
 

บทท่ี  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  มีความวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณการทํางาน  และลักษณะของ
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  กลุมตัวอยาง  จํานวน  248  คน จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน  78  คน  และครู  
จํานวน  170  คน  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3 
หรือชวงชั้นท่ี 3-4 ในปการศึกษา 2550  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
จํานวน  40  ขอ  เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยยึดกรอบเนื้อหาตามคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก  1)  ความขยัน  2)  ความประหยัด  3)  ความซ่ือสัตย  4)  ความมีวินัย  
5)  ความสะอาด  6)  ความสุภาพ  7)  ความสามัคคี  และ 8)  ความมีน้ําใจ  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองและไดแบบสอบถามคืนจํานวน  248  ฉบับ  คิดเปน 
รอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
คาเฉล่ีย  ( X )  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาที  (t-test) 
    

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  สรุปสาระสําคัญของการศึกษา 
ไดดังน้ี 

   5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  ดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวน 
78  คน  คิดเปนรอยละ  31.45  และตําแหนงครู  จํานวน  170  คน  คิดเปนรอยละ  68.55  มีประสบการณ
การทํางานไมเกิน  10  ป  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  33.06  และมีประสบการณการทํางาน
มากกวา  10  ปข้ึนไป  จํานวน  166  คน คิดเปนรอยละ  66.94  และปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา  จํานวน  140 คน  คิดเปนรอยละ  56.45  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  (กรมสามัญศึกษาเดิม) 
จํานวน  108  คน  คิดเปนรอยละ  43.55 

 5.1.2  การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.51)  และทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  โดยคาเฉล่ีย
สูงสุด  3  อันดับแรก  ตามลําดับ  คือ  ดานความสุภาพ  ( X = 4.63)  ดานความซ่ือสัตย  ( X = 4.57)  
และดานความมีน้ําใจ  ( X = 4.55)  และอันดับสุดทายคือ ดานความสามัคคี  ( X = 4.43)  เม่ือพิจารณา
การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานเปนรายดาน  สรุปไดดังนี้ 
       1)  ดานความขยัน  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก  ( X = 4.48)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนขยันควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา  ( X = 4.51) 
การสงเสริมใหผูเรียนมีความอดทนตอความยากลําบากในการทํางาน  ( X = 4.50)  และการสงเสริม
ใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง  ( X = 4.49)  และขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ลําดับตํ่าสุด  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
( X = 4.46)   
  2)  ดานความประหยัด  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความประหยัด 
อยูในระดับมาก  ( X = 4.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนใชทรัพยากรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  ( X = 4.49)  การสงเสริมใหผูเรียนรูจักการออมทรัพย  ( X = 4.48)  และการสงเสริม
ใหผูเรียนใชส่ิงของตามความจําเปน  ( X = 4.45)  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับตํ่าสุด  คือ  การสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักใชเงินและสินทรัพยอยางรูคุณคาอยูเสมอ  ( X = 4.46)   

 3)  ดานความซ่ือสัตย  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนกัเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความซ่ือสัตย  อยูในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกตามลําดับ คือ  การสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต  ( X = 4.88)  การสงเสริมใหผูเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม  ( X = 4.58)  และ
การสงเสริมใหผูเรียนมีความจริงใจท้ังทางกาย  วาจา  และใจ  ( X = 4.54)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับ
ต่ําสุด  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนยึดหลักความเปนธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  ( X = 4.39)  
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   4)  ดานความมีวินัย  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความมีวินัย  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.53)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง  ( X = 4.62)  
การสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอปฏิบัติของสถานศึกษา  ( X = 4.61)  และ
การสงเสริมใหผูเรียนยึดม่ันในกฎระเบียบของสังคม  ( X = 4.50)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าสุด 
คือ  การสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและขอบังคับดวยความเต็มใจ  ตั้งใจและยินดี 
( X = 4.45)   
   5)  ดานความสะอาด  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนกัเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสะอาด  อยูในระดับมาก 
( X = 4.47)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  โดยคาเฉล่ีย
สูงสุด  3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนรูจักรักษาความสะอาดของรางกายและ
สุขอนามัยของตนเอง  ( X = 4.56)  การสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักความสะอาด  ( X = 4.51)  และ
การสงเสริมใหผูเรียนรักษาความสะอาดของสภาพแวดลอมรอบตัว ( X = 4.46)   และขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ลําดับตํ่าสุด  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนรูจักขจัดความทุกขและทําจิตใจใหผองใสเปนสุข  ( X = 4.38)  
    6)  ดานความสุภาพ  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสุภาพ  อยูในระดับ
มากที่สุด  ( X = 4.62)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
โดยคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนมีสัมมาคารวะตอบิดามารดา 
และผูปกครอง  ( X = 4.69)  การสงเสริมใหผูเรียนมีสัมมาคารวะตอครูอาจารย  ( X = 4.67)  และ
การสงเสริมใหแสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย  ( X = 4.64)  และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับตํ่าสุด  คือ  
การสงเสริมใหผูเรียนมีจิตใจออนโยน  นุมนวล  ( X = 4.54)   
   7)  ดานความสามัคคี  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนกัเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามัคคี  อยูในระดับมาก 
( X = 4.43)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  โดยคาเฉล่ียสูงสุด 
3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนไมเอาเปรียบเพื่อนและผูอ่ืน  ( X = 4.50)  การสงเสริม
ใหผูเรียนรูรักสามัคคีมีน้ําหนึ่งใจเดียว  ( X = 4.47)  และการสงเสริมใหผูเรียนมีเหตุผลและยอมรับ
ในความคิดเห็นของผูอ่ืน  ( X = 4.45)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าสุด คือ การสงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติงานเปนทีม  ( X = 4.36)   
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  8)  ดานความมีน้ําใจ  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนกัเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความมีน้ําใจ  อยูในระดับ
มากท่ีสุด  ( X = 4.55)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรกตามลําดับ  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนเอ้ืออาทรและเห็นใจผูประสบ
ความทุกขยาก  ( X = 4.78)  การสงเสริมใหผูเรียนเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน  ( X = 4.54)  และการสงเสริมใหผูเรียนเสียสละและชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ( X = 4.52)  และ
ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าสุด  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนเขาใจเร่ืองความทุกขสุขของผูอ่ืน  ( X = 4.44) 
     5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณการทํางาน 
และลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  สรุปผลไดดังนี้ 

        1)  ผูบริหารและครู  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

        2)  ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   3)  ผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

5.2  การอภปิรายผล 
 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน  8  ดานน้ี  ผูวิจัยนําประเด็นท่ีสําคัญ
มาอภิปรายผลตามลําดับดังนี้ 
 5.2.1 การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.51)  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  (2549, หนา 1-2) 
ไดกําหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงคใหหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดนําปฏิบัติงานอยางเครงครัด  และสนองตอแนวคิดของรัฐบาล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมนําความรูใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  ดังนั้นไมวาผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา
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จะมีสถานภาพและตําแหนงใด  ท้ังผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  ตางก็ตองสนองตอนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการท้ังส้ิน  เพราะคุณธรรมเปนกรอบความประพฤติ  หรือหลักประพฤติท่ีดีงาม 
และควรแกการอบรมกริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัย  ใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม 
คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรม

ของบุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม  และอยูในสภาพแวดลอมท่ีโนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดี
ละเวนความช่ัว  มีแนวทางความประพฤติดี  ความถูกตอง  ควรแกการปฏิบัติตน  เพื่ออยูในสังคมได
อยางสงบเรียบรอย  และเปนประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะสรางความสัมพนัธอันด ี
โดยมีสํานึกท่ีจะใชสิทธิและหนาท่ีของตนตามคานิยมที่พึงประสงค  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544ข, 
หนา 2)  ซ่ึงเปนกรอบหรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง  เหมาะสม  และสอดคลองกับ
ความคาดหวังของสังคมและเปนส่ิงท่ีดีงามมีคุณคาแกผูประพฤตินั้น  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550, หนา 1-2)  ไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนรูในป 2550  โดยมุงเนนคุณธรรมนําความรูนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดกําหนดคุณธรรม  8  ดาน  ใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักเรียน 
ดังนี้  ความขยัน  ความประหยัด  ความซ่ือสัตย  ความมีวินัย  ความสะอาด  ความสุภาพ  ความสามัคคี 
และความมีน้ําใจ  ซ่ึงนับวาเปนคุณธรรมพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับคนไทยทุกคน  และคุณธรรมเหลานี้
สามารถสรางขึ้นไดภายใตการอบรมดูแลอยางใกลชิด  และการไดปฏิบัติกิจกรรมทางจริยธรรม 
จะชวยพัฒนาใหเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงข้ึน  (Sharp, 1992; อางถึงใน ณรงค  ศิลารัตน,  2544, 
หนา 49)  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชมนาด วิเชียรสาร  (2550, บทคัดยอ)  
ที่ไดศึกษาการสงเสริมคุณธรรมนําความรู  และคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการตามหลัก  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองทุมสงเคราะห  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 
อยูในระดับมากท่ีสุด  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนชัย  วิเศษ  (2550, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษาถึง
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบานเขาดิน  (แสงสวางวิทยา) 
อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กัลยา  ศรีปาน  (2542, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  จํานวน  182  คน  ผลการศึกษาวิจัย  
พบวา  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมองคประกอบดานความใฝรู  ดานการประหยัด  
ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา  ดานการตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี อยูในระดับ
ปานกลาง  องคประกอบดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที ดานความเปน
ผูมีวัฒนธรรม  และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุมณธา  แกนกูล  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  
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ใน  13  องคประกอบ  พบวา  ระดับจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และงานวิจัย
ของ สุมาลี  สุจินดา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด
คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ตามจริยธรรม  7  ดาน  ไดแก  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความเมตตา
กรุณา  ดานความซ่ือสัตย  ดานความสามัคคี  ดานความอดทน  ดานความประหยัด  และดานความเสียสละ  
ผลการวิจัยพบวา  จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี 
ตามความคิดเห็นของผูปกครองและครู  โดยรวมอยูในระดับมาก 

 5.2.2  ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณการทํางาน 
และลักษณะของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  ไมวาสถานศึกษาจะเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)  ตางใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหกับนักเรียน
อยางตอเนื่อง  ดังนั้นผูปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร  และครู  จะเปนผูมีประสบการณการทํางาน
ไมเกิน  10  ป  หรือมากกวา  10  ป  หรือปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  (สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)  ก็ตาม  ตางปฏิบัติงานเพื่อมุงสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   ตามนโยบายคุณธรรมนําความรู  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   อยางเปนระบบและตอเนื่องเชนเดียวกัน  
โดยตองการใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรมของสังคม  ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายคุณธรรมนําความรูของรัฐบาล ผลการวิจัยคร้ังนี้ไมสอดคลองกับ 
วิระวรรณ  อามระดิษ  (2546, หนา 75) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคานิยม
ทางจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  ผูบริหารและครูผูสอน  และ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคานิยม
ทางจริยธรรม  10  ประการ  (ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต  ความมีระเบียบวินัย  ความอดทน  
ความอุตสาหะ  ความกตัญูกตเวที  ความเสียสละ ความยุติธรรม  การประหยัดและออมทรัพย  
และการเคารพผูอาวุโส)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มีขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  ดังนี้ 
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    1)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ควรกําหนดนโยบายและมาตรการ
การสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหกับนักเรียนผานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการเรียนการสอน
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง และเปนระบบ 
    2)  ควรสงเสริมใหผูเรียนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  โดยเฉพาะ
ดานความต้ังใจในการเรียน  และสนใจเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการฝกฝน
และพัฒนาคุณธรรมเร่ืองความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองใหมากข้ึน  และฝกการรูจักใชเงินและ
สินทรัพยอยางรูคุณคาอยูเสมอ   
                          3)  ควรฝกฝนนักเรียนใหมีความสามัคคี  และอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข 
ยึดหลักความรูรักสามัคคี  และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                         4)  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 
รวมท้ังการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง 

 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  มีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
ดังนี้ 
  1)  ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการสงเสริมคุณธรรมนักเรียนตามหลักคุณธรรม
พื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1 
  2)  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
   3)  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและระดับการปฏิบัติงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยใชตัวแปรตนอื่น ๆ เชน  ระดับฐานทางเศรษฐกิจ
ของผูปกครองนักเรียน  เขตท่ีตั้งของสถานศึกษา  และลักษณะของโรงเรียนในโครงการวิถีพุทธกับ
โรงเรียนท่ัวไป 
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