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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาดัชนีชวี้ ดั จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู และ 2) ศึกษา
ระดับจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 - 5 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 1,073 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 88 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา และ
สถิ ติ อ ้ า งอิ ง โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ แ ละโปรแกรมลิ ส เรล ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู มีจำ� นวน 3 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 88 ตัวบ่งชี้
ซึ่งเป็นไปตามหลักการแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โดยโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 53.17 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 39
ค่าความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 0.06 ค่าดัชนีวัดระดับกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่ารากก�ำลังสองเฉลีย่ ของ
ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ (RMSEA) เท่ า กั บ 0.01 และ
2) จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งนิสิตนักศึกษาครูมีจริยธรรม

ด้านความกตัญญูกตเวทีสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความมีน�้ำใจ ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความสามัคคี ด้านความเมตตากรุณา ด้านความยุติธรรม ด้านความรับผิดชอบ
ด้านเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้านความเสียสละ ด้านความมีระเบียบวินยั ด้านความอดทนอดกลัน้
ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความประหยัดอดออม และนิสิตนักศึกษา ครู มีจริยธรรม
ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต�่ำที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตนักศึกษาครูมีคะแนนจริยธรรม
ใกล้เคียงกันภายในกลุ่มเมื่อจ�ำแนกตามเพศ และระดับชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: ดัชนีชวี้ ดั ตัวบ่งชีจ้ ริยธรรม จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู

Abstract

The purposes of this research were 1) develop ethical indicators of student - teachers
and 2) ethical education of student - teachers. The sample group consisted of 1,073
bachelor students in Faculty of Education, Rajabhat University, 2016 academic year,
selected by multistage random sampling. The research tools were 5 rating scale
questionnaire in 88 questions. Data were analyzed by using descriptive statistic, and
inferential statistic by statistical program and LISREL Program. The research finding
showed that 1) The ethics of student - teachers. There are 3 major components, 14
minor components and 88 indicators, accordance to related principles, perspectives
and theories. The model is consistent with the empirical data, chi-square value of
53.17 at degree of freedom (df) of 39, probability value of 0.06, Goodness of Fit Index
(GFI) of 0.99, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of 0.98 and Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA) of 0.01. and 2) The ethics of student - teachers in
overall was at a high level. The student teachers have the highest ethics gratitude,
followed by generosity, honesty, unity, kindness, justice, responsibility, good role model,
sacrifice, discipline, tolerance, diligence, saving and willingness of learning ethics the
lowest. In addition, it was found that student - teachers had a similar ethical score
within the group when classified by gender, and level of study.
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การเปลีย่ นแปลงในสภาพสังคมในปัจจุบนั นัน้ เป็นไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย
เนือ่ งมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีแ่ พร่หลาย
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้แนวคิด วิถชี วี ติ ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดการเปลีย่ นแปลง เบีย่ งเบน
ไปจากหลักศีลธรรม จริยธรรมทีด่ งี าม สืบเนือ่ งมาจากการให้ความส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาทางสังคม จึงท�ำให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนทาง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม เอือ้ อ�ำนวยให้บคุ คลในสังคมก้าวเข้าสูก่ ระบวนการ
กระท�ำความผิดมากยิง่ ขึน้ โดยส่วนหนึง่ มีสาเหตุจากสภาพปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ
และปัญหาสังคมสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ ท�ำให้การพัฒนาด้านจิตใจ
ก้าวตามไม่ทนั (กรมการศาสนา, 2557 : 3) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีว่ า่ ความเสือ่ มถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย
ส่งผลให้สถาบันทางสังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและขาดการมีสว่ นร่วม
ทางสังคม วิกฤตปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลให้ประชาชนอยู่
ร่วมกันยากล�ำบาก มีความถีใ่ นการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึน้ นอกจากนี้ กระแส
วัฒนธรรมเสมือนจริงทีแ่ พร่เข้ามาโดยผ่านโลกไซเบอร์ ท�ำให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางสังคมมากขึน้
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิจารณญาณในการเลือก รับ ปรับ ใช้ วัฒนธรรม ส่งผลให้
ค่านิยมไทยมีการปรับเปลีย่ นไปตามวัฒนธรรมทีร่ บั มา เด็กและเยาวชนทีย่ งั ไม่มภี มู คิ มุ้ กันทีด่ ี
พอ หรือขาดการใช้วจิ ารณญาณกลัน่ กรอง เสีย่ งต่อการรับวัฒนธรรมทีไ่ ม่ดงี ามมาใช้โดยง่าย
จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิดทัง้ การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จึงจ�ำเป็นต้อง
เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับโลกและภูมภิ าค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
ดังนัน้ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมุง่ เน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิตทิ งั้ ด้านร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
มีสติปญ
ั ญาทีร่ อบรูแ้ ละมีจติ ใจทีส่ ำ� นึกในศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภมู คิ ม้ ุ กัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทาง
สังคมให้แข็งแกร่งและเอือ้ ต่อการพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555 - 2559, 2554 : 42) ทัง้ นีก้ ารขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอนต้องใช้
“ความรอบรู”้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล�ำดับขัน้ ตอน และ
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย รวมทัง้ เสริมสร้างศีลธรรมและส�ำนึกใน “คุณธรรม จริยธรรม”
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินชีวติ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
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จะเห็นได้วา่ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญ และจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันของโลก เพือ่ ให้มนุษย์ และสรรพสิง่
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบสุข เรียบง่าย และมีความยัง่ ยืนเพราะการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนัน้ บุคคลในสังคมต้องได้รบั การชีน้ ำ� ให้มคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
(ส�ำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543: 1) ดังนัน้ ต้องร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของชาติ โดยจัดการศึกษาควบคูไ่ ปกับการปลูกฝังจริยธรรม ซึง่ จริยธรรมเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ การมีสงั คมทีพ่ งึ ปรารถนา ครอบครัวทีอ่ บอุน่ ชุมชน
ทีเ่ ข้มแข็ง และประเทศชาติทมี่ นั่ คง ในการพัฒนาคนให้บรรลุเป้าหมาย ดังกล่าวต้องมีวสิ ยั ทัศน์
ในการพัฒนาคนให้มคี วามสุข มีศลี ธรรม มีการศึกษา มีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินยั
เห็นคุณค่าในศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย การพัฒนาคนถือเป็นภารกิจส�ำคัญยิง่ จะต้อง
พัฒนาคนให้ดแี ละมีคณ
ุ ธรรมเสียก่อนจึงค่อยหันไปพัฒนาคนให้เก่งและมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม
จริยธรรมจะต้องปลูกฝัง หล่อหลอมตัง้ แต่เบือ้ งต้น โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึง่ อยูบ่ น
หลักการทีเ่ ป็นการพัฒนาทีส่ มบูรณ์รอบด้านทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญาและสังคมอีกทัง้ เพียบ
พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ บทบาทของการศึกษา
จึงไม่เพียงเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเท่านัน้ แต่เป็นทัง้ ตัวการส�ำคัญในการพัฒนาโดยตรง และ
เป็นผลของการพัฒนาอีกด้วย (ณัชชา มหปุญญานนท์ และเปมิกา สังขรณ์, 2556 : 2)
สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษาทีม่ ภี ารกิจกลักทีส่ ำ� คัญ คือ การผลิตบัณฑิต
การค้นคว้าวิจยั การบริการวิชาการแก่สงั คม และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย
มุง่ ไปสูก่ ารสร้างผลผลิตของมหาวิทยาลัย ให้มคี ณ
ุ ภาพและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์พร้อมทีจ่ ะ
ออกไปพัฒนารับใช้ และสนองตอบต่อความต้องการของสังคม โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาออกไปพัฒนา
สังคม ควรตระหนักและเน้นให้นสิ ติ นักศึกษาเห็นความส�ำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมอย่างชัดเจน
ดังแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ได้กำ� หนดมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้านของระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ต้องก�ำหนดเป้าหมายและด�ำเนินการจัดการศึกษา เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมไว้วา่ สามารถจัด การปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดลุ ยพินจิ ทาง
ค่านิยม ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ค่านิยมพืน้ ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึง่ พฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี เข้าใจผูอ้ นื่ และเข้าใจโลก เป็นต้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
หากทรัพยากรบุคคลทีผ่ ลิตออกไปมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพแล้ว ก็ยอ่ มเป็นการส่งเสริมให้เกิด
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การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การมีจริยธรรมถือเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของนิสติ นักศึกษาครูประการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
และมีนยิ ามทีก่ ว้างและทับซ้อนคุณลักษณะอืน่ ๆ อีกหลายคุณลักษณะ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาดัชนีชวี้ ดั จริยธรรมของนิสติ นักศึกษา ครู เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการน�ำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั แิ ละเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสติ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ รับใช้สงั คมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร คือ นิสติ นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 39 แห่ง มีนสิ ติ นักศึกษาทัง้ หมดจ�ำนวน 105,263 คน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีการศึกษา 2559 ทัง้ นีผ้ ว้ ู จิ ยั ได้กำ� หนดกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ของ ชูแมคเกอร์ และโลแมกซ์, แฮร์
และคณะ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542 : 311 ; อ้างอิงจาก Schumacher and Lomax, 1996 ;
Hair and Other, 1998) เสนอกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ว่าตัวแปรสังเกตได้หนึง่
ตัวแปรจะใช้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 10-20 คน การวิจยั ครัง้ นีม้ ตี วั แปรสังเกตได้ จ�ำนวน 88 ตัวแปร
จึงควรมีกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 880 คน ซึง่ สอดคล้องกับการก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างจากตาราง
ของยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99% ความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน .5 จะมีขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
892 คน จากประชากร 105,263 คน แต่เนือ่ งจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในการวิจยั
โดยเฉลีย่ มีคา่ ประมาณร้อยละ 80 (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542) ผูว้ จิ ยั จึงปรับให้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ให้มคี วามเหมาะสมกับวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงท�ำให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความน่าเชือ่ ถือ
มากยิ่งขึ้น จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 1,100 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเครือ่ งมือเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 2 จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู มีลกั ษณะเป็น
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ นิสติ นักศึกษาปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวมากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ โดยจ�ำแนกเนือ้ หาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมดรวม จ�ำนวน 88 ข้อ
ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ต�ำรา บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาครู ตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช, 2556: 74-90) เพือ่ แจกแจงองค์ประกอบ
จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู
2. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ของนักวิชาการ เพือ่ ก�ำหนดองค์ประกอบ
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
3. ศึกษาความหมาย ความส�ำคัญ และลักษณะส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว
จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาก�ำหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
4. สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้ หาและพฤติกรรม (Specification Table) โดยน�ำนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารทีก่ ำ� หนดขึน้ มาก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับประเด็นพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัด
จ�ำนวนข้อค�ำถาม และเขียนค�ำถามตามตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพของข้อค�ำถามด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จ�ำนวน 13 คน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ าร (Item - Objective Congruence : IOC) และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข จากนัน้ น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแต่ละท่าน มาค�ำนวณและคัดเลือก
ข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.77-1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6. น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน ได้มาโดยใช้วธิ กี ารสุม่
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ซึง่ แบ่งนิสติ นักศึกษาเป็นชัน้ ปีได้ทงั้ หมด
5 ระดับชัน้ ได้แก่ ชัน้ ปีที่ 1-5 จากนัน้ ท�ำการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ในแต่ละชัน้ ปีๆ ละ 20 คน โดยกระจายทุกสาขาวิชา แล้วน�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient Alpha’s
Cronbach) (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2556 : 70-71) ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
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ทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ .958
7. น�ำแบบสอบถามจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครูทผี่ า่ นการหาคุณภาพเครือ่ งมือแล้ว
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 1,100 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multistage Random Sampling)
8. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพือ่ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลดัชนีช้ีวัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และระดับชัน้ ปีที่
ก�ำลังศึกษา โดยใช้คา่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) ด้วยโปรแกรม SPSS
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิก์ ารกระจาย
(Coefficient of Variation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ด้วยโปรแกรม
SPSS
ตอนที่ 3 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 เพือ่ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลดัชนีช้ีวัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าสถิติตรวจสอบ ดังนี้ 1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Statistics)
2) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) 3) ดัชนีวดั ความกลมกลืน
ทีป่ รับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) และ 4) ดัชนีรากก�ำลังสองเฉลีย่
ของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA)
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายระดับจริยธรรมของ
นิสติ นักศึกษาครู

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาดัชนีชว้ี ดั จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู พบว่า จริยธรรมของนิสติ
นักศึกษาครู มีจำ� นวน 3 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 88 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบหลักด้านจริยธรรมต่อตนเอง มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความมีระเบียบวินยั
มี 5 ตัวบ่งชี้ ความอดทนอดกลั้น มี 6 ตัวบ่งชี้ความขยันหมั่นเพียร มี 5 ตัวบ่งชี้
ความประหยัดอดออม มี 7 ตัวบ่งชี้ และความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน มี 8 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
The Development of Ethical Indicators of Student – Teachers

79

หลักด้านจริยธรรมต่อผู้อ่ืน มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความยุติธรรม มี 6 ตัวบ่งชี้
ความสามัคคี มี 7 ตัวบ่งชี้ ความเมตตากรุณา มี 6 ตัวบ่งชี้ ความกตัญญูกตเวที มี 5 ตัวบ่งชี้
และความมีน�้ำใจ มี 6 ตัวบ่งชี้ และ 3) องค์ประกอบหลักด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ
มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ มี 6 ตัวบ่งชี้ ความซือ่ สัตย์ มี 6 ตัวบ่งชี้
ความเสียสละ มี 4 ตัวบ่งชี้ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี มี 11 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชีม้ คี า่ ความเทีย่ งตรง
เชิงเนือ้ หา ซึง่ พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีคา่ ตัง้ แต่ 0.77 - 1.00 มีคา่ ความเชือ่ มัน่
ทัง้ ฉบับเท่ากับ .96 แสดงว่ามีความเชือ่ มัน่ อยูใ่ นระดับสูง และผลการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ของโมเดลดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยโปรแกรมลิสเรล ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีห่ นึง่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชีต้ า่ งๆ
ในโมเดลองค์ประกอบย่อย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทงั้ 3 โมเดล
น�ำ้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ งั้ หมดมีคา่ เป็นบวก และมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 88 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญขององค์ประกอบย่อยแต่ละ
องค์ ป ระกอบ และผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 53.17
ทีค่ า่ องศาอิสระ (df) เท่ากับ 39 ค่าความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 0.06 นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่ารากก�ำลังสองเฉลีย่ ของ
ความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.01
2. ผลการศึกษาระดับจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู เมือ่ พิจารณาระดับจริยธรรม
ของนิสติ นักศึกษาครู จากคะแนนและล�ำดับของจริยธรรมรวมทัง้ 14 ด้าน พบว่า โดยส่วนใหญ่
มีคะแนนจริยธรรมอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ นิสติ นักศึกษาครูมจี ริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที
สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านความมีนำ�้ ใจ ด้านความซือ่ สัตย์ ด้านความสามัคคี ด้านความเมตตา
กรุณา ด้านความยุตธิ รรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้านความเสียสละ
ด้านความมีระเบียบวินยั ด้านความอดทนอดกลัน้ ด้านความขยันหมัน่ เพียร ด้านความประหยัด
อดออม และนิสติ นักศึกษาครูมจี ริยธรรมด้านความใฝ่รใู้ ฝ่เรียนต�ำ่ ทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั พบว่า
นิสติ นักศึกษา ครูมคี ะแนนจริยธรรมใกล้เคียงกันภายในกลุม่ เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ และระดับ
ชัน้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษา
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อภิปรายผล

1. ผลการพัฒนาดัชนีชวี้ ดั จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู ในการทดสอบโมเดลในระดับ
ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก
และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครูทพี่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดว้ ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ซึง่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึง่ ของแต่ละองค์ประกอบย่อยทัง้ 3 โมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี และค่าน�ำ้ หนักของตัวบ่งชีท้ งั้ 88 ตัวบ่งชีใ้ นแต่ละองค์ประกอบย่อย
มีคา่ เป็นบวก และมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกค่า และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชีจ้ ริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดมี าก ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ งั้ 3 องค์ประกอบหลัก
มีคา่ เป็นบวก และมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกค่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉราลักษณ์
วิเศษ (2556) เรือ่ งการพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ธรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา และงานวิจยั ของ อัจฉรา
พลายงาม (2549) เรือ่ ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจริยธรรมครู ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากผูว้ จิ ยั
ได้ศกึ ษาเอกสารงานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบแล้วท�ำการสังเคราะห์งานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพือ่ ให้ได้กรอบแนวคิด
ทีช่ ดั เจนและเหมาะสม ซึง่ ก่อนด�ำเนินการทดสอบผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
โดยการหาความตรงเชิงเนือ้ หาทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญและหาค่าความเชือ่ มัน่
(Reliability) โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Coefficient Alpha’s Cronbach)
ซึง่ ในการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ ริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการ
สร้างตัวบ่งชีต้ ามทีน่ งลักษณ์ วิรชั ชัย (2542) เสนอไว้ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ 2) การนิยามตัวบ่งชี้ 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การสร้างตัวบ่งชี้ 5) การตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชี้ และ 6) การวิเคราะห์ตามบริบททีต่ อ้ งการศึกษา และสอดคล้องกับ จอห์นสโตน
(Johnstone, 1981) ทีว่ า่ การพัฒนาตัวบ่งชีม้ สี งิ่ ทีค่ วรค�ำนึงถึง 3 ประการ คือ 1) การคัดเลือก
ตัวแปรทีจ่ ะอธิบายสภาพการณ์ทางการศึกษา 2) การสังเคราะห์ตวั แปรต่างๆ และ 3) การก�ำหนด
ค่าน�ำ้ หนักตามล�ำดับความส�ำคัญของตัวแปร จึงท�ำให้ตวั บ่งชีท้ กุ ตัวผ่านกระบวนการทัง้ หมด
มีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ตอ่ ไป และเมือ่ เรียงล�ำดับจากค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบหลักจาก
มากไปหาน้อยพบว่า จริยธรรมต่อผูอ้ น่ื มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบสูงทีส่ ดุ รองลงมา คือ จริยธรรม
ต่อวิชาชีพ และจริยธรรมต่อตนเอง ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นนิสติ นักศึกษาครู
ได้ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบจริยธรรมต่อผูอ้ นื่ เป็นอันดับแรก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากคนทีเ่ รียน
การพัฒนาดัชนีชี้วัดจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
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ทางด้านครูยอ่ มมีจติ ใจทีอ่ ยากจะช่วยเหลือคนอืน่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
2. ผลการศึกษาระดับจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู ระดับจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพินทร์ สันติชยั อนันต์ (2549)
ณฐมน ปัญญาวัชระ (2550) บุญเรือน เติมสารทรัพย์ (2552) ปราณี ตันตยานุบตุ ร (2551)
กรรณิการ์ภริ มย์รตั น์ (2555) และพระมหามงคล สามารถ (2558) โดยสามารถเรียงตามล�ำดับ
คะแนนเฉลีย่ จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครูจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ 1) ความกตัญญูกตเวที
2) ด้านความมีนำ�้ ใจ 3) ด้านความซือ่ สัตย์ 4) ด้านความสามัคคี 5) ด้านความเมตตากรุณา
6) ด้านความยุตธิ รรม 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านเป็นแบบอย่างทีด่ ี 9) ด้านความเสียสละ
10) ด้านความมีระเบียบวินยั 11) ด้านความอดทนอดกลัน้ 12) ด้านความขยันหมัน่ เพียร
13) ด้านความประหยัดอดออม และ 14) ความใฝ่รใ้ ู ฝ่เรียน ซึง่ นิสติ นักศึกษาครูมคี ะแนนจริยธรรม
ใกล้เคียงกันภายในกลุม่ เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ และระดับชัน้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษา จะเห็นได้วา่ นิสติ
นักศึกษา ครูมจี ริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีสงู ทีส่ ดุ อาจเนือ่ งมาจากนิสติ นักศึกษาได้รบั
การปลูกฝังจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และศาสนาในเรือ่ งของความกตัญญูกตเวทีมาตัง้ แต่
ในวัยเด็ก ซึง่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้สงั คม ดังนัน้ ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนาจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของนิสติ นักศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญูกตเวที ความตระหนักรูใ้ นคุณของบุคคล สัตว์
และสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อตนเองทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ดังที่ เสถียรพงษ์ วรรณปก (2557)
ได้กล่าวว่า ความกตัญญูกตเวทีเปรียบเสมือนพืน้ หรือรากฐานเบือ้ งต้นของชีวติ ถ้าพืน้ ฐานไม่ดี
ถึงจะเก่งกาจสามารถ มีความรูม้ ากมายหลายปริญญาเพียงใดก็ตาม ก็มกั จะไปไม่รอด เข้าท�ำนอง
ความรูท้ ว่ มหัว เอาตัวไม่รอด คนทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีอยูใ่ นใจย่อมคิดเสมอว่าตนจะท�ำประโยชน์
อะไรให้แก่ประเทศชาติและสังคม มากกว่าจะคิดว่าตนจะได้อะไรจากสังคมและประเทศชาติบา้ ง
และนิสิตนักศึกษาครูมีจริยธรรมด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิต
นักศึกษาอยูใ่ นยุคแห่งการสือ่ สาร ซึง่ โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้นสิ ติ
นักศึกษาสนใจในเรือ่ งอืน่ ๆ มากกว่าการศึกษาเล่าเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้คะแนนเฉลีย่
ด้านความใฝ่รใ้ ู ฝ่เรียนต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่ยงั คงมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พระมหามงคล สามารถ (2558) เรือ่ ง การศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในด้าน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความใฝ่รู้ ด้านความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลัน้ และด้านความประหยัด
พบว่า นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมและในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรมีการใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครูและเครื่องมือใน
การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครู
2. ควรน�ำตัวบ่งชีจ้ ริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครูไปสร้างแบบประเมินจริยธรรมของ
นิสติ นักศึกษาครูในด้านต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาจริยธรรมให้ถกู ต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ขึน้
3. ควรน�ำตัวบ่งชี้จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาครูไปใช้เพื่อส�ำรวจระดับจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาครู ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนาจริยธรรมของนิสติ นักศึกษาครู ตามตัวบ่งชีท้ ผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
2. ควรวิจัยการพัฒนาดัชนีชี้วัดของนิสิตนักศึกษาในคณะอื่น เพื่อจะได้ตัวบ่งชี้ที่
เหมาะกับบทริบทนั้นๆ
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดและแบบประเมินจากตัวบ่งชี้จริยธรรม
ของนิสติ นักศึกษาครู ทัง้ 88 ตัวบ่งชี้ เพือ่ ให้ได้เครือ่ งมือการวัดจริยธรรมของนิสติ นักศึกษา
ครู และเพื่อให้อาจารย์ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป
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