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 ความมุงหมายของการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษา
ชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานสถานภาพ  
ดานเจตคติ ดานกิจกรรม และศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจํานวน 14 ดาน ไดแก มีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝรู การละเวน สิ่งเสพยติดและ
การพนัน ความรักสามัคคี ความกตัญู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดสิ่งใหม ๆ การพึ่งตนเอง ความ
อดกลั้น และมารยาทไทย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรเทียบโอนความรู
และประสบการณ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย 
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2555 จํานวน 75 คน เครื่องมือคือ
แบบสอบถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ ใชในการวัดระดับคุณธรรม  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-test และคาสหสัมพันธ 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานสถานภาพ ปจจัยดานเจตคติ และปจจัยดานกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 3 ดาน 
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวาปจจัยดานเจตคติมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02 
รองลงมาปจจัยดานสถานภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และปจจัยดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.82 
 2. ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง ตามคุณลักษณะพึงประสงคของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน 15 ดาน พบวา
นักศึกษามีคุณธรรมอยูในระดับมากทั้ง 14 ดาน ซึ่งดานมารยาทไทยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.11 
ดานความรักสามัคคีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนันมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.02 และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนคุณธรรมดานอ่ืนๆ อีก 11 ดานมี
คาเฉลี่ยต่ํากวาสมมุติฐาน 4.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ไดแก ปจจัยดานสถานภาพมีความสัมพันธกับความมีวินัย การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน  
ความรักสามัคคี ความกตัญูและความคิดริเร่ิมสรางสรรค สวนปจจัยดานเจตคติมีความสัมพันธกับ
ความมีวินัย ความเชื่อม่ันในตนเองการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนันนําความรักสามัคคีความริเร่ิม
สรางสรรค สวนปจจัยดานกิจกรรมมีความสัมพันธกับมีมนุษยสัมพันธความรับผิดชอบความซื่อสัตย
สุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง  การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความอดกลั้น  และมารยาทไทย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The purposes of this research were to study factors related to moral of industrial 
student under diploma of vocational education course. The moral were considers in 3 
essential factors. They were status, attitude and activity. For the moral was defined by the 
Vocational Education Commission in 14 Criteria. They were human relation, discipline, 
responsibility, morality, self-confidence, economical, pursuing knowledge, avoid drugs and 
gambling, harmonious, grateful, creative, self-reliance, tolerance and good manners. The 
sample was 75 industrial students under  knowledge and experience transfer curriculum, 
school year 2012 at Prasamutjedi Vocational College, Samutprakarn Province. Questionnaires 
were used as a tool for collecting the data. The statistic used for analyzes the data were 
percentage, mean, standard deviation, Z-test and Correlation. 

 The research found that: 
 1. The student has high status, high attitude and high activities in 3 areas. When 

consider in each area we found that the attitude was the highest have the average of 4.02. 
Next was the status has the average of 4.00 and the lowest was activity has the average of 
3.82.   

 2.  The moral of industrial student in 154 Criteria, we found that  the highest mean 
was good manners have average of 4.11, harmonious have average of 4.08, avoid of drugs 
and gambling have average of 4.02, creative have average of 4.01, but the other criteria 
were lower than 4.00 at significant level of 0.05.  

 3.  There was significant relationship between moral of industrial student under 
diploma of vocational education course as follows. Status has significant relationship to 
discipline, avoid drugs and gambling, harmonious, grateful and creative. Attitude has 
significant relationship to discipline, avoid drugs and gambling, harmonious and creative. 
For activity has significant relationship to human relation, responsibility, morality, self-
confidence, economical, pursuing knowledge,  harmonious, good manners and other 
appropriate factors that create a good and happy student. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  

ภูมิหลัง 
 สภาพปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว        
มีความเจริญอยางเห็นไดชัด จนมีบางคนมองขามการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางดานจิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของมนุษย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11       
(พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้นเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มี
อยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกตน  
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสราง
ประชากรที่มีวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย  
แตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและผลิต
ภาพแรงงานต่ํา ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมใน
หลายรูปแบบ  แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางทั่วถึง ความเหลื่อมล้ํา
ทางรายไดของประชาการและโอกาสการเขาถึงทรัพยากรเปนปญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทย
เผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายรวมถึงเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาชนแตคนไทยตื่นตัวทางการเมืองและใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบตอสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไวใน 
มาตรา 81 วารัฐตองการจัดการศึกษาอบรมใหจัดความรูคูคุณธรรม พระราชบัญญัติในการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดบัญญัติสาระการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540) 
             คุณธรรมจริยธรรมเปนความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนําความสุขความเจริญ ความ
ม่ันคงมาสูประเทศชาติ สังคม และบุคคลการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยปจจุบันในทุก ๆ ดาน
ทําใหคนเรามีความเห็นแกตัวจนยอมใชทุกวิธีทางในการแสวงหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม บุคคลบางสวนมีความยอหยอนทางการยอมรับ การนําเอาคุณธรรม จริยธรรม  
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มาเปนแนวทางปฏิบัติ ทําใหเกิดปญหาสังคมสืบเนื่องนานานัปการ สถาบันตาง ๆ ในสังคมตางก็
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวของสังคมและเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมตางรีบเรง
เสริมสรางใหเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนในวัยเรียน สมควรไดรับการวาง
พ้ืนฐานทางจริยธรรมใหเขมแข็งที่สุด การเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ที่ผานมานั้น คนกลุมหน่ึง
มองวา เปนเรื่องของวิชาเฉพาะคนที่รับผิดชอบก็สอนไป คนที่ไมเกี่ยวของก็ไมตองสอน แตแทจริง
แลวการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นั้น เปนพ้ืนฐานของการเรียนรูทั้งปวง ถาเด็กไมสามารถปลดปลอย
ความทุกขได เด็กก็ไมมีสติปญญาไมมีสมาธิในการเรียนอยางอ่ืนได ครูทุกคนสามารถทําใหเด็กมี
จิตใจสนุกสนาน มีจิตใจผองใส เด็กสามารถเรียนรูอยางอ่ืนได แตจะทําอยางไรที่จะชวยชี้แนะแนวทาง  
การปลูกฝงใหครูทุกคนเกิดความตระหนัก เกิดความรับผิดชอบในบทบาทที่สําคัญยิ่งในการจะพัฒนาเด็ก
ในดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม     
   ปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนปญหาใหญและเปนตนเหตุของปญหาอื่น ๆ  
แมวาจริยธรรมในเมืองไทย นั้นจะไดรับความสนใจและมีผูเห็นความสําคัญมาโดยตลอด พรอมกับ
การศึกษาในดานอ่ืน ๆ ก็ตามแตดูเหมือนวาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งยังมีแนวโนมวาเยาวชน
วัยเรียนจํานวนไมนอยมีคุณลักษณะที่ไมเหมาะสม มีพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหา เชน ปญหาการ
หยาราง ปญหาการขายตัว ปญหายาเสพติด ฯลฯ และความเดือดรอนแกสังคมเพิ่มขึ้นอีกดวย  
การศึกษาจึงควรเนนการอบรมจริยธรรมใหเปนคนดี สังคมจึงจะสงบสุขเพราะคนที่มีความรูและเปน
คนดีเทานั้นที่จะชวยใหสังคมเจริญได  ดวยเหตุนี้ความประพฤติของครู ซึ่งเปนบุคคลที่มีหนาที่ใน  
การอบรมสั่งสอนเยาวชนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ครูจึงเปนบุคคลที่สังคมใหการยกยองมาเปน
เวลานาน ครูตนแบบของสังคมไทย ครูจึงตองประพฤติ ปฏิบัติตน ใหเปนที่เคารพเลื่อมใส และเปน
แบบอยางที่ดีของสังคม โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต (พนม พงษไพบูลย. 
2540: 10) ทั้งนี้เน่ืองจากหากนักศึกษาขาดคุณธรรมจะทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย  ทั้งเรื่อง
การไมเอาใจใสการเรียน การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน การกอความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น 
รวมทั้งการกออาชญากรรมหรือการกระทําผิดกฎหมายดานตางๆ จะเห็นไดวา คุณธรรม จริยธรรม
มีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมประเทศชาติ เพราะเปนองคประกอบที่ทําใหมนุษยไมเบียดเบียน
หรือทํารายซึ่งกันและกัน เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ประพฤติใน สิ่งที่ดีงาม 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สังคมประเทศชาติไดรับการพัฒนาไปสูความเจริญรุงเรือง
ตอไป จึงมีความจําเปนตองมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมใหเกิดใน ตัวนักเรียน เยาวชน 
ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติตอไปในอนาคต หนวยงานของรัฐไดพยายามที่จะรณรงคใหทุกคนใน
ชาติประพฤติปฏิบัติคุณธรรมตาง ๆ ซึ่งเห็นไดจากกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
คุณธรรมเม่ือ 4 ธันวาคม 2530 เพ่ือที่จะพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
โดยใหความรูและฝกอบรมดานคุณธรรมประจําปเสมอมาคุณธรรมจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกสถาบันการศึกษา
ตองใหความสําคัญ อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการ สอศ.) มีนโยบายสงเสริมในเรื่องคุณธรรม
นําวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีคุณธรรมควบคูไปกับความเชี่ยวชาญใน
สาขาอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคไวหลาย
ประการ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.และ ปวส. คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมและลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ คือ 
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 1. มีมนุษยสัมพันธ  
 2. ความมีวินัย  
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. ความซื่อสัตยสุจริต  
 5. ความเชื่อม่ันในตนเอง  
 6. การประหยัด  
 7. ความสนใจใฝรู  
 8. การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน  
 9. ความรักสามัคคี 
 10. ความกตัญู  
 11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหม ๆ 
 12. การพึ่งตนเอง  
 13. ความอดกลั้น  
 14. มารยาทไทย  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กําหนดใหมี

หลักสูตรเทียบโอนความรูประสบการณ ดังน้ันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เทียบโอน
ความรูประสบการณ  นักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรดังกลาวมีความแตกตางกันกับนักศึกษาที่เรียน
ในระบบ โดยนักศึกษาที่เทียบโอนความรูประสบการณ จะมีประสบการณการทํางาน มีวุฒิภาวะที่
มากกวา ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ  เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา  
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนํา
ขอมูลในการวิจัยนี้ไปใชในการวางแผนและจัดโครงการปรับปรุง การสงเสริมคุณธรรมของเยาวชนให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  
  เพ่ือศึกษาปจจัยที่ มีความสัมพันธกันของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรเทียบโอน
ความรูและประสบการณ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งน้ี จะทําใหไดขอมูล เพ่ือนําไปใชประโยชน ดังตอไปน้ีวิชาชีพชั้นสูง 
หลักสูตรชางอุตสาหกรรม ปการศึกษา  2556  ดังตอไปน้ี 
  1.  การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบวานักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติ
ตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีคุณธรรมตอการพัฒนาสังคมพียงใด เพ่ือนําขอมูลที่
เกี่ยวกับคุณธรรม ไปปรับปรุงแกไข  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.  การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอครู อาจารยที่จะจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ใหแก นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตามความเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน       
  3.  การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอขอมูลสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนว  
การจัดสภาพแวดลอม  และการใหคําปรึกษาแก  นักศึกษา  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เน้ือหา 
  งานวิจัยน้ีศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตรเทียบโอน
ความรูและประสบการณ  ประสบการณ   ประกอบดวยปจจัยดานสถานภาพ  ปจจัยดานเจตคติ และ
ปจจัยดานกิจกรรม  และระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา   
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  นักศึกษาชางอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรเทียบโอนความรู
และประสบการณ ประสบการณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอ
พระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2556 จํานวน 83 คน     
 ตัวแปรที่ศึกษา   
  1.  ตัวแปรอิสระ  คือ  ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณธรรมของนักศึกษาวิทยาการอาชีพ  
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 
   1.1  ปจจัยดานสถานภาพ   
   1.2. ปจจัยดานเจตคติ  
   1.3 ปจจัยดานกิจกรรม   
  2. ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณธรรมของนักศึกษาวิทยาการอาชีพพระสมุทรเจดีย             
จังหวัดสมุทรปราการ ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ไดแก 
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   2.1  มีมนุษยสัมพันธ 
   2.2  ความมีวินัย 
   2.3  ความรับผิดชอบ 
   2.4  ความซื่อสัตยสุจริต 
   2.5  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
   2.6  การประหยัด 
   2.7  ความสนใจใฝรู 
   2.8  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน 
   2.9  ความรักสามัคคี 
   2.10 ความกตัญู 
   2.11 ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ 
   2.12 การพึ่งตนเอง 
   2.13 ความอดกลั้น 
   2.14 มารยาทไทย   
 นิยามศัพทเฉพาะ  
  1.  หลักสูตรการเทียบโอนความรูและประสบการณ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ
เทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพในรูปแบบตางๆ เขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  2. ปจจัย หมายถึง สิ่งที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษาในหลักสูตร
เทียบโอนความรูประสบการณวิชาชีพ 

2.1 สถานภาพ หมายถึง สภาพความเปนอยูในการใชชีวิตในปจจุบัน หรือตําแหนงทางสังคม 
   2.2 เจตคติของนักศึกษา หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสถาบันและการเปนนักศึกษา
ประกอบดวย   
    2.2.1 ความภูมิใจในการเปนนักศึกษา 
    2.2.2 ความผูกพันธตอสถาบันการศึกษา 
   2.3 กิจกรรม  หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความรวมมือของสถานศึกษากับนักศึกษา 
เพ่ือสนองความตองการและความสนใจของนักศึกษาอันเปนการสงเสริมประสบการณและพัฒนาการ
ของนักศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการศึกษาในชั้นเรียนหรือไมก็ได  ประกอบดวย 
    2.3.1 การมีประสบการณเขารวมกิจกรรมระหวางเขาศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยสถานศึกษา  และเปนไปเพื่อสงเสริมดานคุณธรรม 
    2.3.2 ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม หมายถึง จํานวนครั้งที่เคยเขารวมกิจกรรม               
  3.  คุณธรรม หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่เปนความดีเปนกุศล เพราะจิตรูจักความจริง  
ความดีงาม ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดไว 
เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. มีคุณธรรม ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ดังนี้ คือ 
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   3.1  มีมนุษยสัมพันธ หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางสุภาพตอผูอื่น การพูดจา
สุภาพ การชวยเหลือผูอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหความรวมมือกับผูอ่ืน การชื่นชม
ยินดีเม่ือผูอ่ืนประสบความสําเร็จ กลาวขอบคุณหรือกลาวคําขอโทษตามสถานการณ 
   3.2  ความมีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและขอตกลงตาง ๆ ของ
สถานศึกษาไดแกการแตงกายถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ ตรงตอเวลา รักษาสาธารณสมบัติ 
สิ่งแวดลอมและเขารวมกิจกรรมที่ครูกําหนดและประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอันดีงาม 
   3.3  ความรับผิดชอบ หมายถึง การเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไวปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ 
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนดมีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระทําของตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอตนเองและสวนรวม 
   3.4  ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การพูดความจริง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ
อางเปนของตนเอง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมยเปนตน 
   3.5  ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล กลา
ทักทวงในส่ิงที่ไมถูกตอง กลายอมรับความจริง เสนอตัวเขาแขงขันหรือทาทาย กลาแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกตอง 
   3.6  การประหยัด หมายถึง การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงาน ปดน้ํา ปดไฟฟา
ทุกครั้งเม่ือเลิกใช ใชจายเงินของสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   3.7  ความสนใจใฝรู หมายถึง การศึกษาคนควาดวยตนเอง ซักถามปญหาขอสงสัย 
แสวงหาประสบการณและคนหาความรูใหม ๆ 
   3.8  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน หมายถึง ความสํานึกในการไมสูบบุหร่ี                 
ไมดื่มสุราและของมึนเมา ไมเสพยสิ่งเสพยติดอื่นๆ ไมเลนการพนัน หลีกเลี่ยงในการเขาไปอยูใน
สถานที่ที่มีการเลนการพนัน 
   3.9  ความรักสามัคคี หมายถึง การไมทะเลาะวิวาท ไมสรางความเดือดรอนกับสังคม
โดยรวม การรวมมือในการทํางาน 
   3.10 ความกตัญู หมายถึง การสรางความตระหนักในพระคุณครูอาจารย มีสัมมา 
คารวะตอครูอาจารยอยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง อาสาชวยเหลืองานครูอาจารย 
   3.11 ความคิดริเร่ิมสรางสรรคคิดสิ่งใหมๆ ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มี
ความคิดหลากหลายในการแกปญหา 
   3.12 การพึ่งตนเอง หลังจากที่ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสามารถ
แกปญหา ทํางานที่ไดรับมอบหมาย และหารายไดพิเศษไดดวยตนเองเมื่อจําเปน 
   3.13 ความอดกลั้น หมายถึง มีสติและสามารถควบคุมอารมณไดดี ควบคุมกริยา
มารยาทในสถานการณตาง ๆ ได 
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   3.14 มารยาทไทย หมายถึง การแสดงความเคารพเปนเอกลักษณสําคัญของคน
ไทย กิริยาอาการ ที่ควรประพฤติปฏิบัติ อยางมีขอบเขต หรือ มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก 
กาละ เทศะและสังคม 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
        
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ ปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธกับ
ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณธรรม  

1. สถานภาพของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรม 

2. เจตคต ิ
3. กิจกรรม 

 

คุณธรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
จํานวน 14 ประการ 
1.  มีมนุษยสมัพันธ  
2.  ความมีวินัย  
3.  ความรับผิดชอบ  
4.  ความซื่อสัตยสุจริต  
5.  ความเชื่อม่ันในตนเอง  
6.  การประหยัด  
7.  ความสนใจใฝรู  
8.  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน  
9.  ความรักสามัคคี  
10. ความกตญัู  
11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
12. การพึ่งตนเอง  
13. ความอดกลั้น  
14. มารยาทไทย 

ขอมูลทั่วไป 
 
1.สถาบันการศึกษา 
2.ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546              
  2.  คุณธรรม   
  3.  ปจจัยของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
  4.  การวัดและประเมินคุณธรรม 
  5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546 
 1.1 ความหมายของหลักสูตร ไดมีนักวิชาการหลายทาน ใหความหมายของหลักสูตรไว ซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมและนํามากลาวไวดังนี้ 
  ไตรรัตน กาญจนาโรจนพันธ (2541: 11) วิทยาลัยการอาชีพไดรับการพัฒนามาจาก
ศูนยฝกอาชีพโดยกรมอาชีวศึกษา  และไดมอบหมายใหวิทยาลัยการอาชีพเปดสอนในแผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2538  
  ธํารง บัวศรี (2531: 6) กลาววาหลักสูตร หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้น เพ่ือแสดงจุดมุงหมาย 
เน้ือหา กิจกรรม ประสบการณแตละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆตาม
จุดหมายที่กําหนด 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542: 1104) ไดกําหนดความหมายของหลักสูตรไว
วา ประมวลวิชาและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  
  สุมิตร คุณานุกร  (2543: 3) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร คือ ประสบการณ
ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่กําหนด 
ทั้งน้ีการจัดหลักสูตรอาจจะจัดทั้งภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม ขณะเดียวกัน 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 276) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรจะตอง
ประกอบไปดวยรายวิชาตางๆ พรอมทั้งคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนของแตละวิชา
นั้นดวย นอกจากนี้หลักสูตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
และความตองการของทองถิ่นอีกดวย 
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  จากความหมายของหลักสูตร พอสรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง ประสบการณหรือ
กระบวนการเรียนรูที่จัดไวอยางเปนระบบ หลักสูตรจะตองใหสอดคลองกับกําลังเงิน วัสดุ และนโยบาย
ของผูบริหาร และอยูในหรือนอกสถานศึกษาก็ได 
 1.2 หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีหนาที่ในการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรมดานวิชาชีพ ซึ่งมีการจัดทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมีการจัดการศึกษา
ดังนี้ 
  การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการ
จัดการศึกษาใน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
   1.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ 3 ป เปนหลักสูตรเพ่ือผลิตชางฝมือ เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
   1.2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนหลักสูตรเพ่ือผลิตชาง
เทคนิครับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขานั้นๆ เขาศึกษาตอ ใชเวลาใน
การศึกษา 2 ป เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาวิชาที่
เลือกเรียน 
   1.2.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เปนหลักสูตรเพื่อผลิตชาง
เทคนิค รับผูสําเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอ 2 ป และเม่ือสําเร็จการศึกษาจะ
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
   1.2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เปนหลักสูตรเพ่ือผลิตครู
ชางอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทา
ปริญญาตรีตามสาขาที่เลือกเรียน 
  สําหรับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการศึกษาวิชาชีพเพ่ือมุงเนนใหผูเรียน
มีความรู ทักษะสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น
ตามสภาพของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษามีการจัดการศึกษาอยูใน 2 ลักษณะดังนี้ 
   1. หลักสูตรการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ประเภทเกษตรกรรม 
เปนหลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) รับผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ซึ่งเปนยุวเกษตรที่มีประสบการณในงานเกษตร 2-3 ป อายุ
ระหวาง 15-25 ป เขารับการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรม อาจกลับไปปฏิบัติงานฟารมในไรนาของ
ตนเอง และกลับมาศึกษาตอใหครบจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรในขณะเดียวกันนักศึกษาวิชาสามัญ
หลักสูตรเรงรัดไดรับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเทา จบการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ 
ปจจุบันดําเนินการสอนในสาขาวิชาเกษตรกรรม 
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   2.  จัดการเรียนการสอนและฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษามีทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อบริการวิชาชีพแกชุมชน แบงออกเปน 4 หลักสูตรดังนี้ 
    2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือ (ปชม.) รับผูสําเร็จการศึกษานั้นมัธยม
การศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรชางฝมือ ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
     2.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับสมัครประชาชนหรือผูสนใจทั่วไป ไมจํากัด
ความรู ระยะเวลาในการศึกษาจะแตกตางกันไป ตามเนื้อหาของวิชาในแตละสาขา เชน หลักสูตร 
45,75, 100 และ 120 ชั่วโมง สําหรับหลักสูตร 225 ชั่วโมงรับผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป 
เม่ือจบหลักสูตรจะไดรับใบสําคัญรับรองความรู สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได 
    2.3 หลักสูตรเสริมวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา เปนหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ เสริมใหกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
    2.4 หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เปนหลักสูตรสําหรับอบรม
มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)หรือเทียบเทาเขาศึกษา 1 ป หรือใชเวลาประมาณ 1,350 ชั่วโมง เม่ือสําเร็จ
วิชาชีพการเกษตรใหกับเกษตรกร โดยอาจฝกอบรมที่วิทยาลัยเกษตรกรรม หรือ ฝกอบรมตาม
หมูบานของเกษตรเพื่อเปนการบริการความรูดานเกษตรใหกับเกษตรกรในชนบท 
  นอกจากการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนแลวสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไดจัดการศึกษาขั้นอีกระบบหนึ่ง เรียกวาระบบทวิภาคี จัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิภาคี (ปวช.ทวภาคี)  ซึ่งเปนหลักสูตร 3 ป ที่สถานศึกษา
และสถานประกอบการรวมกันคัดเลือกผูจบ ม.3 ทําสัญญาเขาเรียน โดยเรียนวิชาพื้นฐานและทฤษฏี
ในสถานศึกษา และฝกภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรในสถานประกอบการ 
 1.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  1.3.1  หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 มีหลักการของหลักสูตร
โดยทั่วไปดังนี้ 
    1.3.1.1 หลักการ 
    1.  เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขา
อาชีพสอดคลองกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
สามารถเปนหัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 
    2.   เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู
เต็มภูมิปฏิบัติไดจริง และเขาใจชีวิต 
    3.  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียน
การสอนวิชาชีพ สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสม
การเรียนรูและประสบการณได 
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   1.3.1.2  จุดมุงหมาย 
    1.   เพ่ือใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
    2.   เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.  เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงาน
อาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
    4.  เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงาน 
รักองคการ สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
    5.   เพ่ือใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการ
จัดการ การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใช
ความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 
    6.   เพ่ือใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ันๆ 
    7.   เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
     8.  เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 
    9.   เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.3.2 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต กําหนดใหผูที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะตอง
ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ ไดแก หมวดวิชาตางๆ ไดแก หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ 
หมวดวิชาเลือกเสรีฝกงาน และจะตองเขารวมกิจกรรม รวมแลวไมนอยกวา 93 หนวยกิต โดย
จะตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต หมวดวิชาชีพ 63 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก
เสรี 6 หนวยกิต และจะตองเขารวมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาหรือสาขาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานรายวิชาชีพ 19 หนวยกิต                   
   1.3.3 โครงสรางหลักสูตรของการเทียบโอนความรูและประสบการณ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต มีโครงสรางหลักสูตร
ดังตอไปน้ี 
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       1.   โครงสรางหลักสูตร 
     1.1  หมวดวิชาสามัญ                                24 หนวยกิต 
     1.2  หมวดวิชาชีพ                                   63 หนวยกิต 
     1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หนวยกิต             
       รวม 93 หนวยกิต 
     1.4  ผูจบ ม.6  หรือจบตางสาขาวิชาเรียนปรับพ้ืนฐาน   19 หนวยกิต 
                     1.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120 ชั่วโมง 
                        2.  เรียนในสถานศึกษา ดังนี้ 
                     2.1  ผูจบ ปวช.                                            31    หนวยกิต 
                    2.2  ผูจบ ม.6                                              37    หนวยกิต 
                        3.  สอบเทียบโอนความรูและประสบการณดังนี้ 
                    3.1  ผูจบ ปวช.                                            62    หนวยกิต 
                    3.2  ผูจบ ม.6                                              75    หนวยกิต 
                         4.  ระยะเวลาเรียน 
                          4.1  ผูจบ ปวช.    เรียน 1 ภาคเรียน    หรือ 2 ภาคเรียน 
                          4.2  ผูจบ ม.6      เรียน  2  ภาคเรียน 
                         5.  การสอบเทียบความรูและประสบการณ สามารถเทียบไดทุกภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      1.4  ความหมายของการเทียบโอนประสบการณ 
      ชนะ กสิการ (2546: 6) ไดใหความหมายของการเทียบโอนประสบการณวา เปนกระบวนการ
ประเมินรายบุคคลที่เที่ยงตรงเปนระบบดานทักษะ ประสบการณความรู เพ่ือรองรับ เทียบเกรดให
อยางเปนทางการไมวาจะไดมาจากที่ไหน เม่ือไหร ทําไม อยางไร 
           แนวคิดของการเทียบโอนประสบการณ หมายถึง 

ก. ระบุวารายบุคคลรู ทําอะไรไดบาง 
ข. เปรียบเทียบทักษะประสบการณและความรูกับมาตรฐาน ขอกําหนด ของหลักสูตรหรือ 

คุณวุฒิ 
ค. ประเมินรายบคุคลตามเกณฑมาตรฐาน หรือขอกําหนดเหลานั้น (สมรรถนะ, Leaning  

Outcomes) 
ง. เทียบเกรด หนวยกิต และรับรองคุณวุฒิใหกับรายบุคคลตามความเหมาะสม 

การเทียบโอนเพื่อที่จะใหไดรับคุณวุฒิวิชาชีพแตละระดับ ตองประเมินหนวยสมรรถนะและดําเนินการ
สะสมรวบรวมไวจนครบสมรรถนะ ที่เจาของมาตรฐานอาชีพไดกําหนดแตละระดับควรมีสมรรถนะ
อะไรบาง จํานวนเทาใด 
 การเทียบโอนความรูและประสบการณ หมายถึง กระบวนการเพื่อประเมินวาบุคคลที่จะมา
เทียบโอน จะตองมีความรู ความสามารถ ความชํานาญตรงตามรายวิชา กลุมวิชาที่จะขอเทียบ
หรือไม โดยตองผานเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดไว  จึงจะสามารถเทียบโอนได    
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 การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
      การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญ
ของการจัดการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา 
และความตองการของแตละบุคคลแตละกลุม 
 การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอมหรือ
แหลงความรูอ่ืนๆ            
    ความรูและประสบการณ หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผาน
การศึกษาฝกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณการ
ทํางานที่ผานมาที่สะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ การฝกอาชีพ การแสวงหา
ความรูจากแหลงความรูตางๆ 
 การเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิต (The Recognition of Prior Learning: 
RPL) หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาบุคคลที่มาขอเทียบโอนความรูและประสบการณ 
มีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ เจตคติ รวมทั้งกิจนิสัยตามสมรรถนะตรงตามรายวิชา 
กลุมวิชาที่ขอเทียบหรือไม โดยตองผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว จึงสมารถเทียบเปน
หนวยกิตได และไดรับการยกเวนไมตองเรียนในรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น 
 การเทียบโอนประสบการณอาชีพมีความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจสังคม
ที่มีการแขงขันคอนขางสูง ที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลง การ
เทียบโอนประสบการณอาชีพ เพ่ือสงเสริมเพ่ิมคุณวุฒิหรือการศึกษาตอในอนาคต ถือเปนการ
ยกระดับคุณคาของผูมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 การเทียบโอน เปนกระบวนการประเมินรายบุคคล ในการวัดทักษะความรูความสามารถ 
โดยใชฐานสมรรถนะในการเทียบโอน โดยแตละประเทศมีชื่อเรียกการเทียบโอนแตกตางกัน แตมี
ความหมายอยางเดียวกัน 
 ดังนั้นการเทียบโอนความรูและประสบการณ ผูวิจัยสรุปไดวา หมายถึง การนําความรู
ความสามารถ ทักษะความชํานาญรวมทั้งกิจนิสัย ที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ
ทํางานที่ผานมา ซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษามาขอเทียบหนวยกิต เพ่ือใหไดวุฒิ
การศึกษาสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 1.5  การเทียบโอนความรูประสบการณอาชีพ 
 การเทียบโอนความรูประสบการณอาชีพ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2547: 

53-55) กลาววา ไดมีการดําเนินการอยางชัดเจนเปนระบบใน 3 หนวยงาน คือ สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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       1.5.1 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กําหนดใหมีการเทียบประสบการณ
เพ่ือใหเปนผลการเรียนใน 3 ลักษณะ คือ การเทียบโอนจากประสบการณอาชีพที่มีหลักฐานมาแสดง
การเทียบโอนจากผลงานดานอาชีพ การประเมินเพื่อยอมรับความรูและประสบการณ 
 
     
 
 
 
 
 
 
             

 
ภาพประกอบ 2 แผนผังการเทียบโอนของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กรมการศึกษา 
 นอกโรงเรียน. 2542) 
       
  เปาหมายของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ในการเทียบโอนดังกลาวเพื่อ
เปนสวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตนหรือตอนปลาย   

       1.5.2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูเพ่ือเทียบผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2542 มีหลักเกณฑการเทียบ 3 ลักษณะ 
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน 

เทียบโอนจากประสบการณที่มีหลักฐาน

มาแสดง 

เทียบจากผลงานดานอาชีพ 

การประเมินเพ่ือยอมรับความรูและ

ประสบการณ
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ภาพประกอบ 3 แผนผังการเทียบโอนของมหาวิทยาลยัรามคําแหง (กรมอาชีวศึกษา. 2545) 

 
   1.5.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือกรมอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหมีการ
ประเมินเทียบความรูและประสบการณ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลที่มีประสบการณ เพ่ือเปดโอกาสให
บุคคลที่มีประสบการณเขายกระดับคุณวุฒิไดทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไดมีการกําหนดเอกสารแนวทางดําเนินการที่บรรจุขั้นตอนอยางชัดเจน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การศึกษาในระบบ

หนังสือสําคัญแสดงวุฒิ 
การศึกษานอกระบบเทียบชั่วโมง

ที่ไดรับการศึกษา 

การศึกษาตามอัธยาศัยใชหลักฐาน

หรือเสนอผลการเรียนรู 

-Independent Study 

-Case  Study 

-Portfolio 

- รายงานผลการปฏิบัติงานใน 

  สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

 การศึกษาในระบบหนังสือ  

สําคัญแสดงวุฒิ 
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ภาพประกอบ 4 แผนผังการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมการศึกษา 
 นอกโรงเรียน. 2545) 

 
ทั้งนี้ผูที่ขอรับการประเมินตองศึกษาขอมูล ยื่นคํารองขอรับการประเมิน ตรวจสอบผลการ

ประเมินและนําผลการประเมินไปเทียบโอนยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ผานการประเมิน ขณะที่
สถานศึกษาตองมีการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ ดําเนินการประเมิน ออกใบรับรองผล
การประเมินและจัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสม 
       การดําเนินการประเมินเพ่ือเทียบประสบการณจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรที่เทียบโอนนั้นตองเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
               การเทียบโอนประสบการณอาชีพ พอสรุปไดวา การเทียบโอนประสบการณตองมีหลักสูตร
มาแสดงในการเทียบโอนอาชีพ ประเมินความรู แฟมสะสมงาน ออกวุฒิบัตรระดับการศึกษาให 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ผูขอรับการประเมิน 

  -ศึกษาขอมูล 

  -ขอรับการประเมิน 

  -รับการประเมิน/ตรวจสอบผล 

  -นําผลการประเมินไปเทียบ 

สถานศึกษา 

-ประชาสัมพันธ 

-รับคําขอประเมิน/ตั้งกรรมการฯ 

-ประเมินคุณสมบัติเบ้ืองตน 

-ดําเนินการประเมิน 

-แจงผลการประเมิน/ออกวุฒิบัตร  
 รับรองผล 

 

-จัดใหลงทะเบียนเรียน 
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                                                                                                                                                        ความตองการ 

                                                                                                                                                                        เกงอะไร/ประสบการณ 
                                                                                                                                                                                          ผลงานอะไร 
                                                                                                                                                                                                         หลักฐานการทํางาน 
                                                                                                                                                                                                       ฯลฯ 
                                               ระดับ 1-3      
 การเทียบโอนอาชีพ   
 (ตามทักษะวิชา)                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
                           มาตรฐาน                                                                                                                                                           

เครื่องมือ 
วัสดุ/อุปกรณ 
อาคารสถานที่ 
คูมือปฏิบัติ    

    ผูประเมิน(ทําเนียบ)สงตัว 

   ดําเนินการประเมิน 

   กรรมการ/ผูเชี่ยวชาญ 

  

                                                                                                                                              

 

 
หมายเหตุ: การประเมิน 

ทางการศึกษาผานการสอบ 

บางสวน แตการประเมินทักษะ 

ถาผานจะผานตลอด 

 

 

                                                                                                                                              

ประเภท 

ความสามารถดาน

ใบรับรอง ประกอบ

การศึกษาสายสามัญข้ัน

เทียบระดับการศึกษา

ขอมูล 

วัตถุประสงค 

นําไปใช 
ประเมินใหม 

ประเมิน เครื่องมีอ

กระบวนการ

ทําการสอบ

สัมภาษณ

ตรวจความหลักฐาน (ความนาเชื่อถือ คือ ความถูกตอง) เจาหนาที่

ทําการประเมิน ตั้งกรรมการ

ประเมินผล/ตัดสิน กรรมการ

ผาน ไมผาน 

ออกหลักฐาน

ฝายทะเบียน 

เตรียมตัว 

ประเมินผล 

ทําใหดู

นํามาดู 

ฯลฯ
เทียบมาตรฐาน 

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ภาพประกอบ 5 แผนผังการเทียบโอนความรู (สิริลักษณ หาญวัฒนานุกูล. 2546: 54) 

       1.6   ผังการเทียบโอนความรู 

ผังการเทียบโอนความรูในประเทศไทย 

เรียนรู/ฝกอบรม
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ภาพประกอบ 6 แผนผังขั้นตอนการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ วทิยาลัยการอาชีพ 
 พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ลงทะเบียน

คุณสมบัติ
   -  จะตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   -  มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 

ตรวจสอบการเรียนรายวิชา 

พิจารณา 

บันทึกและประกาศผลการประเมิน

เก็บหลักฐาน
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  นักเรียน/นักศึกษา 

 

 

  งานวัดผลฯ 

 

 

                                                                                                     ไมผาน 

  คณะกรรมการประเมินเบ้ืองตน 

 

 ผาน 

                                                                                                  

  งานทะเบียน/การเงิน 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการประเมินความรู 

  และประสบการณ 

 

 

 

   งานวัดผลฯ 

 

 

 

    งานทะเบียน 

 

ภาพประกอบ 7  แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ  

 (สํานักมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ. 2547: 10) 
 

             จากภาพประกอบ 7 เปนแผนผังแสดงขั้นตอนการเทียบโอนความรูและประสบการณใน   

ระบบการศึกษาที่ใชในสถานศึกษาซึ่งตองเก่ียวของกับงานตางๆ ในสถานศึกษาแตละขั้นตอน 

ยื่นแบบคํารอง 

รวบรวมกลุมผูขอรับประเมิน 

ประเมินเบ้ืองตน 

ลงทะเบียนผูขอรับการประเมิน 

แจงผูรับการ

ประเมิน 

ลงทะเบียนเรียน 

เขารับการประเมิน

พิจารณาตัดสินผล

การประเมิน

ผูแจงขอรับ

การประเมิน 

บันทึกและประกาศผลการประเมิน 

ลงทะเบียนเรียน 

เก็บหลักฐาน 
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        งานวัดผลฯ 
       
                                                                                                                                            
 คณะกรรมการการประเมิน ไมผาน 
               
                                                                                                                             
                                                   ผาน                                                                                      
           งานอํานวยการ                                                                                                                                    
           
                                                                  
          งานวัดผลฯ 
 
 
  งานทะเบียน 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 
       (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 2547: 11) 
  

 
 จากภาพประกอบ 8 เปนขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา มีวิธีการดังนี้ 
 1. นักเรียน/นักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนที่งานวัดผลฯภายในเวลาที่  
สถานศึกษากําหนด 
  2. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนทําการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่
ตองทําการประเมินใหมในรายวิชาใด ใหสถานศึกษาแตงตังคณะกรรมการประเมิน ไมนอยกวา 3 คน       
ดําเนินการประเมิน 

เร่ิมตน 

นักเรียน นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

กับโครงสรางหลักสูตรที่ศึกษา 

ยื่นคํารองพรอมเอกสาร/หลักฐาน

พิจารณาผล 

อนุมัติ 

ประกาศผล 

เก็บหลักฐาน 

ลงทะเบียนเรียน 
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           3.   คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสงผลการเทียบโอนใหงานวัดผลฯดําเนินการเสนอ
ขออนุมัติผลการเทียบโอนตอไป 
           4.   งานทะเบียนบันทึกผลการเรียนในระบบแสดงผลการเรียน โดยใชรหัสวิชาและชื่อวิชา
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 
 1.7  หลักการ และเหตุผลการเทียบโอนความรูและประสบการณ  
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 15 กําหนดใหจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนที่สะสมไวมาเทียบโอนใน
ระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม
ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย จากการฝกอาชีพ ประสบการณชีวิต หรือ
จากประสบการณทํางานประกอบกับปจจุบันโลกไรพรมแดนเปนยุคขอมูลขาวสารเทคโนโลยี สภาพ
ของสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส
แสวงหาความรูไดหลากหลายวิธีจากสื่อ อุปกรณและแหลงความรูตางๆการเรียนรูจึงเกิดไดทุก
สถานการณและทุกเวลา ซึ่งสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูนอกชั้นเรียนดังกลาวไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
การเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตจะชวยใหผูประกอบอาชีพสามารถพัฒนา
สมรรถนะของตนจนไดวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ที่มีมาตรฐานแตละสาขาวิชาและสาขางานอยางชัดเจน ในระยะเวลาที่นอยกวา นักเรียน 
นักศึกษาที่ศึกษาในระบบเพียงอยางเดียว 
      การเทียบโอนความรูและประสบการณเปนการยอมรับผลการเรียนรูที่ไดจากประสบการณ 
ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สามารถนําความรูและประสบการณมาขอรับการ
ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ เพ่ือยกเวนการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่เขาเรียน 
และนับเปนสวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาว 
  1.7.1 วัตถุประสงคของการเทียบโอนผลการเรียนรู 

               1. เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่ออกจากการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบแลวสามารถ
กลับเขาสูรูปแบบการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไดรวมทั้งผูที่เรียนรูตามอัธยาศัยสามารถเขาสู
รูปแบบการศึกษาในหรือนอกระบบได 

               2.   เพ่ือเปดโอกาสใหมีการยายสถานศึกษา หรือเปลี่ยนแผนการเรียนได 
               3.   เพ่ือเปดโอกาสใหมีการศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งในระดับการศึกษาเดียวกัน

หรือระดับที่สูงขึ้น 
        1.7.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนรู 
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              1.   ตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาที่จะมาขอเทียบโอนผลการ
เรียนรู 

              2.   มีหลักฐานหรือสามารถแสดงผลการศึกษา ผลการเรียนรูหรือผลการประเมิน
ทักษะและประสบการณครบตามลักษณะและมาตรฐานของหมวดวิชา/รายวิชาที่มาขอเทียบโอน 

      1.7.3. วิธีการเทียบโอนผลการเรียนรู มี 2 วิธี คือ 
              1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา เปนการพิจารณาผลการเรียนจากหลักฐาน

การศึกษาและหรือหลักฐานอื่นที่หนวยงานของรัฐใหการรับรอง ทั้งในและตางประเทศที่ไดเรียนมา
แลวแตยังไมจบหลักสูตรหรือจบระดับ เพ่ือเทียบโอนเปนผลการเรียนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับใด
ระดับหน่ึง 

            2.   พิจารณาจากผลการศึกษา ผลการเรียนรู (ทักษะและประสบการณ) เปน
การนําผลการศึกษา ผลการเรียนรู ทักษะและประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูตามอัธยาศัย การ
ฝกอบรม การประกอบอาชีพ รวมถึงการแสวงหาความรูดวยตนเอง มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรระดับใดระดับหน่ึง 
 1.8 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรู พิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้ 
       1.8.1 หลักเกณฑการเทียบโอนโดยพิจารณาจากหลักฐานการศึกษา 
     1.8.2 อายุของผลเรียนที่นํามาเทียบโอนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด   
  1.8.3 หมวดวิชาที่นํามาเทียบโอนจะตองมีเนื้อหาหรือวัตถุประสงคสอดคลองกันไมนอย
กวารอยละ 60 ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและไมนอยกวารอยละ 75 ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี
คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถกําหนดเกณฑที่แตกตางจากนี้ได แตตองไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด     
  1.8.4 ระดับผลการเรียน ระดับผลการเรียนของหมวดวิชารายวิชาที่นํามาขอเทียบ
โอนจะตองไดระดับผลการเรียนตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนกําหนด สําหรับ
หมวดวิชาที่ไมปรากฏระดับผลการเรียน ใหไดระดับผลการเรียนเปน ผาน 
     1.8.5 การรับเทียบโอน สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนหรือผลการศึกษามา จะ
รับเทียบโอนผลการเรียนจํานวนเทาไร ใหขึ้นอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษา แต
ทั้งน้ีจะตองมีเวลาเรียนในสถานศึกษาแหงใหมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด 
 หลักเกณฑการเทียบโอนโดยพิจารณาจากผลการศึกษาผลการเรียนรู (ความรู ทักษะและ
ประสบการณ) 
  1. ผลการศึกษา ผลการเรียนรู(ความรู ทักษะ และประสบการณ) ที่นํามาขอประเมิน
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของหมวดวิชาหรือรายวิชาที่ขอประเมินไมนอยกวารอยละ 60 
  2. หลักฐานที่แสดงถึงผลการศึกษาผลการเรียนรู(ความรู ทักษะ และประสบการณ) 
หากมีอายุเกิน 5 ป สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอาจตองประเมินผลการเรียนรู ทักษะและประสบการณ
ดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
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            3. ผลการเรียนรูทักษะ และประสบการณที่นํามาประเมิน หากประเมินแลวไมผานทั้ง
หมวดวิชาหรือรายวิชา หรือทุกสมรรถภาพใหสะสมผลการประเมินที่ผานแลวไดตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นสมควร 
            4. ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาผลการเรียนรูทักษะและประสบการณเพ่ือ
เทียบโอนผลการศึกษา โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและเหมาะสมประกอบกัน 
 การเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถดําเนินการไดทุกหมวดวิชา โดย
เทียบโอนไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร 
 1.9  ประโยชนของการเทียบโอนความรูประสบการณ 
        1.9.1 ดานผูเรียน 

            1.   ลดการเรียนซํ้าในรายวิชา/กลุมวิชาที่มีประสบการณมาแลว 
            2.   การเรียนในชั้นเรียนนอยลง ลดเวลาการเดินทาง 
            3.   ประหยัดคาใชจาย 
            4.  ผูเรียนสนใจเรียนหรือฝกอบรมในระบบมากขึ้น 
            5.   ผูที่เรียนไมจบการศึกษาในระบบมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความตองการ 
            6.   เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการเขาทํางาน 

หรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 
            1.9.2 ดานหลักสูตร 

            1. การบริหารงานหลักสูตร ระบบเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ
เขาสูหนวยกิต  ชวยใหรัฐประหยัดคาใชจายตอหัว เชน คาวัดผลและประเมินผลคาวัสดุฝก เปนตน 
              2. หลักสูตรตองกําหนดสมรรถนะ(Competency basec curriculum) ทําให
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูและประสบการณ ปฏิบัติงานไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือนายจาง 
   1.9.3  ดานธุรกิจ 
              1. การเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพชวยใหนายจาง/ลูกจาง มี
การตกลงกันเกี่ยวกับคาใชจายและวิธีประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 
               2.  สถานประกอบการจะมีรายไดเพ่ิมขึ้น จากการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของลูกจางพนักงานที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ 
               3. สถานประกอบการ หรือหนวยงานของทางราชการ หรือผูประกอบอาชีพอิสระ 
ไมตองเสียเวลาคาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรใหม   
   1.9.4 ดานอ่ืน ๆ 
              1.  บุคลากรของสถานประกอบการ หรือหนวยงานของทางราชการ หรือ
ผูประกอบอาชีพอิสระ ตระหนักในการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของตนตลอดเวลา 
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               2. การเรียนรู การฝกเฉพาะดานที่จําเปนตองานในหนาที่ ชวยประหยัดเวลา
ไดมาก 
               3. บุคลากรมีความกระตือรือรนเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และพัฒนาทักษะ
ที่ขาดแคลนสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยสวนรวม 
               4. สถานประกอบการสามารถสรางงาน ผลิตงานไดตามความตองการของ
ลูกคา ในกรณีที่ตองการสําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรมใหเร็วขึ้น หรือไมตองการเรียนในชั้นเรียน
สามารถขอประเมินความรูตามรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรได ถาผูขอเทียบโอนความรูและ
ประสบการณผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว สามารถเทียบเปนหนวยกิตไดโดย
ไมตองเรียนในรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น 
 1.10  การประเมินความรูและประสบการณ 
            ใชวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินเปนผูดําเนินการ 
 1.11  การตัดสินผลการประเมินและการใหคาระดับผลการประเมิน 
    1.11.1 ใหการตัดสินผลการประเมินเปนรายวิชาตามรายวิชาในหลักสูตร 
    1.11.2 ตองไดคะแนนจากการประเมินเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ เขาสู
หนวยกิต ไมต่ํากวารอยละ 50 แตละรายวิชาที่ขอประเมิน ถามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหทํา
การประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บางสวนอาจประเมินเชนเดียวกับการประเมินผลการเรียนใน
สถานศึกษาปกติ และเวลาที่ใชในการประเมินตองไมนอยกวาเวลาเรียนตอสัปดาหที่กําหนดไวใน
หลักสูตร หรืออยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
    1.11.3 ใหใชคาตัวเลขแสดงคาระดับผลการประเมินตามคาระดับผลการเรียน ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมินเทียบโอน
ความรูและประสบการณ 
 ดังนั้น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับผูประกอบอาชีพ/ผูมีงานทําของสถานศึกษา
สวนมากควรจัดเปนภาคพิเศษ (นอกเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หนวยงานทั่วไป) หรือ 
ทวิภาคี เพ่ือใหผูเรียนสามารถทํางานควบคูกับศึกษาเพิ่มเติมไปพรอมกัน สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาโดยสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพไดจัดทําแนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนสําหรับผูประกอบอาชีพ/ผูมีงานทําขึ้นสําหรับสถานศึกษาสามารถใชประกอบในการ
บริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มุงพัฒนาสมรรถนะผูเรียนได
เต็มตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนากําลังคนในประเทศชาติ ใหมีความรูความสามารถสูงเพียงพอที่จะเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ม่ันคงในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ตลอดเวลาอยางยั่งยืน ทั้งน้ีสถานศึกษาสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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2.  คุณธรรม 

 2.1 ความหมายของคุณธรรม ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคุณธรรม 
ไวดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2543: 131) ไดใหความหมายของคุณธรรม วา คุณธรรมเปนพ้ืนฐานของการ
แสดงออกเปนการกระทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้เกิดขึ้นไดเพราะจิตรูจักความจริง (truth) ความดี   
(goodness) และความงาม  (beauty) 
 ชัยพร วงศวรรณ (2538: 29) คุณธรรม หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีงามที่ไดประพฤติปฏิบัติ
จนเคยชิน เปนประโยชนตอตนเอง และสวนรวม 
 ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 22) หลักธรรมจริยาที่สรางความรูสึกของชั่วดีในทางศีลธรรม  
มีคุณงามความดี  ภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเปยมไปดวยความสุขความยินดี 
 กูด (Good. 1978: 641) ไดใหความหมายของคุณธรรมไว  2  ประการ  ดังนี้ 
  1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน 
  2. คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม  
ซึ่งเกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 116) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง  
สภาพคุณงามความดี   
 พงษศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (2532: 10) ไดใหความหมายของคูณธรรมวา หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความดีงามอันมีคาตอตนเอง ตอผูอ่ืน และเปนพฤติกรรมที่ไดกระทําดวยความพอใจ 
 สมควร บุตรดานอย (2538: 12) ไดใหความหมายของคุณธรรมวาเปนคุณงามความดีที่อยู
ในตัวมนุษย ซึ่งแสดงออกมาเมื่อถึงเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสม จะกอใหเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 7) ไดใหความหมายวาคุณธรรม หมายถึง  
สิ่งที่ปฏิบัติแลวเกิดคุณประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
 ไตตัส (Titus. 1936: 200) กลาววาคุณธรรมเปนลักษณะนิสัยที่ดีของอุปนิสัย เปนคุณภาพ
หรือนิสัยของมนุษยซึ่งคนทั่วไปชมเชยและเห็นคุณคา เปนการจัดระเบียบจนเปนนิสัยของแรงกระตุน
ทางจิตใจ เปนเจตคติ หรือรูปแบบแสดงออกซึ่งคุณคา ความดีทางศีลธรรม 
 วอลเตอร และคนอื่นๆ (Walters; et al. 1966: 801) กูด (Good. 1973: 641) และพจนานุกรม
ของลองแมน(Longman Dictionary of Contemporary English. 1978: 1226) ซึ่งใหความหมายของ
คุณธรรมไว 2 ประการ ที่สอดคลองกัน คือ 
            1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน 
            2. คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม
ซึ่งเกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม 
 กรมสามัญศึกษา (2535: 45) ใหความหมายของคุณธรรมไววา หมายถึง สิ่งที่สังคมเห็นวา
ถูกตองดีงาม  เปนความดีที่สะสมอยูในใจมนุษย 
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 วิชัย ตันศิริ (2543: 68) ใหความหมายของคุณธรรมไววา หมายถึง ขอประพฤติปฏิบัติอัน
เปนประโยชน และมีความถูกตองดีงาม 
    จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมสรุปไดวา คุณธรรม คือ ความรูสึกนึกคิดที่เปนความดีเปน
กุศล เพราะจิตรูจักความจริง ความดีงาม ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน        
 2.2  คุณลักษณะของคุณธรรม 
      กรมวิชาการ (2543: 3) ไดแบงคุณธรรมออกเปน 3 ดานคือ 
       1. ดานความรู คือ ความเขาใจในเหตุผลและสามารถแยกแยะตัดสินวาอะไรถูกตองได
ดวยการคิด 
       2. ทางดานอารมณ คือ ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับ จริยธรรม
มาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 
     3. ดานพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินการกระทํา จะถูก
หรือผิดเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากความรูและดานอารมณ และบางสวนขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน 
ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณที่รุมเราบุคคลนั้น 
 คุณธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษากําหนดไว เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.และ ปวส. 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ คือ 
           1. มนุษยสัมพันธ คือ การแสดงกิริยาทาทางสุภาพตอผูอ่ืน การพูดจาสุภาพ การชวยเหลือ
ผูอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหความรวมมือกับผูอ่ืน การชื่นชมยินดีเม่ือผูอ่ืนประสบ
ความสําเร็จ กลาวขอบคุณหรือกลาวคําขอโทษตามสถานการณ 
  2. ความมีวินัย คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและขอตกลงตาง ๆ ของสถานศึกษา
ไดแกการแตงกายถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ ตรงตอเวลา รักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดลอม
และเขารวมกิจกรรมที่ครูกําหนดและประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอันดีงาม 
            3.  ความรับผิดชอบ คือ การเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ 
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนด มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระทําของตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอตนเองและสวนรวม 
  4.  ความซื่อสัตยสุจริต คือ การพูดความจริง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนของ
ตนเอง ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมยเปนตน 
  5.  ความเชื่อม่ันในตนเอง คือ กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล กลาทักทวงในสิ่งที่
ไมถูกตอง กลายอมรับความจริง เสนอตัวเขาแขงขันหรือทาทาย กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
  6.  การประหยัด เชน การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงาน ปดน้ํา ปดไฟฟาทุกครั้ง
เม่ือเลิกใช ใชจายเงินของสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  7.  ความสนใจใฝรู เปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซักถามปญหาขอสงสัย แสวงหา
ประสบการณและคนหาความรูใหม ๆ 
  8.  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน เปนความสํานึกในการไมสูบบุหรี่ ไมด่ืมสุราและ
ของมึนเมา ไมเสพยสิ่งเสพยติดอ่ืน ๆ ไมเลนการพนัน หลีกเลี่ยงในการเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการ
เลนการพนัน 
  9.  ความรักสามัคคี คือ การไมทะเลาะวิวาท ไมสรางความเดือดรอนกับสังคมโดยรวม 
การรวมมือในการทํางาน 
  10. ความกตัญู เปนการสรางความตระหนักในพระคุณครูอาจารย มีสัมมาคารวะตอ
ครูอาจารยอยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง อาสาชวยเหลืองานครูอาจารย 
  11. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดสิ่งใหม ๆ ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มีความคิด
หลากหลายในการแกปญหา 
  12.  การพึ่งตนเอง หลังจากที่ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสามารถ
แกปญหา ทํางานที่ไดรับมอบหมาย และหารายไดพิเศษไดดวยตนเองเม่ือจําเปน 
  13.  ความอดกลั้น คือมีสติและสามารถควบคุมอารมณไดดี ควบคุมกริยามารยาทใน
สถานการณตาง ๆ ได 
  14.  มารยาทไทย  คือ การแสดงความเคารพเปนเอกลักษณสําคัญของคนไทย กิริยา
อาการ ที่ควรประพฤติปฏิบัติ อยางมีขอบเขต หรือ มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก กาละ เทศะ
และสังคม                                      
  15.  อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม และสงผลใหนักเรียนนักศึกษาเปนคนดีและมีความสุข      
 จากงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมของนักศึกษาจะเห็นไดวาคุณธรรมมีความแตกตางกันหลาย
ดานซึ่งพอสรุปไดวา คุณธรรม คือ ความรูสึกนึกคิดที่เปนความดีเปนกุศล เพราะจิตรูจักความจริง  
ความดีงาม  ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน        
 
3.  ปจจัยของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
 3.1 สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงหรือฐานะที่ไดจากการเปนสมาชิกของสังคมแตละคน
อาจมีหลายสถานภาพหรือหลายตําแหนงก็ได เชน เปนครู นักศึกษา แม ลูก ภรรยา ในเวลาเดียวกัน  
เปนตน 
 สถานภาพแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 
  1. สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด (Ascribed Status) เชน เพศ เชื้อชาติ บุตร 
ธิดา มารดา เปนตน 
  2. สถานภาพที่ไดมาดวยความสามารถ (Achived Status) เชน แพทย ครู วิศวกร
ตํารวจ เปนตน 
 ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของสถานภาพไวดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของสถานภาพวา หมายถึง ฐานะ, 
ตําแหนง หรือเกียรติยศของบุคคล 
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  สถานภาพ (Status) หมายถึง ตําแหนง หรือฐานะ ที่ไดจากการเปนสมาชิกในสังคม  
แตละคนอาจจะมีหลายสถานภาพหรือหลายตําแหนงก็ได เชน เปนครู นักศึกษา แม ลูก ภรรยา ใน
เวลาเดียวกัน   
  ประสาท หลักศิลา (2534) อธิบายวา สถานภาพ คือ ตําแหนงหรือหนาที่การงานซึ่ง
กําหนดขึ้นในโครงรูป หรือระบบของสังคม ในแตละระบบของสังคมยอมมีตําแหนงหรือสถานภาพ
ตางๆ และมีระเบียบหรือบรรทัดฐานสําหรับแนวทางปฏิบัติของตําแหนงหรือสถานภาพนั้นๆ คูกัน
ไปดวยเสมอ 
  สถานภาพของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม หมายถึง ตําแหนง หรือ,ฐานะของนักศึกษา
ชางอุตสาหกรรมของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราก 
  3.1.1 ความสําคัญของสถานภาพ                              
  สถานภาพก็คือตําแหนงของบุคคลในสังคม หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ทุกสังคมหรือกลุม
คนยอมมีตําแหนงมากมาย และบุคคลเดียวอาจดํารงตําแหนงหลายตําแหนง เชน นายก. เปนลูกชาย
ของพอ เปนนักศึกษา เปนสมาชิกของชมรม เปนตน ในสังคมเชิงซอน คือ สังคมที่ประกอบดวยคน
กลุมใหญ ๆ หลายกลุมและคนเหลานั้นมีความแตกตางกันในดานชีวิตความเปนอยู การอาชีพ และมี
อัตราการยายถิ่นฐานสูงน้ัน การปะทะสังสรรคทางตําแหนงมิใชเปนไปในทางสวนตัวและน่ีเองทําให              
“สถานภาพมีความสําคัญยิ่งตอการศึกษาทางสังคมวิทยา” เชน นิสิตใหมคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ตองติดตอกับเจาหนาที่ลงทะเบียนและอาจารยผูบรรยายตางๆ โดยที่นิสิตคนนั้นไมรูจักหรือเห็นหนา
คาตาของบุคคลดังกลาวมากอนเลย แตการดําเนินการลงทะเบียนและการเขาชั้นเรียนก็เปนไปตาม
ตําแหนง ซึ่งมีบรรทัดฐานกํากับไว เพราะฉะนั้นบรรทัดฐานหรือตําแหนงชวยใหนิสิตใหมคนนั้นรูวา
เขาควรประพฤติหรือปฎิบัติอยางไร บรรทัดฐานซึ่งเกี ่ยวพันกับสถานภาพเหลานั้นก็คือ สิทธิ 
หนาที่ อภิสิทธิ์ และภาวะจํายอม ซึ่งวินิจฉัยพฤติกรรมของมนุษยในการปะทะสังสรรคทางสังคม 
  3.1.2  สถานภาพและบทบาทหนาที่ 
  สถานภาพและบทบาทหนาที่เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เน่ืองจากสถานภาพเปนสิ่งที่
กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคล 
  สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือตําแหนงของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้นสถานภาพ
เปนสิ่งเฉพาะตัวที่ทําใหเราแตกตางจากผูอ่ืน 
  บทบาท หมายถึง การทําหนาที่หรือพฤติกรรมที่สอดคลองกับสถานภาพของตน  
ดังนั้นเม่ือทุกคนมีสถานภาพแตกตางกัน  ก็จะตองปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองใหสอดคลอง
กับสถานภาพในขณะนั้นดวย 
  สังคมวิทยาไดแบงสถานภาพออกเปน 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ 
   1.   สถานภาพโดยกําเนิด (Ascribed  status) 
   2.   สถานภาพโดยการกระทํา (Achieved  status) 
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   1. สถานภาพโดยกําเนิด (Ascribed status) เปนเรื่องของการที่บุคคลนั้นไดรับ
สถานภาพมาโดยเงื่อนไขทางชีวภาพ นั่นคือพอเกิดขึ้นมาในโลกก็ไดรับเลย ซึ่งพอแยกอธิบาย
ดังตอไปน้ี 
    1.1 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ (Kinship status) คือ บุคคลยอมมีความ
ผูกพันกับครอบครัว เชน เปนลูกของพอแม เปนพ่ีของนอง เปนตน 
    1.2 สถานภาพทางเพศ (Sex status) คือ บุคคลเกิดมาเปนเพศใด เปนชาย
หรือหญิง บุคคลนั้นก็จะยอมไดรับสถานภาพทางเพศ ซึ่งมีบทบาท (สิทธิหนาที่) ที่ตางกัน 
    1.3 สถานภาพทางอายุ (Age status) คือ บุคคลไดรับสถานภาพตามเกณฑ
อายุของตน เชน กฎหมายไทยบัญญัติไววา ชายและหญิงจะบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ 20 ปบริบูรณ  
เพราะฉะน้ันสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว กับบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ยอม
แตกตางกัน 
    1.4 สถานภาพทางเชื้อชาติ (Race status) คือบุคคลที่เกิดมาจากเชื้อชาติใด  
ก็มีสถานภาพตามบรรทัดฐานของเชื้อชาติ เชื้อชาติไทยและเชื้อชาติจีน เปนตน 
    1.5 สถานภาพทางทองถิ่น (Regional status) คือบุคคลที่เกิดมาในถิ่นฐานใด 
เชน คนที่เกิดมาในภาคเหนือของไทย ก็ไดรับสถานภาพเปนคนเหนือ คนที่เกิดภาคใตก็ไดรับ
สถานภาพเปนคนใต เปนตน 
    1.6 สถานภาพทางชนชั้น (Class status) คือบุคคลที่เกิดมาจากครอบครัว
ของชนชั้นสูง คือ มีฐานะดี ยอมไดรับการศึกษาสูงอีกดวย และไดรับสถานภาพเปนชนชั้นสูง 
   2.  สถานภาพโดยการกระทํา (Achieved status) 
   สถานภาพประเภทนี้เปนสถานภาพที่ไดมาภายหลัง อันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
ความสําเร็จของการกระทํา  ดังตอไปน้ี 
              2.1 สถานภาพทางสมรส (Marital status) คือบุคคลจะไดรับสถานภาพของ
ความเปนสามี-ภรรยา ภายหลังที่ไดทําการสมรสแลว 
              2.2 สถานภาพทางบิดา มารดา (Parental status) คือบุคคลจะไดรับสถานภาพ
ของความเปนบิดา-มารดา  ก็ตอเม่ือบุคคลนั้น ๆ มีบุตร 
           2.3 สถานภาพทางการศึกษา (Educational status) บุคคลที่ไดรับการศึกษา
สูง ๆ เชน ในชั้นอุดมศึกษา ยอมไดรับสถานภาพทางการศึกษาตามวุฒิที่ตนไดมา เชน เปนบัณฑิต  
เปนมหาบัณฑิต  เปนดุษฎีบัณฑิต   
             2.4 สถานภาพทางอาชีพ (Occupationall status) สังคมประชาธิปไตย
เปดโอกาสสถานภาพตามประเภทอาชีพ เชน ชางฝมือ  เปนหมอ  เปนทหาร เปนตน  
             2.5 สถานภาพทางการเมือง (Political status) บุคคลที่สนใจและอยูในวง
การเมืองยอมไดรับสถานภาพทางการเมือง เชน เปนสมาชิกของพรรค   
 ดังนั้นพอสรุปไดวาสถานภาพ หมายถึง ตําแหนง หรือฐานะของบุคคลในสถาบันสังคมหนึ่ง ๆ 
ตําแหนงทางสังคม  หรือสภาพจะเปนเครื่องบอกใหทราบวาใครเปนใครในสถาบันนั้น ๆ  
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         3.2  เจตคติ (Attitude)  
        3.2.1 ความหมายของเจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่คอนขางถาวรตอสิ่งเรา (สิ่งของ)  
เหตุการณ สถานการณ ประสบการณ ฯลฯ ที่เรารูจักหรือเขาใจ แลวมีแนวโนมใหเรามีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความรูสึกนั้น   
  สุชา จันทรเอม และ สุรางค จันทรเอม (2547: 104) ใหความหมายเจตคติ คือความรูสึก 
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไปใน
ทํานองที่พึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
  สงวนศรี วิรัชชัย (2548: 61) ใหความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขาใจ
และความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ(วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมี
แนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู 
  ชม ภูมิภาค (2525: 64) ใหความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิดความรูสึกตอ
บางสิ่งบางอยาง คําจํากัดความเชนนี้มิใชคําจํากัดความเชิงวิชาการมากนักแตหากเราจะพิจารณา
โดยละเอียดแลวเราก็พอจะมองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดูเม่ือพูดวาคือความรูสึกตอ
สิ่งนั้น ก็หมายความวาเจตคตินั้นมีวัตถุ วัตถุที่เจคติจะมุงตรงตอน้ันจะเปนอะไรก็ไดอาจจะเปนบุคคล 
สิ่งของ สถานการณ นโยบายหรืออ่ืนๆ อาจจะเปนไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม ดังน้ันวัตถุแหงเจต
คตินั้นอาจจะเปนอะไรก็ไดที่คนรับรูหรือคิดถึงความรูสึกเชนน้ีอาจจะเปนในดานการจูงใจหรือ
อารมณและเชนเดียวกันแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูไดจากพฤติกรรม ตัวอยางเชน เจคติตอศาสนาหาก
เปนเจตคติที่ดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรูสึกวาศาสนาหรือวัดนั้นจะเปนสิ่งจรรโลง
ความสงบสุข เรายินดีบริจาคทําบุญรวมกับวัดเราจะพูดไดอีกอยางหน่ึงวาเปนความพรอมที่จะถูก
กระตุนดวยวัตถุ 
  คอลลินส (Collins. 1970: 68) ใหความหมายเจตคติ คือการที่บุคคลตัดสินในสิ่งตางๆ
วาดี –ไมดี เห็นดวย-ไมเห็นดวย ยอมรับได-ยอมรับไมได 
  โรคีค (Rokeach. 1970: 10) ใหความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจัดระเบียบ
ของความเชื่อที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดหรือสถานการณหน่ึงสถานการณใดผลรวมของความเชื่อน้ีจะเปน
ตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฎิกริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ 
  ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ ซึ่งแสดง
ออกมาเปนพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไมชอบ อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่งใดๆ ใน
ลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู และทําใหจะเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลใน
การที่จะมีปฎิกริยาตอบสนอง  
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  3.2.2 องคประกอบของเจตคติ 
  องคประกอบของเจตคติที่สําคัญ 3 ประการ คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2549)  
      1.  การรู (Cognition) ประกอบดวยความเชื่อของบุคคลที่มีตอเปาหมายเจตคติ 
เชน ทัศนคติตอลัทธิคอมมิวนิสต สิ่งสําคัญขององคประกอบนี้ก็คือ จะประกอบดวยความเชื่อที่ได
ประเมินคาแลววานาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ ดีหรือไมดี และยังรวมไปถึง ความเช่ือในใจวาควรจะมี
ปฏิกริยาตอบโตอยางไรตอเปาหมายทัศนคตินั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้น การรูและแนวโนม
พฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธอยางใกลชิด 
      2.  ความรูสึก (Feeling) หมายถึง อารมณที่มีตอเปาหมาย เจตคตินั้น เปาหมาย 
จะถูกมองดวยอารมณชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ สวนประกอบดานอารมณ ความรูสึกนี้เอง
ที่ทําใหบุคคลเกิดความดื้อดึงยึดม่ัน ซึ่งอาจกระตุนใหมีปฎิกริยาตอบโตได หากมีสิ่งที่ขัดกับความรูสึก
มากระทบ  
      3.  แนวโนมพฤติกรรม (Action Tendency) หมายถึง ความพรอมที่จะมี
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเจตคติ ถาบุคคลมีเจตคติที่ดีตอเปาหมาย เขาจะมีความพรอมที่จะมีพฤติกรรม
ชวยเหลือหรือสนับสนุนเปาหมายนั้น ถาบุคคลมีเจตคติในทางลบตอเปาหมาย เขาก็จะมีความพรอม
ที่จะมีพฤติกรรมทําลาย หรือทําราย เปาหมายนั้นเชนกัน 
  3.2.3  การเกิดเจตคติ  
                 เจตคติเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใชเปนสิ่งมีติดตัวมาแตกําเนิด หากแตวาจะ
ชอบหรือไมชอบส่ิงใดตองภายหลัง เม่ือตนเองไดมีประสบการณในสิ่งน้ันๆ แลว ดังน้ันจึงพอสรุปได
วาเจตคติเกิดขึ้นจากเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี       
                  1.  การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณหลายๆ อยาง 
                  2.  เกิดจากความรูสึกที่รอยพิมพใจ 
                  3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น 
  ชม ภูมิภาค (2546) ไดอธิบายเรื่องการเกิดเจตคติวาเกิดจากการเรียนรูและโดยมากก็
เปนการเรียนรูทางสังคม(Social Learning) ดังนั้นปจจัยที่ทําใหเกิดเจตคติจึงมีหลายประการ เชน 
   1.  ประสบการณเฉพาะ เม่ือคนเราไดรับประสบการณตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจจะมี
ลักษณะในรูปแบบที่ผูไดรับรูสึกวาไดรางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณที่ผูรูสึกเกิดความพึงพอใจ
ยอมจะทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอสิ่งน้ันแตถาเปนประสบการณที่ไมเปนที่พึงพอใจก็ยอมจะเกิดเจตคติที่
ไมดี 
   2.  การสอน การสอนนั้นอาจจะเปนทั้งแบบที่เปนแบบแผนหรือไมเปนแบบแผนก็
ไดซึ่งเราไดรับจากคนอื่น องคการที่ทําหนาที่สอนเรามีมากมายอาทิเชน บาน วัด โรงเรียน 
สื่อมวลชนตางๆ เรามักจะไดรับเจตคติที่สังคมมีอยูและนํามาขยายตามประสบการณของเราการสอน
ที่ไมเปนแบบแผนนั้นสวนใหญเร่ิมจากครอบครัวตั้งแตเด็กๆมาแลวพอแมพ่ีนองมักจะบอกเราวาสิ่งน้ัน
ไมดีสิ่งนี้ไมดีหรือใครควรทําอะไรมีความสําคัญอยางไร การสอนสวนมากเปนแบบยัดทะนานและมัก
ไดผลดีเสียดวยในรูปแบบการปลูกฝงเจตคติ 
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   3.  ตัวอยาง(Model)เจตคติบางอยางเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณ
ตางๆ เราเห็นคนอ่ืนประพฤติ เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเปนรูปของเจตคติถาเรา
ยอมรับนับถือหรือเคารพคนๆนั้นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเขาใจ เชน เด็กชายแดง
เห็นบิดาดูรายการกีฬาทางโทรทัศนประจําเขาก็จะแปลความหมายวากีฬานั้นเปนเร่ืองนาสนใจและ
จะตองดูหรือถาเขาเห็นพอแมระมัดระวังตอชุดรับแขกในบานมากกวาของที่อยูในสนามหญาหลัง
บานเขาก็จะเกิดความรูสึกวาของในบานตองระวังรักษาเปนพิเศษซึ่งการเรียนรูเชนน้ีพอไมไม
จําเปนตองพูดวาอะไรเลย เด็กจะเฝาสังเกตการณปฏิบัติของพอแมตอบุคคลอื่นอยางถี่ถวนจะเรียนรู
วาใครควรคบใครควรนับถือ ใครไมควรนับถือ 
   4.  ปจจัยที่เกี่ยวกับสถาบัน ปจจัยทางสถาบันมีอยูเปนอันมากที่มีสวนสราง
สนับสนุนเจตคติของเราตัวอยางเชน การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ การแตงกายของคนในสถานการณ
ทางสังคมตางๆ เปนสิ่งใหแนวเจตคติของคนเราเปนอันมาก 
  สภาวะที่มีผลตอการกอเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอยาง อาทิ เชน 
   ประการแรก ขึ้นอยูกับการที่เราคิดวาเราเปนพวกเดียวกัน (Identification)เด็กที่
ยอมรับวาตนเองเปนพวกเดียวกับพอแมยอมจะรับเจตคติของพอแมงายขึ้น หรือที่โรงเรียนหากเด็ก
ถือวาครูเปนพวกเดียวกับตนเด็กยอมจะรับความเชื่อถือหรือเจตคติของครู 
             ประการที่สอง ขึ้นอยูกับวาเจตคตินั้นคนอ่ืนๆ เปนจํานวนมากเชื่ออยางนั้นหรือคิด
อยางนั้น(Uniformity)การที่เราจะมีเจตคติเขากลมเกลียวเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดนั้นอาจจะมี
สาเหตุอ่ืนอีกเชนโอกาสที่จะไดรับเจตคติแตกตางไปนั้นไมมีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไมเห็น
ดวยกับสวนใหญเราเกิดความรูสึกวาสวนใหญปฏิเสธเรานอกจากนี้ประการที่สามการที่เรามีเจตคติ
ตรงกับคนอื่นทําใหเราพูดติดตอกับคนอื่นเขาใจ เม่ือเราเจริญเติบโตจากเด็กเปนผูใหญนั้นแนที่สุดที่
เราจะพบความแตกตางของเจตคติมากมาย ในบานนั้นนับวาเปนแหลงเกิดเจตคติตรงกันที่สุดแตพอ
มีเพ่ือนฝูงเราจะเห็นวาเจตคติของเพ่ือนฝูงและของพอแมของเขาแตกตางกันบาง ในโรงเรียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการศึกษาชั้นสูงเราจะพบความแตกตางของเจตคติมากมายดังน้ันเราจะ
เห็นไดวาเจตคติแรกๆที่เราไดรับนั้นคอนขางจะคงทนถาวร เจตคตินั้นมักจะสามารถนําไปใชกับ
สถานการณใหมที่คลายกันเชน คนที่มีพอดุดันเขมงวดเขาจะเกิดความมุงรายตอพอ อาจจะคิดวา
ผูบังคับบัญชานั้นดุดันเขมงวดและเกิดความรูสึกมุงรายตอผูบังคับบัญชาก็ไดหรือคนงานที่ไมชอบ
หัวหนางานอาจจะนําความไมชอบน้ันไปใชตอบริษัทหรือเกลียดบริษัทไปดวย 
  3.2.4 ลักษณะของเจตคติมี 4 ประการ คือ 
                 1. เจตคติ เปนสภาวะกอนที่พฤติกรรมโตตอบ (Predisposition to Respond) 
ตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะหรือจะเรียกวาสภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
                 2.  เจตคติจะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (Persistence Overtime) แตมิได
หมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  
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                 3.  เจตคติ เปนตัวแปรหนึ่ง นําไปสูความสอดคลองระหวาง พฤติกรรม 
ความรูสึกนึกคิดไมวาจะเปนการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่จะตอง
เผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
                 4.  เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทําใหบุคคลประเมินผล หรือ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย  
                 เจตคตินับวาเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานอยางหนึ่ง นอกจากความพรอม
และการจูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลทั้งน้ีเพราะเจตคติเปนตน
กําเนิดของความคิดและการแสดงการกระทําออกมานั่นเอง 
               กลาวโดยสรุป เจตคติ เปนลักษณะทางจิตของบุคคลที่เปนแรงขับแรงจูงใจของ
บุคคล แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางตอตานหรือสนับสนุน ตอสิ่งน้ันหรือสถานการณ
นั้น ถาทราบทัศนคติของบุคคลใดที่สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได โดยปกติคนเรามัก
แสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติที่มีอยู  
                หนาที่และประโยชนของเจตคติ Katz (นพมาศ ธีรเวคิน. 2534: 130; อางอิงจาก Katz. 
n.d.) มองวาเจตคติมีประโยชนและหนาที่ คือ 
         1. เปนประโยชนโดยการเปนเครื่องมือ ปรับตัว และเปนประโยชนในการใชเพ่ือ
ทําการตางๆ 
         2. ทําประโยชนโดยการใชปองกัน สภาวะจิตใจ หรือปกปองสภาวะจิตของบุคคล 
(Egodefensive function) เพราะความคิด หรือความเชื่อบางอยาง สามารถทําใหผูเชื่อ หรือคิดสบาย
ใจ สวนจะผิดจะถูกเปนอีกเรื่องหน่ึง  
         3.  เจตคตทิําหนาที่แสดงคานิยม ใหคนเห็นหรือรับรู (Vaue Expressive Function)   
         4. มีประโยชนหรือให ทางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผูคนและสิ่งตางๆ 
         5. ชวยใหบุคคลมีหลักการและกฎเกณฑในการแสดงพฤติกรรมหรือชวยพัฒนา
คานิยมใหกับบุคคล การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีตอบุคคล สถานการณตางๆในสังคม จะเปนสิ่งที่ชวย
ใหบุคคลสามารถประเมินและตัดสินไดวาควรจะเลือกประพฤติอยางไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
  ชม ภูมิภาค (2546) กลาววาหนาที่ของเจตคติ เจตคติทําหนาที่เกี่ยวกับการรับรูอยู
มาก เจตคติมีสวนกําหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี้ยังทําหนาที่อ่ืนๆ อีกเชน 
   1. เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 
   2.  ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้น 
   3. ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชัยที่วางไว 
  3.2.5  การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
  สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2547) กลาววา ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองมาจาก  
                1. การชักชวน (Persuasion) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหมได
หลังจากที่ไดรับคําแนะนํา บอกเลา หรือไดรับความรูเพ่ิมพูนขึ้น 
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                2. การเปลี่ยนแปลงกลุม (Group Change) ชวยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได 
                3. การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เปนการชักชวนใหบุคคลหันมาสนใจ
หรือรับรูโดยการสรางสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ขึ้น  
                 สิ่งที่มีอิทธิพลตอเจตคติ คือ 
                  1. บิดา มารดา ของเด็ก 
                  2.  ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม 
                  3.  การศึกษาเลาเรียน 
                  4. สิ่งแวดลอมในสังคม 
                  5.  การพักผอนหยอนใจที่แตละคนใชประจําตัว 
  3.2.6 การแกไขเจตคติหรือวิธีสรางเจตคติ 
                 เจตคติเปนเรื่องที่แกไขไดอยากถาจําเปนจะตองชวยแกไขเปลี่ยนเจตคติของคนอาจ
ใชวิธีเหลานั้น คือ 
                  1.  การคอย ๆ ชื้นลงใหเขาใจ 
                  2.  หาสิ่งเราและสิ่งจูงใจอยางเขมขนมายั่วยุ 
                  3.  คบหาสมาคมกับเพ่ือนดีดี 
                  4.  ใหอานหนังสือดีมีประโยชน 
                  5.  ใหลองทําจนเห็นชอบแลวกลับตัวดีเอง 
               ชม ภูมิภาค (2546) ไดอธิบายวาเจตคติเปลี่ยนแปลงได ปจจัยที่จะชวยใหเจตคติ
เปลี่ยนแปลงไดมีหลายประการเชน 
                1.  ความกดดันของกลุม (Group Pressure) หากกลุมจะสามารถใหรางวัลหรือ
ลงโทษไดยอมจะมีแรงกดดันมากในการที่จะกดดันทิศทางเจตคติของเราสิ่งยั่วยุที่เปนรางวัลนั้น
ไดแกความเปนผูมีคนรูจักมากการเลื่อนตําแหนงการงาน สัญลักษณของการยอมรับนับถือเปนตน 
สวนสิ่งยั่วยุที่เปนการลงโทษก็เชน การเสียเพ่ือนฝูง เสียชื่อเสียง เสียตําแหนงเปนตน ยิ่งเรามี
ความผิดปกติไปจากกลุมเทาใดแรงบีบบังคับของหมูมีมากเทาใดหรือยิ่งหมูกลุมน้ัน ยิ่งเราตองการ
เปนสมาชิกของหมูใด แรงบีบบังคับของหมูยอมมีมากเทานั้นหรือยิ่งหมูกลุมตองการเรามากเทาใด
กลุมก็ยิ่งตองการใหเราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุมเทานั้น กลุมที่มีเกียรติศักดิ์หรือศักดิ์ศรีต่ําในหมู
อาจจะกระทําผิดแปลกไปไดบาง แตยิ่งมีตําแหนงสูงหรือศักดิ์ศรีสูงแลวกระทําผิดมาตรฐานเพียงนิด
เดียวแรงกดดันของหมูจะเกิดขึ้นทันทีเพ่ือใหปฏิบัติอยูในแนว 
               นอกจากนี้แรงกดดันของกลุมจะมีมากก็คือ การที่ไมมีมาตรฐานอื่นที่จะปฏิบัติหรือมี
นอยทางที่จะเลือกหรือเราไมมีความรูมากมายนักในเรื่องนั้นบุคคลมักจะเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเจต
คติหากกลุมของเขาที่ยึดอยูเปลี่ยนแปลงไปตัวอยางเชน กรรมกร แรกๆ อาจไมสนใจกันรวมเปน
สมาคมแตตอมาหากรูวาคนอื่นๆ ในกลุมรับฟงความคิดเห็นนั้น เขาก็อาจเปลี่ยนความคิดยิ่งกลุมมี
ความเปนเอกภาพเทาใดแรงกดดันของกลุมยิ่งมีผลเทานั้นเรื่องอํานาจของความกดดันของกลุมอันมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเปนไปได 4 กรณีคือ 
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               1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุมและยึดม่ันในเจตคติของเราและเรา
อาจจะกาวราวยิ่งขึ้นหากเราเชื่อวากลุมไมมีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีตอกลุมอ่ืน
มากกวา 
               1.2 เราอาจจะไมเปลี่ยนแปลงตอเจตคติของเราแตเราปฏิบัติตามกลุมเพราะ
เหตุผลภายนอกอยางอ่ืนโดยถือวาเปนสวนตัวและเราไมเห็นดวยแตสวนรวมทําเชนน้ันก็ตองปฏิบัติ
ตาม 
               1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุมเพียงผิวเผิน ภายในสวนลึกของ
จิตใจเราไมยอมเปลี่ยนแตพอเราออกไปอยูกลุมอ่ืนเราจะไดเห็นวาเราเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
               1.4 เราอาจจะนําเอาบางสวนของบรรทัดฐานของกลุมมาผนวกกับความเชื่อ
ของเราและปฏิเสธบางสวน 
           2.  ประสบการณที่นาพึงพอใจหรือไมนาพึงพอใจ เราอาจเปลี่ยนแปลงเจตคติไป
ไดเม่ือไดรับประสบการณที่นาพอใจหรือไมนาพอใจเชน นายแดงเขาทํางานบริษัทหนึ่งเพราะเขาเชื่อ
วาจะมีความกาวหนาแตพบวาหัวหนาของเขาเปนคนขี้อิจฉาเม่ือเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพ่ือ
ปฏิบัติหัวหนาอาจจะเห็นวาการเสนอแนะของเขาเชนนั้นทําใหฐานะของเขาสั่นคลอนและนอกจากนั้น
ยังทราบดีวาเพื่อนรวมงานของเขาไปฟองแกหัวหนางานบอยๆเขาจึงอาจเปลี่ยนเจตคติไปอีกแบบ
หนึ่งคือมองไมเห็นความกาวหนาในการทํางานกับบริษัทนี้ เชนนี้เปนตน 
                   3.  อิทธิพลของกลุมบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีชื่อเสียงในความหมายนี้อาจจะ
เปนเพ่ือนซ่ึงเรานับถือความคิดของเขาหรืออาจจะเปนผูเชียวชาญทางดานความพิเศษตางๆ ตัวอยางที่
เห็นไดชัดในเร่ืองนี้ก็คือ การโฆษณา ซึ่งมักจะใชคนมีชื่อเสียงไปยุงเกี่ยว เชน ดาราภาพยนตรชื่อดัง
คนนั้นใชสบูยี่หอน้ันๆเปนตน 
         3.3  กิจกรรมของนักศึกษา   
  3.3.1 ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
กิจกรรมนักศึกษาดังนี้ 
  กูด (Good. 1978: 562-563) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาเปนแผนกิจกรรมและดําเนินงาน  
ซึ่งนักศึกษาหรือสถาบันจัดขึ้น  เพ่ือสรางความสนุกสนาน เพ่ิมพูนความรู และสงเสริมพัฒนาการใน     
ดานตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสนใจ ความสามารถ แตไมมีการใหหนวยกิจ และ
จัดหาเงินมาดําเนินการเอง โดยอยูในความควบคุมแนะนําของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตองอยู
บนรากฐานหรือแนวทางที่จะดําเนินการไปสูเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไว  
  เจคอบสัน (Jacobson. 1963: 272) ไดกลาววา กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาถูกเรียกชื่อ 
ตางๆ กัน เชน กิจกรรมรวมหลักสูตร (Co-curricular Activities) กิจกรรมพิเศษ (Special Activities)  
กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมนักเรียน (Student Activities) เปนตน 
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  วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528: 130-131) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้น
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับใหทุกคนตองศึกษาตามหลักสูตร โดย
ไมถือวาเปนสวนหน่ึงของผลการศึกษาเปนงานที่สถาบันจัดใหแกนักศึกษา หรือสงเสริมใหนักศึกษา
จัดขึ้นเองเพ่ือพัฒนาตัวนักศึกษาในดานตาง ๆ  
  ดังน้ัน กิจกรรมนักศึกษาจึงหมายความถึง กิจกรรมทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยจัดใหแก
นักศึกษา หรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดกันขึ้นเองตามความสนใจและดวยความสมัครใจของนักศึกษา
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ดาน นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับตามหลักสูตร โดยไมถือวาเปนสวนหนึ่ง 
ของผลการศึกษา กรงานที่จัดขึ้นตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดรับความ
เห็นชอบ การดูแลเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหาร  
   3.3.2  นโยบายของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
  กิจกรรมนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการบริหารกิจกรรม
นักศึกษา โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายที่แนนอน ดังน้ัน เพ่ือใหการพัฒนาเยาวชนขอรัฐบาลและ
เอกชน เปนไปอยางมีเปาหมาย สอดคลองกัน รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายเยาวชนแหงชาติไวดังน้ี 
(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2527: 2518) 
              1. ปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยของประเทศยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบปราะชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีความสํานึกนิยมภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยรวมกัน ตลอดจนรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณประจําชาติ 
     2.  เรงเราความปรารถนาอันบริสัทธิ์ของเยาวชน ในอันที่จะมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาสังคมใหบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลด
ความขัดแยงในกลุมเยาวชน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมดวยความสมานฉันท เคารพในความ
คิดเห็นและไมละเมิดในเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของผูอ่ืน แกไขปญหาดวย สติปญญาอยางสันติโดย
ยึดสายกลางและประสานประโยชน 
     3.  สงเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งทางการ จิตใจ และปญญาเพื่อใหพรอมที่จะพัฒนา
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม และคุณธรรมของเยาวชนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ 
     4.  ปลูกฝงใหเยาวชนมีบุคลิกภาพดี มีจิตใจเขมแข็ง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
รักเหตุผล ยึดมั่นในระเบียบวินัยและความสามัครคี มีน้ําใจนักกีฬา อดทน เสียสละ เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
รูจักการทํางานรวมกัน ขยันหม่ันเพียร ประหยัด สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอ สังคมมี
ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
     5.  สงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันของเยาวชนใหอยูในศีลธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนาที่นับถือ มีความสุจริต ยุติธรรมและประพฤติตนตามควรแกวัยเพ่ือเปนรากฐานแหง 
ความรวมเย็นเปนสุขในสังคม 
     6.  กระตุนใหเยาวชนเปนผูใฝหาความรูเสมอ สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนรูจักใชและสงวนทรัพยากรธรรมชาติรูจัก
จัดระบบ เศรษฐกิจของตนเอง และประกอบสัมมาชีพตามสภาพของทองถิ่น 
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     7.  สนับสนุนใหเยาวชนรูจักคุมครองปองกันตนเองจากอบายมุขและสิ่งแวดลอมที่
ไมเหมาะสมตอชีวิตและเปนภัยตอสังคม เสริมสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และสถานที่พักผอนหยอนใจ
อันเหมาะสม เปนการลดปญหาความเครียดทางจิตใจตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือแกไขปญหา
เยาวชนดานตาง ๆ 
      8.  ใหการสงเคราะห บําบัดรักษาและคุมครองแกเยาวชนที่ทุพพลภาพ ไรหรือ
เสมือนไรความสามารถ พิการ กําพรา อนาถา ไรที่พ่ึง และติดยาเสพติดใหสามารถเปนที่พ่ึงของ
ตนเองไดและเปนพลเมืองดี ใหการอบรม สงเคราะหและเกื้อกูลในสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแก
เยาวชนที่ขาดแคลน คุมครองการใหแรงงานเด็กและเยาวชน สตรี ใหเกิดผลอยางจริงจัง 
      9.  สงเสริมมิตรภาพ และความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนในประเทศและตางประเทศ
ตามนโยบายของรัฐ เพ่ือความมั่นคงและกาวหนาของภูมิภาคตลอดจนสรางสันติสุขของโลก 
  3.2.3  วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
  กิจกรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิตนักศึกษา ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา  
ใหเปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนในการแสดง
ความสามารถ การตัดสินใจ การทํางาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และรูจักการเปนผูนํา ผูตามที่ดี ใน
สังคมของนักศึกษาเอง 
  เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนีกศึกษา
ไดทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดมีบันทึกขอความที่ ทม . 0202/ว. 41 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2521 ถึง 
อธิการบดีและผูอํานวยการสถาศึกษาเอกชน แจงใหสถาบันศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทุกแหง 
ถือปฏิบัติตามวัตถุประสงคเหมือนกันหมดดังตอไปน้ี (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 3-12) 
           1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา 
           2.  เพ่ือสงเสริมความสามัครคีใหหมูนักศึกษา 
           3.  เพ่ือสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในดานวิชาการประสบการวิชาชีพชั้นสูง
แกนักศึกษา 
           4.  เพ่ือปลูกฝงรักษาไวซึ่งคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณอันดีงาม
ของชาติ 
           5.  เพ่ือสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
           6.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน 
           7.  เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากนี้กิจกรรมนักศึกษาจะดําเนินไปไมไดถาไมมีวัตถุประสงคที่แนนอนวัตถุประสงค
เปนเสมือนทิศทางการดําเนินการทั้งหลาย พอไดสรุปจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมนักศึกษาให 
สมบูรณ จะตองมีจุดมุงหมาย ดังนี้คือ 
           1.  เพ่ือเปนการเตรียมตัวนักศึกษาสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
           2.  เพ่ือสงเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
           3.  เพ่ือใหรูจักวิธีการทํางานรวมกัน 
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           4.  เพ่ือเพ่ิมพูนความสนใจของนักศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
           5.  เพ่ือใหสํานึกในการปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบแบบแผนตางๆ 
           6.  เพ่ือพัฒนาความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
           7.  เพ่ือสงเสริมแรงขับที่เปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษา11 
           8.  เพ่ือพัฒนาความสามัคคีในมหาวิทยาลัย 
  3.2.4  ขอบขายการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
  การจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น ตองอยูบนรากฐานที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ไดกําหนดไวภายใตระเบียบขอบังคับของสถาบันการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดขอบขาย
การดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาไว ดังนี้ 
           1.  กิจกรรมนักศึกษาจะตองเกี่ยวของกับการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญ
ประโยชน สวนกิจกรรมดานวิชาการจะตองเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ โดยไมเกี่ยวของ 
กับการเมือง และเปนกิจกรรมภายในสถาบันเทานั้น 
           2.  กิจกรรมนักศึกษาจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
           3.  กิจกรรมนักศึกษาจะตองทําในสถานศึกษาเทานั้น การจัดนอกสถานศึกษาจะ 
ตองไดรับอนุญาตจากสถาบันกอน 
         4.  การไปพัฒนาทองถิ่นหรือชนบท จะทําไดตอเม่ือเปนการรวมมือกับหนวย
ราชการหรือเปนโครงการของราชการเทานั้น 
         5.  กิจกรรมนักศึกษาจะตองเปนกิจกรรมที่สรางเสริมทักษะ ความรู และประสบการณ
ทางวิชาการอยางแทจริง  โดยใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของคณะที่จัดสอนวิชาการดานนั้น ๆ  
 
4.  การวัดและประเมินคุณธรรม 
 การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือ
เหตุการณอยางมีกฎเกณฑ  เพ่ือใหไดขอมูลที่แทนปริมาณ  หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด 
 อีเบล (Ebel. 1972: 557)  กลาววา  การวัดผลหมายถึง  กระบวนการในการกําหนดจํานวน
ใหแกแตละสมาชิกที่อยูในกลุมสิ่งของหรือบุคคลที่ตองการวัด เพ่ือบงชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของ
คุณลักษณะที่จะวัดของหรือสิ่งของบุคคลนั้นๆ 
 อีเบล และไฟรสไบย (Ebel; & Frisbie. 1986: 14) กลาววา การวัดผลเปนการกําหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
 เคอรลิงเจอร (Kerlinger. 1986: 391) กลาววา การวัดผลเปนการกําหนดจํานวนใหกับวัตถุ
หรือเหตุการณตามกฎเกณฑที่วางไวโดยคําวาจํานวน (numerals) นี้หมายถึงสัญลักษณที่เปนตัวเลข
เชน 1,2,3,4 เปนตน ซึ่งที่แทจริงตัวเลขเหลานี้ไมไดมีความหมายเชิงปริมาณหรือคุณภาพในตัวมัน
เองแตอยางใดจะมีความหมายก็ตอเม่ือไดกฎเกณฑ (rule) ขึ้นเชน เพศชายใหเปนเลข 1 เพศหญิง
ใหเปนเลข 2 หรือกําหนดปริมาณมากที่สุดเปน 5 มากใหเปน 4 ปานกลางใหเปน 3 นอยใหเปน 2 
นอยที่สุดใหเปน 1 เปนตน 



39 
 

 การประเมินคุณธรรม หมายถึง การตัดสินคุณคาหรือขอมูลที่ไดจากการวัดโดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 17) กลาววาการประเมินผลเปนกระบวนการในการตัดสิน
คุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีหลักเกณฑเพ่ือสรุปวาสิ่งนั้นดี-เลว ปานใด 
 อุทุมพร จามรมาน (2530: 6) กลาววาการประเมินผลเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่วัดตาม
เกณฑภายในและภายนอก 
 สาคร ใจเด็จ (2552: 13-15, 22-23) การวัดคุณธรรมจริยธรรม เปนการวัดคุณสมบัติภายใน
ตัวบุคคลซึ่งไมสามารถวัดใหไดผลเหมือนกับการวัดน้ําหนักหรือสวนสูง ในการวัดคุณธรรมจะตอง
นิยามคุณธรรมที่จะวัดใหชัดเจนแลวแยกเปนพฤติกรรมการแสดงออกตางๆใหครอบคลุมและเปน
ปรนัย ดังน้ันการใชวิธีการวัดที่เหมาะสมและใชเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพในการทําการวิจัย ก็จะ
เพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับการวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ ไดแบงรูปแบบ
ของการวัด คุณธรรมจริยธรรมออกเปน 3 แบบ ดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543ก:
188-209) 
  1. การวัดเนื้อหาคุณธรรม เน้ือหาหรือความรู (Knowledge) ในที่นี้หมายถึง เนื้อหา
ของคุณธรรมที่โรงเรียนหรือสังคมกําหนดไวและนําเนื้อหานั้นใหคนในสังคมนําไปประพฤติปฏิบัติกัน
และเมื่อปฏิบัติแลวจะทําใหคนในสังคมอยูไดอยางมีความสุขทั้งตนเองและผูอ่ืน การสรางขอสอบ
แบบนี้อาจเปนการอธิบาย เติมคํา จับคู หรือเลือกตอบก็ได แลวแตจุดประสงคของการสอบ 
  2.  การวัดความรูสึกทางคุณธรรม ความรูสึกเปนพ้ืนฐานอันหนึ่งที่ มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริงๆ แลวเนนการแสดง การตัดสินใจลงมือกระทําเม่ือพบกับปญหาจริยธรรมซึ่ง
การตัดสินนั้นแสดงวาตองมีพ้ืนฐานความรูสึกมากอน ถาเรามีจุดประสงคเพ่ือตองการดูวาความรูสึก
ทางคุณธรรมของคนนั้นมีมากนอยเพียงใด ก็สามารถสรางเครื่องมือวัดดูกอนไดซึ่งสามารถเอาผล
ของความรูสึกไปพยากรณการแสดงออกมาทางคุณธรรมไดบาง ความรูสึกทางจริยธรรมบางที่
เรียกวาเจตคติตอจริยธรรม คือมีคุณธรรมเปนเปาความรูสึกตอเปาซึ่งเปนคุณธรรม เรียกวา เจตคติ
ตอคุณธรรมไดเชนกัน การวัดแบบนี้วิธีการของการวัดเจตคติก็ได นั่นคือ กําหนดเปาซึ่งเปนคุณธรรม
แลวเขียนขอความแสดงความรูสึกตอเปา 
   3.  การวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางคุณธรรม ดานนี้เปนการวัดคุณธรรมไดตรงจุด
ที่สุด เพราะคุณธรรมมองในแงการพิจารณาตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เม่ือพบสภาพ
ความขัดแยงทางคุณธรรมขึ้นมา การตัดสินใจจึงตองใชคานิยมหรือคุณธรรมระดับหน่ึงแลวแตมโน
ธรรมหรือจิตสํานึกที่สั่งสมอยูในใจคนนั้นการวัดการกระทําจึงสามารถทําไดหลายแบบ 
          3.1 การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตเปนการเฝามองดูอยางมีจุดมุงหมาย เครื่องมือ
ที่สําคัญจึงเปนตานั่นเองตากับการรับรูจะตองมีความเที่ยงตรงสามารถจําแนกพฤติกรรมของผูที่ถูกสังเกต
ไดอยางดี สิ่งที่จะชวยในการสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ บัตรรายการ ในบัตรรายการนี้จะมีพฤติกรรมที่
ตองสังเกตไวจํานวนหนึ่ง การสังเกตที่ดีจะตองพยายามไมใหผูสังเกตรูตัวและควรกําหนดระยะเวลา
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ใหเหมาะสมจึงจะดี การสังเกตพฤติกรรมทางคุณธรรมใดควรวิเคราะหแยกแยะพฤติกรรมทั้งดีและ
ไมดีในการแสดงออกทางคุณธรรมน้ัน การสังเกตถามีผูสังเกต 2 คน ขึ้นไปก็จะดีเพ่ือจะนําผลของ
การสังเกตมาตรวจสอบ วาผลการสังเกตสอดคลองกันหรือไม ถาผลการสังเกตไมสอดคลองกันถือวา
การสังเกตไมคนใดคนหนึ่งจะตองคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง จึงควรระวัง 
             3.2 การสัมภาษณ การสัมภาษณ หมายถึง การพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมาย 
เครื่องมือสําคัญจึงเปนปากแตตองพูดได ถาพูดไมไดก็สัมภาษณไมได จุดมุงหมายในที ่นี ้คือ
ตองการทราบพฤติกรรมทางคุณธรรมจากผูถูกสัมภาษณ เพ่ือชวยใหการสัมภาษณเปนมาตรฐาน
มากขึ้น จึงควรมีขอคําถามไวกอนและถามเนนประเด็นที่เราตองการศึกษาถาผูตอบเลี่ยงไปทาง
อ่ืนผูสัมภาษณพยายามตะลอมเขาสูจุดหมายที่ตองการใหได 
   การสัมภาษณเพ่ือวัดคุณธรรมเปนการยากตรงที่จะตองใหผูถูกสัมภาษณแสดง
เหตุผลเชิงคุณธรรมออกมาใหปรากฏ ถาใชคําถามไมดีก็จะไมไดรับความรวมมือหรือตอบไปคนละ
อยางไมไดสิ่งที่เราตองการ ตัวอยางคําถามทั่วๆไป 
               1.  ถาทานสอบปลายปทําวิชานั้นไมได เพ่ือแอบบอกคําตอบทานจะยอมรับ
ตามเพื่อนหรือไม เพราะเหตุใดจึงทําเชนน้ัน 
               2.  มะมวงสุกของบานหลังหนึ่ง ตก มานอกรั้วตรงทางเดิน ทานเดินผานควร
เก็บไปกิน หรือไม เพราะอะไร 
              3.  ถาทานเดินไปตามทางมีไมอยูในมือ พบงูอยูขวางทางทานจะทําอยางไร
ทําไมจึงทําอยางนั้นผลจากการสําภาษณเราสามารถรูความรูสึกของผูถูกสัมภาษณวาคิดอยางไรเม่ือ
พบกับสถานการณที่ตองใชหลักคุณธรรมตัดสินใจแลวสรุปเปนคะแนนคุณธรรมได 
   3.3 ใชขอความแสดงคุณธรรมใหเลือกตอบ ขอความที่ใชจะยาวหรือสั้นก็ไดแต
จะตองเปนขอความที่มีเง่ือนงําปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมผูที่ตอบจะตองใชเหตุผลเชิงคุณธรรมมาตอบ 
สวนตัวเลือกที่กําหนดไวใหตอบข้ึนอยูกับขอความนั้นๆดวย แตละขอจะใชตัวเลือกเหมือนกันหรือ 
ตางกันก็ไดแตขอสรุปชุดหนึ่งๆ ควรสามารถใหคะแนนแตละขอไดเทานั้น ทางที่งายคือใหตัวเลือก
จํานวนเทากันและมีเกณฑการคิดใหคะแนนเหมือนๆกัน การเขียนขอความจะเนนคุณธรรมใด
คุณธรรมหนึ่งก็ไดและตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนก็ได แตจุดประสงคตองการรูวาการกระทํา
หรือพฤติกรรมทางคุณธรรมแบบนั้น เขาเคยประพฤติปฏิบัติหรือไม อาจจะใช [  ] ทําทุกครั้ง [  ] ทํา
บอยๆ [  ] นานๆทํา [  ] ไมเคยทําเลย อยางนี้ก็ได หรือจะใชคําอ่ืนแลวแตความเหมาะสม ขอเสีย
ของเครื่องมือวัดแบบนี้อยูตรงการไมตอบความจริง มักจะแกลงตอบถาเปนผูใหญแตเด็กๆ จะตอบ
ความจริงเปนสวนใหญ 
                    3.4 ใชสถานการณยอยๆ ใหเขียนตอบ สถานการณยอยที่กลาวนี้จะเปนเรื่องสั้นที่
มีความขัดแยงตองแกปญหาโดยวิธีทางจริยธรรม ลักษณะเหมือนที่เรื่องสั้น ที่ใชสัมภาษณที่กลาว
มาแลว แตในครั้งน้ี ใหผูสอบเขียนตอบวาจะแกปญหาอยางไร พรอมเหตุผลประกอบดวย จะได
สามารถนําไปเปรียบเทียบระดับของคุณธรรมได 
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        ในการตรวจใหคะแนนนั้นจะตองยึดหลักระดับของคุณธรรมแบบใดแบบหนึ่ง มาเปน
บรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ เม่ือแนใจวายึดแบบใดแลวการตรวจคําตอบก็จะตองจําแนกแยกแยะ
ใหเขาลําดับคุณธรรมที่กําหนดไวนั้นแลวจึงกําหนดคะแนนตามระดับคุณธรรม การพิจารณาระดับ
คุณธรรมนั้นเหตุผลประกอบการตัดสินใจกระทําลงไปถือวาชวยใหความกระจางอยางมากเปนการ
งายที่จะพิจารณาประกอบ 
                   3.5 ใชสถานการณยอยๆ แลวเขียนตัวเลือกใหตอบ สถานการณในที่นี้อาจจะยาว 
หรือสั้นก็ได แตใหเปนลักษณะที่มีปญหาเชิงคุณธรรมอยูยิ่งซับซอนก็จะยิ่งยากแกการตัดสินใจ แต
ตองระวังเร่ืองภาษาเพราะผูตอบบางคนอานไมเขาใจหรือจับตนชนปลายไมถูก เลยไมสามารถ
พิจารณาตัดสินไดดังที่ตนเองคิดก็เลยเดาสงเดชไปอยางนั้นถาเปนแบบน้ีแสดงวาขอที่มีสถานการณ
แบบนี้ไมดีควรตัดออก ปญหาความขัดแยงทางคุณธรรมอาจมีหลายแงแตผูอานสามารถเขาใจ
ความหมายไดการตอบจะไมเปนปญหา แตถาการใชภาษาอธิบายสถานการณวกวนไมกระจางมักจะ
มีปญหาการตีความ ผูเขียนขอสอบจึงควรระวังขอน้ีใหดี บางทีสถานการณยาวเหยียดเปนหนาแต
สรุปปญหาแลวเหมือนๆ กับสถานการณ 3 บรรทัดอยางนี้ก็ไมดีเหมือนกัน การเลือกสถานการณจึง
ควรระวังอยางยิ่ง 
 การสรางแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
           คุณธรรม ประกอบไปดวย 3 สวน คือ ความรูในเนื้อหาทางคุณธรรม ความรูสึกทางคุณธรรม
และพฤติกรรมทางคุณธรรม ถาจะวัดใหครอบคลุมจึงควรออกแบบวัดใหไดทั้งสามสวนนี้ แตสิ่งที่
ตองการมากที่สุด คือ ดานพฤติกรรมทางคุณธรรมเพราะเปนการแสดงการกระทําเม่ือพบปญหา
ความขัดแยงทางคุณธรรมขึ้น การแสดงการกระทําพรอมเหตุผลจึงนาสนใจ รูปแบบดําเนินการวัด
คุณธรรมจริยธรรมมีดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 184-188) 
  1. กําหนดคุณธรรมที่จะวัด ในขั้นนี้เปนเหมือนจุดประสงควาตองการวัดกับคุณธรรมอะไร   
  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหเขาใจคุณธรรมน้ันๆดีขึ้น สามารถนิยามไดอยาง
แจมชัดเพราะการวัดผลอะไรจะตองรูวาสิ่งที่ตองการมีหนาตาเปนอยางไร ถารูไมดีจะวัดถูกตองได
อยางไร การศึกษาทฤษฎีเอกสารจากการวิจัยหรือผลการศึกษารายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมน้ันๆจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
  3. การเลือกรูปแบบของแบบวัด ในการสรางแบบวัดคุณธรรมมีรูปแบบหลายอยาง
แลวแตผูสอนจะเลือกตามความเหมาะสมของจุดมุงหมาย รูปแบบของแบบวัด เชน แบบสัมภาษณ 
แบบการสังเกต แบบการเขียนตอบ แบบสรางจินตนาการ โดยเฉพาะแบบการเขียนตอบนั้นที่นิยมกัน 
คือ แบบเติมเสรี แบบมีตัวเลือก ซึ่งยังแบงยอยอีกมาก 
  4. เขียนขอความหรือสถานการณและขอคําถาม ในขั้นน้ีเอาความรูจากขั้นที่ 1 ถึง 3 
มาใชประโยชนเพ่ือเขียนขอคําถามใหสามารถวัดคุณธรรมที่ตองการได ถาใชแบบสัมภาษณก็ตอง
เขียนขอความอยางหนึ่ง ถาสังเกตก็ตองทําเปนขอรายการ ถาเปนแบบเขียนตอบก็ตองมีสถานการณ
เปนภาษาหรือภาพก็ไดแลวมีคําถามซึ่งอาจใหตอบแบบอิสระหรือกําหนดคําตอบไวใหในขั้นน้ีจะตอง
คํานึงถึงวิธีการกําหนดคะแนนดวย เพ่ือเปนแนวทางในการใหคะแนนจากผลการตอบขอคําถามนั้นๆ 
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  5. ตรวจสอบแบบวัด ขั้นน้ีเปนการตรวจสอบเบื้องตนโดยผูชํานาญทางคุณธรรมน้ัน 
และโดยผูเชียวชาญทางดานการวัดผล ทั้งน้ีก็เพ่ือใหแบบวัดทีสรางขึ้นมากอนไปทดลองมีความ
ม่ันใจในขั้นแรกกอน ถาเสียก็มีสวนนอย ไมตองเปนภาระในการสรางใหมทั้งหมด 
  6.  ตรวจสอบคุณสมบัติรายขอ หลังจากทดลองแลว ผูสรางแบบวัดตรวจใหคะแนนแลว
นํามาวิเคราะหหาคุณภาพเบื้องตนวาแตละขอวัดคุณธรรมไดจริงหรือไม ขอใดมีคุณภาพดีก็เก็บเอาไว 
ขอใดที่ไมถึงเกณฑที่กําหนดเอาไปปรับปรุงแกไขทดลองใหม แตถาสรางขอสอบไวมากๆแลว ก็
สามารถเลือกเอาแตขอดีๆไปจัดทําเปนขอสอบวัดคุณธรรมน้ันไดเลย 
  7.  จัดขอสอบเปนชุด คําวาชุดในที่นี้เปนกลุมของขอสอบดีๆทุกขอ ตรงตามจุดมุงหมาย
ในการวัดคุณธรรมครั้งนี้ จํานวนขอตองมีสัดสวนของคุณธรรมที่ตองวัดเปนสัดสวนตามที่ตั้งไว สราง
คําชี้แจงในการสอบ จัดวางแบบของขอสอบ พรอมกําหนดเวลาในการดําเนินการสอบ  
  8.  ศึกษาคุณภาพ คุณภาพของแบบวัดในขั้นนี้ หมายถึง ความเที่ยงตรง (Validity) คือ 
ดูวาขอสอบสามารถวัดจริยธรรมที่ตองการวัดไดหรือไม อีกอยางหนึ่งดูความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ 
ดูวาขอสอบมีความคงเสนคงวาของคะแนนการสอบหรือไม คุณภาพทั้งสองอยางที่กลาวมาจะตองถึง
เกณฑที่ดีของขอสอบ ตามทฤษฏีทางการวัดผลที่กําหนดไว ถาคุณภาพไมถึงเกณฑ จําเปนตอง
ศึกษาปรับปรุงใหมใหดีขึ้น อาจจะตองศึกษาจากขั้นที่ 2 มาเลย 
  9.  สรางเกณฑปกติ เกณฑปกติ (Norms) หมายถึง ขอเท็จจริงทางสถิติที่บรรยายการ
แจกแจงของคะแนนจากประชากรที่นิยามไวชัดเจนแลวและเปนคะแนนตัวที่จะบอกระดับคุณธรรม
ของผูสอบวา อยูในระดับใดเมื่อเทียบกับคนสวนใหญ 
 แนวทางระดับกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องดวยความชัดเจนดานทิศทาง นโยบายและการ 
สนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเปนสิ่งจําเปนยิ่ง สําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนา โดยกระทรวง 
ศึกษาควรกําหนดทิศทางและนโยบายมาตรการที่ชัดเจนในการปฏิรูปการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในผูเรียน การกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในแตละชวงวัยที่ชัดเจนและ
เชื่อมโยงสูชวงชั้นที่สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรูโดยลดเนื้อหาวิชาการและมุงพัฒนาดาน 
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น การสนับสนุนดานตางๆ ในการพัฒนาการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาระบบการประเมินผลดานตางๆ ที่เกี่ยวของ การพัฒนาผูบริหารและครูใหเอื้อตอการ 
พัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ประสิทธิภาพ และการพัฒนาแนวทางเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการ 
สอนคุณธรรมจริยธรรม การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีระบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและมีคุณภาพ รวมถึงการกําหนดเกณฑคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
ระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาสัดสวนคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของผูสมัครสอบรวมดวย  
 แนวทางระดับรัฐบาล เน่ืองดวยการดําเนินงานหลายประการเปนอํานาจและบทบาทของ
ระดับรัฐ เพ่ือกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมถึงมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นได โดยรัฐบาลควรกําหนดทิศทาง 
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ และการสนับสนุนทรัพยากรที่ชัดเจนที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณธรรม
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จริยธรรมใน ผูเรียนทุกชวงวัย การพัฒนากฎหมายตาง ๆ ที่มีสวนสกัดกั้นความเสี่ยงกระทําผิด
คุณธรรมจริยธรรมของ เด็ก เยาวชน การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมเพื่อสง
สัญญาณเตือนสูระบบ การศึกษา การสนับสนุนการขยายผลการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกตสูการ พัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาโครงงานตาง ๆ ของรัฐ ใหมี
สวนรวมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เชน เปดโอกาสและสงเสริมการเปนอาสาสมัคร
ในโครงการตาง ๆ ของรัฐหรือ เอกชนที่เปนประโยชนตอสาธารณะ การสนับสนุนทุกองคกรศาสนา
ใหมีสวนรวมและมีบทบาทชัดเจน ในการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็กและเยาวชนรวมกับสถานศึกษา การกําหนดกฎหมาย มาตรการและดําเนินการจริงจังในการ
นําเสนอสื่อเชิงสรางสรรค รวมถึงการสกัดกั้น 
 ปจจัยขับเคลื่อนภายในสถานศึกษาที่สําคัญ ปจจัยภายในสถานศึกษาที่มีผลตอการ ขับเคลื่อน
การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี 3 ปจจัยหลัก คือ 
ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีภาวะผูนํา สามารถนําพาการเปลี่ยนแปลง สรางขวัญ กําลังใจ 
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใชประโยชนไดคุมคา/เกิดประโยชนสูงสุด ฯลฯ ปจจัยดานครู จะตองมี
ความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีในการสอนคุณธรรมจริยธรรม สามารถเลือกใชวิธีการและเทคนิคการ
สอนที่ดีและเหมาะสมที่สุด และสามารถประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและชุมชนที่มีในการ
จัดการสอน และปจจัยดานการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครู เน่ืองดวยครูเปนปจจัยที่มีผล
โดยตรงตอการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  
 การบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขามาพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองดวยการพัฒนา
รูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพมีความซับซอนตองใชขอมูลและองคความรู 
หลากหลายแขนงมาประกอบรวมกัน โดยเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนา จึงตองมีการสนับสนุน
การ นําเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นจากนักวิชาการหลากหลายสาขาอยางจริงจังและเปนระบบ 
เพ่ือ พัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไมวาจะเปนศาสตร
สาขาดาน จิตวิทยา ดานสังคมและมนุษยศาสตร ดานการศึกษา ดานเศรษฐศาสตร ดานการสังคม
สงเคราะห ดาน การพัฒนาชุมชน ดานปรัชญา ดานการบริหารจัดการ ฯลฯ  
 การจัดสรรทรัพยากรจากทุกองคกรรวมกัน ที่ผานมาพบวาการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
ในหลายสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องดวยความจํากัดทางทรัพยากรของ 
สถานศึกษา ในขณะที่มีหลายหนวยงาน/องคกรมีทรัพยากรที่สามารถนํามาใชรวมกันได โดยนํามา
ตอยอดองคความรู และใชทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนอยางคุมคา โดยเฉพาะองคกรในพื้นที่/
ชุมชน เชน องคกรทางศาสนา องคกรชุมชน องคกรที่ทํางานดานการพัฒนาทางวัฒนธรรม องคกร
การพัฒนาและ ปรับพฤติกรรมกลุมเด็กที่มีปญหาคุณธรรมจริยธรรม เปนตน  
 จากการศึกษาคนควาจะเห็นไดวาการวัดและประเมินคุณธรรมสามารถวัดไดหลายวิธีและ
บางลักษณะก็ใชวิธีวัดเดียวกันแตผูวิจัยก็ไมสามารถบอกไดวาวิธีไหนดีที่สุดซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยไดเลือกวิธีการวัดดวยแบบสอบถาม โดยสรางเปนสเกล 5 สเกลเนื่องจากเปนวิธีการวัดที่มี
ความคลองตัว ขจัดความลําเอียงในการสัมภาษณและการใหคะแนน โดยจะใหแบบสอบถามเปน    
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2 ชุดในการตอบคําถาม แบบสอบถามชุดที่ 1 ใหนักศึกษาเปนคนประเมินตนเอง และแบบสอบถาม
ชุดที่ 2 ใหนายจางเปนคนประเมิน และผูวิจัยจะใชวิธีการแบบสังเกตโดยใหนายจางเปนคนสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงบางคําตอบที่ไมเปนความจริง 
 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
          คมกฤช ใจคําปน (2544: บทคัดยอ) ไดสรางแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานความกตัญูกตเวที การพึ่งตนเอง การรูจักประมาณตนเอง 
และดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ โดยใชแบบสอบถาม แบบสถานการณชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แบบ
วัดทั้ง 4 ดาน หาคาอํานาจจําแนกดวยการทดสอบคาที และคัดเลือกขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ขึ้นไป แลวนํามาวิเคราะหองคประกอบ คัดเลือกขอที่มีน้ําหนักถวง.03 ขึ้นไปจาก 157 ขอ ได 
39 ขอ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงคลอยตามมีคาตั้งแต .3572 ถึง .4796 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัด โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาตั้งแต .4295 ถึง .7686 และคาความ
เที่ยงตรงเชิงสภาพ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนที่ได จากการประเมินตนเองกับ
คะแนนที่ได จากการประเมินเพ่ือนสนิท ผูปกครอง มีคาตั้งแต .3623 ถึง .4796 ซึ่งทุกคามีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
    นิตยา มีชัย (2530: บทคัดยอ) ไดสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครูพลศึกษา ซึ่งประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ คือ การมีน้ําใจเปนนักกีฬา การมีระเบียบวินัย อดทนและควบคุม
อารมณได การเปนผูนํา การปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะ และการมีมนุษยสัมพันธ ซึ่งมี
คําถามทั้งหมด 36 ขอ หรือ 72 ขอความ พบวาเครื่องมือน้ีมีความเที่ยงตรงตามสภาพอยูระหวาง .31 
ถึง .48 และความเชื่อม่ันอยูระหวาง .70 ถึง .84    
         ประยุทธ ละมายแข (2532: บทคัดยอ) ไดสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของศึกษานิเทศกอําเภอ 
โดยสรุปคุณลักษณะของศึกษานิเทศกอําเภอ และคุณลักษณะของครูไว 10 ดาน คือ ความคิดสรางสรรค 
ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ความเชื่อม่ันในตนเอง ความมีมนุษย-สัมพันธ  
ความมีเหตุผล ความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ความอดทน และความเมตตากรุณา โดย 7 ดาน
แรกเปนคุณลักษณะเดนของศึกษานิเทศกอําเภอ เครื่องมือมีความเที่ยงตรงตามสภาพอยูระหวาง 
.123 ถึง .423 และมีความเชื่อม่ันอยูระหวาง .553 ถึง .715    
          วรวิทย  สุดเขต (2530: บทคัดยอ) ไดสรางแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สังเกตได
ในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขตการศึกษา 8 ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรม
ที่สังเกตไดในโรงเรียน มีทั้งหมด 7 ดาน คือ ดานความซื่อสัตย ดานความมีระเบียบวินัย และการ
ตรงตอเวลา ดานความเอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละ ดานความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง ดาน
ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และดานขยันหม่ันเพียร ผลการวิจัยพบวา แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางจริยธรรมทั้ง 7 ดาน มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจริง คาอํานาจจําแนกตามรายขอ พฤติกรรม
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ของแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ง 7 ดาน สามารถจําแนกนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 เปนสวนใหญ คาความเชื่อม่ันของแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรม
ทั้ง 7 ดาน มีคาความเชื่อม่ันเปน 0.9567 , 0.9528 , 0.9948 , 0.9818 , 0.9807 , 0.9720 , 0.9775 
ตามลําดับ 
 วรนุช เหมือนพลอย (2537: บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบวัดระดับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 5 คุณลักษณะ คือความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีระเบียบวินัย ความกตัญูกตเวที 
และความประหยัด จํานวน 50 ขอ นํามาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา 
ไดคาความเชื่อม่ัน 0.7176 สําหรับแบบทดสอบความรูดานจริยศึกษา 5 คุณลักษณะจํานวน 50 ขอ 
นําไปวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีของคูเคอร ริชารดสันสูตร K.R. 20 
ไดดาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8433   
            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ
ดวยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการบันทึกเจอรนัล กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษา
สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรประยุกตที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน 31 คน ประกอบดวย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ชั้นปที่ 1 จํานวน 5 คน  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ชั้นปที่ 2 จํานวน 1 คน สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 3 จํานวน 9 คน  
สาขาวิทยาศาสตรความปลอดภัย จํานวน 6 คนและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 7 คน  ที่ได
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรในแตละสาขาวิชา เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
การบันทึกเจอรนัล และแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาใน 5 ดาน ประกอบดวย   
ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียร ความมีวินัย และการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  จํานวน 6 สัปดาหๆ ละ 3 คาบ รวม 18 คาบโดยใหนักศึกษาประเมิน
ตนเอง จํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กอนดําเนินการทดลอง  หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการสอน
แบบบูรณาการ ดวยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการบันทึกเจอรนัลตามแผนการการ
จัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เม่ือสอนครบ 3 สัปดาหแลว ใหนักศึกษาประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของตนเองครั้งที่ 2 และเม่ือสอนครบ 6 สัปดาหหรือหลังการทดลองใหนักศึกษาประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของตนเอง ครั้งที่ 3 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา จากการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated 
Measures ANOVA) ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีพัฒนาการดานคุณธรรมจริยธรรมดานความ
ซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียร ความมีวินัย และการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใน
ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ครั้ง มีการพัฒนาที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
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 สมจิตต เครือสุคนธ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของครูประจํา
กลุมทางไกลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในเขตภาคกลาง 4 ประการ คือ การรักษาสัจ การรูจัก
ขมใจตนเอง การอดทน อดกลั้น และอดออม และการรูจักละวางความชั่วและเพื่อเปรียบธรรม
คุณธรรมของครูประจํากลุมทางไกล โดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา สถานภาพสมรส 
สถานภาพในการทํางาน และรายได กลุมตัวอยางประกอบดวยครูประจํากลุมของศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนในเขตภาคกลางจํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชไดแก คาเฉลี่ย รอยละ ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห เม่ือจําแนกตามตัวแปรตนมีดังน้ี ครูประจํากลุมทางไกลที่มีเพศตางกัน  
มีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูประจํา
กลุมทางไกลที่มีอายุตางกันมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .50 ครูประจําทางไกลที่มีสถานภาพตางกันมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .50 ครูประจํากลุมทางไกลที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ครูประจํากลุมทางไกล
ที่มีสถานภาพการทํางานตางกันมี คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ครูประจํากลุมทางไกลที่มีรายไดตางกันมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุทธิรักษ ไชยวุฒิ (2547: บทคัดยอ) ไดสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคบางประการ
ของผูเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนเครือขาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ไดแบบวัดทั้งหมด 72 ขอ ประกอบดวยคุณธรรมดานมนุษยสัมพันธจํานวน 14 ขอ ดานความสามารถ
ทํางานเปนทีม จํานวน 15 ขอ  ดานความสุภาพออนนอมถอมตนจํานวน 14 ขอ ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมจํานวน 14 ขอ และดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นจํานวน 15 ขอ 
ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผานเกณฑการพิจารณาตัดสินของผูเชี่ยวชาญ โดยมีคา
ความสอดคลอง หรือคา IOC ตั้งแต .78 ถึง 1.00  
 2. คาอํานาจจําแนกรายขอของทั้ง 72 ขอความ ไดผานการทดสอบคาทีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ขึ้นไป  
 3. คาความเชื่อม่ันของแบบวัดแตละดาน และทั้งฉบับไดคาความเชื่อม่ันของแบบวัด
คุณลักษณะเทากับ .80 , .84 , .82 , .83 และ .95 ตามลําดับ 
 4. เกณฑปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคในรูปของคะแนนทีปกติ เม่ือนํามา
สรางเกณฑปกติ ไดคะแนนทีมีคาตั้งแต 18-82 จากคะแนนเต็ม 288 มีคาเฉลี่ยของคะแนนดิบเทากับ 
221.70 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 30.87 
  สุรชาติ วงศอารีย (2535: บทคัดยอ) ไดสรางแบบสังเกตคุณธรรมดานความขยัน ดาน
ความมีวินัย และดานความรับผิดชอบ ซึ่งแบบสังเกตคุณธรรมที่สรางขึ้นเปนแบบสังเกตพฤติกรรม
บงชี้คุณธรรมของนักเรียน ในรูปของสถานการณ โดยมีพฤติกรรมที่จะสังเกตดานละ 10 พฤติกรรม 
และมีสถานการณที่จะใชสังเกตแตละพฤติกรรม 4 สถานการณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
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คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2534  
จํานวนดานละ 50 คนซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 150 คน จากการศึกษา
พบวา  
 1. แบบสังเกตคุณธรรมทั้ง 3 ดาน มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางซึ่งหาโดยการพิจารณา
ของผูเชี่ยวชาญ 
 2. แบบสังเกตคุณธรรมทั้ง 3 ดาน มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 ทุกดาน 
 3. คาความเชื่อม่ันของแบบสังเกตคุณธรรมทั้ง 3 ดาน หาไดโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ได
คาความเชื่อม่ันของแบบสังเกตคุณธรรมดานความขยัน ดานความมีวินัย และดานความรับผิดชอบ 
มีคาอยูระหวาง 0.8358-0.9101 , 0.7930-0.8727 และ 0.7939-0.8953  
         บุญศรี ทรัพยเวชการกิจ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญ
เกี่ยวกับจริยธรรมของครูผูสอนการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความซื่อสัตย 
ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ ความยุติธรรม และการรักษาระเบียบวินัย และ
เปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพการสมรสวิธีเรียน และ
สถานภาพในการทํางาน ตลอดจนเพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาผูใหญ
เกี่ยวกับจริยธรรมของครูผูสอนการศึกษานอกโรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ทั้ง 3 วิธีเรียน คือ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนแบบทางไกล และวิธีเรียนแบบตนเอง ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 จํานวน 480 คน โดยสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตรฐานสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคา t และทดสอบคา F พบวา 
นักศึกษาผูใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของครูผูสอนการศึกษานอกโรงเรียน แสดงออก
โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาผูใหญเกี่ยวกับ
จริยธรรมของครูผูสอนการศึกษานอกโรงเรียนที่แสดงออกตามตัวแปร ดังตอไปน้ี นักศึกษาผูใหญที่
มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของครูผูสอนการศึกษานอกโรงเรียนที่แสดงออก
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักศึกษาผูใหญที่มีอายุ สถานภาพการ
สมรส วิธีเรียนและสถานภาพการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของครูผูสอน
การศึกษานอกโรงเรียนที่แสดงออกโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .50 นักศึกษาผูใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาวา ครูไมเตรียมการสอนลวงหนา และครูเขา
สอนชาและออกจากหองสอนเร็วกวากําหนด นักศึกษาผูใหญมีขอเสนอแนะวา ไมควรเขมงวดเรื่อง
การแตงกายมากเกินไป และครูควรเตรียมการสอนมาลวงหนา 
 ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะทางจริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมเขตเจาพระยา โดยรวมอยูในระดับคอนขางดี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความรับผิดชอบ ความเมตตากรุรา ความเสียสละ ความยุติธรรมและความมีระเบียบวินัย อยูใน
ระดับคอนขางดี สวนดานความซื่อสัตยอยูในระดับดี 
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         นภาพร ณ เชียงใหม (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเทคนิคการสอนคุณธรรมสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรม
คุณธรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนรูปธรรมอยางแทจริง พบวาเทคนิคการสอน 
สวนใหญใชการสอดแทรกในชั้นเรียน(สอนแทรกในทุกกระบวนการวิชาแลวแตผูสอน) และสอนแทรก
ในกิจกรรม มีมากที่สุดรอยละ 63.10 และสอนรูปแบบเปนทางการ (ในลักษณะวิชาบังคับพ้ืนฐาน) 
คิดเปนรอยละ 33.80 จังหวะเวลาที่สอนไมมีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูกับการประเมินสถานการณของ
ผูสอนสังเกตความเหมาะสมความพรอมของผูเรียน จึงเลือกที่จะสอนไดทุกเวลาทุกโอกาส มีความเห็น
วาควรเปนวิชาบังคับ รอยละ 31.20 และควรเปนวิชาเลือกรอยละ 17.20 ไมควรเปนวิชาพื้นฐาน
บังคับเรียนของทุกวิชาควรใชวิธีการสอนแทรกในทุกกระบวนการวิชา รอยละ 47.80 ในเรื่องจํานวน
คุณธรรมตอภาคเรียนควรสอน 1-3 ชั่วโมงรอยละ 19.80 การระบุหัวขอเร่ืองคุณธรรมในแผนการสอน
แทรก (เรื่อง/ภาคเรียน)เห็นวาควรระบุจํานวน 2 หัวเรื่องรอยละ 13.40โดยไมมีการบรรจุเน้ือหาดาน
วินัยรอยละ 73.10 ดานความรับผิดชอบ รอยละ 79.10 ดานความซื่อสัตย รอยละ 67.20 และพบวา
เทคนิคที่ใชการสอนสวนใหญเลือกใชกรณีศึกษา รอยละ 44.80 การเลานิทานและการยกประเด็น
ขาวหนังสือพิมพโทรทัศน รอยละ 44.80 การเชิญวิทยากรผูรูมาสอน รอยละ 26.90 และโดยการหยิบ
เรื่องจริงมาวิเคราะหคิดเปน รอยละ 19.20 นอกจากนั้นยังพบวาฝกการมีวินัยในหองสอบดวย
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย พบวาแกปญหาไดระดับมากความเห็นเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม
อาจารยผูสอนวิชาคุณธรรม พบวาเห็นควรจัดฝกอบรมอาจารยผูสอนวิชาคุณธรรมมีมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 89.17 และไมควรจัดฝกอบรม รอยละ 7.64 ควรอบรมอาจารยรุนใหมกับสื่อการสอนคุณธรรมใน
การสอนโดยกรณีศึกษา การเลานิทานการหยิบเร่ืองจริงมาวิเคราะห การจัดคูมือการสอนคุณธรรม 
สําหรับวิธีวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอนคุณธรรม ไมไดระบุการใหคะแนนคุณธรรมโดยรวมในการเขาชั้น
เรียน คิดเปนรอยละ 23.90 ใหคะแนนโดยรวมในการบาน คิดเปนรอยละ 13.40 ใหคะแนน คุณธรรม
โดยระบุแยกจากเนื้อหาวิชา คิดเปนรอยละ 12.00 และพบวาวิธีประเมินผลการสอบแบบไมเปน
ทางการจําแนกตามกลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญใชวิธีการประมวลผลโดยใชพฤติกรรม
และดูภาพรวมตอนสิ้นเทอม คิดเปนรอยละ 25.30 
 จากงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมของนักศึกษาจะเห็นไดวาคุณธรรมมีความแตกตางกันหลาย
ดานซึ่งพอสรุปไดวา คุณธรรม คือ ความรูสึกนึกคิดที่เปนความดีเปนกุศล เพราะจิตรูจักความจริง  
ความดีงาม ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน   
           เจตน คงดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการเทียบโอนประสบการณ
อาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ใชฐานสมรรถนะเปนเกณฑในการเทียบโอนประสบการณกลุมอาชีพ
ของกลุมงานยานยนต สาขางานซอมเครื่องยนต โดยใชหนวยสมรรถนะมาตรฐานอาชีพกลุมงาน
ยานยนต ประเทศออสเตรเลีย เปนตนแบบในการดําเนินการกระบวนการเทียบโอนประสบการณ
อาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิใชวิธีการดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยนําไปใชกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการศูนยบริการรถยนตในจังหวัด ราชบุรี 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือเปนแบบสอบถามความเห็นของ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ แบบสอบถาม
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หาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการแบบสอบถามความเหมาะสมของผูเขารวมสัมมนา 
แบบสอบถามความเหมาะสมของผูประเมิน แบบสอบถามความเหมาะสมของกลุมทดลอง แปลผล
ขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ความถี่รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 
 1. ไดผังขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณอาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพดําเนินการ
โดยสรางแบบรางผังขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณอาชีพเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพให
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ 7 คน ใหความเห็นและขอเสนอแนะมีเห็นดวยมากกวารอยละ 80 นําแบบ
รางไปดําเนินการสัมมนากลุม (Focus Group) จํานวน 25 คน ผลสรุปมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. ไดการวิเคราะหสมรรถนะอาชีพกลุมงานยานยนตสาขางานซอมเครื่องยนตในการ
เทียบโอน โดยดําเนินการวิเคราะหหนวยสมรรถนะมาตรฐานอาชีพของออสเตรเลีย จํานวน 3 หนวย
สมรรถนะแลวใหผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ จํานวน 9 คน หาความสอดคลองของหนวยสมรรถนะทั้ง  
3 หนวยสมรรถนะไดสรุปผลมีความสอดคลองทุกหัวขอเรื่อง 
 3. ไดเครื่องมือและแบบฟอรมการเทียบโอนประสบการณอาชีพ โดยดําเนินการให
ผูเชี่ยวชาญนักวิชาการออกความคิดเห็นจํานวน  5 คน ผลสรุปเห็นดวยและดําเนินการจัดสัมมนา
กลุมจํานวน 16 คนผลสรุปอยูในระดับมากและใหผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ตรวจสอบหาความ
สอดคลองจํานวน 5 คน ผลสรุปมีความสอดคลองทุกหัวขอเรื่อง 
 4. ไดคู มือประเมินของผู ประเมินและผูรับการประเมิน ดําเนินการใหผู เชี ่ยวชาญ
นักวิชาการออกความคิดเห็นจํานวน 5 คน ผลสรุปเห็นดวยและดําเนินการสัมมนากลุม จํานวน 18 คน 
ผลสรุปของการประเมินอยูในระดับมากและดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ หาความ
สอดคลองจํานวน 5 คน ผลสรุปมีความสอดคลองทุกหัวขอเรื่อง 
 5. ไดผูประเมิน ดําเนินการคัดเลือกผูประเมินตามเกณฑจํานวน 9 คน และดําเนินการอบรม 
ผลสรุปการประเมินมีความเขาใจในระดับมาก 
 6. ไดเครื่องมือสามารถนํามาเทียบโอนได โดยดําเนินการทดลองใชเครื่องมือกับกลุมทดลอง
จํานวน 10 คน ผลสรุปมีผูผานแฟมสะสมจํานวน 2 คน ตองไดรับการประเมินจํานวน 8 คน การ
ประเมินผูเขาทดลอง ผลการใชเครื่องมือ ผลสรุปความเหมาะสมของเครื่องมือในระดับมาก 
 7. ผลการเทียบโอนประสบการณในสถานประกอบการ มีผูสมัครขอเทียบโอนประสบการณ
ทั้งหมด 15 คน โดยดําเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบ ผูสมัครทั้งหมดสงแฟมสะสมงาน มีผูผาน
แฟมสะสมงานผาน 3 หนวยสมรรถนะไมตองรับการประเมินจํานวน 4 คน สวนอีก 11 คน ตองผาน
คณะกรรมการประเมินเพ่ือตรวจสอบสมรรถนะการทํางาน ผลการประเมินผานหนวยสมรรถนะทั้ง  
3 หนวยสมรรถนะ จํานวน 11 คน ผลการเทียบโอนประสบการณสมรรถนะทั้ง 3 หนวยสมรรถนะ
จํานวน 15 คนผานหมดทุกคนทุกหนวยสมรรถนะ 
 8. นําเสนอสรุปผลการวิจัยดําเนินการโดยจัดสัมมนากลุมจํานวน 25 คน ผลสรุปผล 
การประเมินอยูในระดับดี 
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   มณทิชา ทองศาสตรา (2545: ข-ค) ไดศึกษาปญหาการเทียบโอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร) เปนการศึกษาเรื่องการเทียบโอนหนวยกิต ใหกับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง วามีแนวคิดในการเทียบโอนอยางไรและมีปญหาจุดออนของ
ระบบการเทียบโอนประการใดบาง รวมถึงศึกษาผลกระทบการเทียบโอนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สําหรับวิธีวิจัยเปนเชิงเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสาร เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการ
เทียบโอนผลการเรียนรูในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และอ่ืนๆ จากการวิจัยพบวา ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ของสวนกลางและสวนภูมิภาคมีหลักเกณฑในการเทียบ
โอนผลการเรียนรูดังนี้ 
 1. ผูที่จบวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอ่ืนคณะรัฐศาสตรเทียบโอนหนวยกิต 
จากหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป 19 หนวยกิต วิชาโท 18 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 2. ที่ขอเทียบโอนหนวยกิตจากวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอ่ืน คณะรัฐศาสตร 
เทียบโอนหนวยกิต จากหมวดวิชาพื้นฐานทั่งไป 40 หนวยกิต วิชาโท 18 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรี  
6 หนวยกิต 
 3. ผูที่ขอเทียบโอนหนวยกิตจากวุฒิปริญญาตรีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะ
รัฐศาสตรเทียบโอนหนวยกิตจากหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป 40 หนวยกิต วิชาโท 18 หนวยกิตและ
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต และถาผูนั้นเรียนวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาบังคับของคณะ
รัฐศาสตรก็จะเทียบโอนใหตามวิชาที่สอบผาน 
 4. นักศึกษาที่หมดสถานภาพเพราะเรียนครบ 8 ป แลวแตยังไมสําเร็จการศึกษานักศึกษา
ที่หมดสถานภาพเพราะเปนผูที่ไมไดลงทะเบียนหรือคางชําระคารักษาสถานภาพเปนเวลา 2 ภาคเรียน
ติดตอกัน และผูที่ลาออกจากการเปนนักศึกษา โดยพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจากรายละเอียด
กระบวนวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียนมาตรงกับรายละเอียดเน้ือหากระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
ศิลปศาสตร-บัณฑิต (รัฐศาสตร)  การเทียบโอนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ เชน ผูที่เรียนเปน
รายกระบวนวิชา (Non-Degree) และนําผลการเรียนมาขอเทียบโอนหนวยกิต คณะรัฐศาสตร
พิจารณาเทียบโอนหนวยกิต รายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่เรียนมาตรงกับรายละเอียดเนื้อหา
กระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) แนวคิดในการเทียบโอนหนวยกิต 
จะตองพิจารณาจากผูเรียนที่มีความรูหรือไดรับการศึกษาที่สะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรหรือตามรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่เปดในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  
การเทียบโอนหนวยกิต จากการเรียนรู ตามอัธยาศัยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค คณะรัฐศาสตรไมไดวางหลักเกณฑหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาหลักสูตร
ดังกลาวขอเทียบโอนหนวยกิต แตเปดโอกาสใหมีหลักเกณฑเทียบโอนหนวยกิตในโครงการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  
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 พงษเทพ ศรีจันทร (2548: ข-ค) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดาน  
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน โรงเรียนบานโพธิ์นอย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาดานการวัดผล
ประเมินและเทียบโอน โรงเรียนบานโพธิ์นอย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ดที่มีความถูกตอง 
สมบูรณ เปนปจจุบันและสืบคนไดสะดวก ตามกรอบการศึกษา 12 ดานคือการประเมินผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค การ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน การประเมินการผานชวงชั้นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา การซอมเสริมผลการเรียน 
การกํากับติดตามประเมินผลการเรียน การรายงานผลและการทําหลักเกณฑแนวปฏิบัติการประเมินผล
โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบดวยการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติการ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกการนิเทศและแบบบันทึกประจําวัน 
การวิเคราะหขอมูล ยึดหลักการตรวจสอบขอมูลหลายมิติ (Triangulation) และนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา จากการศึกษาคนควาพบวา สภาพของระบบสารสนเทศงานวิชาการดานการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอน ยังขาดคุณภาพเปนอยางมาก การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการ
วัดผลประเมินผลมีสภาพปจจุบันที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไมถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน 
เพราะบุคลากรบางทานขาดทักษะกระบวนการใช และระบบการจัดเก็บขอมูลไมถูกตอง การสืบคน
ขอมูลกระทําไดลําบาก เม่ือดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอน SDLC โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือศึกษาระบบและการวิเคราะหระบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบและการนําระบบ
ไปใชพบวาผูรวมศึกษาคนความีความรู ความเขาใจ สามารถพัฒนาสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน การประเมินตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้นจบการศึกษา
ภาคบังคับ หรือการจบหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ การเทียบโอนผลการเรียน 
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา การซอมเสริมผลการเรียน การกํากับติดตามและประเมินผล
การเรียน การรายงานผลและการทําหลักเกณฑแนวปฏิบัติการ ประเมินผลสถานศึกษา และสารสนเทศ
ที่ไดออกมามีคุณสมบัติ มีความถูกตอง สมบูรณการสืบคนที่สะดวกรวดเร็ว เปนไปตามความตองการ
ของผูใชระบบ สําหรับจุดออนที่พบคือ โปรแกรมที่พัฒนายังไมสมบูรณไมสามารถสงออกขอมูลไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนได จะตองดําเนินการพัฒนาสารสนเทศเปนระบบที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือขาย 
(Internet) ที่สัมพันธกันทั่วโลก 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 คาน (Khan. SB 1987: 53-56) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงแบบหลายลักษณะ
หลายวิธี โดยใชแบบประเมินเจตคติตอโรงเรียนของนักเรียนใน 4 ดานและใชวิธีวัด 2 วิธี คือให
นักเรียนประเมินตนเอง และใหครูเปนผูประเมินเจตคติของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย
และหญิง อายุ 8 ป จํานวน 387 คน ผลการศึกษาพบวา ความเชื่อมั่นของแบบประเมินที่นักเรียน
เปนผูประเมินตนเอง มีคาอยูระหวาง .70 ถึง .84 สวนแบบประเมินโดยครูมีคาอยูระหวาง .78 ถึง .93 
และมีคาความเที่ยงตรงเชิงเหมือนสูงกวาคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา คุณธรรมของนักศึกษา ครูผูสอน หรือบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน อายุ วุฒิ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในการ
ทํางาน รายได  วิธีเรียน  ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลดังกลาวไปปรับใชในการสรางแบบสอบถามตอไป 
      กรมวิชาการ (2543: 3) ไดแบงคุณธรรมออกเปน 3 ดานคือ 
       1. ดานความรู คือ ความเขาใจในเหตุผลและสามารถแยกแยะตัดสินวาอะไรถูกตองได
ดวยการคิด 
       2. ทางดานอารมณ คือ ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับ จริยธรรม
มาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 
     3. ดานพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินการกระทํา จะถูก
หรือผิดเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากความรูและดานอารมณ และบางสวนขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน 
ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณที่รุมเราบุคคลนั้น 
    จากการศึกษาคนควาผูวิจัยไดศึกษาหลักคุณธรรมนักศึกษาวานักศึกษาที่มีที่มาแตกตางกัน
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงจะมีคุณธรรมแตกตางกันในระดับใดผูวิจัยจึงนําหลักนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามาเปนหลักคุณธรรมในการวัดระดับคุณธรรมของนักศึกษาเพื่อเปนขอมูล
จึงไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคไว 15 ประการ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา   
มีคุณธรรม คานิยมและลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหกับหนวยงานที่ตองการขอมูลนํา
ขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการปลูกฝงหรือพัฒนากิจกรรมบางอยางเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยาง
หรือการปลูกฝงคุณธรรมนักศึกษา ดังนี้ คือ 
 1.  มีมนุษยสัมพันธ คือการแสดงกิริยาทาทางสุภาพตอผูอ่ืน การพูดจาสุภาพ การชวยเหลือ

ผูอ่ืน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหความรวมมือกับผูอ่ืน การชื่นชมยินดีเม่ือผูอ่ืนประสบ

ความสําเร็จ กลาวขอบคุณหรือกลาวคําขอโทษตามสถานการณ 

 2.  ความมีวินัย คือปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและขอตกลงตางๆ ของสถานศึกษา

ไดแกการแตงกายถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ ตรงตอเวลา รักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดลอม

และเขารวมกิจกรรมที่ครูกําหนดและประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอันดีงาม 
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 3.  ความรับผิดชอบ คือการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนที่วางไว ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนด มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระทําของตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอ
ตนเองและสวนรวม 
 4.  ความซื่อสัตยสุจริต คือการพูดความจริง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนของตนเอง 
ไมทุจริตในการสอบ ไมลักขโมยเปนตน 
 5.  ความเชื่อม่ันในตนเอง คือกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล กลาทักทวงในสิ่งที่ไม
ถูกตอง กลายอมรับความจริง เสนอตัวเขาแขงขันหรือทาทาย กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
 6.  การประหยัด เชนการใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงาน ปดน้ํา ปดไฟฟาทุกครั้งเม่ือ
เลิกใช ใชจายเงินของสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 7.  ความสนใจใฝรู เปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซักถามปญหาขอสงสัย แสวงหา
ประสบการณและคนหาความรูใหมๆ 
 8.  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน เปนความสํานึกในการไมสูบบุหรี่ ไมด่ืมสุราและ
ของมึนเมา ไมเสพยสิ่งเสพยติดอ่ืนๆ ไมเลนการพนัน หลีกเลี่ยงในการเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการ
เลนการพนัน 
 9.  ความรักสามัคคี คือการไมทะเลาะวิวาท ไมสรางความเดือดรอนกับสังคมโดยรวม   
การรวมมือในการทํางาน 
 10. ความกตัญู เปนการสรางความตระหนักในพระคุณครูอาจารย มีสัมมาคารวะตอครู
อาจารยอยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง อาสาชวยเหลืองานครูอาจารย 
 11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม มีความคิด
หลากหลายในการแกปญหา 
 12. การพึ่งตนเอง หลังจากที่ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสามารถแกปญหา 
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย และหารายไดพิเศษไดดวยตนเองเมื่อจําเปน 
 13. ความอดกลั้น คือมีสติและสามารถควบคุมอารมณไดดี ควบคุมกริยามารยาทในสถานการณ
ตางๆ ได 
 14. มารยาทไทย คือ การแสดงความเคารพเปนเอกลักษณสําคัญของคนไทย กิริยาอาการ 
ที่ควรประพฤติปฏิบัติ อยางมีขอบเขต หรือ มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก กาละ เทศะและสังคม 
 จากที่กลาวมาถึงหลักคุณธรรม 14 ขอ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูวิจัยจะวัดคุณธรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษา และนายจาง เพ่ือวัด
หลักคุณธรรมของตัวนักศึกษา โดยวัดจากปจจัยที่มีความสัมพันธกันกับนักศึกษาของนักศึกษามี 3 ขอ 
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 1.  สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงหรือฐานะที่ไดจากการเปนสมาชิกของสังคมแตละคนอาจ

มีหลายสถานภาพหรือหลายตําแหนงก็ได เชน เปนครู นักศึกษา แม ลูก ภรรยา ในเวลาเดียวกัน  

เปนตน 

 2.  เจตคติ หมายถึง ความรูสึก หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ

ตางๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไปในทํานองที่พึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 3.  กิจกรรมของนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนักศึกษาเปนแผนกิจกรรมและดําเนินงาน  

ซึ่งนักศึกษาหรือสถาบันจัดขึ้นเพ่ือสรางความสนุกสนาน เพ่ิมพูนความรูและสงเสริมพัฒนาการใน   

ดานตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสนใจ ความสามารถ แตไมมีการใหหนวยกิจ และ

จัดหาเงินมาดําเนินการเอง โดยอยูในความควบคุมแนะนําของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตองอยู

บนรากฐานหรือแนวทางที่จะดําเนินการไปสูเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไว  
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษา

ชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย  

จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการตามลําดับดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชางอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ประสบการณ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 จํานวน 83 คน    
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย 
อําเภอพระสมุทร-เจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2556  จํานวน  75 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย(Random sampling)  
 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

2. สรุปขั้นตอนการวิจัย 

 ศึกษาหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยความสัมพันธกับคณุธรรม 

ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

 

          สรางแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีความสมัพันธกับคุณธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  

 

                                              ผูเชี่ยวชาญ                                            ไมผาน 

 

 

         นําแบบสอบถามที่พัฒนาแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตวัอยาง 

 

 

          นําแบบสอบถามที่พัฒนาแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 

 เขียนรายงานวิจัย 

ภาพประกอบ 9 แผนผังสรุปขั้นตอนการวิจัย 
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 ขั้นตอนการวิจัย 

 1. ศึกษาหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยความสัมพันธกับคุณธรรมของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 2. สรางแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค
ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 3. ไดนําแบบสอบถาม เร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค
ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจความถูกตอง 
 4. นําแบบสอบถามที่พัฒนาแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอไป 
 6. ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย 
 7. นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
 8. เขียนรายงานวิจัย 
 
3.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบวัดระดับคุณธรรม ซึ่งสรางตามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผูวิจัยไดศึกษาจากแบบวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
 แบบวัดระดับคุณธรรมสําหรับเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  
หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยแบงขอมูล
เปน 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ  เปนการตรวจสอบรายการ 
(Checklist)   
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระดับคุณธรรม เปนการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 3 ปจจัย ไดแก 
   1. ปจจัยดานสถานภาพ 
      2.  ปจจัยดานเจตคติ 
         3.  ปจจัยดานกิจกรรม 
     ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปนการ
วัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เกี่ยวกับหัวขอดังตอไปน้ี 
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   1.  มีมนุษยสัมพันธ 
            2.  ความมีวินัย 
            3.  ความรับผิดชอบ 
            4.  ความซื่อสัตยสุจริต 
            5.  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
            6.  การประหยัด 
            7.  ความสนใจใฝรู 
            8.  การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน 
            9.  ความรักสามัคคี 
           10.  ความกตัญู 
           11.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ 
           12.  การพึ่งตนเอง 
           13.  ความอดกลั้น 
           14. มารยาทไทย 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถาม เปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยดําเนินการสรางดังนี้ 
  1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับปจจัย
หรือตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอระดับคุณธรรมของนักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
  2.  รวบรวมขอมูลที่จะใชในการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาจากหนังสือ
วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ 
  3.  สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสอดคลองกับปจจัยหรือตัวแปร
ที่ใชในการศึกษา สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําไปใหผูมีประสบการณและเชี่ยวชาญได
ตรวจสอบและแนะนําขอบกพรอง 
   วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.  นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ใหประธาน และกรรมการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใชใหมีความชัดเจน 
  2.  นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากประธานและกรรมการไปใหผูเชี่ยวชาญ 4 คน คือ 
รองศาสตราจารย ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์  นายวิศาล เมืองไพศาล ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ          
พระสมุทรเจดีย นางสาวกวีวรรณ  ทรัพยนุต  นางสาวเกวลี ทรัพยนุตตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน
เน้ือหา (Content Validity) 
  3.  นําแบบวัดคุณธรรมที่ไดรับกลับคืนมาปรับปรุงแกไขที่ไดทําการเสนอแนะ 
  4.  นําแบบวัดคุณธรรมที่ไดปรับปรุง และแกไขถูกตองสมบูรณ ไปทดลองใช (Tryout) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
             1.  ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ขออนุญาตในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และผูวิจัยนําหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยไปยังสถานศึกษา
ที่เปนเปาหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  
             2.  ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและทําการเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
จํานวน 75 ราย  
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  การจัดกระทําขอมูล 
      เม่ือไดแบบวัดคุณธรรมกลับคืนมาแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัดคุณธรรมทุกฉบับเพื่อคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณมาวิเคราะหขอมูล พบวา เปนแบบวัดคุณธรรมที่สมบูรณ 20 ฉบับ สามารถนําไปวิเคราะห
ขอมูลได จึงนําไปวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  
   2. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบวัดคุณธรรมวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่แลว
คํานวณหา คารอยละ 
   3.  เกณฑการใหคะแนน การปฏิบัติดานคุณธรรม 
  สําหรับเกณฑการตรวจใหคะแนนนั้น ถือเกณฑการตัดสินวาเปนความตั้งใจที่จะแสดง
พฤติกรรมตรงกับขอความนั้นมากนอยเพียงใด ดังนี้ 
                    ปฏิบัติมากที่สุด ใหคะแนน   5  คะแนน 
                    ปฏิบัติมาก             ใหคะแนน       4    คะแนน 
                    ปฏิบัติปานกลาง       ใหคะแนน      3    คะแนน 
                    ปฏิบัตินอย             ใหคะแนน       2   คะแนน 
                    ปฏิบัตินอยที่สุด        ใหคะแนน       1   คะแนน 
   4.  ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรม วิเคราะห โดยหาคาเฉลี่ย ( ) หาคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชการปฏิบัติตามเกณฑดังนี้ 
                คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.50 หมายถึง   ปฏิบัติตามคุณธรรมในระดับนอยที่สุด 
                คาเฉลี่ยตั้งแต      1.51-2.50    หมายถึง   ปฏิบัติตามคุณธรรมในระดับนอย 
                คาเฉลี่ยตั้งแต      2.51-3.50    หมายถึง   ปฏิบัติตามคุณธรรมในระดับปานกลาง 
                คาเฉลี่ยตั้งแต      3.51-4.50    หมายถึง   ปฏิบัติตามคุณธรรมในระดับมาก 
                คาเฉลี่ยตั้งแต      4.51-5.00    หมายถึง   ปฏิบัติตามคุณธรรมในระดับมากที่สุด 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
             สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 
  1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก 
        1.1  วิเคราะหโดยใชความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
        1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
   1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
         2.1  ใชทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยใชสูตร 
 

    ใช Z- test          สูตร     Z =  

 

       เม่ือ       แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

  แทน คาเฉลี่ยของกลุมประชากร หรือ เกณฑที่ตั้งขึ้น 
S     แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
 2.2 การหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation(r))  
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                  r      =   คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ 
        x, y   =   ตวัแปรที่ตองการหาคาความสมัพันธ 
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 ซึ่งสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) มีคาตั้งแต -1 ถึง 1 คาลบแสดงความสัมพันธทางลบหรือทาง
ตรงกันขาม คาบวกแสดงความสัมพันธทางบวกหรือทางเดียวกัน 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธ   (Correlation) 
 โครงการที่ศึกษาความสัมพันธของตัวแปร คาสหสัมพันธที่มักใชกันคือ ความสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (r)  ใชวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปน   
ตัวแปรเชิงปริมาณ มีระดับการวัดตั้งแตมาตราชวง  (Interval scale) คาสัมประสิทธิ์ r มีคาอยูระหวาง 

0 ถึง ±1.00 คา 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ คา ±1.00 แสดงวามีความสัมพันธกันสูงสุดหรือสมบูรณ 
(Perfect correlation) เครื่องหมายบวก และลบแสดงทิศทางของความสัมพันธคือเครื่องหมายบวก
แสดงวา ตัวแปร 2 ตัว แปรผันไปในทิศทางเดียวกัน สวนเครื่องหมายลบแสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปร
ผันแบบผกผันกันคือแปรผันในทิศทางตรงกันขามกัน   
    r   =    .50   ถึง  1.00    หรือ   r   = -.50  ถึง -1.00   ถือวาขอมูลมีความสัมพันธในระดับสูง 
    r   =    .30   ถึง    .49    หรือ   r   = -.30  ถึง   -.49  ถือวาขอมูลมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
    r   =    .10   ถึง    .29    หรือ   r   = -.10  ถึง   -.29  ถือวาขอมูลมีความสัมพันธในระดับต่ํา 
    r   =    .00   ถือวาขอมูลไมมีความสมัพันธกัน 
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 บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษา  
ชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือสวนของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากแบบสอบถามจํานวน 75 คน 
แบบสอบถาม  75  ชุด ดังนี้  
 สําหรับนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษา 
ตอนที่ 3  ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  
 
ชุดที่ 1  สวนของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

    ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั่วไปของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่มีผลตอการตอบแบบสอบถามที่มีขอมูลและสถานภาพแตกตางกัน 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปสําหรับนักศึกษา    
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ   
ชาย  72 96.0 
หญิง 3  4.0 
อายุ   
18 - 25   ป 16 21.3 
26 – 30  ป                26 34.7 
31 - 35   ป 17 22.7 
สูงกวา 35  ป 16 21.3 
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ตาราง 1  (ตอ)    
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
สถาบันการศึกษา   
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 47 62.7 
สถาบันการศึกษาของเอกชน 28 37.3 
การศึกษากอนที่จะศึกษาตอชั้นปวส.   
มัธยมปลาย 29 38.7 
ปวช. 41 54.7 
อ่ืนๆระบุ กศน. ทวิภาคี 5  6.7 
ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมที่
สถาบันการศึกษาจัด 

  

ไมเคยเลย 26 34.7 
1 ครั้ง / เดือน 12 16.0 
2 ครั้ง / เดือน 21 28.0 
มากกวา 2 ครั้ง / เดือน 16 21.3 

 
 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายคิดเปนรอย
ละ 96 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 4 นักศึกษาสวนใหญอายุ 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 34.7 
รองลงมาคือ 31 - 35 ป รอยละ 22.7 สวนอายุ 18 - 25 ป และสูงกวา 35 ปมีจํานวนนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 21.3 สวนใหญจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลสูงถึงรอยละ 62.7 และ
สถาบันการศึกษาของเอกชนคิดเปนรอยละ 37.3 การศึกษากอนที่จะศึกษาตอชั้นปวส. สวนใหญ 
สําเร็จการคึกษาระดับ ปวช.สูงถึงรอยละ 54.7 รองลงมาคือมัธยมปลายและ อ่ืนๆตามลําดับ โดยที่ 
อ่ืนๆ ระบุ กศน. และทวิภาคี ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจัดพบวา สวนใหญ
ไมเคยเขารวมกิจกรรมเลยสูงถึงรอยละ 34.7 รองลงมาคือ 2 ครั้ง / เดือน, มากกวา 2 ครั้ง / เดือน
และ 1 ครั้ง / เดือนตามลําดับ โดยที่ 1 ครั้ง / เดือนมีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16 
 
 ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
                  วิชาชีพชั้นสงู 
   ผูวิจัยรวบรวมขอมูลปจจัยดานสถานภาพ ดานเจตคติ และดานกิจกรรมดําเนินการ
สรุปคาเฉลี่ยในแตละดานที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงเพ่ือใหรูวาปจจัยดานไหนมีผลกับคุณธรรม 
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ตาราง 2 สรุปแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษา 
 ชางอุตสาหกรรมในหลกัสตูรประกาศนียบตัรชั้นสูง ดานสถานภาพ ดานเจตคติ และดานกิจกรรม 
 

ปจจัย SD แปลผล

1.  ดานสถานภาพ 4.00 0.529 มาก
2.  ดานเจตคติ 4.02 0.536 มาก 

3.  ดานกิจกรรม 3.82 0.693 มาก 

 
           จากตาราง 2 พบวาปจจัยที่มีผลตอคุณธรรม ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกปจจัยคือ ปจจัย

ดานเจตคติมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02  รองลงมาปจจัยดานสถานภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และ

ปจจัยดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.82  

 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานสถานภาพ ดานเจตคติ 
และดานกิจกรรมดําเนินการสรุปคาในแตละดานที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเพ่ือใหรูวาปจจัยดานไหนมีผลกับคุณธรรม 

 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษา 
 ชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ปจจัยดานสถานภาพ  ดานเจตคติ  
 และดานกิจกรรม 
 

ปจจัย  SD แปลผล

ปจจัยดานสถานภาพ 
1. นักศึกษาสนิทสนมกับผูปกครอง 

 
3.92 

 
.941 มาก 

2. ผูปกครองดูแลเอาใจใสนักศึกษา 4.07 .859 มาก 

3. ผูปกครองมีเวลาใหคําแนะนํานักศึกษาอยางเต็มที่ 4.04 .761 มาก 

4. เม่ือมีปญหาผูปกครองชวยแกไขปญหาใหได 4.16 .855 มาก 

5. สมาชิกในบานทุกคนมีสวนรับผิดชอบในงานประจําวันของครอบครัว 4.04 .829 มาก 

6. สมาชิกในครอบครัวสนใจและหวงใยนักศึกษา 4.01 .814 มาก 

7. สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษามีโอกาสรับประทานอาหารรวมกัน
   อยางนอยวันละ1ม้ือ 

 
4.00 

 
.805 มาก 

8. สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพซึ่งกันและกัน 4.13 .827 มาก 

9. สมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 4.11 .894 มาก 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ปจจัย  SD แปลผล

10. นักศึกษาเปนตัวแทนของชุมชนเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ตางๆได 3.69 .972 มาก 

11. นักศึกษามีโอกาสไดชวยงานสาธารณสุขของชุมชน 3.95 .928 มาก 

12. นักศึกษาไดรับการเชื่อถือยกยองและยอมรับจากสมาชิกของชุมชน 3.93 1.057 มาก 

รวม 4.00 .529 มาก
ปจจัยดานเจตคต ิ

1. นักศึกษามีความภูมิใจที่ไดแตงกายชุดนักศึกษา 
 

4.00 
 

.838 มาก 
2. นักศึกษามีความชื่นชอบที่ทางวิทยาลัยติดปายประกาศโครงการตางๆ 4.23 .798 มาก
3. นักศึกษาชอบสะสมสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ 4.20 .838 มาก
4. นักศึกษามารวมกิจกรรมกีฬาสีของทางวิทยาลัย 3.97 .900 มาก
5. นักศึกษามารวมกิจกรรมการไหวครูของวิทยาลัย 4.15 .833 มาก
6. นักศึกษาเขารวมงานประเพณีรับนอง 3.85 .926 มาก
7. นักศึกษาเขารวมงานเลี้ยงรุนที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น 3.71 .897 มาก

รวม 4.02 .536 มาก
ปจจัยดานกิจกรรม

1. นักศึกษาใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
 

3.87 
. 

890 มาก 

2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัยเปนประจํา 3.73 .935 มาก 

3. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย 3.88 .885 มาก 

4. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัย 3.83 1.005 มาก 

5. นักศึกษาเขารวมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อการแนะแนวจุด
   ประกายสายอาชีพ 

 
3.77 

 
.967 มาก 

รวม 3.82 .693 มาก

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน
สถานภาพ โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.00) และเม่ือพิจารณา
ในรายขอ พบวานักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเม่ือมีปญหาผูปกครอง
ชวยแกไขปญหาใหได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด( = 4.16) รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพ
ซึ่งกันและกันสมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ผูปกครองดูแลเอาใจใสทาน 
ผูปกครองมีเวลาใหคําแนะนํานักศึกษาอยางเต็มที่สมาชิกในบานทุกคนมีสวนรับผิดชอบในงาน
ประจําวันของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวสนใจและหวงใยนักศึกษาสมาชิกในครอบครัวของ
นักศึกษามีโอกาสรับประทานอาหารรวมกันอยางนอยวันละ 1 ม้ือนักศึกษามีโอกาสไดชวยงาน
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สาธารณสุขของชุมชนนักศึกษาไดรับการเชื่อถือยกยองและยอมรับจากสมาชิกของชุมชนสนิทสนม
กับผูปกครองและ นักศึกษาเปนตัวแทนของชุมชนเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ตางๆ ได ตามลําดับ โดยที่ 
นักศึกษาเปนตัวแทนของชุมชนเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ตางๆได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.69)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานเจตคติ พบวา โดย
ภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.02) และเม่ือพิจารณาในรายขอ 
พบวานักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีความชื่นชอบที่ทาง
วิทยาลัยติดปายประกาศโครงการตางๆมีคาเฉลี่ยมากที่สุด( = 4.23) รองลงมาคือนักศึกษาชอบ
สะสมสิ่งของที่มีตราสัญลักษณนักศึกษามารวมกิจกรรมการไหวครูของวิทยาลัยนักศึกษามีความ
ภูมิใจที่ไดแตงกายชุดนักศึกษา นักศึกษามารวมกิจกรรมกีฬาสีของทางวิทยาลัยนักศึกษาเขา
รวมงานประเพณีรับนองและนักศึกษาเขารวมงานเลี้ยงรุนที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น โดยที่ นักศึกษาเขา
รวมงานเลี้ยงรุนที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (  = 3.71)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานกิจกรรม พบวา โดย
ภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.82) และเม่ือพิจารณาในรายขอ 
พบวานักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.88) รองลงมา คือนักศึกษาใหความรวมมือ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสถาปนา
วิทยาลัยนักศึกษาเขารวมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อการแนะแนวจุดประกายสายอาชีพและ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัยเปนประจํา ตามลําดับ โดยที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของ
วิทยาลัยเปนประจํามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.73)  
        สรุปผลการวิเคราะหโดยภาพรวมพบวานักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก
ปจจัยคือ ปจจัยดานเจตคติมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02 รองลงมาปจจัยดานสถานภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 และปจจัยดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.82  
 
 ตอนที่ 3 ระดบัคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ 
                 ชั้นสูง ตามคณุลักษณะทีพ่ึงประสงคของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
     ผูวิจัยสรุปแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา Z ระดับคุณธรรมของนักศึกษา
ชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีระดับคุณธรรมและจะไดนําผลที่ไดจาก
การวิจัยนําไปแนวทางที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา 
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ตาราง 4 สรุปแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา Z ของระดับคุณธรรมของนักศึกษา                
 ชางอุตสาหกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา  
   ตารางความคดิเห็นของนักศึกษาจํานวน  75  คน            
 

ปจจัย SD Z แปลผล

1. มีมนุษยสัมพันธ 3.67 0.615 -4.6479* มาก

2. ความมีวินัย  3.99 0.625 -0.1385* มาก

3. ความรับผิดชอบ 3.83 0.470 -3.1308* มาก 

4. ความซื่อสัตยสุจริต                            3.78 0.615 -3.0986* มาก 

5. ความเชื่อม่ันในตนเอง  3.91 0.528 -1.4754* มาก 

6. การประหยัด  3.73 0.682 -3.4264* มาก 

7. ความสนใจใฝรู 3.68 0.761 -3.6405* มาก 

8. การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน 4.02 0.593 0.2920 มาก 

9. ความรักสามัคคี 4.08 0.644 1.0753 มาก 

10. ความกตัญู  3.90 0.753 -1.1494* มาก 

11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค  4.01 0.797 0.1087 มาก 

12. การพึ่งตนเอง 3.73 0.719 -3.2530* มาก 

13. ความอดกลั้น 3.79 0.587 -3.0973* มาก 

14. มารยาทไทย 4.11 0.565 1.6871 มาก 

Ho = 4.00 , Z VALUE = 1.6657 , P=0.05 
 
 จากตาราง 4 คุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผูวิจัยไดศึกษาจํานวน 14 ดาน พบวานักศึกษามีคุณธรรม
อยูในระดับมากทั้ง 14 ดาน ซึ่งดานมารยาทไทยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.11 ดานความรักสามัคคีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08  ดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนคุณธรรมดานอ่ืนๆอีก 11 ดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
สมมุติฐาน 4.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผูวิจัยสรุปแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณธรรมของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีระดับคุณธรรมและจะไดนําผลที่ไดจากการ
วิจัยนําไปแนวทางที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน                 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน  
 คณะกรรมการอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา  n = 75 
 

คุณธรรม SD แปลผล

ดานมนุษยสัมพันธ 
1. คอยใหกําลังใจเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมสบายใจ

 
3.65 

 
.951 มาก 

2. สุภาพออนนอมถอมตนตอผูอ่ืนเสมอ 3.69 1.013 มาก 

3. ชื่นชมยินดีตอเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไดรับรางวัล 3.61 1.077 มาก 

4. ใหความชวยเหลือและเอ้ือเฟอผูอ่ืน 3.77 1.008 มาก 

5. ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนที่ดีกวา 3.88 .944 มาก 

6. ยอมรับคําติชมจากผูอ่ืนอยางจริงใจ 3.67 .977 มาก 

7. ไมชอบกลาวตําหนิผูอ่ืนอยางไรเหตุผล 3.80 1.013 มาก 

8. นักศึกษาชวยจัดสถานที่เวลาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ 3.60 .973 มาก 

9. นักศึกษารูเม่ือทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน 3.45 .990 มาก 

10. เม่ือผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของนักศึกษา 
     นักศึกษากลาวคําวาขอโทษ 3.60 

 
.885 มาก 

รวม 3.67 .615 มาก
ดานความมีวินัย 

1. นักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย 
 

4.03 
 

.838 มาก 

2. นักศึกษาซัก/รีดชุดนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวมาเรียน 4.00 .973 มาก 

3. นักศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 3.76 .913 มาก 

4. เม่ือมีการนัดหมายนักศึกษามาตามเวลาที่กําหนด 3.89 1.073 มาก 

5. นักศึกษาทิ้งขยะเปนที่ทุกครั้ง 4.09 .873 มาก 

6. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่ครูกําหนด 4.19 .711 มาก 

รวม 3.99 .625 มาก
ดานความรับผิดชอบ 

1.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณการเรียนพรอม 4.31 
 

.838 มาก 
2.  นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามที่ครูสอน 3.84 .987 มาก
3.  วางแผนการเรียนที่ตองรับผิดชอบสอดคลองกับหลักสูตรที่เรียน 3.79 .977 มาก
4.  กอนที่นักศึกษาจะสงงานนักศึกษาตรวจดวยความละเอียดรอบคอบ 3.72 1.008 มาก
5. เม่ือไดรับมอบหมายงานนักศึกษาสามารถดําเนินการไดเสร็จทัน
    ตามเวลา 3.65 

 
1.007 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คุณธรรม SD แปลผล

6.  นักศึกษาศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆเสมอ 3.63 1.037 มาก
7.  นักศึกษากลารับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 3.68 .903 มาก
8.  นักศึกษาปฎิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเองและ
     สวนรวม 3.99 

 
.937 มาก 

รวม 3.83 .470 มาก
ดานความซือ่สัตยสุจริต 

1. เม่ือพบกระเปาตกอยูที่พ้ืนแตไมทราบวาเปนของใครจึงเก็บไว 4.04 
 

.992 มาก 
2. แสดงความจริงใจตอหนาและลับหลัง 3.55 .905 มาก
3. ไมนําผลงานของผูอ่ืนแอบอางมาเปนของตน 3.69 1.026 มาก
4. นักศึกษาไมแนใจในคําตอบขอสอบเลยถามเพื่อนเพ่ือความแนใน
   เม่ือมีโอกาส 

3.80 .915 มาก

5. ไมนําของผูอ่ืนมาเปนของตน 3.80 .900 มาก
รวม 3.78 .615 มาก

ดานความเชือ่มั่นในตนเอง 
1.  กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล กลาทักทวงในสิ่งที่ไมถูกตอง 3.55 

 
1.031 มาก 

2.  นักศึกษามั่นใจในการกระทําของตนเอง 3.88 .885 มาก 

3.  นักศึกษาไมชอบเลียนแบบใคร 4.16 .772 มาก 

4.  สามารถแนะนําชวยเหลือเรื่องเรียนแกเพ่ือนได 4.19 .896 มาก 

5.  กลาแสดงออกในการเสนอความคิดเห็นตางๆ 3.80 1.013 มาก 

รวม 3.91 .528 มาก
ดานการประหยัด 

1.  การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงานที่ทํา 3.63 
 

.969 มาก 
2.  ใชของสวนตัว และสวนรวมอยางคุมคา 3.61 1.102 มาก
3.  ปดน้ํา / ปดไฟทุกครั้งเม่ือเลิกใช 3.69 1.052 มาก
4.  รูจักนําวัสดุเหลือใช และทรัพยากรทองถิ่นมาดัดแปลงใชใหมให
    เกิดประโยชน 3.92 

 
1.088 มาก 

5.  ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียบงาย  
    พอประมาณมีเหตุผล ไมฟุงเฟอ 3.79 

 
.859 มาก 

รวม 3.73 .682 มาก
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คุณธรรม SD แปลผล
ดานความสนใจใฝรู

1. แสวงหาประสบการณและคนหาความรูใหม ๆจากแหลงเรียนรู   
   ตางๆ อยางตอเน่ือง 

 
3.75 

 
 

1.001 
 

มาก 
2. กลาซักถามผูรูเม่ือมีขอสงสัย 3.73 1.018 มาก
3. พัฒนาตนเองใหมีความรูมีทักษะในการปฏิบตัิงานที่ทนัสมัยอยูเสมอ 3.47 1.004 ปานกลาง
4.  แสวงหาประสบการณเพ่ือนํามาปรับปรุงในการดําเนินชีวิต 3.77 .994 มาก

รวม 3.68 .761 มาก
ดานการละเวนสิ่งเสพยตดิและการพนัน

1.  นักศึกษาสูบบุหรี่ หรือด่ืมเหลา 3.95 
 

.957 มาก 

2.  นักศึกษาใชสารเสพยติด  4.01 .993 มาก 

3.  นักศึกษาเลนพนันฟุตบอล 3.93 .741 มาก 

4.  การเลนไพในระหวางการไปทัศนศึกษาถือเปนเรื่องธรรมดา 4.01 .707 มาก 

5.  ไมจําเปนตองหลีกเลี่ยงแหลงการพนันถาเราไมไดเลน 4.17 .921 มาก 

รวม 4.02 .593 มาก
ดานความรักสามัคคี

1.  ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท 3.97 
 

.885 มาก 

2.  ไมสรางความเดือดรอนกับสังคมใหผูอ่ืนเดือดรอน 4.32 .918 มาก 

3.  การรวมมือในการทํางานชวยเหลือผูอ่ืน 3.96 1.006 มาก 

รวม 4.08 .644 มาก
ดานความกตัญู

1.  รูจักตอบแทนพระคุณครูอาจารยผูมีพระคุณ 3.69 
 

1.026 มาก 

2.  มีสัมมาคารวะตอครูอาจารยอยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลบัหลัง 4.05 1.077 มาก 

3.  เม่ือครูกําลังถือของนักศึกษาเสนอตัวใหความชวยเหลืองานครู
     อาจารยโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน

3.96 .936 มาก 

รวม 3.90 .753 มาก
ดานความคดิริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ

1.  มีการคิดริเริ่มสรางสรรคการคิดตัดสินใจและแกปญหาการทํา   
    โครงงานอยางเปนระบบ 

 
4.00 

 
 

.973 
 

มาก 
2.  สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 4.11 .994 มาก
3.  ดัดแปลงเอาความคิดของผูอ่ืนมาประยุกตใชเกิดประโยชน 3.93 .963 มาก
  รวม 4.01 .797 มาก
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คุณธรรม SD แปลผล

ดานการพึ่งตนเอง 
1.  สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 4.08 

 
.926 มาก 

2.  สามารถหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเองหรือหารายไดพิเศษเพื่อ  
    ชวยเหลือครอบครัว 

3.53 .977 มาก

3.  สามารถแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง 3.61 1.102 มาก
4.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ 3.68 1.105 มาก

รวม 3.73 .719 มาก

ดานความอดกลั้น 
1.  นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดเวลาที่ถูกยั่วยุ 3.73 

 
.963 มาก 

2.  ควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือเผชิญกับปญหาตางๆทั้งทางตรง
    และทางออม 3.79 

 
.934 มาก 

3.  อดทนตอสิ่งยั่วยุไดเปนอยางดี 3.84 .736 มาก
รวม 3.79 .587 มาก

ดานมารยาทไทย 
1.  แสดงความเคารพครับ,ผม,คะอยางสม่ําเสมอ 3.89 

 
.924 มาก 

2.  การเดินผานผูใหญกมศีรษะเล็กนอยเพ่ือแสดงความออนนอม
     ถอมตน 4.33 

 
.827 มาก 

3.  การรับโทรศัพทหรือการโทรไปกลาวคําวาสวัสดีทุกครั้งเม่ือมี
    การโทร 4.28 

 
.815 มาก 

4.  การกลาวคําขอบคุณเม่ือรับรับสิ่งตอบแทน 3.95 .899 มาก
รวม 4.11 .565 มาก

1.  นักศึกษาคิดวาการที่มีเพ่ือนดีมีสวนชวยใหนักศึกษาเปนคนดี 3.51 1.045 มาก 

2.  นักศึกษาคิดวาสภาพแวดลอมจากทางบานมีสวนในการปฎิบัตติน
    ในชีวิตปจจุบัน 3.63 

 
.969 มาก 

3.  เม่ือมีปญหานักศึกษาปรึกษาเพื่อนหรือครูที่ปรึกษา 3.75 .974 มาก 

รวม 3.66 .696 มาก
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 14 ดาน พบวานักศึกษามีระดับคุณธรรมในแตละดานเรียง
จากคาเฉลี่ยสูงสุด ไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดดังนี้ 

ดานมารยาทไทย ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน
มารยาทไทยพบวา  โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.11) และเม่ือ
พิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยการเดินผาน
ผูใหญกมศีรษะเล็กนอยเพ่ือแสดงความออนนอมถอมตนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.33) รองลงมา คือ 
การรับโทรศัพทหรือการโทรไปกลาวคําวาสวัสดีทุกครั้งเม่ือมีการโทร, การกลาวคําขอบคุณเม่ือรับ
รับสิ่งตอบแทน และแสดงความเคารพครับ,ผม,คะอยางสม่ําเสมอ ตามลําดับ โดยที่แสดงความ
เคารพครับ,ผม,คะอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.89) 

ดานความรักสามัคคี ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน
ความรักสามัคคี พบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.08) และ
เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยไมกอเหตุ
ทะเลาะวิวาทมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.97) รองลงมา คือ การรวมมือในการทํางานชวยเหลือผูอ่ืน 
และไมสรางความเดือดรอนกับสังคม  ใหผูอ่ืนเดือดรอนตามลําดับ โดยที่ไมสรางความเดือดรอนกับ
สังคมใหผูอ่ืนเดือดรอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 4.32) 

ดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรม
ของนักศึกษา  ดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนันพบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.02) และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาไมจําเปนตองหลีกเลี่ยงแหลงการพนันถาเราไมไดเลน มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด ( = 4.17) รองลงมา คือ นักศึกษาใชสารเสพยติด, การเลนไพในระหวางการไปทัศนศึกษา
ถือเปนเรื่องธรรมดา, นักศึกษาสูบบุหร่ี หรือด่ืมเหลา และนักศึกษาเลนพนันฟุตบอลตามลําดับ โดย
ที่นักศึกษาเลนพนันฟุตบอลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.93) 

ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษา
ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ พบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( = 4.01) และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยนักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( = 4.11) รองลงมา คือ มีการคิดริเริ่มสรางสรรคการคิดตัดสินใจและแกปญหาการทําโครงงาน
อยางเปนระบบและนักศึกษาสามารถดัดแปลงเอาความคิดของผูอ่ืนมาประยุกตใชเกิดประโยชน
ตามลําดับ โดยที่นักศึกษาสามารถดัดแปลงเอาความคิดของผูอ่ืนมาประยุกตใชเกิดประโยชนมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.93) 
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ดานความมีวินัย ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานความมีวินัย
พบ วา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.99) และเม่ือพิจารณาใน
รายขอ พบวานักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ครูกําหนดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.19) รองลงมา คือนักศึกษาทิ้งขยะเปนที่ทุกครั้ง 
นักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย นักศึกษาซัก/รีดชุดนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวมา
เรียน เม่ือมีการนัดหมายนักศึกษามาตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามลําดับ โดยที่นักศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
( = 3.76) 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษา
ดานความเชื่อม่ันในตนเองพบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 
3.91) และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
นักศึกษาสามารถแนะนําชวยเหลือเรื่องเรียนแกเพ่ือนไดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.19) รองลงมา คือ 
นักศึกษาไมชอบเลียนแบบใคร, นักศึกษามั่นใจในการกระทําของตนเอง, กลาแสดงออกในการเสนอ
ความคิดเห็นตางๆ และกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลกลาทักทวงในสิ่งที่ไมถูกตองตามลําดับ 
โดยที่กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลกลาทักทวงในสิ่งที่ไมถูกตองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด        
( = 3.55) 

ดานความกตัญู ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานความ
กตัญู พบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.90) และเม่ือ
พิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีสัมมาคารวะ
ตอครูอาจารย อยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลังมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.05) รองลงมา คือ 
เม่ือครูกําลังถือของนักศึกษาเสนอตัวใหความชวยเหลืองานครูอาจารยโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน 
และรูจักตอบแทนพระคุณครูอาจารยผูมีพระคุณตามลําดับ โดยที่รูจักตอบแทนพระคุณครูอาจารยผูมี
พระคุณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.69) 

ดานความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน
ความรับผิดชอบพบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.83) และ
เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษา
เตรียมอุปกรณการเรียนพรอม  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.31) รองลงมา คือนักศึกษาปฎิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเองและสวนรวม นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามที่ครูสอน     
วางแผนการเรียนที่ตองรับผิดชอบสอดคลองกับหลักสูตรที่เรียน กอนที่นักศึกษาจะสงงานนักศึกษา
ตรวจดวยความละเอียดรอบคอบ นักศึกษากลารับผิดชอบในการกระทําของตนเอง เม่ือไดรับมอบหมาย
งานนักศึกษาสามารถดําเนินการไดเสร็จทันตามเวลา และนักศึกษาศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู
ตางๆเสมอ ตามลําดับ โดยที่นักศึกษาศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เสมอ มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ( = 3.63) 



74 
 

ดานความอดกลั้น ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานความ

อดกลั้นพบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.79) และเม่ือพิจารณา

ในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยอดทนตอสิ่งยั่วยุไดเปน

อยางดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.84)  รองลงมา คือ  ควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือเผชิญกับ

ปญหาตางๆทั้งทางตรงและทางออมและนักศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดเวลาที่ถูกยั่วยุ ตามลําดับ 

โดยที่นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดเวลาที่ถูกยั่วยุมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.73) 

ดานความซื่อสัตยสุจริต ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน

ความซื่อสัตยสุจริตพบวา  โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.78) 

และเม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย

นักศึกษาเมื่อพบกระเปาตกอยูที่พ้ืนแตไมทราบวาเปนของใครจึงเก็บไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.04)  

รองลงมา คือ นักศึกษาไมแนใจในคําตอบขอสอบเลยถามเพื่อนเพ่ือความแนในเมื่อมีโอกาส,ไมนํา

ของผูอ่ืนมาเปนของตน, ไมนําผลงานของผูอ่ืนแอบอางมาเปนของตน และแสดงความจริงใจตอหนา

และลับหลังตามลําดับ โดยที่แสดงความจริงใจตอหนาและลับหลังมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.55) 

ดานการประหยัด ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานการ

ประหยัดพบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.73) และเม่ือ

พิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษารูจัก

นําวัสดุเหลือใช และทรัพยากรทองถิ่นมาดัดแปลงใชใหมใหเกิดประโยชนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 

3.92) รองลงมา คือ ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียบงายพอประมาณมี

เหตุผล ไมฟุงเฟอ, ปดน้ํา / ปดไฟทุกครั้งเม่ือเลิกใช, การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงานที่ทํา

และใชของสวนตัว และสวนรวมอยางคุมคาตามลําดับ โดยที่ ใชของสวนตัว และสวนรวมอยางคุมคา

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.61) 

ดานการพึ่งตนเอง ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานการ
พ่ึงตนเอง พบวา โดยภาพรวม  นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.73) และเม่ือ
พิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเองมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.08) รองลงมา คือ ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
สมบูรณ, สามารถแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง และสามารถหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเองหรือหา
รายไดพิเศษเพื่อชวยเหลือครอบครัว ตามลําดับ โดยที่สามารถหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเองหรือหา
รายไดพิเศษเพื่อชวยเหลือครอบครัวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.53) 
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ดานมีมนุษยสัมพันธ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดานการ
มีมนุษยสัมพันธ พบวา โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.67) และ
เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวานักศึกษาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษา
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนที่ดีกวามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.88) รองลงมา คือไมชอบกลาวตําหนิผูอ่ืน
อยางไรเหตุผลใหความชวยเหลือและเอ้ือเฟอผูอ่ืนสุภาพออนนอมถอมตนตอผูอ่ืนเสมอยอมรับคําติ
ชมจากผูอ่ืนอยางจริงใจคอยใหกําลังใจเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมสบายใจชื่นชมยินดีตอเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไดรับ
รางวัลนักศึกษาชวยจัดสถานที่เวลาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆเมื่อผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจากการ
กระทําของนักศึกษานักศึกษากลาวคําวาขอโทษและนักศึกษารูเม่ือทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน 
ตามลําดับ โดยที่นักศึกษารูเม่ือทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.45) 

ดานความสนใจใฝรู ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคุณธรรมของนักศึกษาดาน
ความสนใจใฝรู พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.68) และ
เม่ือพิจารณาในรายขอ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักศึกษา
แสวงหาประสบการณเพ่ือนํามาปรับปรุงในการดําเนินชีวิตมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.77)  รองลงมา 
คือ แสวงหาประสบการณและคนหาความรูใหม ๆ จากแหลงเรียนรูตางๆอยางตอเนื่องกลาซักถาม
ผูรูเม่ือมีขอสงสัยและพัฒนาตนเองใหมีความรูมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยูเสมอตามลําดับ 
สวนการพัฒนาตนเองใหมีความรูมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยูเสมอมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.47) 

สรุปผลการวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ตามคุณลักษณะพึงประสงคของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จํานวน 15 ดาน พบวา นักศึกษามีคุณธรรมอยูในระดับมากทั้ง 14 ดาน คือดานมารยาทไทยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.11 ดานความรักสามัคคีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการละเวนสิ่งเสพยติด
และการพนันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวน
คุณธรรมดานอ่ืนอีก 11 ดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวาสมมติฐาน 4.00 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐาน ปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธกับ

ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ตาราง 6 แสดงความสัมพันธของปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ 
 กับระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 
 สถานภาพ เจตคต ิ กิจกรรม
1. มีมนุษยสัมพันธ -.081 .039 .436**
2. ความมีวินัย  .419** .228* -.013
3. ความรับผิดชอบ .068 .227 .377**
4. ความซื่อสัตยสุจริต  .162 .163 .355**
5. ความเชื่อม่ันในตนเอง  .167 .265* .307**
6. การประหยัด  .152 .202 .499**
7. ความสนใจใฝรู  .135 .193 .351**
8. การละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน .442** .452** .034
9. ความรักสามัคคี .237* .307** .193
10. ความกตัญู  .379** .197 .053
11. ความคิดริเริ่มสรางสรรค  .231* .328** -.027
12. การพึ่งตนเอง .179 .146 .174
13. ความอดกลั้น  .050 .080 .339**
14. มารยาทไทย .091 .219 .556**

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
การวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษา

มีความสัมพันธกับระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)   
พบวาภาพรวมของปจจัยดานสถานภาพพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน มีความสัมพันธ
กันสูงที่สุด(r= .442) รองลงมาคือ ความมีวินัย  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .419) ความกตัญู 
(r = .379)มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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และในสวนของ ความรักสามัคคีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .237) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (r = .231) 
มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา 
นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรม ดานความมีวินัย การละเวนสิ่งเสพยติด และการพนัน ความกตัญู
เพ่ิมขึ้น จะมีปจจัยดานสถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของ 
ความรักสามัคคีและความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคเพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธทางกับปจจัยดาน
สถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมของปจจัยดานเจตคติพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน มีความสัมพันธ
กันสูงที่สุด (r = .452) รองลงมาคือ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (r = .328) ความรักสามัคคี (r = .307)  
มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานเจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และในสวนของ
ความเชื่อม่ันในตนเอง (r = .265) และความมีวินัย (r = .228) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดาน
เจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับเชนกัน หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับ
คุณธรรมดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน,ความรักสามัคคี, ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ิมขึ้น
จะมีปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของความมีวินัย
และความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธทางกับปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมของปจจัยดานกิจกรรมพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในดานมีมารยาทไทยมีความสัมพันธกันสูงที่สุด (r = .556) 
รองลงมาคือ การประหยัด (r = .499) มนุษยสัมพันธ (r = .436) ความรับผิดชอบ (r = .377)ความ
ซื่อสัตยสุจริต (r = .355) ความสนใจใฝรู (r = .355) ความอดกลั้น (r = .339) ความเชื่อม่ันในตนเอง 
(r = .307) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต 
ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝรู ความอดกลั้น และมารยาทไทย เพ่ิมสูงขึ้นจะมี
ความสัมพันธกับปจจัยดานกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทที่ 5 
สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องปจจัยทีมีความสัมพันธกับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรมในหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกันของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรเทียบโอนความรูและ
ประสบการณในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล สามารถ
สรุปผลการศึกษา ไดดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 ชุดที่ 1  ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
          1.  ขอมูลทั่วไป 
             เพศ พบวา กลุมตัวอยางของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง สวนใหญอายุ 26 – 30 ป สวนอายุต่ํากวา 18 ป มีจํานวนนอยที่สุด สถาบันการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลสวนใหญ สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.  ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ   
ไมเคยเลยรองลงมาคือ 2 ครั้ง / เดือน, มากกวา 2 ครั้ง / เดือนและ 1 ครั้ง / เดือนตามลําดับ โดยที่ 
1 ครั้ง / เดือนมีจํานวนนอยที่สุด  
 2.  นักศึกษามีปจจัยดานสถานภาพ ปจจัยดานเจตคติ และปจจัยดานกิจกรรม ทั้ง 3 ดาน
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวาปจจัยดานเจตคติมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02 
รองลงมาปจจัยดานสถานภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และปจจัยดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 
3.82 
             3.  ระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จํานวน 14 คุณธรรม 
    ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณธรรมของนักศึกษา14 คุณธรรม คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ
ดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด การละเวน
สิ่งเสพยติดและการพนัน ความรักสามัคคี ความกตัญู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การพึ่งตนเอง 
ความอดกลั้น มารยาทไทย และดานอ่ืนๆพบวานักศึกษามีระดับคุณธรรมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาในรายขอพบวา ดานมารยาทไทย มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.11 รองลงมาเปนลําดับที่ 2 คือ 
ดานความรักสามัคคี มีคาเฉลี่ย 4.08 ดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน มีคาเฉลี่ย 4.02 ดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดสิ่งใหม ๆ มีคาเฉลี่ย 4.01 ดานความมีวินัย มีคาเฉลี่ย 3.99 ดานความ
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เชื่อม่ันในตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.91  ดานความกตัญู มีคาเฉลี่ย 3.90  ดานความรับผิดชอบ มี
คาเฉลี่ย 3.83 ดานความ อดกลั้น มีคาเฉลี่ย 3.79 ดานความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ย 3.78 ดานการ
ประหยัด และดานการพึ่งตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.73 ดานความสนใจใฝรู มีคาเฉลี่ย 3.68  
ดานการมีมนุษยสัมพันธมีคาเฉลี่ย 3.67 และดานที่นอยที่สุดคือดานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ย 3.66 และ      
Z Value = 1.6657   p = 0.05   
 4.  ความสัมพันธของปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปจจัยดาน
สถานภาพพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ความกตัญู (r = .379)มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของ ความรักสามัคคีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .237) ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค (r = .231) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานความมีวินัยการละเวนสิ่งเสพยติด 
และการพนัน ความกตัญูเพ่ิมขึ้น จะมีปจจัยดานสถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และในสวนของ ความรักสามัคคีและความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธ
ทางกับปจจัยดานสถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปจจัยดานเจตคติพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงความคิดริเร่ิมสรางสรรค (r = .328) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัย
ดานเจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และในสวนของความมีวินัย (r = .228) ความ
เชื่อม่ันในตนเอง (r = .265)มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานเจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน
,ความรักสามัคคี, ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ิมขึ้นจะมีปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของความมีวินัยและความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มสูงขึ้นจะมี
ความสัมพันธทางกับปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานกิจกรรมพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงอ่ืนๆ (r = .403) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝรู ความอดกลั้น มารยาทไทย 
และอ่ืนๆ เพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธกับปจจัยดานกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล                  
 ผลจาการวิจัยในครั้งนี้พบวา 
         1.  ปจจัยดานสถานภาพ ปจจัยดานเจตคติ และปจจัยดานกิจกรรมพบวา นักศึกษามี
ระดับความสัมพันธของปจจัยทั้ง  3 ดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวาปจจัย
ดานเจตคติมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02 รองลงมาปจจัยดานสถานภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และ
ปจจัยดานกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.82 เน่ืองจากปจจัยดานนี้ประกอบดวยความภูมิใจที่ได
แตงกายชุดนักศึกษา มีความชื่นชอบที่ทางวิทยาลัยติดปายประกาศโครงการตาง ๆ  ชอบสะสมสิ่งของที่
มีตราสัญลักษณ มารวมกิจกรรมกีฬาสีของทางวิทยาลัย มารวมกิจกรรมการไหวครูของวิทยาลัย 
รวมงานประเพณีรับนอง และเขารวมงานเลี้ยงรุนที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นแสดงวานักศึกษาชางอุตสาหกรรม  
มีความรูสึกที่คอนขางถาวรตอสิ่งเรา (สิ่งของ) เหตุการณ สถานการณและประสบการณที่รูจักหรือ
เขาใจ แลวมีแนวโนมใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความรูสึกนั้นในทางที่ดีมีเจตคติที่ดีตอสถาบันที่
ศึกษา ที่กําหนดเปนขอปฏิบัติไวและใหนักศึกษานําไปประพฤติปฏิบัติกัน และเม่ือปฏิบัติแลวทําให
คนในสังคมอยูไดอยางมีความสุข ทั้งตนเองและผูอ่ืน ซึ่ง สาคร ใจเด็จ (2552: 13-15 , 22-23) กลาววา 
เจตคติ เกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใชเปนสิ่งมีติดตัวมาแตกําเนิด หากแตวาจะชอบหรือไมชอบ
สิ่งใดตองภายหลัง เม่ือตนเองไมมีประสบการณในสิ่งนั้น ๆ แลว ซึ่งสอดคลองกับ สุชา จันทรเอม 
และสุรางค จันทรเอม (2547: 10 ) ไดกลาววา เจตคติคือ ความรูสึกหรือทาทีของ บุคคลที่มีตอบุคคล
วัตถุ สิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ ความรูสึกหรือทาทีจะเปนไปในทํานองที่พึงพอใจ หรือไมพอใจ 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได รองลงมาปจจัยดานสถานภาพเนื่องจากปจจัยดานนี้ประกอบดวย
นักศึกษาสนิทสนมกับผูปกครอง ผูปกครองดูแลเอาใจใสนักศึกษา ผูปกครองมีเวลาใหคําแนะนํา
นักศึกษาอยางเต็มที่ เมื่อมีปญหาผูปกครองชวยแกไขปญหาใหได สมาชิกในบานทุกคนมีสวน
รับผิดชอบในงานประจําวันของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวสนใจและหวงใยนักศึกษา สมาชิกใน
ครอบครัวของนักศึกษามีโอกาสรับประทานอาหารรวมกันอยางนอยวันละ 1 ม้ือ สมาชิกในครอบครัว
มีความเคารพซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี นักศึกษาเปนตัวแทน
ของชุมชนเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ตางๆได นักศึกษามีโอกาสไดชวยงานสาธารณสุขของชุมชน และนักศึกษา
ไดรับการเชื่อถือยกยองและยอมรับจากสมาชิกของชุมชนแสดงวานักศึกษาชางอุตสาหกรรม
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูไดรับการดูและจากบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวจึงทําใหนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรมมีสถานภาพที่ดี มีความคิดที่ดีจากการอบรมเลี้ยงดู และมีแนวโนมใหมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความรูสึกนั้นในทางที่ดีมีสถานภาพที่ดีตอสถาบันที่ศึกษา และเม่ือปฏิบัติแลวทําใหคน
ในสังคมอยูไดอยางมีความสุข ทั้งตนเองและผูอ่ืน ซึ่งประสาท หลักศิลา (2534) อธิบายวา สถานภาพ  
คือ ตําแหนงหรือหนาที่การงานซึ่งกําหนดขึ้นในโครงรูป หรือระบบของสังคม ในแตละระบบของ
สังคมยอมมีตําแหนงหรือสถานภาพตาง ๆ และมีระเบียบหรือบรรทัดฐานสําหรับแนวทางปฎิบัติของ
ตําแหนงหรือสถานภาพนั้น ๆ คูกันไปดวยเสมอและปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือปจจัยดานกิจกรรม
ประกอบดวยนักศึกษาใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย นักศึกษาเขารวม
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กิจกรรมของวิทยาลัยเปนประจํา นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย  
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัย และนักศึกษาเขารวมงานนิทรรศการ
ทางวิชาการเพื่อการแนะแนวจุดประกายสายอาชีพ  แสดงวานักศึกษาชางอุตสาหกรรมมีการเขา
รวมกิจกรรมกับทางวิทยาลัย  ใหความรวมมือในการกิจกรรมกับทางวิทยาลัยจัดขึ้น ทางวิทยาลัย
คอยจัดกิจกรรมตางๆ  ความควบคุมแนะนําเพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 
ที่ใหนักศึกษาเปนคนใหความรวมมือในการทําสิ่งตางๆ  ซึ่งกูด (Good. 1978: 562-563) กลาววา 
กิจกรรมนักศึกษาเปนแผนกิจกรรมและดําเนินงาน ซึ่งนักศึกษาหรือสถาบันจัดขึ้น  เพื่อสรางความ
สนุกสนาน เพิ่มพูนความรู และสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
ความสนใจ ความสามารถ แตไมมีการใหหนวยกิจ และจัดหาเงินมาดําเนินการเอง โดยอยูในความ
ควบคุมแนะนําของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตองอยูบนรากฐานหรือแนวทางที่จะดําเนินการไปสู
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไว เจคอบสัน (Jacobson. 1963: 272)ไดกลาววา กิจกรรมที่จัดขึ้น
ในสถานศึกษาถูกเรียกชื่อตางๆ กัน เชน กิจกรรมรวมหลักสูตร (Co-curricular Activities) กิจกรรม
พิเศษ  (Special Activities) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักเรียน (Student Activities)  เปนตน  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528: 130-131) กลาววา กิจกรรมนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในดาน ตางๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับใหทุกคนตองศึกษาตามหลักสูตร โดยไมถือวาเปน 
สวนหนึ่งของผลการศึกษาเปนงานที่สถาบันจัดใหแกนักศึกษา หรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดขึ้นเอง
เพ่ือพัฒนาตัวนักศึกษาในดานตาง ๆ  
         2.  ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จํานวน 14 ดาน พบวา นักศึกษามีระดับคุณธรรมอยูในระดับมากทั้ง 14 ดาน ซึ่งดานมารยาทไทย มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.11 ดานความรักสามัคคี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการละเวนสิ่งเสพยติด
และการพนัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวน
คุณธรรมดานอ่ืน อีก 11 ดาน มีคาเฉลี่ยต่ํากวาสมมติฐาน 4.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เน่ืองจากคุณธรรมเหลานี้เปนคุณธรรมพื้นฐานที่ไดรับมาจากการเลี้ยงดู สั่งสอนจากครอบครัว
และครู เปนพฤติกรรมที่ไดกระทําดวยความพอใจเปนความดีที่มีอยูในตัวอันมีคาตอตนเองและผูอ่ืน
ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ คมกฤช ใจคําปน (2544: บทคัดยอ) 
ไดสรางแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานความกตัญูกตเวที 
การพึ่งตนเอง การรูจักประมาณตนเอง และความเอื้อเฟอเผ่ือแผ พบวา ทุกคุณธรรมมีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และสอดคลองกับ สุรชาติ วงศอารีย (2535: บทคัดยอ) 
ไดสรางแบบสังเกตคุณธรรมดานความขยัน ดานความมีวินัย และดานความรับผิดชอบ กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวามีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกดาน 
และสอดคลองกับมหาวิทยาราชภัฎวไลยอลงกรณ (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ที่ไดรับการสอนแบบ
บูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการบันทึกของเจอรนัล ดานความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการวิจัยพบวา 
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นักศึกษามีพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 
3 ครั้ง มีการพัฒนาที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคลองกับ นภาพร ณ เชียงใหม 
(2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเทคนิคการสอนคุณธรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปน
รูปธรรมอยางแทจริง พบวา เทคนิคการสอนสวนใหญใชการสอดแทรกในชั้นเรียน (สอดแทรกในทุก
กระบวนการวิชาแลวแตผูสอน) และสอดแทรกในกิจกรรม มีมากที่สุดรอยละ 63.10 และสอนแบบ
เปนทางการ (ในลักษณะวิชาบังคับพื้นฐาน) คิดเปนรอยละ 33.80 ดังนั้นคุณธรรมจึงเปนคุณลักษณะ
ที่ดีของอุปนิสัย เปนคุณภาพหรือนิสัยของมนุษยซึ่งคนทั่วไปชมเชยและเห็นคุณคาเปนการจัดระเบียบ
จนเปนนิสัยของแรงกระตุนทางจิตใจเปนเจตคติ หรือรูปแบบแสดงออกซึ่งคุณคาความดีทางศีลธรรม 
 3. ความสัมพันธของปจจัยดานสถานภาพ เจตคติ และกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปจจัยดาน
สถานภาพพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ความกตัญู (r = .379)มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของ ความรักสามัคคีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .237) ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค (r = .231) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานสถานภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานความมีวินัย การละเวนสิ่งเสพยติด 
และการพนัน ความกตัญูเพ่ิมขึ้น จะมีปจจัยดานสถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และในสวนของ ความรักสามัคคีและความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธ
ทางกับปจจัยดานสถานภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาววาประสาท  
หลักศิลา (2534) อธิบายวา สถานภาพ คือ ตําแหนงหรือหนาที่การงานซึ่งกําหนดขึ้นในโครงรูป 
หรือระบบของสังคม  ในแตละระบบของสังคมยอมมีตําแหนงหรือสถานภาพตาง ๆ และมีระเบียบ
หรือบรรทัดฐานสําหรับแนวทางปฎิบัติของตําแหนงหรือสถานภาพนั้น ๆ คูกันไปดวยเสมอ 
 ปจจัยดานเจตคติพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงความคิดริเร่ิมสรางสรรค (r = .328)  มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัย
ดานเจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และในสวนของความมีวินัย (r = .228) ความ
เชื่อม่ันในตนเอง (r = .265)มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานเจตคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานการละเวนสิ่งเสพยติดและการพนัน
,ความรักสามัคคี, ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ิมขึ้นจะมีปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของความมีวินัยและความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มสูงขึ้นจะมี
ความสัมพันธทางกับปจจัยดานเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาววา 
สุชา จันทรเอม และ สุรางค จันทรเอม (2547: 104) ใหความหมายเจตคติ คือความรูสึก หรือทาที
ของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไปในทํานองที่
พึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได  สงวนศรี วิรัชชัย (2548: 61) ใหความหมาย
เจตคติ คือสภาพความคิด ความเขาใจและความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ(วัตถุ สถานการณ 
ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ัน ในลักษณะเฉพาะตัว
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ตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู ชม ภูมิภาค (2525: 64) ใหความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิด
ความรูสึกตอบางสิ่งบางอยาง คําจํากัดความเชนนี้มิใชคําจํากัดความเชิงวิชาการมากนักแตหากเรา
จะพิจารณาโดยละเอียดแลวเราก็พอจะมองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดูเม่ือพูดวาคือ
ความรูสึกตอสิ่งนั้น ก็หมายความวาเจตคตินั้นมีวัตถุ วัตถุที่เจคติจะมุงตรงตอน้ันจะเปนอะไรก็ได
อาจจะเปนบุคคล สิ่งของ สถานการณ นโยบายหรืออ่ืนๆ อาจจะเปนไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม 
ดังน้ันวัตถุแหงเจตคตินั้นอาจจะเปนอะไรก็ไดที่คนรับรูหรือคิดถึงความรูสึกเชนนี้อาจจะเปนในดาน
การจูงใจหรืออารมณและเชนเดียวกันแรงจูงใจแบบอ่ืนๆคือดูไดจากพฤติกรรม ตัวอยางเชน เจคติ
ตอศาสนาหากเปนเจตคติที่ดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรูสึกวาศาสนาหรือวัดนั้นจะ
เปนสิ่งจรรโลงความสงบสุข เรายินดีบริจาคทําบุญรวมกับวัดเราจะพูดไดอีกอยางหนึ่งวาเปนความ
พรอมที่จะถูกกระตุนดวยวัตถุ 
 ดานกิจกรรมพบวา ระดับคุณธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงอ่ืนๆ (r = .403) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา นักศึกษาที่มีระดับคุณธรรมดานมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝรู ความอดกลั้น มารยาทไทย 
และอ่ืนๆ เพ่ิมสูงขึ้นจะมีความสัมพันธกับปจจัยดานกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ดังคํากลาว กูด (Good. 1978: 562-563) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาเปนแผนกิจกรรม
และดําเนินงาน ซึ่งนักศึกษาหรือสถาบันจัดขึ้น  เพื่อสรางความสนุกสนาน เพ่ิมพูนความรู และสงเสริม
พัฒนาการในดานตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสนใจ ความสามารถ แตไมมีการใหหนวยกิจ 
และจัดหาเงินมาดําเนินการเอง โดยอยูในความควบคุมแนะนําของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตองอยูบน
รากฐานหรือแนวทางที่จะดําเนินการไปสูเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไว เจคอบสัน (Jacobson. 
1963: 272)ไดกลาววา กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาถูกเรียกชื่อตางๆ กัน เชน กิจกรรมรวมหลักสูตร 
(Co-curricular Activities) กิจกรรมพิเศษ (Special Activities) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักเรียน 
(Student Activities) เปนตน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528: 130-131) กลาววา กิจกรรม
นักศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับใหทุกคนตองศึกษา
ตามหลักสูตร โดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาเปนงานที่สถาบันจัดใหแกนักศึกษา หรือ  
สงเสริมใหนักศึกษาจัดขึ้นเองเพ่ือพัฒนาตัวนักศึกษาในดานตาง ๆ  
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

 1.  ควรมี โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  
สถาบันการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตลอดปการศึกษาเพราะการจัดโครงการจะทํา
ใหนักศึกษาไดฝกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อยางตอเน่ือง และสามารถสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหเกิดขึ้นเปนพฤติกรรมถาวรได 
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 2.  ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดานตางๆ ในทุกชั่วโมงการสอน จะทําใหนักศึกษา
เกิดความตระหนักในหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาเรื่องพฤติกรรมรวมไปถึง ทัศนคติของนักศึกษาที่สงผลตอคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ศึกษาความสัมพันธดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากับวัฒนธรรมองคกร 
 3. ศึกษาปจจัยสิ่งเราที่ทําใหนักศึกษาไมตั้งใจเรียน 
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หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

- แบบสอบถามเพื่อการวิจยัของนักศึกษา 

- แบบประเมนิของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคา IOC 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาเรื่องคุณธรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงู   

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง  

ขอรับรองวาคาํตอบของทาน ไมมีมีการอางอิงถึงตัวบุคคล ไมวากรณใีดๆทั้งสิ้น จึงใครขอความ
รวมมือจากทุกทาน กรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกบัความรูสึกของทานที่สุด 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา      สําหรับเจาหนาที่ 

        ลําดับที่แบบสอบถาม   

         

เพศ        

   ชาย     

   หญิง 

 

อายุ        

   18 - 25   ป 

   26 – 30  ป    

   31 - 35   ป 

   สูงกวา 35  ป 

 

ทานจบการศกึษาจากสถาบันใด   

   สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 

   สถาบันการศึกษาของเอกชน 
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ทานสําเร็จการศึกษาในระดบัใดกอนที่จะศึกษาตอชั้นปวส. 

   มัธยมตน 

   ปวช. 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ........................................... 

 

ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจัดขึน้ 

  ไมเคยเลย 

  1 ครั้ง / เดือน 

  2 ครั้ง / เดือน 

  มากกวา 2 ครั้ง / เดือน 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอคณุธรรมของนักศึกษา  โปรดระบุเครื่องหมาย     ลงใน  ตามความ

เปนจริง  และทําเครื่องหมาย     ในชองระดับความคดิเห็นที่ตรงกบัความรูสึกของทานมากที่สุด 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
เจาหนาที่

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ปจจัยดานสถานภาพ   

1. นักศึกษาสนิทสนมกับผูปกครอง   

2. ผูปกครองดูแลเอาใจใสนักศึกษา   
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ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
เจาหนาที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด 

 

ปจจัยดานสถานภาพ   

3. ผูปกครองมีเวลาใหคําแนะนํานักศึกษา
อยางเต็มที ่

  

4. เม่ือมีปญหาผูปกครองชวยแกไข
ปญหาใหได 

  

5.สมาชิกในบานทุกคนมีสวนรับผิดชอบ
ในงานประจําวันของครอบครัว 

  

6.สมาชิกในครอบครัวสนใจและหวงใย
นักศึกษา 

  

7.สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษามี
โอกาสรับประทานอาหารรวมกันอยาง
นอยวันละ1ม้ือ 

  

8.สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 

  

9.สมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเสรี 

  

10.นักศึกษาเปนตัวแทนของชุมชน 
เพ่ือเรียกรองสิทธิต์างๆได 

  

11.นักศึกษามีโอกาสไดชวยงาน
สาธารณสุขของชุมชน 

  

12.นักศึกษาไดรับการเชื่อถอืยกยองและ
ยอมรับจากสมาชิกของชุมชน 

  

ปจจัยดานเจตคต ิ   

13.นักศึกษามีความภูมิใจที่ไดแตงกาย 
ชุดนักศึกษา 
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ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
เจาหนาที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

14นักศึกษามคีวามชื่นชอบที่ทางวิทยาลยั
ติดปายประกาศโครงการตางๆ 

 

15.นักศึกษาชอบสะสมสื่งของที่มีตรา
สัญลักษณ 

 

16.นักศึกษามารวมกิจกรรมกีฬาสีของ
ทางวิทยาลัย 

 

17.นักศึกษามารวมกิจกรรมการไหวครู
ของวิทยาลยั 

 

18.นักศึกษาเขารวมงานประเพณีรับนอง  

19.นักศึกษาเขารวมงานเลีย้งรุนที่ทาง
วิทยาลัยจัดขึน้ 

 

ปจจัยดานกิจกรรม  

20.นักศึกษาใหความรวมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

 

21.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวิทยาลยั
เปนประจํา 

 

22.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสีภายในวิทยาลัย 

 

23.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรวันสถาปนาวิทยาลัย 

 

24.นักศึกษาเขารวมงานนิทรรศการทาง

วิชาการเพื่อการแนะแนวจุดประกายสาย

อาชีพ 
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ตอนที่ 3  เปนการสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณธรรมของนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา  ขอใหทานอานรายการประเมินตอไปน้ีทีละรายการ และ

พิจารณาวาพฤติกรรมทานอยูในระดับใดแลวเขียนเครือ่งหมาย  ลงในชองการปฏิบัตทิีต่รงกับ

ความเปนจริงโดยมีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับที่ 1  ปฏิบัติโดยผูอ่ืนเปนผูสั่ง กํากับดูแลใหปฏบิตั ิ

ระดับที่ 2  ปฏิบัติโดยผูอ่ืนคอยเตือน หรอืแนะนํา 

ระดับที่ 3  ปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองมีบุคคลอื่นแนะนํา 

ระดับที่ 4  ปฏิบัติดวยตนเองจนเปนนิสัย และเปนแบบอยางที่ดี 

ระดับที่ 5 ปฏิบัติจนเปนนสิัย เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ และสามารถแนะนําและ

ชักชวนคนอื่นใหปฏิบตัิได 

ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1  

มีมนุษยสัมพันธ   

1.คอยใหกําลงัใจเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไมสบายใจ   

2.สุภาพออนนอมถอมตนตอผูอ่ืนเสมอ    

3.ชื่นชมยินดีตอเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไดรับรางวัล   

4.ใหความชวยเหลือและเอ้ือเฟอผูอ่ืน   

5.ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนที่ดีกวา   

6.ยอมรับคําตชิมจากผูอ่ืนอยางจริงใจ   

7.ไมชอบกลาวตําหนิผูอ่ืนอยางไรเหตุผล   
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ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1 

8.นักศึกษาชวยจัดสถานทีเ่วลาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมตางๆ 

 

9.นักศึกษารูเม่ือทําใหผูอ่ืนไดรับความ
เดือดรอน 

 

10.เม่ือผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจากการ
กระทําของนักศึกษา นักศกึษากลาวคําวา
ขอโทษ 

 

ความมีวินัย  

11.นักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ
ของวิทยาลยั 

 

12.นักศึกษาซัก/รีดชุดนักศึกษาเพื่อ
เตรียมตวัมาเรียน 

 

13.นักศึกษาปฏิบัตติามคําสอนของ
ศาสนาทีต่นนับถือ 

 

14เม่ือมีการนัดหมายนักศึกษามาตาม
เวลาที่กําหนด 

 

15.นักศึกษาทิ้งขยะเปนทีทุ่กครั้ง  

16.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่ครู
กําหนด 

 

ความรับผิดชอบ  

17.นักศึกษาเตรียมอุปกรณการเรียน
พรอม 

 

18.นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามที่
ครูสอน 

 

19.วางแผนการเรียนที่ตองรับผิดชอบ
สอดคลองกับหลักสูตรทีเ่รียน 

 



103 

ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1 

20.กอนที่นักศึกษาจะสงงานนักศึกษา
ตรวจดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

21.เม่ือไดรับมอบหมายงานนักศึกษา
สามารถดําเนินการไดเสร็จทันตามเวลา 

 

20.นักศึกษาศึกษาหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆเสมอ 

 

22.นักศึกษากลารับผิดชอบในการกระทาํ
ของตนเอง 

 

23.นักศึกษาปฎิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอตนเองและสวนรวม 

 

ความซื่อสัตยสุจริต  

24.เม่ือพบกระเปาตกอยูทีพ้ื่นแตไมทราบ
วาเปนของใครจึงเก็บไว 

 

25.แสดงความจริงใจตอหนาและลบัหลัง  

26.ไมนําผลงานของผูอ่ืนแอบอางมาเปน
ของตน 

 

27.นักศึกษาไมแนใจในคําตอบขอสอบ
เลยถามเพื่อนเพ่ือความแนในเม่ือมีโอกาส 

 

28.ไมนําของผูอ่ืนมาเปนของตน  

ความเชื่อมั่นในตนเอง  

29.กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
กลาทักทวงในสิ่งที่ไมถูกตอง 

 

30.นักศึกษามัน่ใจในการกระทําของตนเอง  

31.นักศึกษาไมชอบเลียนแบบใคร  
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ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1 

32.สามารถแนะนําชวยเหลอืเรื่องเรียนแก
เพ่ือนได 

 

33.กลาแสดงออกในการเสนอความ
คิดเห็นตางๆ 

 

การประหยัด  

34.การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับ
งานที่ทํา 

 

35.ใชของสวนตัว และสวนรวมอยางคุมคา  

36.ปดน้ํา / ปดไฟทุกครั้งเม่ือเลิกใช  

37.รูจักนําวัสดุเหลือใช และทรัพยากร
ทองถิ่นมาดัดแปลงใชใหมใหเกิดประโยชน 

 

38.ดําเนินชีวติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรียบงาย พอประมาณ
มีเหตุผล ไมฟุงเฟอ 

 

ความสนใจใฝรู  

39.แสวงหาประสบการณและคนหา
ความรูใหม ๆ จากแหลงเรียนรูตางๆ 
อยางตอเน่ือง 

 

40. กลาซักถามผูรูเม่ือมีขอสงสัย  

41.พัฒนาตนเองใหมีความรู มีทักษะใน
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยูเสมอ 

 

42.แสวงหาประสบการณเพ่ือนํามา
ปรับปรุงในการดําเนินชีวิต 

 

การละเวนสิง่เสพยติดและการพนัน  

43.นักศึกษาสบูบุหรี่ หรือด่ืมเหลา   
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ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1 

44.นักศึกษาใชสารเสพยติด   

45.นักศึกษาเลนพนันฟุตบอล  

46.การเลนไพในระหวางการไปทัศน
ศึกษาถือเปนเรื่องธรรมดา 

 

47.ไมจําเปนตองหลีกเลี่ยงแหลงการพนัน
ถาเราไมไดเลน 

 

ความรักสามคัคี  

48.ไมกอเหตุทะเลาะววิาท  

49.ไมสรางความเดือดรอนกับสังคมให
ผูอ่ืนเดือดรอน 

 

50.การรวมมือในการทํางานชวยเหลือ
ผูอ่ืน 

 

ความกตัญู  

51.รูจักตอบแทนพระคุณครอูาจารยผูมี
พระคุณ 

 

52.มีสัมมาคารวะตอครูอาจารยอยาง
สม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง 

 

53.เม่ือครูกําลังถือของนักศึกษาเสนอตวั
ใหความชวยเหลืองานครูอาจารยโดย
ไมไดหวังสิ่งตอบแทน 

 

ความคิดริเริม่สรางสรรค คิดสิ่งใหมๆ  

54.มีการคิดริเริ่มสรางสรรค การคิด
ตัดสินใจและแกปญหาการทําโครงงาน
อยางเปนระบบ 

 

55.สามารถปรับตวัใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
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ประเด็น 

คะแนนที่ได สําหรับ
เจาหนาที่

5 4 3 2 1 

56.นักศึกษาสามารถดัดแปลงเอาความคดิ
ของผูอ่ืนมาประยุกตใชเกิดประโยชน 

 

การพึ่งตนเอง  

57.สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  

58.สามารถหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเองหรอื
หารายไดพิเศษเพื่อชวยเหลือครอบครัว 

 

59.สามารถแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไดดวย
ตนเอง 

 

ความอดกลัน้  

60.ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ  

61.นักศึกษาสามารถควบคมุอารมณได
เวลาที่ถูกยัว่ย ุ

 

62.ควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือเผชิญ
กับปญหาตางๆทั้งทางตรงและทางออม 

 

63.อดทนตอสิ่งยั่วยุไดเปนอยางดี  

มารยาทไทย  

64. แสดงความเคารพครับ,ผม,คะอยาง
สม่ําเสมอ 

 

65.การเดินผานผูใหญกมศรีษะเล็กนอย
เพ่ือแสดงความออนนอมถอมตน 

 

66.การรับโทรศัพทหรือการโทรไปกลาวคาํ
วาสวัสดทีุกครั้งเม่ือมีการโทร 

 

67.การกลาวคําขอบคุณเม่ือรับรับสิ่งตอบ
แทน 

 

                                                          ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือ 
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สรุปการหาคาวิเคราะหคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในสวนของนักศึกษา 

ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   

สวนที1่ ปจจัยดานสถานภาพ   

สวนที่ 1  ขอมูลสวนตัว   
1.เพศ 1 1 1 1 4 1 ใชได
2.อายุ 1 1 1 1 4 1 ใชได
3.นักศึกษาจบการศึกษาจากสังกัดใด 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
4.นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับใด
กอนที่จะศึกษาตอชั้นปวส. 

1 1 1 1 4 1 ใชได

5.ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม 1 1 1 1 4 1 ใชได
สวนที่ 2ปจจยัที่มีผลตอคุณธรรม
ของนักศึกษา   

  

ปจจัยดานสถานภาพ   
1. ความสนิทสนมกับผูปกครอง 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
2. ผูปกครองดูแลเอาใจใส 1 1 1 1 4 1 ใชได
3. ผูปกครองมีเวลาใหคําแนะนํา
นักศึกษาอยางเต็มที ่

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

4. เม่ือมีปญหาผูปกครองชวยแกไข
ปญหาใหได 

1 1 1 1 4 1 ใชได

5.สมาชิกในบานทุกคนมีสวนรับผิดชอบ
ในงานประจําวันของครอบครัว 

1 1 1 1 4 1 ใชได

6.สมาชิกในครอบครัวสนใจและหวงใย
นักศึกษา 

1 1 1 1 4 1 ใชได

7.สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษามี
โอกาสรับประทานอาหารรวมกันอยาง
นอยวันละ1ม้ือ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

8.สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

9.สมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเสรี 

1 1 1 1 4 1 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
10.นักศึกษาเปนตัวแทนของชุมชน
เพ่ือเรียกรองสิทธิต์างๆได 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

11.นักศึกษามีโอกาสไดชวยงาน
สาธารณสุขของชุมชน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

12.นักศึกษาไดรับการเชื่อถอืยกยอง
และยอมรับจากสมาชิกของชุมชน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

ปจจัยดานเจตคต ิ   
13.นักศึกษามีความภูมิใจที่ไดแตงกาย
ชุดนักศึกษา 

1 1 1 1 4 1 ใชได

14นักศึกษามคีวามชื่นชอบที่ทาง
วิทยาลัยติดปายประกาศโครงการตางๆ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

15.นักศึกษาชอบสะสมสิ่งของที่มีตรา
สัญลักษณ 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

16.นักศึกษามารวมกิจกรรมกีฬาสีของ
ทางวิทยาลัย 

  

17.นักศึกษามารวมกิจกรรมการไหวครู
ของวิทยาลยั 

1 1 1 1 4 1 ใชได

18.นักศึกษาเขารวมงานประเพณีรับ
นอง 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

19.นักศึกษาเขารวมงานเลีย้งรุนที่ทาง
วิทยาลัยจัดขึน้ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

ปจจัยดานกิจกรรม   
20.นักศึกษาใหความรวมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

1 1 1 1 4 1 ใชได

21.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของ
วิทยาลัยเปนประจํา 

1 1 1 1 4 1 ใชได

22.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาสภีายในวิทยาลัย 

1 1 1 1 4 1 ใชได

23.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรวันสถาปนาวิทยาลัย 

1 1 1 1 4 1 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
24.นักศึกษาเขารวมงานนิทรรศการ
ทางวิชาการเพื่อการแนะแนวจุด
ประกายสายอาชีพ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

สวนที่ 3     
มีมนุษยสัมพันธ   
1.คอยใหกําลงัใจเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไม
สบายใจ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

2.สุภาพออนนอมถอมตนตอผูอ่ืนเสมอ 1 1 1 1 4 1 ใชได
3.ชื่นชมยินดีตอเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไดรับ
รางวัล 

1 1 1 1 4 1 ใชได

4.ใหความชวยเหลือและเอ้ือเฟอผูอ่ืน 1 1 1 1 4 1 ใชได
5.ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนที่ดีกวา 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
6.ยอมรับคําตชิมจากผูอ่ืนอยางจริงใจ 1 1 1 1 4 1 ใชได
7.ไมชอบกลาวตําหนิผูอ่ืนอยางไร
เหตุผล 

1 1 1 1 4 1 ใชได

8.นักศึกษาชวยจัดสถานทีเ่วลา
วิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

9.นักศึกษารูเม่ือทําใหผูอ่ืนไดรับความ
เดือดรอน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

10.เม่ือผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนจาก
การกระทําของนักศึกษา นกัศึกษา
กลาวคําวาขอโทษ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

ความมีวินัย 1 1 1 1 4 1 ใชได

11.นักศึกษาแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของวทิยาลัย 

1 1 1 1 4 1 ใชได

12.นักศึกษาซัก/รีดชุดนักศึกษาเพื่อ
เตรียมตวัมาเรียน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
13.นักศึกษาปฏิบัตติามคําสอนของ
ศาสนาทีต่นนับถือ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

14เม่ือมีการนัดหมายนักศึกษามาตาม
เวลาที่กําหนด 

1 1 1 1 4 1 ใชได

15.นักศึกษาทิ้งขยะเปนทีทุ่กครั้ง 1 1 1 1 4 1 ใชได
16.นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่
ครูกําหนด 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

ความรับผิดชอบ   

17.นักศึกษาเตรียมอุปกรณการเรียน
พรอม 

1 1 1 1 4 1 ใชได

18.นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ตามที่ครูสอน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

19.วางแผนการเรียนที่ตองรับผิดชอบ
สอดคลองกับหลักสูตรทีเ่รียน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

20.กอนที่นักศึกษาจะสงงานนักศึกษา
ตรวจดวยความละเอียดรอบคอบ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

21.เม่ือไดรับมอบหมายงานนักศึกษา
สามารถดําเนินการไดเสร็จทันตาม
เวลา 

1 1 1 1 4 1 ใชได

20.นักศึกษาศึกษาหาความรูจากแหลง
เรียนรูตางๆเสมอ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

22.นักศึกษากลารับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง 

1 1 1 1 4 1 ใชได

23.นักศึกษาปฎิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภยัตอตนเองและสวนรวม 

1 1 1 1 4 1 ใชได

ความซื่อสัตยสุจริต   
24.เม่ือพบกระเปาตกอยูทีพ้ื่นแตไม
ทราบวาเปนของใครจึงเก็บไว 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
25.แสดงความจริงใจตอหนาและลบั
หลัง 

1 1 1 1 4 1 ใชได

26.ไมนําผลงานของผูอ่ืนแอบอางมา
เปนของตน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

27.นักศึกษาไมแนใจในคําตอบขอสอบ
เลยถามเพื่อนเพ่ือความแนในเม่ือมี
โอกาส 

1 1 1 1 4 1 ใชได

28.ไมนําของผูอ่ืนมาเปนของตน 1 1 1 1 4 1 ใชได
ความเชื่อมั่นในตนเอง   

29.กลาแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล กลาทกัทวงในสิ่งทีไ่มถูกตอง 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

30.นักศึกษามั่นใจในการกระทําของ
ตนเอง 

1 1 1 1 4 1 ใชได

31.นักศึกษาไมชอบเลียนแบบใคร 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
32.สามารถแนะนําชวยเหลอืเรื่องเรียน
แกเพ่ือนได 

1 1 1 1 4 1 ใชได

33.กลาแสดงออกในการเสนอความ
คิดเห็นตางๆ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

การประหยัด   
34.การใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับ
งานที่ทํา 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

35.ใชของสวนตัว และสวนรวมอยาง
คุมคา 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

36.ปดน้ํา / ปดไฟทุกครั้งเม่ือเลิกใช   
37.รูจักนําวัสดุเหลือใช และทรัพยากร
ทองถิ่นมาดัดแปลงใชใหมใหเกิด
ประโยชน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

38.ดําเนินชีวติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรียบงาย 
พอประมาณมีเหตุผล ไมฟุงเฟอ 

1 1 1 1 4 1 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
ความสนใจใฝรู   

39.แสวงหาประสบการณและคนหา
ความรูใหม ๆ จากแหลงเรียนรูตางๆ 
อยางตอเน่ือง 

1 1 1 1 4 1 ใชได

40. กลาซักถามผูรูเม่ือมีขอสงสัย 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
41.พัฒนาตนเองใหมีความรู มีทักษะ
ในการปฏิบตังิานที่ทันสมัยอยูเสมอ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

42.แสวงหาประสบการณเพ่ือนํามา
ปรับปรุงในการดําเนินชีวิต 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

การละเวนสิง่เสพยติดและการพนัน   
43.การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ของมึนเมา  
ถือเปนเรื่องปกติเม่ือมีงานเทศกาลรบั
นองใหม 

1 -1 0 1 1 0.25 ตอง
ปรับปรุง 

44.การใชสารเสพยติดเชน กัญชา 
ยาบา ถือเปนเร่ืองปกติเม่ือมีงาน
เทศกาลรับนองใหม 

1 -1 0 1 1 0.25 ตอง
ปรับปรุง 

45.การเลนพนันฟุตบอลถอืเปนเรื่อง
ปกต ิ

1 -1 0 1 1 0.25 ตอง
ปรับปรุง 

46.การเลนไพในระหวางการไปทัศน
ศึกษาถือเปนเรื่องธรรมดา 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

47.ไมจําเปนตองหลีกเลี่ยงแหลงการ
พนันถาเราไมไดเลน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

ความรักสามคัคี 1 0 1 1 3 0.75 ใชได

48.ไมกอเหตุทะเลาะววิาท 1 0 1 1 3 0.75 ใชได
49.ไมสรางความเดือดรอนกับสังคมให
ผูอ่ืนเดือดรอน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

50.การรวมมือในการทํางานชวยเหลือ
ผูอ่ืน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
ความกตัญู   

51.รูจักตอบแทนพระคุณครอูาจารยผูมี
พระคุณ 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

52.มีสัมมาคารวะตอครูอาจารยอยาง
สม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง 

1 1 1 1 4 1 ใชได

53.เม่ือครูกําลังถือของนักศึกษาเสนอ
ตัวใหความชวยเหลืองานครูอาจารย
โดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

ความคิดริเริม่สรางสรรค คิดสิ่ง
ใหมๆ 

  

54.มีการคิดริเริ่มสรางสรรค การคิด
ตัดสินใจและแกปญหาการทําโครงงาน
อยางเปนระบบ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

55.สามารถปรับตวัใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 4 1 ใชได

56.นักศึกษาสามารถดัดแปลงเอา
ความคิดของผูอ่ืนมาประยุกตใชเกิด
ประโยชน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

การพึ่งตนเอง   
57.สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 1 1 1 1 4 1 ใชได
58.สามารถหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเอง
หรือหารายไดพิเศษเพื่อชวยเหลือ
ครอบครัว 

1 1 1 1 4 1 ใชได

59.สามารถแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได
ดวยตนเอง 

1 0 1 1 3 0.75 ใชได

60.ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ
สมบูรณ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

ความอดกลัน้   
61.นักศึกษาสามารถควบคมุอารมณ
ไดเวลาทีถู่กยัว่ย ุ

1 0 1 1 3 0.75 ใชได
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ขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC สรุปผล
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4   
62.ควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือ
เผชิญกับปญหาตางๆทั้งทางตรงและ
ทางออม 

1 1 1 1 4 1 ใชได

63.อดทนตอสิ่งยั่วยุไดเปนอยางดี 1 1 1 1 4 1 ใชได
มารยาทไทย   
64. แสดงความเคารพครับ,ผม,คะ
อยางสม่ําเสมอ 

1 1 1 1 4 1 ใชได

65.การเดินผานผูใหญกมศรีษะ
เล็กนอยเพ่ือแสดงความออนนอมถอม
ตน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

66.การรับโทรศัพทหรือการโทรไป
กลาวคําวาสวสัดีทุกครั้งเม่ือมีการโทร 

1 1 1 1 4 1 ใชได

67.การกลาวคําขอบคุณเม่ือรับรับสิ่ง
ตอบแทน 

1 1 1 1 4 1 ใชได

คา IOC = 88.75/100 

 = 0.88 

สรุปวาแบบสอบถามชุดนี้ใชได 
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Frequencies 
 Notes 
 
Output Created 07-JUL-2013 21:35:28
Comments 
Input Data 

D:\\\_______________1.sav

Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in 
Working Data File 75

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data.

Syntax 
FREQUENCIES  VARIABLES=เพศ อายุ 
สถาบันกา การศกึษา ความถี่  /ORDER= 

ANALYSIS .

Resources Elapsed Time 0:00:00.03
Total Values 
Allowed 149796

 
 Statistics 
 

  เพศ อายุ สถาบันกา การศึกษา ความถี่ 
N Valid 75 75 75 75 75

Missin
g 0 0 0 0 0

 

Frequency Table 
 เพศ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 72 96.0 96.0 96.0

2 3 4.0 4.0 100.0
Total 75 100.0 100.0

 
  อายุ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2 16 21.3 21.3 21.3

3 26 34.7 34.7 56.0
4 17 22.7 22.7 78.7
5 16 21.3 21.3 100.0
Total 75 100.0 100.0
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 สถาบันการศึกษา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 47 62.7 62.7 62.7

2 28 37.3 37.3 100.0
Total 75 100.0 100.0

 
 
 การศึกษา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 29 38.7 38.7 38.7

2 41 54.7 54.7 93.3
3 5 6.7 6.7 100.0
Total 75 100.0 100.0

 
 
 ความถี่ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 26 34.7 34.7 34.7

2 12 16.0 16.0 50.7
3 21 28.0 28.0 78.7
4 16 21.3 21.3 100.0
Total 75 100.0 100.0

 
 

Descriptives 
 
 Notes 
 
Output Created 07-JUL-2013 21:36:24
Comments 
Input Data 

D:\\\_______________1.sav

Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in 
Working Data File 75

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing values are 
treated as missing.

Cases Used All non-missing data are used.
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Syntax 

DESCRIPTIVES  VARIABLES=สวน2.1 
สวน2.2 สวน2.3 สวน2.4 สวน2.5 สวน2.6 
สวน2.7 สวน2.8  สวน2.9 สวน2.10 สวน
2.11 สวน2.12 สวน2.13 สวน2.14 สวน

2.15 สวน2.16  สวน2.17 สวน2.18 สวน
2.19 สวน2.20 สวน2.21 สวน2.22 สวน

2.23 สวน2.24  สวน3.1 สวน3.2 สวน3.3 
สวน3.4 สวน3.5 สวน3.6 สวน3.7 สวน3.8 

สวน3.9  สวน3.10 สวน3.11 สวน3.12 
สวน3.13 สวน3.14 สวน3.15 สวน3.16 
สวน3.17  สวน3.18 สวน3.19 สวน3.20 
สวน3.21 v52_a สวน3.22 สวน3.23 สวน
3.24  สวน3.25 สวน3.26 สวน3.27 สวน
3.28 สวน3.29 สวน3.30 สวน3.31 สวน

3.32  สวน3.33 สวน3.34 สวน3.35 สวน
3.36 สวน3.37 สวน3.38 สวน3.39 สวน

3.40  สวน3.41 สวน3.42 สวน3.43 สวน
3.44 สวน3.45 สวน3.46 สวน3.47 สวน

3.48  สวน3.49 สวน3.50 สวน3.51 สวน
3.52 สวน3.53 สวน3.54 สวน3.55 สวน

3.56  สวน3.57 สวน3.58 สวน3.59 สวน
3.60 สวน3.61 สวน3.62 สวน3.63 สวน

3.64  สวน3.65 สวน3.66 สวน3.67 สวน
3.68 สวน3.69 สวน3.70 สวน3.71 

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX .

Resources Elapsed Time 0:00:00.02
 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
สวน2.1 75 2 5 3.92 .941 
สวน2.2 75 2 5 4.07 .859 
สวน2.3 75 2 5 4.04 .761 
สวน2.4 75 2 5 4.16 .855 
สวน2.5 75 2 5 4.04 .829 
สวน2.6 75 2 5 4.01 .814 
สวน2.7 75 2 5 4.00 .805 
สวน2.8 75 2 5 4.13 .827 
สวน2.9 75 2 5 4.11 .894 
สวน2.10 75 2 5 3.69 .972 
สวน2.11 75 2 5 3.95 .928 
สวน2.12 75 1 5 3.93 1.057 
สวน2.13 75 2 5 4.00 .838 
สวน2.14 75 3 5 4.23 .798 
สวน2.15 75 2 5 4.20 .838 
สวน2.16 75 2 5 3.97 .900 
สวน2.17 75 2 5 4.15 .833 
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สวน2.18 75 2 5 3.85 .926 
สวน2.19 75 2 5 3.71 .897 
สวน2.20 75 2 5 3.87 .890 
สวน2.21 75 2 5 3.73 .935 
สวน2.22 75 2 5 3.88 .885 
สวน2.23 75 1 5 3.83 1.005 
สวน2.24 75 2 5 3.77 .967 
สวน3.1 75 2 5 3.65 .951 
สวน3.2 75 2 5 3.69 1.013 
สวน3.3 75 1 5 3.61 1.077 
สวน3.4 75 2 5 3.77 1.008 
สวน3.5 75 2 5 3.88 .944 
สวน3.6 75 2 5 3.67 .977 
สวน3.7 75 2 5 3.80 1.013 
สวน3.8 75 2 5 3.60 .973 
สวน3.9 75 2 5 3.45 .990 
สวน3.10 75 2 5 3.60 .885 
สวน3.11 75 2 5 4.03 .838 
สวน3.12 75 2 5 4.00 .973 
สวน3.13 75 2 5 3.76 .913 
สวน3.14 75 2 5 3.89 1.073 
สวน3.15 75 2 5 4.09 .873 
สวน3.16 75 3 5 4.19 .711 
สวน3.17 75 2 5 4.31 .838 
สวน3.18 75 2 5 3.84 .987 
สวน3.19 75 2 5 3.79 .977 
สวน3.20 75 2 5 3.72 1.008 
สวน3.21 75 2 5 3.65 1.007 
V52_A 75 2 5 3.63 1.037 
สวน3.22 75 2 5 3.68 .903 
สวน3.23 75 2 5 3.99 .937 
สวน3.24 75 2 5 4.04 .992 
สวน3.25 75 2 5 3.55 .905 
สวน3.26 75 2 5 3.69 1.026 
สวน3.27 75 2 5 3.80 .915 
สวน3.28 75 2 5 3.80 .900 
สวน3.29 75 2 5 3.55 1.031 
สวน3.30 75 2 5 3.88 .885 
สวน3.31 75 2 5 4.16 .772 
สวน3.32 75 2 5 4.19 .896 
สวน3.33 75 2 5 3.80 1.013 
สวน3.34 75 2 5 3.63 .969 
สวน3.35 75 2 5 3.61 1.102 
สวน3.36 75 2 5 3.69 1.052 
สวน3.37 75 2 5 3.92 1.088 
สวน3.38 75 2 5 3.79 .859 
สวน3.39 75 2 5 3.75 1.001 
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สวน3.40 75 2 5 3.73 1.018 
สวน3.41 75 2 5 3.47 1.004 
สวน3.42 75 2 5 3.77 .994 
สวน3.43 75 2 5 3.95 .957 
สวน3.44 75 2 5 4.01 .993 
สวน3.45 75 2 5 3.93 .741 
สวน3.46 75 3 5 4.01 .707 
สวน3.47 75 2 5 4.17 .921 
สวน3.48 75 2 5 3.97 .885 
สวน3.49 75 2 5 4.32 .918 
สวน3.50 75 2 5 3.96 1.006 
สวน3.51 75 2 5 3.69 1.026 
สวน3.52 75 2 5 4.05 1.077 
สวน3.53 75 2 5 3.96 .936 
สวน3.54 75 2 5 4.00 .973 
สวน3.55 75 2 5 4.11 .994 
สวน3.56 75 2 5 3.93 .963 
สวน3.57 75 2 5 4.08 .926 
สวน3.58 75 2 5 3.53 .977 
สวน3.59 75 2 5 3.61 1.102 
สวน3.60 75 2 5 3.68 1.105 
สวน3.61 75 2 5 3.73 .963 
สวน3.62 75 2 5 3.79 .934 
สวน3.63 75 3 5 3.84 .736 
สวน3.64 75 2 5 3.89 .924 
สวน3.65 75 2 5 4.33 .827 
สวน3.66 75 2 5 4.28 .815 
สวน3.67 75 2 5 3.95 .899 
สวน3.68 75 2 5 3.75 1.001 
สวน3.69 75 2 5 3.51 1.045 
สวน3.70 75 2 5 3.63 .969 
สวน3.71 75 2 5 3.75 .974 
Valid N (listwise) 75     

 
 

Descriptives 
 
 Notes 
 
Output Created 07-JUL-2013 21:36:41
Comments 
Input Data 

D:\\\_______________1.sav

Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
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N of Rows in 
Working Data File 75

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing values are 
treated as missing.

Cases Used All non-missing data are used.
Syntax 

DESCRIPTIVES  VARIABLES=m2_
สถานภ m2_เจตคต m2_กิจกร m3_
มนุษย m3_วินัย m3_รับผิ m3_ซ่ือส  

m3_เชื่อ m3_ประหย m3_ใฝรู m3_การ
พน m3_สามัค m3_กตัญญ m3_ริเริ m3_

พ่ึงต  m3_ค.อดก m3_มารยา  
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX .

Resources Elapsed Time 0:00:00.03
 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
M2_สถานภ 75 2.42 4.83 4.0044 .52898 
M2_เจตคต 75 2.71 4.86 4.0152 .53636 
M2_กิจกร 75 2.20 5.00 3.8160 .69263 
M3_มนุษย 75 2.10 4.70 3.6733 .61542 
M3_วินัย 75 2.33 5.00 3.9933 .62508 
M3_รับผ ิ 75 2.75 4.75 3.8250 .47086 
M3_ซ่ือส 75 2.60 5.00 3.7760 .61509 
M3_เชื่อ 75 2.40 4.80 3.9147 .52831 
M3_ประหย 75 2.20 5.00 3.7280 .68152 
M3_ใฝร ู 75 2.25 5.00 3.6800 .76069 
M3_การพน 75 2.60 5.00 4.0160 .59344 
M3_สามัค 75 2.33 5.00 4.0844 .64397 
M3_กตัญญ 75 2.00 5.00 3.9022 .75292 
M3_ริเริ 75 2.00 5.00 4.0133 .79684 
M3_พ่ึงต 75 2.25 5.00 3.7267 .71916 
M3_ค.อดก 75 2.33 5.00 3.7867 .58674 
M3_มารยา 75 3.00 5.00 4.1133 .56547 
Valid N (listwise) 75     
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Out put 

สมมติฐาน 1 

 Group Statistics 
 

  สถาบันกา N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
M3_มนุษย 1 47 3.6809 .62611 .09133

2 28 3.6607 .60818 .11493
M3_วินัย 1 47 4.0142 .58030 .08465

2 28 3.9583 .70364 .13298
M3_รับผ ิ 1 47 3.7819 .45777 .06677

2 28 3.8973 .49189 .09296
M3_ซ่ือส 1 47 3.7447 .57891 .08444

2 28 3.8286 .67925 .12837
M3_เชื่อ 1 47 3.9149 .56221 .08201

2 28 3.9143 .47587 .08993
M3_ประหย 1 47 3.7447 .69495 .10137

2 28 3.7000 .66999 .12662
M3_ใฝร ู 1 47 3.6543 .69069 .10075

2 28 3.7232 .87755 .16584
M3_การพน 1 47 4.0511 .58898 .08591

2 28 3.9571 .60701 .11471
M3_สามัค 1 47 4.0567 .63823 .09310

2 28 4.1310 .66258 .12522
M3_กตัญญ 1 47 3.9645 .66751 .09737

2 28 3.7976 .88117 .16652
M3_ริเริ 1 47 3.9716 .80706 .11772

2 28 4.0833 .78894 .14910
M3_พ่ึงต 1 47 3.6862 .68855 .10044

2 28 3.7946 .77595 .14664
M3_ค.อดก 1 47 3.8085 .58872 .08587

2 28 3.7500 .59230 .11193
M3_มารยา 1 47 4.0372 .58043 .08466

2 28 4.2411 .52477 .09917
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 Independent Samples Test 

 

    

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
M3_มนุษยสัมพันธ Equal variances 

assumed .798 .374 .136 73 .892 .0201 .14790 -.27463 .31490

Equal variances 
not assumed   .137 58.233 .891 .0201 .14680 -.27369 .31397

M3_ความมีวินัย Equal variances 
assumed 1.534 .219 .372 73 .711 .0559 .15010 -.24330 .35500

Equal variances 
not assumed   .354 48.627 .725 .0559 .15763 -.26098 .37268

M3_ความรับผิดชอบ Equal variances 
assumed .030 .862 -1.027 73 .308 -.1154 .11236 -.33935 .10854

Equal variances 
not assumed   -1.008 53.664 .318 -.1154 .11446 -.34491 .11410

M3_ซื่อสัตยสุจริต Equal variances 
assumed .954 .332 -.569 73 .571 -.0839 .14751 -.37789 .21011

Equal variances 
not assumed   -.546 49.935 .588 -.0839 .15365 -.39251 .22473

M3_เชื่อมั่นในตนเอง Equal variances 
assumed 1.507 .223 .005 73 .996 .0006 .12698 -.25247 .25368

Equal variances 
not assumed   .005 64.425 .996 .0006 .12171 -.24250 .24372

M3_ประหยัด Equal variances 
assumed .152 .698 .273 73 .786 .0447 .16373 -.28162 .37099

Equal variances 
not assumed   .275 58.579 .784 .0447 .16220 -.27992 .36928

M3_สนใจใฝรู Equal variances 
assumed 3.494 .066 -.378 73 .707 -.0690 .18266 -.43300 .29508

Equal variances 
not assumed   -.355 46.860 .724 -.0690 .19404 -.45936

.32144 123
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M3_สิ่งเสพยติดและ
การพนัน 

Equal variances 
assumed .009 .925 .660 73 .511 .0939 .14221 -.18951 .37735

Equal variances 
not assumed   .655 55.528 .515 .0939 .14332 -.19324 .38108

M3_รักสามัคคี Equal variances 
assumed .030 .863 -.480 73 .632 -.0742 .15454 -.38221 .23378

Equal variances 
not assumed   -.476 55.200 .636 -.0742 .15603 -.38688 .23845

M3_ความกตัญู Equal variances 
assumed 3.413 .069 .928 73 .357 .1669 .17991 -.19164 .52548

Equal variances 
not assumed   .865 45.496 .391 .1669 .19290 -.22149 .55533

M3_คิดริเริม
สรางสรรค 

Equal variances 
assumed .001 .976 -.585 73 .561 -.1117 .19108 -.49252 .26912

Equal variances 
not assumed   -.588 57.941 .559 -.1117 .18997 -.49197 .26857

M3_พึ่งตนเอง Equal variances 
assumed .338 .563 -.629 73 .531 -.1085 .17239 -.45204 .23509

Equal variances 
not assumed   -.610 51.607 .544 -.1085 .17774 -.46519 .24825

M3_อดทนอดกลั้น Equal variances 
assumed .024 .876 .415 73 .679 .0585 .14086 -.22222 .33925

Equal variances 
not assumed   .415 56.622 .680 .0585 .14108 -.22404 .34106

M3_มารยาทไทย Equal variances 
assumed .248 .620 -1.523 73 .132 -.2038 .13380 -.47051 .06283

Equal variances 
not assumed   -1.563 61.518 .123 -.2038 .13040 -.46454 .05686
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สมมติฐาน 2 

 Correlations 
 

    M2_สถานภ M2_เจตคต M2_กิจกร M3_มนุษย M3_วินัย M3_รับผิ M3_ซื่อส M3_เชื่อ M3_ประหย M3_ใฝรู M3_การพน M3_สามัค M3_กตัญญ M3_ริเริ M3_พึ่งต M3_ค.อดก M3_มารยา 

M2_สถานภ Pearson Correlation 1 .263(*) -.051 -.081 .419(**) .068 .162 .167 .152 .135 .442(**) .237(*) .379(**) .231(*) .179 .050 .091 

  Sig. (2-tailed) . .022 .663 .488 .000 .564 .166 .153 .193 .248 .000 .041 .001 .047 .125 .668 .440 

  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

M2_
เจตคต 

Pearson 
Correlation .263(*) 1 .227 .039 .228(*) .227 .163 .265(*) .202 .193 .452(**

) .307(**) .197 .328(
**) .146 .080 .219 

  Sig. (2-tailed) .022 . .050 .738 .049 .051 .163 .022 .083 .097 .000 .007 .091 .004 .211 .495 .060 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M2_กิจ
กร 

Pearson 
Correlation -.051 .227 1 .436(**) -.013 .377(**) .355(*

*) .307(**) .499(*
*) 

.351(*
*) .034 .193 .053 -.027 .174 .339(*

*) 
.556(*

*) 
  Sig. (2-tailed) .663 .050 . .000 .910 .001 .002 .007 .000 .002 .775 .097 .651 .821 .135 .003 .000 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_
มนุษย 

Pearson 
Correlation -.081 .039 .436(**) 1 .278(*) .442(**) .602(*

*) .453(**) .380(*
*) 

.336(*
*) -.022 .161 .173 -.064 .451(

**) 
.505(*

*) 
.361(*

*) 
  Sig. (2-tailed) .488 .738 .000 . .016 .000 .000 .000 .001 .003 .848 .166 .137 .583 .000 .000 .001 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_วินัย Pearson 

Correlation .419(**) .228(*) -.013 .278(*) 1 .184 .181 .268(*) .193 .043 .435(**
) .195 .291(*) .139 .231(

*) .129 .048 

  Sig. (2-tailed) .000 .049 .910 .016 . .113 .120 .020 .096 .715 .000 .093 .011 .235 .046 .270 .680 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_รับผิ Pearson 

Correlation .068 .227 .377(**) .442(**) .184 1 .508(*
*) .167 .404(*

*) 
.346(*

*) .027 .226 .089 .071 .011 .633(*
*) 

.410(*
*) 

  Sig. (2-tailed) .564 .051 .001 .000 .113 . .000 .151 .000 .002 .818 .051 .446 .546 .922 .000 .000 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_ซื่อส Pearson 

Correlation .162 .163 .355(**) .602(**) .181 .508(**) 1 .494(**) .510(*
*) 

.404(*
*) .211 .183 .150 .001 .364(

**) 
.445(*

*) .159 

  Sig. (2-tailed) .166 .163 .002 .000 .120 .000 . .000 .000 .000 .069 .117 .197 .996 .001 .000 .172 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_เชื่อ Pearson 

Correlation .167 .265(*) .307(**) .453(**) .268(*) .167 .494(*
*) 1 .293(*) .296(*

*) 
.391(**

) .392(**) .343(**) .048 .425(
**) 

.382(*
*) 

.236(*
) 

  Sig. (2-tailed) .153 .022 .007 .000 .020 .151 .000 . .011 .010 .001 .001 .003 .685 .000 .001 .041 
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  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_
ประหย 

Pearson 
Correlation .152 .202 .499(**) .380(**) .193 .404(**) .510(*

*) .293(*) 1 .532(*
*) .218 .297(**) .216 .120 .225 .353(*

*) .176 

  Sig. (2-tailed) .193 .083 .000 .001 .096 .000 .000 .011 . .000 .060 .010 .063 .307 .052 .002 .131 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_ใฝรู Pearson 

Correlation .135 .193 .351(**) .336(**) .043 .346(**) .404(*
*) .296(**) .532(*

*) 1 .073 .040 .037 -.073 .298(
**) 

.468(*
*) .182 

  Sig. (2-tailed) .248 .097 .002 .003 .715 .002 .000 .010 .000 . .534 .734 .752 .535 .009 .000 .119 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_การ
พน 

Pearson 
Correlation .442(**) .452(**) .034 -.022 .435(**) .027 .211 .391(**) .218 .073 1 .367(**) .385(**) .278(

*) .140 -.008 .035 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .775 .848 .000 .818 .069 .001 .060 .534 . .001 .001 .016 .230 .944 .767 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_
สามัค 

Pearson 
Correlation .237(*) .307(**) .193 .161 .195 .226 .183 .392(**) .297(*

*) .040 .367(**
) 1 .599(**) .238(

*) .179 .100 .150 

  Sig. (2-tailed) .041 .007 .097 .166 .093 .051 .117 .001 .010 .734 .001 . .000 .040 .124 .393 .200 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_
กตัญญ 

Pearson 
Correlation .379(**) .197 .053 .173 .291(*) .089 .150 .343(**) .216 .037 .385(**

) .599(**) 1 .200 .046 .051 .116 

  Sig. (2-tailed) .001 .091 .651 .137 .011 .446 .197 .003 .063 .752 .001 .000 . .085 .697 .666 .320 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_ริเริ Pearson 

Correlation .231(*) .328(**) -.027 -.064 .139 .071 .001 .048 .120 -.073 .278(*) .238(*) .200 1 .179 -.126 .069 

  Sig. (2-tailed) .047 .004 .821 .583 .235 .546 .996 .685 .307 .535 .016 .040 .085 . .124 .283 .556 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_พึ่งต Pearson 

Correlation .179 .146 .174 .451(**) .231(*) .011 .364(*
*) .425(**) .225 .298(*

*) .140 .179 .046 .179 1 .247(*
) .156 

  Sig. (2-tailed) .125 .211 .135 .000 .046 .922 .001 .000 .052 .009 .230 .124 .697 .124 . .033 .181 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_ค.
อดก 

Pearson 
Correlation .050 .080 .339(**) .505(**) .129 .633(**) .445(*

*) .382(**) .353(*
*) 

.468(*
*) -.008 .100 .051 -.126 .247(

*) 1 .373(*
*) 

  Sig. (2-tailed) .668 .495 .003 .000 .270 .000 .000 .001 .002 .000 .944 .393 .666 .283 .033 . .001 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
M3_
มารยา 

Pearson 
Correlation .091 .219 .556(**) .361(**) .048 .410(**) .159 .236(*) .176 .182 .035 .150 .116 .069 .156 .373(*

*) 1 

  Sig. (2-tailed) .440 .060 .000 .001 .680 .000 .172 .041 .131 .119 .767 .200 .320 .556 .181 .001 . 
  N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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