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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  
ขอเสนอแนะ สําหรับนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
  วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน 13 ดาน  คือ  ความใฝรู  ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน  
ความประหยัด  ความซื่อสัตยสุจริต  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความเมตตากรุณา   
ความกตัญูกตเวที   การตรงตอเวลา  ความสามัคคี  ความยุติธรรม และความเปนผูมีวัฒนธรรม 
และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
  สมมติฐานการวิจัย  จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1   
และชวงชั้นที่ 2  ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา อยูในระดับปานกลาง 
  วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรที่ใชวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอน ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้น 
ที่ 2   ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา 
2548  จํานวน  12 โรงเรียน  จํานวนครู  92 คน ทุกคน 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ในการวิจัยคร้ังนี้มเีครื่องมือ  3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามความคิดเห็นของครูที่สอนระดับชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  จํานวน 13 ดาน คือความใฝรู  
ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน  ความประหยัด  ความซื่อสัตยสุจริต  ความมีระเบียบวินัย  
ความเสียสละ  ความเมตตากรุณา   ความกตัญูกตเวที   การตรงตอเวลา   ความสามัคคี   
ความยุติธรรม และความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด   เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน  92 ฉบับไดคืนมา   
92 ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แบบสอบถาม ตอนที่ 1   
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยความถี่และคารอยละ ตอนที่ 2  แบบสอบถาม 
จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของครูที่สอน ชวงชั้นที่ 1   

และชวงชั้นที่ 2  จํานวน 13 ดาน วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (μ)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหสรุปได ดังนี ้
 เพศชาย จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 29.35  เพศหญิง จํานวน 65 คน  คิดเปน
รอยละ 70.65  รวมเปนรอยละ 100  ชวงชั้นที่สอน ชวงชั้นที่ 1  จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 53.26 
ทําการสอน ชวงชั้นที่ 2  จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 46.74 รวมเปนรอยละ 100 
 ตอนท่ี 2   จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของครู  
ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จํานวน  
13 ดาน สรุปได ดังนี้ 
 1)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขตไผอิรุณ
พัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในภาพรวม 13 ดาน  อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  ความกตัญูกตเวที  ความเมตตากรุณา  การตรงตอเวลา  
ความยุติธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต และความเสียสละอยูในระดับมาก สวนดานความประหยัด 
ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน และความใฝรู  อยูในระดับปานกลาง  จริยธรรมของนักเรียน 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี   
รองลงมา คือ ความมีระเบียบวินัย  และความสามัคคี ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความใฝรู  และ 
ความอดทนตามลําดับ  เมื่อพิจารณาแตละดานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 2)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด  คือ นักเรียนแสดงความเคารพตอผูอาวุโส และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนมีมารยาท 
ในการพูด 
 3)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความมีระเบียบวินัย   
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อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมาโรงเรียน 
ทันเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง    

4)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ในสหวิทยาเขตไผอิรุณ
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความสามัคคี อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณา เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรูจักทํางานรวมกันเพื่อประโยชน
ของหมูคณะ และขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ นักเรียนมีความรักใครปรองดอง ไมกอการทะเลาะวิวาท
กับเพื่อนในหอง 
 5)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานกตัญูกตเวที อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา 
ครูอาจารย และญาติผูใหญ  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นักเรียนดูแลบิดามารดาเมื่อเจ็บปวย 

 6)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความเมตตากรุณา อยูใน 
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนแบงปนสิ่งของใหเพ่ือน   
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนไมคิดรายหรือคิดอิจฉาริษยาผูอ่ืน 

 7)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานการตรงตอเวลา อยูในระดับ 
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมาโรงเรียนตามเวลาที่กําหนด  
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนเวลาทําสิ่งใดไมผัดวันประกันพรุง 

 8)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  ดานความยุติธรรม อยูใน 
ระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬา  
รูแพ  รูชนะ รูอภัย  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนไมมีใจโอนเอียงเขาฝายใดฝายหนึ่ง 

 9)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความซื่อสัตยสุจริต อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนเก็บของผูอ่ืนไดจะสงคืน
เจาของ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนพูดความจริงเสมอเมื่อทําผิดก็ยอมรับผิดอยางกลาหาญ 

 10)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงช้ันที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความเสียสละ อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีน้ําใจและเอื้อเฟอเผื่อแผ   
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนยอมรับความลําบากเพื่อใหผูอ่ืนมีความสุข 
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 11)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความประหยัด อยูใน 
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ นักเรียนเมื่อใชไฟฟาและ
น้ําเสร็จแลวปดใหเรียบรอย และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ 
ในการใชจายคุมคาเงินหรือไม 

 12)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความขยันหมั่นเพียร  
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนให 
ความรวมมือในการทํางานและมีความสม่ําเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนทําการบาน
ทุกอยางเสร็จทันเวลาทุกครั้ง 

 13)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงช้ันที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความอดทน อยูในระดับ  
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนเปนผูที่มีจิตใจสดชื่น 
แจมใสอยูเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนไมยอทอที่จะแกปญหาตางๆ 

 14)  ความคิดเห็นของครูที่สอนชวงช้ันที่ 1  และชวงช้ันที่ 2  ในสหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความใฝรู  อยูในระดับ  
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น 
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนชอบศึกษาหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

 ตอนที่ 3  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน 13 ดาน สรุปผลได ดังนี้ 
 1)  ดานความใฝรู  นักเรียนในวัยนี้จะมีความใฝรูอยูในตนเอง  ขึ้นอยูกับโอกาส
และความพรอมของเด็กแตละคน  ซ่ึงสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียนมีผลตอความใฝรู 

 2)  ดานความขยันหมั่นเพียร   พอ  แม  ครู   และผู เกี่ยวของกับตัวนักเรียน 
มีสวนสําคัญในการกระตุนใหเด็กมีความขยันหมั่นเพียร  โดยการฝกฝนและเปนตัวอยางที่ดี 
 3)  ดานความอดทน  เด็กในยุคปจจุบันขาดความอดทน  เนื่องจากพอแมเล้ียงดูลูก
ใหสุขสบาย   กลัวลูกลําบาก   ซ่ึงจะสงผลเสียตอเด็กในการอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมและ 
จะเปนปญหาตอไปในอนาคต  เมื่อโตเปนผูใหญ 

 4)  ดานความประหยัด  เด็กที่มีพฤติกรรมดานความประหยัด  มักเปนเด็ก 
ที่ทําโดยมีนิสัยประหยัดอยางแทจริง  ไมมีใครบังคับบุคคลในครอบครัวมีสวนสําคัญอยางย ิ่ง 
ในการปลูกฝงและเปนตัวอยางที่ดี 
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 5)  ดานความซื่อสัตยสุจริต  การฝกใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต  เปนสิ่ง 
ที่ควรทําอยางเรงดวน  โดยการปลูกฝงใหนักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

6)  ดานความมีระเบียบวินัย  การมีวินัยในตนเองเปนสิ่งจําเปนที่จะตองปลูกฝง
อยางเรงดวน และจะตองไดรับความรวมมือจากทางบานในการฝกความมีระเบียบวินัยจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

 7)  ดานความเสียสละ ปจจุบันนักเรียนสวนใหญมักขาดความเสียสละตอสวนรวม  
เห็นแกประโยชนสวนตน  ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติเกี่ยวกับความเสียสละงายๆ  กอน  
เชน  สละแรงงานเพื่อพัฒนา  การชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 

 8)  ดานความความเมตตากรุณา เกิดจากจิตใจอันดีงาม  พอ แม ครู และผูมีสวน 
เกี่ยวของกับนักเรียน  ควรปลูกฝงใหกับเด็กตั้งแตเยาววัยใหมีความเมตตากรุณาตอสัตวทุกชนิด 

 9)  ดานความกตัญูกตเวท ี  ผูใหญเปนตวัอยางที่สําคัญ  ควรปฏิบัติใหนักเรยีน 
ไดเหน็  เชน  การดูแลเอาใจใส  ปู ยา ตา ยาย  ญาติผูใหญ และผูมีพระคุณ  การพานกัเรียนใหไดไป

เยี่ยมเยยีนญาตผูิใหญอยางสม่ําเสมอก็เปนตัวอยางทีด่ ี
 10)  ดานการตรงตอเวลา  การฝกใหนักเรียนเปนคนตรงตอเวลาที่สําคัญจะตองฝก

ใหเปนผูมีความรับผิดชอบควบคูกันไปดวย  ซ่ึงครูจะตองใหความเอาใจใส และติดตามในกิจกรรม
ตางๆ  อยางสม่ําเสมอ 

 11)  ความสามัคคี   ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม   
การเลนกีฬาเปนทีม  เพื่อฝกการทํางานรวมกัน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความสามัคคีไดเปนอยางดี 

 12)  ความยุติธรรม   นักเรียนโดยมากชอบความถูกตอง   ไม เขาขางคนผิด  
เมื่อเห็นความไมถูกตองมักจะแจงใหครูทราบ 

 13)  ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ครอบครัว  
โรงเรียนและทองถ่ินควรปลูกฝงใหเด็กเห็นคุณคาของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ผูใหญ
ตองเปนผูชักนําใหเด็กไดรวมกิจกรรม  เพื่อใหเด็กไดเกิดความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียม
ประเพณอัีนดีงาม 

 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาคนควาจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น
ของครูในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  ผูวิจัย 
นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ตามความคิดเห็นของครูที่สอน ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขตไผอิรุณ
พัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  ในภาพรวม 13 ดาน  อยูในระดับมาก   
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน  แตปรากฏวาสอดคลองกับงานวิจัย ของ สุมณธา  แกนกูล (2544,  
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับโคลเบอรก (Kohlberg, 1976,  p. 392-405 ; อางถึงใน บัณฑิต พัดเย็น.  2527,  
หนา 34)  ไดประมวลผลงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางอายุกับพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น 
ไดมีผูพบวา  ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับ กฎเกณฑทางจริยธรรมข้ันรากฐานของสังคมนั้น   
เด็กจะทราบตั้งแตอายุยังนอย  มีผูพบตั้งแต  ค.ศ.1903  วาเด็กอังกฤษมีความรูเชิงจริยธรรม   
ตั้งแตเขาเรียนเกรด 1  สวนการศึกษาความรูเชิงจริยธรรม ของบุคคลที่มีอายุมากกวานี้ ก็มิไดชวยให
พัฒนาการทางจริยธรรมมากขึ้น  แมวาความรูเชิงจริยธรรม จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยูบาง
ก็ตาม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสภาพในสังคมโดยทั่วไปของชุมชนในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนานั้น
โดยมากแลวเปนสังคมเกษตร  ครอบครัวยังมีความใกลชิดกันในระหวางพอแม และลูก  การไดรับ
ความเอาใจใสในการชวยกันปลูกฝงจริยธรรมของครูและผูปกครอง  อีกทั้งนักเรียนในชวงชั้นที่ 1  
และชวงชั้นที่ 2  จะมีอายุระหวาง 6- 12 ป ซ่ึงยังอยูในวัยเด็กและมีความเชื่อฟงคําสั่งสอนและปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของพอแมและครู  ไมสอดคลองกับ กัลยา  ศรีปาน  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  พบวา  ในภาพรวม
อยูในระดับ ปานกลาง   มนตรี  กําลังดี (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียน 
ประถมศึกษา อําเภอกะปง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา  ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และจุฑาธิป  เปยมประถม (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู และผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียน พบวา โดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอม และสังคมของชุมชนท่ีมีความ 
แตกตางกัน ทําใหจริยธรรมของนักเรียนมีความแตกตางกันออกไป  เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา 
 5.2.1  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม มีคาเฉลี่ยสูงกวา 
ดานอื่นๆ อยูในระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศนุสรณ  สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบวา  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ มนตรี  กําลังดี (2543, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา อําเภอกะปง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
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จังหวัดพังงา  พบวา  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนในชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  ยังอยูในวัยเด็ก  
การรับวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดรับจากครอบครัวและประสบการณ
ที่ไดรับจากโรงเรียนยังคงปฏิบัติอยูและยังคงปฏิบัติตามคําแนะนําของผูใหญ การรับวัฒนธรรม 
และเลียนแบบวัฒนธรรมของตางชาติยังมีนอยกวาเด็กในวัยอ่ืน 
 5.2.2  ดานคาเฉลี่ยอันดับ 2  ดานความมีระเบียบวินัย มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก   
ซ่ึงสอดคลองกับ กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
จังหวัดสงขลา  พบวา  ความมีระเบียบวินัย อยูในระดับมาก  และมนตรี กําลังดี (2543, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอกะปง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงา พบวา  ดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียน 
ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงมีอายุอยูในชวง 6- 12 ป ยังอยูในวัยเด็ก ทําใหผูปกครอง และครู 
จะเอาใจใส  ปลูกฝงสงเสริม ในเรื่องของระเบียบวินัย อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการที่จะตองปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ตางๆ  ซ่ึงบางครั้งจะสัมพันธกับเงื่อนไขของการใหรางวัล และการลงโทษ  
 5.2.3  ดานความสามัคคี มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในอันดับ 3  มีระดับความคิดเห็น 
อยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับ กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
เอกชน พบวา  ดานความสามัคคี  อยูในระดับปานกลาง และ จุฑาธิป  เปยมประถม (2545,  
บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู 
และผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา   
ดานความสามัคคีอยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สภาพแวดลอมและสังคม 
ที่แตกตางกัน การปลูกฝงเรื่องความสามัคคี  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียน 
ไดปฏิบัติกิจกรรมกลุม  การสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬาเปนทีม  ทําใหนักเรียนเกิดความรัก 
ความสามัคคีกันมากขึ้น 
 5.2.4  ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ความใฝรูมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง   
ซ่ึงสอดคลองกับ กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา พบวา  ดานความใฝรู อยูในระดับปานกลาง และ จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู และผูปกครอง  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา  ดานความใฝรู  
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อยูในระดับปานกลาง  และสุมณธา  แกนกูล  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาปที่ 6  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดชุมพร พบวา  ดานความใฝรู อยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียน 
ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงมีอายุอยูในชวง  6 – 12 ป จะมีระดับความสนใจในเรื่องตางๆ   
แตกตางกันไปและมีชวงระยะเวลาจํากัด เหตุที่ครูผูสอนมีความคิดเห็นวานักเรียนมีความใฝรู 
อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด นั้นคงเปนเพราะวาครูผูสอนนั้นตั้งเปาหมายวา นักเรียน
จะตองมีความสนใจ มีความใฝรูดานการเรียนมากกวานี้  อีกทั้งความแตกตางของสภาพสังคมเมือง
และสังคมชนบท  เด็กที่อยูในสังคมเมืองมักจะมีการแขงขันกันในเรื่องของการศึกษาหาความรูสูง  
แตกตางจากสังคมชนบท  ซ่ึงมีการแขงขันกันในเรื่องของการศึกษาหาความรูนอย  รวมทั้ง 
ความกดดันจากผูปกครอง  ในสังคมเมืองผูปกครองจะใหความสําคัญในเรื่องของการศึกษา 
หาความรูของบุตรหลานอยูมาก   และมักจะเขมงวดใหหมั่นศึกษาหาความรู  ซ่ึงโรงเรียน 
ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนาอยูในลักษณะสังคมชนบท  สถานที่ที่นักเรียนพักอาศัย  รวมทั้งบริบท
ตางๆ  มีผลอยางมากที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนใฝหาความรู  ถาบริเวณที่นักเรียนพักอาศัย 
มีแหลงความรู  ใหนักเรียนศึกษาหาความรูก็จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจใฝหาความรู
มากขึ้น  เชน  มีหองสมุดประชาชน  มีอินเตอรเน็ต  มีวิทยาการใหความรู และอีกประการหนึ่งคือ
ตัวของนักเรียนเองที่ใหความสําคัญมากนอยเพียงใดกับการใฝรูในเรื่องตางๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
การเลี้ยงดู  การปลูกฝงของบิดามารดาและผูปกครอง  การคบเพื่อนก็เปนสิ่งสําคัญ  ถานักเรียน 
คบเพื่อนที่มีความสนใจใฝรูก็จะปฏิบัติตามกัน 
 5.2.5  ดานความอดทน มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  มีระดับความคิดเห็นอยูใน 
ระดับปานกลาง สอดคลองกับ สุมณธา  แกนกูล (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร พบวา  ดานความอดทน อยูในระดับ ปานกลาง และ จุฑาธิป   
เปยมประถม (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษา ระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียน พบวา  
ดานความอดทน อยูในระดับ ปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เด็กนักเรียนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้น
ที่ 2  จะมีอายุ 6 – 12 ป  เปนชวงของวัยเด็ก  ความออนแอของรางกาย และดอยประสบการณ  
ทําใหความอดทนตอสภาพเหตุการณตางๆ ที่มากระทบยอมมีนอย อีกทั้ง การเลี้ยงดูของพอแม 
ในปจจุบัน พอแมมักจะกลัวลูกลําบาก ไมยอมใหทํางานหนัก พอแมมักจะทําเสียเอง  โดยไม 
มอบหมายใหลูกไดฝกปฏิบัติ 
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 จากผลการวิจัย จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น 
ของครูที่สอนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 1 จะเห็นไดวานักเรียนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2 นั้น เปนชวงที่เหมาะสม 
ที่จะปลูกฝงจริยธรรมดานตางๆ  ใหกับนักเรียน วาสโน (Wasnow, 1978,  Abtract)  ไดทําการวิจัย
เรื่องเหตุผลเชิงพฤติกรรมของเด็กเกรด 4  และ 6  ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมตางๆ พบวา   
เพศและระดับชั้นไมมี อิทธิพลตอการใช เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอย างมีนัยสําคัญ  
แตองคประกอบที่นาสนใจคือกลุมเพื่อนและอิทธิพลของโรงเรียนอาจสงเสริม ใหการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงขึ้นได  และแบร (Bear, 1979)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธของการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมที่มีตอปญหาดานความประพฤติและสติปญญา พบวา ปญหาความประพฤติจะลดลงและ
วุฒิภาวะทางจริยธรรม จะเพิ่มขึ้นกับเด็กที่มีเชาวปญญาสูงจะมีความกาวหนาทางจริยธรรม  
จะเห็นไดวาอิทธิพลของกลุมเพื่อน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
ตางๆ ใหกับนักเรียน  เพื่อสงเสริมใหเกิดปญญา   การไดรับการพัฒนาจริยธรรมอยางถูกตอง 
และเหมาะสม  ตั้งแตเยาววัยจึงเปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่ง 
 

5.3  ขอเสนอแนะ  
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1)  จากการศึกษาคนควา พบวา  จริยธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2 
ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก   แสดงวานักเรียนชวงช้ันที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  เปนวัยที่มี 
ความเหมาะสมที่จะปลูกฝงดานจริยธรรมเปนอยางยิ่ง  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจึงควรที่
จะตองจัดกิจกรรมที่สงเสริม จริยธรรมใหมากขึ้นทั้งกิจกรรมดานการเรียน และกิจกรรมเสริมตางๆ 
เพื่อใหมีการพัฒนาจริยธรรมในดานตางๆ  อยางตอเนื่องจนเกิดเปนนิสัย 
  2)  ในการพัฒนาดานจริยธรรมใหไดผลสมบูรณนั้น  ควรไดมีการรวมมือกัน
ระหวาง ครู  ผูปกครอง และชุมชน 
  3)  จากผลการวิจัย  จริยธรรมสําคัญที่มีคาเฉลี่ยต่ํา  4 อันดับสุดทาย  ซ่ึงไดแก  
ความใฝรู  ความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร และความประหยัด  จริยธรรมทั้ง  4 ดานนี้  โรงเรียน
จะตองจัดกิจกรรมตางๆ  สงเสริมเปนพิเศษ 
   4)  จริยธรรมทั้ง  13 ดานนี้  จําเปนที่จะตองมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิด
เปนนิสัย  ซ่ึงจะตองมีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  เพื่อจะชวยเหลือสงเสริมแตละดาน 
ในนักเรียนบางคน 
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   5)  การแกปญหาจริยธรรมนักเรียนเปนรายบุคคล  จําเปนที่ครูจะตองรูพื้นฐาน
ความเปนอยู  การอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของครอบครัว 
  5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป  
 1)  ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาจริยธรรม ทั้ง 13 ดาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 1  
และชวงชั้นที่ 2 
 2)  ควรศึกษาถึงปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนา จริยธรรมของนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  
 3)  ควรศึกษาปจจัยการบริหาร ที่สงผลตอ การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน  
ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 
 4)  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหาร กับการพัฒนาจริยธรรม 
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 
 5)  ควรศึกษาจริยธรรมชุมชนที่มีผลกับการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2 


