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บทคดัย่อ  
 การวิจยัครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม ของนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หวั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม คุณธรรม จรยิธรรม จ านวน 11 ดา้น 
การวจิยัในครัง้นี้กลุ่มตวัอย่าง คอื นิสติ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
275 คน สรุปได้ดงันี้ นิสติคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีุณธรรม จรยิธรรม 
ตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในระดบัมากทุกดา้น 
 

ค าส าคญั : การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม นิสติ ตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ 

              พระเจา้อยูห่วั  
 

Abstract  
 This research aims to study moral and ethics the students in the Faculty of 
Education. Mahasarakham University speech by His Majesty the King. Instrument used 
in this study was a questionnaires consisting 11 point. The samples was 275 students 
in the Faculty of Education. Mahasarakham University.  The result were concluded as 
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follows:  The students have an moral principles ethics following discourses by His 
Majesty the King Bhumipol performing in high level in all point.   
 
Keywords : developing moral principles and ethics among the students following  
                 discourses by His Majesty the King Bhumipol 
 

บทน า 
 คุณธรรม จรยิธรรม มคีวามส าคญัต่อ
สงัคม แต่ถ้าหากคนเก่งเหล่าขาดคุณธรรม 
จรยิธรรมเขาก็จะกลายเป็นคนทเีห็นแก่ตวั 
คิดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวม เพราะโดย
ปกตแิลว้คนเก่งมกัจะไม่อยาก ใหค้นอื่นเก่ง
กว่า จึงถือว่าหากเราสอนโดยเน้นให้เด็ก
เป็นคนเก่ง โดยไม่ค านึงถึงเรื่องคุณธรรม 
จรยิธรรม ก็จะเป็นการสร้างปญัหาให้ กับ
สงัคมดงัที่เราเห็นอยู่เช่นทุกวนันี้  (อาจอง 
ชุมสาย ณ อยธุยา. . 2550)  

 การศึกษาจะต้องช่วยให้ มนุษย ์
เป็นคนดี เหนือสิ่งใด ให้ทุกคนสามารถมี
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบ อยู่ร่วมกัน
อย่างมคีวามสุข การศกึษาไม่ใช่ แค่สอนให้
เรา มีความสามารถ ในการท ามาหากิน
เลี้ยงชพีเท่านัน้ แต่ควรสอนให้เราสามารถ
มีชีวิตที่ สมบู รณ์  คนดี เท่ านั ้นที่ จะคิด
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น สงัคม ประเทศชาติ และโลก
ของเรา คนดจีะเป็นคนเก่งได้ โดยอตัโนมตั ิ
เพ ราะเขาจะขยัน  มีค วามตั ้ง ใจ เรียน 
ปราศจากอบายมุข และที่ส าคัญต้อง มี
คุณ ธรรม  จริยธรรม  คนที่ มีคุณ ธรรม 

จรยิธรรม จงึไม่เสยีเวลาชวีติไป โดยเปล่า
ประโยชน์ (พระธรรมโกศาจารย.์ 2549)  
 ปญัหาการขาดคุณธรรม จรยิธรรม
อยู่ในขัน้วกิฤติ ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีแสดงออก
ให้เห็นได้จากการประพฤติผิดศีลธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรมของคนในสงัคมไทยทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน คร ู
อ าจารย์  นิ สิต  นั ก ศึกษ า  ข้าราชการ 
ผู้บรหิาร นักการเมอืง ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้
ทรงศีล ซึ่งการกระท าผดิเหล่านนี้ ปรากฏ
ให้เห็นได้ในรายงานจากสื่อประเภทต่างๆ 
เช่น หนังสอืพิมพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และ สื่อ
บนออนไลน์ ท าให้เกดิปญัหาในการพฒันา
ทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม จึง
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย เกดิปญัหาต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ และเป็นที่มา
ของปญัหาของสงัคม จงึนับวนัจะทวคีวาม
รุนแรงยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ มนิ สิต 
นักศึกษา ซึ่งเป็นพลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศในอนาคต (วศนิ อนิทสระ. 25848)  
 ดงันัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ และ 
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกนั 
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แสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหาเพื่อสรา้ง
ให้ กลุ่มนิสิต นักศึกษาของประเทศที่มี
พรอ้มทัง้ปญัญา ความรู ้และ คุณธรรม อนั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ส่วนตวั ส่วนรวมของ
ประเทศชาตคิวบคู่กนัไป สถาบนัการศกึษา
ทุกแห่งจงึต้องมีภารกิจในการร่วมพัฒนา
ศกัยภาพของนิสติ นักศกึษาให้เป็นคนเก่ง 
คนด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม และมคีวามสุขใน
สังคมแห่งศตวรรษที่  21 (วิชัย ตันศิริ. 
2543)  
 คุณธรรม จรยิธรรมที่จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาให้เกิดขึ้น ในกระบวนการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์ตามพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั นับเป็นที่สุด
ของผลงานด้านคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อ
การพัฒนานิสิต  นักศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาหลักของ
คุณ ธรรม  จริยธรรม  และ การพัฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม ที่ใช้ในกระบวนการ
บรหิาร และการจดัการศกึษาตามพระบรม
ราโชวาทของพระองค์ เพื่อน้อมน าความรู ้
จากแก่นแท ้และ สาระในพระบรมราโชวาท
นั ้น ไป ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง เป็ น รูป ธ รรม  ใน
กระบวนการบรหิาร และการจดัการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต 
นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ 
สถาบันการศึกษา จึงมีความส าคัญยิ่ง  
(นฤมล โอสถานุเคราะห.์ 2551). 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นสถาบนัทางการศึกษา ที่
มีภ ารกิจหลัก ในการผลิตบัณ ฑิตที่ มี
คุณภาพออกสู่สงัคม ได้ให้ความส าคญัของ
ปญัหาทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนิสติ
เป็นอย่างมาก จึงมีความประสงค์ในการ
วิจัย  เกี่ ย วกับ  ก ารพัฒ น าคุ ณ ธ รรม
จริยธรรมของนิสิต ในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระบรม
รา โช ว าท ขอ งพ ระบ าท สม เด็ จ  พ ระ
เจ้าอยู่หวั พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช เพื่อท าให้นิสิต นักศึกษาให้
เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพทัง้ทางวชิาการ และ
ทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ออกสู่สงัคมได้
อย่ างมีความภาคภูมิใจ  และสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุขใน
อนาคตต่อไป  
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 เพื่อศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม ของ
นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามตาม พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่ มตัว อย่ าง  ได้ แ ก่  นิ สิต คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 275 คน ประกอบไปด้วย 7 สาขา
วิชาเอก  ประกอบด้วย  สาขาวิชาเอก 
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วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาอก สังคม
ศึกษา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ สาขา
วิ ช า เอ ก ภ าษ า ไท ย  ส าข า วิ ช า เอ ก
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกการศึกษา
ปฐมวยั และ สาขาวชิาเอกเทคโนโลยทีาง
การศกึษา 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  การวจิยัในครัง้นี้ ใชแ้บบสอบถาม
งานวจิยั เรื่อง คุณธรรม จรยิธรรมของนิสติ 
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1. 
เป็นข้อมูล  และ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2.เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบั
การด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
ของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั แบ่งออกเป็น 
11  ด้ าน ๆ  10  ข้ อ  ข้ อ ค าถ าม  โดยมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี ดา้นที่ 1. ใฝ่เรยีนรู ้
ใฝ่เรยีน (1-10 ข้อ) ด้านที่ 2. ความมวีนิัย 
และ ความรบัผดิชอบ (1-10 ขอ้) ด้านที่ 3. 
ความซื่อสัตย์สุจริต (1-10 ข้อ) ด้านที่ 4. 
ความอดทนอดกลัน้  
(1-10 ข้อ) ด้านที่ 5. ความกตัญญูกตเวท ี
(1 -10 ข้อ ) ด้านที่  6. การอดออม และ 
ความประหยดั  
(1-10 ข้อ) ด้านที่  7. ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ (1-10 ข้อ) 

ด้านที่ 8. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมี
เห ตุผล (1 -10 ข้อ ) ด้านที่  9 . ปรัชญ า
เศรษฐกจิพอเพยีง การมภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี
(1-10 ข้อ)ด้านที่ 10. ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง การมเีงือ่นไขความรู ้(1-10 ขอ้)  
ดา้นที ่11. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมี
เงือ่นไขคุณธรรม (1-10 ขอ้) 
 ผู้ วิจ ัย ได้ก าหนดเกณฑ์ของการ
ประเมนิแบบสอบถามงานวจิยัในแต่ละด้าน 
เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดงัต่อไปนี้  
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติในเรื่อง
ดงักล่าวอยูเ่ป็นประจ า 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติในเรื่อง
ดงักล่าวเกอืบทุกครัง้  
  3 หมายถึง มกีารปฏบิตัิในเรื่อง
ดงักล่าวเป็นบางครัง้ 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติในเรื่อง
ดงักล่าวนานๆ ครัง้  
  1 หมายถงึ ไม่เคยมกีารปฏบิตัใิน
เรือ่งดงักล่าวเลย  
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามงานวจิยัไปหา
คุณภาพ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ป ระ เมิน  รวมทั ้ง ได้ ต รว จสอบ ค วาม
เหมาะสมของข้อค าถามในแต่ละด้าน 
หลงัจากนัน้ผู้วจิยัได้ท าการปรบัปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และท า
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เป็นฉบับที่ สมบู รณ์  น าแบบสอบถาม
งานวจิยัไปเกบ็ขอ้มลูจาก กลุ่มตวัอยา่ง 
 ขัน้ตอนการวจิยั 
  1. ด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยการ
แจกแบบสอบถามงานวิจัย ให้ กับกลุ่ม
ตัวอย่ างที่ ผู้ วิจ ัย ได้ ก าหนดตามสาขา
วชิาเอก  
   1 .1  ผู้ วิ จ ั ย ด า เ นิ น เ ก็ บ
แบบสอบถามงานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่ง  
   1.2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามงานวจิยัทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
ไปท าการตรวจวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่ อ
สรปุผลตามความมุง่หมายของการวจิยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  วิ เค รา ะห์  ห าค่ า เฉ ลี่ ย  ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ ของการ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม  

ของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 
ผลการวิจยั 
 คุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั แสดงดงัตาราง 1ผลการวจิยั
ได้จ าแนกออกเป็นรายด้านโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ  0 .66  ถ้ า
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
กตญัญูกตเวท ีนิสติมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ  4.74 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่ าเท่ ากับ  0.45 
(ตาราง 1) 
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ตาราง 1. ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ ระดบัปฏบิตั ิคุณธรรม จรยิธรรมของนิสติ  
            คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของ 
            พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD ระดบั
ปฏบิตั ิ

1. ดา้นใฝเ่รยีนรู ้ใฝเ่รยีน 3.52 0.71 มาก 
2. ดา้นความมวีนิยั และ ความรบัผดิชอบ 4.12 0.67 มาก 
3. ดา้นความซื่อสตัยส์ุจรติ 4.33 0.53 มาก 
4. ดา้นความอดทนอดกลัน้ 4.27 0.67 มาก 
5. ดา้นความกตญัญกูตเวท ี 4.74 0.45 มากทีสุ่ด 

6. ดา้นการอดออม และ ดา้นความประหยดั 4.25 0.74 มาก 
7. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความพอประมาณ 4.20 0.68 มาก 
8. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมเีหตุผล 4.07 0.77 มาก 
9. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี 4.00 0.72 มาก 
10. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมเีงือ่นไขความรู ้ 4.09 0.71 มาก 
11.ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมเีงือ่นไขคุณธรรม 4.35 0.65 มาก 
รวม 4.17 0.66 มาก 

 ผลการวิจยัได้จ าแนกออกเป็นราย
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  4.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 ถ้าพิจารณ าเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความกตญัญูกตเวท ีนิสติมกีาร
ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มคี่า
เท่ากบั 0.45  
 

อภิปรายผล 
 คุณธรรม จรยิธรรม ของนิสติ คณะ
ศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
  1. ผลการด าเนินการตามการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต ใน 
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
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   1.1 ด้านใฝ่ เรียนรู้ ใฝ่ เรียน 
นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสาคาม ได้มีการพัฒนาคุณ ธรรม
จรยิธรรม ส าหรบั นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตาม พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ท า ให้ นิ สิ ต มี ค ว าม ใฝ่ เรีย น รู้  ใฝ่ รู้ อ ยู่
ตลอดเวลา ใชเ้วลาว่างเกดิประโยชน์ มกีาร
เขา้ไปศกึษาขอ้มลูในหอ้งสมุด หรอื คน้คว้า
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
หรอื สาขา หวัขอ้ที่ตนเองสนใจ (พระบ ารุง 
โพธิศ์ร.ี 2558 : 52-54)  
   1.2 ด้าน ความมีวินัย และ 
ความรบัผดิชอบ นิสติ คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดับมาก แสดง คณะศึกษาสาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้มกีารพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ท าใหก้บั
นิสิต มีวินัย และมีความรับผิดชอบที่ด ี
รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางคณะ
ศกึษาศาสตร ์ไดก้ าหนดไว้ และที่ส าคญัคอื 
นิสิตมีความรับผิดชอบในกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้ป็นอย่างด ีทีจ่ะเป็นแบบอย่างครทูี่ดี
ในอนาคตต่อไป (ภรภทัร เสน่หา. 2553 : 
48-51)  

1.1. ด้าน  ความซื่ อสัตย์  สุ จริต  นิ สิต  
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มาสารคาม ได้พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 
ต า ม  พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  ข อ ง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในดา้นความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ ท าใหน้ิสติ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวามซื่อสตัย์
สุจริตต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรยีนการสอนเป็นสิ่งที่ส าคญัที่บุคคลที่จะ
ออกไปประกอบวชิาชพีครู คอืต้องมคีวาม
ซื่อสตัย์สุจรติเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในจติใจของ
นิสติ คณะศึกษาศาสตรไ์ด้มกีารพฒันาให้
นิสิตมีความซื่ อสัตย์สุจริต  (ศิณ าภรณ์  
หูเ้ตม็. 2552 : 92-94)  

1.2. ด้ าน ความอดทนอดกลั ้น  นิ สิต  
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มาสารคาม ได้พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 
ต า ม  พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท  ข อ ง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในดา้นความ
อ ด ท น อ ด ก ลั ้น  ท า ใ ห้ นิ สิ ต  ค ณ ะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี
ความอดทนอดกลัน้ไดเ้ป็นอย่างด ีไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรคที่ยากล าบากในการด าเนินชวีติ 
ท าให้นิสติคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม น าไปพฒันาตนเองใหม้คีวาม



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1116                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

อดทนอดกลัน้ สามารถน าสิง่ที่ได้ไปปฏบิตัิ
ตนในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(สถาบนัพระปกเกลา้. 2554: 64-67)  
   1.3 ด้านความกตัญญูกตเวท ี
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก
ที่ สุ ด  แ ส ด ง ว่ า  ค ณ ะศึ ก ษ าศ าส ต ร ์
มห าวิท ย าลัย ม าส ารค าม  ได้พัฒ น า
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในด้าน
ความกตญัญูกตเวท ีไดม้กีารพฒันาในด้าน
ความกตัญญูกตเวทีได้เป็นอย่างดี ท าให้
นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความกตัญญูกตเวที ที่บ่ง
บอกถึงความส านึกในหน้าที่ กตัญญูต่อ
แผ่นดนิเกดิ แมแ้ต่ผูท้ีม่พีระคุณ บุพการ ีคร ู
อาจารย์ รวมทัง้ประเทศชาติ สืบต่อไปใน
อนาคต (อภญิญา องิอาจ. 2553 : 76-79)  
   1.4 ดา้นการอดออม และ ดา้น
ความประหยัด นิสิต คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคามมกีารปฏิบตัิอยู่
ในระดบัมาก แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในด้าน
การอดออม และดา้นความประหยดัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมจงึท านิสติ คณะศกึษาศาสตร ์ได้
มีความตระหนักในการใช้จ่ายในปจัจุบัน 
แล ะอน าคต ได้ เป็ น อย่ างดี  รวมทั ้งมี

จติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของทาง
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้เป็นอย่างด ี
และเหมาะสม (อัญชิสา สีย์แสง. 2553 : 
45-49) 

1.3. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความ
พอประมาณ นิสติ คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้พัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในด้าน
ป รัช ญ า เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  ค ว าม
พอประมาณ ได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้
นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความไม่ประมาทในการ
ด าเนินชีวิต รู้จกัประมาณตนในการด ารง
ตนอย่างไม่สุดโต้ง รู้จกัการใช้ชวีติที่อยู่ใน
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคามได้อย่างเหมาะสมตามฐานะ
ของตนเองได้เป็นอย่างดี และ มีความ
ตระหนักในการจัดท าตารางชีวิตที่ดีใน
ปจัจุบัน เพื่ออนาคตที่ดีในการประกอบ
อาชีพครูมืออาชีพต่อไป (สมเดช ใจหวงั. 
2547 : 54—59)  

1.4. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมี
เหตุผล นิสติ คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ พัฒนา 
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คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในด้าน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมเีหตุผล ได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม  ท า ให้ นิ สิ ต  ค ณ ะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี
การใช้เห ตุผลในการพิจารณา และ ใช้
เห ตุผลในการแก้ ไขป ัญ หาด้วยความ
รอบคอบมสีติ ใช้จ่ายอย่างมเีหตุผล คุ้มค่า 
ตามความจ าเป็น รวมทัง้การมคีวามเหตุผล
ในการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ เป็นอย่างดี และที่ส าคัญ  มีการวาง
แผนการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ มี
ขัน้ตอนทีช่ดัเจน สิง่เหล่านี้จงึเป็นเครื่องมอื
ของนิสติที่จะต้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในอนาคตต่อไป (สุณี คุ้มมอื. 2550 : 
78-80)  
   1.5 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นิสิต 
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ม ห าส ารค าม  ได้  พั ฒ น า  คุ ณ ธ รรม 
จริยธรรม ตาม พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ด้านปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การมภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี
ได้ อ ย่ าง เห ม าะสม  ท า ให้ นิ สิต  คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาสารคาม 
สามารถรบัมือ และหาทางป้องกันความ
ล้มเหลวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ 

ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ดี  แ ล ะผ ล เสี ย ข อ งก า ร
เปลี่ยนแปลง มกีารดูแลรกัษาสุขภาพกาย 
และ สุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ และที่ส าคญั 
คอื นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามไม่มีความเสี่ยงต่ออบายมุข
ต่างๆ ท าให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม และ สามารถพงึตนเองได ้    

1.5. ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมี
เงื่อนไขความรู้ นิสิต คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ พัฒนา 
คุณธรรม จรยิธรรม ตาม พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีเงื่อนไข
ความรู ้ทีม่คีวามเหมาะสมกบัความต้องการ
ของนิสติ รวมทัง้นิสติ สามารถน าความรูม้า
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนใน
การด าเนินชีวิต  สามารถใช้ความรู้ มา
ป รับ ป รุงตน เอ ง และน าม าใช้ ใน การ
ปฏิบตัิงาน และ การด าเนินชวีติประจ าวนั 
นิ สิต ส าม ารถน าค ว าม รู้ ไป ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์  หรือ  การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองได้  นิ สิต  สามารถน าความรู้ไป
แสวงหาความเจรญิก้าวหน้าของตนอง และ 
ครอบครวัได้ และ สิ่งที่ส าคัญที่สุด นิสิต
สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาวางแผน
เพื่อการด าเนินชวีติในอนาคตขอตนเองได ้
(ประเวศ วะส.ี 2541 : 29)  
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   1.6 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีเงื่อนไขคุณธรรม นิสิต  
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
นิสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ไดพ้ฒันา คุณธรรม จรยิธรรม 
ตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว  ด้านปรัชญ าเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีเงื่อนไขคุณธรรม มีความ
เหมาะสม ท าให้นิสิต คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการยึดหลัก
ความซื่ อสัตย์สุ จริต  ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  มีความพร้อมที่จะท างานใน
ลกัษณะหนักเอาเบาสู้ เป็นผู้ที่มคีวามรู้สกึ
ละอายเมื่อกระท าความผดิ และเป็นผู้ที่ยดึ
ห ลัก ธ ร รม ส าย ก ล าง ใน ก า รด า เนิ น
ชวีติประจ าวนั สิง่ที่ส าคญั คอื นิสติมคีวาม
สนใจ และเห็นความส าคัญในการรบัการ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (ป่ิน มุทุ
กนัต.์ 2514 : 96)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยั
ไปใช ้ 
  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ควรสนับสนุนให้นิสิตได้เข้า
รวมในการพฒันา 

คุณธรรม และ จรยิธรรม ในแต่ละชัน้ปี หรอื 
วิชาเอก เพื่อให้นิสิตที่ จะออกไปเป็นคร ู
เป็นต้นกล้าที่ดี รวมทัง้เป็นต้นแบบที่ดี
ให้กบัเยาวชน หรอื ผู้เรยีน และ พฒันาให้
นิสติมคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมตามหลกัสูตร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั ้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551ใน ด้านคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ และ ที่ ส าคัญเพื่อพัฒนาให้
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นบุคคล ที่มีล ักษณะที ่
เหมาะสมกับคุณธรรม 12 ประการตาม
นโยบายของ คสช. 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้
ต่อไป  
  2.1 ควรท าการวจิยัที่เป็นเชงิการ
พฒันาที่เป็นการทดลองในด้านการจดัการ
เรยีนการสอนที่ส่งด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
มากกว่า การท าการวจิยัแบบเชงิส ารวจ 
  2.2 ควรท าการวิจ ัยที่ เกี่ยวกับ 
การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ให้กบันิสติ
ค ณ ะศึ ก ษ าศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม เป็นรายชั ้น ปี  และสาขา
วิชาเอก โดยเน้นงานวิจยัที่ เป็นนโยบาย
ของประเทศชาต ิ 
  2.3 ควรท าการวิจ ัยที่ เน้น การ
พฒันาครู ให้มจีรรยาบรรณวชิาชีพครู ให้
เป็ น ค รูมือ อ าชีพ  เพื่ อ ให้ นิ สิ ต  คณ ะ
ศกึษาศาสตรม์คีวามรกั และ ความ ศรทัธา 
รวมทัง้รกัในอาชพีคร ู



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1119                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

  2.4 ควรท าการวิจ ัยที่ เน้น การ
พัฒนานิสิตที่ปลูกฝงัลักษณะที่ให้ตรงกับ
คุณธรรม 12 ประการ 

ของ นโยบายของ คณะกรรมการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิ 
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