
บทที่ 5 
สรุปผล   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3             
ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน  
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ เครจซ่ี และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน 
 2. การสรางเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการวิจัย   โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  
ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือจากเอกสารงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน และตําราท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
  2.2 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียด                  
ใหครอบคลุมท้ังวัตถุประสงคและลักษณะของการวิจัย 
  2.3 ขอคําแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจทานและนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ  5 ทาน (รายนามปรากฏอยูในภาคผนวก ข) ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเท่ียงตรง           
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เชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพ่ือท่ีปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใช     
  2.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 
  2.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงความเท่ียงตรงแลวนําไปทดลองใช (Trt Out)             
กับกลุมประชากรท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากท่ีสุดไดแก นักเรียนโรงเรียน
บางกะจะ  แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามท้ังฉบับไดคาคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ  0.9319 
   ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7420 
   ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7312 
   ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9323 
  2.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือม่ัน และมีความสมบูรณ ไปใชใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือขอความ
รวมมือจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ท่ีเกี่ยวของในการตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงผูวิจัยไดจัดสง
แบบสอบถามจํานวน175 ฉบับ และไดเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรับคืนและเปน
แบบสอบถามท่ีสมบูรณทุกฉบับ จํานวน 165 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ใชสถิติคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหขอมูลปจจัย            
สวนบุคคล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม  
ของผูตอบแบบสอบถามและใชคา t-test (Independent Simple Test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คา F-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระมีคามากกวา 2 คาขึ้นไป หาคาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ในกรณีท่ีหาคา F-test แลวพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพ่ือวิเคราะห เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
  จากการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
โดยรวม พบวา คุณลักษณะทางจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.13  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจาก
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก ความสามัคคี คาเฉล่ีย 4.44  ความอุตสาหะคาเฉล่ีย 4.43 และ
ความเมตตากรุณา คาเฉล่ีย 4.36  ตามลําดับ  เม่ือเรียงลําดับจากนอยท่ีสุด  3  ลําดับคือ ความซ่ือสัตย
คาเฉล่ีย 3.54  ความมีเหตุผล  คาเฉล่ีย 3.82  และ ความเสียสละคาเฉล่ีย 3.89 ตามลําดับ   
 2.  เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน พบวา  กลุมตัวอยาง
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยภาพรวม และรายดานท่ีมี อายุ  การศึกษา ตางกัน  มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน  สวนกลุมตัวอยางโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพศ สภาพแวดลอม        
ดานครอบครัว สภาพแวดลอมดานสังคม ตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสําคัญ สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 สมมติฐานขอท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน  จากผลการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการอบรมเล้ียงดู
ของผูปกครองซ่ึงจะเขมงวดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบารมรินด    
(Baumrind Cited inMussen. 1990 : 147-152) ไดแบงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูลูก ออกเปน 3 แบบ 
คือ 
 1.  การอบรมเล้ียงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบ        
ท่ีพอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมท้ังให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกได
พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอํานาจอยางอิสระ
พยายามใหลูกเช่ือฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฏิบัติกฎเกณฑนั้น                
โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ลูกจะตองเช่ือฟง และใหความเคารพนับถือพอแม 
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 2.  การอบรมเล้ียงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเล้ียงดู  
ในรูปแบบท่ีพอแมมีการควบคุมลูกและเรียกรองใหลูกมีวฒุิภาวะ เชนเดียวกับแบบแรกแตการควบคุม
จะมีความยุติธรรมมากกวา โดยท่ีพอแมจะมีการส่ือสารท่ีด ีและมีการส่ือสารท่ีชัดเจนกับลูก พอแม
จะมีการกระตุนใหลูกไดพูดคุยอยางยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมท้ังใหเหตุผล           
ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
โดยพอแมพยายามตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาท่ีจะเปนไปไดและอยาง
เหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทําใหลูกมีความม่ันคงในความคิดของตนเอง 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเล้ียงดู   
ในรูปแบบท่ีพอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะให
ความรัก ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมท้ังการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก 
ยอมใหลูกควบคุมตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของลูก     
อยางมาก และไมคอยลงโทษลูก 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียน ท่ีมี อาย ุ ตางกัน มี  คุณลักษณะทาง
จริยธรรม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ีเปนเชนนี้     
อาจเปนเพราะวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุท่ีใกลเคียงกันมีความคิดเห็นท่ีใกลเคียงกันซ่ึงสอดคลองกับ  
ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของโคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 35) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม 
ตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต แตไดปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะหผลรวมและไดทําการวิจัยอยาง
กวางขวางในประเทศอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา  โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล 
โดยมีระบบการใหคะแนนอยางมีระเบียบ แบบแผน ผูท่ีจะใชวิธีการใหคะแนนระดับพัฒนาการ 
ทางจริยธรรม จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรม              
ท่ีผูตอบยากท่ีจะตัดสินใจไดวา ถูก ผิด ควรทํา หรือ ไมควรทํา อยางเด็ดขาด เพราะขึ้นกับ
องคประกอบหลายอยาง การตอบจะขึ้นกับวัยของผูตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผูตอบ
พฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือ
หลักการท่ีตนยึด จากการวิเคราะหคําตอบของผูตอบวัยตาง ๆ โคลเบิรกไดแบงพัฒนาการ           
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรกในระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level) 
พัฒนาการจริยธรรมระดับนี้  ผูทําถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดา
มารดา กลุมท่ีตนเปนสมาชิกหรือของชาติ เปนส่ิงท่ีควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมท่ีตนเองอยู  ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม  โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น
ขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืน จะพบใน
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วัยรุนอายุ  10 -16 ป โคลเบิรก  แบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้ เปน 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 3                   
ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ เด็กดขีั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ  
 สมมติฐานขอท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนท่ีมี การศึกษา แตกตางกัน                    
มีคุณลักษณะทางจริยธรรมโดยรวมจากผลการศึกษา พบวา ไมมีความแตกตาง พระบุญทัน       
จารุวณฺโณ (กณาลักษณ) (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมี
วินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอยอําเภอสิริธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการละเวน
อบายมุข ดานความมีสัมมาคารวะอยูในระดับมาก สวนดานความมีวินัยในตนเอง และดานความ
เมตตากรุณา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉล่ีย และอาชีพผูปกครองตางกัน                  
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตดานอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู                 
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน          
สิรินธรวิทยานุสรณ เทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสําคัญ
ไดแก นักเรียน ควรสุภาพเรียบรอยไมนําอาหารมารับประทานขณะครูสอนเวลาผูใหญเดินผาน         
โนมตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตวไมทํารายสัตว และไมเสพส่ิงเสพติดของมึนเมา 
 สมมติฐานขอท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
ตางกัน  มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชนาธิป ชินะนาวิน 
(2545 : 109) ไดศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคานิยมดานการประหยัดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหเชิงเสน โดยกลุมตัวเอยางเปนนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมสามัญศึกษา ซ่ึงไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันจํานวน 443 คน ผลการวิจัยพบวา น้ําหนักความสําคัญของผลท่ีไดจาก
เพ่ือน และผลท่ีไดจากครูสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยสัมพันธภาพในครอบครัว และ
ผลท่ีไดจากส่ือสงผลตอคานิยมดานการประหยัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยัง
สอดคลองกับ พฤฒิพล นิ่มพราว (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของ 
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นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธทางลบกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3ไดแก เพศชาย ปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก รายไดท่ีไดรับจากผูปกครองตอวัน  
ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา และ ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ไดแก
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน ลักษณะ          
มุงอนาคต พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการประหยัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       
อีกท้ังยังสอดคลองกับพรสิริ ม่ันคง (2549 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความ      
มีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางบวก          
กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นิสัยในการเรียน ความเช่ืออํานาจในตน สัมพันธภาพระหวางนักเรียน         
กับผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  
 สมมติฐานขอท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานสังคม  ตางกัน  
มี คุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977 : 
205) ไดกลาวถึงการเรียนรูของพฤติกรรมมนุษยไว 2 วิธี คือ 
 1.  การเรียนรูจากผลกรรม (Learning by Response Consequences) วิธีการเรียนรูท่ีถือวา
เปนการเรียนรูเบ้ืองตนท่ีสุด และเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงก็คือ การเรียนรูจากผลกรรม
ท้ังผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซ่ึงไดแก การเรียนรูจากผลของการกระทํา ทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมถือวามนุษยมีความสามารถทางสมองในการท่ีจะใชประโยชนจากประสบการณ         
ท่ีผานมา มนุษยมีความสามารถท่ีจะรับรูความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํา 
กระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ผลกรรมจะทําหนาท่ี 3 ประการคือ 
  1.1  ทําหนาท่ีใหขอมูล (Informative Function) การเรียนรูของมนุษยนั้น ไมเพียงแต
เรียนรูเพ่ือการตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตของการกระทํานั้นดวย โดยการสังเกตความ
แตกตางของผลท่ีไดรับจากการกระทําของเขาวา การกระทําในสภาพการณใดกอใหเกิดผลกรรม
อยางไร ขอมูลดานนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต 
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  1.2  ทําหนาท่ีจูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรูผลกรรมทําหนาท่ีจูง
ใจ หมายถึง ความคาดหวังในผลกรรมของบุคคล กลาวคือ ผลกรรมใดท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจ           
ใหเกิดการกระทํามาก ผลกรรมใดไมเปนท่ีพึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอยลง และ
มนุษยก็พยายามหลีกเล่ียงการกระทํานั้น 
  1.3  ทําหนาท่ีเสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถาไดรับการ
เสริมแรง การกระทํานั้นยอมมีแนวโนมเกิดขึ้นอีก แตส่ิงสําคัญก็คือ เง่ือนไขการเสริมแรง
(Reinforcing Contingency) ซ่ึงบุคคลจะเรียนรูไดจากขอมูลเดิม และการจูงใจ ตลอดจนการหา
ขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเง่ือนไขการเสริมมีไววาอยางไร 
การเสริมแรงในท่ีนี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม 
 2.  การเรียนรูจากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กลาววา            
การเรียนรูของมนุษยจากผลกรรมมีขอจํากัดอยูมาก ท้ังนี้เพราะส่ิงท่ีจะเรียนรูมีมากกวาท้ังเวลา และ
โอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหมนุษยสามารถเรียนรู
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางเกิดขึ้นมาโดยท่ีมนุษยไมเคยมี
ประสบการณตรงเลย แตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอ่ืนกระทํา เชน คนสวนมากงดเวนจากการ
เสพเฮโรอีน ท้ัง ๆ ท่ีไมเคยประสบกับผลกรรมท่ีจะไดรับจากการเสพเฮโรอีน ท้ังนี้เพราะ คนเหลานี้
เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลกรรมทางลบ คือ ทําลายสุขภาพและถึงตายในท่ีสุด การเรียนรู
จากตัวแบบเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแลวคิดวาจะสราง
พฤติกรรมใหม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้   
 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อําเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุร ีดังตอไปนี ้
 1.  การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจริยธรรม ควรเนนเรื่อง ความซ่ือสัตย         
ความมีเหตุผล และความเสียสละ  
 2.  สภาพแวดลอมดานครอบครัว ควรจัดกิจกรรมท่ีใหผูปกครองและนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันในวันหยุดและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 3.  สภาพแวดลอมดานสังคม ควรจัดทําโครงการใหนักเรียนไดชวยเหลือชุมชน สังคม   
และการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยเนนจิตสาธารณะ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  และเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้ง
ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางจริยธรรม เจาะลึกในเรื่อง ความซ่ือสัตย          
ความมีเหตุผล ความเสียสละ และดาน อ่ืนๆ  
 2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณลักษณะทางจริยธรรม และตัวแปรดานอ่ืน ๆ  
 
 
   




