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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนก
ตามตําแหนง  ประสบการณการทํางาน และลักษณะของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  ผูบริหาร  จํานวน  78  คน  และครู  จํานวน  170  คน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Independent  Samples 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหานอย  ไดแก  ดานความสุภาพ  ดานความซื่อสัตย  ดานความมีน้ําใจ  ความมีวินัย  
ความขยัน  ความสะอาด  ความประหยัด  และดานความสามัคคี   

 2.  การเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณการทํางาน 
และลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

คําสําคัญ : การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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     ABSTRACT 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  investigate  the  basic  morale  promotion  
for  lower  secondary  students  under  the Office of  Chonburi  Educational  Service Area 1 and 
to compare those opinions of  basic  morale promotion as classified  by positions, work experiences 
and  school types of working. The samples consisted of 78 school administrators and 170 teachers 
who were selected by the means of stratified sampling. The  research  instrument used was a set 
of 5-item rating scale questionnaire. Percentage,  mean,  standard  deviation  and  t-test  were  employed  
for  data  analysis. 
 The results  of  the  research  were  as  followings :             
 1.  The basic morale promotion for lower secondary students under the Office of Chonburi 
Educational Service Area 1 as a whole was at  the highest  level.  Ranking  by  the mean  scores, 
there were politeness, honesty, sympathy, discipline, diligent, cleanliness, economic and esprit 
respectively.     
 2.  Comparison of basic morale promotion for lower secondary students under the Office 
of Chonburi Educational Service Area 1 as classified by  positions, work experiences and  school 
types  of  working  were  not  found  significant  statistically  differences. 
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