6. มีความมุ่งมัน่ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีก าลงักระท า 4.10 0.66 มาก ใหธ้ ารงไว ้
7. การรู้จกัหนา้ท่ีและมีความพยายามท่ีจะกระท าตาม

หนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด 
4.13 0.68 มาก ใหธ้ ารงไว ้

8. ความเอาใจใส่ในงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.20 0.66 มาก ใหธ้ ารงไว ้

9. การดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งของส่วนตวั
และส่วนรวม 

4.00 0.69 มาก ใหธ้ ารงไว ้

10. การตระหนกัถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการ
ประหยดัพลงังาน 

3.53 0.63 มาก ใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่4-24  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

11. ความซ่ือสตัยต์่อตนเอง และผูอ่ื้น 3.90 0.48 มาก ใหธ้ ารงไว ้
12. การท ารายงานโดยอา้งอิงเอกสาร แหล่งท่ีมาอยา่ง

ถูกตอ้ง 
3.77 0.77 มาก ใหธ้ ารงไว ้

13. ความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ีโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตวั 

3.80 0.76 มาก ใหธ้ ารงไว ้

14. เคารพในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 4.00 0.69 มาก ใหธ้ ารงไว ้
15. มีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 4.10 0.76 มาก ใหธ้ ารงไว ้
16. มีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูใ้หม้ากกวา่

ผูรั้บ 
4.03 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

17. มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือส่วนรวม 

4.03 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

18. มีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และดนตรี 3.73 0.78 มาก ใหธ้ ารงไว ้
19. มีจิตส านึกในเร่ืองประชาธิปไตย 3.93 0.78 มาก ใหธ้ ารงไว ้
20. มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของชาติ 
3.87 0.68 มาก ใหธ้ ารงไว ้

21. มีความประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ในดา้นการใช้
จ่ายเงิน 

3.73 0.69 มาก ใหธ้ ารงไว ้

22. มีความมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ และรักท่ีจะ
เรียนรู้ 

4.17 0.59 มาก ใหธ้ ารงไว ้

23. ศรัทธาในวชิาชีพ และยดึหลกัจรรยาบรรณของวชิาชีพ 4.07 0.64 มาก ใหธ้ ารงไว ้
รวม 3.96 0.70 มาก ให้ธ ารงไว้ 

 
จากตารางท่ี 4-24  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -

พื้นฐาน  (Ethics-Basic) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง  
( = 3.96, S.D. = 0.70)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 1 คุณธรรม
จริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่4-25   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรม และความตอ้งการ 
 ดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม-กา้วหนา้  (Ethics-
 Advanced) จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์แยกแยะถูกผิดได ้ 4.07 0.74 มาก ใหธ้ ารงไว ้
2. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงาน  ผดุงไวซ่ึ้ง

ความเป็นธรรมและความถูกตอ้ง 
3.90 0.61 มาก ใหธ้ ารงไว ้

3. รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 4.13 0.51 มาก ใหธ้ ารงไว ้
4. ประพฤติตนอยา่งเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข ์ - 

สุขของคนอ่ืน 
3.93 0.58 มาก ใหธ้ ารงไว ้

5. มีความสามารถในการด าเนินชีวติร่วมกบัปัญหาและ
อุปสรรคอนัเกิดจากการท างานดว้ยความเขา้ใจ และ
หาทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้ 

4.03 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

6. มีความสามารถในการปรับตวัอยูก่บัสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

4.17 0.60 มาก ใหธ้ ารงไว ้

รวม 4.04 0.62 มาก ให้ธ ารงไว้ 

 
จากตารางท่ี 4-25 พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -

กา้วหนา้ (Ethics-Advanced) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูล
สูง ( = 4.04, S.D. = 0.62)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 2 คุณธรรม
จริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่4-26  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ พฤติกรรม และความตอ้งการ  
 ดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก  (Ethics-
 Proactive) จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. มีความหนกัแน่นเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค 
ควบคุมตนเองไดใ้นทุกสถานการณ์ 

4.00 0.69 มาก ใหธ้ ารงไว ้

2. มีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะไปให้
ถึงจุดหมายนั้น 

3.93 0.58 มาก ใหธ้ ารงไว ้

3. มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีชีวติชีวา และรู้จกัช่ืนชมใน
ความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน 

4.07 0.58 มาก ใหธ้ ารงไว ้

4. สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของเพ่ือน
ร่วมงาน และหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.10 0.55 มาก ใหธ้ ารงไว ้

5. ไม่เพิกเฉยในยามท่ีหน่วยงานก าลงัสบัสน และด าเนิน
ไปในทางท่ีผิด 

3.83 0.65 มาก ใหธ้ ารงไว ้

6. สามารถมองเห็นปัญหาของหน่วยงาน และหาทางออก
ใหก้บัหน่วยงานได ้

3.80 0.76 มาก ใหธ้ ารงไว ้

7. สามารถน าเหตุผลทางจริยธรรมมาส่ือความหมายให้
คนในหน่วยงานเขา้ใจและคลอ้ยตามได ้

3.57 0.63 มาก ใหธ้ ารงไว ้

8. สามารถพดูจาโนม้นา้วจิตใจใหค้นในหน่วยงาน
ตระหนกัถึงคุณค่าทางจริยธรรมได ้

3.50 0.68 มาก ใหธ้ ารงไว ้

รวม 3.85 0.67 มาก ให้ธ ารงไว้ 

 
จากตารางท่ี 4-26  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม - 

เชิงรุก (Ethics-Proactive) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง
( = 3.85, S.D. = 0.67)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 3 คุณธรรม
จริยธรรม-เชิงรุก (Ethics-Proactive) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่ 4-27  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ พฤติกรรม และความตอ้งการ  
 ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-
 Excellent) จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. การอุทิศตนเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม 
ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่หวงัผลตอบแทน เช่นการเขา้ร่วม
กิจกรรมสาธารณกศุลต่าง ๆ  

3.63 0.76 มาก ใหธ้ ารงไว ้

2. การอุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของคนอ่ืน  
เช่น การบริจาคโลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์

3.50 1.01 มาก ใหธ้ ารงไว ้

3. การอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีในสงัคม 
ซ่ึงอาจตอ้งแลกมาดว้ยเกียรติยศช่ือเสียงและ /หรือชีวติ 
เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศชีวติเพ่ือท่ีจะรักษาป่าไมไ้ว ้  

3.20 0.92 ปานกลาง ตอ้งพฒันา 

รวม 3.44 0.91 ปานกลาง ต้องพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4-27 พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม - 

เป็นเลิศ (Ethics-Excellent) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลสูง (  = 3.44, S.D. = 0.91) ยกเวน้พฤติกรรมดา้น การอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพฒันา
สังคม ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่หวงัผลตอบแทน เช่นการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  อยูใ่น
ระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง  ( = 3.63, S.D. = 0.76)  และการอุทิศความสุขส่วน
ตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอ่ืน  เช่น การบริจาคโลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 1.01) 

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 4 คุณธรรม
จริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

 
 
 
 



104 
 

ตารางที ่4-28  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ พฤติกรรมและความตอ้งการดา้น 
 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 คุณธรรม -
 จริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Fundamental Ethics)  
 จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
หน่วยงาน 

4.30 0.70 มาก ใหธ้ ารงไว ้

2. ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งเพ่ือนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนหน่วยงาน (ไม่ท าใหร้ะบบ
เสียหายจากการปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบท่ีตนออกแบบ) 

4.33 0.55 มาก ใหธ้ ารงไว ้

3. มีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจของเพ่ือนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่แสดงหรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบั
ระบบหรือการออกแบบระบบ (โดยจะตอ้งเสนอ
ขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของระบบ) 

4.40 0.56 มาก ใหธ้ ารงไว ้

4. มีความยติุธรรม โดยไม่ท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการกีดกนั 
ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึ ง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา 
เพศ ความพิการ อาย ุหรือคุณสมบติัอ่ืน 

4.23 0.57 มาก ใหธ้ ารงไว ้

5. ใหก้ารยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยใหก้ารยกยอ่ง ไม่ขโมย ไม่ท าลาย หรือ
น ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

4.03 0.76 มาก ใหธ้ ารงไว ้

6. ใหเ้ครดิตต่อสิทธิทางปัญญาอยา่งเหมาะสม  มีพนัธะ
หนา้ท่ีตอ้งปกป้องความซ่ือสตัยต์่อสิทธิทางปัญญา 

3.90 0.71 มาก ใหธ้ ารงไว ้

7. เคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  ตอ้งระมดัระวงั
และตอ้งแน่ใจวา่สามารถป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
อยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งไม่เหมาะสม 

4.03 0.67 มาก ใหธ้ ารงไว ้

8. สามารถเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการใหเ้ปิดเผย 

4.17 0.70 มาก ใหธ้ ารงไว ้

รวม 4.18 0.67 มาก ให้ธ ารงไว้ 
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จากตารางท่ี 4-28  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบั
ท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  (Fundamental Ethics)  พบวา่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 4.18, S.D. = 0.67)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  
(Fundamental Ethics) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัความ
ตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้
 
ตารางที ่4-29  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมและความตอ้งการดา้น 
 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2  ขอ้ปฏิบติัใน
 วชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

1. พยายามท างานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีท่ีสุด 

4.17 0.70 มาก ใหธ้ ารงไว ้

2. พยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ  โดย
การเพ่ิมพนูความรู้ และสมรรถนะ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้สมัมนา เขา้เรียนวชิา 
หรืออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่วมในสมาคม
วชิาชีพ 

4.23 0.77 มาก ใหธ้ ารงไว ้

3. รู้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ในวชิาชีพทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

3.77 0.82 มาก ใหธ้ ารงไว ้

4. สนบัสนุนใหมี้การประเมิน และทบทวนการท างาน
โดยผูร่้วมงานและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.80 0.85 มาก ใหธ้ ารงไว ้

5. ยอมรับผลการประเมิน แจง้ผลกระทบ และความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท างานอยา่งตรงไปตรงมา  

3.93 0.64 มาก ใหธ้ ารงไว ้

6. ยอมรับสญัญา หรือขอ้ตกลงซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรม 
โดยตอ้งมัน่ใจวา่สามารถท าไดส้ าเร็จ    และในทาง
กลบักนันกัศึกษาตอ้งไม่รับงานใด ๆ ท่ีคิดวา่ไม่
สามารถจะท าใหส้ าเร็จได ้และเป็นงานท่ีผิดจริยธรรม 

3.97 0.72 มาก ใหธ้ ารงไว ้
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ตารางที ่4-29  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=30) 

  S.D. ระดบั ความต้องการ 

7. พยายามใหส้าธารณชนเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของ
คอมพิวเตอร์และผลท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งขอ้จ ากดั โดย
จะตอ้งไม่ใหมุ้มมองท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

3.87 0.73 มาก ใหธ้ ารงไว ้

8. ใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
ต่อเม่ือไดรั้บสิทธ์ิหรือการอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ โดยไม่
ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูลหรือโปรแกรมของ
หน่วยงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4.00 0.74 มาก ใหธ้ ารงไว ้

รวม 3.97 0.75 มาก ให้ธ ารงไว้ 

 
จากตารางท่ี 4-29  พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบั

ท่ี 2   ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.97, S.D. = 0.75)  

สามารถสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2   ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ของบณัฑิตดา้น
คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการจดัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารง
ไว ้

 

ตอนท่ี 3.4  ผลการวเิคราะห์สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การท างาน จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์   

น าเสนอสภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน โดย
ความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ค่าระดบั  แสดงในตารางท่ี 4-30 ถึง 4-35 
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ตารางที ่4-30  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของสภาพความส าคญัของคุณธรรม
 จริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม-พื้นฐาน (Ethics-Basic) ท่ีมีผลต่อ
 ความส าเร็จในการท างาน จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. ตรงต่อเวลา  ส่งงานตามก าหนด 4.43 0.64 มาก 
2. มีความสม ่าเสมอในการเขา้ปฏิบติังาน 4.18 0.70 มาก 
3. มีระเบียบวนิยัในตนเอง จดัการกบัชีวติของตนเองได ้ 4.21 0.64 มาก 
4. สามารถประเมินตนเองได ้และรู้จกัปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 4.25 0.65 มาก 
5. เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑข์องท่ีท างาน 4.15 0.77 มาก 
6. มีความมุ่งมัน่ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีก าลงักระท า 4.39 0.64 มาก 
7. การรู้จกัหนา้ท่ีและมีความพยายามท่ีจะกระท าตามหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด 4.48 0.57 มาก 
8. ความเอาใจใส่ในงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.57 0.59 มากท่ีสุด 
9. การดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม 4.15 0.75 มาก 
10. การตระหนกัถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 3.85 0.84 มาก 
11. ความซ่ือสตัยต์่อตนเอง และผูอ่ื้น 4.44 0.70 มาก 
12. การท ารายงานโดยอา้งอิงเอกสาร แหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้ง 4.02 0.74 มาก 
13. ความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ีโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั 4.31 0.74 มาก 
14. เคารพในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 4.33 0.72 มาก 
15. มีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 4.48 0.65 มาก 
16. มีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ 4.18 0.72 มาก 
17. มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือ

ส่วนรวม 
4.30 0.61 มาก 

18. มีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และดนตรี 3.39 0.94 ปานกลาง 
19. มีจิตส านึกในเร่ืองประชาธิปไตย 3.82 0.94 มาก 
20. มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม

ของชาติ 
3.89 0.95 มาก 

21. มีความประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ในดา้นการใชจ่้ายเงิน 3.67 0.81 มาก 
22. มีความมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ และรักท่ีจะเรียนรู้ 4.43 0.59 มาก 
23. ศรัทธาในวชิาชีพ และยดึหลกัจรรยาบรรณของวชิาชีพ 4.48 0.57 มาก 

รวม 4.19 0.78 มาก 
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จากตารางท่ี 4-30  สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 คุณธรรม
จริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 4.19, S.D. = 0.78) ยกเวน้ดา้นความเอาใจใส่
ในงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลสูง ( = 4.57, S.D. = 0.59) และดา้นการมีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และดนตรี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.39, S.D. = 0.94) 
 
ตารางที ่4-31   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของสภาพความส าคญัของคุณธรรม
 จริยธรรมทัว่ไป ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม-กา้วหนา้ (Ethics-Advanced) ท่ีมีผล
 ต่อความส าเร็จในการท างาน จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์  

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์แยกแยะถูกผิดได ้ 4.18 0.59 มาก 
2. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงาน  ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมและ

ความถูกตอ้ง 
4.10 0.75 มาก 

3. รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 4.33 0.60 มาก 
4. ประพฤติตนอยา่งเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข ์- สุขของคนอ่ืน 4.21 0.71 มาก 
5. มีความสามารถในการด าเนินชีวติร่วมกบัปัญหาและอุปสรรคอนัเกิดจาก

การท างานดว้ยความเขา้ใจ และหาทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้ 
4.16 0.61 มาก 

6. มีความสามารถในการปรับตวัอยูก่บัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.11 0.69 มาก 
รวม 4.18 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-31 สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป ระดบัท่ี 2 คุณธรรม

จริยธรรม-กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน พบวา่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( =4.18, S.D. = 0.66)  
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ตารางที ่4-32  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพความส าคญัของ คุณธรรม
 จริยธรรมทัว่ไป   ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก  (Ethics-Proactive) ท่ีมีผล 
 ต่อความส าเร็จในการท างาน จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. มีความหนกัแน่นเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค ควบคุมตนเองไดใ้นทุก
สถานการณ์ 

4.34 0.66 มาก 

2. มีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมายนั้น 4.33 0.68 มาก 
3. มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีชีวติชีวา และรู้จกัช่ืนชมในความส าเร็จของเพ่ือน

ร่วมงาน 
4.18 0.70 มาก 

4. สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของเพ่ือนร่วมงาน และ
หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.18 0.56 มาก 

5. ไม่เพิกเฉยในยามท่ีหน่วยงานก าลงัสบัสน และด าเนินไปในทางท่ีผิด 3.82 0.70 มาก 
6. สามารถมองเห็นปัญหาของหน่วยงาน และหาทางออกใหก้บัหน่วยงานได ้ 3.67 0.77 มาก 
7. สามารถน าเหตุผลทางจริยธรรมมาส่ือความหมายใหค้นในหน่วยงานเขา้ใจ

และคลอ้ยตามได ้
3.62 0.82 มาก 

8. สามารถพดูจาโนม้นา้วจิตใจใหค้นในหน่วยงานตระหนกัถึงคุณค่าทาง
จริยธรรมได ้

3.61 0.92 มาก 

รวม 3.97 0.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-32  สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป ระดบัท่ี 3 คุณธรรม

จริยธรรม-เชิงรุก (Ethics-Proactive) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  และ
มีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 3.97, S.D. = 0.79)  
 
ตารางที ่4-33  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพความส าคญัของ คุณธรรม
 จริยธรรมทัว่ไป   ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) ท่ีมีผล 
 ต่อความส าเร็จในการท างาน จากแบบสอบถามบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. การอุทิศตนเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน เช่นการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณกศุลต่าง ๆ  

3.79 0.80 มาก 
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ตารางที ่4-33  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

2. การอุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของคนอ่ืน  เช่น การบริจาค
โลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์

3.36 1.13 ปานกลาง 

3. การอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีในสงัคม ซ่ึงอาจตอ้งแลกมา
ดว้ยเกียรติยศช่ือเสียงและ /หรือชีวติ เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศชีวติ
เพื่อท่ีจะรักษาป่าไมไ้ว ้  

3.34 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.50 1.02 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-33 สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป ระดบัท่ี 4 คุณธรรม

จริยธรรม-เป็นเลิศ (Ethics-Excellent)  ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 1.02) ยกเวน้ดา้นการอุทิศ
ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอ่ืน  เช่น การบริจาคโลหิต อวยัวะ หรือร่างกายเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง ( = 3.36, 
S.D. = 1.13) และดา้นการอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีในสังคม ซ่ึงอาจตอ้งแลกมาดว้ย
เกียรติยศช่ือเสียงและ/หรือชีวติ เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศชีวติเพื่อท่ีจะรักษาป่าไมไ้ว้  อยู่ในระดบั
ปานกลาง และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลปานกลาง ( = 3.34, S.D. = 1.06) 
 
ตารางที ่4-34  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพความส าคญัของ คุณธรรม
 จริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน
 ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  (Fundamental Ethics) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
 การท างาน จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 4.00 0.76 มาก 
2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจน

หน่วยงาน (ไม่ท าใหร้ะบบเสียหายจากการปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบท่ีตนออกแบบ) 

4.53 0.70 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4-34  (ต่อ) 

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

3. มีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นท่ีไวว้างใจของเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่
แสดงหรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบระบบ (โดย
จะตอ้งเสนอขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของระบบ) 

4.32 0.65 มาก 

4. มีความยติุธรรม โดยไม่ท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการกีดกนั ตระหนกัถึงความเท่า
เทียมกนัในการเขา้ถึ งทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ ความพิการ อาย ุหรือคุณสมบติัอ่ืน 

4.22 0.74 มาก 

5. ใหก้ารยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยใหก้ารยก
ยอ่ง ไม่ขโมย ไม่ท าลาย หรือน ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

4.25 0.79 มาก 

6. ใหเ้ครดิตต่อสิทธิทางปัญญาอยา่งเหมาะสม  มีพนัธะหนา้ท่ีตอ้งปกป้อง
ความซ่ือสตัยต์่อสิทธิทางปัญญา 

4.17 0.67 มาก 

7. เคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  ตอ้งระมดัระวงัและตอ้งแน่ใจวา่
สามารถป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งไม่เหมาะสม 

4.33 0.71 มาก 

8. สามารถเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน ยกเวน้
กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการใหเ้ปิดเผย 

4.52 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.73 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-34  สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 

ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  (Fundamental Ethics)  ท่ี
มีผลต่อความส าเร็จในการท างาน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลสูง (  = 4.29, S.D. = 0.73) ยกเวน้ดา้นการไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนหน่วยงาน (ไม่ท าใหร้ะบบเสียหายจากการปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผดิชอบในความผดิพลาดของระบบท่ีตนออกแบบ ) อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด  และมีความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 4.53, S.D. = 0.70) และดา้นการสามารถเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล
สารสนเทศของหน่วยงาน ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการใหเ้ปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด และมี
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 4.52, S.D. = 0.70) 
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ตารางที ่4-35  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของ สภาพความส าคญัของ คุณธรรม
 จริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  ระดบัท่ี 2  ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพ
 คอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน   
 จากความคิดเห็นของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์  

ที ่ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทีอ่ยู่ในวชิาชีพคอมพวิเตอร์ 
บัณฑิต (n=61) 

  S.D. ระดบั 

1. พยายามท างานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี
ท่ีสุด 

4.25 0.75 มาก 

2. พยายามและใหค้งอยูซ่ึ่งสมรรถนะทางวชิาชีพ  โดยการเพ่ิมพนูความรู้ 
และสมรรถนะ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้
สมัมนา เขา้เรียนวชิา หรืออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่วมในสมาคม
วชิาชีพ 

4.21 0.80 มาก 

3. รู้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในวชิาชีพทั้งใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ 

4.03 0.80 มาก 

4. สนบัสนุนใหมี้การประเมิน และทบทวนการท างานโดยผูร่้วมงานและกลุ่ม
คนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.03 0.71 มาก 

5. ยอมรับผลการประเมิน แจง้ผลกระทบ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
จากการท างานอยา่งตรงไปตรงมา  

4.07 0.73 มาก 

6. ยอมรับสญัญา หรือขอ้ตกลงซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรม โดยตอ้งมัน่ใจวา่
สามารถท าไดส้ าเร็จ    และในทางกลบักนันกัศึกษาตอ้งไม่รับงานใด ๆ ท่ี
คิดวา่ไม่สามารถจะท าใหส้ าเร็จได ้และเป็นงานท่ีผิดจริยธรรม 

4.08 0.69 มาก 

7. พยายามใหส้าธารณชนเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของคอมพิวเตอร์และผลท่ี
อาจเกิดข้ึน รวมทั้งขอ้จ ากดั โดยจะตอ้งไม่ใหมุ้มมองท่ีบิดเบือนเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

3.95 0.78 มาก 

8. ใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการส่ือสารต่อเม่ือไดรั้บสิทธ์ิหรือ
การอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ โดยไม่ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูลหรือ
โปรแกรมของหน่วยงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4.28 1.08 มาก 

รวม 4.11 0.80 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-35  สภาพความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 

ระดบัท่ี 2   ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
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ท างาน พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งของขอ้มูลสูง ( = 4.11, S.D. = 
0.80)   
 
ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน
หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 

1.  หวัหนา้ภาควชิา  และคณบดีส่วนใหญ่เห็นวา่ แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในระดบัปริญญาตรีจ าเป็นตอ้งมีวชิาเฉพาะอยา่งนอ้ย 1 วชิา อาจเป็นรายวชิา
จริยธรรมคอมพิวเตอร์  (Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณโทษเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการ
กระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีประเทศไทยไดป้ระกาศใช้  ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ แต่ปัญหาคือ
เม่ือตอ้งเพิ่มรายวชิาจะตดัรายวชิาใดออก ซ่ึงเป็นการยากในการเปรียบเทียบวา่วชิาใดส าคญักวา่ วชิา
ใด ทางแกปั้ญหาคือ การสอนแทรกเสริมใหเ้พียงพอ โดยไม่ตอ้งเปิดเป็นรายวชิาเฉพาะ หรือการเปิด
เป็นรายวชิาท่ีไม่คิดหน่วยกิตแต่บงัคบัใหน้กัศึกษาตอ้ง ลงทะเบียนเรียน  อาจให้ผลการเรียน เป็น S 
หรือ U  
 2. นอกจากน้ี ผูบ้ริหารบางท่าน ใหค้วามเห็นวา่การสอนแบบแทรกเสริมน่าจะเกิดประโยชน์
มากกวา่ เพราะเป็นการสอนแบบไม่จงใจยดัเยยีดใหน้กัศึกษา การสอนควรสอนจากประสบการณ์
จริงของอาจารย ์เช่น กรณีการเสนอเงินใตโ้ตะ๊เพื่อแลกเปล่ียนกบัการลงนามเอกสารทางราชการ ซ่ึง
หากเรารับเงินนั้นเท่ากบัเราไดข้ายตนเอง หรือ การยกกรณีตวัอยา่งท่ีเป็นแง่มุมทางศีลธรรมใ ห้
นกัศึกษาไดช่้วยกนัคิด วเิคราะห์ เช่น วศิวกรเป็นผูส้ร้างเคร่ืองมือ หากมีคนจา้งใหท้  า เคร่ืองจกัรการ
พนนัแบบหยอดเหรียญ  (Slot Machine) ถามวา่สามารถสร้างไดห้รือไม่  ค าตอบคือ หากไม่ได้อาศยั
อยูใ่นประเทศไทยซ่ึงการพนนัเป็นส่ิงผดิกฎหมาย และไม่ได้ เป็นขา้ราชการ สามารถสร้างได้  แต่
ตอ้งสร้างใหไ้ดต้ามทฤษฎีท่ีไม่สามารถคดโกงได ้เพราะโดยจรรยาบรรณของวชิาชีพ  ไม่สามารถ
ปฏิเสธงานเพราะงานคือส่ิงท่ีช่วยพฒันาทกัษะ และท าให้ วชิาชีพสามารถด ารงอยูไ่ด ้แต่ตอ้งท างาน
ใหไ้ดต้ามมาตรฐานของวชิาชีพ 
 3.  ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงในอดีตบางภาควชิาเคยมีการ
ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งท างานใหภ้าควชิาเป็นพิเศษ เรียกวา่ on the Job Training ซ่ึงต่อมาไดย้กเลิก
ไป เพราะเห็นวา่เป็นการเอาเปรียบนกัศึกษามากเกินไป แต่ภาควชิาก็ยงัคงมองเห็นถึงประโยชน์ของ
กิจกรรมเพื่อสังคม ไดมี้ความคิดเห็นวา่ ก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ควรใหน้กัศึกษาไดท้  า
กิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม ซ่ึง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยหล่อหลอม ขดัเกลาใหน้กัศึกษามี
จิตส านึกในเร่ืองต่าง ๆ ได ้เช่น หากนกัศึกษาไดเ้ขา้ไปช่วยงานท่ี กรีน พีช (Green Peace) นกัศึกษา
จะมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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 4. ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการใหค้ะแนนนกัศึกษา อาจารยค์วรตั้งมาตรฐานไว้ ในกรณีท่ี
นกัศึกษาท าไดร้ะดบั หน่ึงจะ ใหค้ะแนนเตม็ หากนกัศึกษาท า คะแนนไดเ้หนือกวา่มาตรฐานควร
ชมเชย และ ใหก้ารส่งเสริมในโอกาสต่อไป  การตั้งเกณฑ์ ดงักล่าวน้ีจะช่วยลดการแข่งขนัระหวา่ง
นกัศึกษา ใน อีกแง่หน่ึงการแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีดี ช่วยใหน้กัศึกษากระตือรือร้น แต่ก็มีผลเสียหาก
นกัศึกษามุ่งท่ีจะเอาชนะ มุ่ง ใหไ้ด้คะแนนสูง ๆ ซ่ึงบางคร้ังท าใหน้กัศึกษาไปแสวงหา รหสัค าสั่ง 
(Code) ของคนอ่ืนมาส่ง ท าใหไ้ม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น จริง ๆ  รู้เฉพาะ การแสวงหาผลประโยชน์ 
จริยธรรมอาจถูกบิดเบือนไดโ้ดยไม่ตั้งใจ และอยูบ่นพื้นฐานของความโลภอยากไดค้ะแนน อนัท่ี
จริงการศึกษาในระดบัปริญญาตรีนั้นไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีระดบัสูงสุด แต่ เป็นการ เตรียมความพร้อม
ของคนท่ีอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการเป็นอยา่งมากของสังคม 

5.  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ควรใหมี้การบูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์เขา้
ไวใ้นรายวชิาต่าง ๆ อาจเพิ่มความน่าสนใจโดยจดัท าในรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction : CAI) เขา้มาช่วย  โดยเนน้
ประเด็นเร่ืองความเป็นส่วนบุคคล ทรัพยสิ์นทางปัญญา การคดักรองขอ้มูลและวเิคราะห์ข่าวสารใน
ชีวติประจ าวนั การตีพิมพค์วามคิดเห็นอยา่งมีจิตส านึก วฒันธรรมเสรี วฒันธรรม นกัเจาะระบบ  
และบทบาทของกฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ  หรือใชก้รณีศึกษา  (Case Study) 
เช่น  ข่าวสารทางส่ือสาธารณะหรือบุคคลใกลต้วัของนกัศึกษามาเป็นตน้แบบในการวเิคราะห์
ตน้เหตุของปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมโดยรวม เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ  เกิดจิตส านึก 
และตระหนกัในการน าคุณธรรมจริยธรรมไปใชใ้นวชิาชีพต่อไปในอนาคต  และควรสอนแทรก
เสริมอยา่งสม ่าเสมอ ตั้งแต่ ปี 1  ถึง ปี 4 นอกจากน้ีอาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สนอความเห็น 
แนวคิดหรือพฒันาวธีิการน าหลกัทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ และกฎหมายมาใชเ้พื่อ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นตามบทบาทของตน 

6.  อาจารยบ์างท่าน เสนอความ คิดเห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมไม่สามารถสอนกนัไดง่้าย ๆใน
หอ้งเรียน เน่ืองจากคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมากบัจิตส านึกท่ีไดจ้ากการเห็นตวัอยา่ง 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่เป็นเด็กจน โต  ส่ิงท่ีสามารถท าไดคื้อก าหนดกฎเกณฑแ์ละ
บทลงโทษใหช้ดัเจนเพื่อป้องปราม 

7.  ควรมีการจดัท าร่างจรรยาบรรณวชิาชีพคอมพิวเตอร์ในระดบัประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ใหก้บัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ และเป็นขอ้ก าหนดใหผู้ท่ี้อยูใ่น
วชิาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่ทุก ๆ วชิาชีพมีจรรยาบรรณ ในเร่ืองตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพของตนเอง 
และไม่น าวชิาชีพไปแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่ชอบธรรม ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สังคม
โดยรวม 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรม
จริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  2) เพื่อศึกษาความตอ้งการดา้น
คุณธรรม จริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา และ  3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษาใน
อนาคต  กลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการใชบ้ณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวนทั้งส้ิน 
468 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน  
ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชเ้ป็น
ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage)  ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการ
สอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชเ้ป็น ค่าความถ่ี  (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็น
เร่ืองสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไปของนกัศึกษาและของบณัฑิต สถิติท่ี
ใชคื้อ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ตอนท่ี 4 เก่ียวกบั
ความคิดเห็นเร่ืองสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ
คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาและบณัฑิต สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ส่วนแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา ( Content 
Analysis) 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์ และสรุปส่ิงท่ีคน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 
5.1.1  สถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์   แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

5.1.1.1  สถานภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารท่ีผูว้จิยัเขา้พบเพื่อสัมภาษณ์ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารยม์ากท่ีสุด 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก มากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 ประสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 15 ถึง 20 ปีมาก
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ท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งบริหารอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61  

5.1.1.2  สถานภาพทัว่ไปของอาจารย ์พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.63  มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารยม์ากท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75  
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 ประสบการณ์ดา้นการ
สอนในสถาบนัอุดมศึกษาต ่ากวา่ 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63  

5.1.1.3  สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.14  ก าลงั ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  มากท่ีสุด  จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.84   

5.1.1.4  สถานภาพทัว่ไปของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  มีต าแหน่งเป็นหวัหนา้งาน/หวัหนา้แผนก มากท่ีสุด จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์การท างาน อยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  

5.1.1.5  สถานภาพทัว่ไป ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.49 ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 2 ถึง 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.15 ถูกประเมินมากกวา่ 5 คร้ัง มากท่ีสุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59  

5.1.2  สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  
5.1.2.1  วตัถุประสงค์ของการผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวนทั้งส้ิน  48 หลกัสูตร 

พบวา่ ระดบัปริญญาตรี จ  านวนทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 11 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของ
การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม ระดบัปริญญาโท จ านวนทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 4 
หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของการผลิตมหาบณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม ระดบัปริญญา
เอก จ านวนทั้งหมด 8 หลกัสูตร มี 1 หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเร่ืองของการผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้
คุณธรรมจริยธรรม 

5.1.2.2  รายวชิาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  ระดบัปริญญาตรี  
จ านวนทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 2 หลกัสูตรท่ีมีวชิาเฉพาะในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม  ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีรายวชิา
จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ และหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีรายวชิาจรรยาบรรณทางวชิาชีพและเชิงสังคม ระดบัปริญญาโท  จ านวน
ทั้งหมด 20 หลกัสูตร มี 2 หลกัสูตรท่ีมีวชิาเฉพาะในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ หลกัสูตร
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วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มีรายวชิากฎหมายและจริยธรรมใน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปริญญาเอกจ านวนทั้งหมด 8 หลกัสูตร ทั้ง 8 หลกัสูตรไม่มีวชิาท่ีวา่
ดว้ยเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม 

5.1.2.3  การจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่ไดส้อน
แทรกเสริมเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  มากท่ีสุด   จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 โดยเป็น
การจดัการเรียนการสอนแบบไม่เป็นทางการ มากท่ีสุด จ านวน 18 คน วธีิการสอนดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีอาจารยส่์วนใหญ่ใช้  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) การหยบิยกประเด็นข่าวสาร หนงัสือพิมพ ์
โทรทศัน์ มาวเิคราะห์ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ  2) ใชก้รณีศึกษาโดยช่วยกนัวเิคราะห์ และ 3) การ
ยกตวัอยา่งรุ่นพี่และอาจารย์   ในเร่ืองของการวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรมในรายวชิา อาจารยส่์วน
ใหญ่ไม่ไดจ้ดัใหมี้การวดัผลดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38  

5.1.3  ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไปในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  
5.1.3.1  ความคิดเห็นของอาจารย ์

5.1.3.1.1  โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.3.1.2  โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.3.1.3  โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก (Ethics-Proactive) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.3.1.4  โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.3.2  ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5.1.3.2.1  โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน  (Ethics-Basic) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก แสดงให้
เห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้



118 
 

5.1.3.2.2 โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  ระดบัท่ี 2 
คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้

5.1.3.2.3 โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  ระดบัท่ี 3 
คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก (Ethics-Proactive) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก แสดง
ใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้

5.1.3.2.4 โดยภาพรวมพฤติกรรมดา้น คุณธรรมจริยธรรม ทัว่ไป  ระดบัท่ี 4 
คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ  (Ethics-Excellent) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.4  ความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 
5.1.4.1  ความคิดเห็นของอาจารย ์

5.1.4.1.1  โดยภาพรวมสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรม
ของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรม
จริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.4.1.2  โดยภาพรวมสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้น คุณธรรมจริยธรรม
ของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรม
จริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน 

5.1.3.2  ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5.1.3.2.5 โดยภาพรวมพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ

คอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  
(Fundamental Ethics) ของบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรม
จริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหธ้ ารงไว ้

5.1.3.2.6 โดยภาพรวมพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดบัท่ี 2   ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ของบณัฑิตดา้น
คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการให้
ธ ารงไว ้

5.1.5  แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา 

5.1.5.1  แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
ปริญญาตรีจ าเป็นตอ้งมีวชิาเฉพาะอยา่งนอ้ย 1 วชิา อาจเป็น รายวชิาจริยธรรมคอมพิวเตอร์  
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(Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณโทษเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการกระท าผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ ท่ีประเทศไทยไดป้ระกาศใช ้ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ   

5.1.5.2 การสอนแบบแทรกเสริม เป็นส่ิงจ าเป็น  โดยตอ้งสอนตลอดระยะเวลาท่ี
ท าการศึกษาอยูจ่ะส่งผลใหน้กัศึกษาตระหนกัในส่ิงท่ีอาจารยเ์นน้ย  ้า  

5.1.5.3 ไม่ควรละเลย กิจกรรมเพื่อสังคม ก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ควรให้
นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยหล่อหลอม ขดัเกลาให้
นกัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ 

5.1.5.4  การใหค้ะแนนนกัศึกษา อาจารยค์วรตั้งมาตรฐานไว้ ในกรณีท่ีนกัศึกษาท าได้
ระดบัหน่ึงจะใหค้ะแนนเตม็ หากนกัศึกษาท า คะแนนไดเ้หนือกวา่มาตรฐานควรชมเชย และ ใหก้าร
ส่งเสริมในโอกาสต่อไป  การตั้งเกณฑ์ ดงักล่าวน้ีจะช่วยลดการแข่งขนัระหวา่งนกัศึกษา ซ่ึงบางคร้ัง
อาจน าไปสู่การทุจริต 

5.1.5.5  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ควรใหมี้การบูรณาการจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์เขา้ไวใ้นรายวชิาต่าง ๆ โดยเนน้ประเด็นเร่ืองความเป็นส่วนบุคคล ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การคดักรองขอ้มูลและวเิคราะห์ข่าวสารในชีวติประจ าวนั การตีพิมพค์วามคิดเห็นอยา่งมีจิตส านึก 
วฒันธรรมเสรี วฒันธรรม ผูเ้จาะระบบ  และบทบาทของกฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ต่าง ๆ  หรือใชก้รณีศึกษา (Case Study)  

5.1.5.6  ควรมีการจดัท าร่างจรรยาบรรณวชิาชีพคอมพิวเตอร์ในระดบัประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางใหก้บัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีผลิตบณัฑิตดา้นคอมพิวเตอร์ และเป็นขอ้ก าหนดใหผู้ท่ี้อยู่
ในวชิาชีพ  
 
5.2  อภิปรายผล 

5.2.1  วตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิตของทุกสถาบนั มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นรายละเอียด
ของเน้ือหา ซ่ึงต่างก็มุ่งหวงัใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวชิา และส่วน ใหญ่ท่ีคลา้ยกนั
คือในขอ้สุดทา้ยของวตัถุประสงค์ กล่าวถึงการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการหล่อหลอมใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม เม่ือ
ส าเร็จการศึกษาออกไปจ ะไดช่้วยเหลือสังคมส่วนรวมไดอ้ยา่งบริสุทธ์ิใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนวลปรางค ์( 2539) วา่เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้รายละเอียดของเน้ือหาสาระก็จะคลา้ยคลึง
กนั ต่างมุ่งหวงัท่ีจะใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้ เพิ่มพนูสติปัญญาใหเ้ป็นผูเ้รืองปัญญา และน าความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม มีโลกทศัน์กวา้งไกล เขา้ใจในสังคม ปรับตนใหเ้ขา้กบั
ศาสตร์และสภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาได ้เพิ่มพนูบุคลิกภาพให้
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เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตระหนกัในคุณค่าของศิลปและวฒันธรรมและมีคุณธรร ม
จริยธรรม 

5.2.2  วชิาเฉพาะดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีภาควชิา /คณะวชิาเปิดสอน  มีวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอยูใ่นบางหลกัสูตร โดยช่ือวชิาเป็น กฎหมายและจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงจดัเป็นรายวชิาเลือกเฉพาะสาขา   โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป ในกลุ่มวชิา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เช่น ปรัชญาพุทธศาสนา มนุษยสัมพนัธ์  
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยธรรมชาติของนกัศึกษาสาย
วทิยาศาสตร์ จะหลีกเล่ียง ไม่เรียน วชิาเหล่าน้ี  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพฑู รย ์และทองอินทร์  
(2526) ท่ีพบวา่ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไปนั้น คือ ผูเ้รียนไม่สนใจเท่าท่ีควร 
เพราะไม่เห็นความส าคญั เช่ือวา่วชิาชีพส าคญักวา่  ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สนใจส่ิงรอบตวั ไม่สนใจ
ส่วนรวม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรพงษ ์(2533) พบวา่นิสิตท่ีเรียนวชิาเอกท่ีเนน้มนุษยแ์ละสังคม
มากจะเป็นผูท่ี้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา่นิสิตท่ีเรียนดา้นดงักล่าวนอ้ย   

เทคนิควธีิการสอนแทรกเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม   อาจารยส่์วนใหญ่ท าการสอนแทรก
เสริมเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  คิดเป็นร้อยละ 68.75  โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบไม่
เป็นทางการ กล่าวคือ ไม่มีหวัขอ้คุณธรรมจริยธรรมปรากฎอยูใ่นแผนการสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนภาพร วนัเพญ็ และเดชา (2547) ท่ีวจิยัเร่ือง เทคนิคการสอนคุณธรรมส าหรับนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ เทคนิคการสอนคุณธรรมส่วนใหญ่ใชก้ารสอนแทรกในชั้นเรียนและ
สอนแทรกในกิจกรรม มีมากท่ีสุด การสอนแทรกในเน้ือหาวชิา ไม่มีรูปแบบตายตวั ข้ึนอยูก่บั
อาจารยผ์ูส้อนสามารถประเมินสถานการณ์จากความพร้อมโดยสังเกตความเหมาะสม จึงเลือกท่ีจะ
สอนไดทุ้กเวลาทุกโอกาส 

5.2.3 สภาพความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมทัว่ไป  ระดบัท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม -พื้นฐาน 
(Ethics-Basic) ไดแ้ก่ มีวนิยั มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์เสียสละ มีวฒันธรรม และมีจรรยาบรรณ 
ระดบัท่ี 2 คุณธรรมจริยธรรม -กา้วหนา้  (Ethics-Advanced) ไดแ้ก่ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น
และเขา้ใจโลก ระดบัท่ี 3 คุณธรรมจริยธรรม -เชิงรุก (Ethics-Proactive) ไดแ้ก่ การส่งเสริมและช้ีน า
สังคมใหต้ระหนกัถึงคุณธรรมจริยธรรม และระดบัท่ี 4 คุณธรรมจริยธรรม -เป็นเลิศ ( Ethics-
Excellent) ไดแ้ก่ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม นกัศึกษามีสภาพพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง
ใหเ้ห็นวา่คุณธรรมจริยธรรมดา้นน้ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการใหพ้ฒันามากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของ
จิตส านึกเพื่อส่วนรวมท่ีตอ้งพฒันามากยิง่ข้ึน ซ่ึง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยา  และลดัดาวลัย์  
(2533) ท่ี วจิยัเร่ือง การประมวลสังเคราะห์ผลงานวจิยัในประเทศไทยเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู
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เด็กไทย พบวา่ บทบาทของเยาวชนในการสร้างสรรคส์ังคมลดนอ้ยลงกวา่เดิม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เยาวชนไทยในระดบัปัญญาชน   

5.2.4 ผูบ้ริหารไดเ้สนอเพิ่มเติมวา่ สถาบนัการศึกษาแหล่งเดียวไม่สามารถท าหนา้ท่ีน้ีไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ข้ึนอยูก่บันกัศึกษาท่ีรับเขา้มาวา่มีพื้นฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ปลูกฝังค่านิยมต่างๆ  มาจากทางครอบครัว  ส อดคลอ้งกบังานวจิยัของปริญญา ( 2549) ท่ีวจิยัเร่ือง
การส่ือสารและการขดัเกลาทางสังคมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานศึกษานั้นถือวา่เป็นบา้นหลงัท่ีสองท่ีคอยใหก้ารขดัเกลาทางสังคม
ต่อจากครอบครัว การท่ีสถานศึกษามีบทบาทมากท่ีสุดในการขดัเกลาดา้นความซ่ือสัตยอ์าจจะ
เน่ืองมาจากสถานศึกษามีบทบาทท่ีค่อยขา้งมีระเบียบเป็นทางการมากกวา่ท่ีบา้น มีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี เป็นระบบและชดัเจน  เช่น ขอ้หา้มในการทุจริตในการสอบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนิสิต
นกัศึกษาไดรั้บการเรียนรู้จากสถานศึกษาวา่จะตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ ซ่ึงหากละเมิดก็จะ
ไดรั้บการลงโทษต่าง ๆ  

5.2.5 แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ระดบัอุดมศึกษา   ผูบ้ริหารบางท่านใหค้วามเห็นวา่การสอนแบบแทรกเสริมน่าจะเกิด
ประโยชน์มากกวา่ เพราะเป็นการสอนแบบไม่จงใจยดัเยยีดใหน้กัศึกษา การสอนควรสอนจาก
ประสบการณ์จริง ของอาจารย์  โดยการพดูคุยถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการวเิคราะห์แยกแยะ
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมร่วมกบันกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุณาวดี ( 2538) ท่ีวจิยั
เร่ืองการส่ือสารกบัการสังคมประกิตดา้นวฒันธรรมทางจิตใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พบวา่ นิสิตไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมดา้นวฒันธรรมทางจิตใจในเร่ืองของคุณธรรมผา่นช่อง
ทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นหลกั อนัไดแ้ก่ บิดามารดา ผูป้กครอง ครู อาจารยแ์ละกลุ่มเพื่อน 
 ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือกิจกรรมเพื่อสังคม ก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ควรให้
นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยหล่อหลอม ขดัเกลาให้
นกัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวมิล  และนงลกัษณ์ ( 2543) ท่ี
วจิยัเร่ือง ปัจจยักระบวนการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรมระดบับุคคลเพื่อมุ่งความส าเร็จของ
ส่วนรวมของนกัศึกษามหาวทิยาลยั พบวา่ พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุไดเ้สนอแนะวธีิการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่นิสิตนกัศึกษา 5 แนวทาง ดงัน้ี 1) การจดัใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรม
เพื่อสังคม /เพื่อส่วนรวม เช่น การออกค่าย หรือไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาไดส้ัมผสั
และมีประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกนั และท างานเพื่อส่วนรวม 2) การใหค้วามส าคญักบัการ
จดัหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์หรือแหล่งฝึกงาน ท่ีตอ้งเลือกสรรอยา่งดีโดยตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีเป็น
ท่ียอมรับวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลกัษณ์ของการสร้างสรรคส์ังคมและใหนิ้สิตนกัศึกษาไดเ้ห็น
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แบบอยา่งท่ีดี ท่ียดึถือเป็นแม่แบบได ้ 3) การสอดแทรกการสอนคุณธรรมในทุกวชิาใหเ้ป็น
ธรรมชาติ และมีลกัษณะของการบูรณาการใหเ้ขา้กบัชีวติการท ่างานจริง รวมทั้งการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนน้หนกักิจกรรม การท างานสร้างสรรคเ์พื่อส่วนรวมในรูปของกิจกรรมกลุ่ม 4) การ
จดัเอกสาร หนงัสืออ่านประกอบท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณธรรม ส าหรับใหนิ้สิตนกัศึกษาไดศึ้กษาเป็น
การเฉพาะ และ 5) โดยท่ีผลการวจิยัช้ีชดัถึงอิทธิพลของความเป็นผูส้นใจใฝ่ธรรมะท่ีมีต่อคุณธรรม
ของนิสิตนกัศึกษา ดงันั้น ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูส้อนควรไดมี้การจดักิจกรรมท่ีท า
ใหนิ้สิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัศาสนาใหม้ากข้ึนโดยอาจเชิญพระหรือนกับวชมาใหค้วามรู้
แก่นิสิตนกัศึกษาเป็นระยะ ๆ  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลจากการวจิยัไปใช ้
  5.3.1.1  จากการศึกษาวจิยัสภาพปัญหา พฤติกรรมและความตอ้งการดา้นคุณธรรม
จริยธรรมทัว่ไปของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดภาวะผูน้ าดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
กล่าวคือ นกัศึกษาไม่ค  านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมเท่าท่ีควร เช่น การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ตลอดจนความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อชกัจูงคนในสังคมใหต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งสร้างภาวะผูน้ าดา้น
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา เช่น การส่งเสริมการจดักิจกรรมอาสาต่าง ๆ การส่งเสริมการเขา้
ร่วมกบักลุ่มอนุรักษ ์องคก์รเอกชนท่ีมุ่งสร้างสรรคส์ังคม องคก์รศาสนาเพื่อพฒันาจิตใจและเหตุผล 
เป็นตน้ 
  5.3.1.2  จากการศึกษาวจิยัสภาพปัญหา พฤติกรรมและความตอ้งการดา้นคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้คารพ สิทธิทาง
ปัญญาอยา่งเหมาะสม  และยงัขาดความรู้ และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานใน
วชิาชีพทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  ดงันั้นการจดัการศึกษาในปัจจุบนัควรตอ้งค านึกถึง
ประเด็นหลกั 2 ประเด็นท่ีนกัศึกษาบกพร่อง อาจตอ้งเพิ่มเติมเน้ือหาดา้นกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อใหน้กัศึกษารับรู้และยอมรับกฏกติกาสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของตน 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  5.3.2.1  ในการศึกษาวจิยัท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลกบัคณาจารยห์ากเป็นไปไดค้วรใชว้ธีิการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและตรงประเด็น 
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  5.3.2.2  ควรมีการศึกษาวจิยัสภาพปัญหา พฤติกรรมและความตอ้งการดา้นจริยธรรม
ทัว่ไป และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ในกลุ่มของนกัศึกษาท่ีมิไดอ้ยูใ่นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ 
  5.3.2.3  ควรมีการเปรียบเทียบความตอ้งการดา้นจริยธรรมทัว่ไป และจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ระหวา่งกลุ่มนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาคอมพิวเตอร์ กบักลุ่มท่ีมิไดศึ้กษาอยูใ่นสาขา
คอมพิวเตอร์ 
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การหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

การหาค่าความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Cosistency : IOC)  

แบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 61 ข้อ 

ระดบัท่ี 1  คุณธรรมจริยธรรม - พื้นฐาน (Ethics – Basic) ไดแ้ก่ มีวนิยั มีความรับผดิชอบ    

                ซ่ือสัตย ์   เสียสละ มีวฒันธรรม มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ขยนั ประหยดั  

                รักประชาธิปไตย และมีความเป็นไทย 

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. นกัศึกษาตรงต่อเวลา  เช่น  ส่งงานตามก าหนด , เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 1.0 

2. นกัศึกษาเขา้เรียนสม ่าเสมอตามก าหนดในตารางสอน 1.0 

3. นกัศึกษาทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาแลว้ ก่อนเขา้หอ้งเรียน 0.8 

4. นกัศึกษามีระเบียบวนิยัในตนเอง โดยไม่ตอ้งมีอาจารยค์อยควบคุม 0.8 

5. นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองได ้และรู้จกัปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 0.6 

6. นกัศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์ แต่งกายถูกระเบียบ 1.0 

7. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ตั้งใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีก าลงักระท า 0.6 

8. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่รับ/พดูคุยโทรศพัทใ์นระหวา่งท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 0.8 

9. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่พดูคุยกบัเพ่ือนในระหวา่งท่ีอาจารยก์ าลงัสอน 0.8 

10. นกัศึกษาตั้งใจเรียน โดยไม่น าขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม มารับประทานในชั้นเรียน 1.0 

11. นกัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีและมีความพยายามท่ีจะกระท าตามหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด 1.0 

12. นกัศึกษาเอาใจใส่ในงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 0.8 

13. นกัศึกษาดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม 1.0 

14. นกัศึกษาค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 1.0 
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ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

15. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อตนเอง และผูอ่ื้น 1.0 

16. นกัศึกษาท ารายงานโดยอา้งอิงเอกสาร แหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้ง 0.8 

17. นกัศึกษาท าการบา้น รายงาน ดว้ยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพ่ือน/ผูอ่ื้น 1.0 

18. นกัศึกษามีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ีโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั 1.0 

19. นกัศึกษาเคารพในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 1.0 

20. นกัศึกษามีสมัมาคารวะ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 1.0 

21. นกัศึกษามีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ 1.0 

22. นกัศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือ

ส่วนรวม 

1.0 

23. นกัศึกษามีจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียะในงานศิลปะ และดนตรี 0.8 

24. นกัศึกษามีจิตส านึกในเร่ืองประชาธิปไตย 1.0 

25. นกัศึกษามีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม

ของชาติ 

0.6 

26. นกัศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ในดา้นการใชจ่้ายเงิน 1.0 

27. นกัศึกษามีความมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ และรักท่ีจะเรียนรู้ 0.8 

28. นกัศึกษามีศรัทธาในวชิาชีพ และยดึหลกัจรรยาบรรณของวชิาชีพ 1.0 
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ระดบัท่ี 2  คุณธรรมจริยธรรม - กา้วหนา้(Ethics – Advanced)  ไดแ้ก่ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น    

                 และเขา้ใจโลก 

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์แยกแยะถูกผิดได ้ 1.0 

2. นกัศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมและถูกตอ้ง 1.0 

3. นกัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 1.0 

4. นกัศึกษาประพฤติตนอยา่งเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข ์- สุขของคนอ่ืน 1.0 

5. นกัศึกษาสามารถด าเนินชีวติร่วมกบัปัญหาและอุปสรรคดว้ยความเขา้ใจ และรู้จกัหา

ทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  

0.8 

6. นกัศึกษาสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 0.6 

 

ระดบัท่ี 3  คุณธรรมจริยธรรม-เชิงรุก (Ethics – Proactive)  ไดแ้ก่ ส่งเสริมและช้ีน าสังคมให ้

                 ตระหนกัถึงคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตใจเขม้แขง็ มีส่วนร่วมในการช้ีน าความถูกตอ้ง 

                 ใหก้บัสังคม มีความสามารถในการส่ือความคิดท่ีดีงามสู่สังคม 

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. นกัศึกษามีความหนกัแน่นเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค 1.0 

2. นกัศึกษามีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมายนั้น 1.0 

3. นกัศึกษามีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีชีวติชีวา และรู้จกัช่ืนชมในความส าเร็จของผูอ่ื้น 1.0 

4. นกัศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของผูอ่ื้น 1.0 

5. นกัศึกษาไม่เพิกเฉยในยามท่ีสงัคมก าลงัสบัสน และด าเนินไปในทางท่ีผิด 1.0 

6. นกัศึกษาสามารถมองเห็นปัญหาของสงัคม และหาทางออกใหก้บัสงัคมได ้ 1.0 

7. นกัศึกษาสามารถน าเหตุผลทางจริยธรรมมาส่ือความหมายใหผู้ค้นในสงัคมเขา้ใจ
และคลอ้ยตาม 

1.0 
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ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

8. นกัศึกษาสามารถพดูจาโนม้นา้วจิตใจใหค้นในสงัคมตระหนกัถึงคุณค่าทาง
จริยธรรมอนัจะขาดเสียมิได ้

1.0 

 

ระดบัท่ี 4  คุณธรรมจริยธรรม-เป็นเลิศ (Ethics – Excellent)  ไดแ้ก่ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   

                 เสียสละตนเองเพื่อสังคมทอ้งถ่ิน  เสียสละตนเพื่อสังคม มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. นกัศึกษาอุทิศตนเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน เช่น การออกค่ายอาสาฯ , การร่วมกิจกรรมสาธารณกศุล เป็นตน้ 

0.6 

2. นกัศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของคนอ่ืน  เช่น การบริจาคโลหิต 
อวยัวะ หรือร่างกายเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์

0.6 

3. นกัศึกษาอุทิศตนเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งคุณงามความดีในสงัคม ซ่ึงอาจตอ้งแลกมาดว้ย
เกียรติยศช่ือเสียงและ/หรือชีวติ เช่น สืบ นาคะเสถียร ท่ีอุทิศชีวติเพ่ือท่ีจะรักษาป่าไม้
ไว ้  

0.6 

 

ระดบัท่ี 1  คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพคอมพิวเตอร์  

                 (Fundamental Ethics) (อา้งอิงจาก สมาคมAssociation for Computing Machinery :  

                   ACM สหรัฐอเมริกา) 

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  สามารถใชค้อมพิวเตอร์

เพื่อประโยชน์สุขของผูค้นในสงัคมได ้

1.0 

2. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย

ผูอ่ื้น ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชโ้ดยทัว่ไป และนายจา้ง (ไม่ท าใหร้ะบบเสียหายจากการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบท่ีตน

ออกแบบ) 

1.0 
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ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

3. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา มีความซ่ือสตัยแ์ละเป็นท่ี

ไวว้างใจ ไม่แสดงหรือแจง้ส่ิงท่ีเป็นเท็จเก่ียวกบัระบบหรือการออกแบบระบบ (โดย

จะตอ้งเสนอขอ้จ ากดั ขอ้บกพร่องของระบบ) 

1.0 

4. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  มีความยติุธรรม โดยไม่

ท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการกีดกนั ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อาย ุหรือ

คุณสมบติัอ่ืน 

1.0 

5. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ใหก้ารยอมรับสิทธิอนั

ชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยใหก้ารยกยอ่ง ไม่ขโมย  

ไม่ท าลาย หรือน ามาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

1.0 

6. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ใหเ้ครดิตต่อสิทธิทาง

ปัญญาอยา่งเหมาะสม  มีพนัธะหนา้ท่ีตอ้งปกป้องความซ่ือสตัยต์่อสิทธิทางปัญญา 

1.0 

7. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  เคารพต่อความเป็น

ส่วนตวัของผูอ่ื้น  ตอ้งระมดัระวงัและตอ้งแน่ใจวา่สามารถป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งไม่

เหมาะสม 

1.0 

8. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  สามารถเก็บรักษา

ความลบัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดมี้การตกลงกนัไวต้่อนายจา้ง ลูกจา้ง และผูใ้ช ้ 

ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายตอ้งการใหเ้ปิดเผย 

1.0 
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ระดบัท่ี 2  ขอ้ปฏิบติัในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) 

                 (อา้งอิงจาก สมาคมAssociation for Computing Machinery : ACM สหรัฐอเมริกา)  

ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

1. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  พยายามท างานดว้ย

กระบวนการท่ีมีคุณภาพสูงสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีท่ีสุด 

1.0 

2. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา   พยายามและใหค้งอยูซ่ึ่ง

สมรรถนะทางวชิาชีพ  การเพ่ิมพนูความรู้ และสมรรถนะ ซ่ึงท าไดห้ลายทาง เช่น 

การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้สมัมนา เขา้เรียนวชิา หรืออบรมระยะสั้น และการมี

ส่วนร่วมในสมาคมวชิาชีพ 

1.0 

3. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา   ตระหนกัรู้และยอมรับ

กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในวชิาชีพทั้งในประเทศและระหวา่ง

ประเทศ 

1.0 

4. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา   สนบัสนุนใหมี้การ

ประเมิน และทบทวนการท างานโดยผูร่้วมงานและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.0 

5. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ยอมรับผลการประเมิน 

แจง้ผลกระทบ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาจากการท างาน 

กบันายจา้ง ลูกคา้ ผูใ้ช ้และสาธารณะ 

1.0 

6. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ยอมรับสญัญา หรือ

ขอ้ตกลงซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรม โดยตอ้งมัน่ใจวา่สามารถท าไดส้ าเร็จ  และ

ในทางกลบักนันกัศึกษาตอ้งไม่รับงานใด ๆ ท่ีคิดวา่ไม่สามารถจะท าใหส้ าเร็จได ้

และเป็นงานท่ีผิดจริยธรรม 

1.0 

7. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  พยายามให้  

สาธารณชนเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของคอมพิวเตอร์และผลท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง

ขอ้จ ากดั และจะตอ้งไม่ใหมุ้มมองท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

1.0 
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ข้อ สภาพพฤติกรรม ค่า IOC 

8. ท่านคิดวา่การสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ใชท้รัพยากรท่ีเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์และการส่ือสารต่อเม่ือไดรั้บสิทธ์ิหรือการอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้ โดยไม่

ลกัลอบ บุกรุกหรือเรียกใชข้อ้มูลหรือโปรแกรมของผูอ่ื้นท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผู ้

เป็นเจา้ของ 

1.0 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

การค านวณความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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การค านวณความเช่ือมั่น(Reliability) โดยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

Cronbach's Alpha N of Items 
.927 61 

 
           Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 222.5250 389.333 .389 .926 
VAR00002 222.3750 390.548 .412 .925 
VAR00003 223.9250 399.199 .169 .927 
VAR00004 222.7250 391.128 .275 .927 
VAR00005 222.8500 395.926 .319 .926 
VAR00006 222.5500 396.408 .199 .927 
VAR00007 222.8250 394.969 .298 .926 
VAR00008 222.8000 406.164 -.074 .929 
VAR00009 223.3250 400.071 .154 .927 
VAR00010 222.8250 398.661 .109 .928 
VAR00011 222.5500 388.921 .504 .925 
VAR00012 222.5750 388.507 .513 .925 
VAR00013 222.3250 393.969 .426 .925 
VAR00014 222.5500 392.151 .502 .925 
VAR00015 222.3750 396.394 .302 .926 
VAR00016 222.6000 399.579 .147 .927 
VAR00017 223.1250 398.061 .178 .927 
VAR00018 222.5250 395.999 .319 .926 
VAR00019 222.1250 395.343 .351 .926 
VAR00020 222.0750 397.251 .304 .926 
VAR00021 222.4250 391.943 .490 .925 
VAR00022 222.5250 391.025 .437 .925 
VAR00023 222.5000 384.205 .576 .924 
VAR00024 222.4000 384.964 .635 .924 
VAR00025 222.4250 392.610 .323 .926 
VAR00026 222.7000 395.241 .276 .926 
VAR00027 222.7000 396.113 .312 .926 
VAR00028 222.5500 390.305 .481 .925 
VAR00029 222.2500 389.577 .591 .924 
VAR00030 222.6000 390.041 .507 .925 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

VAR00032 222.3250 384.892 .645 .924 
VAR00033 222.4000 392.503 .480 .925 
VAR00034 222.2250 393.153 .460 .925 
VAR00035 222.4500 392.562 .454 .925 
VAR00036 222.6000 393.221 .414 .925 
VAR00037 222.1750 394.456 .446 .925 
VAR00038 222.3750 387.266 .596 .924 
VAR00039 222.6750 393.046 .437 .925 
VAR00040 222.9000 393.221 .362 .926 
VAR00041 222.8750 390.061 .469 .925 
VAR00042 222.8750 387.548 .411 .925 
VAR00043 223.0500 385.074 .455 .925 
VAR00044 223.2000 379.651 .468 .925 
VAR00045 223.4000 381.169 .506 .925 
VAR00046 222.6250 376.907 .682 .923 
VAR00047 222.1000 392.656 .422 .925 
VAR00048 222.2000 389.344 .565 .924 
VAR00049 222.1000 393.169 .343 .926 
VAR00050 222.4500 380.715 .575 .924 
VAR00051 222.5000 395.128 .208 .927 
VAR00052 222.2500 395.269 .355 .926 
VAR00053 222.1750 392.097 .421 .925 
VAR00054 222.4000 390.656 .521 .925 
VAR00055 222.7000 388.779 .570 .924 
VAR00056 222.6000 390.862 .429 .925 
VAR00057 222.5000 394.256 .469 .925 
VAR00058 222.3500 389.515 .559 .925 
VAR00059 222.2500 393.064 .482 .925 
VAR00060 222.5250 382.051 .687 .923 
VAR00061 222.3500 393.721 .351 .926 
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ช่ือวทิยานิพนธ์ :  การศึกษาความตอ้งการดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับหลกัสูตร  
   ดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวชิา :  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
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