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ชื่อเรื่อง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
The Development of Students, s Virtue Morality by Doing Science Project.

ผู้วิจัย
พูลทรัพย์ สุภา
ปีที่ทาวิจัยเสร็จ พ.ศ. 2549
ความสาคัญและความเป็นมาของการวิจัย
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากกิจกรรม จากประสบการณ์และจากการทางาน
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ ได้พระราชทานไว้ว่า…
งานด้านการศึกษาเป็นงานที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับ
การศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไป
ในทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไปเราจะเอาตัวไม่รอด การสอนให้
นักศึกษามีแต่ความรู้ โดยขาดคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นสิ่งอันตรายมากเพราะอาจจะนาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดได้
เพราะจริยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติและเป็นเครื่องบารุงส่งเสริมทางด้านจิตใจที่สาคัญ
มาก ถ้าจิตใจไม่สมบูรณ์ร่างกายก็จะสมบูรณ์ได้ยากยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ของนักศึกษาระดับชั้น
ปวส. สาขางานการเลขานุการทุกคน ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความอดกลั้น ให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่าระดับปานกลาง จากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาระดับ ชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 สาขาวิช าการเลขานุการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ทั้งหมด จานวน 47 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (30001428) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวแปรตาม ลักษณะคุณธรรมจริยธรรม 10 ประการ ของนักศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินการโดย ศึกษาหลั กสูตร คาอธิบายรายวิช า และมาตรฐาน
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วจัดทาเครื่องมือวิจัยซึ่งประกอบด้วย
• แผนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (3000-1428) ประกอบด้วย 10 แผนการสอน ได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ การ
เสนอชื่อเรื่องและการจัดทาเค้าโครงย่อ การดาเนินการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล
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และการเขีย นรายงาน การจัดแสดงนิ ทรรศการ การนาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประเมินผล
โครงงานวิทยาศาสตร์
• แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียน
• แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ขณะดาเนินกิจกรรมรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
• แบบบันทึกการส่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
• แบบประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ ได้แก่ ความมี
มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความอดกลั้น
2. การตรวจสอบเครื่องมือ มีการทดลองใช้แผนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินผล
ชนิ ดต่างๆ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2547 โดยมีการพัฒ นาและปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาโดยตลอด เพื่อให้ เหมาะต่อการ
ประเมินผลด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ครูและนักศึกษาร่วมกันประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาแต่ละคนก่อนเรียน
2. ครูบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ครูสังเกตแล้วบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม ขณะเรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
ใบงาน และใบมอบหมายงานในแต่ละแผนการสอน
4. ครูประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การส่งงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานตามใบงาน และใบ
มอบหมายงานในแต่ละแผนการสอน
5. ครูประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลังทาโครงงานวิทยาศาสตร์
6. นักศึกษาทุกคนประเมินคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มหลังทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม 10 ประการ ของครูและของนักศึกษา ที่ประเมินก่อนเรียนมาหา
ผลรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นลักษณะคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน
2. นาข้อมูลที่ครูวัดผลประเมินผลนักศึกษาจากเครื่องมือต่างๆ มาสรุปผลเป็นลักษณะคุณธรรมจริยธรรม 10
ประการ ของนักศึกษาแต่ละคนหลังเรียน
3. นาข้อมูลที่นักศึกษาทุกคนประเมินคุณธรรมจริยธรรมของเพื่อนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในแต่ละกิจกรรม มา
หาผลรวม และค่าเฉลี่ย
4. นาลักษณะคุณธรรมจริยธรรมที่ครูและนักศึกษาประเมินในข้อ 2 และ 3 มาหาผลรวมค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นลักษณะคุณธรรมจริยธรรมหลังเรียน
5. น าผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 10 ประการ ของครู และนั กศึก ษา หลั งจากการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มาหาค่ าเฉลี่ ย แล้ วเปรีย บเที ย บค่าเฉลี่ ยของผลการประเมิน คุณ ธรรมจริยธรรมกับเกณฑ์ คะแนน
ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ระดับดีมาก 9-10 คะแนน
ระดับดี 7-8 คะแนน
ระดับปานกลาง 5-6 คะแนน
ระดับปรับปรุง < 5 คะแนน
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6. เปรีย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมจริยธรรมก่อ นเรีย น กั บ ค่ าเฉลี่ ยผลรวมการประเมิ น
คุณธรรมจริยธรรมหลังเรียน โดยการทดสอบด้วยค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา จานวน 47 คน ก่อนการเรียนโดยครูผู้สอนและนักศึกษา
ทุกคน พบว่านักศึกษาทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 5.19)
และหลังจากที่มีการจัดการเรียนโดยการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีการประเมินหลังการสอนจากครูผู้สอนและ
สมาชิกของแต่ล ะกลุ่ ม พบว่า ค่าเฉลี่ ย ของผลการประเมิน อยู่ในระดั บดีมาก (ค่าเฉลี่ ย 9.12) ซึ่งผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินที่ตั้งไว้ คือระดับปานกลาง (ตารางที่ 1)
และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน และหลังเรียน
ด้วย ค่าที (t-test) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์) ดัง
แสดงในตาราง
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 10)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา จ านวน 47 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าโครงงาน
วิทยาศาสตร์(3000-1428) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2549 ก่อนการเรียนโดยครูผู้สอนและนักศึกษาทุกคน พบว่านักศึกษาทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 5.19) เพราะถึงแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะมีมนุษยสัมพันธ์ และความ
รักสามัคคี และความซื่อสั ตย์ สุ จริ ต อยู่ ในเกณฑ์ ดี แต่ความมีวินัย ความรับผิ ดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง การ
ประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความอดกลั้นยังอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับที่ต้องปรับปรุง
เพราะจากการสั งเกตให้ นั กศึกษาตอบคาถามแสดงความคิดเห็ น และอภิปรายก่อนเรียน พบว่านักศึกษายังไม่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดวินัย ไม่ค่อยสนใจเรียน เข้าเรียนสาย ขาดเรียน และมัก
พูดคุยระหว่างเรียน
หลั งจากที่ ได้จั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ นั กศึ กษาจั ดท าโครงงานวิท ยาศาสตร์ ตามแผนการสอนวิช า
โครงงานวิท ยาศาสตร์ จ านวน 10 แผนการสอน ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
โครงงานวิท ยาศาสตร์ ขั้น ตอนการท าโครงงานวิท ยาศาสตร์ การเสนอชื่ อเรื่องและการจั ด ท าเค้าโครงย่อ การ
ด าเนิ น การจั ด ท าโครงงานวิท ยาศาสตร์ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การสรุป ผลและการเขี ย นรายงาน การจั ด แสดง
นิทรรศการ การนาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ทาการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแต่ละคนหลังเรียนตั้งแต่แผนการสอนที่ 4-10 โดยครูผู้สอน และสมาชิกของแต่ละ
กลุ่ม ผลการประเมินพบว่านักศึกษาทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
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เฉลี่ย 9.12) จากการเรียนการสอนตามแผนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แผนที่ 4 -10 ซึ่งเป็นการให้
นักศึกษาเลือกกลุ่มอย่างเสรี แล้วมอบหมายให้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ จัดทา
เค้าโครงย่อ ดาเนินการจัดทา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปและเขียนรายงาน จัดแสดงนิทรรศการ นาเสนอผลงาน และ
ประเมินผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง ฝึกให้นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการเลือกเรื่องโครงงาน สนใจใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การแบ่งกลุ่มในการทาโครงงานช่วยให้
นักศึกษามีความสามัคคี มีความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทางานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้การลงมือปฏิบัติจริงช่วยให้
นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น ฝึกให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย การดาเนิน โครงงาน
วิทยาศาสตร์จ ะเน้ น เรื่องการใช้วัส ดุที่เหลื อใช้ หรือนากลับมาใช้ได้อีก รวมทั้งวัส ดุที่มีราคาถูก เป็นการฝึ กความ
ประหยัด นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่ดีมีความซื่อสั ตย์ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้อง
กับ รายงานของ สุวิทย์และอรทัย (2545) และหน่วยศึกษานิเทศก์ฯ (2542) ซึ่งกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนได้ป ระสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สัมผัสจากสภาพความเป็นจริง ก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับสภาพความเป็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนตื่นเต้น สนใจ สนุกสนานกับการเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะต่างๆ และส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ต่างๆ
จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม 10 ประการ ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความอดกลั้น ก่อนเรียน และหลังเรียนจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากระดับปานกลาง
เป็นระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ ได้ผ ลในการพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมนั้น นักศึกษาต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้สอนเป็น
เพียงที่ป รึกษาเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะฝึกให้ นักศึกษาเป็นนักวิจัยที่ดีแล้ ว ยังช่วยพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมทั้ง 10
ประการตามที่ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนต้องนิเทศและติดตามให้คาปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ในทุกขัน้ ตอนของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่วนครูผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาให้คาแนะนาเท่านั้น จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นการผลิตและ
พัฒนาแรงงานระดับผู้ชานาญการที่มีความรู้ ความชานาญ นอกจากจะมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ยังมีคุณธรรม
จริยธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ซึ่ง
เป็นการพัฒ นาแรงงานให้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

