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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3.ใน

โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน 6 ด้าน ได้แก่  ความมีระเบียบวินัย ความ

รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความเมตตากรุณา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562จำนวน 

340คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way-ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า 1) นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา มีจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี

จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเสียสละ และความประหยัด สำหรับด้านอ่ืน ๆ มีจริยธรรมอยู่ใน

ระดับมาก  2) การเปรียบเทียบนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ท่ีมีเพศ และระดับช้ันท่ีต่างกัน มีจริยธรรมโดยรวมไม่

แตกต่างกันยกเว้นนักเรียนท่ีอาชีพผู้ปกครอง ต่างกัน มีจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: จริยธรรม, นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 
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ABSTRACT 

This research was purposed to study and compare of morality of the level 3-

students in schools under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima, 

that divided by gender, age and occupational of the guardian, the sample 340 students 

were the level 3-students in schools under the administrative organization office of 

Nakhon Ratchasima, academic year 2019. The tool that using to collected the data was 

the inquired form of 5 levels rating scales. The statistic, to analyze the data such as 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way-ANOVA. 

The results of research found that:  1) The morality of level 3- students in schools 

under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima in overall was at high 

level (X̅ = 3.66). When considered by side, found that: there were at high levels of 3 sides 

as the first was discipline, secondary were loyalty, kindliness, responsibility and the other 

sides were at moderate level.  2) Comparison results of student of level 3- students in 

schools under the administrative organization office of Nakhon Ratchasima, found that the 

students with different gender and classes, in overall were not different behavior of 

morality. Excepted the different occupational of the guardian were different with 

statistically significant at .05 level. 

 

Keywords: Morality, Students of Level 3 

 

บทนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยให้

ครอบคลุม 3 เร่ืองหลัก คือการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต ต้ังแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต 

พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและ

การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากำลังคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

องค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และองค์ความรู้สมัยใหม่ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม ดังน้ันการจัดการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนจะต้องมีการพัฒนาทางด้านคุณธรรม
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จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย สังคมจึงจะอยู่กันอย่างสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 5) ในปัจจุบัน

วัฒนธรรมต่างชาติมีการหล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากข้ึนโดยผ่านส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะท่ีคน

ไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ประกอบกับสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา มีบทบาทน้อยลง

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมของเยาวชนจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญทำให้สังคมอยู่กัน

อย่างไม่ปกติสุข  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าภาระหน้าท่ีของโรงเรียนมิได้มีแต่เพียงการจัดการเรียนการสอนให้

นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตเท่าน้ันหากแต่ยังมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องสร้าง

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมให้แก่เยาวชนท่ีจะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอีกด้วย 

โรงเรียนจึงต้องทำหน้าท่ีจัดกระบวนการท้ังมวลเพ่ือสร้างเสริมและปลูกฝังจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม เพ่ือ

นำไปสู่ชีวิตท่ีสงบสุข การสอนให้เยาวชนรู้ว่าส่ิงใดดีส่ิงใดช่ัวคือการให้ความรู้ ความเช่ือและเน้นการสร้าง

ทัศนคติ การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจริยธรรมช่วยให้เข้าใจลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีผลต่อพัฒนาการทาง

จริยธรรมซ่ึงมี 3 ลักษณะ ได้แก่ สติปัญญาดี สุขภาพจิตดี มีประสบการณ์สังคมดี จริยธรรม จึงเป็น

เคร่ืองช่วยช้ีแนวทางการพัฒนาคนท่ีเป็นบัวใต้น้ำให้เป็นบัวเหนือน้ำได้ (บุรยวัสฐ์ ตปรางทิพย์, 2550 : 23)  

จากความสำคัญของการปลูกฝังจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือท่ีจะนำผลท่ี

ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับ จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ ระดับช้ัน และอาชีพผู้ปกครอง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงผู้วิจัยสนใจศึกษา

องค์ประกอบจริยธรรม 6 ด้าน (วีระ วงศ์สรรค์, 2562) ดังภาพท่ี 1  
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        ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 

      ขอบเขตของเน้ือหา  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงศึกษาในองค์ประกอบจริยธรรม 6 ด้าน ประกอบด้วย ความมีระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความเมตตากรุณา 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของนักเรียน ได้แก่เพศ ระดับช้ันปีและ อาชีพของผู้ปกครอง 

2. ตัวแปรตาม คือ จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ประกอบด้วย  

6 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความประหยัด และความ

เมตตากรุณา 

 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เพ่ือปลูกฝัง

จริยธรรมของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้เก่ียวข้องได้ศึกษาเพ่ือปรับปรุงจริยธรรมของ

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาจริยธรรมของ

นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตาม

ข้ันตอนต่อไปน้ี 

ขFอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

2. ระดับช้ัน 

3. อาชีพของผูCปกครอง 

จริยธรรมของนักเรียนชBวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนปากชBองพิทยาคม 

1. ความมีระเบียบวินัย          2. ความรับผิดชอบ 

3. ความซ่ือสัตย$                  4. ความเสียสละ 

5. ความประหยัด                6. ความเมตตากรุณา 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาได้แก่นนักเรียนช่วงช้ัน ท่ี  3 (ช้ัน มัธยมศึกษาปี ท่ี  1-3) โรงเรียน  

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,840 คน และกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คนโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp.608 - 610) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยปรับปรุงจากเคร่ืองมือ โดยแบ่งออกเป็น  

2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีท่ีศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนปากช่องพิทยาคม จำนวน  

44 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากเคร่ืองมือของชูพงษ์  

สุขรัตน์ (2554) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทำ

วิจัยเพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 2. สร้างเคร่ืองมือจากตำราการวัดผลประเมินผล 

รวมท้ังตัวอย่างแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมของนักเรียนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 3. กำหนด

ขอบเขตของการศึกษาจริยธรรมตามองค์ประกอบ 6 ด้าน แล้วจึงสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตท่ีกำหนด 

 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีได้แยกออกเป็นการหาความเท่ียงตรง 

การทดสอบหาค่าอำนาจจำแนกและความเช่ือม่ัน ดังน้ี 

1. การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ดำเนินการดังน้ี 

1.1 เสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 

1.2 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ ความ

เท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน  

1.3 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนำเสนอต่อ

ประธานและคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเป็นคร้ังสุดท้าย 

2. การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดำเนินการโดย 

นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนท่ีในช่วงช้ันท่ี 3 จำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่
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กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แล้วไปเก็บข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัย ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. นำหนังสือย่ืนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการ

รวบรวมข้อมูล 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ

ด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจำนวน 340 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละ 100 

3. นำแบบสอบถาม มาตรวจให้คะแนน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 107) และหาค่าทาง

สถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โดยการทดสอบค่าที (t –test) และวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ปรากฏผลดังน้ี 

1. จริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 ด้านความมีระเบียบวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงตามลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันแต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ฉันท้ิงเศษกระดาษหรือขยะลง

ในภาชนะรองรับเท่าน้ัน ฉันหยุดเรียนโดยไม่มีเหตุผล อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ  

1.2 ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียนลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดับแรก คือ ฉันไม่เข้าเรียนในบางรายวิชาท่ีไม่ชอบเรียน ฉันคืนของแก่เจ้าของทุกคร้ังท่ียืมมา ฉันช่วย

ผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ ตามลำดับ  
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1.3 ด้านความซ่ือสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันทุจริตในการสอบเป็นประจำ ฉันโกหกพ่อแม่ว่ามาทำงานท่ี

โรงเรียนในวันหยุด แต่ไปเท่ียวเตร่แทน ถ้าไปซ้ือขนมแล้วได้รับเงินทอนเกินมาฉันจะคืนเขา ตามลำดับ 

1.4 ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกข้อ เม่ือเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันชอบแบ่งปันส่ิงของให้เพ่ือนด้วยความเต็มใจ ฉันชอบ

บำเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม ฉันยินดีเสียสละเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ตามลำดับ ยกเว้น ฉันชอบ

ช่วยเหลือเฉพาะเพ่ือนท่ีช่วยเหลือฉัน อยู่ในระดับปานกลาง  

1.5 ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันชอบซ้ือของเล่นราคาแพง ฉันใช้สมุด และปากกาจนหมดแล้วจึงซ้ือใหม่ ฉันจะซ้ือ

เฉพาะของท่ีจำเป็นเท่าน้ัน ตามลำดับ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ  

1.6 ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

3 ลำดับแรก คือ ฉันเกลียดคนจน ฉันชอบรังแกสัตว์เพ่ือความสนุกสนานของตัวเอง ฉันมีความยินดีท่ีเพ่ือน

ได้รับรางวัลโดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยา ตามลำดับ  

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา จำแนกตามเพศ ระดับช้ันท่ีต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา จำแนกตามอาชีพผู้ปกครองโดยรวมและด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

พบประเด็นสำคัญท่ีต้องนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้าน

ความประหยัด อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเมตตากรุณา ด้านความเสียสละ และด้านความ

ประหยัด มีคุณธรรม จริยธรรม ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชูพงศ์ สุขรัตน์ (2554) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ใน 5 ด้าน คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ และความอดทน 

ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง

ทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 
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โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน 

1.1 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากโรงเรียนมีนโยบายด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด รวมท้ังได้ประสานความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองในขณะท่ีนักเรียนอยู่บ้าน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร 

อำเภอบางประกง พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน  

1.2 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี

เน่ืองจากในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สอดแทรก และเน้นพัฒนา

นักเรียนให้เกิดพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบด้วย จึงส่งผลให้จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร สาระพันธ์ (2554) พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

1.3 จริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความซ่ือสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โรงเรียน ได้

ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุตรหลานของตนเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร สาระพันธ์ 

(2554) พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองชลบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความซ่ือสัตย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ชูพงศ์ สุขรัตน์ (2554) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านความซ่ือสัตย์

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ  

1.4 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้มีการเสียสละ และ

ผู้ปกครองนักเรียนก็ให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูพงศ์  

สุขรัตน์ (2554) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของนักเรียน

ระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.5 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความประหยัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

จริยธรรมด้านความประหยัดของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี โอ่งเจริญ 
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(2550) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวัฒน์ พงศ์วัฒนรักษ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของด้านความ

ประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน 

1.6 จริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ฉันเกลียดคนจน ฉันชอบรังแกสัตว์เพ่ือความ

สนุกสนานของตัวเอง ฉันมีความยินดีท่ีเพ่ือนได้รับรางวัล โดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัญชลี โอ่งเจริญ (2550) พบว่า จริยธรรมของนักเรียน ด้านความเมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) พบว่า จริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 

โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความ

เมตตากรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้ปกครองและครูดูแลเอาใจใส่ และส่ังสอนให้มีความเอ้ือ

อาทร มีจิตใจอ่อนโยนและโรงเรียนอยู่บริเวณวัดจึงทำให้นักเรียนมีจิตใจท่ีเมตตากรุณา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุมาลี สุดจินดา (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดคณะ

รักกางเขนแห่งจันทบุรี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า จริยธรรมด้านความ

เมตตากรุณาอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับ กัลยา ศรีปาน (2542) ท่ีกล่าวว่าโดยธรรมชาติการอบรมเล้ียงดูเพศหญิง

จะได้รับการเล้ียงดูท่ีเข้มงวดกวดขันมากกว่าเพศชายในทุก ๆ ด้าน เพศหญิงจึงเป็นเพศท่ีอ่อนโยน สุภาพ 

ในขณะท่ีเพศชายจะได้รับการอบรมให้มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง ได้รับอิสรเสรีในการปฏิบัติตัวมากกว่าเพศ

หญิง ซ่ึงการอบรมเล้ียงดูเหล่าน้ีมีผลต่อบุคลิกภาพ ทำให้เพศหญิงและเพศชายมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ 

แนวคิดและพฤติกรรมหลายอย่างแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556)  

ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ัน 

ท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนก

ตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามระดับช้ันโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี นามวงศ์ (2556) ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วง

ช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวัดบางสมัคร อำเภอ

บางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามระดับช้ัน พบว่าโดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวัฒน์ พงศ์วัฒนรักษ์ (2556) ได้ศึกษา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในโรงเรียนปากช่องพิทยาคมผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบ

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจำแนกตามระดับช้ัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเพราะการ

พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนในช่วงอายุวัยรุ่นจะมีระดับการพัฒนาตามทฤษฎีของ เพียเจต์ (2010) 
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ซ่ึงอยู่ในข้ันยึดหลักแห่งตนเป็นวัยท่ีเด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงในการหาเหตุผลแสวงหาค่านิยมของ

ตนเอง เร่ิมมีความคิดเป็นของตนเอง ทำให้ความสนใจและความต้องการของนักเรียนในวัยน้ีคล้ายคลึงกัน 

ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 จำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ ยกเว้น

ด้าน ความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความเมตตากรุณา แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาทและความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็ก และพฤติกรรมของครูก็ยังเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม แต่ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ บูรยวัสฐ์ ตปรางค์ทิพย์ (2550) ท่ีกล่าวว่าการจำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้บริหารควรนำผลการวิจัยไปใช้ตามลำดับ ดังน้ี 

1. โรงเรียนควรปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม

และบุคคลรอบข้างมากข้ึนรู้จักการประหยัด ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส 

2. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยซ่ือสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืนเวลาเก็บของได้ให้ส่งคืนเจ้าของ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ทำแบบฝึกหัดเสร็จโดยไม่ต้องมีครูคอยควบคุม ส่งงานคุณครูได้ตรงเวลาท่ี

กำหนด และทำการบ้านส่งทุกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทำการศึกษาการกระบวนการสร้างความประหยัดของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

2. ควรศึกษาแนวทางการปลูกฝังความเสียสละเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนสังกัดองค์การอ่ืน ๆ 
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