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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา มุ่งสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึกษา
บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั 2) ศึกษาความต้องการด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในอนาคต
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต และบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 468 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอน สภาพปั ญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไป 4 ระดับ และคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า หลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
จานวนทั้งสิ้ น 48 หลักสู ตร มี 16 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรม และมี 4 หลักสู ตรที่มีวชิ าเฉพาะในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม อาจารย์จานวน
22 คน (ร้อยละ 68.75) สอนแทรกเสริ มเนื้อหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยเป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบไม่เป็ นทางการ จานวน 18 คน วิธีการสอนที่ใช้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การหยิบยก
ประเด็นข่าวสาร หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ มาวิเคราะห์ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ 2) ใช้กรณี ศึกษาโดย
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ช่วยกันวิเคราะห์ และ 3) การยกตัวอย่างรุ่ นพี่และอาจารย์ ในเรื่ องของการวัดผลอาจารย์จานวน 19
คน(ร้อยละ 59.38) ไม่ได้จดั ให้มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ผลการศึกษา ความต้องการ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไปในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ จากความ
คิดเห็นของอาจารย์ พบว่าโดยภาพรวมสภาพปั ญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป
ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ
ให้พฒั นามากขึ้น และจากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต พบว่าโดยภาพรวมสภาพปั ญหาและ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไปของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
ส่ วนความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็น
ของอาจารย์ พบว่าโดยภาพรวมสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ น
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่
ต้องการให้พฒั นามากขึ้น ส่ วนความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรม ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
การศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ พบว่าในระดับปริ ญญาตรี ควร มีวชิ าเฉพาะอย่างน้อย 1 รายวิชา อาจเป็ น รายวิชา
จริ ยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณและโทษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ นอกจากนี้ยงั มีความคิดเห็นว่า การสอน
แบบแทรกเสริ มเป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยต้องสอนตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาทาการศึกษาอยู่ และควรให้
นักศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม โดยเป็ น กิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมขัดเกลา
ให้นกั ศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องต่างๆ
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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
ง

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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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของ ร.ต.ต.หญิง
ดร.นิดาพรรณ สุ รีรัตนันท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ดร.วัชนีย ์ เชาว์ดารงค์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้คาแนะนา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนหยิบยืน่ โอกาส
ในการขอรับทุนสนับสนุน และการนาเสนอผลงานวิจยั สู่ เวทีวชิ าการ ขอกราบขอบพระคุณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี อาจารย์ ดร.มานิตย์ สิ ทธิชยั
รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณสายชนม์ สัจจานิตย์ และคุณเมลดา กลิ่นมาลี ที่ได้กรุ ณา
สละเวลาตรวจสอบ ชี้แนะและแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชา /คณบดีดา้ นคอมพิวเตอร์ ท้ งั 21 แห่งที่กรุ ณา
สละเวลาตอบข้อสัมภาษณ์อย่างดียงิ่ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกท่าน
ที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี รวมทั้งเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทุกท่าน
ที่ผวู้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาใช้ศึกษา อ้างอิง
ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจยั ในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พรรณี ฉายะบุตร ผูบ้ งั คับบัญชาที่กรุ ณาให้
โอกาสและสนับสนุนให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาวิจยั อย่างเต็มที่ และที่สาคัญที่สุด ขอกราบขอบพระคุณบิดา
มารดา และญาติพี่นอ้ งทุกคนที่มีส่วนช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนเงินทุน ตลอดจนกาลังใจที่ช่วยหนุนนา
ให้ผวู ้ จิ ยั สู ้ทนฟันฝ่ ามาจนถึงทุกวันนี้ และสุ ดท้ายนี้หากไม่ได้รับน้ าพระทัยจากพระแม่มารี อา
ผูป้ ฏิสนธินิรมลแล้ว ไฉนเลยผูว้ จิ ยั จะกระทาการใดได้สาเร็ จ จึงขอสรรเสริ ญพระนามพระองค์
ตลอดกาล
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42

3.6 สรุ ปกรอบการดาเนินการวิจยั

44

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

47

4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์

47

4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั

56

4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา พฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา

84

4.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

113
115

5.1 สรุ ปผลการวิจยั

115

5.2 อภิปรายผล

119

5.3 ข้อเสนอแนะ

122

บรรณานุกรม

125

ภาคผนวก ก. รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั

131

ภาคผนวก ข. หนังสื อแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั

135

ซ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคผนวก ค. แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารการศึกษา

141

ภาคผนวก ง. แบบสอบถามอาจารย์

147

ภาคผนวก จ. แบบสอบถามนักศึกษา

159

ภาคผนวก ฉ. แบบสอบถามบัณฑิต

169

ภาคผนวก ช. แบบสอบถามผูใ้ ช้บณั ฑิต

177

ภาคผนวก ซ. การหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม

185

ภาคผนวก ฌ. การคานวณความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม

193

ประวัติผวู้ จิ ยั

197

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

3-1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และนักศึกษาปั จจุบนั

39

3-2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บณั ฑิต และบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

41

3-3 แสดงความหมายของค่าระดับคะแนน 5 ระดับในแบบสอบถาม

43

3-4 แสดงการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

43

3-5 แสดงการแปลความหมายของความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

43

3-6 แสดงเกณฑ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

44

3-7 สรุ ปกรอบการดาเนินการวิจยั

45

4-1 แสดงจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน จาแนกตามสถานภาพของผูต้ อบ

48

4-2 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร

48

4-3 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของอาจารย์

49

4-4 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของนักศึกษา

51

4-5 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้บณั ฑิต

51

4-6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับหน่วยงานของผูใ้ ช้บณั ฑิต

52

4-7 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของบัณฑิต

54

4-8 ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงานที่บณั ฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงาน

55

4-9 แสดงวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์

57

4-10 แสดงรายวิชาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์

72

ญ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้า

4.11 แสดงสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ตามความคิดเห็นของอาจารย์

83

4-12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปั ญหา พฤติกรรม
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรม – พื้นฐาน (Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของอาจารย์

85

4-13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปั ญหา พฤติกรรม
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2
คุณธรรมจริ ยธรรม – ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของอาจารย์

87

4-14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปั ญหา พฤติกรรม
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3
คุณธรรมจริ ยธรรม – เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของอาจารย์

88

4-15 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปั ญหา พฤติกรรม
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4
คุณธรรมจริ ยธรรม – เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของอาจารย์

89

4-16 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของอาจารย์

90

4-17 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
และความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)
จากความคิดเห็นของอาจารย์

91

ฎ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้า

4-18 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม – พื้นฐาน
(Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของนักศึกษา

93

4-19 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม – ก้าวหน้า
(Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของนักศึกษา

95

4-20 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม – เชิงรุ ก
(Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของนักศึกษา

95

4-21 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม – เป็ นเลิศ
(Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของนักศึกษา

96

4-22 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของนักศึกษา

97

4-23 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2
ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)
จากความคิดเห็นของนักศึกษา

98

4-24 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม – พื้นฐาน
(Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

99

ฏ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้า

4-25 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม – ก้าวหน้า
(Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

101

4-26 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม – เชิงรุ ก
(Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

102

4-27 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม – เป็ นเลิศ
(Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

103

4-28 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

104

4-29 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2
ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)
จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต

105

4-30 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม – พื้นฐาน
(Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

107

4-31 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม – ก้าวหน้า
(Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

108

ฐ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่

หน้า

4-32 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม – เชิงรุ ก
(Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

109

4-33 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม – เป็ นเลิศ
(Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

109

4-34 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

110

4-35 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2
ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)
จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

112

ฑ

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คอมพิวเตอร์เป็ นตัวจักรสาคัญ ของความก้าวหน้าทั้งหลายในโลกปั จจุบนั
มีการนา
คอมพิวเตอร์ มาใช้ อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ด้านการติดต่อสื่ อสาร การอุตสาหกรรม
การผลิตสิ นค้า การนาสิ นค้าออกสู่ ตลาด ไปจนถึงการศึกษาและความบันเทิง คอมพิวเตอร์
จึงมี
บทบาทที่สาคัญช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคข้อมูลข่าวสาร
ไร้พรหมแดนด้วยอินเทอร์เน็ตซึ่งครอบคลุมเครื อข่ายทัว่ โลก
ทุกวันนี้มีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 200 ล้านคน หรื อร้อยละ 3.2 ของประชากรโลก ทั้งนี้ไม่
เพียงเพื่อการส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาข้อมูล หรื อพักผ่อนบันเทิงเท่านั้น แต่ ยังเป็ นการใช้
ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการดารงชีพให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม เช่น การจับจ่ายสิ นค้าผ่านเน็ต
ปรึ กษาแพทย์ผา่ นเน็ต ฟังการถ่ายทอดวิทยุผา่ นเน็ต ลงทุนผ่านเน็ต จานองบ้านผ่านเน็ต ติดตามการ
ขนส่ งพัสดุผา่ นเน็ต รับทราบข่าวผ่านเน็ต สนทนาโทรศัพท์ผา่ นเน็ต รวมทั้งทากิจกรรมการเมือง
ผ่านเน็ต หรื อแม้กระทัง่ สื่ อสารรักผ่านเน็ต (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2550) สาหรับประเทศไทย
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ปี พ.ศ.
2548 พบว่า ประเทศไทยมีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตร้อยละ 12 โดยกรุ งเทพมหานครมีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 25.9 รองลงมาเป็ นภาคกลางและภาคเหนือเท่ากันคือร้อยละ 11.9 ซึ่ งกลุ่มผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ต มากที่สุด มีอายุอยูร่ ะหว่าง 15-24 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 46.8 รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุระหว่าง
25-34 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 19.1 โดยกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 31.2 กิจกรรมที่ใช้งานส่ วนใหญ่คือใช้ติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูล ร้อยละ
81.2
รองลงมาคือเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 22.1 จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที่พร้อมรับและสนองตอบต่อเทคโนโลยีแล ะนวัตกรรมใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ได้จากอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีท้ งั ข้อมูลที่มีสาระประโยชน์และข้อมูลที่ไม่
เหมาะสม
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เมื่อการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตได้แพร่ หลายออกไปอย่างกว้างขวาง ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานก็เพิ่มมากขึ้นด้วย การกระทาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
ซึ่งมี
ผูเ้ สี ยหายและมีผไู้ ด้รับประโยชน์จากความเสี ยหายนั้น
จัดว่าเป็ นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Crime) โดยแบ่งได้เป็ น 3 ประเด็น (สถาบันกฎหมายอาญา, 2550) ดังนี้
1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิด
2. การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นต่อคอมพิวเตอร์
3. การใช้คอมพิวเตอร์ หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว สามารถแยกประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ได้ดงั นี้
1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิด
1.1 การลักลอบหรื อขโมยใช้บริ การสารสนเทศ เป็ นการลักลอบเข้าไปใช้บริ การ
โทรคมนาคมเช่น โทรศัพท์ของบริ ษทั โทรศัพท์ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ หรื อประชาชนทัว่ ไป ทาให้
บุคคลดังกล่าวต้องรับภาระในค่าบริ การ
1.2 การใช้อินเทอร์ เน็ตในการอานวยความสะดวกแก่การประกอบอาชญากรรมรู ปแบบ
ดั้งเดิม เช่น องค์กรอาชญากรรมติดต่อซื้ อขายยาเสพติดผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1.3 การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่น ภาพลามก วิธีการทาระเบิดทางอินเทอร์ เน็ต จากการ
สารวจของเอแบคโพล เรื่ องผลประมาณการจานวนนิสิต/นักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้าไปดู
เว็บลามก มีจานวน 273,596 คน จาก 844,431 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.4 (เอแบคโพล, 2550 ก)
และจากผลสารวจล่าสุ ดเมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2550 ระบุวา่ เด็กวัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานคร นิยมดูเว็บ
ลามกเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 62.6 โดยเฉพาะการดูผา่ นเว็บแคมถึงร้อยละ 27 มีการพูด คุยกับคนแปลก
หน้าบนอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 80 และในจานวนนี้ร้อยละ 30 นาไปสู่ การนัด พบกัน ที่น่า เป็ นห่วง
คือทุก 1 ใน 10 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.5 จากปี ที่แล้วที่ร้อยละ 8.9 ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กบั
คนที่รู้จกั กันทางอินเทอร์ เน็ต เด็กจานวนมากกว่าร้อยละ 60 เคยถูกบุคคลที่ไม่รู้จกั ติดต่อมาหาเพราะ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวบนอินเทอร์ เน็ต (เอแบคโพล, 2550 ข) ผลการสารวจนี้แสดงให้เห็นถึงความ
สนใจของเด็กนักเรี ยน นิสิต /นักศึกษาจานวนมากที่หมกมุ่นอยูก่ บั สื่ อลามกเหล่านี้ และอาจนาไปสู่
ปั ญหาอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่การศึกษาสมัยใหม่ตอ้ งหาทางแก้ไข หรื อรับมือกับเทคโนโลยี
ในรู ปแบบดังกล่าว
1.4 การฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Funds Transfers) และการชาระเงินเนื่องจากการพาณิ ชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
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1.5 การหลอกลวงใ นการขายสิ นค้าและการลงทุนผ่านทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น
กรณี การส่ งอีเมล์มาหาเหยือ่ โดยแจ้งว่าเหยือ่ เป็ นผูไ้ ด้รับเงินรางวัล ให้เหยือ่ โอนเงิน ค่าเปิ ดบัญชี และ
ค่าธรรมเนียมไปให้ (สุ มนทิพย์, 2550)
2. การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นต่อคอมพิวเตอร์
2.1 การทาลายและการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการเจาะเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยไม่มีอานาจ (Hacking) ก่อให้เกิด ความเสี ยหาย ได้แก่ อันตรายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งส่ งผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต มีการรังควานก่อความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเครื่ อง
นักเจาะระบบบางกลุ่มคอยเจาะระบบเพื่อโจรกรรมข้อมูลทาให้ระบบล่ม หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ๆ เช่น การ เจาะข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาลและปรับเปลี่ยนข้อมูลในประวัติคนไข้ หมู่เลือด โรค
ประจาตัว เพื่อการปองร้ายคนไข้ เป็ นต้น
3. การใช้คอมพิวเตอร์ หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.1 การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น การทาซ้ า (Copy) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ปลอมแปลงสื่ อมัลติมีเดีย จากการจัดอันดับของ International Data Corporation (IDC) (ดรุ ณ, 2550)
พบว่า 4 ประเทศแรกที่มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ (Copyright) สู งที่สุดในเอเชียแปซิ ฟิก ได้แก่ เวียดนาม
อินโดนีเซี ย จีน และไทย ตามลาดับ ส่ งผลให้ภาพพจน์ของประเทศไทยตกต่า ในเรื่ องของการเคารพ
สิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่มกั เข้าใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นข้อมูลสาธารณะ ซึ่ งในความ
เป็ นจริ งแล้ว อาจเป็ น ข้อมูล ที่หน่วยงานเปิ ดเผยให้บุคคลทัว่ ไป ได้รับทราบ แต่ไม่อนุญาตให้นา
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ โดยมิได้รับอนุญาต การกระทาที่ละเมิด ถือเป็ นความผิด เช่นเดียวกับการลอก
เลียนซอฟต์แวร์
3.2 การสกัดหรื อดักเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การดัก ฟังข้อมูลทางการค้า
หมายเลขบัตรเครดิต ศูนย์วจิ ยั Panda Labs รายงานว่า ร้อยละ 20 ของโทรจันที่ตรวจพบในปี 2006
เป็ นโทรจันที่ขโมยข้อมูลธนาคาร (Banker Trojan) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเข้าขัดจังหวะการเข้าถึง
เว็บไซต์ของธนาคาร แล้วขโมยข้อมูลที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้าสู่ หน้าเว็บ (อันซีน, 2550) ในประเทศไทยมี
ประกาศเตือนจากเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation : DSI)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 “แจ้งเตือนเว็บไซต์เลียนแบบ ธุรกรรมธนาคารอินเทอร์เน็ต ( Internet
Banking) ของธนาคาร แห่งหนึ่ง เพื่อหลอกลวงเอาข้อมูล หมายเลข และรหัสลูกค้าธนาคาร (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ, 2550)
3.3 การฉ้อโกงในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเจาะเข้าเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของธนาคารแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรื อโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง
(สถาบัน
กฎหมายอาญา, 2550)
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รายงานจากศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ท)
(ณัฐพล, 2550) ระบุวา่ ผลสารวจจานวนการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในช่วงเดือนมกราคม –
กันยายน 2547 รวมทั้งสิ้ น 9 เดือน มีจานวนคดีท้ งั หมด 340 คดี แตกต่างจากปี 2546 ทั้งปี ที่สารวจ
พบเพียง 260 คดี ดร.ชฎามาศ ธุ วะเศรษฐกุล ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “จากสถิติการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2547 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในประเทศ
ไทย จะมีความรุ นแรงมากขึ้น”
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของคาว่า “จริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณ ” ซึ่ง
เป็ นเสมือนตัวแทนของมาตรฐานจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ หรื อ
เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ ในทางบวก (Gotterbarn, 1999) โดยเชื่อว่าเหตุผลสาคัญ ประการหนึ่งที่ทาให้
ปั ญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้นมาจากการไร้ซ่ ึ งจริ ยธรรมของผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิ พย์ โรจนสุ นนั ท์ แห่งโรงพยาบาล
รามาธิ บดีได้กล่าวไว้ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
:
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมยุคไอที (สถาบันกฎหมายอาญา, 2550) ว่า “คนเก่งคน
ฉลาดนาวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เหตุใดจึงไม่คิดถึงผลเสี ยแล้วป้ องกันตั้งแต่เริ่ มต้น เหตุใดจึงรอ
ให้มีร่างกฎหมายซึ่ งตามจับไม่ทนั และคนยิง่ เก่งยิง่ ฉลาดก็ห าช่องทางหนี ซึ่ งหมายความว่าต่อจากนี้
ไปสถาบันที่ฝึกสอนไม่วา่ จะเป็ นวิศวะหรื อที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ น่าจะต้องผลักดันให้เปลี่ยนจาก
อาชีพเป็ นวิชาชีพ เช่นหมอและนักกฎหมายคือต้องมีจริ ยธรรม ถ้ารอให้มีกฎหมายคงไม่ทนั ”
ขณะนี้ในประเทศจีนได้มีการร่ างหลักสู ตรเพื่อให้เกิดจริ ยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ โดย
สอนเด็กว่าการใช้คอมพิวเตอร์ มีจริ ยธรรม มีกฎเกณฑ์ การศึกษาเป็ นเรื่ องสาคัญ (สถาบันกฎหมาย
อาญา, 2550) จากภาวะวิกฤตคุณธรรมของเยาวชนไทยซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นวิกฤตเร่ งด่วนที่ทุกฝ่ ายควร
ร่ วมมือกันแก้ไข กระทรวงศึกษาธิ การมีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการศึกษาให้มุ่งเน้น “คุณธรรมนาความรู้ ” ซึ่ง เชื่อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยแก้ไขวิกฤต
ของเยาวชนไทยในครั้งนี้ได้ และจากการสารวจกลุ่มผูป้ กครองจานวน
1,240 คน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยสวนดุสิตโพล (2550) ในเรื่ องความห่วงใยของผูป้ กครองต่อ
วัยรุ่ นนั้น ผูป้ กครองต้องการให้รัฐบาล ดาเนินการเพื่อ ให้วยั รุ่ นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต
อันดับแรกคือ ให้มีการสอนเรื่ องจริ ยธรรม ศีลธรรม และปลูกจิตสานึกที่ดีให้กบั วัยรุ่ น และเมื่อวันที่
10 มกราคม 2550 ได้มีหนังสื อจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทุก
แห่ง มีการเรี ยนการสอนศาสนาทุกระดับชั้น โดยให้เป็ นวิชาบังคับเพื่อให้ชุมชนมีท้ งั คุณธรรมและมี
หลักธรรมทางศาสนา
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จากประเด็นปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และประเด็นปัญหาด้านวิกฤตคุณธรรมของ
เยาวชนไทยนั้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั เล็งเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องของการศึกษาความต้องการด้าน
จริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นศึกษาสภาพปั ญหาปั จจุบนั ตั้งแต่การ
คัดเลือกนักศึกษา รู ปแบบการเรี ยนการสอนด้านจริ ยธรรม ไปจนถึงการวัดผลการสาเร็ จการศึกษาว่า
ในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการสอดแทรกความรู ้ดา้ นจริ ยธรรมหรื อไม่อย่างไร ตลอดจน
สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ประจาที่สอนในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านความต้องการด้านจริ ยธรรมในหลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์ โดยหวังว่าผลที่ได้
จากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
จริ ยธรรม ในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการยับยั้งชัง่ ใจต่ออบายมุขต่าง ๆ ที่จะนามาซึ่ งความเสื่ อมทราม
ในจิตใจ โดยสามารถดารงตนอยูไ่ ด้ในสังคมด้วยคุณงามความดีตามแบบวัฒนธรรมและครรลอง
ของไทย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั
1.2.2 เพื่อศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมใน
หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.3.1 เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนหรื อกาหนดแนวทางที่จะพัฒนานักศึกษา
ทั้งใน ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทาง ด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3.2 เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถควบคู่กบั การมีคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3.3 เป็ นการนาเสนอข้อมูลให้กบั อาจารย์ และนักศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู ้และส่ งเสริ มให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริ ยธรรม
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1.3.4 เป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
และเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ต่อไป
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และนักศึกษาในสาขา วิชา
ด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 10 สถาบันการศึกษา
22 คณะวิชา ดังนี้
1.4.1.1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.4.1.1.1.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.4.1.1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.4.1.1.3.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.3.3 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1.4.1.1.3.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4.1.1.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.4.1.1.4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.1.1.4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.5 มหาวิทยาลัยมหิดล
1.4.1.1.5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.6 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
1.4.1.1.6.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4.1.1.7.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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1.4.1.1.8.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.4.1.1.8.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.8.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4.1.1.8.4 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1.4.1.1.9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.4.1.1.9.1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.4.1.1.9.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4.1.1.9.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4.1.1.9.4 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1.4.1.1.10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1.4.1.1.10.1 คณะสถิติประยุกต์
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 ความต้องการ (Requirement) หมายถึง อยากได้ ใคร่ ได้ ประสงค์ เป็ นความแตกต่างหรื อ
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาพปั จจุบนั กับความคาดหวังด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
1.5.2 คุณธรรมจ ริ ยธรรม (Ethical) หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติ ปฏิบตั ิ ศีลธรรม
กฎศีลธรรม ความดีงามทางสังคมมนุษย์ จาแนกแยกแยะว่าสิ่ งไหนถูกและสิ่ งไหนผิด โดย คุณธรรม
จริ ยธรรมอาจแยกย่อยได้อีก เช่น คุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ต
1.5.2.1 คุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพ หมายถึง เป้ าหมายของวิชาชีพและวิธีทางปฏิบตั ิที่
ประมวลขึ้นเป็ นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่ งผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพเมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วจะมีผลบังคับให้
ต้องปฏิบตั ิตามโดยศักดิ์ศรี ของตนเองและวิชาชีพ ถือเป็ นข้อบังคับภายในจิตใจที่พึงมี
1.5.2.2 คุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง หลักการของความ
ประพฤติที่ได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสาหรับการใช้อินเทอร์ เน็ตในด้านต่าง ๆ
1.5.3 หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน
การศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งคณะวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถิติประยุกต์
1.5.4 อุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับสู งกว่ามัธยมศึกษา
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1.5.5 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ทวั่ โลก ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่ อสารถึงกันได้
ทางอีเมล์ สามารถสื บค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้
1.5.6 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) หมายถึงการกระทาใด ๆ ที่เป็ นความผิด
ต่อกฎหมายอาญา ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการกระทาความผิด
โดยการกระทาดังกล่าวทาให้ผเู ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหายและทาให้ผกู ้ ระทาความผิดได้รับ
ผลประโยชน์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
คาว่าคุณธรรม และจริ ยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกันมาก จึงมักใช้รวมกันเป็ นคาว่า
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีผใู ้ ห้คานิยามความหมายไว้ ดังนี้
ประภาศรี
(2540) กล่าวว่า คุณธรรม (Moral) คือหลักธรรมจริ ยาที่สร้างความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี
ในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใ จอยูใ่ นขั้นสมบูรณ์จนเ ต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุ ข ความ
ยินดี การกระทาที่ดียอ่ มมีผลิตผลของความดีคือความชื่นชมยกย่อง ในขณะที่กระทาความชัว่ ย่อมนา
ความเจ็บปวดมาให้ การเป็ นผูม้ ีคุณธรรม คือ การปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบที่ดีงาม ความเข้าใจในเรื่ องการ
กระทาดีมีคุณธรรมเป็ นเกณฑ์สากลที่ตรงกัน เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน ไม่ลกั ขโมย
ไม่ประพฤติผดิ ในกาม เป็ นต้น สภาพการณ์ของการกระทาความดีคือ ความเหมาะสม ความควรต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถสั่งสอนอบรมให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง
มีสติสัมปชัญญะ รับผิดชอบชัว่ ดีตามทานองคลองธรรม มีจิตใจลักษณะนิสัยหรื อความตั้งใจที่ดีงาม
ปรี ช า (2536) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้วา่ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
ที่ฝังลึกในจิตใจของบุคคล
ดวงเดือน
และเพ็ญแข (2520) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะ
ของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติประเภทใด
ประเภทหนึ่งใน 2 ประเภท คือ เป็ นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยูใ่ นสังคมนั้น หรื ออีกประเภทคือ
ลักษณะที่สังคมไม่ตอ้ งการให้มีอยูใ่ นสังคม เป็ นการกระทาที่สังคมลงโทษ ซึ่ งผูม้ ีจริ ยธรรมสู ง คือ
ผูท้ ี่มีลกั ษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังน้อย
พระราชวรมุนี (2530) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง การดาเนินชีวติ ความเป็ นอยู่ การยังชีวติ ให้
เป็ นไป การครองชีพ การใช้ชีวติ การเคลื่อนไหวของชีวติ ทุกแง่ ทุกด้าน ทุกระดับ ทั้งทางกาย
ทางวาจา ทางใจ ทั้งด้านส่ วนตัว ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านจิต ด้านปั ญญา
ประภาศรี (2540) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยให้อยูใ่ นครรลองของคุณธรรมหรื อศีลธรรม คุณค่าทางจริ ยธรรมชี้ให้เห็นความเจริ ญ
งอกงามในการดารงชีวติ อย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล ที่มีลกั ษณะทางจิตใจที่
ดีงามอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่นอ้ มนาให้บุคคลมุ่งกระทาความดีละเว้นความชัว่ มีแนวทางความ
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ประพฤติอยูใ่ นเรื่ องของความดี ความถูกต้อง ความควรในการปฏิบตั ิตน เพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่าง
สงบเรี ยบร้อยและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์
อันดี โดยมีสานึกที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์
วิทย์ (2538) ได้ให้ความหมายของจริ ยธรรมไว้วา่ จริ ยธรรม หมายถึง เรื่ องเกี่ยวกับการวินิจฉัย
แยกแยะเกี่ยวกับคุณค่าของความประพฤติในสังคม ว่าพฤติกรรมอย่างไรถือว่าถูกต้องหรื อดี
หรื อควรประพฤติ และพฤติกรรมอย่างไรถือว่าผิดหรื อไม่ดี โดยมีการกาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ คุณธรรมจริ ยธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่มีอยูภ่ ายในจิตใจ เป็ นสิ่ งที่
คอยยับยั้งชัง่ ใจต่อการกระทาความผิด เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อให้สังคมมีความ
สงบสุ ข
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับ คุณธรรมและจริยธรรม
มีผเู ้ สนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรมไว้เป็ นจานวนมาก สามารถ
ประมวลได้ดงั นี้
2.2.1 ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมของเอ็กเซลล์ (Exell, 1998)
คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นการศึกษาการประพฤติตวั ของคนในสิ่ งถูกและสิ่ งผิด การกระทา
ต่างๆ อาจจะพิจารณาว่าถูกหรื อผิด แล้วแต่วา่ เป็ นความตั้งใจของแต่ละบุคคล ทฤษฎีที่อยูบ่ นฐาน
ของที่เกิดขึ้นเนื่องมาแต่เหตุใดเหตุหนึ่ง (เนื่องมาจากเหตุและปัจจัย) ของการกระทา คือทาสิ่ งดีหรื อ
เลว คาถามหลักที่สาคัญในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมข้างหนึ่งคือเป็ นความดีที่แท้จริ งหรื อไม่ หรื อเป็ น
เพียงความดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่พบเห็นเท่านั้น แบ่งเป็ น 2 ทฤษฎี คือ
2.2.1.1 ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมที่อยูบ่ นฐานของความตั้งใจ
ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมที่อยูบ่ นฐานของความตั้งใจของแต่ละบุคคลถือการตั้งใจกระทาสิ่ ง
นั้นเป็ นหลัก การกระทาทุกอย่างจะดีหรื อชัว่ อยูท่ ี่การตั้งใจที่เรี ยกว่าเจตนา ถ้ามีเจตนากระทาความดี
ด้วย กาย วาจา ใจ สามารถตัดสิ นได้วา่ การกระทานั้นถูกต้องหรื อไม่ ความตั้งใจทาดีจะเป็ นความดีที่
แท้จริ ง การกระทาทุกอย่างคือทาสิ่ งดี หรื อปราศจากความสนใจเนื่องมาจากเหตุและปัจจัยเมื่อมัน
เป็ นไปตามกฎของธรรมชาติ ปั ญหาหลักที่สาคัญในทฤษฎีเหล่านี้คือ รู ้วา่ อะไรคือสิ่ งที่ดีก็จะทาสิ่ งที่
ดีน้ นั
ศาสนาทุกศาสนา สอนให้รู้วา่ อะไรคือสิ่ งที่ถูกแท้จริ งและอะไรคือสิ่ งที่ผดิ จากการสอนของ
ครู พระและผูเ้ คร่ งศาสนา หรื อจากหนังสื อทางศาสนา อย่างไรก็ตาม หลักศาสนาทั้งหมดสอนคน
ให้ เป็ นคนดีมีคุณธรรมจริ ยธรรม แต่ไม่ได้สรุ ปเป็ นข้อตกลงในลักษณะเป็ นหลัก
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ปิ ดกั้น ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ยธรรมของศาสนาในแนวทางร่ วมกันโดยทัว่ ไป เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจที่จะปฏิบตั ิตวั เป็ นคนดีของทุกศาสนาได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงเป็ นการ
นักคิดด้านปรัชญาส่ วนหนึ่งมีแนวคิดว่า คนเรามีความสามารถที่จะรู ้การกระทาในสิ่ งที่ถูก
และผิดโดยกาเนิด เป็ นสิ่ งที่ธรรม ชาติให้มากับทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูใ่ นโลกนี้อยูแ่ ล้ว และทุกคน
สามารถรับรู ้ได้อย่างเท่าเทียมกัน สิ่ งที่เป็ นเรื่ องยาก ก็คือการหามาตรฐานว่าอะไรคือสิ่ งที่ถูกและ
อะไรคือสิ่ งที่ผดิ
หลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่แท้จริ งต้องเป็ นสากล ตัวอย่างเช่น กฎที่อนุญาตให้ ยกเลิกคาสัญญา
ได้หากคู่สัญญา ไม่อยูก่ บั ร่ องกับรอยใน ขณะทาสัญญา อย่างไรก็ตามบรรทัดฐานเหล่านี้ยงั ไม่
เพียงพอ ตัวอย่างเช่น กฎของการขับรถ บางประเทศต้องขับรถชิดซ้ายของถนน บางประเทศต้องขับ
รถชิดขวาของถนน หากยึดถือกฎต้องคงเส้นคงวา กฎการขับรถก็ตอ้ งชิดถนนด้านเดียวกันถือเป็ น
สากลเหมือนกันทัว่ โลก แต่จะเห็นว่ากฎนี้ไม่มีความชัดเจน และไม่ใช่กฎที่เป็ นมาตรฐานของการ
ขับรถ ไม่ได้ใช้กนั ทัว่ โลก
2.2.1.2 ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมที่อยูบ่ นฐานของสิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่องมาแต่เหตุและปั จจัย
ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมบางทฤษฎีมาจากฐานของ สิ่ ง ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุและปั จจัย
ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่าสิ่ งที่ถูกจะสื บเนื่องมา จากเหตุ ที่ดี และสิ่ งที่ผดิ จะสื บเนื่อง จากเหตุที่เลวร้าย
ทฤษฎีเหล่านี้เห็นว่าเป็ นความสุ ขในการทาสิ่ งทีดี ความดีน้ ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับความสุ ข
เพราะว่าความสุ ขของคนบางคนอยูบ่ นความทุกข์ของคนอื่น กฎของคุณธรรมจริ ยธรรมที่บอกเราว่า
จะรักษาความดีที่เนื่องมาจากเหตุและปั จจัยนี้ได้อย่างไร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คน้ พบโดยประสบการณ์และ
โดยการมีเหตุผลจากการรู้ขอ้ เท็จจริ ง
ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมบางทฤษฎีอยูบ่ นฐานของ สิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่องมา จากเหตุและปัจจัยที่
กระทา จึงเป็ นคากล่าวว่าที่เป็ นเช่นนี้เป็ นผลจากการกระทา ทฤษฎีเหล่านี้เป็ นการเน้นการกระทาที่มี
ความเมตตากรุ ณา การไม่มีความโลภ อย่างไรก็ตามหลักการของการเอาประโยชน์เพื่อตนเอง
กลายเป็ นจุดอ่อนที่ไม่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเห็นไม่ตรงกันทางกฎหมาย เพราะว่าการ
ตัดสิ นใจจะให้ขอ้ แนะนาด้วยประโยชน์ส่วนตัวแทนความดีของคนซึ่ งได้กลายเป็ นข้อขัดแย้งใน
ความคิด ความอ่อนแอของสังคม ทาให้เป็ นเรื่ องยากลาบากที่จะชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมที่มา
จากรากฐานของการกระทาความดี และถ้าทุกคนทาความดีก็จะสามารถนาสังคมให้มีความมัน่ คงได้
ทฤษฎีคุณธรรมจริ ยธรรมอื่น ที่มีรากฐานเนื่องมาจากเหตุและปั จจัยที่กระทา กล่าวว่าการ
กระทาสิ่ งที่ถูกจะสร้างความดีที่ยงิ่ ใหญ่แก่มวลมนุษยชาติจานวนมาก ปั ญหาของทฤษฎีน้ ีคือเราจะ
สามารถวัดความดีได้อย่างไร ปั ญหาอื่น ๆ คือการกระทาที่เอาประโยชน์จากบุคคลอื่นก็มีอยูไ่ ม่นอ้ ย
ตัวอย่างเช่น คนในหมู่บา้ นในชนบทเพียงจานวนน้อยที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
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จากพลังน้ า เพื่อให้ประโยชน์แก่ผคู ้ นจานวนมากในเมืองอุตสาหกรรม โดย การกระทาการต่อสู ้ของ
เขาเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณี แบบดั้งเดิมของหมู่บา้ นไว้จะถือเป็ นเรื่ องผิดหรื อไม่ผดิ
2.2.2 ทฤษฎีพฒั นาการทางคุณธรรมจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก (Kolberg, 1980)
ทฤษฎีพฒั นาการทางคุณธรรมจริ ยธรรมของโ คลเบอร์ก เป็ นขั้นตอนการพัฒนาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมของแต่ละบุคคล โดยเชื่อว่า การบรรลุนิติภาวะทางคุณธรรมจริ ยธรรมของบุคคลนั้นจะ
แสดงออกในทางการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เนื่องจากเหตุผลเชิงจริ ยธรรมไม่ข้ ึนอยูก่ บั กฎเกณฑ์
ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ โคลเบอร์กได้จาแนกพัฒนาการทางคุณธรรมจริ ยธรรมออกเป็ น
3 ระดับ มี 6 ขั้นที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้
2.2.2.1 ระดับที่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) เด็ก ๆ ที่อยูใ่ นระดับขั้นนี้
จะตอบโต้คุณธรรมจริ ยธรรมจากการอ้างอิงกลุ่มในสังคมของเขา ที่เป็ นเรื่ องพื้น ๆ คือ พ่อแม่ ใน
ลาดับขั้นนี้เด็ก ๆ จะยึดตนเองเป็ นที่ต้ งั อย่างสุ ดขีด มีพฒั นาการคุณธรรมจริ ยธรรมส่ วนตัว ตอบโต้
เพียงการลงโทษและการให้รางวัลเป็ นพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมการเป็ นคนดี โดยแบ่งเป็ น 2
ขั้น ดังนี้
2.2.2.1.1 ขั้นที่ 1.1 การหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษ บุคคลจะเลือกกระทา
หรื อไม่กระทาสิ่ งใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย จะยอมทาตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจ
เหนือตนโดยไม่มีเงื่อนไข ในขั้นนี้ พบในเด็กอายุระหว่าง 2-7 ปี
2.2.2.1.2 ขั้นที่ 1.2 การแสวงหารางวัล บุคคลเลือกกระทาในสิ่ งที่จะนาความ
พอใจมาให้ตนเท่านั้น ต้องการแลกเปลี่ยนจากสิ่ งที่ตนกระทาโดยมุ่งการตอบแทนทางกายและวัตถุ
มากกว่านามธรรม และไม่คานึงถึงความถูกต้องของสังคม พบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปี
2.2.2.2 ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ในลาดับนี้บุคคลจะกระทา
ตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตน เช่น ทาตามความคาดหวังของครอบครัว บุคคลจะเลียนแบบ
หรื อคล้อยตามบุคคลในกลุ่มเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม แต่ไม่คานึงผลที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้นและผลที่จะตามมาภายหลัง พบในผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 10-16 ปี โดยแบ่งแป็ น 2 ขั้น ดังนี้
2.2.2.2.1 ขั้นที่ 2.1 การทาตามผูอ้ ื่นที่ตนเห็นชอบ ในขั้นนี้บุคคลยังไม่เห็นตัว
ของตัวเอง มักทาตามการชักจูงของผูอ้ ื่น เพื่อคงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพอันดี พบในวัยรุ่ นตอนต้นอายุ
ระหว่าง 10-13 ปี
2.2.2.2.2 ขั้นที่ 2.2 การกระทาตามหน้าที่ของสังคม ขั้นนี้บุคคลจะรู ้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในฐานะที่เป็ นหน่วยหนึ่งของสังคม จึงถือว่าตนมีหน้าที่ทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สังคมกาหนดหรื อคาดหมาย พบในผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 13-16 ปี
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2.2.2.3 ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็ นระดับที่ตอ้ ง
ตัดสิ นข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการนามาพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสิ่ งใดสาคัญมากกว่ากันก็จะปฏิบตั ิตามนั้น มีหลักการของตนเองที่ถูกต้องและหลุดพ้นจาก
กฎเกณฑ์ของสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น ดังนี้
2.2.2.3.1 ขั้นที่ 3.1 การกระทาตามข้อตกลงของสังคมและคามัน่ สัญญา ในขั้น
นี้บุคคลจะเห็นความสาคัญของคนหมู่มาก ไม่ทาตนให้ละเมิดผูอ้ ื่น สามารถควบคุมใจตนเองได้
เคารพตนเองสามารถให้รางวัลและลงโทษตัวเองได้ เช่น เกิดความละอายใจหรื อภาคภูมิใจในการ
กระทาของตนเอง โดยไม่เกี่ยวกับการควบคุมจากภายนอกหรื อบุคคลอื่น มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เป็ นไปตามค่านิยมส่ วนตัวโดย ผสมผสานมาตรฐานการยอมรับจากสังคม และถือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นใหญ่ พบในบุคคลที่มีอายุ 16 ปี ขึ้น
ไป ได้แก่ วัยรุ่ นตอนปลายและผูใ้ หญ่
2.2.2.3.2 ขั้นที่ 3.2 ขั้นยึดหลักอุดมคติสากล เป็ นจริ ยธรรมขั้นสู งสุ ด แสดงถึง
การมีความรู ้ที่เป็ นสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน และมีความยืดหยุน่ ทางจริ ยธรรม
เพื่อจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย เป็ นอุดมคติที่ยงิ่ ใหญ่ มีความเคารพในความเป็ นมนุษย์ของคนแต่ละคน
และมีคติประจาใจในการเกรงกลัวต่อบาป
2.2.3 แนวคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรมจากบทความของมานูแอล และคณะ (Manuel, Claire,
Thomas and Meyer, 1987)
คุณธรรมจริ ยธรรมสามารถสอนได้จริ ง จากบทความเรื่ อง “คุณธรรมจริ ยธรรมสามารถสอน
ได้หรื อไม่ ในมุมมองจากงานวิจยั ของเจมส์ เรสท์ (James Rest) ซึ่ งเป็ นนักจิตวิทยาได้กล่าวถึง
บทความตีพิมพ์ในวารสารเดอะ วอล์ล สตรี ท (The Wall Street Journal) ได้กล่าวว่าการเปิ ดการ
สอนวิชาคุณธรรมจริ ยธรรมไม่มีประโยชน์เพราะคุณธรรมจริ ยธรรมไม่สามารถสอนได้ และมีผอู ้ ่าน
วารสารเดอะ วอล์ล สตรี ท ซึ่ งขณะนั้นที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการสอนคุณธรรมจริ ยธรรมได้ออกมา
เขียนบทความตอบโต้ในเรื่ องนี้ โดยผูเ้ ขียนได้บอกถึงแนวคิดของนักปรัชญา คือโซเครตีส
(Socrates) ที่กล่าวไว้ที่เมืองเอเธน 2500 ปี ก่อนหน้านี้ ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า “คุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นเรื่ องที่ทุกคนต้องประพฤติและจาต้องกระทาและความรู้เรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมสามารถสอน
ได้” ในมุมมองจากงานวิจยั ของเจมส์ เรสท์ ได้สรุ ปเทคนิคการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นหัวข้อหลักที่สาคัญไว้ดงั นี้
2.2.3.1 การแสดงออกที่ปรากฏของคนวัย 20 – 30 ปี ในปัจจุบนั เป็ นเรื่ องที่สาคัญของ
การสอนเพื่อสร้างกลยุทธ์การแก้ปัญหาพื้นฐานในเนื้อหาด้านจริ ยธรรมของคน
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2.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริ ยธรรมจะเชื่อมโยงกับพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง
ที่วา่ บุคคลจะรับรู ้สังคมอย่างไร เขาและเธอจะมีบทบาทในสังคมอย่างไร
2.2.3.3 การเปลี่ยนแปลง ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กบั จานวนปี
ของการศึกษาภาคปกติ (ทาการสอนได้ท้ งั ระดับวิทยาลัย ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ และระดับ
มหาวิทยาลัย)
2.2.3.4 ความพยายามจัดการศึกษาแบบทางการในหลักสู ตรมีอิทธิพ ลต่อการ รับรู้ถึง
ปัญหาคุณธรรมจริ ยธรรม และมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลที่สามารถแสดง
ถึงผลกระทบของการกระทา
2.2.3.5 การศึกษาชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของคนมีอิทธิ พลจากการรับรู ้คุณธรรม
จริ ยธรรม และการตัดสิ นใจต่าง ๆ ทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
นอกจากนี้ มีงานวิจยั จานวนมากที่มีแรงดลใจจากงานของลอเรนซ์ โคลเบอร์ก นักจิตวิทยา
ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ซึ่ งเป็ นบุคคลแรกที่มองเห็นความสามารถของบุคคลที่จะเรี ยนรู ้เนื้อหา
คุณธรรมจริ ยธรรมและสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้สูงขึ้นได้ภายหลังการศึกษา จากที่เมื่อ
คนเราอายุมากขึ้น โคลเบอร์ กได้พบว่าบุคคลมีความสามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาคุณธรรมจริ ยธรรมซึ่ ง
ไม่ใช่การสอนแบบเป็ นทางการเท่านั้น ยังสามารถเรี ยนรู ้แบบไม่เป็ นทางการด้วย นอกจากนั้นยัง
พบว่าระดับขั้นของการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของคนจะพัฒนาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตด้าน
ร่ างกายในวัยต่าง ๆ ทาให้คนมีความสามารถในการคิด มีการพัฒนาตนเองในระดับขั้นทางคุณธรรม
จริ ยธรรมในระดับสู งขึ้นได้
สิ่ งหนึ่งที่โคลเบอร์ กให้ความเห็นว่าสาคัญยิง่ ในการ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม ก็คือ การให้
การศึกษา โคลเบอร์กได้คน้ พบการสอนคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาของเขา ซึ่งนาหัวเรื่ องข่าวสารที่
เกิดขึ้นมากมายมาเป็ นตัวอย่างการอภิปรายในชั้นเรี ยนเพื่อเปิ ดมุมมองที่กว้างมากขึ้น จึงเป็ นการท้า
ทายความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างมาก เขาพบว่านักศึกษามีความตั้งใจที่จะยกระดับ
ขั้นคุณธรรมและจริ ยธรรมของตนเองให้สูงขึ้น นอกจากนั้นโคลเบอร์ กยังได้นาผลงานการวิจยั จาก
นักวิจยั คนอื่น ๆ มาทบทวนและให้ขอ้ สนับสนุนด้วย
2.2.4 แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของคิทเชนเนอร์ (Kitchener, 1986)
คิทเชนเนอร์ เชื่อว่าหากปฏิบตั ิตามหลักทั้ง 5 ประการดังต่อไปนี้ จะทาให้บุคคลตัดสิ นใจอย่าง
มีคุณธรรมจริ ยธรรม
2.2.4.1 เคารพในความมีเสรี ภาพ บุคคลมีสิทธิในการตัดสิ นใจว่าจะดารงชีวติ อยูอ่ ย่างไร
จึงเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ ื่นไม่ควรไปรบกวนความสุ ขหรื อสวัสดิภาพส่ วนบุคคลของคนอื่น
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2.2.4.2 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผอู ้ ื่น เป็ นภาระผูกพันที่จะปรับปรุ งและยกระดับ
ความผาสุ กให้คนอื่น เป็ นการยากที่จะปลูกจิตสานึกด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่นกับทุกคนในสังคม
2.2.4.3 สร้างประโยชน์ให้ผอู้ ื่น เป็ นภาระผูกพันที่จะปรับปรุ งแล ะยกระดับความผาสุ ก
ให้คนอื่น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยากในการปลูกฝังค่านิยมเพื่อส่ วนรวมในตัวของแต่ละบุคคล
2.2.4.4 มีความยุติธรรมในการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นโดยเท่าเทียมกันทุกคน
2.2.4.5 มีความซื่อสัตย์ สิ่ งหนึ่งคือรักษาสัญญาต่าง ๆ บอกข้อเท็จจริ ง อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี รักษาไว้ซ่ ึ งการเคารพต่อผูอ้ ื่นเกี่ยวกับหน้าที่ความเป็ นพลเมืองดี รักษาไว้ซ่ ึ งความยุติธรรม
2.2.5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(ไพฑูรย์ สมสุ ข และวัชนีย,์ 2548)
ประกอบด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้
2.2.5.1 คุณธรรมจริ ยธรรม – พื้นฐาน (Ethics – Basic) มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
เสี ยสละ มีวฒั นธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บัณฑิตที่มีคุณลักษณะคุณธรรมจริ ยธรรม
ระดับพื้นฐาน ในขั้นแรกจะต้องเป็ นคนที่มีวนิ ยั ในตนเอง รู ้จกั หน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความซื่อสัตย์ เสี ยสละ มีศีลธรรม มีจิตใจเป็ นคนรักประชาธิปไตย มีความเป็ น
ไทย มีความรักในศิลปะ ดนตรี มีวฒั นธรรม มีจิตใจส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก มีจิตสานึกต่อส่ วนรวม รักความก้าวหน้า มีความซื่ อสัตย์ต่ออาชีพ มีวฒ
ุ ิภาวะ
ตระหนักถึงแนวทางการดารงชีวติ ในสังคม มีทกั ษะชีวติ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สามารถที่จะ
อยูร่ ่ วมกับคนอื่นในสังคมได้ และมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
2.2.5.2 คุณธรรมจริ ยธรรม – ก้าวหน้า (Ethics – Advanced) เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจ
ผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก บัณฑิตนอกจากจะต้องมีระดับของการมีคุณธรรมจริ ยธรรมระดับพื้นฐานแล้ว
ยังต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม จะต้องเข้าใจผูอ้ ื่น คือมีความคิดรอบคอบ มีการไตร่ ตรอง มี
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก
2.2.5.3 คุณธรรมจริ ยธรรม – เชิงรุ ก (Ethics – Proactive) ส่ งเสริ มและชี้นาสังคมให้
ตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมระดับเชิงรุ ก นอกจาก
จะมีคุณธรรมจริ ยธรรมระดับพื้นฐาน และเป็ นแบบอย่างมีดีแล้วยังจะต้องสามารถชี้นาชักจูงให้ผอู ้ ื่น
คล้อยตามในการทาความดีให้เห็นถึงความดีที่จะนาพามาซึ่ งความสงบสุ ข เป็ นผูท้ ี่สามารถชี้นา
สังคมได้ โดยที่จะชี้นาให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของการที่จะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม
2.2.5.4 คุณธรรมจริ ยธรรม – เป็ นเลิศ (Ethics – Excellent) อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม การที่มี
คุณธรรมจริ ยธรรมระดับเป็ นเลิศ น อกจากจะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมระดับพื้นฐาน และการเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ กับสังคม และจะต้องสามารถชักนา และชักจูงให้คนในสังคมทาความดีแล้วนั้น
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บัณฑิตจะต้องมีความเสี ยสละ คาว่า เสี ยสละในระดับนี้จะเป็ นไปในลักษณะที่อุทิศความสุ ขส่ วนตน
เพื่อสังคมโดยรวม ซึ่ งผูท้ ี่จะมีคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับนี้น้ นั จะต้องมีความพร้อมทั้งร่ างกายและ
จิตใจ เพราะจะต้องเสี ยสละความสุ ขส่ วนตนเพื่อประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ เช่น การเสี ยสละ
อวัยวะให้กบั การแพทย์ที่จะให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ศึกษา หรื อการบริ จาคไต การบริ จาคดวงตา สิ่ ง
เหล่านี้ผทู ้ ี่จะทาได้จะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมระดับเป็ นเลิศ ถ้าบัณฑิตมีคุณธรรมจริ ยธรรมใน
ระดับนี้ได้จะเป็ นประโยชน์และทาให้การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและสงบสุ ขทั้งใน
สังคมท้องถิ่นและสัมคมโลก
2.3 ขอบเขตเนือ้ หาการสอนและการจัดกิจกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม (สานักงานเลขานุการ
กรมอาชีวศึกษา, 2542)
2.3.1 ขอบเขตเนื้อหาการสอนและการจัดกิจกรรมคุณธรรม พื้นฐานของคนดี
10 ประการ
ประกอบด้วย ด้านวินยั ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านทักษ ะทางสังคม ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง ด้านความสนใจใฝ่ รู ้ ด้านความขยัน ด้านการประหยัด
อดออม และด้านการละเว้นสิ่ งเสพติด
2.3.2 ขอบเขตเนื้อหาการสอนและการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมที่ตอ้ งการปลูกจิตสานึกเฉพาะ
เรื่ อง ประกอบด้วยการปลูกจิตสานึกให้กบั นักศึกษา 12 เรื่ อง ดังนี้
2.3.2.1 การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.3.2.2 การแต่งกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.3.2.3 การมีวนิ ยั ในชั้นเรี ยน
2.3.2.4 การมีวนิ ยั จราจร
2.3.2.5 การมีวถิ ีชีวติ ประชาธิปไตย
2.3.2.6 การมีคุณธรรมและปฏิบตั ิตามหลักของศาสนาที่นบั ถือ
2.3.2.7 การปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทแบบไทย
2.3.2.8 การปฏิบตั ิตนในการเข้าใจทักษะสังคม การเรี ยงลาดับก่อน-หลัง
2.3.2.9 การประหยัดอดออม
2.3.2.10 การมีวนิ ยั อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.3.2.11 การไม่พวั พันยาเสพติด
2.3.2.12 การมีวนิ ยั ในการสอบ
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2.3.3 แนวคิดระบบการพัฒนาคนของพระธรรมปิ ฎก (2549)
ระบบการพัฒนาคน ต้องเป็ นการพัฒนาคนเต็มทั้งคน ครบพร้อมกันทั้งระบบที่มี 3 ด้าน คือ
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านแห่งการดาเนินชีวติ นั้นมีความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็ นปั จจัย
ส่ งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน กล่าวคือเป็ นระบบแห่งไตรสิ กขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปั ญญา
ในที่น้ ีจะกล่าวเฉพาะจุดที่พึงพัฒนาในแต่ละด้านเป็ นตัวอย่าง
2.3.3.1 พฤติกรรม พฤติกรรมที่ดีเป็ นช่องทางให้จิตใจพัฒนา และช่วยให้ปัญญางอกงาม
อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน แต่เป็ นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูล โดยเน้น
ประเด็นต่อไปนี้
2.3.3.1.1 พฤติกรรมทัว่ ไป ให้ความสาคัญพิเศษแก่พฤติกรรมเคยชิน โดยใช้
แบบอย่างที่ดี วินยั และวัฒนธรรม ถ้าพฤติกรรมเคยชินที่ไม่เกื้อกูลเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยากมาก เช่น
เรื่ องวินยั ในท้องถนน เป็ นต้น เพราะฉะนั้นจึงให้การสร้างพฤติกรรมเคยชินเป็ นจุดเน้นข้อแรก และ
จุดเน้นนี้ก็โยงไปหาเป้ าหมายแรกคือ เด็ก สาหรับคนโตแล้วก็พยายามทาไป ได้เท่าไรก็เท่านั้น บาง
เรื่ องอาจจะต้องยอมปล่อยทิ้งไปทั้งรุ่ น แต่สาหรับเด็กต้องทาให้ได้ ทั้งในบ้านและในโรงเรี ยน
โดยเฉพาะในยุคที่ตอ้ งเร่ งแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม มีขอ้ ปฏิบตั ิอะไรที่ควรกระทาเป็ นกิจวัตรเป็ นนิสัย
ในการช่วยสิ่ งแวดล้อม ก็ช่วยกันคัดเลือกมา แล้วจัดเข้าในระบบวินยั แห่งชีวติ ประจาวัน
ในครอบครัว เป็ นต้น ให้เป็ นของติดตัวและเป็ นพฤติกรรมประจาตัวต่อไประยะยาว ถ้าสาเร็ จก็จะ
ยืนตัวเป็ นวิ ถีชีวติ ของสังคม จนกระทัง่ เป็ นวัฒนธรรม เมื่อจริ ยธรรมลงตัวกลายเป็ นวัฒนธรรมแล้ว
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนก็สาเร็ จได้
2.3.3.1.2 พฤติกรรมในการทามาหาเลี้ยงชีพ เป็ นส่ วนใหญ่ของเวลาและชีวติ
ของแต่ละบุคคล จึงควรพุง่ เป้ าการพัฒนาคนมาที่การทามาหาเลี้ยงชีพ ให้เป็ นสัมมาอาชีวะ โดยเป็ น
การหาเลี้ยงชีพที่สุจริ ต ไม่เบียดเบียนก่อเวรภัยทาลายผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อม แต่ให้เป็ นการหาเลี้ยงชีพ
ที่ช่วยแก้ปัญหา สร้างสรรค์เกื้อกูลสังคมและธรรมชาติ นอกจากพัฒนาความรู ้ความสามารถความมี
ฝี มือชานิชานาญในการอาชีพนั้น ๆ แล้ว ข้อสาคัญต้องให้พฤติกรรมในการประกอบอาชีพเป็ นไป
ในแนวทางที่มุ่งให้เกิดผลที่เป็ นวัตถุประสงค์ของวิชาชีพนั้น ๆ อย่างแท้จริ ง พร้อมทั้งใช้พฤติกรรม
ในการประกอบอาชีพนั้นเป็ นโอกาส หรื อเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวติ ของคนผูน้ ้ นั เอง
2.3.3.1.3 พฤติกรรมเศรษฐกิจทัว่ ไป เช่น การกิน การใช้จ่ายซื้ อหา การเตรี ยม
อาหาร การกาจัด สิ่ งปฏิกลู ซึ่ง ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมมาก จึงควรฝึ กฝน
พัฒนาให้มีพฤติกรรมเศรษฐกิจทุกอย่างในทางที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ และเกื้อกูลสภาพแวดล้อม
เช่น ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค การซื้ อหาปั จจัยสี่ และสิ่ งของเครื่ องใช้โดยมุ่งเอาคุณค่า
แท้จริ ง การไม่เสพสิ่ งเสพติดมึนเมา เป็ นต้น
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2.3.3.1.4 พฤติกรรมในการหาความสุ ขก็เป็ นที่มาสาคัญของปั ญหาการพัฒนา
คนที่ไม่พฒั นามักหาความสุ ขด้วยการเบียดเบียนก่อทุกข์
หรื อให้ทุกข์แก่ผอู ้ ื่นและทาลาย
สิ่ งแวดล้อม จึงควรพัฒนาให้คนรู ้จกั หาความสุ ขด้วยพฤติกรรมที่เกื้อกูล ความสุ ขที่อิงธรรมชาติ หา
ความสุ ขแบบประสาน และความสุ ขจากการให้ความสุ ข ซึ่ งต้องอาศัยการพัฒนาด้านจิตใจสู งขึ้นไป
2.3.3.1.5 ส่ งเสริ มพฤติกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนาคน หรื อพัฒนาชีวติ ของ
บุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็ นฐานของการพัฒนาจิตใจและปั ญญา ซึ่ งจะทาให้ชีวติ เหิ นห่างจาก
การเบียดเบียนอย่างเป็ นไปเอง เช่น การไปค้นคว้าหาความรู ้ เป็ นต้น
2.3.3.1.6 ชีวติ ของคนทัว่ ไป มีเป้ าสัมพันธ์อยูท่ ี่วตั ถุมาก และเป็ นความสัมพันธ์
ในแง่การแสวงหาและการเสพ โดยมุ่งได้มุ่ง รับ พฤติกรรมจึงโน้มเอียงไปในทางเบียดเบียนได้มาก
การพัฒนาคนขั้นต้นมุ่งสร้างดุลยภาพ โดยฝึ กคนให้มีการให้คู่ไปด้วยกับการได้ และการ รับ คือ
ไม่ให้มุ่งจะได้จะ รับ อย่างเดียว แต่ให้มีการให้ดว้ ย ดุลยภาพก็จะเกิดทั้งแก่ชีวติ และสังคม การ
เบียดเบียนก็จะลดน้อยลง โดยมีการเกื้อกูลขึ้นมาเคียงคู่ ในวัฒนธรรมไทยแต่เดิมมีการฝึ กพฤติกรรม
ให้น้ ีมากโดยไม่รู้ตวั แม้แต่ในวันเกิด วันสาคัญ วันมงคลต่าง ๆ สิ่ งที่เจ้าของวันเกิดหรื อวันมงคลนั้น
ทา จะเป็ นเรื่ องของการให้เป็ นหลักสาคัญ ไม่ใช่เป็ นการรอที่จะได้รับจากผูอ้ ื่นเหมือนอย่างใน
วัฒนธรรมสมัยใหม่
2.3.3.2 จิตใจ จิตใจมีเจตจานงที่เป็ นตัวชี้นากาหนดพฤติกรรม และสภาพจิตที่พอใจมี
ความสุ ขก็ทาให้พฤติกรรมมีความมัน่ คง ปัญญาจะทางานได้ผลและพัฒนาไปได้ตอ้ งอาศัยสภาพ
จิตใจที่เหมาะ โดยเฉพาะในการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ควรจะทาให้ได้ในเรื่ องปลีกย่อย
ต่อไปนี้
2.3.3.2.1 พ่อแม่ ผูใ้ หญ่ คนเลี้ยง ครู อาจารย์ เป็ นต้น นาเสนอโลก
(รวมทั้ง
ธรรมชาติ หมู่สัตว์ พันธุ์นก พันธุ์ไม้ และเพื่อนมนุษย์) แก่เด็ก ในลักษณะที่สื่อนาความรู ้สึกและ
ท่าทีแห่งความรักชื่นชมปรารถนาดี เป็ นมิตร และสร้างความรู ้ความเข้าใจตามเป็ นจริ ง พร้อมทั้งเร้า
จิตสานึกที่จะก้าวเข้าไปร่ วมสร้างสรรค์
2.3.3.2.2 จิตที่คิดจะได้จะ รับ ทาให้เกิดท่าทีความรู ้สึกแบบหวาดระแวงเป็ น
ปฏิปักษ์ โดยมองเพื่อนมนุษย์เป็ นคู่แข่งตลอดจนมองเขาเป็ นเหยือ่ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของ
สังคมปั จจุบนั ที่อยูภ่ ายใต้ระบบแข่งขันหาผลประโยชน์จะหล่อหลอมสภาพจิตใจเช่นนี้มาก จึงต้อง
ถ่วงดุลจิตที่คิดจะได้จ่ ะรับ ด้วยการตั้งจิตคิดจะให้ซ่ ึ งจะเป็ นตัวนาจิตให้เกิดความสนใจต่อสุ ขทุกข์
ของผูอ้ ื่น เกิดความเข้าใจเห็นใจเพื่อนมนุษย์ พัฒนาเมตตา กรุ ณา มุทิตา ขึ้นมาโดยวิธีธรรมชาติ และ
ด้วยการพัฒนาพฤติกรรมในการให้มาควบคู่ ก็ทาให้การให้กลายเป็ นความสุ ข
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2.3.3.2.3 มีชีวติ ที่ใกล้ชิดหรื อไม่ห่างเหิ นธรรมชาติเกินไป รู ้จกั มีความสุ ขในการ
อยูก่ บั ธรรมชาติ ซึ่ งจะนาไปสู่ การรักธรรมชาติ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างเป็ นไปเองตาม
กระบวนการของเหตุปัจจัยตามธรรมดา โดยไม่ตอ้ งรบเร้า และเป็ นผลดีท้ งั แก่ชีวติ จิตใจของคนและ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
2.3.3.2.4 รู ้จกั สันโดษอย่างถูกต้อง อย่างฉลาด มีจุดหมาย ไม่ใช่สันโดษอย่าง
เลื่อนลอย โดยรู้จกั พอใจ เป็ นสุ ขได้ง่ายด้วยวัตถุทรัพย์สินสิ่ งเสพสิ่ งบริ โภคเท่าที่ตนได้ตนมี ซึ่ งหา
มาได้ดว้ ยความเพียรพยายามของตนโดยสุ จริ ตชอบธรรม ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเวลา แรงงานและความคิด
ไปกับการวุน่ วายตามหาสิ่ งเสพบาเรอตัว แล้วเอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้น้ นั ไป
ทุ่มเทให้กบั การพัฒนาชีวติ ของตน ทาสิ่ งดีงาม ทาหน้าที่การงาน ทาการสร้างสรรค์ บาเพ็ญ
ประโยชน์ที่เป็ นกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่ งจะทาให้ได้ท้ งั ความสุ ขทางจิตใจที่ประณี ตสู งขึ้นไปจากงาน
ที่สัมฤทธิ์ เป็ นต้น ทั้งการไม่ทาลายทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้วยการเสพบริ โภคมากเกินไป และทั้ง
การเกื้อกูลแก่สังคมไปพร้อมกัน
2.3.3.2.5 รักษาศักยภาพในการที่จะมีความสุ ข และอิสรภาพของชีวติ ไว้ โดยมี
สติไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวติ และความสุ ขของตนต้องไปขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพสิ่ งบริ โภคมากเกินไป
จนกลายเป็ นว่า ถ้าไม่มีสิ่งเสพหรื อสิ่ งฟุ่ มเฟื อยนั้นแล้วจะทุรนทุรายอยูไ่ ม่ได้ แต่สามารถรักษา
อิสรภาพของชีวติ ในทางความสุ ขไว้ได้ อย่างน้อยสามารถมีท่าทีความรู ้สึกต่อวัตถุสิ่งเสพสิ่ ง
ฟุ่ มเฟื อยทั้งหลายว่า “มีก็ดี ไม่มีก็ได้” หรื ออาจพัฒนาต่อไปถึงขั้นว่า “มีก็ได้ ไม่มีก็ดี” (การถือศีล 8
หรื อรักษาอุโบสถ ก็เป็ นวิธีหนึ่งที่จะรักษาอิสรภาพของชีวติ นี้ไว้) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการมี
ความสุ ขให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้นไป โดยเป็ นคนที่สุขได้ง่ายยิง่ ขึ้น และพัฒนาความสุ ขประณี ตเป็ นอิสระที่
ไม่ตอ้ งอาศัยสุ ขจากสิ่ งเสพ ที่เรี ยกว่า นิรามิสสุ ข สู งยิง่ ๆ ขึ้นไป จนมีช่องทางที่จะมีความสุ ขได้
มากมายหลายมิติ เลือกความสุ ขได้ตามใจปรารถนา โดยที่สุขยิง่ สู งขึ้นไปก็ยงิ่ เป็ นคุณแก่ตนเอง
เกื้อกูลแก่ผอู ้ ื่น และเอื้อต่อสิ่ งแวดล้อมมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้จะต้องพัฒนาโดยอาศัยปั ญญามาเป็ นตัวปรับ
และนาสู่ เป้ าหมาย
2.3.3.2.6 มีอุดมคติ มีปณิ ธานในหน้าที่กิจการงาน ในการสร้างสรรค์ ทาสิ่ งที่ดี
งาม และการเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวติ ที่ดีงามสมบูรณ์ ซึ่ งจะทาให้ได้ฝึกความรักงาน ความเพียร
พยายามขยันอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ เป็ นต้น ทาให้เกิดการพัฒนาชีวติ ของคน
พร้อมไปด้วยกันกับการเป็ นองค์ประกอบที่พฒั นาสร้างสรรค์สังคม มีชีวติ ที่ห่างไกลจากการ
เบียดเบียนทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
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2.3.3.3 ปั ญญา ปั ญญาเป็ นตัวแก้ปัญหา เป็ นตัวจัดปรับทุกอย่างทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
ให้ลงตัวพอดี และเป็ นตัวนาสู่ จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนาควบคู่
ประสานกันไปและอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ได้แก่
2.3.3.3.1 ชักนาเด็กตั้งแต่เล็กแต่นอ้ ยให้รู้จกั คิดในแนวทางของโยนิโสมนสิ การ
ไม่ใช่ทบั ถมกดเด็กให้จมลงไปในวังวนแห่งตัณหา หัดให้รู้จกั คิดถามคิดตอบในเรื่ องต่าง คืออะไร
เป็ นอย่างไร เป็ นมาอย่างไร เป็ นเพราะอะไร เพื่ออะไร เป็ นต้น แม้แต่เมื่อพาเด็กไปร้านค้า เด็กเห็น
ของเล่นสนใจอยากจะได้ ก็ไม่ ปล่อยปละความคิดของเด็กไว้กบั ความน่าได้เพียง เพราะรู ปร่ างสี สัน
แต่ช้ ีแนะเด็กในทางปั ญญาด้วยโยนิโสมนสิ การ เช่นว่า สิ่ งนี้คืออะไร ใช้เพื่ออะไร มีขอ้ ดีขอ้ เสี ย
อย่างไร เราจะปฏิบตั ิต่อมันอย่างไรจึงจะดี เป็ นต้น
2.3.3.3.2 พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด็กประพฤติปฏิบตั ิ หรื อสอนให้ทาควรให้เป็ นไป
ด้วยความรู้เข้าใจ รู ้เหตุผลและคุณค่าหรื อประโยชน์ ซึ่ งนอกจากเป็ นการพัฒนาปั ญญาแล้วจะทาให้
เกิดความพอใจ เต็มใจ และตั้งใจทา เกิดผลดีทางจิตใจ และทาให้พฤติกรรมนั้นยัง่ ยืนมัน่ คงด้วย
2.3.3.3.3 การเสพบริ โภคสิ่ งต่าง ๆ มี 2 ประเภท คือ เสพบริ โภคด้วยตัณหา
กับเสพบริ โภคด้วยปั ญญา ถ้าเสพบริ โภคด้วยตัณหา เช่น กินอาหารเพื่ออร่ อยลิ้น หรื อโก้เก๋ อวดกัน
ก็จะไม่มีขอบเขตโดยปริ มาณ และไม่ได้ผลเชิงคุณภาพ แต่ตรงข้าม จะเกิดผลร้ายทาลายคุณภาพชีวติ
ด้วยปริ มาณที่มากไปหรื อน้อยไป และในเชิงคุณภาพ นอกจากนั้นยังเป็ นเหตุให้สิ้นเปลืองโดยไม่
สมควรเป็ นเหตุให้เบียดเบียนกันในสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
อีกทั้งเป็ นการล้างผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติและทาลายสิ่ งแวดล้อม
การใช้โยนิโสมนสิ การ ในกรณี น้ ี เรี ยกว่าการบริ โภคโดยพิจารณา หรื อบริ โภคด้วยปั ญญา
เมื่อฉุ กคิดพิจารณาว่าเรากินอาหารเพื่ออะไร และรู ้วา่ ความหมายคุณค่าประโยชน์ที่แท้ของอาหาร
คือเพื่อซ่อมแซมเสริ มสร้างร่ างกายให้มีสุขภาพดี นี้เรี ยกว่าคุณค่าแท้ ส่ วนการได้เสพรสอร่ อยลิ้น
เป็ นเพียงคุณค่าเสริ มเติม หรื อคุณค่าเทียมเพื่อชักจูงใจ คนที่ฉลาดจะต้องรู ้จกั เลือกเข้าถึงคุณค่าแท้
พอรู ้อย่างนี้ปัญญาก็จะมาปรับพฤติกรรมในการกินให้เกิดความพอดี อย่างน้อยเมื่อกินต้องได้คุณค่า
แท้ให้เหนือหรื อไม่นอ้ ยกว่าคุณค่าเทียม ก็เกิดดุลยภาพดีข้ ึน
ปั ญญามาก็การาบความอยากแบบตัณหา และทาให้จิตใจเกิดความอยากแบบใหม่ที่เป็ นกุศล
เรี ยกว่าฉันทะ พอฉันทะเกิดคนก็เข้าสู่ วถิ ีชีวติ ที่ถูกต้องดีงาม เป็ นคุณค่าแก่ตนเอง โดยเสริ มคุณภาพ
ชีวติ ทางกาย และเกิดความสุ ขความพอใจทางจิตใจที่ได้สนองความต้องการในการเสริ มคุณภาพ
ชีวติ ทั้งเกื้อกูลผูอ้ ื่นโดยไม่แย่งชิงเอาเปรี ยบมา และทั้งช่วยเหลือสภาพแวดล้อมโดยไม่ลา้ งผลาญ
ทรัพยากรและก่อมลภาวะมาก
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การกินด้วยปั ญญา โดยใช้โยนิโสมนสิ การนี้ทาให้เกิดการกินพอดี การบริ โภคพอดี เรี ยกว่า
โภชเนมัตตัญํุตา ในการพัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยตั้งอยูบ่ นฐานของการพิจารณารู ้
ถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
หลักการนี้พึงใช้กบั การกินใช้เสพทุกอย่างโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น จะซื้ อรถยนต์
โทรทัศน์ วิทยุ มาใช้ ก็พึงถามตนเองว่า คุณค่าประโยชน์ที่แท้ของสิ่ งเหล่านี้คืออะไร จะมีจะใช้เพื่อ
ประโยชน์อะไร ใช้อย่างไรจะส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ อย่าให้ลุ่มหลงติดอยูแ่ ค่คุณค่าเทียม
2.3.3.3.4 ปั ญญาถือว่าเวลามีค่ากว่าเงินทอง ไม่ใช่แค่เวลาเป็ นเงินเป็ นทอง
เพราะทุกขณะของเวลาคือชีวติ และคุณค่าของชีวติ ฉะนั้น จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราและ
ตรวจสอบอยูเ่ สมอโดยไม่ประมาท ว่าพฤติกรรม การงาน และกิจการ ยังเป็ นไปในทางส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ส่ งเสริ มการพัฒนาจิตใจและปั ญญา ดีอยูห่ รื อไม่ มีส่วนใดที่จะทาลายคุณภาพชีวติ
ทาชีวติ จิตใจให้ตกต่าลง หรื อ เป็ นไปเพื่อเบียดเบียนก่อความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น แก่สังคม แก่โลก
รวมทั้งธรรมชาติที่แวดล้อม เมื่อรู ้ก็เร่ งแก้ไขปรับปรุ ง พัฒนาให้เป็ นไปในทางที่ดีที่เกื้อกูลยิง่ ขึ้นไป
ปั ญญาที่ใช้เวลาด้วยความไม่ประมาทนี้ มองด้านตนเองแล้ว ก็มองออกไปข้างนอกด้วยโดย
ตามทันรู ้ทนั ข่าวสารความเป็ นไปต่าง ๆ ไม่ละเลยปล่อยผ่าน รู ้จกั พิจารณากลัน่ กรองเลือกสรร
นามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ไม่หลงตามเสี ยงชักจูงและค่านิยมที่เป็ นโทษ อะไรเกิดขึ้นเป็ นไปจะ
ส่ งผลกระทบทางร้ายเสี ยหายก็เร่ งแก้ไข อันใดจะเกิดคุณค่าประโยชน์ก็ขวนขวายจัดทาดาเนินการ
ให้สาเร็ จ โดยมุ่งทั้งคุณภาพชีวติ ของตนและคนใกล้ชิด ประโยชน์สุขของสังคม และความดารงอยู่
ด้วยดีของโลก
2.3.3.3.5 ช่วยกันปั ดเป่ าความเชื่อถือและค่านิยม ตลอดจนแนวความคิดที่ผดิ ๆ
ที่เป็ นไปในทางส่ งเสริ มโลภะ โทสะ และโมหะ เช่นที่มุ่งหาผลประโยชน์ เป็ นไปในทางเบียดเบียน
ทาลาย หรื องมงายหลอกลวง และศึกษาหาความรู ้เพื่อส่ งเสริ มค่านิยม หลักการและแนวความคิดที่ดี
งาม ซึ่ งเป็ นสัมมาทิฏฐิ ทาให้เกิดการช่วยเหลือร่ วมมือ และส่ งเสริ มปั ญญา ที่จะเป็ นปั จจัยผลักดัน
และเป็ นฐานของการพัฒนาที่ถูกต้อง เป็ นผลดีแก่ชีวติ สังคมและธรรมชาติ เช่น แนวความคิดที่มอง
ตามเหตุปัจจัย มองมนุษย์อยูใ่ นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติท้ งั หมด ที่จะต้องอยู่
ร่ วมกันอย่างประสานเกื้อกูลไม่ใช่มองคนแยกต่างหากจากธรรมชาติ และมุ่งแต่จะพิชิตจัดการกับ
ธรรมชาติ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับอิสรภาพและสันติสุขของมนุษย์ ที่เอื้อต่อสังคมและธรรมชาติ
ไปพร้อมกันด้วย
2.3.3.3.6 พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวติ ตามเป็ นจริ ง เข้าถึงความจริ งของ
ธรรมชาติจนผ่านพ้นความยึดติดในคุณค่าที่ไม่เป็ นจริ งซึ่ งเกี่ยวเนื่องอยูก่ บั สิ่ งปรุ งแต่งอันไร้แก่นสาร
ที่แท้ท้ งั หลาย ทาจิตใจให้เป็ นอิสระ มีความสุ ขเต็มอิ่มในตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งภายนอก เป็ นผูไ้ ม่มี
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อะไรที่จะต้องทาเพื่อตัวเองอีกต่อไป จึงใช้พลังงานของชีวติ ทั้งหมดที่เหลืออยูเ่ พื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขแก่โลก เป็ นผูบ้ รรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย์ และเป็ นผูม้ ีชีวติ ที่เอื้อที่สุดต่อการที่
โลกทั้งหมด ทั้งโลกคือสังคมมนุษย์และโลกแห่งธรรมชาติ จะบรรลุจุดหมายแห่งการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.3.4 แนวคิดเทคนิคการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
เครื อข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย มี แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน
คุณธรรมใน 2 วิธีการ ดังนี้
วิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการสอนคุณธรรมในกระบวนวิชา
วิธีที่ 2 การใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อการสอนคุณธรรม
แนวคิดทฤษฎีการวิจยั เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการสอน 2 แบบ คือ
การสอนคุณธรรมแบบเป็ นทางการ (Formal) และการสอนคุณธรรมแบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ รู ปแบบ /วิธีการ จานวนชัว่ โมง เนื้อหาที่บรรจุไว้ ใครเป็ นผูส้ อน(วิทยากร
พิเศษหรื อสอนเอง)
2.3.4.1 เทคนิคการสอนด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมแบบเป็ นทางการ (Formal) โดยการ
สร้างหลักสู ตรและรายวิชาใหม่ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก สังคมที่ชกั นาไปสู่ ความจาเป็ นในการพัฒนาการศึกษา ความหมายของการมี
คุณธรรมจริ ยธรรม แนวทางการสร้างรายวิชาใหม่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา แนวทางการ
สังเคราะห์โครงงาน/โครงการต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการสร้างรายวิชาใหม่ ข้อควรคานึงในการสร้าง
รายวิชาใหม่ดว้ ยคุณธรรมจริ ยธรรม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างวิชาใหม่ เช่น บัณฑิตอุดมคติ
ไทย ศาสตร์ และศิลป์ แห่งปั ญญาชน บัณฑิตมหาชน ครอบครัวศึกษา จริ ยศาสตร์
2.3.4.2 เทคนิคการสอนคุณธรรมด้วยการสอนแบบไม่เป็ นทางการ (Informal) ใช้วธิ ีการ
สอดแทรกในรายวิชา ของโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย ยุทธวิธีสู่ความสาเร็ จและความสุ ข
สอดแทรกสุ ขสดใ ส โดยมีรายละเอียดกล่าวถึ งการจัดทายุทธวิธีสู่ความสาเร็ จและความสุ ข
สอดแทรกสุ ขสดใส แนวทางการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน เป้ าหมายและ
ขอบเขตของการสอดแทรกในรายวิชา เทคนิคการสอนคุณธรรมด้วยวิธีการสอดแทรกในรายวิชา
ด้วยกลอุบายวิธีการหลากหลาย การสอดแทรกด้วยคาคม สถานการณ์จาลอง การรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ หน้าต่างหัวใจ บันทึกประจาวันเพื่อการพัฒนาตนเอง ค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูล
กรณี ศึกษาพี่ตน้ แบบ ย้อนรอยคนดี ภาพการ์ตูนจากเหตุการณ์ประจาวัน การสอดแทรกการสอนโดย
ใช้เพลงเป็ นสื่ อ เกมใบไม้ชีวติ กลุ่มอาสาสมัครรับผิดชอบงาน การตั้งเป้ าหมายส่ วนตัวและภาพชีวติ
แห่งตน ตัวอย่างหลักธรรมที่ใช้สาหรับคุณลักษณะที่คาดหวัง คุณลักษณะกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จ
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การประเมินผลตามกรอบแนวคิดสู่ ความสาเร็ จและความสุ ข ดัชนีช้ ีผลสัมฤทธิ์ ของความสุ ขและ
ความสาเร็ จ กล่าวถึงการประสบความสาเร็ จ การมีเพื่อน การได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น การมี
ความสุ ข
2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในรายวิชาที่สอน การสร้าง
รายวิชาหรื อหลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (ดรุ ณี, 2547)
ลักษณะการบรรยาย :
แนะนาศาสตร์ ทางด้านวิชาพื้นฐาน ความหมา ยของคุณธรรม จริ ยธรรม การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบรายวิชาที่สอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ลักษณะและตัวอย่างวิชาที่กาลังดาเนินการสอนใน
หลักสู ตร (กรณี ตวั อย่าง วิชาศิลปะแห่งการเป็ นมนุษย์ที่มีคุณค่า)
วัตถุประสงค์การบรรยาย :
1. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับศาสตร์ ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั
2. ให้เข้าใจถึงศาสตร์นอกสาขา
3. ให้เกิดแนวความคิดในการสอนคุณธรรมจริ ยธรรม โดยจัดเป็ นรายวิชาได้ในศาสตร์ ต่าง ๆ
4. จุดประกายความคิดร่ วมกันในการสร้างวิชาคุณธรรมจริ ยธรรมที่เป็ นหลักสู ต รส่ วนกลาง
5. ทาความชัดเจนในตัวอย่างกระบวนวิชาที่นาเสนอ
6. เป็ นแนวทางนาสู่ วธิ ี การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา
นิยามคุณธรรม :
คุณธรรม = สรรพคุณงามความดี
จริ ยธรรม = ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ คุณธรรมจริ ยธรรม กฎคุณธรรมจริ ยธรรม
จริ ยศาสตร์ = ปรัชญาสาขาหนึ่งที่วา่ ด้วยความประพฤติและการครองชีวติ ว่าอะไรดี
อะไรชัว่ อะไรถูก – ผิด หรื ออะไรควรทา ไม่ควรทา
จริ ยศึกษา = การศึกษาเกี่ยวกับความเจริ ญงอกงามในทางความประพฤติ
และการปฎิบตั ิตนเพื่อให้อยูใ่ นแนวทางของคุณธรรมจริ ยธรรม
และวัฒนธรรม
วิชาพื้นฐานกับคุณธรรม :
มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง แบ่งความรู ้วชิ าพื้นฐานออกเป็ น
3 หมวด ได้แก่ หมวดวิชา
มนุษยศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และหมวดวิชาสังคมศาสตร์
วิชาเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยน :
1. รู้เข้าใจความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลที่เรี ยนวิชาเฉพาะนอกสาขา
2. เกิดความเห็นอกเห็นใจให้อภัยในความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนตนได้
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3. ยอมรับบุคคลนอกสาขาของตนได้
หมวดมนุษยศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ความเชื่อ ภาษาและศิลปะ ประกอบด้วยสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาบริ สุทธิ์ (ปรัชญา ศาสนา ภาษาศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ) วิชาสาขาต่าง ๆ เหล่านี้เป็ น
วิชานามธรรมสู ง และเป็ นพื้นฐานให้กบั หมวดวิชาอื่น ๆ
2. กลุ่มวิชาประยุกต์ (ปรัชญาการดาเนินชีวติ ศาสนากับการดาเนินชีวติ ภาษาสาหรับธุ รกิจ
อุตสาหกรรมศิลป์ และศิลปะการแสดง การนาเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว)
หมวดวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และแร่ ธาตุ ประกอบด้วยสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาชีวภาพ (Biological Sciences) เช่น Biology, Botany, Zoology, Forest ฯลฯ
2. สาขาวิชากายภาพ (Physical Sciences) เช่น Chemistry, Soil Sciences, Hydrology ฯลฯ
3. สาขาวิชาผสม เช่น Biochemistry, Environmental Studies, Food Sciences, AgriEngineering ฯลฯ
4. สาขาวิชาประยุกต์ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมบริ หารงาน
ก่อสร้าง ฯลฯ
หมวดสังคมศาสตร์ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับคนที่อยูใ่ นสังคม แบ่งเป็ นกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
1. ความรู ้ทวั่ ไป เป็ นความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสังคม เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์
2. ความรู ้เฉพาะด้าน เป็ นความรู ้เฉพาะด้านของสังคม เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา
ภูมิศาสตร์ พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
3. กลุ่มวิชาแกน เช่น มนุษยวิทยากายภาพ สังคมวิทยาการเมือง เศรษฐศาสตร์ การเมือง
จิตวิทยาสังคม ธุ รกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร
4. กลุ่มวิชาประยุกต์ เช่น การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มนุษยสัมพันธ์ การโฆษณา การ
ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม
คุณค่าความรู ้นอกสาขา
1. ทัศนสมบูรณ์/รอบด้าน
2. สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้
3. ความสาเร็ จในชีวติ ส่ วนตัว/อาชีพ
4. ความเข้าใจเพื่อนนอกสาขา/นอกอาชีพ
5. คุณธรรมจริ ยธรรม
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แนวการสอนคุณธรรมจริ ยธรรม แนวทางการสอนของพระธรรมปิ ฎก หลักและวิธีการ :
กล่าวถึงหลักการและวิธีสอนรวม ๆ กัน โดยมี 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ต้องแก้ไขทั้งทางบวกและทางลบ
2. ต้องพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้ครบวงจร
3. ต้องฝึ กคุณธรรมจริ ยธรรมให้ครบด้าน
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
อาชีพทุกอาชีพส่ วนใหญ่ตอ้ งทาตามมาตรฐาน ซึ่งมีจรรยาบรรณที่ชดั เจนและมีหลักเกณฑ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพราะการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้นล้วนมีผลกระทบมหาศาลต่อการดารงชีวติ
และสิ่ งอื่นๆ อีกทั้งส่ งผลต่อการกาหนดมาตรฐานข้อปฏิบตั ิที่สูงและกว้างกว่าการทางานแบบไม่ใช่
อาชีพ
2.4.1 ความสาคัญของจรรยาบรรณ (Gotterbarn, 1999)
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นมีสิ่งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับที่หนึ่ง
คือ
การกาหนดค่าของจรรยาบรรณที่คุน้ เคยอยูแ่ ล้ว เช่น ความซื่ อสัตย์และความยุติธรรม ซึ่ งต้องเผือ่ แผ่
กันระหว่างมนุษย์ดว้ ยคุณธรรมความดี ระดับที่สอง คือ สิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่มีความท้าทายมากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งมากกว่าระดับแรก ด้วยคุณธรรมที่ตอ้ งใช้ความชานาญพิเศษในอาชีพเพื่อการดูแลเอาใจใส่ ต่อ
ผลกระทบที่มากกว่า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ หน้าที่การงาน จรรยาบรรณระดับนี้จะแสดงออกถึงสิ่ งที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิในการประกอบอาชีพทั้งหมดและทัศนคติต่อวิชาชีพด้วย ระดับที่สาม เป็ นการรวมข้อปฏิบตั ิ
ในระดับหนึ่งและสองและข้อปฏิบตั ิอื่นๆ อีกที่มีลกั ษณะเฉพาะ สาหรับวิศวกรรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับจรรยาบรรณนี้ยื นยันได้วา่ เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีลกั ษณะเฉพาะทาง
มากกว่า มีความเชื่อมโยงเข้าใกล้ขอ้ ปฏิบตั ิที่ดีที่สุดซึ่ งมีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น
ต้องแน่ใจว่ามีการ
ทดสอบที่ดีเพียงพอต่อการเกิดข้อบกพร่ องและมีการทวนซ้ า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณอาจถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ หรื อเพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ ใน
ทางบวก เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อจรรยาบรรณในผูป้ ระกอบวิชาชีพ หรื อเพื่อให้ลูกค้าและ
ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ เกิดความมัน่ ใจในตัวผู ้ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่น่า
เสี ยดายที่ภาษาซึ่ งทาให้เกิดแรงบันดาลใจนั้นมักคลุมเครื อ และมีขอ้ จากัดที่จะช่วยให้จรรยาบรรณนา
ทางไปสู่ พฤติกรรมวิชาชีพ
ในอดีต ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากจรรยาบรรณที่ใช้เป็ นสิ่ งควบคุมพฤติกรรม ถูกออกแบบให้
ลงโทษพฤติกรรมที่ผดิ แปลกออกไป เกิดความขัดแย้งภายใน ทาให้เกิดจรรยาบรรณที่มีหลักเกณฑ์
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มากขึ้น ซึ่ งมีการแนะนาทัว่ ๆ ไป ถึงแม้วา่ การประกอบอาชีพจะสามารถนาจรรยาบรรณที่มี
หลักเกณฑ์ ใช้พิจารณาการกระทาต่างๆ ดังนั้น จรรยาบรรณก็เป็ นแค่ตวั แทนของมาตรฐานจริ ยธรรม
ในการประกอบอาชีพเพียงบางส่ วนเท่านั้น เพราะว่าการใช้จรรยาบรรณที่มีหลักเกณฑ์ตอ้ งการการ
ตัดสิ นที่มีศีลธรรม กฏเกณฑ์จึงควรถูกพิจารณาตามขั้นตอนที่สมบูรณ์เพื่อตัดสิ นว่าอะไรถูกหรื อผิด
จรรยาบรรณยังมีประโยชน์ต่อการให้การศึกษาทั้งวิศวกร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีอยูแ่ ล้ว
และกาลังจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อให้เกิดการยอมรับคุณภาพ ของงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าและผูใ้ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้น
จรรยาบรรณมีประโยชน์ต่อการให้การศึกษาในระดับผูจ้ ดั การของวิศวกร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และให้การศึกษาแก่ผทู ้ ี่สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพใน
พฤติกรรมที่ควรปฏิบตั ิ ความคาดหวังของผูอ้ อกกฎและผูจ้ ดั การจะส่ งผลต่อพฤติกรรมที่ถูก
เรี ยกร้องจากวิศวกร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกฎข้อใดบ้างจะผ่านตามหลักวิศวกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณที่มาจากทางตรงและทางอ้อมล้วนให้ความรู ้ดา้ นการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จรรยาบรรณยังให้ความรู ้โดยอ้อมแก่สาธารณะด้วยเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิที่ถูก
พิจารณาให้สามารถยอมรับได้ในวงการอาชีพนั้นๆ
จรรยาบรรณมีระดับการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ ช่วยในการตัดสิ นให้กระทาในเชิงบวก
การเรี ยกร้องจรรยาบรรณในเชิงบังคับสามารถถูกนามา เป็ นสิ่ งที่ช่วยต่อต้าน การกระทาที่ขดั กับ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณสามารถเป็ นสิ่ งยับยั้ง และ เป็ นหลักเกณฑ์ในการกระทาการใด ๆ ต่ออาชีพ
ตัวอย่างเช่น บางองค์กรใช้จรรยาบรรณในการถอดถอนสมาชิกภาพหรื อเบิกถอนสิ ทธิ เพราะโดย
ปกติ จรรยาบรรณอธิ บายรายละเอียดถึงพฤติกรรรมขั้นต่าสาหรับผูป้ ระกอบ อาชีพ ความล้มเหลวต่อ
พฤติกรรมที่คาดหวังสามารถถูกใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการฟ้ องร้อง
จรรยาบรรณถูกใช้สร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณะเกี่ยวกับวิชาชีพให้ดูสูงขึ้น หยุดยั้งการ
กล่าวหาจากสาธารณชน แม้อาจจะทาลายมาตรฐานทางจริ ยธรรมบางอย่าง
หน้าที่เฉพาะที่ถูกเลือกเป็ นจรรยาบรรณส่ งผลกระทบได้ จรรยาบรรณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
วิชาชีพ ซึ่งรวมถึงวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ความสาคัญต่อการศึกษา การชี้นาทาง
การส่ งเสริ ม และการสร้างแรงบันดาลใจ จรรยาบรรณไม่ใช่การยับยั้ งหรื อระเบียบ รวมถึงมาตรฐาน
ที่ใช้หา้ มปรามผูใ้ ดผูห้ นึ่งจากกิจกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ จะมีผลต่อหน้าที่การงาน หรื อไม่ วิศวกร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไม่ตอ้ งการที่จะขึ้นอยูก่ บั องค์กรใดองค์กรหนึ่ง และไม่มีการลงโทษที่ทาได้จริ งซึ่ ง
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สามารถกาหนดโทษเนื่องจากการฝ่ าฝื น การลงโทษจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจรรยาบรรณถูกนามาใช้อย่าง
เปิ ดเผยและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กันว่าเป็ นมาตรฐาน เมื่อทั้งสังคมและผูอ้ อกกฎเห็นถึงความล้มเหลว
ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในรู ปแบบของการเ พิ กเฉย การประพฤติผดิ หรื อความไร้ฝีมือ
จรรยาบรรณกาหนดชัดเจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพ สาหรับประเภทของการลงโทษ
ทั้งวิชาชีพและอวิชาชีพต้องศึกษาเกี่ยวกับพันธะผูกพันที่อธิ บายไว้ในหลักจรรยาบรรณ
2.4.2 หลักเกณฑ์ของจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ (Association for Computing
Machinery, 2007)
2.4.2.1 ความสาคัญทางศีลธรรมทัว่ ไป
2.4.2.1.1 ทาเพื่อสังคมและบุคคล ในหลักการนี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ ของ
ประชากร ผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ทาให้มีผลทางลบกับผูใ้ ช้ ทั้งทางด้านสุ ขภาพและ
ความปลอดภัย รวมทั้งการป้ องกันสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน และจะต้องคานึงถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ในการออกแบบและพัฒนาระบบจะต้องระมัดระวังว่าต้องไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ในประเทศและทัว่ โลก
2.4.2.1.2 ไม่ทาร้ายผูอ้ ื่น การทาร้าย หมายถึง ทาให้บาดเจ็บหรื อเกิดผลทางด้าน
ลบ ดังนั้นทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ทาร้ายผูใ้ ช้ สาธารณะ ลูกจ้าง หรื อนายจ้าง ในด้านที่
เกี่ยวกับการทาลายแฟ้ มข้อมูล ทาให้ระบบเสี ยหาย การปรับเปลี่ยนโปรแกรม เป็ นต้น ซึ่ งมีผลต่อ
การสู ญเสี ยทรัพยากร ดังนั้นผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ตอ้ งไม่ให้เกิดการทางานที่ผดิ พลาดหรื อให้
เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยการทางานตามมาตรฐานของการออกแบบระบบและการทดสอบ
นอกจากนั้น จะต้องประเมินผลทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากระบบเพื่อคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อผูอ้ ื่น รวมทั้งการรับผิดชอบเมื่อระบบมีการผิดพลาดและในกรณี ที่หวั หน้างานไม่ดาเนินการก็
ควรมีวธิ ีการที่จะแจ้งให้ทราบ
2.4.2.1.3 ซื่อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจ เนื่องจากความซื่ อสัตย์เป็ นสิ่ งสาคัญของ
ความเชื่อถือ ยอมรับไว้วางใจ ถ้าไม่มีการยอมรับไว้วางใจองค์กรหรื อคนในวิชาชีพก็ไม่สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จะต้องไม่แสดงหรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จ
เกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบระบบ จะต้องเสนอข้อจากัดและข้อบกพร่ องของระบบ นักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ที่จะต้องซื่ อสัตย์เกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัวและความรับผิดชอบในการแข่งขัน
ซึ่ งอาจจะนาไปสู่ ความสนใจที่ขดั แย้งระหว่างบุคคล
2.4.2.1.4 ยุติธรรม และไม่ทาการใด ๆ ที่เป็ นการกีดกัน เนื่องจาก สารสนเทศ
และเทคโนโลยีอาจทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มประชากร ในสังคมที่ยตุ ิธรรมทุกคน
จะต้องมีความเท่าเทียมกันในการเรี ยกใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ความ
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พิการ อายุ หรื อคุณสมบัติอื่น ตลอด จนการไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มต่าง ๆ อาจเกิดจากการใช้
สารสนเทศหรื อเทคโนโลยีอย่างผิด ๆ
2.4.2.1.5 ให้การยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญา โดยการ
ยกย่อง ไม่ขโมย ทาลาย หรื อนามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในหลักการนี้คลอบคลุมทั้งทรัพย์สินทาง
กายภาพที่เป็ นสิ่ งของและทรัพย์สินทางปั ญญา ต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เช่น การใช้เวลาของคอมพิวเตอร์ ต้องป้ องกันทรัพย์สินทางปั ญญาโดยไม่ รุกล้ า หรื อขโมย
ความคิดของผูอ้ ื่น ต้องไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง ต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ บตั ร
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสัญญาข้อตกลง ต้องไม่ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาสาเนาผิดกฎหมาย ทั้งนี้รวมทั้ง
ไม่สนับสนุนการทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์
2.4.2.1.6 เคารพ ต่อสิ ทธิ ทางปั ญญาอย่างเหมาะสม เนื่องจาก ผูป้ ระกอบอาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ มีพนั ธะหน้าที่ตอ้ งปกป้ องความซื่ อสัตย์ต่อสิ ทธิ ทางปั ญญา โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต้องไม่เอาความคิดหรื องานของผูอ้ ื่นไปใช้ ถึงแม้ในกรณี ที่งานหรื อความคิดนั้นไม่ได้ถูกปกป้ อง
จากการสงวนลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั ร ฯลฯ อย่างชัดเจนก็ตาม
2.4.2.1.7 เคารพต่อความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น เนื่องจาก เทคโนโลยีดา้ น
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารสามารถรวบรวมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนตัวด้วยขอบเขตที่ไม่เคยมี
มาก่อนในประวัติศาสตร์ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ดังนั้น มีความเป็ นไปได้มากขึ้นที่จะมีการละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัวทั้งแบบส่ วนตัวและกลุ่ม เป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบอาชีพ (ด้านคอมพิวเตอร์ )
ที่จะต้องรักษาความเป็ นส่ วนตัวและความซื่ อสัตย์ต่อข้อมูลเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวไว้ ทั้งนี้ตอ้ ง
ระมัดระวังและต้องแน่ใจในความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงการป้ องกัน (ข้อมูล ) จากการเข้าหา
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการเปิ ดเผยแบบไม่ต้ งั ใจต่อความเป็ นส่ วนตัวที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ ขั้นตอนต้องถูกกาหนดให้เฉพาะผูไ้ ด้รับอนุญาตในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
เท่านั้น
ความสาคัญนี้บอกถึงความจาเป็ นของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกรวบรวมไว้ในระบบเท่านั้น
ซึ่ งระยะเวลาในการเก็บรักษาและกาจัดข้อมูลถูกระบุไว้อย่างชัดเจนและบังคับให้ปฎิบตั ิตาม ข้อมูล
ส่ วนตัวซึ่ งถูกรวบรวมไว้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะกิจต้องไม่ถูกนาไปใช้เพื่อการอื่นโดยปราศจากการ
อนุญาต กฎเกณฑ์เหล่านี้ถูกใช้กบั การสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอีเมล์ และ ขั้นตอนต้องห้ามซึ่ ง
ตรวจสอบดูแลข้อมูลผูใ้ ช้ดา้ นอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งข้อความ โดยปราศจากการอนุญาตของผูใ้ ช้
หรื อ สิ ทธิ ที่แท้จริ งต่อการดูแลรักษาและปฏิบตั ิการระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งานจะถูกเฝ้ าสังเกตระหว่าง
การทางานปกติของระบบปฏิบตั ิการและการบารุ งรักษา ซึ่ งต้องเก็บเป็ นความลับอย่างเข้มงวด
ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นหลักฐานเกี่ยวกับความรุ นแรงทางกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับขององค์กร
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หรื อ จรรยาบรรณนี้ ในกรณี เหล่านี้ ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเปิ ดเผยกับผูม้ ีสิทธิ หรื ออานาจที่เหมาะสม
เท่านั้น
2.4.2.1.8 เก็บรักษาความลับ เนื่องจากหลักการของความซื่ อสัตย์ ขยายไปสู่ การ
พูดถึงข้อมูลความลับ เมื่อใดก็ตามที่มีใครกระทาสัญญาที่ชดั เจนต่อการเก็บรักษาความลับ หรื อ
แม้แต่การบอกเป็ นนัย ๆ เมื่อข้อมูลส่ วนตัวไม่ได้ข้ ึนอยูโ่ ดยตรงต่อหน้าที่ของคน ๆ หนึ่งที่แสดงออก
ว่าสามารถใช้ได้ จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องคือ เคารพต่อสัญญาผูกมัดทั้งหมดของความลับ ต่อนายจ้าง
ลูกค้า และผูใ้ ช้ เว้นเสี ยแต่วา่ ได้รับอนุญาตให้ละเว้นจากกฎหมาย หรื อ หลักการอื่น ๆ ของประมวล
กฎหมายนี้
2.4.2.2 การปฏิบตั ิในวิชาชีพ (Professional Conduct)
2.4.2.2.1 พยายามที่จะทางานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสู งสุ ดเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ดีที่สุด ให้ความเป็ นเลิศเป็ นสิ่ งสาคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบในวิชาชีพที่ให้บริ การ และ
จาต้องรู ้ผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่ร้ายแรง ซึ่ งอาจจะเกิดจากระบบที่ไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสม
2.4.2.2.2 พยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึ งสมรรถนะทางวิชาชีพ
ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
จะต้องเพิม่ พูนและคงไว้ซ่ ึ งสมรรถนะทางวิชาชีพ การเพิม่ พูนความรู ้ และสมรรถนะ ทาได้หลาย
ทาง เช่น ศึกษาด้วยตนเอง การเข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชาหรื ออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่ วมใน
สมาคมวิชาชีพ
2.4.2.2.3 รู ้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในวิชาชีพ
เนื่องจากผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นสังคมที่มีกฎหมายรองรับ จึงควรรับรู ้และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่กาหนดไว้ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ
2.4.2.2.4 สนับสนุนให้มีการประเมินและทบทวนการทางานโดยผูร้ ่ วมงานและ
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เพราะความสาคัญของการทบทวนและวิจารณ์งานของผูใ้ ดถือเป็ นสิ่ งที่ควรทา
ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาของระบบ ช่วยเพิ่มพูนวิชาชีพและช่วยพัฒนาคุณภาพ
2.4.2.2.5 ให้การประเมินระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ และการเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จะต้องสื่ อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจเมื่อประเมินเสนอแนะ
และเสนอรายละเอียดของระบบทางด้านเทคนิค และแนวทางอื่น ๆ ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพนี้อยูใ่ นฐานะที่
จะได้รับการไว้วางใจอย่างสู ง ดังนั้นควรจะมีความรับผิดชอบอย่างสู งในการที่จะประเมินอย่าง
ตรงไปตรงมาต่อนายจ้าง ลูกค้า ผูใ้ ช้ และสาธารณะ
2.4.2.2.6 ยอมรับการทาสัญญา ข้อตกลง และทาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้
อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จะต้องมัน่ ใจว่าการออกแบบและการพัฒนาระบบเป็ นไปหรื อแสดงผลได้
ตามที่ต้ งั ใจไว้ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งยินยอมที่จะทางานกับกลุ่มใด เป็ นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้
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กลุ่มนั้นทราบถึงความก้าวหน้าในการทางาน โดยที่การทาสัญญาหรื อข้อตกลงนั้นไม่ขดั ต่อ
จริ ยธรรมอื่น ในทานองเดียวกันผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพมีความรับผิดชอบที่จะไม่รับงานใด ๆ ที่คิดว่าไม่
สามารถจะทาได้สาเร็ จ หรื อเป็ นการผิดจริ ยธรรม ถ้ายอมรับการทางานทั้ง ๆ ที่รู้วา่ โครงการนั้นมี
โอกาสของการที่จะทาให้สาเร็ จน้อยมาก ซึ่ งจะต้องชี้แจงให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อลูกค้าทราบ
2.4.2.2.7 พยายามให้สาธารณะเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์ และ
ผลที่เกิดขึ้น สิ่ งที่ตอ้ งทาคือ การให้ความรู ้ทางด้านเทคนิคแก่สาธารณะรวมทั้งการอธิ บายให้เข้าใจ
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ และข้อจากัดของคอมพิวเตอร์ นัน่ ก็คือ จะต้องไม่ให้
มุมมองที่บิดเบือนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.4.2.2.8 ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ์
หรื อการอนุญาตให้ใช้ได้ ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพจะต้องไม่ลกั ลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลหรื อโปรแกรม
ของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
2.4.2.3 ความสาคัญเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าองค์กร
2.4.2.3.1 มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งต่อสมาชิกและ
หน่วยงานขององค์กร และสนับสนุนการยอมรับต่อความรับผิดชอบเหล่านั้น เนื่องจากทุกองค์กร
อาจส่ ง ผลกระทบต่อสาธารณะ จึงต้องยอมรับถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติและ
กระบวนการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามคุณภาพและสวัสดิการของสังคมลดความเสี ยหายต่อ
สมาชิก ด้วยเหตุที่ตอ้ งรักษาผลประโยชน์ต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้น
ผูน้ าองค์กรต้องสนับสนุนการมีส่วนรวมอย่างเต็ม ที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีคุณภาพ
2.4.2.3.2 จัดการบุคคลและทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างระบบข้อมูลซึ่ งช่วย
ยกระดับคุณภาพของชีวติ การทางาน ผูน้ าองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดีข้ ึนนั้น ไม่ทาให้คุณภาพชีวติ การทางานตกต่าลง เมื่อมีการใช้ประโยชน์จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ องค์กรจะต้องพิจารณาถึงการพัฒนาทางอาชีพและบุคคล ความปลอดภัยทาง
กายภาพ และความมีเกียรติของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ างานทั้งหลาย มาตรฐานทางด้านการจัดวางรู ปแบบ
ของบุคคลและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมควรได้รับการพิจารณาให้เข้าถึงการออกแบบระบบการจัด
วางในสถานที่ทางาน
2.4.2.3.3 รองรับและส่ งเสริ มการใช้งานที่มีสิทธิ และเหมาะสมต่อทรัพยากร
ด้านการสื่ อสารและคอมพิวเตอร์ขององค์กร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลายเป็ น
เครื่ องมือที่ทาร้ายหรื อช่วยเหลือองค์กร ผูน้ าองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบบงชี้ถึงการใช้งานที่เหมาะสม
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และไม่เหมาะสมของทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ขณะที่จานวนและขอบเขตของ
กฎระเบียบควรมีต่าสุ ด และควรบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้น
2.4.2.3.4 แน่ใจว่าผูใ้ ช้งานผูซ้ ่ ึ งจะได้รับผลกระทบโดยระบบมีความต้องการที่
ชัดเจนระหว่างการประเมินและออกแบบความประสงค์ (Requirements) จากนั้นระบบจะต้อง
เป็ นไปตามความประสงค์ของผูใ้ ช้ในปัจจุบนั และผูท้ ี่อาจมีการใช้งานระบบรวมถึงบุคคลอื่นๆ ผูซ้ ่ ึง
ได้รับผลกระทบจากระบบมีความจาเป็ นต้องประเมินและมีส่วนร่ วมใน การเสนอความ ประสงค์
โดยระบบต้องเป็ นไปตามความประสงค์เหล่านั้น
2.4.2.3.5 มีความชัดเจนและส่ งเสริ มนโยบายซึ่ งป้ องกันความมีเกียรติของ
ผูใ้ ช้งานและผูอ้ ื่นที่ได้รับผลกระทบจากระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบหรื อการใช้ประโยชน์จาก
ระบบซึ่ งลดคุณค่าต่อ บุคคลหรื อกลุ่มคน ทั้งจากความตั้งใจหรื อความไม่ต้ งั ใจก็ตาม ไม่สามารถ
ยอมรับได้ตามหลักจรรยาบรรณ ผูป้ ระกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ซ่ ึงมีอานาจตัดสิ นใจต้อง
ตรวจสอบความจริ งว่าระบบถูกออกแบบและใช้ประโยชน์ โดยป้ องกันความเป็ นส่ วนตัว และให้
เกียรติบุคคลอย่างเต็มที่
2.4.2.3.6 สร้างโอกาสสาหรับสมาชิกในองค์กรให้เรี ยนรู ้กฏเกณฑ์และข้อจากัด
ของระบบคอมพิวเตอร์ การให้โอกาสมีความจาเป็ นต่อการมีส่วนร่ วมที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด
แก่สมาชิกขององค์กร โอกาสต้องเป็ นสิ่ งที่สมาชิกทุกคนหาได้ เพื่อช่วยปรับปรุ งความรู ้และความ
ชานาญด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนวทางปฏิบตั ิเพื่อสร้างความคุน้ เคยด้วยผลลัพธ์และข้อจากัดของ
ระบบ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพต้องรู ้ถึงอันตรายของระบบที่สร้างขึ้น การคาดการณ์ ความ
เป็ นไปได้และออกแบบด้วยเงื่อนไขการปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้มากที่สุด
2.4.2.4 การยอมรับจรรยาบรรณ
2.4.2.4.1 สนับสนุนและส่ งเสริ มหลักเกณฑ์ของจรรยาบรรณนี้ อนาคตของ
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ข้ ึนอยูท่ ้ งั เทคนิคและความเป็ นเลิศทางจริ ยธรรม
ไม่ได้สาคัญ เฉพาะ
ผูป้ ระกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ที่จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่แสดงในหลัก
จรรยาบรรณนี้ สมาชิกแต่ละคนควรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดความยึดมัน่ (ต่อจรรยาบรรณ) กับ
สมาชิกคนอื่นๆ
2.4.2.4.2 จัดการกับการละเมิดจรรยาบรรณนี้ดว้ ยการต่อต้านจากสมาชิกใน
สมาคมการยึดมัน่ ต่อจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนี้คือสิ่ งที่ตอ้ งทาด้วยความสมัครใจ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าสมาชิกคนหนึ่งฝ่ าฝื นโดยการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ สมาชิกภาพจะสิ้ นสุ ดลง
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2.5 ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ได้มีผใู ้ ห้คานิยามของคาว่า อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ศรี ศกั ดิ์ (2543) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การกระทาที่ผดิ กฎหมายโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิการ ซึ่ งถือเป็ นภัยอย่างหนึ่งที่สร้างความเสี ยหายแก่ระบบข้อมูลข่าวสาร
ได้แก่ การเจาะระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมไซเบอร์ เซ็กส์
ตะวัน (2546) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่เป็ นความผิดต่อกฎหมาย
อาญา ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการกระทาความผิด โดยการกระทา
ดังกล่าวทาให้ผเู ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหาย และทาให้ผกู ้ ระทาผิดได้รับผลประโยชน์
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ญาณพล
(2542) ได้จาแนกลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั นี้
1. พวกหัดใหม่ (Novice) เป็ นพวกที่เพิ่งเริ่ มเข้าสู่ วงการหัดใช้คอมพิวเตอร์ หรื ออาจเป็ นพวก
ที่เพิง่ เข้าสู่ ตาแหน่งที่มีอานาจ หรื อเพิง่ ได้รับความไว้วางใจให้เข้าสู่ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. พวกจิตวิปริ ต (Deranged Person) มักเป็ นพวกที่มีจิตใจวิปริ ต ผิดปกติ มีลกั ษณะเป็ นพวก
ที่ชอบความรุ นแรงและอันตราย มักจะเป็ นผูท้ ี่ชอบทาลายไม่วา่ จะเป็ นการทาลายสิ่ งของหรื อบุคคล
เนื่องจากจานวนอาชญากรประเภทนี้มีไม่มากนัก จึงทาให้ผรู ้ ักษากฎหมายไม่ได้ให้ความสนใจ
3. กลุ่มที่ประกอบอาชญากรรมในลักษณะองค์กร (Organized Crime) องค์กรอาชญากรรม
จะใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยส่ วนหนึ่งอาจใช้เป็ นเครื่ องมือในการหาข่าวสาร
เช่นเดียวกับองค์กรธุ รกิจทัว่ ไป หรื ออาจใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ น้ ีเป็ นตัวประกอบสาคัญใน
การก่ออาชญากรรม หรื ออาจใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ น้ ีในการที่ทาให้เจ้าหน้าที่ตามไม่ทนั อาญา
กรรมที่ตนก่อขึ้น
4. พวกมืออาชีพ (Career Criminal) เป็ นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ ที่ทวีจานวนมากขึ้นเรื่ อย
ๆ เป็ นผูท้ ี่ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยอาชญากรประเภทนี้อาจ
เคยถูกจับกุมในความผิดประเภทนี้มาก่อนแล้ว เป็ นพวกที่กระทาผิดโดยสันดาน
5. พวกหัวพัฒนา (Con Artist) เป็ นพวกที่ชอบใช้ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาเพื่อ
ผลประโยชน์มาสู่ ตน อาชญากรประเภทนี้จะใช้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตน
มีอยูใ่ นการหาเงินให้กบั ตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พวกช่างคิดช่างฝัน (Ideologues) เป็ นพวกที่กระทาผิดเนื่องจากมีความเชื่อถือสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
อย่างรุ นแรง
7. พวกแฮกเกอร์ /แคร็ กเกอร์ (Hacker/Cracker)
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แฮกเกอร์ (Hacker) หมายถึง บุคคลผูท้ ี่เป็ นอัจฉริ ยะ มีความรู ้ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี
สามารถเข้าไปถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้
กลุ่มพวกนี้จะอ้างว่าตนมีจรรยาบรรณ ไม่หาประโยชน์จากการบุกรุ กและประณามพวกแคร็ กเกอร์
แคร็ กเกอร์ (Cracker) หมายถึง ผูม้ ีความรู ้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี จนสามารถ
เข้าสู่ ระบบได้ เพื่อเข้าไปทาลายหรื อลบไฟล์หรื อทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสี ยหาย รวมทั้งการ
ทาลายระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นการหาประโยชน์จากการบุกรุ ก
2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จรรยา และลัดดาวัลย์ ( 2533) ได้ประมวลสังเคราะห์ผลงานวิจยั ในประเทศไทยเกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กไทย พบว่า สถาบันครอบครัว การเลี้ยงดูของบิดามารดามีผลต่อการส่ งเสริ มให้
เยาวชนเป็ นพลเมืองดี การเรี ยนรู ้คุณธรรมโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม มีพอ่ แม่เป็ นผูม้ ี
บทบาทต่อเด็กมากที่สุด การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรัก สนับสนุนและใช้เหตุผล มีความสาคัญยิง่
ต่อการปลูกฝังและการพัฒนาจริ ยธรรมให้แก่เยาวชน
อุณาวดี (
2538) ได้ศึกษาการสื่ อสารกับการสังคมประกิตด้านวัฒนธรรมทางจิตใจของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางจิตใจ อันได้แก่ความคิดความเชื่อ
และค่านิยมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และทาประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ที่จดั ว่าดี มีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรม
ทางจิตใจเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าวัตถุ เช่น เงิน ที่อยูอ่ าศัย รถยนต์ สิ่ งอานวย
ความสะดวก สิ่ งแสดงฐานะต่าง ๆ ก็เป็ นสิ่ งสาคัญเช่นเดียวกัน ส่ วนในเรื่ องการสังคมประกิต พบว่า
นิสิตได้รับการสังคมประกิตด้านวัฒนธรรมทางจิตใจทั้งในเรื่ องของคุณธรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ การทาประโยชน์ต่อสังคม และการที่นิสิตมีวฒั นธรรมทางจิตใจที่เห็นว่าจิตใจและ
วัตถุมีความสาคัญเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก ได้แก่ บิดามารดา
ผูป้ กครอง ครู อาจารย์และกลุ่มเพื่อน โดยมีช่องทางการสื่ อสารมวลชนเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่
เสริ มย้าหรื อสนับสนุนวัฒนธรรมทางจิตใจของนิสิต
สุ วมิ ล และนงลักษณ์ (
2543) ได้ศึกษาปั จจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
ระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสาเร็ จของส่ วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า แนวทางที่
ผูท้ รงคุณวุฒิแนะนา ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสร่ วมทา
กิจกรรมเพื่อสังคม/เพื่อส่ วนรวม เช่น การออกค่าย หรื อได้รับการฝึ กอบรมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้
สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงจากการทางานร่ วมกัน และการทางานเพื่อส่ วนรวม
2) ควรให้
ความสาคัญกับการจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์หรื อแหล่งฝึ กงานที่ตอ้ งเลือกสรรอย่างดีโดยต้อง
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เป็ นหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ของการสร้างสรรค์สังคม และให้นิสิต
นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดี ที่สามารถยึดถึงเป็ นแม่แบบได้ 3) การสอดแทรกการสอนคุณธรรม
ในทุกวิชาให้เป็ นธรรมชาติ และมีลกั ษณะของการบูรณาการให้เข้ากับชีวติ การทางานจริ ง รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นหนักกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมส่ วนรวม และ 4) การจัด
เอกสาร หนังสื ออ่านประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม สาหรับให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเป็ น
การเฉพาะ
วราภรณ์ (2545) ได้ทาการศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา พบว่า
จรรยาบรรณเรี ยงลาดับ 10 อันดับ จากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ตรง
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั ในตนเอง 2) มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยึดมัน่ ในศีลธรรม 3)
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็ นสาคัญ 4) มีความยุติธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น 5) ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่ผอู ้ ื่น
อย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ 6) ยึดมัน่ ในหลัก การของวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา 7) อุทิศเวลาใน
การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 8) วิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 9) สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม และ 10) ให้บริ การด้วย
ความจริ งใจและเต็มใจ
อมรวิชช์ (2546) ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมกับการศึกษาของประเทศ
ต่าง ๆ 4 ประเทศคือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส และกล่าวถึงการสอนจริ ยศึกษาในประเทศจีนว่า
เป็ นเรื่ องที่ได้รับความสาคัญทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
พลเมืองที่มีความรักแผ่นดิน มีจริ ยธรรมของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม มีพฤติกรรมเยีย่ งผูท้ ี่เจริ ญแล้ว
และเคารพในกฎหมาย มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อโลกภายนอกและต่อการดารงชีวติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการปลูกฝังจิตสานึกแบบสังคมนิยม เนื้อหาการเรี ยนรู ้มาจากกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับความรัก 5 ประการคือ 1) ความรักในแผ่นดิน 2) ความรักในพี่นอ้ งประชาชน 3) ความรักใน
ผูใ้ ช้แรงงาน 4) ความรักในวิทยาศาสตร์ และ 5) ความรักในระบอบสังคมนิยม วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนมี 2 แบบคือ 1) การจัดวิชาจริ ยศึกษาเป็ นวิชาเฉพาะ และ 2) การสอดแทรกหรื อบูรณาการ
กับการเรี ยนรู ้วชิ าอื่น ๆ อาทิ วิชากฎหมายศึกษา ประวัติศาสตร์ การเมือง เป็ นต้น
นภาพร วันเพ็ญ และเดชา (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง เทคนิ คการสอนคุณธรรมสาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า เทคนิคการสอนคุณธรรม ส่ วนใหญ่ใช้การสอนแทรกในชั้น
เรี ยน(สอนแทรกในทุกกระบวนวิชาแล้วแต่ผสู ้ อน) และสอนแทรกในกิจกรรม มีมากที่สุด ร้อยละ
61 และสอนรู ปแบบเป็ นทางการ (ในลักษณะวิชาบังคับพื้นฐาน) ร้อยละ 33.8 จังหวะเวลาที่สอนไม่
มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูก่ บั การประเมินสถานการณ์ของผูส้ อนสังเกตความเหมาะสมความพร้อมของ
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ผูเ้ รี ยน จึงเลือกที่จะสอนได้ทุกเวลาทุกโอกาส มีความเห็นว่าควรเป็ นวิชาบังคับร้อยละ 31.2 และ
ควรเป็ นวิชาเลือกร้อยละ 17.2 ไม่ควรเป็ นวิชาพื้นฐานบังคับเรี ยนของทุกสาขาวิชาแต่ควรใช้วธิ ี การ
สอนแทรกในทุกกระบวนวิชา ร้อยละ 47.8 เทคนิคการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่เลือกใช้กรณี ศึกษาร้อยละ
44.8 การเล่านิทาน และการยกประเด็นข่าวหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ร้อยละ 44.8 การเชิญวิทยากรผูร้ ู้
มาสอนร้อยละ 26.9 และการหยิบยกเรื่ องจริ งมาวิเคราะห์คิดเป็ นร้อยละ
19.2 สาหรับวิธีวดั
ผลสัมฤทธิ์ ในการสอนคุณธรรม ไม่ได้ระบุการให้คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 ให้คะแนนคุณธรรม
โดยรวมในการเข้าชั้นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 ให้คะแนนคุณธรรมโดยรวมในการบ้าน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.4 ให้คะแนนคุณธรรมโดยระบุแยกจากเนื้อหาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 12.0
วราภรณ์
(2547) ได้ทาการวิเคราะห์การรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีทางด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ พบว่า ด้านพฤติกรรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศของ
นักศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย แสดงว่านักศึกษารับรู ้วา่ พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศใด
ที่ควรปฏิบตั ิหรื อไม่ควรปฏิบตั ิ ด้านความต้องการและความคาดหวังด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก แสดงว่านักศึกษามีความต้องการและ
ความคาดหวังให้มีการกาหนดจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ต้องการให้มีการจาแนก
ประเภทเกมออนไลน์ให้เหมาะสมกับอายุของผูเ้ ล่น คาดหวังให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อความรู ้
เกี่ยวกับมารยาทในการใช้อินเทอร์ เน็ต ด้านการรับรู ้ดา้ นจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีการรับรู ้วา่ การกระทาใดที่ผดิ หรื อขัดต่อจรรยาบรรณของ
ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ และการให้เหตุผลของนักศึกษาส่ วนมากสอดคล้องกับข้อกาหนด
จริ ยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ที่องค์กรคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (The Association of
Computing Machinery) ระบุไว้
ธนวัฒน์ (2548) ได้ทาการศึกษา การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิต
นักศึกษาไทยระดับปรัญญาบัณฑิต พบว่า ระดับคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทย สามารถแบ่งได้เป็ น
3 กลุ่ม คือ สู ง ได้แก่ คุณธรรมด้านหน้าที่ เพื่อประชาชน และสติปัญญา ปานกลาง ได้แก่ ความ
เสี ยสละอดทน ความถูกต้องเป็ นธรรม และความเพียร และต่า ได้แก่ ความสุ จริ ต ความเมตตา และ
ความกตัญํู
เดิมแท้ (
2548) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมของ
ประเทศไต้หวัน พบว่า หลักสู ตรการสอนของโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปในประเทศนี้ได้ลดความสาคัญ
ด้านการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมลงไปมาก โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรง
ภาครัฐขอให้การปลูกฝังคุณธรรมเป็ นเรื่ องที่ภาคครอบครัวดูแลเอาใจใส่ อบรมเพิ่มขึ้นเอง และให้
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เสรี ภาพแก่ภาคเอกชนที่จะทางานด้านนี้แทน จึงปรากฎว่าประเทศไต้หวันมีองค์กรเชิงคุณธรรม
จานวนมากที่จดทะเบียนกับรัฐ อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังคุณธรรมที่มีเพียงส่ วนน้อนในโรงเรี ยน
ของไต้หวัน จะสอดแทรกไว้ตามวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะในหมวดวิชาประชาชน ซึ่ งประกอบด้วย
หน้าที่ของพลเมือง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาชีวติ เป็ นต้น โดยมีเป้ าหมายเพื่ออบรมผูเ้ รี ยนให้เป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคม เนื้อหาที่เรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องของพื้นฐานความเป็ นคน อาทิ ระดับประถมศึกษา
เรี ยนมารยาท ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ความเมตตา กตัญํู รักชาติ รักกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาเรี ยน
การศึกษากับจิตใจ คุณธรรมกับวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษาเรี ยนจิตวิญญาณของชาติ
DiGiacomo (2000) ได้เสนอแนวคิดการสอนจริ ยศึกษาแก่วยั รุ่ นให้ประสบผลสาเร็ จ
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการสอนว่าอะไรถูกและอะไรผิด กล่าวคือ ต้องให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาจริ ยธรรม 3 ประการคือ 1) วัฒนธรรม 2) ปรัชญา และ 3) ศาสนา วิธีที่เด็กซึ่ง
กาลังเติบโตคิดและรู ้สึกเกี่ยวกับคาว่า “ถูก” และ “ผิด” ขึ้นอยูก่ บั แรงผลักดันของสังคมเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งปรากฎให้เห็นได้ชดั เจนจากสื่ อมวลชน สื่ อทั้งหลายเหล่านี้ส่งเสริ มค่านิยม ทัศนคติ และความ
คิดเห็นที่อาจจะ “ยืนยัน” หรื อ “ขัดแย้ง” กับสิ่ งที่สอนจากครอบครัว โบสถ์ หรื อในโรงเรี ยน
Ng (2000) ศึกษาทฤษฎีจริ ยศึกษาของคานท์ (Kant) พบว่า แก่นแท้ของคุณธรรมจริ ยธรรมคือ
ความอิสระ อาทิ กฏแห่งอิสรภาพ ( Law of Freedom) ของคานท์ กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์
(Human Will) เป็ นสิ่ งที่มนุษย์กาหนดเอง ผลการวิจยั สรุ ปว่า วิธีการที่จะนาไปสู่ บุคลิกภาพอิสระ
(Autonomous Personality) คือ 1) ศึกษาแก่นแท้ของคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ค้นหาสิ่ งที่ส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิจริ ยธรรม 3) ค้นหาสิ่ งที่ขดั กับคุณธรรมจริ ยธรรม 4) ฟื้ นฟูรากฐานของความดี และ 5)
ปลูกฝังคุณลักษณะจริ ยธรรม การวิจยั นี้เสนอหลักการเรี ยนการสอน 2 แบบ สาหรับการปลูกฝัง
บุคลิกภาพอิสระ ได้แก่ 1) หลักการเรี ยนการสอนแบบเชิงรับคือ การยอมปลดปล่อยพลังตัณหาที่
ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในออกมาภายใต้การควบคุมของเหตุผล ซึ่ งจะทาให้ความปรารถนาอิสระที่ถูก
ครอบงาอยูป่ รากฏตัวออกมาได้ และ 2) หลักการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กคือ การชักจูงบุคคลที่มี
การศึกษาดีให้เคารพความปรารถนาอิสระที่อยูภ่ ายในตนเอง โดยใช้การวินิจฉัยด้วยเหตุผลและการ
มีจิตสานึกเกี่ยวกับอิสรภาพ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา โดยกาหนดให้ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึกษา ผูส้ าเร็ จ
การศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต เป็ นหน่วยวิเคราะห์
วิธีการขั้นตอน และระเบียบวิธี ของการ วิจยั
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย
เพื่อให้การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
1 การจัดเตรี ยมโครงการ เป็ นการศึกษาสภาพปั ญหาจากข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั ทั้งในเว็บไซต์ หนังสื อพิมพ์ และวารสารต่าง ๆ ตลอดจนศึกษา เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดสร้างเครื่ องมือ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ และ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื่ องมือตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่
2 การดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ไปทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่
3 การรายงานผลการวิจยั เป็ นการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
จัดทารายงานการวิจยั
3.2 ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั จึงได้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในขอบเขตของการ
วิจยั ดังนี้ คือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการ วิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2.1 ประชากร คือ กลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและใช้บณั ฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
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กลุ่มที่ 1 ประชากรที่มีจานวนจากัด (Finite population) ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา /คณบดี ของสาขาที่จดั การเรี ยน
การสอนด้านคอมพิวเตอร์ จานวน 22 คน จาก 22 คณะวิชาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐ 10 แห่ง
อาจารย์ผสู ้ อน ได้แก่ อาจารย์ประจา คณะวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 413 คน จาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง
นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ระดับปริ ญญา
ตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกทุกชั้นปี ของสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ จานวน 7,778 คน จาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 10 แห่ง
กลุ่มที่ 2 ประชากรที่มีจานวนไม่จากัด (Infinite population) ประกอบด้วย
กลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษา ได้แก่ ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ทางานในหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
กลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิต ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้างานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่
มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ทางานอยู่
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่ ม 2 ลักษณะ ดังนี้
3.2.2.1 ประชากรที่มีจานวนจากัด (Finite population) เป็ น ประชากรที่ ทราบจานวนที่
แน่นอน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และนักศึกษาปั จจุบนั ซึ่ งมีจานวนประชากรรวมกันทั้งสิ้ น
8,213 คน ทาการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารา งของ Krejcie และ
Morgan (1970:608) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 368 คน
ในส่ วนของผูบ้ ริ หาร ทาการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง จานวน 22 คน จาก 22 คณะวิชา
ในส่ วนของอาจารย์ ทาการสุ่ มแบบโควต้า หรื อการสุ่ มแบบกาหนดสัดส่ วน โดยคิดร้อยละ
10 จากจานวนประชากรอาจารย์ในแต่ละคณะวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ท้ งั สิ้ น 43 คน
ในส่ วนของนักศึกษาปั จจุบนั ทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้น ใช้คณะวิชาเป็ นชั้น นักศึกษาเป็ นหน่วย
การสุ่ ม ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทั้งสิ้ น 303 คน
จานวนกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ หาร อาจารย์และนักศึกษาปั จจุบนั รวมทั้งสิ้ น
368 คน
ดังแสดงในดังตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั
ผู้บริหาร
อาจารย์
นักศึกษา
รวม
สถาบัน
ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย.
1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 คณะวิทยาศาสตร์
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
3.1 คณะวิทยาศาสตร์
3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 คณะครุศาสตร์ ฯ
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.1 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล
5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.1 คณะวิทยาศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.1 คณะวิทยาศาสตร์
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
8.1 คณะวิทยาศาสตร์
8.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ ปชก. หมายถึง ประชากร
ต.ย. หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง

1
1

1
1

20
41

2
4

214
722

8
28

235
764

11
33

1
1

1
1

19
28

2
3

231
348

9
13

251
377

12
17

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

1
1

1
1

17
24

2
2

322
76

12
4

340
101

15
7

1

1

7

1

225

9

233

11

1

1

10

1

65

4

76

6

1

1

14

1

432

17

447

19

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
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ)
สถาบัน
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
9.1 คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
9.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.4 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
10.1 คณะสถิตปิ ระยุกต์

รวม

ผู้บริหาร
อาจารย์
นักศึกษา
รวม
ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย. ปชก. ต.ย.

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

1

1

30

3

364

14

395

18

22

22

413

43 7778 303

8213 368

3.2.2.2 การสุ่ มจากประชากรที่มีจานวนไม่จากัด (Infinite Population) ซึ่งเป็ น ประชากร
ไม่ที่ทราบจานวนที่แน่นอน คัดเลือกจากประชากรผูส้ าเร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต
กลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษา ทาการสุ่ มโดยความบังเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และทางานในหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ มหาวิทยาลัย กระทรวง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
บริ ษทั ห้าง ร้าน สาหรับภาคเอกชน รวมจานวนทั้งสิ้ น 70 คน
กลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิต ทาการสุ่ มโดยความบังเอิญ ( Accidental Sampling) จากผูบ้ ริ หาร หรื อ
หัวหน้างานที่มีผสู้ าเร็ จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และบริ ษทั ห้าง ร้าน สาหรับภาคเอกชน รวมจานวนทั้งสิ้ น 30 คน
จานวนกลุ่มตัวอย่างของผูส้ าเร็ จการศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิตรวมทั้งสิ้ น 100 คน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-2
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ตารางที่ 3-2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บณั ฑิต และบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ประเภทประชากรทีม่ ีจานวนไม่ จากัด
จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
30
บัณฑิต
70
รวม
100
3.3 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.3.1 ศึกษาจากตารา เอกสาร วารสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต ปัญหาและรู ปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรที่เปิ ดสอนด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
3.3.2 นาแบบสอบถามที่สร้าง ไปเสนอต่อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา( Content Validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Consistency : IOC) ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จะพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั หรื อไม่ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง สอดคล้อง
0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 คะแนน หมายถึง ไม่สอดคล้อง
จากนั้นจึงนามาหาค่า IOC ซึ่ งค่า IOC ที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป สาหรับข้อ
คาถามทั้งหมด จานวน 61 ข้อ พบว่า ค่า IOC = 1 มีจานวน 45 ข้อ ค่า IOC = 0.8 มีจานวน 9 ข้อ และ
ค่า IOC = 0.6 มีจานวน 7 ข้อ ซึ่ งถือว่ายอมรับได้ สรุ ปว่าข้อคาถามทั้ง 61 ข้อ มีความสอดคล้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ (ดูภาคผนวก ซ)
3.3.3 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษา จานวน 40 คน จากคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์
นาผลมาคานวณหาความเชื่อมัน่ ( Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า( Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach 1971 : 161) ได้ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.93 (ดูภาคผนวก ฌ)
3.3.4 จัดเตรี ยมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ สาหรับใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

42
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
5 กลุ่ม ดังนี้
3.4.1 กลุ่มผูบ้ ริ หา ร ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์หวั หน้าภาควิชา /คณบดี ด้วยตนเอง โดยนัด
หมายล่วงหน้ากับหัวหน้าภาควิชาทั้ง 22 ภาควิชา พร้อมขออนุญาตแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบนั
3.4.2 กลุ่มอาจารย์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั อาจารย์ประจาทั้ง 22 ภาควิชา
ด้วยตนเอง โดยทาการเก็บข้อมูลที่สถาบัน แจกแบบสอบถามพร้อมเก็บข้อมูลกับอาจารย์ประจาที่อยู่
ในวันที่แจกแบบสอบถาม
3.4.3 กลุ่มนักศึกษาปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มนักศึกษาทั้ง 22
ภาควิชา โดยเก็บข้อมูลที่สถาบัน โดยแจกแบบสอบถามพร้อมเก็บข้อมูลกลับในวัน
ที่แจก
แบบสอบถาม
3.4.4 กลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษา ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มผูส้ าเร็ จการศึกษา
โดยการแจกไปยังบุคคลที่รู้จกั ตามหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั ห้าง ร้าน
ในภาคเอกชน เช่น ศูนย์เทคโนลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) การประปานครหลวง
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต บริ ษทั ก.ส.ท. คอเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์ เน็ต จากัด
โรงเรี ยนดรุ ณสิ กขาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้น
3.4.5 กลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิตด้วยตน เอง
โดยการแจกไปยังบุคคลที่รู้จกั ตามหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั ห้าง ร้าน ใน
ภาคเอกชน เช่น ศูนย์เทคโนลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) การประปานครหลวง การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั ก.ส.ท. คอเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไออีซี อินเทอร์ เน็ต จากัด โรงเรี ยน
ดรุ ณสิ กขาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้น
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผล
3.5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนักศึกษาปั จจุบนั กลุ่มผูส้ าเร็ จ
การศึกษา และกลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยกาหนดค่าระดับคะแนไว้
5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 แสดงความหมายของค่าระดับคะแนน 5 ระดับในแบบสอบถาม
สภาพการจัดการเรียนการสอน
ค่ าระดับคะแนน
หรือการแสดงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
การ กาหนดระดับคะแนนและการแปลความหมาย โดยนาค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1970) ดังแสดงในตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 แสดงการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับการจัดการเรียนการสอน
หรือการแสดงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การแปลความหมายของความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยการแปลผลค่าเฉลี่ยตาม
แนวคิดของเบสท์เทียบกับเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั ตั้งไว้ 2 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 แสดงการแปลความหมายของความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ระดับการจัดการเรียนการสอน
ระดับความต้ องการด้ านคุณธรรม
หรือการแสดงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม
มาก – มากที่สุด
ระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
ปานกลาง – น้อย – น้อยที่สุด
ระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นา
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ความสอดคล้องของข้อมูล (เกษม, 2543) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 แสดงเกณฑ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระดับความสอดคล้ องของข้ อมูล
มากกว่า 1.51
สอดคล้องต่า
1.01 – 1.50
สอดคล้องปานกลาง
0.00 – 1.00
สอดคล้องสู ง
3.5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการ
สอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด ผูว้ จิ ยั นามา
จัดจาแนกในแต่ละด้านโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และเสนอในลักษณะของ
ความเรี ยง
3.6 สรุ ปกรอบการดาเนินการวิจัย
กรอบการดาเนินการวิจยั ในเรื่ องของประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือ สถิติที่ใช้ และผลที่
ได้รับ สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3-7
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ตารางที่ 3-7 สรุ ปกรอบการดาเนินการวิจยั

Content Analysis

S.D.

ความถี่
ร้อย ละ

แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

ั ฑิต
ผูใ้ ช้บณ
30
30

บัณฑิต
70
-

นักศึกษา
-

7,778/303

อาจารย์
413/43
413/43
413/43

-

22/22



-

-

การวิเคราะห์

-

3. เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการ
สอนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมใน
หลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ระดับอุดมศึกษา

เครื่ องมือ

-

1. เพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการเรี ยนการ
สอนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมใน
หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ระดับ
อุดม-ศึกษาใน
ปั จจุบนั
2. เพื่อศึกษาความ
ต้องการด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม
ในหลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ระดับอุดมศึกษา

22/22

วัตถุประสงค์

ผูบ้ ริ หาร

จานวนประชากร/
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

ผลที่ได้รับ

ทราบถึง
สภาพการ
สอนแทรก
เสริ มด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรมใน
หลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ทราบถึง
ระดับความ
ต้องการด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรมใน
หลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ทราบถึง
แนวทางการ
จัดการเรี ยน
การสอน
ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรมใน
หลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ในอนาคต
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บทที่ 4
ผลของการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความต้องการด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม สาหรับ หลักสู ตร ด้าน
คอมพิวเตอร์ ในระดับอุดมศึกษานี้มุ่งสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
และผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรม
จริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั
2) เพื่อศึกษาความต้องการด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาใน
อนาคต
ในบทนี้จะแบ่งการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล เป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
ระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
นาเสนอสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 4-1 ถึง 4-8
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ตารางที่ 4-1 แสดงจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน จาแนกตามสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ส่ ง
คืน
43
32
303
303
70
61
30
30

สถานภาพ
1.
2.
3.
4.

อาจารย์
นักศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
รวม

446

ร้ อยละ
74.00
100.00
87.14
100.00

426

95.52

ตารางที่ 4-2 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

15
6
21

71.40
28.60
100.00

รวม

7
4
9
1
21

33.33
19.05
42.86
4.76
100.00

8
13
21

38.10
61.90
100.00

5
4
7
5
21

23.81
19.05
33.33
23.81
100.00

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
- อาจารย์
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์
3. ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
- ต่ากว่า 5 ปี
- ระหว่าง 5 ถึง 10 ปี
- ระหว่าง 10 ถึง 15 ปี
- ระหว่าง 15 ถึง 20 ปี
- มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม
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ตารางที่ 4-2 (ต่ อ)
สถานภาพ
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา/คณบดี
- ต่ากว่า 1 ปี
- ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี
- ระหว่าง 2 ถึง 4 ปี
- ระหว่าง 4 ถึง 6 ปี
- มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

3
10
4
3
1
21

14.29
47.61
19.05
14.29
4.76
100.00

จากตารางที่ 4-2 สถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร ที่ผวู้ จิ ยั เข้าพบเพื่อ สัมภาษณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.40 เป็ นเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.60
มีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์มากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมา
เป็ นอาจารย์ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เป็ นศาสตราจารย์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกมากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.90 รองลงมาเป็ นปริ ญญา
โท จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.10 ประสบการณ์ดา้ นการสอนในสถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่
อยูร่ ะหว่าง 15 ถึง 20 ปี มากที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาระหว่าง 5 ถึง 10 ปี
และมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป เท่ากัน จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.81 และระหว่าง 10 ถึง 15 ปี น้อย
ที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งบริ หารอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 2 ปี
มากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.61 รองลงมาคือระหว่าง 2 ถึง 4 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.05 ส่ วนมากกว่า 6 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
ตารางที่ 4-3 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของอาจารย์
สถานภาพ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม

จานวน

ร้ อยละ

21
11
32

65.63
34.37
100.00
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ตารางที่ 4-3 (ต่ อ)
สถานภาพ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
- อาจารย์
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์
รวม
3. ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
- ต่ากว่า 5 ปี
- ระหว่าง 5 ถึง 10 ปี
- ระหว่าง 10 ถึง 15 ปี
- ระหว่าง 15 ถึง 20 ปี
- มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

22
8
2
32

68.75
25.00
6.25
100.00

1
19
12
32

3.12
59.38
37.50
100.00

13
12
1
2
4
32

40.63
37.50
3.12
6.25
12.50
100.00

จากตารางที่ 4-3 สถานภาพทัว่ ไปของอาจารย์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.63 เป็ นเพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.37 มีตาแหน่งทางวิชาการเป็ น
อาจารย์มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 รองลงมาผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 เป็ นรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 และไม่มีศาสตราจารย์
เลย วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท มากที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 รองลงมาเป็ น
ระดับปริ ญญาเอก จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 คน ระดับปริ ญญาตรี นอ้ ยที่สุด จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.12 ประสบการณ์ดา้ นการสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่ากว่า 5 ปี มากที่สุด จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.36 รองลงมาคือระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50
ส่ วนระหว่าง 10 ถึง 15 ปี น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.12
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ตารางที่ 4-4 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของนักศึกษา
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

161
142
303

53.14
46.86
100.00

รวม

251
41
11
303

82.84
13.53
3.63
100.00

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ระดับการศึกษาที่กาลังศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก

จากตารางที่ 4-4 สถานภาพทัว่ ไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.14 เป็ นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.86 กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.84 รองลงมาเป็ น ปริ ญญา
โท จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.53 และปริ ญญาเอก น้อยที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.63
ตารางที่ 4-5 แสดงสถานภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้บณั ฑิต
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

24
6
30

80.00
20.00
100.00

รวม

1
9
15
5
30

3.33
30.00
50.00
16.67
100.00

1. ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
2. ตาแหน่ง
- เจ้าของกิจการ
- ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวยการ
- หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก
- อื่น ๆ
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ตารางที่ 4-5 (ต่ อ)
สถานภาพ
3. ประสบการณ์การทางาน
- ต่ากว่า 5 ปี
- ตั้งแต่ 5-10 ปี
- ตั้งแต่ 10-15 ปี
- ตั้งแต่ 15-20 ปี
- มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
3
12
9
2
4
30

ร้ อยละ
10.00
40.00
30.00
6.67
13.33
100.00

จากตารางที่ 4-5 สถานภาพทัว่ ไป ของผูใ้ ช้บณั ฑิต พบว่า ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็ นปริ ญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 และไม่มีระดับปริ ญญาเอก มี ตาแหน่งเป็ นหัวหน้างาน /หัวหน้าแผนก มากที่สุด
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมา เป็ น ผูจ้ ดั การ /ผูอ้ านวยการ จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 เป็ นเจ้าของกิจการ น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ประสบการณ์
การทางาน อยูร่ ะหว่าง 5 ถึง 10 ปี มากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา อยู่
ระหว่าง 10 ถึง 15 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และระหว่าง 15 ถึง 20 ปี น้อยที่สุด จานวน
2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 4-6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับหน่วยงานของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงาน
1. ประเภทของหน่วยงาน
- ราชการ
- เอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- อื่น ๆ (องค์กรอิสระภายใต้การกากับของรัฐ)
รวม
2. ประเภทของกิจการ
- การผลิต
- การให้บริ การ
- สถานศึกษา
รวม

จานวน

ร้ อยละ

8
17
4
1
30

26.67
56.66
13.33
3.33
99.99

2
11
17
30

6.67
36.67
56.66
100.00
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ตารางที่ 4-6 (ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงาน
3. จานวนบุคลากรในหน่วยงาน
- ต่ากว่า 25 คน
- ตั้งแต่ 26-50 คน
- ตั้งแต่ 51-100 คน
- มากกว่า 100 คน ขึ้นไป
รวม
4. จานวนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
- ต่ากว่า 5 คน
- ตั้งแต่ 5-10 คน
- ตั้งแต่ 11-20 คน
- ตั้งแต่ 21-30 คน
- ตั้งแต่ 31-40 คน
- มากกว่า 41 คน ขึ้นไป
รวม
5. ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน

ร้ อยละ

17
5
2
6
30

56.66
16.67
6.67
20.00
100.00

14
11
2
1
2
30

46.66
36.67
6.67
3.33
6.67
100.00

23
7
30

76.67
23.33
100.00

จากตารางที่ 4-6 ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงานผูใ้ ช้บณั ฑิต พบว่า มาจากหน่วยงานเอกชน มาก
ที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.66 รองลงมามาจากหน่วยงานราชการ จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.67 และจากหน่วยงาน อื่น ๆ (องค์กรอิสระภายใต้การกากับของรัฐ) น้อยที่สุด จานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ส่ วนใหญ่ มาจาก หน่วยงานด้านการศึกษา จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.66 รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานด้านการให้บริ การ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 และเป็ น
หน่วยงานด้านการผลิต น้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 หน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า
25 คน มากที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.66 รองลงมาคือมีบุคลากรมากกว่า 100 คนขึ้นไป
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และมีบุคลากรตั้งแต่ 51 ถึง 100 คน น้อยที่สุด จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.67 หน่วยงานมี จานวนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 5 คน มากที่สุด จานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.66 รองลงมาคือตั้งแต่ 5 ถึง 10 คน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 ตั้งแต่
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21 ถึง 30 คน น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่อยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.67 รองลงมาคือ
ปริ ญญาโท จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และไม่มีระดับปริ ญญาเอก
วิธีการ ที่ใช้ คดั เลือกบุคคลเข้าทางานในหน่วยงาน 3 อันดับแร ก คือ 1) การพิจารณาจาก
ประวัติ /คุณสมบัติ /ประสบการณ์จากใบสมัครงาน 2) การสอบสัมภาษณ์ และ 3) การสอบปฏิบตั ิ
สาหรับปัจจัยสาคัญ 3 อันดับแรกที่หน่วยงานใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ เข้า
ทางาน คือ 1) ผลการเรี ยน 2) บุคลิกภาพ และ 3) สถาบันการศึกษา
ตารางที่ 4-7 สถานภาพทัว่ ไปของบัณฑิต
สถานภาพ
1. ระดับการศึกษาที่กาลังศึกษา
- ชาย
- หญิง

จานวน

ร้ อยละ

รวม

38
23
61

62.30
37.70
100.00

รวม

43
17
1
61

70.49
27.87
1.64
100.00

รวม

16
19
9
16
1
61

26.23
31.15
14.75
26.23
1.64
100.00

รวม

4
9
14
9
4
15
6
61

6.56
14.75
22.95
14.75
6.56
24.59
9.84
100.00

2. ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
- ต่ากว่า 2 ปี
- ตั้งแต่ 2-5 ปี
- ตั้งแต่ 5-10 ปี
- ตั้งแต่ 10-20 ปี
- มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
4. จานวนครั้งที่ถูกประเมิน
- ไม่เคย
- 1 ครั้ง
- 2 ครั้ง
- 3 ครั้ง
- 4 ครั้ง
- มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป
- ไม่ระบุ
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จากตารางที่ 4-7 สถานภาพทัว่ ไปของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.30 เป็ นเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.70 สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.49 รองลงมาเป็ นระดับ
ปริ ญญาโท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.87 และระดับปริ ญญาเอก น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.64 ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 5 ปี มากที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.15 รองลงมาคือต่ากว่า 2 ปี และตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี เท่ากัน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.23
และมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.64 ถูกประเมินมากกว่า 5 ครั้ง
มากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.59 รองลงมาคือ 2 ครั้ง จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.95 น้อยที่สุดคือไม่เคย และ 4 ครั้ง เท่ากัน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.56
ตารางที่ 4-8 ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงานที่บณั ฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงาน
ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงาน
1. ประเภทของหน่วยงาน
- ราชการ
- เอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- อื่น ๆ
รวม
2. ประเภทของกิจการ
- การผลิต
- การให้บริ การ
- สถานศึกษา
- การเงิน/ธนาคาร
- อื่น ๆ
- ไม่ระบุ
รวม
3. จานวนบุคลากรในหน่วยงาน
- ต่ากว่า 25 คน
- ตั้งแต่ 26-50 คน
- ตั้งแต่ 51-100 คน
- มากกว่า 100 คน ขึ้นไป
- ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

13
26
17
5
61

21.31
42.62
27.87
8.20
100.00

7
29
12
2
10
1
61

11.48
47.54
19.67
3.28
16.39
1.64
100.00

21
8
4
27
1
61

34.43
13.11
6.56
44.26
1.64
100.00
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ตารางที่ 4-8 (ต่ อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงาน
4. จานวนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
- ต่ากว่า 5 คน
- ตั้งแต่ 5-10 คน
- ตั้งแต่ 11-20 คน
- ตั้งแต่ 21-30 คน
- ตั้งแต่ 31-40 คน
- มากกว่า 41 คน ขึ้นไป
- ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

13
10
11
11
7
8
1
61

21.31
16.39
18.03
18.03
11.48
13.11
1.64
100.00

จากตารางที่ 4-8 ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงาน ที่ บณั ฑิต ด้านคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงาน พบว่า
หน่วยงานเอกชน มากที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.62
รองลงมา เป็ น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.87 และอื่น ๆ น้อยที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.20 เป็ นหน่วยงานด้านการให้บริ การ มากที่สุด จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.54 รองลงมาเป็ น
หน่วยงานด้านการศึกษา จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.67 และเป็ นหน่วยงานด้านการเงิน /
ธนาคาร น้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.28 จานวนบุคลากรในหน่วยงานมีมากกว่า 100
คนขึ้นไป มากที่สุด จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.26 รองลงมาต่ากว่า 25 คน จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.43 และตั้งแต่ 51 ถึง 100 คน น้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.56 จานวน
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ต่ากว่า 5 คน มากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.31 รองลงมาคือ
ตั้งแต่ 11 ถึง 20 คน และ ตั้งแต่ 21 ถึง 30 คน เท่ากัน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.03 และตั้งแต่
31 ถึง 40 คน น้อยที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.48
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การผลิตบัณฑิต จานวน 48 หลักสู ตร ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4-9 แสดงวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. มีความรู ้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความสามารถเชิงปฏิบตั ิ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
โดยมีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ/หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
2. เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการสื่ อสาร และสามารถทางานเป็ นกลุ่ม
3. มีศกั ยภาพในการทางานวิจยั
4. มีความรอบรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานและคณิ ตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีศกั ยภาพในการค้นคว้า ติดตาม
ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการระดับสากล
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการวิจยั ค้นคว้า และติดตาม
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทฤษฎีและประยุกต์ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารได้ดว้ ยตนเอง และ
เป็ นหนทางไปสู่ความเป็ นผูช้ ้ ีนาทางวิชาการด้านนี้ ส่งผลให้เพื่อให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งรวมของนักวิชาการชั้นนาระดับ
นานาชาติทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท้ งั ประเภทฮาร์ตแวร์และ
ซอฟต์แวร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกที่มีคุณธรรมและคุณภาพ และสามารถทา
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วิจยั ในระดับนานาชาติ
2. เพื่อยกระดับงานวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. เพื่อนาองค์ความรู ้ใหม่จากงานวิจยั ของนิสิตที่สาเร็ จปริ ญญาเอกไปสู่การรับ
ใช้สงั คมและการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1. มีความรู ้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอต่อการ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
ประยุกต์การเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
2. มีความรู ้และทักษะทางวิชาชีพเพียงพอที่จะเริ่ มทางานทางวิชาชีพได้
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3. มีทกั ษะด้านการใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรมเพียงพอที่จะใช้เครื่ องมืออย่าง
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ถูกต้อง
วิศวกรรมศาสตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ข้ นั สูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนา
มหาบัณฑิต(วิศวกรรม
ประเทศและเพือ่ ส่งเสริ มงานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
1. เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีคุณภาพงานวิจยั ระดับนานาชาติ ให้เป็ นนักวิชาการ
บัณฑิต
และนักวิจยั ขั้นสูง อันเป็ นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมต่อไป
2. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. เพื่อเพิ่มจานวนบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ และ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บรรเทาการขาดแคลนของบุคลากรสาขานี้
2. เพื่อส่งเสริ มและเผยแพร่ องค์ความรู ้วชิ าการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
สู่สงั คม
3. ส่งเสริ มความเสมอภาค และกระจายโอกาสทางการศึกษา
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นการสนอง
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นโยบายของรัฐบาลในการผลิตและเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน
2. ผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงานการพัฒนา
สารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสามารถนาคอมพิวเตอร์ไป
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ส่งเสริ มและเผยแพร่ การศึกษา การวิจยั และให้บริ การทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่สงั คมได้อย่างกว้างขวางขึ้น
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และความสามารถ ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิอนั
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
เป็ นการตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อส่งเสริ มการวิจยั ที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายของการพึ่งพาตนเองได้ในทาง
เทคโนโลยี และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไม่แต่เพียงมีความรอบรู ้ทางวิชาการ แต่ยงั กอปร
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี ที่มีความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์และ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ดา้ นคอมพิวเตอร์
ประยุกต์)
มีศกั ยภาพในการค้นคว้าวิจยั ให้ทนั กับความก้าวหน้าของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการคานวณทางวิทยาศาสตร์
2. มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ที่พฒั นางานทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
3. สามารถประยุกต์งานทางคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
4. เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์มีทกั ษะในการ
สื่ อสารการจัดการ สามารถเป็ นทั้งผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นกลุ่ม
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู ้ดา้ นสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน ฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี ตอบสนองความต้องการบุคลากร
คอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ซึ่งคาดว่า ประเทศไทยจะมีความ
ต้องการบุคลากรคอมพิวเตอร์เป็ นจานวนมาก เมื่อก้าวสู่สภาพประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่
2. เพื่อส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม จาก
ต่างประเทศ
3. เพื่อให้บริ การวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย โดยเน้น
การวิจยั และพัฒนาที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมเป็ นสิ่ งสาคัญ
4. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสานึกในการใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ

60
ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ ได้แก่
มหาบัณฑิต (วิศวกรรม
1.1 การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย
คอมพิวเตอร์)
1.2 การออกแบบฮาร์ตแวร์และระบบควบคุม
1.3 การประมวลผลสื่ อสารสนเทศและแอนนิเมชัน่
1.4 การประมวลภาษาและข้อมูล
1.5 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คง
1.6 วิศวกรรมซอฟ์ ตแวร์และการบริ หารโครงการ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษที่ดี
3. เพื่อฝึ กฝนมหาบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในเชิงวิจยั หรื อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

3. คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลติมีเดีย)

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.1 การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย
1.2 การออกแบบฮาร์ตแวร์และระบบควบคุม
1.3 การประมวลผลสื่ อสารสนเทศและแอนนิเมชัน่
1.4 การประมวลภาษาและข้อมูล
1.5 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คง
1.6 วิศวกรรมซอฟ์ ตแวร์และการบริ หารโครงการ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษที่ดี
3. เพื่อฝึ กฝนมหาบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในเชิงวิจยั หรื อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสมัยใหม่
2. เพื่อศึกษาและวิจยั ด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดียสมัยใหม่โดยถือหลักการ
พึ่งตนเองให้มาก
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
3. คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
เทคโนโลยี
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
มหาบัณฑิต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการถ่ายทอดในการเรี ยนการสอนอย่างมี
(คอมพิวเตอร์และ
ประสิ ทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. เพื่อส่งเสริ มการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาทางด้านครุ ศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้บริ การทางวิชาการทางครุ ศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สงั คม
4. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ต่อเนื่อง 2 ปี )

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ในทฤษฎีวทิ ยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่ อสารข้อมูล การบริ หารหน่วยงานสารสนเทศ
การบริ หารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ในเบื้องต้นได้ ส่งเสริ มการ
พัฒนาบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการเพิ่มพูน
ความรู ้ในการบริ หารการสื่ อสารข้อมูลและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
2. เพื่อสนับสนุนการทาวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเทคโนโลยีเครื อข่าย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และ
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพระดับสากล
2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจยั วิเคราะห์
และสังเคราะห์วทิ ยาการอันนามาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม
3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ รวมทั้ง
การธารงไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย

62
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
4. คณะเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
สารสนเทศ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. เพื่อผลิตนักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจยั ระดับปริ ญญาเอกที่มี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มาตรฐานสากลให้สามารถเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ
2. เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3. เพื่อผลักดันการทาวิจยั ภายในประเทศ ให้มีความเป็ นเลิศ และมีการพัฒนาที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

1. เพื่อผลิตนักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจยั ระดับปริ ญญาเอกที่มี
มาตรฐานสากลให้สามารถเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ
2. เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3. เพื่อผลักดันการทาวิจยั ภายในประเทศ ให้มีความเป็ นเลิศ และมีการพัฒนาที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(หลักสูตร 4 ปี )

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
เครื อข่าย และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กร สามารถเลือกใช้
และดูแลระบบเครื อข่าย และ ระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความรู ้
ความสามารถเบื้องต้นในการบริ หารหน่วยงานสารสนเทศ การบริ หาร
โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในงานจัดการและงานบริ หารธุรกิจ เช่น การบริ หารงาน
บุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มา
เสริ มช่องทางการตลาด การใช้สารสนเทศเพื่อการบริ หารและสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจ การวางแผน และการจาลองสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การลูกค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

63
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
4. คณะเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
(หลักสูตร 4 ปี )
เครื อข่าย และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กร สามารถเลือกใช้
และดูแลระบบเครื อข่าย และ ระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความรู ้
ความสามารถเบื้องต้นในการบริ หารหน่วยงานสารสนเทศ การบริ หาร
โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในงานจัดการและงานบริ หารธุรกิจ เช่น การบริ หารงาน
บุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มา
เสริ มช่องทางการตลาด การใช้สารสนเทศเพื่อการบริ หารและสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจ การวางแผน และการจาลองสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การลูกค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทาหน้าที่ประสานงานระหว่างผูใ้ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานกับผูอ้ อกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจ
ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่ อสารและ
ทางานเป็ นทีมได้ เป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และจริ ยธรรม
คุณธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ สาหรับการเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความ
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์ )
ต้องการกาลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ศึกษาเน้นวิชาการคอมพิวเตอร์ช้ นั สูงเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ลึกซึ้งทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบและพัฒนาแนว
ความคิดทางคอมพิวเตอร์ให้กว้างไกลต่อไปรวมทั้งสามารถสร้างซอฟต์แวร์ได้
ด้วย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาเน้นการประยุกต์ เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์วชิ าธุรกิจ
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
และวิชาอื่น ๆ มากเพียงพอที่จะสามารถนาวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้
กับงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่ง
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่ รู ้ และมีความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็ น
ผูน้ า มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากร
สิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อสนับสนุนการทาการวิจยั และการให้บริ การทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ และรองรับการพัฒนาประเทศ
1. มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการ การบริ หารจัดการ การวางแผนและ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
สามารถทางานในลักษณะของผูผ้ ลิต และผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ได้ รวมทั้งนักปฏิบตั ิทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศซึ่งมี
ความขาดแคลนในปั จจุบนั
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มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
2. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารจัดการสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศ และการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริ มและกระตุน้ ให้มีการค้นคว้า และวิจยั ด้านระบบสารสนเทศ และ
ศึกษาวิธีการจัดทาระบบสารสนเทศในสังคมไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู ้เกี่ยวกับการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) และมีความสามารถในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาการ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) คอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย โดยมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตสามารถนาความรู ้ดา้ นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในการทางานและเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้นให้นกั ศึกษามองเห็นถึงความสัมพันธ์ของศาสตร์
ต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาความรู ้เหล่านั้นมาสร้างงานประยุกต์
เพื่อเตรี ยมพร้อมในการทางานและการวิจยั ในขั้นสูงต่อไป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) คุณภาพ สนองความต้องการของประเทศ และส่งเสริ มการค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู ้ความสามารถในการสร้าง
งานประยุกต์เชิงพาณิ ชย์ได้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สารสนเทศ สนองความต้องการของประเทศ
2. เพื่อให้บริ การทางวิชาการแก่บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ และเผยแพร่
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและบุคลากรใน
หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
3. เพื่อส่งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันจะช่วยเพิ่มความรู ้ความสามารถในการสร้างงานประยุกต์ในเชิงพาณิ ชย์ได้
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถที่จะทาการสอน ทั้งทางด้าน
(คณิ ตศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงกว่าได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะทาการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพิม่ เติมเอง
ได้หลังการจบการศึกษาแล้ว
3. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้านกาลังคน สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ที่มี
อยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีพ้นื ฐานความรู ้ที่ดีท้ งั
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ พร้อมที่จะเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นผูท้ ี่พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเอง และมีคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อเป็ นกาลังของประเทศต่อไป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

เพื่อให้ประเทศ
ได้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการและประยุกต์ใช้
ตลอดจนการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตด้วยตนเอง ภาควิชาคาดว่า
หวังบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรจะสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั
สายงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประกอบอาชีพอย่างมีจริ ยธรรมและ
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็ นการสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ผลิตบุคลากรสาขาขาดแคลน และเป็ นการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในระดับสูงที่สามารถดาเนินการ
วิจยั และพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กบั หน่วยงานราชการ และ
เอกชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้ทางสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีได้มาก
ขึ้น
3. เป็ นการสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
โดยช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งนักศึกษาไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้นื ฐานทางคอมพิวเตอร์ท้ งั ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ
สาหรับตลาดแรงงานและพร้อมสาหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2. ฝึ กหัดและอบรมนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้เป็ นผูม้ ี
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วินยั ความคิด และการทางานอย่างมีระบบ พร้อมด้วยคุณธรรม และ
จริ ยธรรมที่เหมาะสม
วิศวกรรมศาสตร
1. สร้างบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ
มหาบัณฑิต
นาเอาความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สามารถ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
วิเคราะห์ถึงจุดดีจุดเสี ยของความรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ น
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยงั เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้าน
จริ ยธรรมและมนุษยธรรม
2. เพื่อส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศ
3. เพื่อนาเอาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปช่วยแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ
4. เพื่อเผยแผ่ความรู ้และให้บริ การด้านคอมพิวเตอร์กบั สังคม
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
เพื่อผลิตวิศวกรผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการวิจยั หรื อการประยุกต์ใช้
บัณฑิต
งาน ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาประเทศและรองรับความ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) ต้องการของอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกแขนง
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิชา
2. มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนที่ตอ้ งการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้มีความรู ้เพียงพอที่
จะนาไปประกอบอาชีพ เมื่อสาเร็ จการศึกษา
3. มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ จริ ยธรรม
และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีที่มีความรู ้ ความชานาญ
และ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คุณภาพสูง ตอบสนองสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสร้างบุคลากร
ของประเทศที่สามารถเป็ นผูส้ ร้างงาน ทดแทนการนาเข้า เทคโนโลยีที่มี
ราคาสูง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ ต่อ ไปใน
อนาคต
2. เพื่อดาเนินการวิจยั ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับที่สามารถสร้างเทคโนโลยี และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
3. คณะเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3. เพื่อเผยแพร่ และให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ในลักษณะของการจัดการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อบรมทางวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบตั ิของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู ้ความ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชานาญ ทั้งเชิงทฤษฎีและการวิจยั ชั้นสูง อันเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรของสังคมทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
2. เพื่อดาเนินงานวิจยั ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับที่สามารถสร้างเทคโนโลยีและนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และการสร้างบุคลาก
รที่มี
คุณภาพสูง ให้ทดั เทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงความ
สิ้นเปลือง และความไม่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาการที่นบั เป็ นเทคโนโลยีช้ นั สูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1. คณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ประยุกต์)
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า พัฒนา และประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกาลังคนของภาครัฐ และเอกชน ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพ้นื ฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อันเป็ นการตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนวิชาความรู ้ได้อย่าง
เป็ นระบบ และรู ้คุณค่าในการแสวงหาความรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
3. เพื่อส่งเสริ มการวิจยั ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
เชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเชิงบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริ ยธรรม มี
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
จิตสานึกในความรับผิดชอบ เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสังคมในวงกว้าง
สามารถเป็ นผูน้ าที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
1. ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากลให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ของโลกปั จจุบนั
2. เสริ มสร้างพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็ นกาลังในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เครื อข่ายสื่ อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของประเทศให้
ก้าวหน้าไม่ลา้ หลังนานาชาติ
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงตามความ
ต้องการของตลาดอาชีพในปั จจุบนั
4. พัฒนางานวิจยั ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ คือวิทยาการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย เลขภาพ
และสื่ อประสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ)

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่มีความรู ้
ความสามารถด้านบริ หารการจัดการ และวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การได้
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนให้มีความรู ้
ความสามารถด้านบริ หารการจัดการ และวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การได้
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
4. คณะครุ ศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
อุตสาหกรรม
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการที่จะ
บัณฑิต
ประกอบอาชีพด้านการสอนและการฝึ กอบรมให้แก่สถานศึกษาและธุรกิจ
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
คอมพิวเตอร์)
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านการออกแบบ การประยุกต์ใช้
(ต่อเนื่อง 2 ปี )
และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน
3. เพื่อทาการวิจยั และพัฒนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของสถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้กา้ วหน้า
ยิง่ ขึ้น
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

1. ผลิตบุคลากรระดับปริ ญญาโทที่สามารถเป็ นผูส้ อน นักฝึ กอบรม และ
นักวิชาการ ที่มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในสาขาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง หรื อมากกว่าเกี่ยวกับ 1.1) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 1.2) เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย 1.3) คอมพิวเตอร์ศึกษา และ 1.4)
เทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ส่งเสริ มการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กบั ครู ผสู ้ อน นัก
ฝึ กอบรม และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการวิจยั
เพื่อหาข้อสรุ ปและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนา โดยส่งเสริ มให้สามารถจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ของประเทศ
3. ส่งเสริ มให้เกิดการค้นคว้า วิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

1. การวิจยั ขั้นสูง สามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั งานด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษา
2. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริ หารและวางแผนการจัดการด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
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ตารางที่ 4-9 (ต่ อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
4. คณะครุ ศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
อุตสาหกรรม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อให้เกิด
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
1. คณะสถิติประยุกต์
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์และ
(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สถิติ วิทยาการประกันภัยและการจัดการความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เสี่ ยง เทคโนโลยีการตัดสิ นใจและการจัดการ การจัดการระบบสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิจยั เพื่อการบริ หารและการ
จัดการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2. เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ทางการวิเคราะห์ทางสถิติและการใช้
(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู ้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีความสามารถรับใช้สงั คม และเป็ นผูน้ าในการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริ มให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการทางสถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อส่งเสริ มให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีจริ ยธรรมในการทางานที่รับผิดชอบ

จากตารางที่ 4-9 ผลการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ของการผลิตบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์ระดับ
ปริ ญญาตรี โท และเอก จานวนทั้งสิ้ น 48 หลักสู ตร พบว่า มีความสอดคล้องกันในด้านรายละเอียด
ของเนื้อหา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ระดับปริ ญญาตรี มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับปฏิบตั ิ การ มีความรู้เชิง
ทฤษฎีเพียงพอต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบตั ิงาน มีความใฝ่ รู้ มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ
ในจานวนหลักสู ตรทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 11 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม
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ระดับปริ ญญาโท มุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับวิชาการ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาปรับปรุ งระบบงานที่รับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ และ
บริ หารจัดการได้ ในจานวนหลักสู ตรทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 4 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ อง
ของการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ระดับปริ ญญาเอก มุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบณั ฑิตด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับวิชาการชั้นสู ง มี
ความรู ้ความชานาญทั้งเชิงทฤษฎีและการวิจยั ชั้นสู ง สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ในจานวนหลักสู ตรทั้งหมด 8 หลักสู ตร มี 1 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของการผลิต
ดุษฎีบณั ฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์รายวิชาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับรายวิชาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมใน 48 หลักสู ตร ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 4-10
ตารางที่ 4-10 แสดงรายวิชาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์
สถาบัน/หลักสู ตร
รายวิชาเฉพาะ / หน่ วยกิต
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ / 3
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ความหมายของคาว่ามืออาชีพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทฤษฎีจรรยาบรรณ หลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิการเป็ นมืออาชีพโดยนัยของ
กฎหมาย ผลกระทบต่อสังคม กรอบ
/
แนวทางเพื่อการประเมินสภาวะคุณธรรม
1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
2.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
2.3 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
2.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

รายวิชาเฉพาะ

-

-

-

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

จริ ยศาสตร์ / 3
ปรัชญาพุทธศาสนา / 3
-

-

มนุษย์กบั สังคม / 3
ศิลปะการดาเนินชีวติ / 3
-

-

มนุษย์กบั สังคม / 3
ศิลปะการดาเนินชีวติ / 3

-

มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวติ / 3

-

มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวติ / 3
สิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา / 3
-

-
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
รายวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
3. คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี
3.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลติมีเดีย)
3.2 ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ต่อเนื่อง 2 ปี )
4.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(หลักสูตร 4 ปี )
4.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
4.5 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4.6 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

-

มนุษยสัมพันธ์ / 3

-

มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวติ / 3
สิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา / 3
มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวติ / 3
สิ่ งแวดล้อมกับการพัฒนา / 3
-
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศาสตร์คอมพิวเตอร์ )

รายวิชาเฉพาะ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม / 1
บริ บททางสังคมของระบบ
คอมพิวเตอร์ วิธีการและเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญา การยอมรับความ
เสี่ ยงและการชดใช้ต่อระบบคอมพิวเตอร์
การละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล อาชญากรรม
ในระบบคอมพิวเตอร์
1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

-

-

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

จิตวิทยาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล / 3

-

จริ ยธรรมสาหรับวิศวกร / 0
จิตวิทยาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล / 3

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา
ตนเอง / 3
-

มนุษย์กบั การใช้เหตุผลและ
จริ ยธรรม / 2
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม / 2
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

รายวิชาเฉพาะ

-

1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
1.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
1.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
1.3 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

2.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
2.3 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

-

-

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

ปรัชญาพุทธศาสนา / 2
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม / 3
การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม / 2
-

-

พุทธปรัชญา / 2
จริ ยศาสตร์และ
สุนทรี ยศาสตร์ / 3
มนุษยสัมพันธ์ / 2
-

-
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
รายวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.3 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายและจริ ยธรรมในเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สารสนเทศ / 3
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับ
กฎหมายและจริ ยธรรมที่มีผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในองค์การ
ตัวอย่างของการกระทาผิดกฎหมายและ
จริ ยธรรม กระบวนการจัดทานโยบาย การ
ตรวจตรา การป้ องกันระบบสารสนเทศใน
องค์การให้อยูใ่ นกรอบกฎหมายและ
จริ ยธรรม

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

มนุษยสัมพันธ์ / 3
-

มนุษยสัมพันธ์ / 3

มนุษยสัมพันธ์ / 3

-
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ตารางที่ 4-10 (ต่ อ)
สถาบัน/หลักสู ตร
รายวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายและจริ ยธรรมในเทคโนโลยี
(ระบบสารสนเทศเพื่อ สารสนเทศ / 3
การจัดการ)
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับ
กฎหมายและจริ ยธรรมที่มีผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในองค์การ
ตัวอย่างของการกระทาผิดกฎหมายและ
จริ ยธรรม กระบวนการจัดทานโยบาย การ
ตรวจตรา การป้ องกันระบบสารสนเทศใน
องค์การให้อยูใ่ นกรอบกฎหมายและ
จริ ยธรรม
4. คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
4.1 ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
(ต่อเนื่อง 2 ปี )
4. คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
4.2 ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
4.3 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
1. คณะสถิติประยุกต์
1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป/หน่ วยกิต

-

การพัฒนาบุคลิกภาพ / 3
จิตวิทยาการศึกษา / 3

-

-

-
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จากตารางที่ 4-10 ผลการวิเคราะห์ รายวิชาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
ระดับปริ ญญาตรี โท และเอก จานวนทั้งสิ้ น 48 หลักสู ตร พบว่า
ระดับปริ ญญาตรี จานวนหลักสู ตรทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 2 หลักสู ตรที่มีวชิ าเฉพาะในเรื่ อง
ของคุณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายวิชาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ จานวน 3 หน่วยกิต และหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายวิชาจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและเชิงสังคม จานวน 1 หน่วยกิต นอกจากวิชาเฉพาะด้านคุณธรรมจริ ยธรรมแล้ว มีวชิ าที่วา่
ด้วยเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป โดยจัดอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งเกือบทุกหลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาตรี มีวชิ าเหล่านี้ให้นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
ระดับปริ ญญาโทจานวนทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 2 หลักสู ตรที่มีวชิ าเฉพาะในเรื่ องของ
คุณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
รายวิชากฎหมายและจริ ยธรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 หน่วยกิต ซึ่ งมุ่งเน้นให้มหา
บัณฑิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรมที่มีผลกระทบเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศในองค์การ ศึกษาตัวอย่างของการกระทาผิดกฎหมายและจริ ยธรรม และสามารถบริ หาร
จัดการระบบสารสนเทศในองค์การให้อยูใ่ นกรอบกฎหมายและจริ ยธรรมได้
ระดับปริ ญญาเอกจานวนทั้งหมด 8 หลักสู ตร ทั้ง 8 หลักสู ตรไม่มีวชิ าที่วา่ ด้วยเรื่ องของ
คุณธรรมจริ ยธรรม
ตอนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารในด้านการจัดการเรี ยนการสอนด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร พบว่าหัวหน้าภาควิชา /คณบดี ทั้ง 21 แห่ง มีความคิดเห็นว่า การ
จัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยแก้ปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ท้ งั หมด สรุ ปเหตุผลได้ดงั นี้
1. การให้ความรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษา ต้องให้ความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่นกั ศึกษา กาลังศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อยเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษาซึ่ งจะเป็ น
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ในอนาคต ไม่ใช้ความรู ้ในทางที่ผดิ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั นักศึกษาว่าจะยอมรับ
และเชื่อฟังมากน้อยแค่ไหน หากต้องการสอนใ ห้นกั ศึกษามีจิตสานึก การสอนด้วยการบรรยายคง
ไม่เกิดผลมากนัก ครู อาจารย์ตอ้ งสอนด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี ปฏิบตั ิให้นกั ศึกษาได้เห็นเป็ น
แบบอย่าง

80
2. ปั ญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เกิดจากการหาประโยชน์โดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่
เป็ นลักษณะของความท้าทายอย่างหนึ่ง
และ นักศึกษามีความคึกคะนอง ต้องการ ทดลอง
ความสามารถแต่สถาบันการศึกษาไม่มีเวทีให้นกั ศึกษาแสดงออก หรื อใช้ความคึกคะนองในทางที่
ถูก ดังนั้น เมื่อผูบ้ ริ หาร มองปั ญหานี้ตอ้ งคิดหาเวทีให้นกั ศึกษาได้แสดงออก ไม่ควรปิ ดหูปิดตา
นักศึกษา เช่น จัดสัมมนาเรื่ องการเป็ น นักเจาะระบบ จัดเวทีให้นกั ศึกษาได้ประลองฝี มือด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็ นต้น
3. หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ มี 4 หลักสู ต รที่มีวชิ าว่าด้วยคุณธรรมจริ ยธรรมโดยเฉพาะ ได้แก่
รายวิชาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับนักคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นรายวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งบางหลักสู ตรอยูใ่ นขั้นการเตรี ยมการเปิ ดสอน นอกจากนี้ ใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีวชิ าที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญาพุทธ
ศาสนา มนุษยสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิชาเลือ ก
และโดยธรรมชาติของนักศึกษาสายวิทย าศาสตร์ จะหลีกเลี่ยงไม่เรี ยนวิชาเหล่านี้ ทั้ง ๆ ที่ วชิ าเลือก
เสรี เหล่านี้ มีประโยชน์ในแง่ของการเปิ ดโลกทัศน์ให้นกั ศึกษาได้รู้กว้าง นอกเหนือจากวิชา เฉพาะ
สาขาเพียงอย่างเดียว ซึ่ง เป็ นสิ่ งที่ดี แต่ในด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรม วิชา
เหล่านี้ อาจไม่สามารถเข้าถึงภายในจิตใจลึก ๆ ของนักศึกษาได้ เนื่องจาก ธรรมชาติของนักศึกษา
ส่ วนใหญ่จะเตรี ยมตัวหรื ออ่านหนังสื อเฉพาะช่วงคืนก่อนสอบเท่านั้น ดังนั้นความรู ้ที่ อาจารย์ ได้
พยายามให้ นักศึกษาจะรับเฉพาะช่วงก่อนสอบ เมื่อสอบเสร็ จทุกอย่างก็สิ้นสุ ดลง
4. ด้านการให้ความสาคัญกับการสอนแทรกเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของคณะวิชา /ภาควิชา
พบว่า โดยทัว่ ไปไม่มีการพูดคุยหรื อประชุมอย่างเป็ นทางการในเรื่ องการจัดการสอนแทรกเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม แต่เป็ นในรู ปแบบของการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ การถาม ถึง ปัญหาของ
นักศึกษาจากเพื่อนอาจารย์ท่านอื่น ๆ แต่การพูดคุยก็ช่วยให้มีการปรับปรุ งข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและ
กัน ช่วยให้อาจารย์ได้รับรู ้ปัญหา และสามารถชี้แนะแนวทางได้อย่างถูกจุดและตรงประเด็นมากขึ้น
ในส่ วนของคณะวิชา
ครุ ศาสตร์ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ที่จะต้องเน้นย้าเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม ไม่
ว่าบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพใดก็ตาม สิ่ งหนึ่งที่ตอ้ งติดตัวบัณฑิตครุ ศาสตร์
คือ “ความเป็ นครู ” ดังนั้นจึงต้องสอนให้บณั ฑิตเป็ น “คน” ที่สมบูรณ์ คาขวัญหนึ่งที่บณั ฑิต
ครุ ศาสตร์ ตอ้ งคานึกถึงอยูเ่ สมอคือ “คนเป็ นคนเพราะคนมีครู ครู เป็ นครู เพราะครู มีธรรม” (สุ วรรณา,
2551)
สาหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บาง สถาบัน มีการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตใน 5 ทิศทาง และ 1
ใน 5 ทิศคือ สอนให้เป็ นคนที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุทิศทั้ง 5 อาจารย์ทุกคนจึงต้อง
คิดวิธีการสอนที่จะช่วยส่ งเสริ มให้บรรลุทิศทั้ง 5 และโดยธรรมชาติของวิศวกร มีความเป็ นได้สูงที่
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จะมองคนอื่นเป็ นเครื่ องจักร เพราะต้องทางานและคลุกคลีอยูก่ บั เครื่ องจักรในโรงงาน คอมพิวเตอร์
ก็เป็ นเครื่ องจักรชนิดหนึ่ง และเป็ นเครื่ องจักรที่สร้างการตัดสิ นใจได้ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ภาควิชาต้อง
เน้นเป็ นพิเศษคือ ต้องสอนบัณฑิตให้มีความเป็ นมนุษย์ และมองเห็นผูอ้ ื่นเป็ นมนุษย์ดว้ ย กล่าวคือ
หากเห็นคนอื่นเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือ ไม่มองเพื่อนมนุษย์เป็ นเสมือนเครื่ องจักร
ตอนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมส่ งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร สามารถสรุ ป กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาได้
เป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. กิจกรรม /โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและความภูมิใ
จในวิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาไทย โดยส่ วนใหญ่ เน้น กิจกรรมที่จดั ขึ้นในระดับสถาบันและคณะวิชา มากกว่าภาควิชา
เป็ นผูจ้ ดั เช่น กิจกรรมไหว้ครู ซึ่ งถือเป็ นการส่ งเสริ มจิตสานึกและขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม
ของไทย บางคณะวิชามีการบรรเลงดนตรี ไทย เพื่อสร้างบรรยากาศและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้
แสดงความสามารถด้านดนตรี ในส่ วนของภาควิชาด้านครุ ศาสตร์ ให้นกั ศึกษาจัดเตรี ยมเครื่ องไหว้
ครู โดยอาจารย์แนะนาในเรื่ องของความหมายคติความเชื่อของสิ่ งต่าง ๆ ที่จดั เตรี ยม ส่ วนพิธีรดน้ า
ดาหัวในวันสงกรานต์ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้แสดงความเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ และเรี ยนรู ้
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แท้จริ งของวันสงกรานต์ มากกว่าการเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนาน
อย่างผิวเผิน บางสถาบันนอกจากจัดพิธีรดน้ าดาหัวแล้ว ยังมีการทาบุญเลี้ยงพระด้วย
2. กิจกรรม /โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา (ทุก
ศาสนา ) โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกิจกรรมที่ จัดในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา เช่น โครงการวัน
มาฆบูชาพัฒนาจิต การจัดห้องละ หมาดสาหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้ประกอบ
ศาสนกิจ กิจกรรมชวนน้องสวดมนต์ และธรรมสัญจร เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่ วม ไม่ สามารถระบุได้วา่ มี นักศึกษาสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่ วม
หรื อไม่ อย่างไรก็ตามชมรม บางชมรมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ เป็ นประธานชมรม
และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในระดับสถาบัน
3. กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดระบบคุณค่า หรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงาน คุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งอยูน่ อกขอบเขตรู ปแบบงานในวิถีชีวติ /ประเพณี ไทย หรื อเกี่ยวข้องกับสถาบันทาง
ศาสนา กิจกรรมด้านนี้ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรม /โครงการที่จดั โดยสโมสรนักศึกษาของคณะ และ
ชมรมอาสาระดับสถาบัน ภาควิชา มีการจัด บ้าง ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มทักษะชีวติ และ
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรมได้เป็ นอย่างดี เช่น ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรี ยนในแถบ
ชายแดน โดย ภาควิชา ครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า และภาควิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา ร่ วมกันจัดขึ้น โดยนาเอา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เก่า ที่บาง ชิ้นส่ วนสามารถใช้ งาน ได้ นาชิ้นส่ วนเหล่านั้นมา ประกอบใหม่
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ได้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นาไปติดตั้งสร้างเป็ นห้องปฎิบตั ิการให้กบั
โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ซึ่ งเป็ นการใช้ความรู ้และพลังของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ในส่ วนของคณะวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม
Computer Camp on the Road
(CCR) เป็ นการเดินทางไปจัดค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ ในต่างจังหวัด ส่ วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
บริ จาคโลหิ ตให้กบั สภากาชาดไทย เพื่อนช่วยเพื่อน (วิชาการ) เป็ นต้น
4. กิจกรรม/โครงการด้านการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมสากล เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทา
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของชนชาติอื่น เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ เป็ นกิจกรรมที่สามารถจัดได้
ในหลากหลายรู ปแบบ โดยส่ วนใหญ่จดั ในระดับสถาบัน โดยสโมสรนักศึกษา เช่น กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบตั ิการศิลปะสร้างสรรค์ดุลยภาพชีวติ ภายใน กิจกรรมส่ งความสุ ขวันคริ สต์มาส การจัดแสดง
ดนตรี ประกวดร้องเพลง เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็ นกิจกรรมบันเทิงที่นกั ศึกษาให้ความสนใจเข้า
ร่ วมเป็ นจานวนมาก สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงคือมี นักศึกษาที่รับรู้หรื อเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้หรื อไม่
กิจกรรม
/โครงการที่ภาควิชาประสงค์จะจัดเพิ่มเติม เป็ นกิจกรรมที่พฒั นาทักษะด้านวิชาการ
ซึ่ งเป็ นภารกิจหลักของภาควิชาที่จะต้องพัฒนาวิชาการให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่พฒั นาไปอย่าง
ต่อเนื่อง จนแทบไม่มีเวลามากพอที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น โครงการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
สอบประกาศนียบัตร (Certification) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
ในส่ วนของสายวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่
ควรจัดเพิ่มคือ นาวิชาที่นกั ศึกษาชื่นชอบ เรี ยกว่า
“คอร์สเร้าใจ” เช่น การสอนเป็ น นักเจาะระบบ ซึ่ งมิใช่การสอนให้นกั ศึกษามุ่ง เจาะระบบเครื อข่าย
ของผู้ อื่น แต่ เป็ นการ สอนเพื่อให้รู้วธิ ีการเพื่อ ที่จะนาไปสู่ วิธี การ ป้ องกัน กิจกรรมหุ่นยนต์
(Humanoid) ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนคนเดิน 2 ขา กิจกรรมเขียนเกมส์ เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้จดั ใน
รู ปแบบสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เชิญวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมาถ่ายทอดความรู ้
ให้แก่นกั ศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการแล้ว บางภาควิชาต้องการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาตระหนักในเรื่ อง
สุ ขภาพอนามัย เนื่องจากนักศึกษาส่ วนใหญ่มีลกั ษณะตามแบบฉบับของผูค้ งแก่ เรี ยนทัว่ ไป มีทกั ษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ดีมาก ต้องสอนให้รู้จกั
การ ออกกาลังกายหรื อทากิจกรรมที่ใช้พละกาลัง
หากต้องการทางานที่ตนเองรัก ต้องรู้จกั รักษาสุ ขภาพ
ส่ วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ควรจัด เช่น การแยกขยะก่อนทิ้ง การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เป็ นต้น
โดยภาควิช าควรจัด กิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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ตอนที่
2.5 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมใน
หลักสู ตรคอมพิวเตอร์
นาเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็นของอาจารย์ โดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ แสดงใน
ตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 แสดงสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์
สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ได้มีการสอนแทรกเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อไม่
- ไม่ได้สอนแทรกเสริ ม
- สอนแทรกเสริ ม
- ไม่ระบุ
รวม
2. หากสอนแทรกเสริ ม เป็ นการสอนแบบเป็ นทางการหรื อไม่
- สอนแบบเป็ นทางการ (Formal)
- สอนแบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
- ไม่ระบุ
รวม
3. เทคนิควิธีการที่ใช้ในการสอนแทรกเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- การเล่านิทาน
- หยิบยกประเด็นข่าวสาร หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์
- เชิญวิทยากรมาสอน
- ใช้กรณี ศึกษาโดยช่วยกันวิเคราะห์
- พานักศึกษาไปดูงาน
- จัดโต้วาทีเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม
- บรรยาย
- ใช้สื่อการสอนอื่น ๆ
- ยกตัวอย่างรุ่ นพี่และอาจารย์
- เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
- ห้ามปราม กาหนดโทษ
- แนะนาแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์
- ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

8
22
2
32

25.00
68.75
6.25
100.00

4
18
10
32

12.50
56.25
31.25
100.00

11
1
7
1
1
1
4
2
1
1
8
38

28.95
2.63
18.42
2.63
2.63
2.63
10.53
5.27
2.63
2.63
21.05
100.00
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ตารางที่ 4-11 (ต่ อ)
สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
4. มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อไม่
- ไม่มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
- มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
- ไม่ระบุ
รวม

จานวน
19
3
10
32

ร้ อยละ
59.38
9.37
31.25
100.00

จากตารางที่ 4-11 สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า อาจารย์ส่วน
ใหญ่ได้สอนแทรกเสริ มเนื้อหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.75 และไม่ได้สอนแทรกเสริ ม จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 โดยเป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบไม่เป็ นทางการ มากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25 และการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบเป็ นทางการ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 วิธีการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่
อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การหยิบยกประเด็นข่าวสาร หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์
มาวิเคราะห์ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ 2) ใช้กรณี ศึกษาโดยช่วยกันวิเคราะห์ และ 3) การยกตัวอย่าง
รุ่ นพี่และอาจารย์ ในเรื่ องของการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้
จัดให้มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 และจัดให้มีการวัดผล
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.37
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมใน
หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
ตอนที่
3.1 ผล การ วิเคราะห์ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ ความต้องการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารย์
นาเสนอสภาพปัญหา พฤติกรรมของนักศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์ โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับ และเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั ตั้งไว้ แสดงในตารางที่ 4-12 ถึง 4-17
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ตารางที่ 4-12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปัญหา พฤติกรรม และความ
ต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม-พื้นฐาน (EthicsBasic) จากความคิดเห็นของอาจารย์
ที่

อาจารย์ (n=32)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. นักศึกษาตรงต่อเวลา เช่น ส่งงานตามกาหนด เข้าชั้น
เรี ยนตรงเวลา
2. นักศึกษาเข้าเรี ยนสม่าเสมอตามกาหนดในตารางสอน
3. นักศึกษาทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ว ก่อนเข้า
ห้องเรี ยน
4. นักศึกษามีระเบียบวินยั ในตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีอาจารย์
คอยควบคุม
5. นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ และรู ้จกั ปรับปรุ ง
ตนเองให้ดีข้ ึนได้
6. นักศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ แต่งกายถูก
ระเบียบ
7. นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลัง
กระทา
8. นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่รับ /พูดคุยโทรศัพท์ใน
ระหว่างที่อาจารย์กาลังสอน
9. นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่พดู คุยกับเพื่อนในระหว่าง
ที่อาจารย์กาลังสอน
10. นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่นาขนม /อาหาร/เครื่ องดื่ม
มารับประทานในชั้นเรี ยน
11. นักศึกษารู ้จกั หน้าที่และมีความพยายามที่จะกระทา
ตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
12. นักศึกษาเอาใจใส่ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
13. นักศึกษาดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั ของ
ส่วนตัวและส่วนรวม
14. นักศึกษาคานึงถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน
15. นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

2.94

0.72

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.44

0.76

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.16

0.95

น้อย

ต้องพัฒนา

2.63

0.79

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.94

0.76

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.00

0.92

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.09

0.86

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.38

1.07

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.06

0.76

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.13

0.88

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.22

0.71

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.16

0.77

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.25

0.92

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.94

0.88

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.28

0.73

ปานกลาง

ต้องพัฒนา
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ตารางที่ 4-12 (ต่ อ)
ที่

อาจารย์ (n=32)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

16. นักศึกษาทารายงานโดยอ้างอิงเอกสาร แหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้อง
17. นักศึกษาทาการบ้าน รายงาน ด้วยตนเองโดยไม่ลอก
เลียนจากเพื่อน/ผูอ้ ื่น
18. นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
19. นักศึกษาเคารพในสิ ทธิและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
20. นักศึกษามีสมั มาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
21. นักศึกษามีจิตใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นผูใ้ ห้
มากกว่าผูร้ ับ
22. นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
เสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
23. นักศึกษามีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และ
ดนตรี
24. นักศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องประชาธิปไตย
25. นักศึกษามีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ
26. นักศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ใน
ด้านการใช้จ่ายเงิน
27. นักศึกษามีความมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ และ
รักที่จะเรี ยนรู ้
28. นักศึกษามีศรัทธาในวิชาชีพ และยึดหลักจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.03

0.93

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.56

0.95

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.09

0.69

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.31
3.69

0.74
0.93

ปานกลาง
มาก

ต้องพัฒนา
ให้ธารงไว้

3.34

0.94

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.28

0.68

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.35

0.66

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.26

0.77

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.16

0.82

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.16

0.69

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.19

0.78

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.39

0.72

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.12

0.86

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตากรางที่ 4-12 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความ
สอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.12, S.D. = 0.86) ยกเว้นพฤติกรรมด้านการมีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.69, S.D. = 0.93) และพฤติกรรม

87
ด้านการทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ว ก่อนเข้าห้องเรี ยน อยูใ่ นระดับน้อย และมีความสอดคล้อง
ของข้อมูลสู ง (  = 2.16, S.D. = 0.95)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพปั ญหา และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
ตารางที่ 4-13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพปัญหา พฤติกรรม และ
ความต้องการด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า
(Ethics-Advanced) จากความคิดเห็นของอาจารย์
ที่

อาจารย์ (n=32)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดได้
2. นักศึกษาเป็ นแบบอย่างที่ดี ผดุงไว้ซ่ ึงความเป็ นธรรม
และถูกต้อง
3. นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. นักศึกษาประพฤติตนอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจ
ในทุกข์ - สุขของคนอื่น
5. นักศึกษาสามารถดาเนินชีวติ ร่ วมกับปั ญหาและ
อุปสรรคด้วยความเข้าใจ และรู ้จกั หาทางแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้น
6. นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.34

0.65

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.13

0.71

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.50

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

3.23

0.67

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.34

0.55

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.66

0.75

มาก

ให้ธารงไว้

3.37

0.68

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-13 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2
คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมี
ความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.37, S.D. = 0.68) ยกเว้นพฤติกรรมด้านการสามารถปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.59, S.D. =
0.73) และพฤติกรรมด้านการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก และมีความ
สอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.50, S.D. = 0.67)

88
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพปั ญหา และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป
ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
ตารางที่ 4-14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปัญหา พฤติกรรม และ
ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม-เชิงรุ ก
(Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของอาจารย์
ที่

อาจารย์ (n=32)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. นักศึกษามีความหนักแน่นเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหา
อุปสรรค
2. นักศึกษามีเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ ที่
จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น
3. นักศึกษามีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส มีชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่น
ชมในความสาเร็ จของผูอ้ ื่น
4. นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ ของ
ผูอ้ ื่น
5. นักศึกษาไม่เพิกเฉยในยามที่สงั คมกาลังสับสน และ
ดาเนินไปในทางที่ผิด
6. นักศึกษาสามารถมองเห็นปั ญหาของสังคม และหาทาง
ออกให้กบั สังคมได้
7. นักศึกษาสามารถนาเหตุผลทางจริ ยธรรมมาสื่ อ
ความหมายให้ผคู ้ นในสังคมเข้าใจและคล้อยตาม
8. นักศึกษาสามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าทางจริ ยธรรมอันจะขาดเสี ยมิได้
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.25

0.51

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.16

0.68

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.56

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

3.44

0.76

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.07

0.83

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.83

0.83

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.83

0.79

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.80

0.89

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.13

0.79

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-14 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3
คุณธรรมจริ ยธรรม-เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความ
สอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.13, S.D. = 0.79) ยกเว้นพฤติกรรมด้านการมีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่งใส มี
ชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่นชมในความสาเร็ จของผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูล
สู ง (  = 3.56, S.D. = 0.67)

89
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพปั ญหา และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป
ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
ตารางที่ 4-15 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพปัญหา พฤติกรรม และ
ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไประดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม-เป็ นเลิศ
(Ethics-Excellent) จากความคิดเห็นของอาจารย์
ที่

อาจารย์ (n=32)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การออกค่าย
อาสาฯ การร่ วมกิจกรรมสาธารณกุศล เป็ นต้น
2. นักศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของ
คนอื่น เช่น การบริ จาคโลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีใน
สังคม ซึ่งอาจต้องแลกมาด้วยเกียรติยศชื่อเสี ยงและ /
หรื อชีวติ เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศชีวติ เพื่อที่จะ
รักษาป่ าไม้ไว้
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.16

0.97

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.16

1.00

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.61

1.09

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

2.98

1.04

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-15 สภาพปัญหา และพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4
คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมี
ความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง (  = 2.98, S.D. = 1.04)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพปั ญหา และพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป
ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น

90
ตารางที่ 4-16 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
และความต้องการด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยู่ ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของอาจารย์
ที่

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

1. นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สุขของ
ผูค้ นในสังคมได้
2. นักศึกษาไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งที่เป็ นผูใ้ ช้
โดยทัว่ ไป และนายจ้าง (ไม่ทาให้ระบบเสี ยหายจาก
การปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดของระบบที่ตนออกแบบ)
3. นักศึกษามีความซื่อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจ ไม่แสดง
หรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบ
ระบบ (โดยจะต้องเสนอข้อจากั ดข้อบกพร่ องของ
ระบบ)
4. นักศึกษามีความยุติธรรม โดยไม่ทาการใด ๆ ที่เป็ น
การกีดกัน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ ความพิการ อายุ หรื อคุณสมบัติอื่น
5. นักศึกษาให้การยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สิน
ทางปั ญญา โดยให้การยกย่อง ไม่ขโมย ไม่ทาลาย หรื อ
นามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. นักศึกษาให้เครดิตต่อสิ ทธิทางปั ญญาอย่างเหมาะสม
มีพนั ธะหน้าที่ตอ้ งปกป้ องความซื่อสัตย์ต่อสิ ทธิทาง
ปั ญญา
7. นักศึกษาเคารพต่อความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น ต้อง
ระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าสามารถป้ องกันการเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลที่อยู่
ในความรับผิดชอบอย่างไม่เหมาะสม

อาจารย์ (n=32)


S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.41

0.95

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.41

0.91

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.53

0.95

มาก

ให้ธารงไว้

3.19

0.98

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.41

1.01

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.41

1.04

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.44

1.05

ปานกลาง

ต้องพัฒนา
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ตารางที่ 4-16 (ต่ อ)
ที่

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

8. นักศึกษาสามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มีการตกลงกันไว้ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง
และผูใ้ ช้ ยกเว้นกรณี ที่กฎหมายต้องการให้เปิ ดเผย
รวม

อาจารย์ (n=32)


S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.31

1.03

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.39

0.98

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-16 สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ น
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลสู ง (  = 3.39, S.D. = 0.98) ยกเว้นด้านการมีความซื่ อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจ ไม่แสดงหรื อ
แจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบระบบ (โดยจะต้องเสนอข้อจากั ดข้อบกพร่ องของ
ระบบ) อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.53, S.D. = 0.95)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมของผู้
ที่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการ
จัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
ตารางที่ 4-17 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
และความต้องการด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยู่ ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) จากความคิดเห็นของ
อาจารย์
ที่

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

อาจารย์ (n=32)


1. นักศึกษาพยายามทางานด้วยกระบวนการที่มี
3.78
คุณภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด
2. นักศึกษาพยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึงสมรรถนะทางวิชาชีพ
การเพิ่มพูนความรู ้ และสมรรถนะ ซึ่งทาได้หลายทาง
เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชา 3.72
หรื ออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่ วมในสมาคม
วิชาชีพ

S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

0.75

มาก

ให้ธารงไว้

0.81

มาก

ให้ธารงไว้

92
ตารางที่ 4-17 (ต่ อ)
ที่

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

3. นักศึกษาตระหนักรู ้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทางานในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
4. นักศึกษาสนับสนุนให้มีการประเมิน และทบทวนการ
ทางานโดยผูร้ ่ วมงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
5. นักศึกษายอมรับผลการประเมิน แจ้งผลกระทบ และ
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาจาก
การทางาน กับนายจ้าง ลูกค้า ผูใ้ ช้ และสาธารณะ
6. นักศึกษายอมรับสัญญา หรื อข้อตกลงซึ่งต้องไม่ขดั ต่อ
จริ ยธรรม โดยต้องมัน่ ใจว่าสามารถทาได้สาเร็ จ และ
ในทางกลับกันนักศึกษาต้องไม่รับงานใด ๆ ที่คิดว่าไม่
สามารถจะทาให้สาเร็ จได้ และเป็ นงานที่ผิดจริ ยธรรม
7. นักศึกษาพยายามให้สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทางานของคอมพิวเตอร์และผลที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ข้อจากัด และจะต้องไม่ให้มุมมองที่บิดเบือนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
8. นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการ
สื่ อสารต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ์หรื อการอนุญาตให้ใช้ได้
โดยไม่ลกั ลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลหรื อโปรแกรม
ของผูอ้ ื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
รวม

อาจารย์ (n=32)


S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.06

0.91

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.31

0.82

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.19

0.86

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.31

0.90

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.19

0.74

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.38

0.83

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.37

0.85

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-17 สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ น
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 พบว่า โดยภาพร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลสู ง (  = 3.37, S.D. = 0.85) ยกเว้นด้านพยายามทางานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสู งสุ ด
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.78, S.D. =
0.75) และด้านพยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึ งสมรรถนะทางวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู ้ และสมรรถนะ ซึ่ ง
ทาได้หลายทาง เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชา หรื ออบรมระยะสั้น และการ
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มีส่วนร่ วมในสมาคมวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.72, S.D.
= 0.81)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมของผู้
ที่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการ
จัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
ตอนที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ของนักศึกษา จากความ
คิดเห็นของนักศึกษา
นาเสนอระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับ แสดงในตารางที่ 4-18 ถึง 4-23
ตารางที่ 4-18 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับ ของพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) จากความคิดเห็นของ
นักศึกษา
ที่

นักศึกษา(n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นักศึกษาตรงต่อเวลา เช่น ส่งงานตามกาหนด , เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
นักศึกษาเข้าเรี ยนสม่าเสมอตามกาหนดในตารางสอน
นักศึกษาทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ว ก่อนเข้าห้องเรี ยน
นักศึกษามีระเบียบวินยั ในตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีอาจารย์คอยควบคุม
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ และรู ้จกั ปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึนได้
นักศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ แต่งกายถูกระเบียบ
นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลังกระทา
นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่รับ /พูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างที่อาจารย์กาลัง
สอน
นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่พดู คุยกับเพื่อนในระหว่างที่อาจารย์กาลังสอน
นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่นาขนม/อาหาร/เครื่ องดื่ม มารับประทานในชั้น
เรี ยน
นักศึกษารู ้จกั หน้าที่และมีความพยายามที่จะกระทาตามหน้าที่ของตนให้ดี
ที่สุด
นักศึกษาเอาใจใส่ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด

S.D.

ระดับ

3.75
3.91
2.72
3.60
3.72
3.72
3.74

0.82
มาก
0.85
มาก
0.94 ปานกลาง
0.84
มาก
0.74
มาก
0.91
มาก
0.74
มาก

3.61

0.88

3.10

0.86 ปานกลาง

3.42

1.02 ปานกลาง

3.84

0.72

มาก

3.87

0.73

มาก

มาก
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ตารางที่ 4-18 (ต่ อ)
ที่

นักศึกษา(n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นักศึกษาดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั ของส่วนตัวและส่วนรวม
นักศึกษาคานึงถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
นักศึกษาทารายงานโดยอ้างอิงเอกสาร แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
นักศึกษาทาการบ้าน รายงาน ด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพื่อน/ผูอ้ ื่น
นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
นักศึกษาเคารพในสิ ทธิและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
นักศึกษามีสมั มาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
นักศึกษามีจิตใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ
นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม เสี ยสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อส่วนรวม
นักศึกษามีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และดนตรี
นักศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องประชาธิปไตย
นักศึกษามีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
อันดีงามของชาติ
นักศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ในด้านการใช้จ่ายเงิน
นักศึกษามีความมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ และรักที่จะเรี ยนรู ้
นักศึกษามีศรัทธาในวิชาชีพ และยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวม

S.D.

ระดับ

4.05
3.76
4.05
3.84
3.30
3.79
4.24
4.25
4.02

0.67
มาก
0.73
มาก
0.73
มาก
0.82
มาก
0.92 ปานกลาง
0.73
มาก
0.73
มาก
0.66
มาก
0.68
มาก

3.83

0.71

มาก

3.82
3.97

0.88
0.79

มาก
มาก

4.08

0.77

มาก

3.71
3.74
3.98
3.77

0.81
0.72
0.74
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตากรางที่ 4-18 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม พื้นฐาน (Ethics-Basic) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง
(  = 3.77, S.D. = 0.86) ยกเว้นพฤติกรรมด้านการ ทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ว ก่อนเข้าห้องเรี ยน
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 2.72, S.D. = 0.94) การตั้งใจเรี ยน
โดยไม่พดู คุยกับเพื่อนในระหว่างที่อาจารย์กาลังสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้อง
ของข้อมูลสู ง (  = 3.10, S.D. = 0.86) การ ตั้งใจเรี ยนโดยไม่นาขนม /อาหาร /เครื่ องดื่ม
มารับประทานในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง
(  = 3.42, S.D. = 1.02) และการทาการบ้าน รายงาน ด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพื่อน /ผูอ้ ื่น
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.30, S.D. = 0.92)
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ตารางที่ 4-19 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม-ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) จากความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1.
2.
3.
4.

นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดได้
นักศึกษาเป็ นแบบอย่างที่ดี ผดุงไว้ซ่ ึงความเป็ นธรรมและถูกต้อง
นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
นักศึกษาประพฤติตนอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข์ - สุขของคน
อื่น
5. นักศึกษาสามารถดาเนินชีวติ ร่ วมกับปั ญหาและอุปสรรคด้วยความเข้าใจ
และรู ้จกั หาทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น
6. นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
รวม



S.D.

ระดับ

4.19
3.91
4.12

0.69
0.76
0.66

มาก
มาก
มาก

4.00

0.68

มาก

3.92

0.74

มาก

4.06
4.03

0.69
0.71

มาก
มาก

จากตารางที่ 4-19 พฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูล
สู ง (  = 4.03, S.D. = 0.71)
ตารางที่ 4-20 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม-เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) จากความคิดเห็นของ
นักศึกษา
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. นักศึกษามีความหนักแน่นเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค
2. นักศึกษามีเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึงจุดหมาย
นั้น
3. นักศึกษามีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส มีชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่นชมในความสาเร็ จ
ของผูอ้ ื่น
4. นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ ของผูอ้ ื่น
5. นักศึกษาไม่เพิกเฉยในยามที่สงั คมกาลังสับสน และดาเนินไปในทางที่ผิด



S.D.

ระดับ

3.83

0.70

มาก

3.85

0.75

มาก

4.14

0.68

มาก

3.91
3.76

0.73
0.74

มาก
มาก
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ตารางที่ 4-20 (ต่ อ)
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

6. นักศึกษาสามารถมองเห็นปั ญหาของสังคม และหาทางออกให้กบั สังคมได้
7. นักศึกษาสามารถนาเหตุผลทางจริ ยธรรมมาสื่ อความหมายให้ผคู ้ นใน
สังคมเข้าใจและคล้อยตาม
8. นักศึกษาสามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่า
ทางจริ ยธรรมอันจะขาดเสี ยมิได้
รวม



S.D.

ระดับ

3.59

0.80

มาก

3.59

0.84

มาก

3.54

0.92

มาก

3.78

0.79

มาก

จากตารางที่ 4-20 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง
(  = 3.78, S.D. = 0.79)
ตารางที่ 4-21 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม-เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) จากความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


1. นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่
หวังผลตอบแทน เช่น การออกค่ายอาสาฯ การร่ วมกิจกรรมสาธารณกุศล
เป็ นต้น
2. นักศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น
เช่น การ
บริ จาคโลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีในสังคม ซึ่งอาจต้อง
แลกมาด้วยเกียรติยศชื่อเสี ยงและ /หรื อชีวติ เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศ
ชีวติ เพื่อที่จะรักษาป่ าไม้ไว้
รวม

S.D.

ระดับ

3.37

1.01 ปานกลาง

3.28

1.09 ปานกลาง

3.19

1.04 ปานกลาง

3.28

1.04 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4-21 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลปานกลาง (  = 3.28, S.D. = 1.04)
ตารางที่ 4-22 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐา นสาหรับ
ผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) จากความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

1. นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สุขของผูค้ นในสังคมได้
2. นักศึกษาไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งที่เป็ นผูใ้ ช้โดยทัว่ ไป และ
นายจ้าง (ไม่ทาให้ระบบเสี ยหายจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบที่ตนออกแบบ)
3. นักศึกษามีความซื่อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจ ไม่แสดงหรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จ
เกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบระบบ
(โดยจะต้องเสนอข้อจากั ด
ข้อบกพร่ องของระบบ)
4. นักศึกษามีความยุติธรรม โดยไม่ทาการใด ๆ ที่เป็ นการกีดกัน ตระหนักถึง
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อ
ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ หรื อคุณสมบัติอื่น
5. นักศึกษาให้การยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยให้
การยกย่อง ไม่ขโมย ไม่ทาลาย หรื อนามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. นักศึกษาให้เครดิตต่อสิ ทธิทางปั ญญาอย่างเหมาะสม มีพนั ธะหน้าที่ตอ้ ง
ปกป้ องความซื่อสัตย์ต่อสิ ทธิทางปั ญญา
7. นักศึกษาเคารพต่อความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น ต้องระมัดระวังและต้อง
แน่ใจว่าสามารถป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างไม่เหมาะสม
8. นักศึกษาสามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศที่ได้มีการตกลง
กันไว้ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผูใ้ ช้ ยกเว้นกรณี ที่กฎหมายต้องการให้
เปิ ดเผย
รวม



S.D.

ระดับ

3.87

0.81

มาก

4.27

0.74

มาก

4.19

0.69

มาก

4.23

0.68

มาก

3.76

1.01

มาก

3.74

0.88

มาก

4.08

0.75

มาก

4.20

0.73

มาก

4.04

0.82

มาก
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จากตารางที่ 4-22 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ
ที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.04, S.D. =
0.82)
ตารางที่ 4-23 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิใน วิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Professional Conduct) จากความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่

นักศึกษา (n=303)

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

1. นักศึกษาพยายามทางานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ดีที่สุด
2. นักศึกษาพยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึงสมรรถนะทางวิชาชีพ การเพิ่มพูน
ความรู ้ และสมรรถนะ ซึ่งทาได้หลายทาง เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การ
เข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชา หรื ออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่ วมในสมาคม
วิชาชีพ
3. นักศึกษาตระหนักรู ้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
4. นักศึกษาสนับสนุนให้มีการประเมิน และทบทวนการทางานโดยผูร้ ่ วมงาน
และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
5. นักศึกษายอมรับผลการประเมิน แจ้งผลกระทบ และความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาจากการทางาน กับนายจ้าง ลูกค้า ผูใ้ ช้ และ
สาธารณะ
6. นักศึกษายอมรับสัญญา หรื อข้อตกลงซึ่งต้องไม่ขดั ต่อจริ ยธรรม โดยต้อง
มัน่ ใจว่าสามารถทาได้สาเร็ จ และในทางกลับกันนักศึกษาต้องไม่รับงาน
ใด ๆ ที่คิดว่าไม่สามารถจะทาให้สาเร็ จได้ และเป็ นงานที่ผิดจริ ยธรรม
7. นักศึกษาพยายามให้สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์
และผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อจากัด และจะต้องไม่ให้มุมมองที่บิดเบือน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8. นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารต่อเมื่อได้รับ
สิ ทธิ์หรื อการอนุญาตให้ใช้ได้ โดยไม่ลกั ลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูล
หรื อโปรแกรมของผูอ้ ื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
รวม



S.D.

ระดับ

4.02

0.66

มาก

3.89

0.70

มาก

3.88

0.84

มาก

3.90

0.76

มาก

3.95

0.69

มาก

4.06

0.76

มาก

3.99

0.74

มาก

3.99

0.81

มาก

3.96

0.75

มาก
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จากตารางที่ 4-23 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ
ที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.96, S.D. =
0.75)
ตอนที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ ระดับพฤติกรรม และ ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จาก
ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
นาเสนอระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ตามความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิตโดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับ และ
เปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูใ้ ช้บณั ฑิตตามเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั ตั้งไว้
ดังแสดงในตารางที่ 4-24 ถึง 4-29
ตารางที่ 4-24 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม-พื้นฐาน (EthicsBasic) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป
ตรงต่อเวลา ส่งงานตามกาหนด
มีความสม่าเสมอในการเข้าปฏิบตั ิงาน
มีระเบียบวินยั ในตนเอง จัดการกับชีวติ ของตนเองได้
สามารถประเมินตนเองได้ และรู ้จกั ปรับปรุ งตนเองให้
ดีข้ ึนได้
เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของที่ทางาน
มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลังกระทา
การรู ้จกั หน้าที่และมีความพยายามที่จะกระทาตาม
หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ความเอาใจใส่ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
การดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั ของส่วนตัว
และส่วนรวม
การตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

4.00
4.00
3.97

0.83
0.64
0.61

มาก
มาก
มาก

ให้ธารงไว้
ให้ธารงไว้
ให้ธารงไว้

4.03

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

4.00
4.10

0.83
0.66

มาก
มาก

ให้ธารงไว้
ให้ธารงไว้

4.13

0.68

มาก

ให้ธารงไว้

4.20

0.66

มาก

ให้ธารงไว้

4.00

0.69

มาก

ให้ธารงไว้

3.53

0.63

มาก

ให้ธารงไว้

100
ตารางที่ 4-24 (ต่ อ)
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

11. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
12. การทารายงานโดยอ้างอิงเอกสาร แหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้อง
13. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตัว
14. เคารพในสิ ทธิและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
15. มีสมั มาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
16. มีจิตใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นผูใ้ ห้มากกว่า
ผูร้ ับ
17. มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม เสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
18. มีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และดนตรี
19. มีจิตสานึกในเรื่ องประชาธิปไตย
20. มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติ
21. มีความประมาณตน ไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ในด้านการใช้
จ่ายเงิน
22. มีความมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ และรักที่จะ
เรี ยนรู ้
23. ศรัทธาในวิชาชีพ และยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.90

0.48

มาก

ให้ธารงไว้

3.77

0.77

มาก

ให้ธารงไว้

3.80

0.76

มาก

ให้ธารงไว้

4.00
4.10

0.69
0.76

มาก
มาก

ให้ธารงไว้
ให้ธารงไว้

4.03

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

4.03

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

3.73
3.93

0.78
0.78

มาก
มาก

ให้ธารงไว้
ให้ธารงไว้

3.87

0.68

มาก

ให้ธารงไว้

3.73

0.69

มาก

ให้ธารงไว้

4.17

0.59

มาก

ให้ธารงไว้

4.07
3.96

0.64
0.70

มาก
มาก

ให้ธารงไว้
ให้ ธารงไว้

จากตารางที่ 4-24 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม พื้นฐาน (Ethics-Basic) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง
(  = 3.96, S.D. = 0.70)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรม
จริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้

101
ตารางที่ 4-25 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรม และความต้องการ
ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม-ก้าวหน้า (EthicsAdvanced) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดได้
4.07
2. การเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่ วมงาน ผดุงไว้ซ่ ึง
3.90
ความเป็ นธรรมและความถูกต้อง
3. รู ้จกั ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
4.13
4. ประพฤติตนอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข์ 3.93
สุขของคนอื่น
5. มีความสามารถในการดาเนินชีวติ ร่ วมกับปั ญหาและ
อุปสรรคอันเกิดจากการทางานด้วยความเข้าใจ และ
4.03
หาทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้
6. มีความสามารถในการปรับตัวอยูก่ บั สังคมได้อย่างมี
4.17
ความสุข
รวม
4.04

S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

0.74

มาก

ให้ธารงไว้

0.61

มาก

ให้ธารงไว้

0.51

มาก

ให้ธารงไว้

0.58

มาก

ให้ธารงไว้

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

0.60

มาก

ให้ธารงไว้

0.62

มาก

ให้ ธารงไว้

จากตารางที่ 4-25 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูล
สู ง (  = 4.04, S.D. = 0.62)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรม
จริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้

102
ตารางที่ 4-26 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ พฤติกรรม และความต้องการ
ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (EthicsProactive) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. มีความหนักแน่นเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค
ควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์
2. มีเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะไปให้
ถึงจุดหมายนั้น
3. มีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส มีชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่นชมใน
ความสาเร็ จของเพื่อนร่ วมงาน
4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ ของเพื่อน
ร่ วมงาน และหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
5. ไม่เพิกเฉยในยามที่หน่วยงานกาลังสับสน และดาเนิน
ไปในทางที่ผิด
6. สามารถมองเห็นปั ญหาของหน่วยงาน และหาทางออก
ให้กบั หน่วยงานได้
7. สามารถนาเหตุผลทางจริ ยธรรมมาสื่ อความหมายให้
คนในหน่วยงานเข้าใจและคล้อยตามได้
8. สามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คนในหน่วยงาน
ตระหนักถึงคุณค่าทางจริ ยธรรมได้
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

4.00

0.69

มาก

ให้ธารงไว้

3.93

0.58

มาก

ให้ธารงไว้

4.07

0.58

มาก

ให้ธารงไว้

4.10

0.55

มาก

ให้ธารงไว้

3.83

0.65

มาก

ให้ธารงไว้

3.80

0.76

มาก

ให้ธารงไว้

3.57

0.63

มาก

ให้ธารงไว้

3.50

0.68

มาก

ให้ธารงไว้

3.85

0.67

มาก

ให้ ธารงไว้

จากตารางที่ 4-26 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง
(  = 3.85, S.D. = 0.67)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรม
จริ ยธรรม-เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้

103
ตารางที่ 4-27 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ พฤติกรรม และความต้องการ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (EthicsExcellent) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. การอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นการเข้าร่ วม
กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
2. การอุทิศความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น
เช่น การบริ จาคโลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. การอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีในสังคม
ซึ่งอาจต้องแลกมาด้วยเกียรติยศชื่อเสี ยงและ /หรื อชีวติ
เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศชีวติ เพื่อที่จะรักษาป่ าไม้ไว้
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

3.63

0.76

มาก

ให้ธารงไว้

3.50

1.01

มาก

ให้ธารงไว้

3.20

0.92

ปานกลาง

ต้องพัฒนา

3.44

0.91

ปานกลาง

ต้ องพัฒนา

จากตารางที่ 4-27 พฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลสู ง (  = 3.44, S.D. = 0.91) ยกเว้นพฤติกรรมด้าน การอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นการเข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
อยูใ่ น
ระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.63, S.D. = 0.76) และการอุทิศความสุ ขส่ วน
ตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น เช่น การบริ จาคโลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ อยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง (  = 3.50, S.D. = 1.01)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรม
จริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น

104
ตารางที่ 4-28 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ พฤติกรรมและความต้องการด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่
1 คุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Fundamental Ethics)
จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
หน่วยงาน
2. ไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์ทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งเพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนหน่วยงาน (ไม่ทาให้ระบบ
เสี ยหายจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบที่ตนออกแบบ)
3. มีความซื่อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่แสดงหรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับ
ระบบหรื อการออกแบบระบบ (โดยจะต้องเสนอ
ข้อจากัด ข้อบกพร่ องของระบบ)
4. มีความยุติธรรม โดยไม่ทาการใด ๆ ที่เป็ นการกีดกัน
ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึ
ง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ ความพิการ อายุ หรื อคุณสมบัติอื่น
5. ให้การยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา โดยให้การยกย่อง ไม่ขโมย ไม่ทาลาย หรื อ
นามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ให้เครดิตต่อสิ ทธิทางปั ญญาอย่างเหมาะสม มีพนั ธะ
หน้าที่ตอ้ งปกป้ องความซื่อสัตย์ต่อสิ ทธิทางปั ญญา
7. เคารพต่อความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น ต้องระมัดระวัง
และต้องแน่ใจว่าสามารถป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างไม่เหมาะสม
8. สามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ยกเว้นกรณี ที่กฎหมายต้องการให้เปิ ดเผย
รวม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

4.30

0.70

มาก

ให้ธารงไว้

4.33

0.55

มาก

ให้ธารงไว้

4.40

0.56

มาก

ให้ธารงไว้

4.23

0.57

มาก

ให้ธารงไว้

4.03

0.76

มาก

ให้ธารงไว้

3.90

0.71

มาก

ให้ธารงไว้

4.03

0.67

มาก

ให้ธารงไว้

4.17

0.70

มาก

ให้ธารงไว้

4.18

0.67

มาก

ให้ ธารงไว้

105
จากตารางที่ 4-28 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ
ที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Fundamental Ethics) พบว่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.18, S.D. = 0.67)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความ
ต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
ตารางที่ 4-29 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมและความต้องการด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

1. พยายามทางานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด
2. พยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึงสมรรถนะทางวิชาชีพ โดย
การเพิ่มพูนความรู ้ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชา
หรื ออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่ วมในสมาคม
วิชาชีพ
3. รู ้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
4. สนับสนุนให้มีการประเมิน และทบทวนการทางาน
โดยผูร้ ่ วมงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
5. ยอมรับผลการประเมิน แจ้งผลกระทบ และความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทางานอย่างตรงไปตรงมา
6. ยอมรับสัญญา หรื อข้อตกลงซึ่งต้องไม่ขดั ต่อจริ ยธรรม
โดยต้องมัน่ ใจว่าสามารถทาได้สาเร็ จ และในทาง
กลับกันนักศึกษาต้องไม่รับงานใด ๆ ที่คิดว่าไม่
สามารถจะทาให้สาเร็ จได้ และเป็ นงานที่ผิดจริ ยธรรม



S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

4.17

0.70

มาก

ให้ธารงไว้

4.23

0.77

มาก

ให้ธารงไว้

3.77

0.82

มาก

ให้ธารงไว้

3.80

0.85

มาก

ให้ธารงไว้

3.93

0.64

มาก

ให้ธารงไว้

3.97

0.72

มาก

ให้ธารงไว้
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ตารางที่ 4-29 (ต่ อ)
ที่

ผู้ใช้ บัณฑิต (n=30)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์


7. พยายามให้สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของ
คอมพิวเตอร์และผลที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อจากัด โดย 3.87
จะต้องไม่ให้มุมมองที่บิดเบือนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8. ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
ต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ์หรื อการอนุญาตให้ใช้ได้ โดยไม่
4.00
ลักลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลหรื อโปรแกรมของ
หน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวม
3.97

S.D.

ระดับ

ความต้ องการ

0.73

มาก

ให้ธารงไว้

0.74

มาก

ให้ธารงไว้

0.75

มาก

ให้ ธารงไว้

จากตารางที่ 4-29 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ
ที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.97, S.D. = 0.75)
สามารถสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ของบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการจัดอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารง
ไว้
ตอนที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การทางาน จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
นาเสนอสภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน โดย
ความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าระดับ แสดงในตารางที่ 4-30 ถึง 4-35
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ตารางที่ 4-30 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของคุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม-พื้นฐาน (Ethics-Basic) ที่มีผลต่อ
ความสาเร็ จในการทางาน จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ตรงต่อเวลา ส่งงานตามกาหนด
มีความสม่าเสมอในการเข้าปฏิบตั ิงาน
มีระเบียบวินยั ในตนเอง จัดการกับชีวติ ของตนเองได้
สามารถประเมินตนเองได้ และรู ้จกั ปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึนได้
เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของที่ทางาน
มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลังกระทา
การรู ้จกั หน้าที่และมีความพยายามที่จะกระทาตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
ความเอาใจใส่ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
การดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั ของส่วนตัวและส่วนรวม
การตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
การทารายงานโดยอ้างอิงเอกสาร แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
เคารพในสิ ทธิและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
มีสมั มาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น
มีจิตใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ
มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม เสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ
ส่วนรวม
มีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และดนตรี
มีจิตสานึกในเรื่ องประชาธิปไตย
มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ของชาติ
มีความประมาณตน ไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ในด้านการใช้จ่ายเงิน
มีความมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ และรักที่จะเรี ยนรู ้
ศรัทธาในวิชาชีพ และยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวม

S.D.

ระดับ

4.43
4.18
4.21
4.25
4.15
4.39
4.48
4.57
4.15
3.85
4.44
4.02
4.31
4.33
4.48
4.18

0.64
มาก
0.70
มาก
0.64
มาก
0.65
มาก
0.77
มาก
0.64
มาก
0.57
มาก
0.59 มากที่สุด
0.75
มาก
0.84
มาก
0.70
มาก
0.74
มาก
0.74
มาก
0.72
มาก
0.65
มาก
0.72
มาก

4.30

0.61

3.39
3.82

0.94 ปานกลาง
0.94
มาก

3.89

0.95

มาก

3.67
4.43
4.48
4.19

0.81
0.59
0.57
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
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จากตารางที่ 4-30 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรม
จริ ยธรรม-พื้นฐาน (Ethics-Basic) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.19, S.D. = 0.78) ยกเว้นด้านความเอาใจใส่
ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ที่สุด และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลสู ง (  = 4.57, S.D. = 0.59) และด้านการมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และดนตรี
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.39, S.D. = 0.94)
ตารางที่ 4-31 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของสภาพความสาคัญของคุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม-ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการทางาน จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

S.D.

ระดับ

4.18 0.59

มาก

4.10 0.75

มาก

4.33 0.60
4.21 0.71

มาก
มาก

4.16 0.61

มาก

4.11 0.69
4.18 0.66

มาก
มาก



1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดได้
2. การเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่ วมงาน ผดุงไว้ซ่ ึงความเป็ นธรรมและ
ความถูกต้อง
3. รู ้จกั ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
4. ประพฤติตนอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข์ - สุขของคนอื่น
5. มีความสามารถในการดาเนินชีวติ ร่ วมกับปั ญหาและอุปสรรคอันเกิดจาก
การทางานด้วยความเข้าใจ และหาทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้
6. มีความสามารถในการปรับตัวอยูก่ บั สังคมได้อย่างมีความสุข
รวม

จากตารางที่ 4-31 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรม
จริ ยธรรม-ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  =4.18, S.D. = 0.66)
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ตารางที่ 4-32 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพความสาคัญของ คุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการทางาน จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


1. มีความหนักแน่นเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค ควบคุมตนเองได้ในทุ ก
4.34
สถานการณ์
2. มีเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น
4.33
3. มีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส มีชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่นชมในความสาเร็ จของเพื่อน
4.18
ร่ วมงาน
4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ ของเพื่อนร่ วมงาน และ
4.18
หน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
5. ไม่เพิกเฉยในยามที่หน่วยงานกาลังสับสน และดาเนินไปในทางที่ผิด
3.82
6. สามารถมองเห็นปั ญหาของหน่วยงาน และหาทางออกให้กบั หน่วยงานได้ 3.67
7. สามารถนาเหตุผลทางจริ ยธรรมมาสื่ อความหมายให้คนในหน่วยงานเข้าใจ
3.62
และคล้อยตามได้
8. สามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คนในหน่วยงานตระหนักถึงคุณค่าทาง
3.61
จริ ยธรรมได้
รวม
3.97

S.D.

ระดับ

0.66

มาก

0.68

มาก

0.70

มาก

0.56

มาก

0.70
0.77

มาก
มาก

0.82

มาก

0.92

มาก

0.79

มาก

จากตารางที่ 4-32 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรม
จริ ยธรรม-เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก และ
มีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 3.97, S.D. = 0.79)
ตารางที่ 4-33 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพความสาคัญของ คุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการทางาน จากแบบสอบถามบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป

1. การอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เช่นการเข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ



S.D.

ระดับ

3.79

0.80

มาก
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ตารางที่ 4-33 (ต่ อ)
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมทัว่ ไป


2. การอุทิศความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น เช่น การบริ จาค
โลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. การอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีในสังคม ซึ่งอาจต้องแลกมา
ด้วยเกียรติยศชื่อเสี ยงและ /หรื อชีวติ เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศชีวติ
เพื่อที่จะรักษาป่ าไม้ไว้
รวม

S.D.

ระดับ

3.36

1.13 ปานกลาง

3.34

1.06 ปานกลาง

3.50

1.02

มาก

จากตารางที่ 4-33 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรม
จริ ยธรรม-เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง (  = 3.50, S.D. = 1.02) ยกเว้นด้านการอุทิศ
ความสุ ขส่ วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น เช่น การบริ จาคโลหิ ต อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง (  = 3.36,
S.D. = 1.13) และด้านการอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีในสังคม ซึ่งอาจต้องแลกมาด้วย
เกียรติยศชื่อเสี ยงและ/หรื อชีวติ เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศชีวติ เพื่อที่จะรักษาป่ าไม้ไว้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความสอดคล้องของข้อมูลปานกลาง (  = 3.34, S.D. = 1.06)
ตารางที่ 4-34 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพความสาคัญของ คุณธรรม
จริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐาน
สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Fundamental Ethics) ที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การทางาน จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
2. ไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์ทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจน
หน่วยงาน (ไม่ทาให้ระบบเสี ยหายจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบที่ตนออกแบบ)



S.D.

ระดับ

4.00

0.76

มาก

4.53

0.70 มากที่สุด
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ตารางที่ 4-34 (ต่ อ)
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

3. มีความซื่อสัตย์และเป็ นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาไม่
แสดงหรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบระบบ (โดย
จะต้องเสนอข้อจากัด ข้อบกพร่ องของระบบ)
4. มีความยุติธรรม โดยไม่ทาการใด ๆ ที่เป็ นการกีดกัน ตระหนักถึงความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึ งทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ หรื อคุณสมบัติอื่น
5. ให้การยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยให้การยก
ย่อง ไม่ขโมย ไม่ทาลาย หรื อนามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ให้เครดิตต่อสิ ทธิทางปั ญญาอย่างเหมาะสม มีพนั ธะหน้าที่ตอ้ งปกป้ อง
ความซื่อสัตย์ต่อสิ ทธิทางปั ญญา
7. เคารพต่อความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น ต้องระมัดระวังและต้องแน่ใจว่า
สามารถป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างไม่เหมาะสม
8. สามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ยกเว้น
กรณี ที่กฎหมายต้องการให้เปิ ดเผย
รวม



S.D.

ระดับ

4.32

0.65

มาก

4.22

0.74

มาก

4.25

0.79

มาก

4.17

0.67

มาก

4.33

0.71

มาก

4.52

0.70 มากที่สุด

4.29

0.73

มาก

จากตารางที่ 4-34 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Fundamental Ethics) ที่
มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลสู ง (  = 4.29, S.D. = 0.73) ยกเว้นด้านการไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งเพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนหน่วยงาน (ไม่ทาให้ระบบเสี ยหายจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบที่ตนออกแบบ ) อยูใ่ นระดับมาก ที่สุด และมีความ
สอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.53, S.D. = 0.70) และด้านการสามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน ยกเว้นกรณี ที่กฎหมายต้องการให้เปิ ดเผย อยูใ่ นระดับมาก ที่สุด และมี
ความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.52, S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 4-35 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของ สภาพความสาคัญของ คุณธรรม
จริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการทางาน
จากความคิดเห็นของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ที่

บัณฑิต (n=61)

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทอี่ ยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์


1. พยายามทางานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
4.25
ที่สุด
2. พยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึงสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยการเพิ่มพูนความรู ้
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้า
4.21
สัมมนา เข้าเรี ยนวิชา หรื ออบรมระยะสั้น และการมีส่วนร่ วมในสมาคม
วิชาชีพ
3. รู ้และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในวิชาชีพทั้งใน
4.03
ประเทศและระหว่างประเทศ
4. สนับสนุนให้มีการประเมิน และทบทวนการทางานโดยผูร้ ่ วมงานและกลุ่ม
4.03
คนที่เกี่ยวข้อง
5. ยอมรับผลการประเมิน แจ้งผลกระทบ และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4.07
จากการทางานอย่างตรงไปตรงมา
6. ยอมรับสัญญา หรื อข้อตกลงซึ่งต้องไม่ขดั ต่อจริ ยธรรม โดยต้องมัน่ ใจว่า
สามารถทาได้สาเร็ จ และในทางกลับกันนักศึกษาต้องไม่รับงานใด ๆ ที่
4.08
คิดว่าไม่สามารถจะทาให้สาเร็ จได้ และเป็ นงานที่ผิดจริ ยธรรม
7. พยายามให้สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์และผลที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อจากัด โดยจะต้องไม่ให้มุมมองที่บิดเบือนเกี่ยวกับ
3.95
คอมพิวเตอร์
8. ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ์หรื อ
การอนุญาตให้ใช้ได้ โดยไม่ลกั ลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลหรื อ
4.28
โปรแกรมของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวม
4.11

S.D.

ระดับ

0.75

มาก

0.80

มาก

0.80

มาก

0.71

มาก

0.73

มาก

0.69

มาก

0.78

มาก

1.08

มาก

0.80

มาก

จากตารางที่ 4-35 สภาพความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
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ทางาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความสอดคล้องของข้อมูลสู ง (  = 4.11, S.D. =
0.80)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมใน
หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
1. หัวหน้าภาควิชา และคณบดีส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับปริ ญญาตรี จาเป็ นต้องมีวชิ าเฉพาะอย่างน้อย 1 วิชา อาจเป็ น รายวิชา
จริ ยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณโทษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้ ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ แต่ปัญหาคือ
เมื่อต้องเพิ่มรายวิชาจะตัดรายวิชาใดออก ซึ่ง เป็ นการยากในการเปรี ยบเทียบว่าวิชาใดสาคัญกว่า วิชา
ใด ทางแก้ปัญหาคือ การสอนแทรกเสริ มให้เพียงพอ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเป็ นรายวิชาเฉพาะ หรื อการเปิ ด
เป็ นรายวิชาที่ไม่คิดหน่วยกิตแต่บงั คับให้นกั ศึกษาต้อง ลงทะเบียนเรี ยน อาจให้ ผลการเรี ยน เป็ น S
หรื อ U
2. นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารบางท่าน ให้ความเห็นว่าการสอนแบบแทรกเสริ มน่าจะเกิดประโยชน์
มากกว่า เพราะเป็ นการสอนแบบไม่จงใจยัดเยียดให้นกั ศึกษา การสอนควรสอนจากประสบการณ์
จริ งของอาจารย์ เช่น กรณี การเสนอเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงนามเอกสารทางราชการ ซึ่ง
หากเรารับเงินนั้นเท่ากับเราได้ขายตนเอง หรื อ การยกกรณี ตวั อย่างที่เป็ นแง่มุมทางศีลธรรมใ ห้
นักศึกษาได้ช่วยกันคิด วิเคราะห์ เช่น วิศวกรเป็ นผูส้ ร้างเครื่ องมือ หากมีคนจ้างให้ทา เครื่ องจักรการ
พนันแบบหยอดเหรี ยญ (Slot Machine) ถามว่า สามารถสร้างได้หรื อไม่ คาตอบคือ หากไม่ได้อาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยซึ่ งการพนันเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย และไม่ได้ เป็ นข้าราชการ สามารถสร้างได้ แต่
ต้องสร้างให้ได้ตามทฤษฎีที่ไม่สามารถคดโกงได้ เพราะโดยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่สามารถ
ปฏิเสธงานเพราะงานคือสิ่ งที่ช่วยพัฒนาทักษะ และทาให้ วิชาชีพสามารถดารงอยูไ่ ด้ แต่ตอ้ งทางาน
ให้ได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
3. สิ่ งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ งในอดีตบางภาควิชาเคยมีการ
กาหนดให้นกั ศึกษาต้องทางานให้ภาควิชาเป็ นพิเศษ เรี ยกว่า on the Job Training ซึ่ งต่อมาได้ยกเลิก
ไป เพราะเห็นว่าเป็ นการเอาเปรี ยบนักศึกษามากเกินไป แต่ภาควิชาก็ยงั คงมองเห็นถึงประโยชน์ของ
กิจกรรมเพื่อสังคม ได้มีความคิดเห็นว่า ก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา ควรให้นกั ศึกษาได้ทา
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ซึ่ ง เป็ น กิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอม ขัดเกลาให้นกั ศึกษามี
จิตสานึกในเรื่ องต่าง ๆ ได้ เช่น หากนักศึกษาได้เข้าไปช่วยงานที่ กรี น พีช (Green Peace) นักศึกษา
จะมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
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4. ข้อเสนอแนะในเรื่ องการให้คะแนนนักศึกษา อาจารย์ควรตั้งมาตรฐานไว้
ในกรณี ที่
นักศึกษาทาได้ระดับ หนึ่งจะ ให้คะแนนเต็ม หากนักศึกษาทา คะแนน ได้เหนือกว่ามาตรฐานควร
ชมเชย และ ให้การส่ งเสริ มในโอกาสต่อไป การตั้งเกณฑ์ ดังกล่าวนี้จะช่วยลดการแข่งขันระหว่าง
นักศึกษา ใน อีก แง่หนึ่งการแข่งขันเป็ นสิ่ งที่ดี ช่วยให้นกั ศึกษากระตือรื อร้น แต่ก็มีผลเสี ยหาก
นักศึกษามุ่งที่จะเอาชนะ มุ่ง ให้ได้ คะแนนสู ง ๆ ซึ่ งบางครั้งทาให้นกั ศึกษาไปแสวงหา รหัสคาสั่ง
(Code) ของคนอื่นมาส่ ง ทาให้ไม่มีความรู ้ในเรื่ องนั้น จริ ง ๆ รู้ เฉพาะ การแสวงหาผลประโยชน์
จริ ยธรรมอาจถูกบิดเบือนได้โดยไม่ต้ งั ใจ และอยูบ่ นพื้นฐานของความโลภอยากได้คะแนน อันที่
จริ ง การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี น้ นั ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ระดับสู งสุ ด แต่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อม
ของคนที่อยูใ่ นระดับปฏิบตั ิการ ซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการเป็ นอย่างมากของสังคม
5. การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ควรให้มีการบูรณาการจริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์เข้า
ไว้ในรายวิชาต่าง ๆ อาจเพิ่มความน่าสนใจโดยจัดทาในรู ปแบบของสื่ อการเรี ยนการสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เข้ามาช่วย โดยเน้น
ประเด็นเรื่ องความเป็ นส่ วนบุคคล ทรัพย์สินทางปั ญญา การคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์ข่าวสารใน
ชีวติ ประจาวัน การตีพิมพ์ความคิดเห็นอย่างมีจิตสานึก วัฒนธรรมเสรี วัฒนธรรม นักเจาะระบบ
และบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ หรื อใช้กรณี ศึกษา (Case Study)
เช่น ข่าวสารทางสื่ อสาธารณะหรื อบุคคลใกล้ตวั ของนักศึกษามาเป็ นต้นแบบในการวิเคราะห์
ต้นเหตุของปั ญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทราบ เกิดจิตสานึก
และตระหนักในการนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปใช้ในวิชาชีพต่อไปในอนาคต และควรสอนแทรก
เสริ มอย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่ ปี 1 ถึง ปี 4 นอกจากนี้อาจเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เสนอความเห็น
แนวคิดหรื อพัฒนาวิธีการนาหลักทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และกฎหมายมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่นตามบทบาทของตน
6. อาจารย์บางท่าน เสนอความ คิดเห็น ว่าคุณธรรมจริ ยธรรมไม่สามารถสอนกันได้ง่าย ๆใน
ห้องเรี ยน เนื่องจากคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งที่มากับจิตสานึกที่ได้จากการเห็นตัวอย่าง
ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่เป็ นเด็กจน โต สิ่ งที่สามารถทาได้คือกาหนดกฎเกณฑ์และ
บทลงโทษให้ชดั เจนเพื่อป้ องปราม
7. ควรมีการจัดทาร่ างจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในระดับประเทศ เพื่อ เป็ นแนวทาง
ให้กบั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ และเป็ นข้อกาหนดให้ผทู ้ ี่อยูใ่ น
วิชาชีพ ซึ่ งส่ วนใหญ่ ทุก ๆ วิชาชีพมีจรรยาบรรณ ในเรื่ องต้องมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนเอง
และไม่นาวิชาชีพไปแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรม ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่สังคม
โดยรวม
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรม
จริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั
2) เพื่อศึกษาความต้องการด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาใน
อนาคต กลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้บณั ฑิตด้านคอมพิวเตอร์ จานวนทั้งสิ้ น
468 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้เป็ น
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการ
สอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้เป็ น
ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็น
เรื่ องสภาพปั ญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไปของนักศึกษาและของบัณฑิต สถิติที่
ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนที่ 4 เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเรื่ องสภาพปั ญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบัณฑิต สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่ วนแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content
Analysis)
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุ ปสิ่ งที่คน้ พบได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 สถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
5.1.1.1 สถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารที่ผวู้ จิ ยั เข้าพบเพื่อ สัมภาษณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.40 มีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์มากที่สุด
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.90 ประสบการณ์ดา้ นการสอนในสถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15 ถึง 20 ปี มาก
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ที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งบริ หารอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 2 ปี
มากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.61
5.1.1.2 สถานภาพทัว่ ไปของอาจารย์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.63 มีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นอาจารย์มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 ประสบการณ์ดา้ นการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่ากว่า 5 ปี มากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.63
5.1.1.3 สถานภาพทัว่ ไปของนักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.14 กาลัง ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ
82.84
5.1.1.4 สถานภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้บณั ฑิต พบว่า ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก มากที่สุด จานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์การทางาน อยูร่ ะหว่าง 5 ถึง 10 ปี มากที่สุด จานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
5.1.1.5 สถานภาพทัว่ ไป ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.30 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 43 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.49 ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 5 ปี มากที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.15 ถูกประเมินมากกว่า 5 ครั้ง มากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.59
5.1.2 สภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
5.1.2.1 วัตถุประสงค์ ของการผลิตบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์ จานวนทั้งสิ้ น 48 หลักสู ตร
พบว่า ระดับปริ ญญาตรี จานวนทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 11 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม ระดับปริ ญญาโท จานวนทั้งหมด
20 หลักสู ตร มี 4
หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม ระดับปริ ญญา
เอก จานวนทั้งหมด 8 หลักสู ตร มี 1 หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องของการผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรม
5.1.2.2 รายวิชาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี
จานวนทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 2 หลักสู ตรที่มีวชิ าเฉพาะในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายวิชา
จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม ระดับปริ ญญาโท จานวน
ทั้งหมด 20 หลักสู ตร มี 2 หลักสู ตรที่มีวชิ าเฉพาะในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ หลักสู ตร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีรายวิชากฎหมายและจริ ยธรรมใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริ ญญาเอกจานวนทั้งหมด 8 หลักสู ตร ทั้ง 8 หลักสู ตรไม่มีวชิ าที่วา่
ด้วยเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม
5.1.2.3 การจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ได้สอน
แทรกเสริ มเนื้อหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 โดยเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนแบบไม่เป็ นทางการ มากที่สุด จานวน 18 คน วิธีการสอนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การหยิบยกประเด็นข่าวสาร หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์ มาวิเคราะห์ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ 2) ใช้กรณี ศึกษาโดยช่วยกันวิเคราะห์ และ 3) การ
ยกตัวอย่างรุ่ นพี่และอาจารย์ ในเรื่ องของการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา อาจารย์ส่วน
ใหญ่ไม่ได้จดั ให้มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38
5.1.3 ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไปในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์
5.1.3.1 ความคิดเห็นของอาจารย์
5.1.3.1.1 โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.3.1.2 โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.3.1.3 โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.3.1.4 โดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทัว่ ไป ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.3.2 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
5.1.3.2.1 โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 1
คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน (Ethics-Basic) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
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5.1.3.2.2 โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 2
คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
5.1.3.2.3 โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 3
คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
5.1.3.2.4 โดยภาพรวมพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม ทัว่ ไป ระดับที่ 4
คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ (Ethics-Excellent) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.4 ความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
5.1.4.1 ความคิดเห็นของอาจารย์
5.1.4.1.1 โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม
ของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม
จริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.4.1.2 โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้าน คุณธรรมจริ ยธรรม
ของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม
จริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น
5.1.3.2 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิต
5.1.3.2.5 โดยภาพรวมพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) ของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม
จริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้ธารงไว้
5.1.3.2.6 โดยภาพรวมพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct) ของบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้
ธารงไว้
5.1.5 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
5.1.5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
ปริ ญญาตรี จาเป็ นต้องมีวชิ าเฉพาะอย่างน้อย 1 วิชา อาจเป็ น รายวิชาจริ ยธรรมคอมพิวเตอร์
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(Computer Ethics) และควรกล่าวถึงคุณโทษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้ ให้นกั ศึกษาได้รับทราบ
5.1.5.2 การสอนแบบแทรกเสริ ม เป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยต้องสอนตลอดระยะเวลาที่
ทาการศึกษาอยูจ่ ะส่ งผลให้นกั ศึกษาตระหนักในสิ่ งที่อาจารย์เน้นย้า
5.1.5.3 ไม่ควรละเลย กิจกรรมเพื่อสังคม ก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา ควรให้
นักศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอม ขัดเกลาให้
นักศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องต่าง ๆ ได้
5.1.5.4 การให้คะแนนนักศึกษา อาจารย์ควรตั้งมาตรฐานไว้ ในกรณี ที่ นกั ศึกษาทาได้
ระดับหนึ่งจะให้คะแนนเต็ม หากนักศึกษาทา คะแนนได้เหนือกว่ามาตรฐานควรชมเชย และ ให้การ
ส่ งเสริ มในโอกาสต่อไป การตั้งเกณฑ์ ดังกล่าวนี้จะช่วยลดการแข่งขันระหว่างนักศึกษา ซึ่ งบางครั้ง
อาจนาไปสู่ การทุจริ ต
5.1.5.5 การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ควรให้มีการบูรณาการจริ ยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ เข้าไว้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นประเด็นเรื่ องความเป็ นส่ วนบุคคล ทรัพย์สินทางปั ญญา
การคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์ข่าวสารในชีวติ ประจาวัน การตีพิมพ์ความคิดเห็นอย่างมีจิตสานึก
วัฒนธรรมเสรี วัฒนธรรม ผูเ้ จาะระบบ และบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ หรื อใช้กรณี ศึกษา (Case Study)
5.1.5.6 ควรมีการจัดทาร่ างจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในระดับประเทศ เพื่อเป็ น
แนวทางให้กบั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ และเป็ นข้อกาหนดให้ผทู ้ ี่อยู่
ในวิชาชีพ
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของทุกสถาบัน มีความสอดคล้องกันในด้านรายละเอียด
ของเนื้อหา ซึ่ งต่างก็มุ่งหวังให้บณั ฑิตมีความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา และส่ วน ใหญ่ ที่คล้ายกัน
คือในข้อสุ ดท้ายของวัตถุประสงค์ กล่าวถึง การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการหล่อหลอมให้บณั ฑิตมีคุณธรรมจริ ยธรรม เมื่อ
สาเร็ จการศึกษาออกไปจ ะได้ช่วยเหลือสังคมส่ วนรวมได้อย่างบริ สุทธิ์ ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนวลปรางค์ ( 2539) ว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วรายละเอียดของเนื้อหาสาระก็จะคล้ายคลึง
กัน ต่างมุ่งหวังที่จะให้บณั ฑิตเป็ นผูม้ ีความรู ้ เพิ่มพูนสติปัญญาให้เป็ นผูเ้ รื องปั ญญา และนาความรู ้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจในสังคม ปรับตนให้เข้ากับ
ศาสตร์ และสภาพสังคม สิ่ งแวดล้อม และโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้ เพิ่มพูนบุคลิกภาพให้

120
เป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ตระหนักในคุณค่าของศิลปและวัฒนธรรมและมีคุณธรร ม
จริ ยธรรม
5.2.2 วิชาเฉพาะด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ภาควิชา /คณะวิชาเปิ ดสอน มีวชิ าที่วา่ ด้วยเรื่ องของ
คุณธรรมจริ ยธรรมโดยเฉพาะอยูใ่ นบางหลักสู ตร โดยชื่อวิชาเป็ น กฎหมายและจรรยาบรรณ หรื อ
จริ ยธรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเป็ นรายวิชาเลือกเฉพาะสาขา โดยส่ วนใหญ่ แล้วเป็ นหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ในกลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เช่น ปรัชญาพุทธศาสนา มนุษยสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ จะหลีกเลี่ยง ไม่เรี ยน วิชาเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของไพฑู รย์ และทองอินทร์
(2526) ที่พบว่าปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปนั้น คือ ผูเ้ รี ยนไม่สนใจเท่าที่ควร
เพราะไม่เห็นความสาคัญ เชื่อว่าวิชาชีพสาคัญกว่า ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่สนใจสิ่ งรอบตัว ไม่สนใจ
ส่ วนรวม สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รพงษ์ (2533) พบว่านิสิตที่เรี ยนวิชาเอกที่เน้นมนุษย์และสังคม
มากจะเป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสู งกว่านิสิตที่เรี ยนด้านดังกล่าวน้อย
เทคนิค วิธี การสอนแทรกเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อาจารย์ส่วนใหญ่ทาการสอนแทรก
เสริ มเนื้อหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม คิดเป็ นร้อยละ 68.75 โดยเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบไม่
เป็ นทางการ กล่าวคือ ไม่มีหวั ข้อคุณธรรมจริ ยธรรมปรากฎอยูใ่ นแผนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนภาพร วันเพ็ญ และเดชา (2547) ที่วจิ ยั เรื่ อง เทคนิคการสอนคุณธรรมสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า เทคนิคการสอนคุณธรรมส่ วนใหญ่ใช้การสอนแทรกในชั้นเรี ยนและ
สอนแทรกในกิจกรรม มีมากที่สุด การสอนแทรกในเนื้อหาวิชา ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูก่ บั
อาจารย์ผสู้ อนสามารถประเมินสถานการณ์จากความพร้อมโดยสังเกตความเหมาะสม จึงเลือกที่จะ
สอนได้ทุกเวลาทุกโอกาส
5.2.3 สภาพความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทัว่ ไป ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม -พื้นฐาน
(Ethics-Basic) ได้แก่ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ เสี ยสละ มีวฒั นธรรม และมีจรรยาบรรณ
ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม -ก้าวหน้า (Ethics-Advanced) ได้แก่ การเป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น
และเข้าใจโลก ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม -เชิงรุ ก (Ethics-Proactive) ได้แก่ การส่ งเสริ มและชี้นา
สังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และระดับที่
4 คุณธรรมจริ ยธรรม -เป็ นเลิศ ( EthicsExcellent) ได้แก่ การอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม นักศึกษามีสภาพพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดง
ให้เห็นว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านนี้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการให้พฒั นามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องของ
จิตสานึกเพื่อส่ วนรวมที่ตอ้ งพัฒนามากยิง่ ขึ้น ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของจรรยา และลัดดาวัลย์
(2533) ที่ วจิ ยั เรื่ อง การประมวลสังเคราะห์ผลงานวิจยั ในประเทศไทยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
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เด็กไทย พบว่า บทบาทของเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมลดน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่
เยาวชนไทยในระดับปัญญาชน
5.2.4 ผูบ้ ริ หารได้เสนอเพิ่มเติมว่า สถาบันการศึกษาแหล่งเดียวไม่สามารถทาหน้าที่น้ ีได้อย่าง
สมบูรณ์ ขึ้นอยูก่ บั นักศึกษาที่รับเข้ามาว่ามีพ้นื ฐานด้านคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อไม่ ซึ่ งต้องอาศัยการ
ปลูกฝังค่านิยมต่างๆ มาจากทางครอบครัว ส อดคล้องกับงานวิจยั ของปริ ญญา ( 2549) ที่ วจิ ยั เรื่ อง
การสื่ อสารและการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษานั้นถือว่าเป็ นบ้านหลังที่สองที่คอยให้การขัดเกลาทางสังคม
ต่อจากครอบครัว การที่สถานศึกษามีบทบาทมากที่สุดในการขัดเกลาด้านความซื่ อสัตย์อาจจะ
เนื่องมาจากสถานศึกษามีบทบาทที่ค่อยข้างมีระเบียบเป็ นทางการมากกว่าที่บา้ น มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เป็ นระบบและชัดเจน เช่น ข้อห้ามในการทุจริ ตในการสอบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นิสิต
นักศึกษาได้รับการเรี ยนรู ้จากสถานศึกษาว่าจะต้องมีความซื่ อสัตย์ในการสอบ ซึ่ งหากละเมิดก็จะ
ได้รับการลงโทษต่าง ๆ
5.2.5 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หารบางท่านให้ความเห็นว่าการสอนแบบแทรกเสริ มน่าจะเกิด
ประโยชน์มากกว่า เพราะเป็ นการสอนแบบไม่จงใจยัดเยียดให้นกั ศึกษา การสอนควรสอนจาก
ประสบการณ์จริ ง ของอาจารย์ โดยการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์แยกแยะ
ประเด็นทางคุณธรรมจริ ยธรรมร่ วมกับนักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุณาวดี ( 2538) ที่วจิ ยั
เรื่ องการสื่ อสารกับการสังคมประกิตด้านวัฒนธรรมทางจิตใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า นิสิตได้รับการขัดเกลาทางสังคมด้านวัฒนธรรมทางจิตใจในเรื่ องของคุณธรรมผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก อันได้แก่ บิดามารดา ผูป้ กครอง ครู อาจารย์และกลุ่มเพื่อน
สิ่ งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเพื่อสังคม ก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา ควรให้
นักศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอม ขัดเกลาให้
นักศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วมิ ล และนงลักษณ์ ( 2543) ที่
วิจยั เรื่ อง ปั จจัยกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสาเร็ จของ
ส่ วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะวิธีการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา 5 แนวทาง ดังนี้ 1) การจัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสร่ วมทากิจกรรม
เพื่อสังคม/เพื่อส่ วนรวม เช่น การออกค่าย หรื อได้รับการฝึ กอบรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัส
และมีประสบการณ์ตรงในการทางานร่ วมกัน และทางานเพื่อส่ วนรวม 2) การให้ความสาคัญกับการ
จัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์หรื อแหล่งฝึ กงาน ที่ตอ้ งเลือกสรรอย่างดีโดยต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ น
ที่ยอมรับว่าเป็ นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ของการสร้างสรรค์สังคมและให้นิสิตนักศึกษาได้เห็น
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แบบอย่างที่ดี ที่ยดึ ถือเป็ นแม่แบบได้ 3) การสอดแทรกการสอนคุณธรรมในทุกวิชาให้เป็ น
ธรรมชาติ และมีลกั ษณะของการบูรณาการให้เข้ากับชีวติ การท่างานจริ ง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเน้นหนักกิจกรรม การทางานสร้างสรรค์เพื่อส่ วนรวมในรู ปของกิจกรรมกลุ่ม 4) การ
จัดเอกสาร หนังสื ออ่านประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม สาหรับให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเป็ น
การเฉพาะ และ 5) โดยที่ผลการวิจยั ชี้ชดั ถึงอิทธิ พลของความเป็ นผูส้ นใจใฝ่ ธรรมะที่มีต่อคุณธรรม
ของนิสิตนักศึกษา ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผูส้ อนควรได้มีการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศาสนาให้มากขึ้นโดยอาจเชิญพระหรื อนักบวชมาให้ความรู ้
แก่นิสิตนักศึกษาเป็ นระยะ ๆ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลจากการวิจยั ไปใช้
5.3.1.1 จากการศึกษาวิจยั สภาพปัญหา พฤติกรรมและความต้องการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทัว่ ไปของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดภาวะผูน้ าด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
กล่าวคือ นักศึกษาไม่คานึงถึงประโยชน์สุขส่ วนรวมเท่าที่ควร เช่น การอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม การ
เป็ นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อชักจูงคนในสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของคุณธรรมจริ ยธรรม ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็ นต้องสร้างภาวะผูน้ าด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั นักศึกษา เช่น การส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมอาสาต่าง ๆ การส่ งเสริ มการเข้า
ร่ วมกับกลุ่มอนุรักษ์ องค์กรเอกชนที่มุ่งสร้างสรรค์สังคม องค์กรศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและเหตุผล
เป็ นต้น
5.3.1.2 จากการศึกษาวิจยั สภาพปัญหา พฤติกรรมและความต้องการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่ได้เคารพ
สิ ทธิทาง
ปั ญญาอย่างเหมาะสม และยังขาดความรู้ และยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ควรต้องคานึกถึง
ประเด็นหลัก 2 ประเด็นที่นกั ศึกษาบกพร่ อง อาจต้องเพิ่มเติมเนื้อหาด้านกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้นกั ศึกษารับรู ้และยอมรับกฏกติกาสากลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตน
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
5.3.2.1 ในการศึกษาวิจยั ที่ตอ้ งเก็บข้อมูลกับคณาจารย์หากเป็ นไปได้ควรใช้วธิ ี การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและตรงประเด็น
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5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั สภาพปัญหา พฤติกรรมและความต้องการด้านจริ ยธรรม
ทัว่ ไป และจริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มของนักศึกษาที่มิได้อยูใ่ นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
5.3.2.3 ควรมีการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านจริ ยธรรมทัว่ ไป และจริ ยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นสาขาคอมพิวเตอร์ กับกลุ่มที่มิได้ศึกษาอยูใ่ นสาขา
คอมพิวเตอร์

125

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ. แจ้งเตือนเว็บไซต์เลียนแบบ Internet Banking. สื บค้นวันที่ 10 เมษายน
2550 จาก http://www.dsi.go.th
กิดานันท์ มลิทอง. อธิบายศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย . กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เกษม สาหร่ ายทิพย์. ระเบียบวิธีวจิ ยั . นครสวรรค์ : นิวเสรี นคร, 2543.
ครรชิต มาลัยวงศ์. หนทางสู่ อาชีพนักคอมพิวเตอร์ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : ซี เอ็ด.
ยูเคชัน่ , 2540.
จรรยา สุ วรรณทัต และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. ประมวลสังเคราะห์ผลงานวิจยั ในประเทศไทย
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย. กรุ งเทพมหานคร : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2533.
ญาณพล ยัง่ ยืน. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ . เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง การทา
ธุ รกิจบนอินเตอร์ เน็ตและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ . กรุ งเทพมหานคร, 2542.
ณัฐพล ทองใบใหญ่. สถิติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ปี 46 คดีไม่ลดแต่ยงั ไม่มีกฎหมายจัดการ(1).
สื บค้นวันที่ 5 มกราคม 2550 จากhttp://www.bcoms.net/article/detail.asp?id=85
ดรุ ณ ซอว์นีย.์ “ไทยกระตุน้ ลิขสิ ทธิ์ ยงั เหลว กอดอันดับสี่ ละเมิดซอฟต์แวร์ .” กรุ งเทพธุ รกิจ.
(13 มีนาคม 2550)
ดรุ ณี ณ ลาปาง. การสอนสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาที่สอน. คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. จริ ยธรรมของเยาวชนไทย. สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุ งเทพมหานคร. 2520.
เดิมแท้ ชาวหินฟ้ า. คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมของประเทศไต้หวัน.
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์
ความรู้(องค์การมหาชน). กรุ งเทพมหานคร : พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2548.

126
ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์. ปั ญหาการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดนในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ . วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2546.
ทบวงมหาวิทยาลัย. สานักมาตรฐานอุดมศึกษา. ส่ วนวิจยั และพัฒนา. โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย.
ยุทธวิธีสู่ความสาเร็ จและความสุ ข : สอดแทรก สุ ข สดใส. กรุ งเทพมหานคร, 2544.
ทรงเกียรติ ภาวดี. เปิ ดโปงแฮกเกอร์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : ซี เอ็ด.ยูเคชัน่ , 2547.
. เปิ ดโปงแฮกเกอร์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : ซี เอ็ด.ยูเคชัน่ , 2548.
. เปิ ดโปงแฮกเกอร์ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : ซี เอ็ด.ยูเคชัน่ , 2549.
ธนวัฒน์ สุ วรรณจรัส. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. ปรัชญาทัว่ ไป. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,
2549.
นภาพร ณ เชียงใหม่, วันเพ็ญ บุญยืน และเดชา พรึ งลาภู. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เรื่ องเทคนิคการสอนคุณธรรมสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
นวลปรางค์ คุมภกันต์. การวิเคราะห์หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการศึกษาทัว่ ไป
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. การสัมมนาเสริ มครั้งที่ 2 การจัดการขั้นสู ง
สาหรับสถาบันบริ การสารสนเทศ. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก
http://www.stou.ac.th/thai/school/sla/master/13701/serm2.doc
ประภาศรี สี หอาไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริ ยธรรม. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ปริ ญญา เห็นสุ ข. การสื่ อสารและการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549.
ปรี ชา ช้างขวัญยืน. จริ ยธรรมกับบุคคล. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยงั่ ยืน. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2549.
พนัส หันนาคินทร์ . การสอนค่านิยมและจริ ยธรรม. กรุ งเทพฯ : พิฆเนศ, 2523.

127
พระราชวรมุนี (ประยุทธิ์ ปยุตฺโต). “การศึกษา : เครื่ องมือพัฒนาที่ยงั ต้องพัฒนา” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ปริ ทศั น์. ฉบับที่ 3(2530) : 14-17.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และทองอินทร์ วงศ์โสธร. รายงานการวิจยั เรื่ องสภาพและปัญหาของวิชา
พื้นฐานทัว่ ไป. กรุ งเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2526.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, สมสุ ข ธีระพิจิตร และวัชนีย ์ เชาว์ดารงค์. รายงานการวิจยั กรอบมาตรฐาน
คุณวุติระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2548.
วราภรณ์ จันเศรฐ. การวิเคราะห์การรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทางด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547.
วราภรณ์ สิ นถาวร. การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา. วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . อินเทอร์เน็ต. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก http://th.wikipedia.org
วิทย์ วิศทเวทย์. จริ ยศาสตร์ เบื้องต้น มนุษย์กบั ปั ญหาจริ ยธรรม. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
อักษรเจริ ญทัศน์, 2538.
ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน. อาชญากรรมข้ามชาติ : อาชญากรรมบนอินเตอร์ เน็ต ผลกระทบต่อความมัน่ คง
และมาตรการป้ องกัน. เอกสารประกอบการบรรยาย จัดโดยศูนย์การศึกษาต่างประเทศ
และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 9 ตุลาคม 2543.
สถาบันกฎหมายอาญา. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
อาชญากรรมยุคไอที. สานักงานอัยการสู งสุ ด. สื บค้นวันที่ 22 เมษายน 2550 จาก
http://www.institute.ago.go.th/text/seminar11.doc
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว . จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพผูด้ ูแลเว็บไทย.
มหาวิทยาลัยมหิดล. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก http://gotoknow.org
สวนดุสิตโพล. ความห่วงใยของผูป้ กครองต่อเด็กวัยรุ่ น. สื บค้นวันที่ 1 มกราคม 2550 จาก
http://dusitpoll.dusit.ac.th
สาธารณสุ ขแห่งชาติ, มูลนิธิ. การเสวนาเรื่ อง จริ ยธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ครั้งที่ 2. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก http://gotoknow.org/blog/ethics4ict/53385

128
สาธารณสุ ขแห่งชาติ, มูลนิธิ. เทคโนโลยีกบั จริ ยธรรม. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก
http://gotoknow.org/blog/learningsociety/36625
สานักงานเลขานุการกรมอาชีวศึกษา. เยาวชนคนดีศรี อาชีวะ. กรุ งเทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
สุ มนทิพย์ จิตสว่าง. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ . กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550.
สุ รพงษ์ ชูเดช. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่สาคัญของ
นิสิต. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2533.
สุ วรรณา สมบุญสุ โข (4 กุมภาพันธ์ 2551). สัมภาษณ์. เลขานุการภาควิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช และนงลักษณ์ วิรัชชัย. ปั จจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
ระดับบุคคลเพื่อมุ่งความสาเร็ จของส่ วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. การบูรณาการการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมกับการศึกษาของต่างประเทศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2546.
อิทธิพล ปรี ติประสงค์. วิชากฎหมายและจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(สไลด์ประกอบการสอน) สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก
http://gotoknow.org/blog/lawethicsforict/62334
อิทธิพล ปรี ติประสงค์. ทบทวนสถานการณ์ดา้ นปั ญหาสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร. สื บค้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 จาก http://gotoknow.org/blog/ethics4ict/48752
อุณาวดี คงมัน่ วัฒนา. การสื่ อสารกับการสังคมประกิตด้านวัฒนธรรมทางจิตใจของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เอแบคโพล. ผลประมาณการจานวนนิสิต/นักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้าไปดูเว็บโป้ ลามก
อาทิ www.ohosexy.com, www.sex.com, www.xxx.com ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา.
กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550ก.

129
. ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย : กรณี ศึกษาประชาชน
ทัว่ ไปอายุ 15-24 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2550ข.
อันซีน เทค. Summer Holiday Alert เมื่อไวรัสไม่ได้ลาพักร้อน. คอมพิวเตอร์ทูเดย์. ฉบับที่ 308
(2550) : 74-79.
ภาษาอังกฤษ
Association for Computing Machinery(ACM). Code of Ethics and Professional Conduct.
[Online] Available from : http://www.acm.org/about/code-of-ethics[2007, March 1].
Best, J.W. Research in Education. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1970 : 204208.
Cronbach, L. J . Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 1951
: 297-334.
DiGiacomo, J. J. Teaching Right from Wrong : The Moral Education of Today’s Youth.
National Catholic Educational Association, Washington, DC, 2000.
Elizabeth, T. Carroll College. Teaching Ethics in the Software Engineering Curriculum. By IEEE
Press, 2003.
Exell, R.H.B.(1998). Ethics and Good Practice in Research. King Mongkut’s University of
Technology Thonburi. [Online] Available from :
http://www.jgsee.kmutt.ac.th/exell/General/Ethics.htm [2007, March 1].
Gotterbarn, D. Software Engineering Ethic Research Institute. How the New Software
Engineering Code of Ethics Affects You. IEEE Software Press, November/December
1999.
Kitchener, K.S. Teaching Applied Ethics in Counselor Education : An Integration of
Psychological Processes and Philosophical Analysis. Journal of Counseling and
Development. 64 (1986) : 306-310.
Kolberg, L. Moral Development. Alabama : Religions Education Press, 1980.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 1970 : 608.

130
Manuel V., Claire A., Thomas S., S.J., and Michael J.M. (1987).
Can Ethics Be Taught?. Santa Clara University. [Online] Available from :
http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/canethicsbetaught.html [2007, March 1].
Ng, W.K. Kant’s Moral Education : On the Cultivation of an Autonomous Person. Master of
Philosophy Thesis. Chinese University of Hong Kong, 2000.

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั

132
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเนือ้ หา
1. รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี

วุฒิการศึกษา Ph.D.(Quantitive Research, Evaluation,
and Measurement in Education) The Ohio State
University, U.S.A.
สถานทีท่ างาน ภาควิชาครุ ศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. อ.ดร.มานิตย์ สิ ทธิชยั

วุฒิการศึกษา คอ.ด.(วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานทีท่ างาน ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ วุฒิการศึกษา Master of Education,
Monash University, Australia
สถานทีท่ างาน ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. นางสาวสายชนม์ สัจจานิตย์

วุฒิการศึกษา ค.ม.(การศึกษาคณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานทีท่ างาน กองบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

133
5. นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี

วุฒิการศึกษา บริ หารธุ รกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สถานทีท่ างาน งานบริ การการศึกษา หน่วยกิจการ
นักศึกษา
สานักงานคณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคผนวก ข
หนังสื อแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั

136

137

138

139

140

ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารการศึกษา

142

143

144

145

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามอาจารย์

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามนักศึกษา

160

161

162

163

164

165

166

167

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามบัณฑิต

170

171

172

173

174

175

ภาคผนวก ช
แบบสัมภาษณ์ผใู้ ช้บณั พิต

ภาคผนวก ช
แบบสอบถามผูใ้ ช้บณั ฑิต

178

179

180

181

182

183

184

ภาคผนวก ซ
การหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม

186
การหาค่ าความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Cosistency : IOC)
แบบสอบถาม จานวนทั้งหมด 61 ข้ อ
ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรม - พื้นฐาน (Ethics – Basic) ได้แก่ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ เสี ยสละ มีวฒั นธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขยัน ประหยัด
รักประชาธิปไตย และมีความเป็ นไทย
ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

1.

นักศึกษาตรงต่อเวลา เช่น ส่งงานตามกาหนด , เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา

1.0

2.

นักศึกษาเข้าเรี ยนสม่าเสมอตามกาหนดในตารางสอน

1.0

3.

นักศึกษาทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาแล้ว ก่อนเข้าห้องเรี ยน

0.8

4.

นักศึกษามีระเบียบวินยั ในตนเอง โดยไม่ตอ้ งมีอาจารย์คอยควบคุม

0.8

5.

นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ และรู ้จกั ปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึนได้

0.6

6.

นักศึกษาเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ แต่งกายถูกระเบียบ

1.0

7.

นักศึกษามีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งที่กาลังกระทา

0.6

8.

นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่รับ/พูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างที่อาจารย์กาลังสอน

0.8

9.

นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่พดู คุยกับเพื่อนในระหว่างที่อาจารย์กาลังสอน

0.8

10.

นักศึกษาตั้งใจเรี ยน โดยไม่นาขนม/อาหาร/เครื่ องดื่ม มารับประทานในชั้นเรี ยน

1.0

11.

นักศึกษารู ้จกั หน้าที่และมีความพยายามที่จะกระทาตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

1.0

12.

นักศึกษาเอาใจใส่ในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด

0.8

13.

นักศึกษาดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ท้ งั ของส่วนตัวและส่วนรวม

1.0

14.

นักศึกษาคานึงถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

1.0
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ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

15.

นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น

1.0

16.

นักศึกษาทารายงานโดยอ้างอิงเอกสาร แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง

0.8

17.

นักศึกษาทาการบ้าน รายงาน ด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนจากเพื่อน/ผูอ้ ื่น

1.0

18.

นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว

1.0

19.

นักศึกษาเคารพในสิ ทธิและทรัพย์สินของผูอ้ ื่น

1.0

20.

นักศึกษามีสมั มาคารวะ ให้เกียรติผอู ้ ื่น

1.0

21.

นักศึกษามีจิตใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ

1.0

22.

นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม เสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ

1.0

ส่วนรวม
23.

นักศึกษามีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรี ยะในงานศิลปะ และดนตรี

0.8

24.

นักศึกษามีจิตสานึกในเรื่ องประชาธิปไตย

1.0

25.

นักศึกษามีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม

0.6

ของชาติ
26.

นักศึกษามีความประมาณตน ไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ในด้านการใช้จ่ายเงิน

1.0

27.

นักศึกษามีความมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ และรักที่จะเรี ยนรู ้

0.8

28.

นักศึกษามีศรัทธาในวิชาชีพ และยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ

1.0

188
ระดับที่ 2 คุณธรรมจริ ยธรรม - ก้าวหน้า(Ethics – Advanced) ได้แก่ เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น
และเข้าใจโลก
ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

1.

นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดได้

1.0

2.

นักศึกษาเป็ นแบบอย่างที่ดี ผดุงไว้ซ่ ึงความเป็ นธรรมและถูกต้อง

1.0

3.

นักศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

1.0

4.

นักศึกษาประพฤติตนอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจในทุกข์ - สุขของคนอื่น

1.0

5.

นักศึกษาสามารถดาเนินชีวติ ร่ วมกับปั ญหาและอุปสรรคด้วยความเข้าใจ และรู ้จกั หา

0.8

ทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น
6.

นักศึกษาสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

0.6

ระดับที่ 3 คุณธรรมจริ ยธรรม-เชิงรุ ก (Ethics – Proactive) ได้แก่ ส่ งเสริ มและชี้นาสังคมให้
ตระหนักถึงคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตใจเข้มแข็ง มีส่วนร่ วมในการชี้นาความถูกต้อง
ให้กบั สังคม มีความสามารถในการสื่ อความคิดที่ดีงามสู่ สังคม
ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

1.

นักศึกษามีความหนักแน่นเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค

1.0

2.

นักศึกษามีเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน และมีจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น

1.0

3.

นักศึกษามีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส มีชีวติ ชีวา และรู ้จกั ชื่นชมในความสาเร็ จของผูอ้ ื่น

1.0

4.

นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ ของผูอ้ ื่น

1.0

5.

นักศึกษาไม่เพิกเฉยในยามที่สงั คมกาลังสับสน และดาเนินไปในทางที่ผิด

1.0

6.

นักศึกษาสามารถมองเห็นปั ญหาของสังคม และหาทางออกให้กบั สังคมได้

1.0

7.

นักศึกษาสามารถนาเหตุผลทางจริ ยธรรมมาสื่ อความหมายให้ผคู ้ นในสังคมเข้าใจ
และคล้อยตาม

1.0
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ข้ อ
8.

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

นักศึกษาสามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าทาง
จริ ยธรรมอันจะขาดเสี ยมิได้

1.0

ระดับที่ 4 คุณธรรมจริ ยธรรม-เป็ นเลิศ (Ethics – Excellent) ได้แก่ การอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม
เสี ยสละตนเองเพื่อสังคมท้องถิ่น เสี ยสละตนเพื่อสังคม มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม
ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

1.

นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เช่น การออกค่ายอาสาฯ , การร่ วมกิจกรรมสาธารณกุศล เป็ นต้น
นักศึกษาอุทิศความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น เช่น การบริ จาคโลหิ ต
อวัยวะ หรื อร่ างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
นักศึกษาอุทิศตนเพื่อการธารงไว้ซ่ ึงคุณงามความดีในสังคม ซึ่งอาจต้องแลกมาด้วย
เกียรติยศชื่อเสี ยงและ/หรื อชีวติ เช่น สื บ นาคะเสถียร ที่อุทิศชีวติ เพื่อที่จะรักษาป่ าไม้
ไว้

0.6

2.
3.

0.6
0.6

ระดับที่ 1 คุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Fundamental Ethics) (อ้างอิงจาก สมาคมAssociation for Computing Machinery :
ACM สหรัฐอเมริ กา)

ข้ อ

สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

1.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์

1.0

เพื่อประโยชน์สุขของผูค้ นในสังคมได้
2.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้าย
ผูอ้ ื่น ทั้งที่เป็ นผูใ้ ช้โดยทัว่ ไป และนายจ้าง

(ไม่ทาให้ระบบเสี ยหายจากการ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในความผิดพลาดของระบบที่ตน
ออกแบบ)

1.0
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สภาพพฤติกรรม

ค่ า IOC

3.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา มีความซื่อสัตย์และเป็ นที่

1.0

ไว้วางใจ ไม่แสดงหรื อแจ้งสิ่ งที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับระบบหรื อการออกแบบระบบ (โดย
จะต้องเสนอข้อจากัด ข้อบกพร่ องของระบบ)
4.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา มีความยุติธรรม โดยไม่

1.0

ทาการใด ๆ ที่เป็ นการกีดกัน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ หรื อ
คุณสมบัติอื่น
5.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ให้การยอมรับสิ ทธิอนั

1.0

ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยให้การยกย่อง ไม่ขโมย
ไม่ทาลาย หรื อนามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ให้เครดิตต่อสิ ทธิทาง

1.0

ปั ญญาอย่างเหมาะสม มีพนั ธะหน้าที่ตอ้ งปกป้ องความซื่อสัตย์ต่อสิ ทธิทางปั ญญา
7.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา เคารพต่อความเป็ น

1.0

ส่วนตัวของผูอ้ ื่น ต้องระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าสามารถป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างไม่
เหมาะสม
8.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา สามารถเก็บรักษา
ความลับของข้อมูลสารสนเทศที่ได้มีการตกลงกันไว้ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผูใ้ ช้
ยกเว้นกรณี ที่กฎหมายต้องการให้เปิ ดเผย

1.0
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ระดับที่ 2 ข้อปฏิบตั ิในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Professional Conduct)
(อ้างอิงจาก สมาคมAssociation for Computing Machinery : ACM สหรัฐอเมริ กา)

ข้ อ
1.

สภาพพฤติกรรม
ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา พยายามทางานด้วย

ค่ า IOC
1.0

กระบวนการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด
2.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา พยายามและให้คงอยูซ่ ่ ึง

1.0

สมรรถนะทางวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู ้ และสมรรถนะ ซึ่งทาได้หลายทาง เช่น
การศึกษาด้วยตนเอง การเข้าสัมมนา เข้าเรี ยนวิชา หรื ออบรมระยะสั้น และการมี
ส่วนร่ วมในสมาคมวิชาชีพ
3.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ตระหนักรู ้และยอมรับ

1.0

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในวิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
4.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา สนับสนุนให้มีการ

1.0

ประเมิน และทบทวนการทางานโดยผูร้ ่ วมงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
5.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ยอมรับผลการประเมิน

1.0

แจ้งผลกระทบ และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาจากการทางาน
กับนายจ้าง ลูกค้า ผูใ้ ช้ และสาธารณะ
6.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ยอมรับสัญญา หรื อ

1.0

ข้อตกลงซึ่งต้องไม่ขดั ต่อจริ ยธรรม โดยต้องมัน่ ใจว่าสามารถทาได้สาเร็ จ และ
ในทางกลับกันนักศึกษาต้องไม่รับงานใด ๆ ที่คิดว่าไม่สามารถจะทาให้สาเร็ จได้
และเป็ นงานที่ผิดจริ ยธรรม
7.

ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา พยายามให้
สาธารณชนเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์และผลที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ข้อจากัด และจะต้องไม่ให้มุมมองที่บิดเบือนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1.0
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ข้ อ
8.

สภาพพฤติกรรม
ท่านคิดว่าการสอนของท่านนั้นมีส่วนส่งเสริ มให้นกั ศึกษา ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และการสื่ อสารต่อเมื่อได้รับสิ ทธิ์หรื อการอนุญาตให้ใช้ได้ โดยไม่
ลักลอบ บุกรุ กหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลหรื อโปรแกรมของผูอ้ ื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู ้
เป็ นเจ้าของ

ค่ า IOC
1.0

ภาคผนวก ฌ
การคานวณความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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การคานวณความเชื่อมั่น(Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
Cronbach's Alpha
.927

N of Items
61

Item-Total Statistics

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029
VAR00030

Scale Mean if Item Scale Variance if Item
Deleted
Deleted
222.5250
389.333
222.3750
390.548
223.9250
399.199
222.7250
391.128
222.8500
395.926
222.5500
396.408
222.8250
394.969
222.8000
406.164
223.3250
400.071
222.8250
398.661
222.5500
388.921
222.5750
388.507
222.3250
393.969
222.5500
392.151
222.3750
396.394
222.6000
399.579
223.1250
398.061
222.5250
395.999
222.1250
395.343
222.0750
397.251
222.4250
391.943
222.5250
391.025
222.5000
384.205
222.4000
384.964
222.4250
392.610
222.7000
395.241
222.7000
396.113
222.5500
390.305
222.2500
389.577
222.6000
390.041

Corrected Item-Total
Correlation
.389
.412
.169
.275
.319
.199
.298
-.074
.154
.109
.504
.513
.426
.502
.302
.147
.178
.319
.351
.304
.490
.437
.576
.635
.323
.276
.312
.481
.591
.507

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
.926
.925
.927
.927
.926
.927
.926
.929
.927
.928
.925
.925
.925
.925
.926
.927
.927
.926
.926
.926
.925
.925
.924
.924
.926
.926
.926
.925
.924
.925
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VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
VAR00036
VAR00037
VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041
VAR00042
VAR00043
VAR00044
VAR00045
VAR00046
VAR00047
VAR00048
VAR00049
VAR00050
VAR00051
VAR00052
VAR00053
VAR00054
VAR00055
VAR00056
VAR00057
VAR00058
VAR00059
VAR00060
VAR00061

Scale Mean if Item Scale Variance if Item
Deleted
Deleted
222.3250
384.892
222.4000
392.503
222.2250
393.153
222.4500
392.562
222.6000
393.221
222.1750
394.456
222.3750
387.266
222.6750
393.046
222.9000
393.221
222.8750
390.061
222.8750
387.548
223.0500
385.074
223.2000
379.651
223.4000
381.169
222.6250
376.907
222.1000
392.656
222.2000
389.344
222.1000
393.169
222.4500
380.715
222.5000
395.128
222.2500
395.269
222.1750
392.097
222.4000
390.656
222.7000
388.779
222.6000
390.862
222.5000
394.256
222.3500
389.515
222.2500
393.064
222.5250
382.051
222.3500
393.721

Corrected Item-Total
Correlation
.645
.480
.460
.454
.414
.446
.596
.437
.362
.469
.411
.455
.468
.506
.682
.422
.565
.343
.575
.208
.355
.421
.521
.570
.429
.469
.559
.482
.687
.351

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
.924
.925
.925
.925
.925
.925
.924
.925
.926
.925
.925
.925
.925
.925
.923
.925
.924
.926
.924
.927
.926
.925
.925
.924
.925
.925
.925
.925
.923
.926
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ประวัติผ้ วู จิ ัย

ชื่อ

: นายพิเชษฐ รุ ้งลาวัลย์

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับหลักสู ตร
ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา

: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประวัติ
เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2520 มีภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

153 หมู่ 10 ต.แพงพวย

สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรี ยนดาเนินวิทยา และศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี แผนกวิทย์ – คณิ ต จากนั้นเข้าศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และสาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2544
หลังสาเร็ จการศึกษาได้เข้าทางานที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และได้โยกย้ายไปทางานยังคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ ตามลาดับ จนถึงปี พ.ศ. 2551
ปั จจุบนั เข้าทางานที่ศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ในตาแหน่ง
นักวิจยั

