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Abstract  
The research aimed at 1) studying appropriateness of moral virtues indicators for secondary 

and vocational students, and 2) analyzing moral virtues factors appropriate to secondary and 
vocational students. The research instruments were 1) questionnaire appropriateness measure of 
moral virtues indicators for secondary and vocational students and 2) questionnaire on the needs by 
private Enterprises, educational institute concerned moral virtues appropriate to secondary and 
vocational students. The statistics included percentage, mean, standard deviation, and exploratory 
factor analysis. Two sample groups were: 1) 5 expert informants selected by purposive sampling,              
2) 5 informants from 5 institutes 5 regions under the Office of Vocational Education Commission 
(OVEC) selected by 3 random sampling stages, and enterprises which had cooperation with the 
educational institute under OVEC. The enterprises with had cooperation with the educational 
institute under OVEC included 2 groups: 1) 150 administrators and lecturers of the institutes under 
OVEC, and 2) 150 administrators and enterprise chiefs. The results were 37 appropriate indicators. 
The appropriateness value was between moderate and much level (1.75 -3.00), 7 factors from 
moral virtues indicators appropriate to secondary and vocational students (total variances = 65.08 
%) including learning base, human being benefits, life sufficiency, mental support, self-esteem, 
career intention, and self-existence. The learning base could explain the highest variance (12.73 %) 
with 8 indicators: honesty, responsibility, diligence, discipline, harmony, sacrifice, vocational 
admiration, and interests.   
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การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศกึษา 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ1 

มุทิตา ชัยเพชร2 

 ชัยวิชิต เชียรชนะ3 

ศจีมาจ ณ วิเขยีร4 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะกับ

นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 2) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามวัดความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา และ 2) แบบสอบถามความต้องการของสถานประกอบการและ
สถานศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ให้ข้อมูล
การพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม คือผู้เช่ียวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 5 คน 2) ผู้ให้ข้อมูลการค้นหาองค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรม ได้มาโดยการสุ่มแบบสามขั้นตอน 
จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 แห่ง 5 ภูมิภาค และสถานประกอบการท่ีทํา
ความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 1) ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 150 คน 2) ผู้บริหารและหัวหน้างาน
ในสถานประกอบการ จํานวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสม จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี มีค่าความ
เหมาะสมระดับปานกลางถึงมาก (อยู่ระหว่าง 1.75-3.00) และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีความเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้ 7 องค์ประกอบ (ความแปรปรวนรวม=65.08 %) 
ประกอบด้วย พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ อรรถประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ ความพอเพียงแห่งการดํารงชีวิต การคํ้าจุนทาง
จิต เกียรติภูมิแห่งตน การมุ่งประกอบอาชีพ และการดํารงแห่งตน ซึ่งองค์ประกอบแรก คือ พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ 
สามารถอธิบายคุณธรรมจริยธรรมได้สูงสุด (ความแปรปรวนองค์ประกอบแรก =12.73 %) มี 8 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ ความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความสนใจใฝ่รู้  
คําสําคัญ: คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  

                                                 
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เร่ือง การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาตาม 
  แนวคิดการประเมินอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี 
2 นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ e-mail: mutita_ket@hotmail.com. Tel.: 0-8763-6191-8 
3 อาจารย์ประจํา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจํา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในยุคที่โลกปัจจุบันมีการแข่งขันสูง สังคม

โลกได้พัฒนามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ คนมีค่านิยมและให้
ความสําคัญทางวัตถุเพ่ิมขึ้น ทําให้โครงสร้างและ
กลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่
ทันเกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับ
การพัฒนาทางจิตใจ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) นําไปสู่ปัญหาทางสังคม
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
การเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  (สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) นอกจากน้ียังพบ
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การก่ออาชญากรรม การ
เสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่ม
เยาวชนไทย  ต้ั งแ ต่ระ ดับประถมศึกษาจนถึ ง
อุดมศึกษา ปัญหาเหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาจะแสดงถึงการเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม การแสดงออกของพฤติกรรม
จะมีในรูปแบบต่างๆ อาทิ พฤติกรรมความรุนแรง 
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการเสพสารเสพติด 
ชนิดต่างๆ จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่ควรเร่งพัฒนาใน
ภาพรวม คือ คุณธรรมด้านความขยัน ประหยัด มีวินัย
และมีนํ้าใจ (มาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่ เจษฎ์ ประกอบทรัพย์ 
บานช่ืน วีระวัฒนานนท์ และสุเทพ มั่นคง, 2550) 
จากพฤติกรรมดังกล่าวทําให้มีหลายหน่วยงานได้
พยายามคิดและสร้างรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
เพราะในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังพบว่า
นักเรียน นักศึกษายังมีพฤติกรรมการขาดวินัยในตนเอง 
และไม่ประหยัด (เมธีศิน สมอุ่มจารย์, 2553) ซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมเหล่าน้ีมีความจําเป็นที่ต้องได้รับ

การปลูกฝังเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม 

ประกอบกับการรายงานการ วิจั ย ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเร่ืองคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
นัก เ รี ยนอา ชี วศึ กษา  ตามความ ต้องการของ
ตลาดแรงงาน พบว่าตลาดแรงงานต้องการคุณลักษณะ
ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในด้านการเป็น  
คนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความพากเพียรอดทน 
(ภณิชญา ชมสุวรรณ, 2548) สอดคล้องกับการศึกษา
การ พัฒนาทั กษะ วิ ชา ชีพ ในสถานศึ กษา ด้ าน
อาชีวศึกษาเพ่ืองานอาชีพในห้าจังหวัดภาคใต้ พบว่า
สถานประกอบการต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สําหรับทักษะอาชีพ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย (ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ เสริมศักด์ิ นิลวิลัย 
เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ศักด์ิจิต มาศจิตต์ และอ้อมใจ 
วงษ์มณฑา ,  2547) ดัง น้ันในการพัฒนาผู้ เรียน
สถานศึกษาต้องเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการ เพ่ือให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบ
หรือมุ่งประโยชน์ส่วนตนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
 ด้วยความสําคัญของการพัฒนาภูมิธรรมควบคู่กับ
ภูมิปัญญา ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ ต้อง
ดําเนินการศึกษาสํารวจคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะ
กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากการศึกษา         
และสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมในเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องรวม 22 เรื่อง ได้แก่งานวิจัย
ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และ    
ศจีมาจ ณ วิเชียร (2551) รุ่งรัตน์ สนธิขันธ์ (2551) 
จนา ภูกองไชย (2553) ยารอนา สะแลมัน (2547)    
พรเทพ เสถึยรนพเก้า (2553) สุทธิพัฒน์ อมรกุล (2552) 
กรรณิภา เมืองแก้ว (2553) อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ 
(2549) ธิติมา เรืองสกุล (2550) ทัศนีย์ จินาพร (2553) 
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พิเชษฐ์ รุ้งลาวัลย์ (2550) ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ 
(2553) โสภาพรรณ ทองคํา (2551) กิตติสุข แสงสวี 
(2549) ชัยวิชิต เชียรชนะ (2548) มาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่ 
และคณะ (2550) ภนิชญา ชมสุวรรณ (2548) สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) พรนํ้าคํา 
ป้องกันภัย (2548) สุวิมล ว่องวานิช (2550) สืบพงษ์ 
ธรรมชาติ (2548) และวิรัตน์ กะสันต์ (2553) มีการศึกษา 
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 4 ประเด็นหลัก คือ 
การศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณธรรม การศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการพัฒนาตัวบ่งช้ี
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับสังคมไทย โดยยังไม่พบ
การศึกษาองค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม ที่มี
ความเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การท่ีเด็กและเยาวชนในวัยเรียนและสังคมไทย                 
มีความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรมจริยธรรม จากความ
ต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา และ     
ที่สําคัญคือการพยายามส่งเสริมด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน  และองค์กร        
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันการศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
นําไปสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของสั งคม  โดยผู้ เ รี ยนสามารถ พัฒนาตน เอง 
พัฒนาการทํางาน เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน และนักศึกษา
อาชีวศึกษา  
 2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ เ หมาะกับ นัก เ รี ยน  และนั กศึ กษา
อาชีวศึกษา  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน
การพิจารณาการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม 
ได้แก่ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 
5 คน และ 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการหาองค์ประกอบ
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีสุ่มด้วย
วิธีการสุ่มแบบสามขั้นตอน (Three-stage random 
sampling) โดยสุ่มตามการแบ่งภูมิภาคของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แบ่งเป็น 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 สุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) มีหน่วยจังหวัดเป็นหน่วยการ
สุ่ม (Sampling unit) โดยสุ่มจังหวัดในแต่ละภาค  
ภาคละ 1 จังหวัด ได้จํานวน 5 จังหวัด ขั้นตอนที่ 2  
สุ่มอย่างง่าย ซึ่งมีสถานศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม โดยสุ่ม
สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มจากขั้นตอนที่ 1 จังหวัดละ 1 
แห่ง ได้จํานวนสถานศึกษา 5 แห่ง และขั้นตอนที่ 3 สุ่ม
อย่างง่าย ซึ่งมีบุคคลเป็นหน่วยการสุ่ม โดยสุ่มใน
สถานศึกษาที่ได้รับการสุ่มจากขั้นตอนที่ 2 และสถาน
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ประกอบการที่ทําความร่วมมือกับสถานศึกษา จํานวน
รวม 300 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษา
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา              
จากสถานศึกษาที่ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
จาก 5 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค จํานวน 150 คน 2) ผู้บริหาร 
และหัวหน้างานในสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือ
กับสถานศึกษา จาก 5 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค จํานวน 
150 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม          
มี 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามวัดความเหมาะสมของ     
ตัวบ่ง ช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่ เหมาะกับนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นแบบวัดความเหมาะสม         
4 ระดับ เพ่ือวัดตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม ที่ได้จาก 
การสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย จํานวน 22 เรื่อง 
เพ่ือเป็นการคัดสรรตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสมกับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม  
คือ ผู้เช่ียวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5 คน 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 การ
สังเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง จํานวน 22 เรื่อง ได้ตัวบ่งช้ีจํานวน 
37 ตัวบ่งช้ี ตอนที่ 2 นิยามตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม 
จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดความ
เหมาะสมตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะกับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี  
และตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ 2) แบบสอบถามความต้องการของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จํานวน 150 คน และผู้บริหารและ
หัวหน้างานในสถานประกอบการ จํานวน 150 คน 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
จํานวน 37 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.94 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถาม 
และขอรับคืนทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory factor analysis)  
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี

คุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
คุณธรรมจริยธรรม ที่ได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5 คน (เกณฑ์การวัด
ระดับความเหมาะสม 1.00-1.74 เท่ากับเหมาะสม
น้อย 1.75-2.49 เท่ากับเหมาะสมปานกลาง และ 
2.50-3.00 เท่ากับเหมาะสมมาก) ได้ตัวบ่งช้ีที่มีความ
เหมาะสม จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี มีค่าความเหมาะสม
ระดับปานกลางถึงมาก (อยู่ระหว่าง 1.75-3.00) 

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันระหว่างตัวบ่งช้ี จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี โดย
ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม  
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากค่า Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ .938 
และ ค่า Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 
7033.065 ค่า df เท่ากับ 666 และมีนัยสําคัญที่ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) แสดง
ว่าตัวบ่งช้ีมีความสัมพันธ์กัน สรุปว่าข้อมูลที่ได้มีความ
เหมาะสมในการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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ตาราง 1 ค่านํ้าหนักตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะกับนักเรียน นักศกึษาอาชีวศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ความซ่ือสัตย์สุจริต .728       
2. ความรับผิดชอบ .756       
3. ความมีสติสัมปชัญญะ    .539    
4. ความขยันหม่ันเพียร .624       
5. ความมีวินัย .745       
6. ความอดทน    .535    
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      .369  
8. ความยุติธรรม    .703    
9. ความเป็นกัลยาณมิตร    .686    
10. ความสามัคคี .458       
11. ความกตัญญูกตเวที       .578 
12. ฉันทะ    .622    
13. ความประหยัด       .444 
14. ความเป็นอิสระ  .463      
15. ความเมตตากรุณา       .468 
16. ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  .763      
17. ค่านิยมแห่งความเป็นไทย     .497   
18. ความสุภาพ  .595      
19. ความสะอาด  .612      
20. ความมีน้ําใจ  .629      
21. ความเสียสละ .550       
22. ความศรัทธาในวิชาชีพ .494       
23. ความมีมนุษย์สัมพันธ์  .558      
24. ความเชื่อม่ันในตนเอง     .728   
25. ความสนใจใฝ่รู้ .559       
26. การละเว้นสิ่งเสพติด        
27. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      .418  
28. การพ่ึงตนเอง   .600     
29. การอดออม   .767     
30. เศรษฐกิจพอเพียง   .707     

  31. การรักษาศลี 5      .516  
  32. ความเป็นประชาธิปไตย   .542     
  33. จิตสาธารณะ   .632     
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 
34. มีสัจจะ   .464     
35. ความมีศักด์ิศรีและเกียรติ     .684   
36. ความละอายต่อบาป      .696  
37. ความมีเหตุผล      .686  
ค่าไอเกน 4.710 4.272 3.917 3.452 3.384 2.563 1.782 
% ของความแปรปรวน 12.730 11.545 10.587 9.331 9.147 6.928 4.815 
% ของความแปรปรวนท้ัง 7 องค์ประกอบ เท่ากับ  65.084% 

หมายเหตุ: สกัดองค์ประกอบแบบ Principle component analysis และ หมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธี Varimax 
 

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณานํ้าหนักตัวบ่งช้ี 
ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 คือ 
พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง .451 
ถึง .756 องค์ประกอบที่ 2 คือ อรรถประโยชน์ต่อ
เพ่ือนมนุษย์ มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง .463 ถึง .763 
องค์ประกอบที่ 3 คือ ความพอเพียงแห่งการดํารงชีวิต 
มีค่านํ้าหนัก อยู่ระหว่าง .464 ถึง .767 องค์ประกอบ
ที่ 4 คือ การคํ้าจุนทางจิต มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง 
.535 ถึง .703 องค์ประกอบที่ 5 คือ เกียรติภูมิแห่งตน 

มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง .497 ถึง .728 องค์ประกอบที่ 
6 คือ การมุ่งประกอบอาชีพ มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง 
.369 ถึง .696 และองค์ประกอบที่ 7 คือ การดํารง
แห่งตน มีค่านํ้าหนักอยู่ระหว่าง .444 ถึง .578 ซึ่งตัวบ่งช้ี 
เหล่าน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนคุณธรรม
จริยธรรมได้ร้อยละ 65.084 และองค์ประกอบทั้ง 7 
องค์ประกอบ ได้มีการต้ังช่ือให้สื่อความหมายได้
สอดคล้องครอบคลุมรายการตัวบ่ง ช้ี ในแต่ละ
องค์ประกอบ แสดงดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

1. พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ 1. ความซ่ือสัตย์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความขยันหม่ันเพียร 4. ความมีวินัย 5. ความสามัคคี 
6. ความเสียสละ 7. ความศรัทธาในวิชาชีพ 8. ความสนใจใฝ่รู้ 

2. อรรถประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 9. ความเป็นอิสระ 10. ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 11. ความสุภาพ 12. ความสะอาด  
13. ความมีน้ําใจ 14. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

3. ความพอเพียงแห่งการดํารงชีวิต 15. การพึ่งตนเอง 16. การอดออม 17. เศรษฐกิจพอเพียง 18. ความเป็นประชาธิปไตย  
19. จิตสาธารณะ 20. มีสัจจะ 

4. การค้ําจุนทางจิต 21. ความมีสติสัมปชัญญะ 22. ความอดทน 23. ความยุติธรรม 24. ความเป็นกัลยาณมิตร 
25. ฉันทะ 

5. เกียรติภูมิแห่งตน 26. ค่านิยมแห่งความเป็นไทย 27. ความเชื่อม่ันในตนเอง 28. ความมีศักด์ิศรีและมีเกียรติ 
6. การมุ่งประกอบอาชีพ 29. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 30. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 31. การรักษาศลี 5 32. ความละอาย

ต่อบาป 33. ความมีเหตุผล 
7. การดํารงแห่งตน 34. ความกตัญญูกตเวที 35. ความประหยัด 36. ความเมตตากรุณา 
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จากตาราง 2 แสดงข้อมูลความต้องการของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่า ตัวบ่งช้ี  
ที่ศึกษาทั้งหมด 37 ตัวบ่งช้ี สามารถจัดกลุ่มเป็น
องค์ประกอบได้ 7 องค์ประกอบ (อธิบายความ
แปรปรวนรวม = 65.08%) ประกอบด้วย พ้ืนฐาน
แห่งการเรียนรู้ อรรถประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ ความ
พอเพียงแห่ งการดํารง ชี วิต  การคํ้าจุนทางจิต 
เกียรติภูมิแห่งตน การมุ่งประกอบอาชีพ และการดํารง
แห่งตน ซึ่งองค์ประกอบแรก คือ พ้ืนฐานแห่งการ
เรียนรู้ สามารถอธิบายคุณธรรมจริยธรรมได้สูงสุด 
(ความแปรปรวนองค์ประกอบแรก = 12.73%) 
องค์ประกอบจํานวน 7 องค์ประกอบ ได้มีการต้ังช่ือให้
สื่อความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการตัวบ่งช้ี
ในแต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวที่จัดเข้า
องค์ประกอบ พิจารณาที่ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ต้ังแต่ .30 ขึ้นไป (Hair, 1995) ซึ่งมีอยู่จํานวน 36 
ตัวบ่งช้ี (ส่วนอีก 1 ตัวบ่งช้ี มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อยกว่า .30 จึงไม่ได้นําตัวบ่งช้ี 1 ตัวน้ัน มาใช้) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี

คุณธรรมจริยธรรม ที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญจํานวน 
5 คน พบว่ามีตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสม จํานวน 37
ตัวบ่งช้ี มีค่าความเหมาะสมระดับปานกลางถึงมาก 
(อยู่ระหว่าง 1.75 - 3.00) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า 
ตัวบ่งช้ีที่ศึกษาทั้งหมด 37 ตัว สามารถจัดกลุ่มเป็น
องค์ประกอบได้ 7 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาตาม
ความสํ าคัญขององค์ ประกอบ  จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า
องค์ประกอบแรก คือ พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ อธิบาย
ความแปรปรวนได้สูงสุด (12.73%) ประกอบไปด้วย 

8 ตัวบ่งช้ี คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ
ขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย ความสามัคคี ความ
เสียสละ ความศรัทธาในวิชาชีพ และความสนใจใฝ่รู้ 
เป็นตัวบ่งช้ีที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับแรก โดยมี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกัน องค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีที่เป็นผลการวิจัยครั้งน้ี มีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาจ ณ วิเชียร 
และพิศสมัย อรทัย (2551) ที่ศึกษาวิจัยการสํารวจ
และสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม แล้วพบว่า
ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความสําคัญและจําเป็น
เร่งด่วนสําหรับการเฝ้าระวังระดับคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคมไทย มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความ
ขยันหมั่นเพียร และความมี วินัย นอกจากน้ียัง
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลการวิจัยของ ภนิชญา        
ชมสุวรรณ (2548) ที่ศึกษาคุณธรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พบว่าคุณธรรมท่ีตลาดแรงงาน
ต้องการมาก คือ รู้ รักสามัคคี พากเพียร อดทน 
เสริมสร้างคนดีและซื่อสัตย์สุจริต เรียงร้อยไมตรี 
เศรษฐกิจพอเพียง และรู้รักสามัคคี ทํานองเดียวกับที่
พบในงานวิจัยเรื่องน้ีซึ่ งตัวบ่งช้ีเหล่าน้ีล้วนเป็น
คุณธรรมจริยธรรมที่จําเป็นต้องเร่งส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสังคม  
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถ นําข้อมูล ตัว บ่ง ช้ี
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาไปกําหนดเป็นแนวทางในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
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นักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือวัด
ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมที่ เหมาะกับนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษา และสร้างคู่มือการใช้เคร่ืองมือวัด 
เพ่ือการนําไปใช้ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
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