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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีภารกิจหลัก คือ การประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญาและ
ลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่ผู้เรียนในการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไปภายภาคหน้า วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนอกจากเป็นแหล่งให้
ความรู้แล้ว ยังเป็นที่รวมของเด็กในวัยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ หมู่คณะกาลังฝึกที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความต้องการเพื่อน
ที่จะรวมกลุ่มและทาตามกลุ่ม ประกอบกับในปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีการทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง จาก
สถิติงานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทะเลาะวิวาทจานวน 75 ครั้ง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่งกายผิดระเบียบ เช่น ซอยผม นุ่งกระโปรงสั้น ใส่กางเกงยีนส์สีดามาเรียน ใส่รองเท้าผิด
ระเบียบ งานปกครองว่ากล่าวตักเตือน ตลอดปีการศึกษา 2549 จานวน 775 คน อีกทั้งมรรยาทในการทาความเคารพครูมีน้อยลง
อย่างมาก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จึงจาเป็นต้องเร่งหล่อหลอมปรุงแต่งเยาวชนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพให้นักเรียน โดยการจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดความเป็นอยู่ภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดี งามในวิชาชีพ ผู้บริหารและครูต้องหาโอกาสให้การอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ประพฤติตามระเบียบของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ความจาเป็นประการหนึ่ง ใน
การด าเนิ น การใดๆ คื อ การประเมิ น ผลการดาเนิ นการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและค่ า นิ ยมที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พแก่ ผู้ เ รีย นของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
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วิชาชีพตามเป้าหมายหรือไม่ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้วัดคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
เพื่อให้ทราบระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงเห็นความจาเป็นในการต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมดีงามในวิชาชีพและพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อใช้ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพสาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. พัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 9 ด้าน สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ก่อน
และหลังผ่านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพโดยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง

 วิธีการวิจัย
การดาเนินการศึกษาวิจัย แบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แบ่งเป็นพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และแบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งประยุกต์จากแบบสังเกตคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
ขั้ น ตอนที่ 3 การวั ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2551 จานวน 3,122 คน กลุ่มตัวอย่างได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 1,070 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพพื้นฐาน 9 ด้าน
จานวน 72 ข้อ ชนิดมีคาตอบให้เลือกข้อละ 4 คาตอบ ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และความเที่ยง
ของแบบวัดได้เท่ากับ 0.96 แบบวัดมีอานาจจาแนกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย
ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพที่รองผู้อานวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และครูผู้สอน
ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนาและอภิปรายกลุ่มย่อยพิจารณาสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเป็นแบบผสมผสาน คือ พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพของนักเรียนสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน ร่วมกับโครงการเสริมหลักสูตร โดยมีลักษณะ
ดังนี้
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1. จัดการสอนและฝึกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 9 ด้าน ตามลักษณะรายวิชาทุกรายวิชาให้กับผู้เรียน
2. จัดโครงการเสริมหลักสูตรจานวน 11 โครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ตามขั้นตอนการพัฒนาแบบวัด ได้แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 2 ฉบับ ดังนี้
1. แบบวัดมีความตรงเชิงเนื้ อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีความตรงเชิง
โครงสร้างซึ่งตรวจสอบโดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
2. แบบวัดมีค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับ 0.96 โดยมีความเที่ยงรายด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ เท่ากั บ 0.93 ด้านความ
ขยัน เท่ากับ 0.87 ด้านการประหยัด เท่ากับ 0.91 ด้านความซื่อสัตย์ เท่ากับ 0.96 ด้านการมีวินัย เท่ากับ 0.94 ด้านความสุภาพ
เท่ากับ 0.87 ด้านความสะอาด เท่ากับ 0.92 ด้านความสามัคคี เท่ากับ 0.94 และด้านความมีน้าใจ เท่ากับ 0.9
สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3
ผลการวั ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพโดยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง
พบว่าคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภายหลังการพัฒนา
นักเรียนมีระดับ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิ ย มที่ดีงามในวิช าชีพเพิ่มสูงขึ้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 มีผลการทดสอบ
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพภายหลังการพัฒนาอยู่ในระดับที่ 3 หมายถึง กระทาดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการทาตาม
สัญญาประชาคมและเห็นประโยชน์ต่อสังคม

 อภิปรายผล
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
ความตรงของแบบวัด ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จากคุณธรรมจริยธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด 8 ด้าน ประยุกต์กับค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพอีก 1 ด้าน รวมเป็น 9 ด้าน
ดาเนินการตรวจสอบความตรง 2 วิธี คื อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณา
ความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบวัดกับนิยามและตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพที่สร้างขึ้นจานวน 108
ข้อ ได้ข้อคาถามตรงตามนิยามและตัวบ่งชี้ที่สามารถใช้วัดคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ จานวน 108 ข้อ ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แสดงว่าแบบวัดมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาสูง ซึ่งสอดคล้องกับล้วนและอังคณา
สายยศ (2543 ข : 249) ที่กล่าวว่าค่าดัชนีความสอดคล้องต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
ความเที่ยงของแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค โดยหาความเที่ยงของแบบวัดเป็นรายด้านและรวมทั้งฉบับ ซึ่งสอดคล้องกับการหาค่าเครื่องมือวัด
คุณธรรมจริยธรรมที่จาเป็นในการดารงชีวิตอย่าง มีความสุขของ สุจิรา สุขสาร (2545: 68) และสอดคล้องกับล้วนและอังคณา สาย
ยศ (2543 ก: 137) กล่าวว่าเครื่องมือวัดความรู้สึกหรือจิตพิสัยควรมีค่าความเชื่อมั่นอย่างต่า .75
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ค่าอานาจจาแนกของแบบวัด ผู้วิจัยตรวจสอบอานาจจาแนกของแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ โดย
ใช้เทคนิค 25% พบว่าข้อคาถามมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวิธีการหาค่าอานาจจาแนกของแบบวัดทักษะชีวิต
สาหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 ของขวัญยืน มูลศรี (2548: 119)
ผลการทดสอบวั ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพโดยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง
นักเรียนมีระดับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภายหลังการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพโดยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง นักเรียนมีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าก่อนการ
พัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการ 11 โครงการที่จัดเพื่อพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นโครงการที่ใช้การสอนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ สอดแทรกระหว่างการเรียนในทุก
วิชาและจัดกิจกรรมเสริม ตามหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544 : 63-67) โดยจัดอย่างต่อเนื่องตาม
แนวคิดของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2520: 8) จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทาให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มี
พัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพของบุคคลเพิ่มสูงขึ้นเหมาะสมกับวัย และผลการวัดระดับคุ ณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภายหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 และระดับ 4 คือ ระดับทาดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการทาตามสัญญาประชาคมและ
เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม และระดับทาดีหรือเลวขึ้นกับมโนธรรมของตน ทาตามอุดมการณ์สากล ทาดีเพื่อความดี

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรูปแบบผสมผสานระหว่างการสอนสอดแทรกในรายวิชา และจัด
โครงการเสริมหลักสูตรจะประสบความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมที่มีหลากหลายทางเลือก ขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในวิชาชีพทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบด้านการตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น
ประโยชน์ของการวิจัย
1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและพื้นฐาน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
โดยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเครื่องมือวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ ใช้เป็นหลักในการจัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ชั้นสูง

1. ควรทาการวิจัยสร้างแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. ควรทาการวิจัยศึกษาโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามในวิชาชีพของนักเรียน
อาชีวศึกษา

