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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเพื่ อ
พฒันาตวับ่งช้ีและทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์  กลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกประกอบด้วย ผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญั และกลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลการวดั ไดแ้ก่ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1,500 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Lisrel 8.53 ค่าสถิติใน
การพิจารณา ได้แก่   ค่าไค-สแควร์ (2) ค่า
ดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (Goodness of 
Fit Index = GFI) ค่ าดัช นี ว ัด ระดับ คว าม
กลมกลืน ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness 
of Fit Index = AGFI)  ผลการวิจัย พบว่า 1) 

ตัวบ่ ง ช้ี ความ รับผิดชอบ ต่อสั งคมด้ าน
จริยธรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง ประกอบด้วย 1)มุมมองปัจเจก
บุคคล 2)มุมมองท่ีถือเอาประโยชน์เป็นส าคญั 
3)มุมมองคุณธรรม  และ4)มุมมองความ
ยุติธรรม โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิต เท่ากบั 4.01, 
3.98, 3.98 แ ล ะ  3.97 ค่ า ค ว าม เบ่ี ย ง เบ น
ม าตรฐาน  เท่ ากับ  .44, .43, .43 และ  .43 
ตามล าดบั แสดงวา่ ขอ้มูลมีการแจงแบบปกติ 
และมีความเหมาะสมของตวับ่งช้ีอยูใ่นระดบั
มาก 2) โมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า เจ้า คุณ ทห ารล าดกระบั ง  มี คว าม
สอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ  ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
จริยธรรม มุมมอง ตวับ่งช้ี โมเดล 
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Abstract 
The purposes of this research were 

to study on the social responsibility 
indicators on ethical responsibilities of 
undergraduate student in King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang. An in- 
dept interview was used to interview 17 
experts and examine the related models of 
ethical social responsible indicators to 1,500 
students. Analyzed by Lisrel 8.53 ,Goodness 
of Fit Index = GFI and Adjusted Goodness 
of Fit Index = AGFI). The results found that 
1) the social responsibility indicator on 
ethical of undergraduate student in King 
Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang consisted in 4 views ; 
Ullistarian view, Individualism view, Moral 
rights view and Justice view. The statistic 
mean of the views were at 4.01, 3.98, 3.98 
and 3.97, the standard deviation were at .44, 
.43, .43 and .43 which shown that the data 
was run normally and  indicators were 
suitable at the level of high. 2) The lisrel 
models of social responsibility on ethical of 
undergraduate student in King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang were 
related with the empirical data at .05 
significantly. 
 
Keywords: social responsibility, ethical, 
view, indicator, model 

บทน า 
 ปัจจุบันมีการต่ืนตัวเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่างๆ มาก
ยิ่งข้ึนในประเทศตะวนัตก หลังจากท่ีสังคม
ตะวันตกได้ รับบท เรียนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยละเลยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
สังคม เช่น ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม
อันเกิดจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหาร
จดัการของธุรกิจขนาดใหญ่ ส าหรับประเทศใน
ทวีปยุโรป ลูกคา้ส่วนใหญ่ทางยุโรปยินดีท่ีจะ
ซ้ือสินคา้จากบริษทัท่ีถึงแมจ้ะมีราคาแพงกว่า 
แต่เป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือคืนประโยชน์ให้กบัสังคมบา้ง (Ruggie. J. 
G., 2002) องค์การในปัจจุบนัจึงไดน้ ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดึงดูด
ความสนใจของผู ้มี สวนได้ ส่ วนเสี ยของ
องค์ ก าร เพิ่ ม ม าก ข้ึ น  (Marsden. C., 2000), 
(McAlister. D. T. & Ferrell L., 2002) ส าห รั บ
ในประเทศไทย แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม ได้ ถื อก าเนิ ด ข้ึนพร้อมกับการ
สถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมายาวนาน ในรูป
ของการท าบุญ การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการ
อาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม กระแสความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเมืองไทยเร่ิมข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2549 และได้ถูกบรรจุ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีผนวกกับการด าเนินธุรกิจ 
นอกเหนือไปจากการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในรูปแบบ ท่ีอยูน่อกกระบวนการทาง
ธุรกิจ (เวธกา กล่ินวิชิต, 2555) ดว้ยเหตุน้ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมขององค์การจึงถือว่า
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เป็นพนัธกิจท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งน าไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการสร้าง
ประโยชน์และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในรูปแบบ
ต่างๆ ให้แก่ผูค้น  ในทุกภาคส่วน ไม่เวน้แมใ้น
วงการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น
องค์กรในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับสากลหรือในระดับประเทศ ต่างมีความ
ต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ 
ตวัอย่างเช่น ในการประชุมระดบัโลกด้านการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า  (World Conference on Higher 
Education: WCHE) เม่ื อว ัน ท่ี  5-8 กรกฎาคม 
ค.ศ. 2009 ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก 
กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เร่ือง บทบาทของ
สถาบั น อุ ดม ศึ กษ าในการแสดงความ
รับผิ ดชอบต่อสั งคม เม่ื อแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมเขา้สู่ระบบการบริหารจดั
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้น า
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาพฒันา 
ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการสถาบัน
ผา่นภารกิจองคก์รในทุกดา้น ผสมผสานเป็น
เน้ือเดียวกนักบัการปฏิบติังานของคณาจารย ์           
และบุคลากรตามแผนงานและกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีบริหารและก ากับดูแล
โดยฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มีการ
เปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน มีการเผยแพร่
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่สาธารณะ มีการพฒันาดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมในสถาบนัอุดมศึกษาให้มีเป้าหมาย
หลัก ซ่ึงเป็นเป็นเป้าหมายร่วม คือ ความ
ย ัง่ยนืของสถาบนัอุดมศึกษา การพฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคมใหก้บันกัศึกษา เพื่อสร้าง

ตน้ทุนชีวิตของนักศึกษา บณัฑิตอุดมคติจึง
ควรมีบุคลิกภาพท่ีตอ้งพฒันา คือ บุคลิกภาพ
ของบัณฑิต บุคลิกภาพด้านวิชาชีพ และ
บุคลิกภาพดา้นพลเมือง คือ มีวินยั มีความกลา้
หาญทางจริยธรรม มีความภูมิใจในตัวเอง        
รู้ความชอบ ความถนัดของตนเอง มี แรง
บันดาลใจ มีจิตอาสา มีความรู้ และทักษะท่ี
เพี ยงพอ ซ่ึ งจะก่อให้ เกิดคุณลักษณะความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา 
คือ เป็นผูมี้ความภูมิใจในตนเอง และสถาบัน    
รู้และตระหนักความเป็นไปของสังคม ส านึก
ในหน้าท่ีและบทบาทของตนในฐานะผูเ้รียน 
ยึดมั่นจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีส านึกรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการแบ่ งปัน  ในฐานะท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ฒันาบณัฑิตให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงตอ้ง เร่ิมท่ีการปลูกฝัง
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมระดบับุคคล
ก่อน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
2552) 
 จากการติดตามข่าวจากส่ือต่างๆ คือ 
เกิดอะไรข้ึนกบัเยาวชนของชาติไทย นับวนั
จะมีแต่ข่าวท่ีแสดงถึงความรุนแรง ความ
เส่ือมถอยทางศีลธรรมมากข้ึนทุกวนั ภาพท่ี
เห็นได้ชัด คือ การเสพและการค้ายาเสพติด 
ก าลงัแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่ใน
ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา การ
แต่งกายล่อแหลม  เป็นมูลเหตุท่ี ก่อให้ เกิด
อาชญากรรมทางเพศ การเพิ่มข้ึนของปัญหายา
เสพติดของนกัศึกษา การท่ีนกัศึกษาใชชี้วิตอยู่
ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา การทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาทั้ งท่ี เกิดข้ึนภายในสถาบัน
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เดียวกนัและต่างสถาบนั (พระบ ารุง ปญฺญาพ
โล (โพธ์ิศรี), 2554) ซ่ึงนักวิชาการของไทย
ในหลากหลายอาชีพได้ให้ความเห็นและให้
ข้อสรุปร่วมกันว่า ปัญหาการขาดคุณธรรม 
จริยธรรมของคนไทยและสังคมไทยอยู่ใน
ระดับร้ายแรง และจะทวีความรุนแรงข้ึนเป็น
ล าดับ จึงจ าเป็นต้องหาทางด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วท่ีสุด สาเหตุของปัญหาการขาด
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย มาจากการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของสังคมไทย การรับเอา
ว ัฒนธรรมตะวันตก  วัฒนธรรมภายนอก 
เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของสภาพสังคม สถาบนัต่างๆ  
จึงต้องมีการปรับเปล่ียนตาม หากแต่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึง
ท าให้สถาบนัหลายสถาบนัเกิดความลา้หลงั
ในการท าหน้าท่ี  สถาบันถูกลดบทบาท และ
ความส าคญัลง  เม่ือสถาบนัส าคญัไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองได้ ขณะท่ีเทคโนโลย ี
ความทนัสมยัได้เข้าสู่สังคมไทย  ย่อมท าให้
สภาพจิตใจคนปรับเปล่ียนไม่ทนั จึงท าให้เกิด
ปัญหาการเส่ือมถอยทางจริยธรรมเกิดข้ึน 
ดังนั้ น เม่ือเกิดปัญหาความเส่ือมถอยทาง
จ ริยธ รรมแล้ว  จึ ง ส่ งผล ให้ เกิ ด ปัญ ห า        
ทางสังคมต่างๆ  ตามมาเป็นจ านวนมาก 
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถาบนัทางการศึกษา
ท่ีเป็นท่ีคาดหวงัของสังคมว่าจะผลิตบณัฑิต 
ท่ี มี คุณภาพทั้ งทางวิชาการและทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม จึงต้องให้
ความส าคญัและเขม้งวดการปลูกฝังทางดา้น
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตอย่างจริงจัง 

เพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปมี
ความเป็นเลิศทั้ งทางวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม สามารถด ารงชีวิอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข ท่ีผา่นมาแมว้า่สถาบนัอุดมศึกษาจะ
ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส าคญักบัการ
พฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  แต่อย่างไรก็
ตามแนวทางการปฏิบั ติด้ านการพัฒนา
จริยธรรมยงัไม่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก
นกั สถาบนัอุดมศึกษาประสบกบัปัญหาความ
ไม่เข้าใจในเร่ืองของการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  อาจารย์ผู ้สอนคิดว่าคุณธรรม
จริยธรรมไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอน  เพราะรายวิชาท่ี ก าหนดไว้ใน
หลักสู ตรไม่ ปรากฏรายวิชาท่ี มี เก่ี ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมโดยตรง และนิสิตเอง  ยงั
ไม่เห็นความส าคญัของการท่ีตอ้งได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองจากในการ
สอบเข้าศึกษาต่อ การสมัครงาน  ไม่มีการ
สอบเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม (ชลวิทย  ์เจียร
จิตต,์ มปป.: ออนไลน์) 
 แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองใน
ระบบการศึกษา คือ 1) สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย  มี จิตสาธารณะ  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) บูรณาการ
การเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งดา้นวชิาการ ทกัษะ
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ชีวติ ศิลปะ ดนตรี วฒันธรรม ศาสนา และความ
เป็นไทย 3) พฒันากระบวนการเรียนรู้ และจดั
กิจกรรมเชิงปฏิบัติ  เพื่ อพัฒนาความเป็น
พลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวนิยั ความ
สามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถานศึกษาในการบ่ม เพาะ  และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผูเ้รียนทุกระดับ/ 
ประเภทการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2555) 

ดังนั้ น  ผู ้ ท่ี มี หน้ า ท่ี เก่ี ยวข้อ งใน
สถาบนัอุดมศึกษาควรตระหนักและเน้นให้
นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคญัของคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างกระจ่างชัด เจน  ดังท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนด มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใน
ระดับปริญญาตรี ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
แ ล ะ วิ ช า ชี พ  โ ด ย ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ท า ง
ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซ่ึ ง
พฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม อาทิ มี
วินั ย  มี ความ รับผิ ดชอบ  ซ่ื อสั ตย์สุ จ ริต 
เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผูอ่ื้นและ
เขา้ใจโลก เป็นตน้ มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(มห าวิท ย าลั ยก รุ ง เทพ , 2558)  ส ถ าบัน
เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้าทั้ ง  3 สถาบัน        

ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของการอบรมทาง
สังคม ย่อมมีอิทธิพลและสามารถท่ีจะจัด
กระบวนการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ ปลูกฝัง
ทศันคติ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดี
งามให้บังเกิดแก่นักศึกษาได้ จึงมุ่งพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาด้าน
จริยธรรม ให้เป็นไปตามตัวช้ีวดัการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบท่ี  2 
ด้านการเรียนการสอน  ตัวบ่งช้ี ท่ี  2.8 การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา โดยการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม  จ ริยธรรมส าห รับนัก ศึกษาท่ี
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมถึงให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมการ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ศาสนาท่ีนบัถือ เพื่อให้นกัศึกษาเป็นนกัศึกษา
ท่ีดี มีความรับผิดชอบ และเคารพในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น มีความประพฤติดี 
ปฏิบติัชอบ อยู่ในกรอบของการเป็นนกัศึกษา
ท่ีพึงประสงค์ของสังคม ด ารงตนเป็นคนดีตาม
หลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ ธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติ
และความมีระเบียบวนิยัของสถาบนั  
 การพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมด้านจ ริยธรรม  เป็ นก ารส ร้าง
องค์ประกอบท่ีประกอบด้วยตัวแปรย่อยๆ 
ร ว ม กัน เพื่ อ แ ส ด ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยผู ้เช่ียวชาญด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัโดยการ
การก าหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์วา่
ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรย่อยอะไร และ
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อย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็นพื้นฐานรองรับ 
โม เดล ท่ี ได้ เป็ น โม เดลการวัด  ท่ี แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรย่อยซ่ึงเป็นตวั
แปรสังเกตได้ กับตวับ่งช้ีท่ีเป็นตวัแปรแฝง 
และเป็นการก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของ
ตวัแปรย่อยจากข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล กล่าวคือ ผูว้ิจยัต้อง
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตวัแปรย่อยทั้ งหลาย
ตามโมเดลท่ีพฒันาข้ึน แลว้น ามาวิเคราะห์ให้
ได้ค่าน ้ าหนัก ตวัแปรย่อย ท่ีใช้ในการสร้าง
ตัวบ่งช้ี และสามารถตรวจสอบความตรง 
ของโมเดลการวัดโดยพิจารณาจากความ
สอดคลอ้งระหวา่งโมเดลตามทฤษฎีกบัขอ้มูล
เชิ งป ระจักษ์  (นงลักษ ณ์  วิ รัชชัย , 2551)     
การพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรมของนักศึกษาจะช่วยให้ ผู ้มี
ส่ วน เก่ียวข้องสามารถด าเนิน กิจกรรม/ 
โครงการพฒันานักศึกษาได้อย่างมีทิศทาง 
เป็นระบบและต่อเน่ือง อนัจะสามารถช่วยให้
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั/สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถาบันการศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป 
 จากความเป็นมาและความส าคญัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาตวั
บ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
จริยธรรมของนักศึกษา กระตุ้นให้ผูบ้ริหาร 
เห็ นความส าคัญ  และน าแนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมมาใช้ ใน
การวางแผนพฒันาและก าหนดกลยุทธ์ในการ
พฒันานกัศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
      2. เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลการว ัดตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
ระเบียบ วธีิด าเนินการวจัิย 
      ผู ้ วิ จ ั ย แ บ่ ง ก ารวิ จั ย อ อ ก เป็ น  2 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1   การสร้างและพัฒนาตัว
บ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ในขั้นน้ีผู ้วิจ ัยด าเนินการโดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ดา้นจริยธรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-
depth   Interview)  ผู ้วิจ ัยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู ้ถู กสัมภาษณ์ เชิ งลึก ซ่ึ งเป็นผู ้รู้  ผู ้มี
ประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาข้อมูล
เก่ี ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่ งช้ี ความ
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รับผิดชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรมของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน 17 คน     
ซ่ึ งเป็ นผู ้ เช่ี ยวชาญด้านความรับผิดชอบ           
ต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา น าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ งหมดไปสรุปผล     
เพื่ อน าไปปรับปรุงแก้ไขตัวบ่ งช้ี  จากนั้ น     
สร้างเคร่ืองมือวิจยัจากสาระขององค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เม่ือไดแ้บบสอบถาม
ฉบับร่างเก่ียวกับตัวบ่ งช้ีความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้ว ให้ผู ้เช่ี ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวิจยัดา้นความเท่ียงตรง ผูว้ิจยั
น าแบบสอบถามท่ี ผู ้วิ จ ัยส ร้างข้ึนไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซ่ึงมีประสบการณ์การ
บริหารกิจการนักศึกษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงานในการสอนในระดับอุดมศึกษา     
โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ วิเคราะห์   
ค่ าดัชนีว ัดความสอดคล้อง (IOC) จากการ
ตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าแบบสอบถาม 
มีค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 
.80-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั จ  านวน 
45 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้ งฉบับ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
แ อ ล ฟ า  () (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, L. J., 1990) พบว่า 
มีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .90 และน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงเพื่อให้ได้เป็น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก่ียวกับตัวบ่งช้ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั    
 ตอนที่ 2   ทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลการวดัความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ใน ส ถ าบั น เท ค โน โล ยี พ ระจอม เก ล้ า                
เจา้คุณทหารลาดกระบงักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์         
ในขั้ นตอนน้ี  ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามความ
คิดเห็น เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอม เกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง จ านวน 1,500 คน ผู ้วิจ ัยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากบัญชีประชากร โดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
นักศึกษาท่ี มี ต าแหน่ งเป็ นนายกสโมสร        
รอ งน ายก ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ เป็ น
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอม เกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบงั จ านวน 556 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของแฮร์ 
และคณะ  (Hair; et al. 2006: 102) ซ่ึงได้อธิบาย
ไว้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบว่าโดยกฎทั่วๆ ไป     
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยท่ี สุดต้องเป็น 5 เท่ า   



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016           353.. 

 
 

ของตวัแปร ท่ีตอ้งการวิเคราะห์และขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ียอมรับไดร้ะดบัท่ีสูงกว่าควรจะเป็น 
10 : 1 คือ หน่วยตวัอยา่ง 10 หน่วย ต่อตวัแปรท่ี
สังเกตได้ 1 ตัวแปร ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัย
เลือกขนาดกลุ่มตวัอย่างคือ 10 เท่าของตวัแปร 
ซ่ึงตัวแปรท่ีต้องการวิเคราะห์หรือตัวแปรท่ี
สังเกตได้ มี 150 ตัวแปร ดังนั้ น จากหลักการ
ดังกล่าวมาแล้ว ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี จึงมีจ านวน 1,500 
คน จากนั้นผูว้ิจยัใช้การประสานงานผ่านคณะ
ต่างๆ เพื่อขอให้ดูแลการท าแบบสอบถาม จาก
นายกสโมสร รองนายกสโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา ได้ข้อมูลสมบูรณ์
กลับคืนมา จ านวน 1,500 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
99.87 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยพิจารณาค่าสถิติ
พื้นฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนย ัน  (Confirmatory Factor Analysis) โดย
การทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้างเชิงเส้น และก าหนดน ้ าหนกั
ตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม  LISREL 
8.53 เพื่อหาค่าน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการ
สร้างตัวบ่งช้ี  และท าการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวจิยัท่ีเป็นตวัแบบเชิง
ทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าสถิติท่ีใช้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
การวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ได้แก่ ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-Square) ระดับการยอมรับ 

คือไม่มีนัยส าคญัหรือค่า P-value สูงกว่า .05  
ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (Goodness 
of Fit Index = GFI)  ค่าดัชนีวดัระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness 
of Fit Index = AGFI)  ระดบัการยอมรับ คือมี
ค่าตั้ งแต่ .90 ข้ึนไป  ค่า RMSEA (Striger’s 
Root Mean Square Error of Approximation)  
ระดบัการยอมรับ คือ ไม่ควรเกิน .08 น าผล
การวเิคราะห์ท่ีไดม้าคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีมีความ
เท่ียงตรงโครงสร้างเชิงเส้น คือ  มีค่า factor 
loading มากกว่าหรือเท่ากบั .30 และมีค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสมท่ีเท่ากบั หรือ มากกวา่ 3.50  
 
ผลการวจัิย ศึกษาทดลอง 

1 . ผ ล ก ารพัฒ น าตั วบ่ ง ช้ี ค ว าม
รับผิดชอบต่อสั งคมด้านจริยธรรมของ
นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รีใน  สถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พบว่า มี องค์ประกอบหลัก 4  
องค์ ป ระกอบ  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย  12 
องค์ประกอบ  และตัวบ่ ง ช้ี  150 ตัว  ซ่ึ งมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 1.1  องค์ประกอบหลักมุมมองท่ี
ถือเอาประโยชน์เป็นส าคญั  องค์ประกอบย่อย
ด้ าน มี ความป ระห ยัด  มี ตั วบ่ ง ช้ี  16 ตั ว 
องค์ประกอบย่อยด้านมีความสามัคคี มีตัว
บ่ งช้ี  11 ตัว  แล ะองค์ประกอบย่อย มี จิ ต
สาธารณะ มีตวับ่งช้ี 13 ตวั       

 1.2 องค์ประกอบหลักมุมมอง
ปัจเจกบุคคล องคป์ระกอบย่อยดา้นมีความใฝ่รู้  
มีตัวบ่ งช้ี  10 ตัว องค์ประกอบย่อยด้าน มี  
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ความอดทนอดกลั้ นมี  ตัวบ่ งช้ี  13 ตัว และ
องค์ประกอบย่อยมีความกตญัญูกตเวที มีตวั
บ่งช้ี 12  ตวั   

 1.3 องค์ประกอบหลักมุมมอง
คุณธรรม องคป์ระกอบยอ่ยดา้นมีความซ่ือสัตย ์
มีตวับ่งช้ี 15  ตวั องคป์ระกอบยอ่ยดา้นมีความ
เมตตากรุณา มีตวับ่งช้ี 9 ตวั  และองคป์ระกอบ
ยอ่ยมีความเสียสล มีตวับ่งช้ี  13  ตวั       

 1.4 องค์ประกอบหลักมุมมอง
ความยุติธรรม องค์ประกอบย่อยด้านมีความ
เพียรพยายาม มีตวับ่งช้ี 13  ตวั องค์ประกอบ
ย่อยด้านมีความมีวินัย มีตวับ่งช้ี 11 ตวั และ
องคป์ระกอบยอ่ยมีความรับผิดชอบ มีตวับ่งช้ี  
14  ตวั               
 2.  ผลการทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตวับ่งช้ี
ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรม 
 ADVA INDI VIRI JUST 
 ADVA 1 .14* .99* .99* 
 INDI  1 .15* .13* 
 VIRI   1 .99* 
JUST    1 
Mean 3.98 4.01 3.98 3.97 
SD .43 .44 .43 .43 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี  1 พบว่า ค่ าสั มประสิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์ตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรมทุกตัวบ่งช้ีมีความสัมพันธ์กัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวับ่งช้ีท่ี
มีความสัมพันธ์กันสู งสุด คือ มุมมองถือ
ประโยชน์เป็นส าคัญ กับ มุมมองคุณธรรม 
(ADVA-VIRI)  มุ มมองถื อประโยชน์ เป็ น
ส าคัญ กับ มุมมองความยุติธรรม (ADVA-
JUST) มุมมองคุณธรรม กับ มุมมองความ
ยุติธรรม (VIRI-JUST) รองลงมา คือ มุมมอง
ปัจเจกบุคคล กบั มุมมอง ความยุติธรรม (INDI-
VIRI) โดยมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทุกค่า    

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลการวดัตวับ่งช้ี
ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรม  
ตวัแปร 
สังเกตได ้

Factor 
Loading 

SE t R2 

1. มุมมองถือเอา
ประโยชน์เป็น
ส าคญั (ADVA) 

.63 .02 3.86 .39 

2. มุมมอง
ปัจเจกบุคคล 
(INDI) 

.45 .04 2.98 .37 

3. มุมมอง
คุณธรรม 
(VIRI) 

.36 .04 2.10 .35 

4. มุมมองความ
ยติุธรรม 
(JUST) 

.65 .03 3.95 .42 

* t >.1.96 
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 6 .2 = 3.86, df = 2, p = .14, GFI = 1.00, 
AGFI = .99, Standardized RMR =.01,  
  RMSEA = .01 
รูปที่ 1 โมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดา้นจริยธรรม 
 

จากตารางท่ี  2 และ รูป ท่ี  1 พบว่า 
โมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรม มีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2) มี
ค่าเท่ากบั 3.86 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2 ค่า P-
value  มีค่าเท่ากบั .14 นัน่คือ ค่าไค-สแควร์ ไม่
มีนัยส าคญัและค่า P-value สูงกว่า .05 ค่าดชันี
วดัระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่า
ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ .99 รากของค่าเฉล่ียก าลัง
ส องของความคลาด เค ล่ื อน ม าตรฐาน 
( Standardized RMR)  มี ค่ า เท่ า กั บ  .01 
ค ว าม ค ล าด เค ล่ื อ น ใน ก ารป ระ ม าณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .01 และมี
ค่ าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)  
มากกวา่ .30  ทุกตวับ่งช้ี  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล 
1.  ผ ล ก ารพั ฒ น าตั วบ่ ง ช้ี ค วาม

รับผิดชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรมของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบัน เทคโนโลย ี        
พ ระจอม เกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง                 
มีองค์ประกอบหลัก  4  องค์ประกอบ ได้แก่  
มุมมองท่ีถือเอาประโยชน์เป็นส าคัญ พบว่า  
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของตวับ่งช้ี โดยภาพรวม
และรายตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับ
องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี    
มีจิตสาธารณะ มีความประหยดั และมีความ
สามคัคี โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ส านึกและยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ให้ความ
ช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่ เช่น เด็ก/ สตรี/ คนชรา  
และแบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นไดใ้ช้ของ
ส่วนรวมร่วมกัน องค์ประกอบหลักมุมมอง
ปัจเจกบุคคล พบวา่ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของ
ตัวบ่งช้ี  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งช้ีอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัองค์ประกอบยอ่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังน้ี  มีความกตัญญูกตเวที            
มีความใฝ่รู้ และมีความอดทนอดกลั้นโดยตวั
บ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ ส านึกในหนา้ท่ีและกตญัญูต่อแผน่ดิน
เกิด และตอบแทนเม่ือมีโอกาส มีสัมมาคารวะ
ต่อพ่อ แม่ ครู ผูป้กครองและญาติผูใ้หญ่ และ
ป ฏิ เส ธค าชั กชวนไม่ เข้ า เรี ยน ทุ กกรณี
องค์ประกอบหลักมุมมองคุณธรรม พบว่า  
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของตวับ่งช้ี โดยภาพรวม
และรายตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี     
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มีความเสียสละ มีความซ่ือสัตย์ และมีความ
เมตตากรุณา โดยตัวบ่งช้ี ท่ี มีค่ าเฉล่ียความ
เหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แบ่งปัน
ส่ิงของให้เพื่อนยืมด้วยความเต็มใจ อธิบาย/
ถ่ายทอดความรู้หากเพื่อนไม่เขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ  
และเสียสละทั้ งก าลังกาย ก าลังใจ และทรัพย์
ส่ิงของตามก าลัง องค์ประกอบหลักมุมมอง
ความยุติธรรม พบว่า  ค่าเฉล่ียความเหมาะสม
ของตวับ่งช้ี โดยภาพรวมและรายตวับ่งช้ีอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงล าดบัองค์ประกอบยอ่ยจากมาก
ไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี  มีความรับผิดชอบ มีความมี
วินัย และมีความเพียรพยายาม โดยตวับ่งช้ีท่ีมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ  
ปฏิบติัตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  มีความ
วิริยะ อุตสาหะในการเรียนและการท างาน และ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติดท่ีท าลายสุขภาพ  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ทั้ง 3 สถาบนั สามารถท่ีจะจดักระบวนการ
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ ปลูกฝังทศันคติ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ี ดีงามให้บังเกิดแก่
นักศึกษาได้ และยงัมุ่งพฒันาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษาดา้นจริยธรรม ให้เป็นไป
ตามตวัช้ีวดัการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการเรียนการสอน ตวับ่งช้ี
ท่ี 2.8 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กบันกัศึกษา โดยการก าหนดพฤติกรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงให้
นั ก ศึ กษาใหม่ ทุ กคน  เข้ าร่วมการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามศาสนาท่ี
นบัถือ เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นนกัศึกษาท่ีดี มีความ

รับผิดชอบ และเคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น มีความประพฤติดี ปฏิบติัชอบ อยูใ่น
กรอบของการเป็นนักศึกษาท่ีพึงประสงค์ของ
สังคม ด ารงตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติและความมี
ระเบียบวนิยัของสถาบนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวรรณี งามขจรกุลกิจ (2552) ท่ีได้ศึกษา
รูปแบบและลักษณะของพันธกิ จความ
รับผิ ดชอบต่อสั งคม  ท่ี พึ งประสงค์ เพื่ อ
สนับสนุนแบรนด์สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบลักษณะ CSR ท่ี
นักเรียนมีความพึงประสงค์มากท่ีสุด คือ การ
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพยจ์นส าเร็จระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับ
ผูป้กครองก็มีความพึงประสงคม์ากท่ีสุดต่อการ
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นอกจากนั้นยงัมี
ความพึงประสงคม์ากท่ีสุดต่อรูปแบบลกัษณะท่ี
เป็นการสืบสานอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี
ไทย และรูปแบบลักษณะการจัดโครงการ    
สร้างจิตส านึกใหรั้กชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของนิโคลสั (2006) 
ได้ท าวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมใน
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศ
โรมาเนีย ผลการวิจัยพบว่า ในรายวิชาท่ี มี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม มาจากการวิเคราะห์สภาพ
ทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยและสภาพทาง
เศรษฐกิจของคณะ และพบอีกว่าควรก าหนด
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ มีการน า
หลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม มาใช้เป็นการเร่ิมและ
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สนับสนุนให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับ
บุคคลในการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของประเทศโรมาเนีย 
 2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านจริยธรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า  
โมเดลการวดัตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ดา้นจริยธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความสอดคล้อง
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ดีมาก  และมีนัยส าคญั
ทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
หลักของความรับผิดชอบ ต่อสั งคมด้ าน
จริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ ง 4 
องคป์ระกอบหลกั คือ มุมมองท่ีถือเอาประโยชน์
เป็นส าคัญ  มุมมองปั จเจกบุคคล มุมมอง
คุณธรรม และมุมมองความยุติธรรม เป็น
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดา้นจริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
รวมทั้ งสอดคล้องกับแนวคิด  ทฤษฎี  และ

งานวิจยัต่างๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับตัวแปรท่ีบ่งช้ี
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสั งคมด้าน
จริยธรรม ถ้านักศึกษาปฏิบัติตามพฤติกรรม
บ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นจริยธรรมทั้ง 
4 องค์ประกอบหลกั 12 องค์ประกอบย่อย 150 
ตวับ่งช้ี ดังกล่าวข้างต้น  ย่อมท าให้นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัมีประสิทธิผลตาม
ทฤษฎีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเดวดิ และคณะ 
(2010) พบวา่ ตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของสถาบนั 
การศึกษาระดบัอุดม ศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมและเนน้ผลประโยชน์
ทางยุทธศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยตอ้งให้การ
ช่วย ซ่ึงเป็นบทบาทของสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งให้การสนบัสนุนการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของสังคม และ
สถาบนัการศึกษาเองดว้ย ซ่ึงตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็น
แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ี ถูกต้องท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารจดัการ
และกระบวนการตดัสินใจในการบริหารจดัการ
สถาบนั 
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