
บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพฒันาหลักสตูรฝกอบรมเพือ่เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการมี

วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการใน

การฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพือ่เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 3) เพื่อทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและ

วิธีการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาระดับคุณธรรมพ้ืนฐานและความตองการในการฝกอบรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการ

ฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการศึกษา

ขอมูล โดยทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของและศึกษาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  

 1.  ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

  ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ สรุปไดวาคุณธรรมพื้นฐาน

ประกอบดวย ประเด็นสําคัญ 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 

และมีนํ้าใจ แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานแกนักเรียนมีดังตอไปน้ี ทฤษฎีการ

เรียนรูทางปญญาเชิงสังคม การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ ทฤษฎีการกระจางในคานิยม

ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนถึงความสําคัญของกระบวนการที่ทําใหเกิดความกระจางในคานิยม และการใช

กระบวนการกลุมสัมพันธในกระบวนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ผลจากการศึกษาขอมลูภาคสนาม 

  ผลจากการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จากกลุมตัวอยางจํานวน 138 คน สรุปผล ไดดังน้ี 
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  2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชาย 

รอยละ 54.35 และเปนเพศหญิงรอยละ 45.65 

  2.2 การประเมินระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน พบวา ระดับการปฏิบัติตาม

คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี เฉลี่ยทุก

ประเด็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาประเด็นยอยพบวาการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน       

ในเรื่อง สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก และการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานในเรื่อง 

มีวินัย สุภาพ ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

  2.3 ผลการศึกษาระดับความตองการในการฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักเรียนมีความตองการการฝกอบรมเฉลี่ยทกุประเด็น

อยูในระดับมาก  

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

จากวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ผลการสรางโครงรางหลกัสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสรุาษฎรธานี  

  ผลการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรมไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของและผลจากการศึกษาขอมูลภาคสนามนํามาใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดโครงสราง

และองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งหลักสูตรมุงเนนใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจ

และมีเจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน องคประกอบของโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมมีรายละเอียด

ดังน้ี 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดประสงค 3) เน้ือหาสาระซึ่งประกอบดวย ความหมายของคุณธรรม

และคุณธรรมพื้นฐาน ประโยชนของคุณธรรม คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย 

มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 4) ระยะเวลา

การฝกอบรม 5) กระบวนการและวิธีการฝกอบรมประกอบดวย 4 แผนกิจกรรมดังน้ี 1 ปฐมนิเทศ         

2 คุณธรรมพื้นฐาน 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน และ 4 บูรณาการเรียนรู แตละแผน

กิจกรรมประกอบดวยประเด็นดังน้ี ช่ือแผนกิจกรรม จุดประสงค เน้ือหาสาระ วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 6) วิธีการวัดและประเมินผล 7) เอกสารประกอบการฝกอบรม  

 2.  ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพือ่เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

  ผลการตรวจสอบโครงรางหลกัสตูรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเทคนิค SMS (Subject 

Matter Specialist) ใหผูรอบรูเฉพาะทางตรวจสอบความสมบูรณของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมกอน 
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ที่จะนําไปใช โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งมีประสบการณการทํางาน ดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 3 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน และดานภาษาไทย 1 คน 

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการหาคาความสอดคลองแบบ IOC พบวา หลักสูตรฝกอบรม

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

มีความสอดคลองเหมาะสม หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะบางประเด็นมาปรับปรุงแกไขเพื่อความครบถวน

สมบูรณมากย่ิงข้ึน 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

จากวัตถุประสงคเพื่อทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยใชการทดลองแบบ      

กลุมเดียววัดผล 2 ครั้ง (One Group Pre-test Post-test) แลวนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาหาคาทางสถิติ 

t-test เพื่อหาคาความแตกตางผลการวิจัยสรุป ไดดังน้ี 

 1.  ผลการทดสอบความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

  ผลการเปรียบเทียบความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูกอน 

การฝกอบรมมีคาเฉลี่ย 17.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.37 และหลังการฝกอบรมคะแนนเฉลี่ย 21.43 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.84 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม 

4.08 ซึ่งมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

มีประสิทธิผลทําใหผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มข้ึน 

 2.  ผลการทดสอบเจตคติตอคุณธรรมพื้นฐาน 

  ผลการเปรียบเทียบเจตคติเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน พบวาคะแนนเฉลี่ยเจตคติกอน  

การฝกอบรมมีคาเฉลี่ย 46.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.16 และหลังการอบรมคะแนนเฉลี่ยเจตคติ 

กอนการฝกอบรมมีคาเฉลีย่ 56.73 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.37 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย

คะแนนกอนและหลังการฝกอบรม 9.15 ซึ่งมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง

ใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ

บานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี มีประสิทธิผลทําใหผูเขาอบรมเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางที่ดีข้ึน 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบประเมิน

ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยครั้งน้ีไดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค ผูวิจัยมีประเด็น

เห็นควรที่จะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ประถมศึกษาโดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในอําเภอบานนาเดิม       

ยังไมมีรูปแบบการเสรมิสรางและพฒันาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม

และการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการที่แทจริงของนักเรียน             

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน ชินวงศ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบานแกง ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร พบวา พฤติกรรมความมีคุณธรรมพื้นฐานของตนเองกอนการพัฒนาอยูในระดับนอย  

  ผลจากการศึกษาความตองการในการฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากนักเรียนยังมีความรูความเขาความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐานนอย และมีความตองการ 

ที่จะพัฒนาตนเอง จากขอมูลดังกลาวจึ่งจําเปนที่จะตองจัดใหมีการพัฒนาและเสริมสรางความรูความ

เขาใจ การฝกอบรมเปนกระบวนการหน่ึงที่ชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของสมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2550 : 14) ที่กลาววาการฝกอบรม          

เปนกระบวนการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และทัศนคติที่ดี

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนกระทั้งผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม         

ไปตามวัตถุประสงคของการอบรมอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

  จากการศึกษาขอมูลเอกสาร การศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและ

ความตองการในการฝกอบรม จึงไดนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดโครงรางหลักสูตรฝกอบรม

ทั้งน้ีหลักสูตรฝกอบรมจะตองมีองคประกอบดังน้ีวัตถุประสงคการฝกอบรม เน้ือหาสาระที่เปนความรู

และประสบการณ วิธีการรูปแบบหรือกระบวนการฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรมในครั้งน้ี

ผูวิจัยไดกําหนดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมซึ่งมีรายละเอียด คือ หลักการและเหตุผล จุดประสงค 

เน้ือหาสาระ ระยะเวลา กระบวนการและวิธีการฝกอบรม วิธีการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสมคิด บางโม (2554 : 85 - 94) การสรางหลักสูตรฝกอบรมมีความจําเปนในการฝกอบรม
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จะเปนตัวบงช้ีใหทราบวาหลักสูตรฝกอบรมจะมีจุดประสงคอยางไร ควรจะกําหนดรายวิชาหรือกิจกรรม

อะไรลงไป หลักสูตรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวาถามีจุดประสงคใหความรูความเขาใจ

อาจใชเวลาสั้น ๆ ไดหากมีจุดประสงคใหเกิดความชํานาญหรือทักษะตองใชเวลามากข้ึนการอบรมใช

บรรยายอยางเดียวไมไดการอบรมที่ตองการเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมหลักสูตร

ตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่จะสรางเจตคติใหมได  

  ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูเช่ียวชาญพบวาหลักสูตรฝกอบรม

ที่สรางข้ึนมีความสอดคลองเหมาะสม ทั้งน้ีหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค เน้ือหาสาระ ระยะเวลา กระบวนการและวิธีการฝกอบรม วิธีการวัดและประเมินผล        

ซึ่งมีรายละเอียดครบถวนสามารถนําไปเปนรูปแบบในการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน       

ไดจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นิรันดร จุลทรัพย (2554 : 203) กลาววาหลักสูตรฝกอบรมตองมี

ข้ันตอนในการตรวจสอบเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับผูเขารับการฝกอบรม จุดประสงคการฝกอบรม 

อภิปรายกับนักวิชาการและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระ ลําดับข้ันตอน         

การเรียนรู และประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม  

 3.  ผลการทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จงัหวัดสรุาษฎรธานี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของผูเขาอบรม เมื่อ

วิเคราะหดวยคาสถิติ t-test ปรากฏวาผูเขาอบรมมีคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความรูหลังการฝกอบรม

สูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรัชม 

เอี่ยวเล็ก (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล ผลการวิจัย

สรุปวาหลังจากนําหลกัสูตรไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพและประสทิธิผลของหลักสูตรกับกลุมตัวอยาง 

พบวา คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการหลังการฝกอบรมสูงกวากอน 

การฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง

คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ผูวิจัย

พัฒนาข้ึนสามารถการพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐานและสามารถสนองความตองการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ผลการประเมินเจตคติเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน เมื่อวิเคราะหดวยคาสถิติ t-test 

ปรากฏวาผูเขาฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยจากการวัดเจตคติหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2554 : 13) กลาว

วา การฝกอบรมเปนกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ และทัศนคติ แสดงวาการฝกอบรมโดยใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
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พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี มีการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิด ความเช่ือ ความรูสึกและทัศนคติของผูเขารับการอบรมแสดงใหเห็นวาหลักสูตรฝกอบรม

ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเจตคติใหกับนักเรียน 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในการฝกอบรมในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอุไรวรรณ หลินศรี (2556: บทคัดยอ) ซึ่งไดวิจัย

เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน สําหรับครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

สกลนคร ผลการวิจัย พบวาหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูศูนยการศึกษา

พิเศษประจําจังหวัดสกลนคร มีความรูความเขาใจมากข้ึนและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ผลจากการวิจัย เรื่องการหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถพัฒนาความรูความเขาใจและ

เจตคติของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัย 

 1. ผลจากการศึกษาขอมูลภาคสนาม ในการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน

และระดับความตองการในการฝกอบรม เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

ทําใหหลักสูตรที่สรางข้ึนมีความครอบคลุม สอดคลองเหมาะสมตรงกับลักษณะของกลุมเปาหมาย 

ดังน้ันในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในเรื่องอื่น ๆ ควรมีการศึกษาขอมูลภาคสนามเพื่อ

ทราบปญหาและความตองการที่แทจริงเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 2.  ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย

จากการวัดความรูและเจตคติหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวัดความรูและเจตคติ

กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมและกระบวนการ

ฝกอบรมมีประสิทธิผล ดังน้ันผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน

สามารถนําไปเปนแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชนได 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักเรียนที่ผานการฝกอบรมโดยใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานีที่พัฒนาข้ึน

มีความรูและเจตคติเพิ่มสูงข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นควรใหนําหลักหลักสูตรฝกอบรมไปใช 
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 1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

  1.1 ควรมีการกําหนดเปนแนวนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดไดดําเนินกิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโดยมีรูปแบบที่เปนรูปธรรม เพื่อใหการดําเนินงานในการ

เสริมสรางคุณธรรมเปนไปอยางเปนระบบ 

  1.2 ควรมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเน่ืองเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีความตอเน่ืองและย่ังยืน 

 2.  ระดับสถานศึกษา  

  2.1 ควรศึกษาแนวทางการดําเนินกิจกรรม วิธีการและข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม

กอนจะดําเนินการฝกอบรม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

  2.2 ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน

ทรัพยากรและเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

  2.3 ควรมีการประสานงาน ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการฝกอบรม เพื่อ

เตรียมความพรอมในการฝกอบรมทกุข้ันตอน และจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในการฝกอบรมแตละแผน

กิจกรรมใหพรอมที่จะใชงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียนไดรับความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐานและ

เปลี่ยนแปลงเจตคติ และมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึนจึงควรมี

การติดตามผลจากนักเรียนวาไดนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติมากนอย

เพียงใดเพื่อทําใหงานวิจัยมคีวามสมบูรณมากย่ิงข้ึนหรือดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 2.  ควรมีเสริมสรางความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานโดยการใชเทคนิควิธีการที่มีความ

สอดคลองเหมาะสมกับบริบทสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และควรสนับสนุนใหหนวยงาน 

องคกรชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินเขามาสวนรวม มีบทบาทในการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน และควร

นําหลักสูตรไปประยุกตใชบุคคลในทุกชวงวัย เน่ืองจากการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมที่ดีงามน้ัน 

จําเปนสําหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยและทุกระดับการศึกษา  

 3.  ควรมีพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานแยกเปนประเด็น เชน 

เรื่อง ความประหยัด ความมีวินัย เพื่อผูเขารับความรูในแตละประเด็นอยางละเอียด และพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ เชน การจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน การพัฒนาชุด

ฝกอบรม รวมทั้งการผลิตสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน วีดีทัศน หนังสือนิทาน หนังสือเลมเล็ก 

 


