บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึก ษาวิจัยเรื่องคุณ ลัก ษณะทางจริยธรรมของนัก เรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรีย บเที ยบคุ ณ ลั ก ษณะทางจริ ยธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมะขาม
สรรเสริญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ที่กําลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ เครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน
2. การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือจากเอกสารงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของนักเรียน และตําราที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2.2 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ที่กําหนดโดยพิจ ารณาถึง รายละเอีย ด
ใหครอบคลุมทั้งวัตถุประสงคและลักษณะของการวิจัย
2.3 ขอคําแนะจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.4 นําแบบสอบถามที่ สร างขึ้ น เสนออาจารยที่ป รึก ษาตรวจทานและนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน (รายนามปรากฏอยูในภาคผนวก ข) ตรวจสอบเพื่อใหไดความเที่ยงตรง

85
เชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อที่ปรับปรุงแกไขใหเกิดความสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใช
2.5 นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
2.6 นําแบบสอบถามที่ป รับปรุง ความเที่ ยงตรงแล ว นํ าไปทดลองใช (Trt Out)
กับกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากที่สุดไดแก นักเรียนโรงเรียน
บางกะจะ แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามทั้งฉบับไดคาคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9319
ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7420
ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7312
ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9323
2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชือ่ มั่น และมีความสมบูรณ ไปใชใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อขอความ
รว มมือจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ที่เกี่ยวของในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดจัด สง
แบบสอบถามจํ า นวน175 ฉบั บ และไดเ ก็ บ แบบสอบถามคื น ด ว ยตนเองได รั บ คื น และเป น
แบบสอบถามที่สมบูรณทุกฉบับ จํานวน 165 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํา เร็ จ รู ป ใชส ถิ ติค าร อ ยละ ค าเฉลี่ ย และสว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ อวิ เคราะหข อ มูล ปจ จั ย
สวนบุคคล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมดานครอบครัว และสภาพแวดลอมดานสังคม
ของผูตอบแบบสอบถามและใชคา t-test (Independent Simple Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คา F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีคามากกวา 2 คาขึ้นไป หาคาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ในกรณีที่หาคา F-test แลวพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน
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สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
จากการศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โดยรวม พบวา คุณลักษณะทางจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา กลุมตัว อยางมีระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม อยูใ นระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจาก
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความสามัคคี คาเฉลี่ย 4.44 ความอุตสาหะคาเฉลี่ย 4.43 และ
ความเมตตากรุณา คาเฉลี่ย 4.36 ตามลําดับ เมื่อเรียงลําดับจากนอยที่สุด 3 ลําดับคือ ความซื่อสัตย
คาเฉลี่ย 3.54 ความมีเหตุผล คาเฉลี่ย 3.82 และ ความเสียสละคาเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียน พบวา กลุมตัวอยาง
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยภาพรวม และรายดานที่มี อายุ การศึกษา ตางกัน มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม ไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพศ สภาพแวดลอม
ดานครอบครัว สภาพแวดลอมดานสังคม ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง คุณ ลัก ษณะทางจริยธรรมของนัก เรียนโรงเรี ยนมะขามสรรเสริญ
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสําคัญ สมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนที่มีเพศตางกัน มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน จากผลการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการอบรมเลี้ยงดู
ของผูปกครองซึ่งจะเขมงวดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบารมรินด
(Baumrind Cited inMussen. 1990 : 147-152) ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูก ออกเปน 3 แบบ
คือ
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ
ที่พอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอํานาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมทั้งให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกได
พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอํานาจอยางอิสระ
พยายามใหลูกเชื่อฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฏิบัติ กฎเกณฑนั้น
โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ลูกจะตองเชื่อฟง และใหความเคารพนับถือพอแม
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2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเลี้ยงดู
ในรูปแบบที่พอแมมีการควบคุมลูกและเรียกรองใหลูกมีวฒ
ุ ิภาวะ เชนเดียวกับแบบแรกแตการควบคุม
จะมีความยุติธรรมมากกวา โดยที่พอแมจะมีการสื่อสารที่ดี และมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูก พอแม
จะมีการกระตุนใหลูกไดพูดคุยอยางยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมทั้งใหเหตุผล
ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่ไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง
โดยพอแมพยายามตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาที่จะเปนไปไดและอยาง
เหมาะสม เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของลูก ทําใหลูกมีความมั่นคงในความคิดของตนเอง
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเลี้ยงดู
ในรูปแบบที่พอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะให
ความรัก ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมทั้งการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก
ยอมใหลูก ควบคุมตนเองมากที่สุดเทาที่ จ ะทําได พอแมจ ะมีค วามอดทนตอพฤติกรรมของลูก
อยางมาก และไมคอยลงโทษลูก
สมมติฐานขอที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียน ที่มี อายุ ตางกัน มี คุณลักษณะทาง
จริยธรรม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไม สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวที่เปน เชน นี้
อาจเปนเพราะวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุที่ใกลเคียงกันมีความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันซึ่งสอดคลองกับ
ซึ่งสอดคลองแนวคิดของโคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 35) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม
ตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต แตไดปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะหผลรวมและไดทําการวิจั ยอยาง
กวางขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล
โดยมีระบบการใหคะแนนอยางมีระเบียบ แบบแผน ผูที่จะใชวิธีการใหคะแนนระดับพัฒนาการ
ทางจริยธรรม จะตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรม
ที่ผูต อบยากที่จ ะตัด สิน ใจไดวา ถูก ผิด ควรทํา หรือ ไมค วรทํา อยางเด็ด ขาด เพราะขึ้น กับ
องคประกอบหลายอยาง การตอบจะขึ้นกับวัยของผูตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผูตอบ
พฤติกรรมในเรื่องคานิยม ความสํานึกในหนาที่ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือ
หลั ก การที่ ต นยึด จากการวิ เคราะหคํ า ตอบของผูต อบวั ยต า ง ๆ โคลเบิ ร ก ไดแ บ ง พั ฒ นาการ
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรกในระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional Level)
พัฒ นาการจริยธรรมระดับนี้ ผูทําถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิด า
มารดา กลุมที่ตนเปนสมาชิกหรือของชาติ เปนสิ่งที่ควรจะทําโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมที่ตนเองอยู ตามความคาดหวังของครอบครัว และสังคม โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิด ขึ้น
ขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมโดยคํานึงถึงจิตใจของผูอื่น จะพบใน
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วั ย รุ น อายุ 10 -16 ป โคลเบิ ร ก แบ ง พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรม ระดั บ นี้ เ ป น 2 ขั้ น คื อ ขั้ น ที่ 3
ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ เด็กดีขั้นที่ 4 กฎและระเบียบ
สมมติฐานขอ ที่ 3 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน นัก เรีย นที่ มี การศึ ก ษา แตกตา งกั น
มีคุณ ลัก ษณะทางจริย ธรรมโดยรวมจากผลการศึก ษา พบว า ไมมี ค วามแตกตา ง พระบุ ญทั น
จารุวณฺโณ (กณาลักษณ) (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมี
วินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอยอําเภอสิริธร
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิ ทยานุสรณเทศบาลตําบลนิค มลําโดมนอย อําเภอสิรินธร
จังหวัด อุบลราชธานี โดยรวมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายดานพบวา ดานการละเวน
อบายมุข ดานความมีสัมมาคารวะอยูในระดับมาก สวนดานความมีวินัยในตนเอง และดานความ
เมตตากรุณา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณเทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา เกรดเฉลี่ ย และอาชี พ ผู ป กครองต า งกั น
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมีวินัยของนักเรียน โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตดานอายุ
แตกตา งกัน อย างมี นัย สํา คัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 จึ งทํา การวิเ คราะห ค วามแตกตา งเป น รายคู
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
สิรินธรวิทยานุสรณ เทศบาลตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่สําคัญ
ไดแก นักเรียน ควรสุภาพเรียบรอยไมนําอาหารมารับประทานขณะครูสอนเวลาผูใ หญเดินผาน
โนมตัวลงทําความเคารพ มีความเอ็นดูสัตวไมทํารายสัตว และไมเสพสิ่งเสพติดของมึนเมา
สมมติฐานขอที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานครอบครัว
ตางกัน มีคุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของชนาธิป ชินะนาวิน
(2545 : 109) ได ศึก ษาการศึก ษาปจจัยที่สัมพัน ธกับคานิยมดานการประหยัด ของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหเชิงเสน โดยกลุมตัวเอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2544 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นจํานวน 443 คน ผลการวิจัยพบวา น้ําหนักความสําคัญของผลที่ไดจาก
เพื่อน และผลที่ไดจากครูสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนน้ําหนักความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยสัมพันธภาพในครอบครัว และ
ผลที่ไดจ ากสื่อสงผลตอคานิยมดานการประหยัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
สอดคลองกับ พฤฒิพล นิ่มพราว (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของ
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นักเรียนชวงชั้นที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก เพศหญิง ลักษณะมุงอนาคต
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับบิดามารดา สัมพัน ธภาพระหวางนัก เรียนกับเพื่อน ปจจัยที่ มี
ความสัมพั น ธทางลบกับการประหยัด ของนัก เรีย นชว งชั้น ที่ 3ไดแก เพศชาย ป จ จัยที่ไม มี
ความสัมพันธกับการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก รายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอวัน
ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา และ ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดแก
สัมพันธภาพระหวางนัก เรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพระหวางนัก เรียนกับเพื่อน ลัก ษณะ
มุงอนาคต พบวา ปจจัยที่สงผลตอการประหยัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อีกทั้งยังสอดคลองกับพรสิริ มั่นคง (2549 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความ
มีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวก
กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องคประกอบ ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยในการเรียน ความเชื่ออํานาจในตน สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน
สมมติฐานขอที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนสภาพแวดลอมดานสังคม ตางกัน
มี คุณลักษณะทางจริยธรรม โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977 :
205) ไดกลาวถึงการเรียนรูของพฤติกรรมมนุษยไว 2 วิธี คือ
1. การเรียนรูจากผลกรรม (Learning by Response Consequences) วิธีการเรียนรูที่ถือวา
เปนการเรียนรูเบื้องตนที่สุด และเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงก็คือ การเรียนรูจากผลกรรม
ทั้งผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบ ซึ่งไดแก การเรียนรูจากผลของการกระทํา ทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมถือวามนุษยมีความสามารถทางสมองในการที่จะใชประโยชนจากประสบการณ
ที่ผานมา มนุษยมีความสามารถที่จะรับรูความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํา
กระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ผลกรรมจะทําหนาที่ 3 ประการคือ
1.1 ทําหนาที่ใหขอมูล (Informative Function) การเรียนรูของมนุษยนั้น ไมเพียงแต
เรียนรูเพื่อการตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตของการกระทํานั้นดวย โดยการสังเกตความ
แตกตางของผลที่ไดรับจากการกระทําของเขาวา การกระทําในสภาพการณใดกอใหเกิดผลกรรม
อยางไร ขอมูลดานนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต
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1.2 ทําหนาที่จูงใจ (Motivational Function) กระบวนการเรียนรูผลกรรมทําหนาที่จูง
ใจ หมายถึง ความคาดหวังในผลกรรมของบุคคล กลาวคือ ผลกรรมใดที่พึงปรารถนายอมจูงใจ
ใหเกิดการกระทํามาก ผลกรรมใดไมเปนที่พึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอยลง และ
มนุษยก็พยายามหลีกเลี่ยงการกระทํานั้น
1.3 ทําหนาที่เสริมแรง (Reinforcing Function) การกระทําใด ๆ ก็ตามถาไดรับการ
เสริมแรง การกระทํานั้น ยอมมีแนวโนมเกิด ขึ้น อีก แต สิ่งสําคัญก็คือ เงื่อนไขการเสริมแรง
(Reinforcing Contingency) ซึ่งบุคคลจะเรียนรูไดจากขอมูลเดิม และการจูงใจ ตลอดจนการหา
ขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเงื่อนไขการเสริมมีไววาอยางไร
การเสริมแรงในที่นี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม
2. การเรียนรูจ ากการเลียนแบบ (Learning Through Modeling) แบนดูรา กลาววา
การเรียนรูของมนุษยจากผลกรรมมีขอจํากัดอยูมาก ทั้งนี้เพราะสิ่งที่จะเรียนรูมีมากกวาทั้งเวลา และ
โอกาสจะอํานวย ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเรียนรู
สิ่งตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางเกิดขึ้นมาโดยที่มนุษยไมเคยมี
ประสบการณตรงเลย แตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอื่นกระทํา เชน คนสวนมากงดเวนจากการ
เสพเฮโรอีน ทั้ง ๆ ที่ไมเคยประสบกับผลกรรมที่จะไดรับจากการเสพเฮโรอีน ทั้งนี้เพราะ คนเหลานี้
เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลกรรมทางลบ คือ ทําลายสุขภาพและถึงตายในที่สุด การเรียนรู
จากตัวแบบเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยบุคคลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแลวคิดวาจะสราง
พฤติกรรมใหม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึ ก ษาดั งกล าวข างต น ผู วิ จัย ขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บเรื่ อ งคุ ณ ลัก ษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดังตอไปนี้
1. การสอนเนื้อหาเกี่ ยวกับ คุณ ลัก ษณะทางจริยธรรม ควรเนน เรื่อง ความซื่อสัต ย
ความมีเหตุผล และความเสียสละ
2. สภาพแวดลอมดานครอบครัว ควรจัดกิจกรรมที่ใหผูปกครองและนักเรียนไดทํา
กิจกรรมรวมกันในวันหยุดและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
3. สภาพแวดลอมดานสังคม ควรจัดทําโครงการใหนักเรียนไดชวยเหลือชุมชน สัง คม
และการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยเนนจิตสาธารณะ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ และเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง คุณลัก ษณะทางจริยธรรมของนัก เรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิ จัยครั้ง
ตอไป
1. ควรมีก ารศึ ก ษาวิ จัย คุ ณ ลั ก ษณะทางจริ ย ธรรม เจาะลึ ก ในเรื่อ ง ความซื่ อสั ต ย
ความมีเหตุผล ความเสียสละ และดาน อื่นๆ
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณลักษณะทางจริยธรรม และตัวแปรดานอื่น ๆ

