
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวม
และรายดาน  จําแนกตามเพศ  และขนาดสถานศึกษา   ใน  5  ดาน  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ  และความอดทน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน 375  
คน โดยการสุมแบบแบงชั้น จําแนกตามขนาดโรงเรียน จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย  เพื่อใหได
กลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
แบงเปน  3 ตอน  คือ   
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ   
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ของลิเคิรท  (Likert’s rating scales) (Best & Kahn, 1989,  p. 246)  
 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
    1)  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉะเชิงเทรา  เขต  2  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียนในสถานศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 
    2)  ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน  375  ชุด ไปยังสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางโดยขอความรวมมือกับผูที่รับผิดชอบในงานธุรการชวยเก็บแบบสอบถามสงมายัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ภายในระยะเวลา  2  สัปดาห  และผูวิจัยไปรับ
แบบสอบถามดวยตนเอง ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
   3)  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร  จาํนวน  375  คน  ผูวจิัยไดรับคนืมา
จํานวน  375 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
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 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี ้
ตรวจสอบใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑมาตราสวนประมาณคาทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  เพื่อหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียใชการทดสอบคาที  และความแปรปรวนแบบทางเดียว  สวน
แบบสอบถามปลายเปดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  และสรุป 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนเพศชายจากโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  19  คน  คิดเปน

รอยละ  5.05  โรงเรียนขนาดกลางจํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  13.88  โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 
50  คน  คิดเปนรอยละ  13.33  รวมเพศชายทั้งหมด  121  คน  คิดเปนรอยละ  32.26  และเพศหญิง 
จากโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  7.45  โรงเรียนขนาดกลางจํานวน  72  คน 
คิดเปนรอยละ  19.22  โรงเรียนขนาดใหญจํานวน  154  คนคิดเปนรอยละ  41.07  รวมเพศหญงิทัง้หมด 
254  คน  คิดเปนรอยละ  67.74  กลุมตัวอยางที่ไดจาก  และโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  47  คน  คดิเปน
รอยละ  12.50  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  124  คน  คิดเปนรอยละ  33.10  และโรงเรียนขนาดใหญ 
จํานวน  204  คน  คิดเปนรอยละ  54.40 
 5.1.2  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดานอยู
ในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานความซื่อสัตย  รองลงมาดานความรับผิดชอบ  ดาน
ความอดทน  ดานความมีระเบียบวินัย  และดานความเสียสละ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
   1)  ดานความมีระเบียบวินัย พบวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่นักเรียนมีพฤติกรรมมากที่สุด  คือ  
นักเรียนมีความตั้งใจจะแตงกายใหถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน  รองลงมา  นักเรียนสามารถจดจํา
การแตงกายที่สุภาพเรียบรอยได  และนักเรียนพบผูที่พูดจาไพเราะนักเรียนจะพยายามพูดตาม ขอที่
นักเรียนมีพฤติกรรมนอยที่สุด  คือ  นักเรียนพูดจาสุภาพไพเราะเปนแบบอยางได 
   2)  ดานความรับผิดชอบ  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่นักเรียนมีพฤติกรรมมากที่สุด  คือ  นักเรียนรูสึก
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ชื่นชอบความรมร่ืนของบริเวณโรงเรียน  รองลงมา  นักเรียนจะพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จแมวางานนั้นจะยากเพียงใด  และเมื่อเห็นดอกไมสวยนักเรียนจะไมเด็ดมาเปนของตนเอง  ขอ
ที่นักเรียนมีพฤติกรรมนอยที่สุด  คือ  ถาครูยังไมเขาสอนนักเรียนจะบอกใหหัวหนาไปตาม   
   3)  ดานความซื่อสัตย  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรยีนในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชงิเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอทีน่ักเรียนมีพฤติกรรมมากทีสุ่ด คือ นักเรียนมีความตั้งใจที่
จะทําการบานใหเสร็จทันเวลาที่ครูกําหนด  รองลงมา  นักเรียนทําขอสอบจะไมแอบดูคําตอบของ
เพื่อนแมครูจะเผลอกต็าม  และนกัเรียนยินดีเมื่อเหน็เพือ่นเก็บสตางคไดแลวสงคนืเจาของ  ขอที่
นักเรียนมพีฤตกิรรมนอยที่สุด  คือ  นักเรียนรูสึกเสียใจเมือ่ทําสิ่งใดไมไดตามคําพูด   
   4)  ดานความเสียสละ  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่นักเรียนมีพฤติกรรมมากที่สุด  คือ  นักเรียนเต็มใจชวย
เพื่อนทําเวรแมวาไมใชเวรของนักเรียนเอง  รองลงมา  นักเรียนชื่นชมตํารวจที่ชวยเหลือประชาชน
เมื่อมีโอกาส  และนักเรียนเสนอแนะความคิดเห็นที่ดีตอเพื่อน  ขอท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมนอยที่สุด  
คือ  นักเรียนเต็มใจแบงเงินใหเพื่อนซื้ออาหารกลางวัน  
   5)  ดานความอดทน  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่นักเรียนมีพฤติกรรมมากที่สุด  คือ  นักเรียนจะคิดถึง
เพื่อนในแงดีเสมอไมวาเพื่อนจะชอบนักเรียนหรือไมก็ตาม  รองลงมา  นักเรียนตั้งใจเขาแถวและ
รองเพลงชาติแมวาแดดจะรอน  และนักเรียนรูสึกภูมิใจ เมื่อแถวของนักเรียนตรงเปนระเบียบ
เรียบรอย  ขอที่นักเรียนมีพฤติกรรมนอยท่ีสุด  คือ  แมวานักเรียนหิวน้ําแคไหนก็ไมออกจากหอง
จนกวาจะหมดเวลา   

 5.1.3  เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมและรายดานทุกดานจําแนกตามเพศพบวา  แตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 5.1.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต  2  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามขนาดสถานศกึษาพบวา  
แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน  ซ่ึงไมสอดคลองกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว  ยกเวนดานความเสยีสละพบวา  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
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   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบวาดานความเสียสละ  สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนสถานศึกษาขนาดอื่นๆ  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดานอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ บุญมี  แทนแกว  (2542,  หนา  25; อางถึงใน กรรยา  รินสอน,  2546,  หนา 
14)  ใหความหมาย  จริยธรรม  หมายถึง  “ธรรมชาติหรือหลักที่บุคคลควรประพฤติ”  จัดวา  “เปนคุณธรรม
ที่แสดงออกทางรางกายในลักษณะที่ดีงามถูกตอง  อันเปนส่ิงที่ประสงคของสังคม  และจริยธรรมจะมี
ไดจําตองอาศัยหลักคําสอนทางศาสนาอันไดแก  ศีล  (Precept)  อันหมายถึงหลักหรือกฎเกณฑการ
ประพฤติเพื่อดัดหรือฝกหัดกายและวาจาใหเรียบรอย  ใหเปนปกติ  กลาวคือจะพูดหรือทําส่ิงใดให
เปนไปตามปกติ  อยาใหผิดปกติ  (ผิดศีล)  เชน  พูดใหถูกตอง  ใหเปนธรรม  กระทําใหถูกตอง ให
เปนธรรม  เมื่อพูดหรือกระทําถูกตอง  เปนธรรมยอมมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไมเดือดรอนอัน
เปนผลการมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น ไมเดือดรอนดังกลาวจึงเปนผลของการมีศีลหรือเปน
ผลแหงการมีคุณธรรมในจิตใจ เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจ  ก็เปนเหตุใหประพฤติจริยธรรมไดถูกตอง  ดังนั้น
คุณธรรมและศีลธรรมจึงเปนโครงสรางของจริยธรรม”  สอดคลองกับ สุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน  
(2544,  หนา  12)  ใหความหมายของจริยธรรม  คือ  หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝง
ลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นถึงความ
เจริญงอกงาม ในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทาง
จิตใจที่ดีงาม อยูในสภาพแวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดี ละเวนความชั่ว  มีแนวทาง
ความประพฤติอยูเร่ืองของความดี  ความถูกตอง  ความควร ในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมได
อยางสงบเรียบรอย  และเปนประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมที่สรางความสัมพันธอันดี
โดยมีสํานึกที่จะใชสิทธิและหนาที่ของตนตามคานิยมที่พึงประสงค  สอดคลองกับ สุมณธา  แกนกูล 
(2544,  หนา  62-63)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนในระดับ ประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานการประถมศึกษา  
อําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  ผลการวิจัยพบวา  ระดับจริยธรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  โดยภาพรวมพบวา  
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จริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเพราะวาในปจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา
แตละแหง  มีนโยบายที่จะสรางใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
ของชาติ  มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 
   1)  ดานความมีระเบียบวินัย  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ 
สอดคลองกับ  กัลยา  ศรีปาน (2542,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  พบวา  องคประกอบ  ดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที   
ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูในระดับสูง  สอดคลองกับ
ชูพงศ  สุขรัตน  (2546,  หนา  73)  ศึกษจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย
พบวา  จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ในดานความมีระเบียบวินัย  อยูในระดับสูง  
ทั้งนี้เนื่องจากวาการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีการสงเสริมนักเรียนในดานการทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตรซึ่งเปนการฝกนักเรียนในหลายๆ ดาน  เชน  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
กิจกรรมเสริม  หลักสูตรเนื่องในวันสําคัญตางๆ ที่นักเรียนจะตองเปนผูรวมลงมือปฏิบัติส่ิงตางๆ  
เหลานี้กอใหเกิดความมีวินัยตอตนเอง   
   2)  ดานความรับผิดชอบ  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ ชูพงศ  สุขรัตน  (2546,  หนา 73)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี  การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามเพศ  และระดับชั้นจริยธรรมของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี  ใน  5  ดาน  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สอดคลองกับ จักรพงษ  นิลพงษ  (2543,  
หนา  48)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาและ
จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จําแนกตามเพศ  และระดับชั้นเรยีน  ผลการวจิยัพบวานกัเรยีน
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ที่คุณลักษณะทางจริยธรรมสูงในดานความรับผิดชอบ  ทั้งนี้เนื่องจากวาในการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ไดมีการปฏิรูปการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
สังเคราะหและรูจักความรับผิดชอบ  โดยครูเปนเพียงผูที่ใหคําปรึกษา  ผูใหคําแนะนําและคอยอํานวย
ความสะดวกในเรื่องตางๆ ซ่ึงจากผลดังกลาวทําใหนักเรียนจําเปนตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง  
ตองรูจักหนาที่ของตนเองมีความพยายามในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมากขึ้น  ตองรูจักแบงเวลา   
รูจักควบคุมตนเอง 
   3)  ดานความซื่อสัตย  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ชุติมา  สัจจานนท 
(2540,  หนา  84-89)  ที่กลาวไววา  ความซื่อสัตยสุจริต  คือ  การประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อตรง  
ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  ทั้งตอหนาและรับหลัง  และยังกลาวอีกวา  ซ่ือสัตย  ยังหมาย
รวมถึง  ความซื่อตรงตอหนาที่  ความสุจริตตออาชีพ  ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง   
รวมทั้งซ่ือตรงตอผูอ่ืน  จะเปนที่เชื่อถือ  เคารพนับถือในสังคม  จึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม
ดานความซื่อสัตย  สงผลใหนักเรียนตองแสดงออกถึงความซื่อสัตยตอตนเอง  ความซื่อสัตยตอหนาที่
การงาน  ความซื่อสัตยตอบุคคล  และความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ  สอดคลองกับ  จุฑาธิป  
เปยมประถม  (2545,  หนา  68)  ไดศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จําแนกตามความคิดเห็นของครูผูสอนของครูและผูปกครอง ดานความซื่อสัตยสุจริตอยูในระดับมาก   
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนานักเรียนครูผูสอนตองพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรู
คูคุณธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการประกอบอาชีพและการ
ทํางานในทุก ชนชั้น  นอกจากนี้แลวในการเรียนการสอนตองสอดแทรกในทุกๆ เร่ือง   
   4)  ดานความเสียสละ  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ พยุงศักดิ์  สนเทศ  
(2530,  หนา  31-34)  ที่ไดกลาวถึงความเสียสละไววา  เปนการละความเหน็แกตัว  การใหแกบุคลที่
ควรใหดวยกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังความคิด  รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตัวเอง  โดย
ที่จะตองใหความชวยเหลือผูอ่ืนทํากิจการงานเทาที่ทําได  ไมนิ่งดูดาย  ใหคําแนะนํา  ชวยแกปญหา  
ชวยเพิ่มความรูตามกําลังสติปญญา  และมีความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข  ใหอภัยอยูเสมอ
สอดคลองกับ  ชูพงศ  สุขรัตน  (2546,  หนา  73)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา  จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ในดานความเสียสละ  อยูในระดบัสงู  
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สอดคลองกับ กัลยา  ศรีปาน  (2542,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ผลการวิจัย   พบวา  ระดับคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนบุญเลิศอนุสรณ  โดยภาพรวม  
องคประกอบดานความเสียสละอยูในระดับสูงทั้งนี้เนื่องจากวาในกระแสสังคมไทยไดมุงเนนให
ประชาชนมีความตระหนักถึงความเสียสละ  รูจักการแบงปน  รูจักบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  
และที่นักเรียนสามารถพบเห็นไดทั้งในสื่อตางๆ เชน ในกรณีที่เกิดธรณีพิบัติภัยที่ภาคใต  นักเรียนก็
ไดเห็นการใหความชวยเหลือที่หล่ังไหลจากประชาชนชาวไทย  นอกจากนี้แลวในแตละโรงเรียนยัง
มีโครงการใหนักเรียนและผูปกครองรวมกันบริจาคสิ่งของ  และปจจัย  เพื่อนําไปมอบใหกับโรงเรียน
ที่ขาดแคลน  เปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนรูจักความเสียสละ  แบงปน 
   5)  ดานความอดทน  พบวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา    
ทุกขออยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวาโรงเรียนจําเปนตองปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูที่มีความอดทน  
อดกล้ันตอการทํางาน  การเรียนที่นักเรียนตองมีการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ สอดคลองกับ
คํากลาวของกระทรวงศึกษาธิการ  (2525,  หนา  235)  ไดกลาวไววา  ความอดทน  บางทีบุคคลอาจ
ไดรับการกระทบกระทั่งจากผูอ่ืนที่แสดงกิริยาไมดงีาม  สอดคลองกับ ชูพงศ  สุขรัตน  (2546,  หนา  
73)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  จริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ในดานความอดทน อยูในระดับสูง  ทั้งนี้เปนเพราะบุคคลผูนั้นไม
อาจขมใจของเขาได  บุคคลอีกผูหนึ่งก็จะตองขมใจ  ไมแสดงความโกรธตอบ  ยิ่งกวานั้น  เมื่ออีก
ฝายหนึ่งลุแกโทสะแสดงความหยาบคายออกมา  กลายเปนเรื่องทะเลาะวิวาทลุกลามใหญโต  มนุษย
จึงจําเปนตองมีขันติ  คือ ความอดทนเขาชวยยับยั้งอีกขั้นหนึ่ง  คือการหยุดโตเถียงเสียเร่ืองก็จะระงับ
ไปไดตอจากนั้นจึงพยายามทําดีตอไปก็จะพนจากการเปนศตรูตอกัน  ฝายที่ขุนใจก็จะหายโกรธ  และ
อาจจะละอายใจเปลี่ยนมารักนับถือกันในภายหลังได  และไดกลาวลักษณะของผูที่มีความอดทนไว  
เชน  เปนผูอดกลั้นตอทุกสภาวะไดดี  เปนผูไมดุราย ใจราย  ขมใจความโกรธไดดี  เปนผูที่ไมผูกน้ําตา
ใหแกใคร ไมกอทุกขใหผูอ่ืนเดือดรอนและเปนผูที่มี จิตใจสดชื่นแจมใสอยูเสมอ 

 5.2.2  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียนไมแตกตางกัน  ทั้ง
ภาพรวมและรายดาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานความเสียสละ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
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   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดานความเสียสละ โรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนโรงเรียนขนาดอื่นๆ  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชตามลําดับ  ดังนี้ 
   1)  ดานความมีระเบียบวินัย  โรงเรียนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัยโดย
การเดินเขาแถวขึ้นรถอยางเปนระเบียบ และการพูดจาใหไพเราะทั้งตอหนาและลับหลัง  โดยการ
เดินเปนแถวขณะเปลี่ยนคาบเรียน 
   2)  ดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย  โดยการจัดใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
   3)  ดานความซื่อสัตย  โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางาน
ของโรงเรียน  โดยการใหนักเรียนไดฝกมาชวยกันขายของที่รานสหกรณของโรงเรียน 
   4)  ดานความเสียสละ  โรงเรียนควรมีการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักคิด  แกปญหา
ชวยเหลือคนที่เดือดรอน  รูจักการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
   5) ดานความอดทน  โรงเรียนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความอดทน  เมื่อรูสึกโกรธ
จะยิ้มรับเสมอทั้งสีหนาและวาจา  และอดทนตอการปฏิบัติงานที่ยากโดยไมเบื่อหนาย 
   6)  โรงเรียนควรหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน  ในระดับชวง
ช้ันที่  2  โดยนําเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 


