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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา จ�าแนกตามสภาพครอบครัว และประเภทวิชาที่เรียน และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัย 

การอาชีพพรหมคีรีทุกชั้นปี โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 175 คน  

และกลุม่ตวัอย่างเพือ่ด�าเนนิการสนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่หาแนวทางส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษา ประกอบ

ด้วย ผู้อ�านวยการ  จ�านวน 1 คน รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  จ�านวน 1  คน ครูหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

จ�านวน 1 คน ครูหัวหน้าแผนกวิชา จ�านวน 7 คน โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ ่ม สถิติที่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค ่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และ One-way ANOVA

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสภาพ

ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 และคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในประเภท

วิชาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ส�าคัญ คือ 1) ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าแถว การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ 2) มอบหมายหน้าที่

แสดงความรบัผดิชอบของนกัศกึษาอย่างจรงิจงัและชดัเจน 3) จดักจิกรรมเพือ่ยกย่องนกัศกึษาทีม่คีวามซือ่สตัย์ให้เป็นแบบอย่าง

แก่ผู้อื่น 4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 5) ฝึกให้นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น โดย 

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมเรื่องมารยาทไทยให้

นักศึกษาทุกชั้นปี และ 7) สอนให้นักศึกษารู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

ค�าส�าคัญ: คุณธรรม จริยธรรม

Abstract

 The purposes of this research were 1) to study student’s morals and ethics of Promkiri Industrial 

and Community Education College, 2) to compare their morals and ethics based on family condition and 

major and 3) to propose guidelines to promote student’s morals and ethics. The sample consisted of  

student’s at Promkiri Industrial and Community Education College selected by stratified random sampling 

technique and focus group discussions of which the participants included a director, a vice–director,  
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a teacher who was the head of student’s activity section, and 7 heads of department, were chosen by means 

of purposive method. Research instrument consisted of questionnaire used to survey the subject’s morals 

and ethics, and focus group discussion used to find the way to promote the subject’s morals and ethics. 

Percentage, average, standard deviation, t-test and One-way ANOVA are used in data analysis. 

 The results were as follows:

 1. The overall level of morals and ethics of the students of Promkiri Industrial and Community 

Education College under Nakhon Si Thammarat Vocational Institute was found to be at a moderate level. 

 2. The comparison of their morals and ethics based on different family conditions was statistically 

significant at .05 and from their majors: industrial department, business department, and hospitality  

department was statistically significant at .05.

 3. The way to propose guidelines to promote students’ morals and ethics included 1) promoting 

their disciplines while in daily rows in the morning activity; 2) assigning duties and clear responsibilities;  

3) providing rewards to students who sacrificed for community; 4) providing activities to promote one self’s 

sacrifice for community; 5) training them to be patient by integrating this attribute into the lessons learned; 

and 6) teaching Thai social manners to them; and 7) teaching them to pay respect and gratitude to the elders 

by integrating them into the lessons learned.
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บทน�า

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ

เรียนรู้ได้และถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะน�าไปสู่การพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 

การด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551) กระทรวง

ศกึษาธกิารประกาศนโยบายแร่งรดัการปฏริปูการศกึษา โดย

ยึดคุณธรรมน�าความรู้สร้างความตระหนักส�านึกในคุณค่า

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี

ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็น 

พืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ช่ือมโยงความร่วมมอืของ

สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการ

ศึกษาโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ 

และอยู่ดีมีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2546)  

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

มีหน้าที่ส�าคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับก่ึงฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับ

เทคนิค และระดับเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ี

ก�าหนดไว ้ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน  

สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการอย ่ างต ่อ เนื่ องและมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ ปรัชญา

การอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนทรัพยากรตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลิตก�าลังคนที่มีคุณภาพให้มี

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศ  และสอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศทั้งด้านพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

เกษตรกรรม โดยเน้นการให้ความรู ้ ทักษะ คุณธรรม 

จรยิธรรม การปลูกฝังนสัิยในการท�างาน เพือ่ประกอบอาชพี

และด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 2551) วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มกีารจดัการเรยีนการสอน

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตก�าลังคนที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พบปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

ได้แก่ การแต่งกายผิดระเบียบ ไว้ทรงผมผิดระเบียบ  

เข้าเรยีนสาย หนเีรยีน ไม่สนใจเรยีนขณะทีค่รสูอน ไม่ส่งงาน
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ตามเวลาที่ก�าหนด ชอบแอบอ้างขอเงินจากผู้ปกครองโดย

แอบอ้างว่าน�ามาใช้ในการท�างานส่งคร ู มพีฤตกิรรมเหน็แก่

ตวั ไม่ค่อยเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่เพือ่นร่วมชัน้ ชอบเอาเปรยีบผูอ้ืน่

ในการท�างานกลุ ่ม เมื่อพบอุปสรรคในการท�างานก็จะ

ท้อถอยปล่อยให้งานค้างไม ่พยายามท่ีจะแก้ป ัญหา  

มพีฤตกิรรมก้าวร้าวไม่เคารพคร ูไม่มสีมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่  

ผู้วิจัยในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาโดยตรงได้

มองเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา รวมทั้งการแก ้ป ัญหาและพัฒนาเยาวชน 

ในภาพรวม จึงสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�าแนกตามสภาพครอบครัว และ

ประเภทวิชาที่เรียน 

 3. เพือ่ศกึษาแนวทางส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม

ของนกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีพรหมครี ีสงักดัอาชวีศกึษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ�านวยการ 

จ�านวน 1 คน  รองผู้อ�านวยการ จ�านวน 4 คน  ครูผู้สอน 

จ�านวน  30  คน นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีพรหมครี ีสังกดั

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 320 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของ

นกัศกึษา และเปรยีบเทยีบคณุธรรม จรยิธรรมของนกัศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรธีรรมราช ได้แก่ นกัศกึษาทกุชัน้ปี  โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  

(Krejcie. R.V. & Morgan, D.W. 1970: 608)  ใช้วิธีการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น  จ�านวน  175  คน

 กลุม่ตวัอย่างเพือ่ด�าเนนิการสนทนากลุม่ (Focus 

Group)  เพื่อหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ผู้อ�านวยการ จ�านวน  1  คน 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา จ�านวน 1  คน 

ครูหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา จ�านวน 1 คน ครูหัวหน้า

แผนกวิชา จ�านวน 7 คน  โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling)   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.  แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อใช้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัย การอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ

นักศึกษา แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ ได้แก่ สภาพครอบครัว และประเภทวิชาที่เรียน 

 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ใน 6  

องค์ประกอบ ได้แก่  ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

ความซือ่สตัย์ ความเสยีสละ ความอดทน และความมสีมัมา

คารวะ น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษา

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่ท�าการศึกษา จ�านวน 30 ชุด และหาความเชื่อมั่น  

(Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha-coeffi-

cient) โดยครอนบาค (Cronbach 1990: 161) ได้ค่าความ

เชื่อมั่น 0.975 

 2. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับ

แนวทางส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมีระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ  

ความอดทน และความมีสัมมาคารวะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะห์คณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา โดย

ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา ระหว่างความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  

 โดยใช้ค่า t-test และระหว่างความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) ถ้าพบว่ามคีวามแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าการทดสอบเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method)

 3. วิเคราะห์แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศกึษา จากการสนทนากลุม่ โดยการวเิคราะห์เนือ้หา 

และน�าเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 

สรุปผลการวิจัย

 1. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย 

ก า ร อ า ชี พ พ ร ห ม คี รี  สั ง กั ด อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช พบว่าคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย 

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน 

ความซือ่สตัย์ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนด้านความมสีมัมาคารวะ 

ด้านความรับผิดชอบ และด้านความเสียสละ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ตามล�าดบั ส่วนด้านความอดทน มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ

รายข้อ พบว่า                                                                                                                                

  1.1 ด้านความมีระเบียบวินัย โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาปฏิบัติตาม

ระเบียบการ ใช้ห้องสมุดของวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื นกัศกึษาแต่งกายถูกต้องตาม

ระเบยีบของวทิยาลยั และนกัศกึษาเข้าแถวในการซือ้อาหาร

จากโรงอาหารของวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก และนักศึกษา

ไม่พูดคุยโทรศัพท์ขณะที่ครูก�าลังสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.2  ด้านความรบัผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาตั้งใจท�างาน

ที่ครูมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักศึกษาเข้าเรียนทุกคาบที่มี

การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง และ นักศึกษามี

ความกระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ  มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.3  ด ้ านความซ่ือสัตย ์  โดยรวมอยู ่ ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาไม่แอบอ้าง

ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักศึกษาไม่เอาของผู้อื่นมา

เป็นของตนเอง อยู่ในระดับมากและ ในการซ้ือของเมื่อ

นักศึกษาได้รับเงินทอนเกินจะคืนเงินให้เจ้าของมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.4 ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษายินดี

ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนในเรื่องที่เพื่อนไม่เข้าใจ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ นักศึกษา 

แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนใช้เมื่อเพื่อนขาดแคลน  

อยู่ในระดับปานกลางและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ

วิทยาลัย แม้เป็นวันหยุดราชการ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  

อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.5 ด้านความอดทน โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อมีปัญหาใน 

การเรียน นักศึกษามีความพยายาม แก้ปัญหานั้นให้ได ้

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ  

เมื่อนักศึกษารู้สึกโกรธหรือไม่พอใจก็จะไม่แสดงออกทาง

สีหน้าหรอืทางวาจา อยูใ่นระดบัปานกลาง และนกัศึกษาทน

ฟังได้ เมื่อผู้อื่นพูดจาส่อเสียดตน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

  1.6 ด้านความมีสัมมาคารวะ โดยรวมอยู ่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษา 

ให้ความเคารพครูทุกคนในวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

อยู ่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักศึกษาเชื่อฟังครูด้วย 

ความเคารพเมื่อครูว่ากล่าวตักเตือน อยู่ในระดับปานกลาง 

และนักศึกษาแสดงความเคารพผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอ ทั้งผู้ที่

นักศึกษารู้จักและไม่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี วิทยาลัยการอาชีพ

พรหมคีร ีสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดันครศรธีรรมราช จ�าแนก

ตามสภาพครอบครัว และประเภทวิชาที่เรียน

  2.1 คณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษาวทิยาลยั

การอาชีพพรหมคีรี วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสภาพครอบครัวท่ี

แตกต่างกนั คอือาศยัร่วมกบับดิา มารดา และอาศยัร่วมกับ

บิดาหรือมารดา หรือญาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ .05

  2.2 คณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษาวทิยาลยั

การอาชีพพรหมคี รี  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จ�าแนกตาม
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ประเภทวิชาที่เรียน  คือ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม และธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ

เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ที่มีประเภทวิชาที่ เรียน 

ช่างอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกับ 

พาณิชยกรรม และธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษาประเภทวิชา 

ที่ เรียนพาณิชยกรรม มีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่าง 

กบัธรุกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

 3. แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษา

จงัหวดันครศรธีรรมราชตามความคดิเหน็ของ ผูอ้�านวยการ  

รองผู้อ�านวยการ และครูผู้สอนสรุปประเด็นส�าคัญในแต่ละ

ด้านได้ ดังนี้

  3.1 ด้านความมีระเบียบวินัย ควรส่งเสริม 

ให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเข้าห้องเรียน 

ซื้ออาหารและระเบียบอื่นๆ ให้ชัดเจน นักศึกษาต้อง 

แต่งกายให้ถูกระเบียบ ควรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักศึกษา ควรจัดบอร์ดตัวอย่างที่เป็นระเบียบวินัยให้

นักศึกษาได้ดูเป็นแบบอย่าง  ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อ

สร้างความศรัทธาแก่นักศึกษา ควรมีการเข้าค่ายอบรม

คุณธรรมจริยธรรม ควรยกย่องนักศึกษาที่มีความประพฤติ

ดีเมื่อทางวิทยาลัยก�าหนดกฎระเบียบขึ้นแล้ว ควรด�าเนิน

การเพื่อให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไม่ใช่เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นแล้ว

ปล่อยเลยตามเลย ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย

ข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยควรจัดฝึก

อบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

  3.2 ด้านความรับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้

นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมรับผิด

ชอบต่อหน้าที่และท�างานตามที่ครูมอบหมายให้เสร็จตาม

ก�าหนดเวลา ควรให้การอบรมแก่นักเรียนด้านความรับผิด

ชอบอย่างสม�่าเสมอควรมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้

นักศึกษาได้รับผิดชอบอยู่เป็นประจ�าในการสอนแต่ละคาบ 

ครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ

เข้าไปด้วย ควรลงโทษผูไ้ม่ปฏบิตัติามกฎกตกิาวทิยาลยัควร

จดัวทิยากรมาบรรยายเรือ่งความรบัผดิชอบให้นกัศกึษาฟัง 

ครูควรเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบในเรื่องเวลา  

ควรจดักจิกรรมต่าง ๆ  ภายในวทิยาลยัเพือ่ฝึกให้นกัศกึษามี

ความรับผิดชอบ

  3.3 ด ้านความซื่อสัตย ์  ควรส ่งเสริมให ้

นกัศกึษามคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ยกย่องนกัศกึษา

ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีความซื่อสัตย์ เช่น 

ถ้านักศึกษาพบส่ิงของของผู้อื่นแล้วน�ามามอบคืนที่ฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์วทิยาลัยฯควรให้การยกย่องชมเชยผู้ทีป่ฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกการออมทรัพย์ในห้องเรียนของ

ตนเอง ฝึกความซื่อสัตย์ในการสอบหรือการท�างานที่ได้รับ

มอบหมายจากครู ควรจัดอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้ที่มี

ความซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่น ควรแนะน�าให้นักศึกษามี

ความซื่อสัตย์ในด้านการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

  3.4 ด้านความเสียสละ ควรจัดกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ เช่น บริจาคส่ิงของให้ 

ผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ควรจัดกิจกรรมที่มีการท�างาน

ร่วมกบัผู้อืน่ จดักจิกรรมอาสาพฒันา วทิยาลัยควรจดับอร์ด

นทิรรศการยกย่องผู้ทีม่คีวามเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม

  3.5 ด้านความอดทน ควรส่งเสรมิให้นกัศกึษา

มีความอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 

กีฬาสีการประชุมทางองค์กรวิชาชีพ กิจกรรมค่ายอาสา 

ต่างๆ วิทยาลัยควรมีการอบรมหน้าเสาธงอย่างสม�่าเสมอ 

ควรมีการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีความอดทนเพื่อเป็น

แบบอย่างที่ดีส�าหรับคนอื่น

  3.6 ด้านความมีสัมมาคารวะ ควรจัดให้ม ี

การสอนวิชามารยาทไทยกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ควร 

มกีารอบรมเกีย่วกบัการไหว้และการท�าความเคารพผู้อาวโุส

วิทยาลัย ควรฝึกอบรมมารยาทให้แก่นักศึกษา ควรจัด

กิจกรรมประกวดมารยาทไทยทุกคน ควรมีสัมมาคารวะแก่

ทุกคนไม่แบ่งชั้นวรรณะของแต่ละบุคคล ควรจัดอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม จดักจิกรรมการประกวดมารยาทไทยทกุ

ปี เพือ่เสรมิสร้างการมสีมัมาคารวะต่อบคุคลอืน่ ครคูวรเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้

ความรู้ในเรื่องสัมมาคารวะ ครูควรสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมด้านความมีสัมมาคารวะในวิชาที่สอน

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการ

อาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายด้านความมี

ระเบียบวินัย และด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉล่ียอยู ่ใน 
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ระดับมาก  ส่วนด้านความมีสัมมาคารวะ ด้านความ 

รับผิดชอบ และด้านความเสียสละ ด้านความอดทน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และด้านความอดทน มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ทีผ่ล

เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนร่วมมือ

ร่วมใจกันในการปลูกฝัง พัฒนา อบรมนักศึกษาให้เป็นผู้มี

ระเบียบวินัย เช่น เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ

วนิยั ปฏบิตัติามระเบยีบการใช้ห้องสมดุ การเข้าแถวในการ

ซื้ออาหาร การเข้าชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอ และไม่พูด

โทรศัพท์ขณะท่ีครูก�าลังสอน และควรอบรมสั่งสอนให้

นักศึกษายอมรับผิดเมื่อตนกระท�าความผิด ไม่เอาของของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ทุจริตในการสอบ จึงส่งผลให้ผู้เรียน

มีระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก แต่อย่างไรกต็ามสถานศกึษายงัต้องร่วมกนัหาแนวทาง

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความมี

สัมมาคารวะ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความเสียสละ 

ด้านความอดทน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เฉพาะด้านความอดทน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด สอดคล้องกับผล

งานการวิจัยของเฉลิมชัย  เขมะปัญญา (2552) ได้ศึกษา 

ระดบัคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการ

วิจัยพบว่า ระดับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

โดยภาพรวมและรายด้าน  อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ธารินี มลาราม (2547) ได้ท�าการศึกษา

คุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

มีคุณธรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง 4 ด้าน และอยู่ใน

ระดับปานกลาง 7 ด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปน้อย คือความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความอุตสาหะ 

ความมีระเบียบวินัย ความเมตตากรุณา ความมีเหตุผล 

ความยุติธรรม ความกตัญญูกตเวที ความประหยัด  

ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี และสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของกนกพร เพ็ชรพงศ์ และคณะ (2550) ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่องบทบาทของครูในการส่งเสริมความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า 

บทบาทของครูในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 2 ด้าน มีดังนี้  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม  

พบว่า ครูมบีทบาทในระดบัมาก เมือ่พจิารณาแต่ละรายการ  

พบว่า รายการพยายามพฒันาการสอน เช่น เตรยีมการสอน

และจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนสนใจ แนะน�า กจิกรรม

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้ประสบความส�าเร็จในการท�ากิจกรรมและ 

การเรียนส่งเสริมให้นัก เรียนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งต่างๆ  

ที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมให้นัก เรียนปฏิบัต ิ

หน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมนักเรียนที่กระท�า

ความดโีดยให้รางวลั และประกาศเกยีรตคิณุครมูบีทบาทใน

ระดบัมากทีส่ดุ ส่วนรายการอืน่ๆ ครมูบีทบาทในระดบัมาก 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวม 

พบว่า ครมูบีทบาทในระดบัมาก เมือ่พจิารณาแต่ละรายการ 

พบว่า รายการให้นักเรียนช่วยกัน รักษาความสะอาดของ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา ส่งเสรมิให้นกัเรยีนยดึมัน่ 

ในกติกาหรือกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้

นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา ดูแลนักเรียนให้แต่งกายตาม

ระเบยีบของโรงเรยีน ร่วมมอืกบัผู้บรหิารคณะครใูนการแลก

เปลี่ยนความคิด เพื่อก�าหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียน

ให้มีวินัย ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนเป็น 

ระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่การปรบัปรงุแกไขพฤตกิรรมของ

นักเรียน ชี้แนะให้นักเรียนเดินแถวเข้า - ออกจากห้องเรียน

และโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนให้

ความรักสนิทสนมแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง ครูมีบทบาทใน

ระดบัมากทีส่ดุ ส่วนรายการอืน่ๆ ครมูบีทบาทในระดบัมาก

 2. การเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา

  2.1 นักศึกษาที่มีสภาพครอบครัวที่แตกต่าง

กนั คอือาศยัร่วมกบับดิา มารดา และอาศยัร่วมกบับดิาหรอื

มารดา หรือญาติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .05  ที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากสภาพครอบครัวมี

ส่วนส�าคัญในการอบรม สั่งสอนให้เด็กเจริญเติบโตเป็น

บคุคลทีม่คีณุธรรม จรยิธรรมได้ สภาพครอบครวัทีอ่าศยัร่วม

กบับดิามารดาย่อมเป็นครอบครวัทีส่มบรูณ์มโีอกาสช่วยกนั

พัฒนาอบรมเด็กได้ดีกว่าสภาพครอบครัวที่อาศัยร่วมกับ

บิดาหรือมารดา หรือญาติ และจากผลการศึกษานักศึกษา

ที่มีประเภทวิชาที่เรียนแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรม 

ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน  ปัญญา

วัชระ (2550)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะ 

ด ้านจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ  

โดยจ�าแนกตาม  เพศ ระดบัช้ันปี ภูมลิ�าเนา สถานภาพสมรส

ของผู้ปกครอง และได้พบว่า 1) คุณลักษณะด้านจริยธรรม  

ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสุจริต 

เที่ยงธรรม และด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับสูงทั้งคู่ 

2) นักศึกษาที่มีระดับชั้น  ภูมิล�าเนา และสถานภาพสมรส
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ของผูป้กครองต่างกนั มคีณุลกัษณะด้านจรยิธรรม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักศึกษาที่มี

เพศต่างกัน มีคุณลักษณะด้านจริยธรรม ด้านความรับผิด

ชอบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง  

  2.2 นักศึกษาที่เรียนในประเภทวิชาต่างกัน 

คอื ประเภทวชิา ช่างอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม และธรุกจิ

โรงแรมและการท่องเท่ียว โดยรวมและรายด้าน มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ

เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ที่มีประเภทวิชาที่ เรียน 

ช่างอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกับ 

พาณิชยกรรม และธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาประเภทวิชาที่

เรียนพาณิชยกรรม มีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกับธุรกิจ

โรงแรมและการท่องเทีย่ว อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ 

  ที่ผลเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะ ธรรมชาติการจัด 

การเรยีนการสอนของนกัศกึษาในแต่ละสาขา/ประเภทวชิา

แตกต่างกัน เช่น นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

และธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว ดังน้ัน จึงส่งผลให ้

ผู ้ เรียนที่มีประเภทวิชาท่ีเรียนแตกต่างกันมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทวีศักดิ์  สิ่วละคร (2551) ได้ศึกษา การปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรมพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตาม

หลักคุณธรรมพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม

พื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่มี เพศ และ

ประเภทวิชาที่ศึกษาแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิสระบรุทีีก่�าลงัศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ�านวน  302  คน  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

เพื่อหาค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า 

t-test และ  F-test  ผลการวจิยัพบว่า  1) นกัศกึษาวทิยาลยั

เทคนิคสระบุรี มีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติตน

ตามหลักคุณธรรมพื้นฐานของนักศึกษาหญิง และชาย 

ไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

ทีป่ระเภทวชิาต่างกนั โดยรวมและรายด้านมคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา 

 จากการสนทนากลุ ่ มพบว ่ า  แนวทางใน 

การส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา ทีส่ถานศกึษา

ต้องด�าเนินการควรเริ่มจากครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ดีแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างจิตส�านึก

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา ตามค�ากล่าวที่ว่า 

ครเูป็นแม่พมิพ์ของชาต ิในทศันะของผูร่้วมการสนทนากลุม่

ที่เป็นผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ มีแนวคิดให้ครู 

ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของผู้ร่วมสนทนา

กลุ่มที่เป็นครูซึ่งมีแนวคิดว่าเด็กจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากครู 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกพร เพ็ชรพงศ์ และ

คณะ (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่องบทบาทของครูในการ 

ส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของครูในการส่งเสริมความมี

วินัยในตนเองของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  

2 ด้าน มีดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณา

ในภาพรวม พบว่า ครูมีบทบาทในระดับ มาก เมื่อพิจารณา

แต่ละรายการ พบว่า รายการพยายามพัฒนาการสอน เช่น 

เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 

แนะน�ากจิกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส�าเร็จในการ 

ท�ากิจกรรมและการเรียนส่งเสริมให้นัก เรียนไปใช้สิทธิ์ 

เลือกตั้งต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมให้

นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริม

นักเรียนที่กระท�าความดีโดยให้รางวัล และประกาศ

เกียรติคุณครูมีบทบาทในระดับมากที่สุด ส่วนรายการอื่นๆ 

ครมูบีทบาทในระดบัมาก ด้านการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูมีบทบาทในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการให้นักเรียน 

ช่วยกนั รกัษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมภายในสถาน

ศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่น ในกติกาหรือกฎระเบียบ

ต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา 

ดูแลนักเรียนให้แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ร่วมมือ

กบัผู้บรหิารคณะครใูนการแลกเปลีย่นความคดิ เพือ่ก�าหนด

นโยบายในการพฒันานกัเรยีนให้มวีนิยั ตดิตามและประเมนิ

ผลพฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการ

ปรบัปรงุแก้ไขพฤตกิรรมของนกัเรยีน  ชีแ้นะให้นกัเรยีนเดนิ

แถวเข้า-ออกจากห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนให้ความรักสนิทสนมแก่นักเรียน
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อย่างทั่วถึง ครูมีบทบาทในระดับมากท่ีสุด ส่วนรายการ 

อื่นๆ ครูมีบทบาทในระดับมาก

 แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาอีกประเด็นหน่ึงตามทัศนะของผู้ร่วมการสนทนา

กลุ่มที่เป็นผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ ซึ่งสอดคล้อง

กับทัศนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่มท่ีเป็นครูผู้สอน มีแนวคิด

ตรงกันว่า สถานศึกษาต้องด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ทีส่่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมให้กบันกัศกึษา ได้แก่ กจิกรรม

พบปะนกัศกึษาในชัน้เรยีนโดยครทูีป่รกึษา (กจิกรรม Home 

Room) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซีเวอสัน (Sverson, 

1998: 3013–A) ได้ท�าการศึกษาเรื่องการดูแลนักเรียน 

โดยใช้วธิกีารพบปะนกัเรยีนในชัน้เรยีน เพือ่การเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมและระเบียบวินัย โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

กรณีศึกษาเพื่อการขจัดข้อขัดแย้งในโรงเรียน ผลการวิจัย

พบว่า การดูแลนักเรียน โดยใช้วิธีการพบปะนักเรียนใน 

ชั้นเรียน มีความส�าคัญมากต่อการด�าเนินการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ

นักเรียนในแต่ละสัปดาห์น่ัน คือ นักเรียนจะไม่สนใจการ

เรียนหากครูไม่ดูแลนักเรียน โดยการใช้วิธีพบปะนักเรียน 

ในชั้นเรียนก่อน ฉะนั้น วิธีการนี้เป็นเหมือนตัวเช่ือม

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนอย่างไรก็ตามคร ู

ผู้สอนก็ควรจะเข้าไปมีบทบาทในการดูแลนักเรียน เพื่อจะ

ได้ศึกษาให้รู ้ถึงพฤติกรรมท่ีท้าทายของนักเรียนหลาย 

รูปแบบ ผลการวิจัยยังพบต่อไปอีกว่า การดูแลนักเรียนโดย

ใช้วิธีการพบปะนักเรียนท�าให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้า 

ในการเรียน อีกทั้งฝึกให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

ในด้านปรัชญาของโรงเรียน ซ่ึงจะน�าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ ์

ที่ดี และเกิดความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย 

นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา เช่น กิจกรรมประกวด

มารยาทไทย กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมยกย่อง

นักศึกษาที่มีความประพฤติดี  กิจกรรมอาสาพัฒนา 

และกิจกรรมอื่นๆ โดยก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษาพบว่า คุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีพรหมครี ีสงักดัอาชวีศกึษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องหาแนวทางในการด�าเนินการ

พฒันาให้นกัศกึษามคีณุธรรม จรยิธรรมให้สงูขึน้โดยเฉพาะ 

ในด้านความมีสัมมาคารวะ  ด้านความรับผิดชอบ ด้าน 

ความเสียสละ และด้านความอดทน ที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด  

โดยมีการด�าเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

 2. จากผลการศึกษาพบว่า คุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีพรหมครี ีสงักดัอาชวีศกึษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในแต่ละด้าน มีข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ของระดับการปฏิบัติตนต�่าสุด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ นักศึกษา

ไม ่พูดคุยโทรศัพท ์ขณะที่ครูก�า ลังสอน นักศึกษามี 

ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ   

ในการซื้อของเมื่อนักศึกษาได้รับเงินทอนเกินจะคืนเงิน 

ให ้ เจ ้าของ นักศึกษาเข ้าร ่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 

แม้เป็นวันหยุดราชการ นักศึกษาทนฟังได้เม่ือผู้อื่นพูดจา 

ส่อเสียดตน  นักศึกษาแสดงความเคารพผู้ใหญ่ทุกครั้ง 

ทีเ่จอทัง้ผูท้ีน่กัศกึษารูจ้กัและไม่รูจ้กั  ดงันัน้สถานศกึษาควร

หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในเรื่องดังกล่าวให้มี

พฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยต้องมีการด�าเนินการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

 3. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ คุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสภาพ

ครอบครัวที่ แตกต่างกัน คืออาศัยร่วมกับบิดา มารดา  

และอาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา หรือญาติ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงควรหาแนวทางในการด�าเนินการพัฒนานักศึกษาที่มี

สภาพครอบครัวที่แตกต ่างกันให ้ได ้รับโอกาสต่างๆ  

อย่างเท่าเทยีมกนัให้ได้มากทีสุ่ดโดยมกีารด�าเนนิการร่วมกบั

ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่มีประเภทวิชา 

ที่เรียนแตกต่างกันมีคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกัน ดังนั้น

ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสร้างความตระหนกั ให้กบัครผููส้อน

ในการร่วมกันกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 

โดยสอดแทรกไว้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเน่ือง หรือให้โอกาสนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่างๆ อย่างเท่าเทยีมกนั โดยต้องมกีารด�าเนนิการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง

 4. สถานศึกษาควรน�าผลจากการสนทนากลุ่ม 

ในประเด็น แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปพัฒนานักศึกษา ดังนี้

  4.1 ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดี

แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างจิตส�านึก

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา 

  4.2 จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
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ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม

บ� า เ พ็ญประโยชน ์  กิ จกรรมยกย ่องนั กศึ กษาที่ มี 

ความประพฤติดี กิจกรรมอาสาพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ 

โดยก�าหนดไว้ในแผนพฒันาสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิาร

ประจ�าปีของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ ส�าเร็จได้ด ้วยการให้ความรู ้  

ช่วยเหลือและการให้ค�าแนะน�าอย่างดีจาก ดร.นพรัตน์   

ชัยเรือง ดร.ศุภโชค เสือทอง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น 

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ไมตรี จันทรา อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  ดร.บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ ผู้อ�านวยการก

องการศึกษาเทศบาลต�าบลท่าแพ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ส�าเริง จันชุม ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู ้อ�านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นางพันธ์เพ็ญ  โพธิ์ใบ  

รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  ที่กรุณา 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและเสนอแนะปรับปรุง

แก้ไขได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

ให้ความช่วยเหลือและให้ก�าลังใจในการศึกษาตลอดมา
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