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 กอนอ่ืนผูเขียนขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ที่อนุมัตใิหทํา
วิจัยเร่ือง อัตลักษณ “เด็กราม”  ซ่ึงสารัตถะของงานวจิัยนี้ ผูเขียนขอมอบเปนมุทิตาจติแด                   
รองศาสตราจารยคิม  ไชยแสนสุข อธิการบดี ที่เปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยเกิดฉนัทะและวิริยะใน
การคนหาอัตลักษณ  “เด็กราม” เพื่อถายทอดใหเปนขอมลูเชิงประจักษแกสาธารณวทิยาโดยรวม 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอัตลักษณเด็กรามโดยมุงเนนถึงบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะตลอดจนวัฒนวิถีของการอยูรวมกันในสังคม 

วิธีวิทยาในการคนหาขอความรูใหมนี้อิงกระบวนทัศนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิเคราะห 
สังเคราะห และตกผลึกเขียนรายงานออกมาในรูปแบบของความเรียงเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย
ปรากฏการณบนฐานเชิงประจักษเพื่อภาพฉายที่เดนชัดมากขึ้น ผลการวิจัยพบวาอัตลักษณ “เด็ก
ราม” มีขอคนพบดังนี้ 

1. ดานวิชาการ “เด็กราม”  มีความมานะอดทน และไมยอทอตออุปสรรคในการเรียน เปน
ผูมีวินัยและรับผิดชอบตอตนเอง นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีความเอาใจใสตอการเรียนและเปนที่ยอมรับ
ของสถาบันการศึกษาทั่วไป “เด็กราม” สามารถศึกษาหาความรูเองไดและเห็นคุณคาของการศึกษา
อยางยิ่ง 

2. ดานคุณธรรม “เด็กราม” เปนผูมีคุณธรรม ซ่ึงจะเห็นไดจากเด็กรามทุกคนจะตองเรียน
วิชา “ความรูคูคุณธรรม”  ซ่ึงกระบวนวิชานี้มีการปลูกฝงและขัดเกลาใหเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย 
อดทน รูจักเสียสละ และปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองและเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม มีเหตุผล
ในความแตกตางทางวัฒนธรรมและสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางดี 

3. ดานการเมือง “เด็กราม” เปนผูมีความรูความเขาใจในฐานคติคุณคาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ รักในเสรีภาพและความเสมอภาคทางการเมือง นอกจากนี้ยังกลา
แสดงออกถึงบทบาทของตนเอง.ในฐานะปญญาปจจเจก “เด็กราม” เปนผูมีสวนรวมใน
กระบวนการทางการเมือง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ดานการรับใชสังคม “เด็กราม” เปนผูมีความเสียสละมุงมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งอยูภายใตกฎกติกาทางสังคม สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี และไดรับการชื่นชมจากหนวย
ของงานของรัฐและเอกชน อนึ่งโดยภาพรวม “เด็กราม”  สามารถรับใชสังคมไดใน ทุก ๆ มิติ ทั้ง
ทางดานสังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม  
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Abstract 
 

The main rationale of this research is to explore the identity of “Dek Ram” Which is the 
meaningful productivity of Ramkhamhaeng University. This sphere engaged in 4 aspects; 
academic, moral, politic and social services. 
 The research methodology based on the paradigm of qualitative research, covering 
analyzed, synthesized and crystallized by researcher. Research results is reported by empirically 
descriptive and explanative styles for the prominent projection. These results are as follows; 

1. Academic Aspect, “Dek Ram” has himself on perseverance and can be discouraged by 
obstacles and problems. On the sphere of self-discipline and self-directed learning, he is generally 
valuable and prestige reputation in all of academic institutions. 

2. Moral Aspect, “ Dek Ram” has  a metaphysics on virtue and morality because 
Ramkhamhaeng university students have to regist in  the course of knowledge and morality which 
emphasize on every level of the study. This course is cultivated and socialized on belief in good 
value, morals, ethics, human dignity, pride of Thai identity and inculcation sound awareness of 
society and nation’s responsibility. The research showed that “Dek Ram” has himself on rational 
and reasonable respects in the different culture, and can be adjusted himself in every surrounding 
of his lifestyle. 

3. Political Aspect, “Dek Ram” understands in democratic ideology and is personalized 
on political freedom and equality by exploring on democratic intellectual characters. 

4. Social Service Aspect, “Dek Ram” has a great sacrifice and social responsibility 
focusing on his functions especially job responsibility. He is appreciated on work and lifestyle 
adjustment both in the private and the public sectors. In the whole actual perspectives, “Dek 
Ram” has several social services in every occasional of political, cultural and societal sphere. 
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