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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ จ าแนกตามอ าเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์จ านวน     
376 คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลหา ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  ( t-test 
Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ภาพรวมปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2)  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน  จ าแนกตาม  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และลักษณะของ
ครอบครัวโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยายผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน ด้านผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to study and compare the parent's role 
in instilling morality, ethics and desirable values into the students attending primary 
schools under the Uttaradit Primary Educational Service Office. The sample group 
was 376 student's parents in schools under the Uttaradit Primary Educational Service 
Office. The instrument employed  was  questionaires with reliability results of 0.96. 
The data were analysed by percentage, mean, standard deviation, t-test independent 
and one-way analysis of variance.  

The findings were as follows:    
1. Parent's roles in instilling morality, ethics and desirable values into students 

in the primary schools under the Uttaradit Primary Educational Service Office both in 
the overall and each aspect were at the high level. 

2. The result of the comparison of the parent's roles in instilling morality, 
ethics and desirable values  classified by age, career, educational level and family 
type showed no significance difference.  Considering each aspect,  it was found that 
the parent’s roles in single family and extended family in instilling morality, ethics 
and desirable values into the students in terms of honesty and faithfulness showed 
significance difference at the level of .05. 

 
ค าส าคัญ 

บทบาทของผู้ปกครอง  คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่  ท าให้เด็กและ
เยาวชนไทยมีค่านิยมที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิด
พฤติกรรมก้าวร้าว การแสดงออกที่ผิดศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ ฯลฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม เป็นปัญหาของสังคม หลาย ๆ ฝ่ายต่างเร่งแก้ไขเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข  
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ  มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต รักความสามัคคี  มี
ความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม  และมีระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี   

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีพึ่งประสงค์ของคนไทย จึงก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนไว้เป็นมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับคนไทย การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ที่ผ่านมา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ก าหนดมาตรฐานข้อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ไว้ดังนี้  
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มี 6 ตัวบ่งชี้ 

1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ   
1.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
1.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  
1.4 ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว  
1.5 ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
1.6 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 การพัฒนาการของสมองจะเริ่มท างานตั้งแต่แรกเกิดและพัฒนาไปตามแต่ละช่วงวัยตามหลัก 
ทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึ่ งแต่ละท่ านได้แบ่ งช่วงวัยไว้ดั งนี้  เช่น  สุมน อมรวิวัฒน์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้แบ่งช่วงอายุ เพ่ือการสร้างคุณลักษณะส าคัญและจ าเป็นของแต่ละช่วง
อายุไว้ว่า ช่วง 0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี, 13-18 ปี, 18-20 ปี หลักของวอลดอร์ฟ (กระทรวง- ศึกษาธิการ, 
2546) แบ่งช่วงวัยไว้ดังนี้ 3-7 ปี , 7-14 ปี, 14-21 ปี และหลักของเอสเตบาน (กระทรวงศึกษาธิการ,          
2550 ก) ได้แบ่งเป็น 4-6 ปี, 6-8 ปี, 9-12 ปี, 12-18 ปี จากหลักการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดผลดีกับเด็กและ
เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จึงควรได้รับปลูกฝังตั้งแต่เด็ก       
แรกเกิด 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนได้รับความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม สถานศึกษาและสถาบันครอบครัวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง เนื่องจากท้ัง 2 สถาบันมีความสัมพันธ์กับนักเรียน คือ สถานศึกษามีหน้า 
ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่ใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไป ส่วนสถาบันครอบครัวมีหน้าที่
ให้ก าเนิดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนักเรียนตั้งแต่เล็กจนโต 
 ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่ปลูกฝัง  และหล่อหลอมตลอดจน
ถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ประสงค์แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่ง
สอน และทางอ้อม  ซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการกระท าต่างๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการ
กระท านั้น ละเมียด  ลิมอักษร (2514)  ได้กล่าวไว้ว่าผู้ปกครองเป็นทั้งครูคนแรกและครูคนสุดท้าย 
เป็นครูที่ส าคัญที่สุดของเด็ก ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ก าเนิดเด็ก เป็นผู้มีอิทธิพลต่อเด็กทั้งทางกรรมพันธุ์และ
สิ่งแวดล้อม  ผู้ปกครองเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของเด็ก  เข้าใจพ้ืนฐานอันแท้จริงและปัญหาต่างๆ ทั้งทาง
กายและอารมณ์ของเด็กอีกทั้ง สุมน อมรวิวัฒน์  และทิศนา  แขมมณี (2526) ได้กล่าวไว้ว่าบ้านคือ
สถานที่อยู่อาศัยซึ่งเด็กได้เริ่มเรียนรู้การด ารงชีวิตนับแต่เกิดมา บ้านเป็นโลกอันอบอุ่นของเด็ก 
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เทคโนโลยีและตัวบุคคลที่แตกต่างกัน องค์ประกอบดังกล่าว
นี้ในแต่ละบ้านมีสภาพไม่เหมือนกัน  แต่องค์ประกอบที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทุกด้านของ
เด็กนั้น คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง และผู้ดูแลเด็ก  
 จากบทบาทหน้าที่ความส าคัญของสถาบันครอบครัวดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาบทบาท
ของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ โดยศึกษาจากโรงเรียนที่มีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานที่ 1 นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมพึงประสงค์ ที่ผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินดีมากระดับคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ทั้งหมด
มีจ านวน 289 โรงเรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่   
พึงประสงค์ ผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินดีมากระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีจ านวน    
76 โรงเรียน ผ่านการประเมินมี เกณฑ์การประเมินดีระดับคะแนนเฉลี่ย  2.75-3.49 จ านวน         
212 โรงเรียน และผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินพอใช้ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.75-2.74 จ านวน       
1 โรงเรียน เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่า 3.50  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และน าผลจากการศึกษามาใช้ประโยชน์กับผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาปรับปรุงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคก์ับนักเรียนให้เป็นเด็กและเยาวชนดีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับใด และมีความ
แตกต่างกันตาม อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัวหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประ 
สงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค ์จ าแนกตาม อายุ อาชีพ  ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัว   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้ปกครองกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ. รอบที่ 2 ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป จ านวน 6,262 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์จ านวน 376 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เรื่องที่จะศึกษา  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ปกครอง  ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะมีลักษณะ
เขียนตอบเป็นแบบปลายเปิด 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างโดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  
มีอายุตั้งแต่  40-49 ปี  อาชีพเกษตรกร  และมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

 บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน บทบาทในการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต ผู้เรียนมีความกตัญญู ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน  จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะของครอบครัว 
พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน 
จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
จ าแนกตามลักษณะครอบครัวโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า 
ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ด้านผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

1. บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
และมีหลักในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย บทบาทในการปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ  
ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ผู้ปกครองมีหลักปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่สอนแนะน า  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพ่ือให้
ปฏิบัติตาม มีการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ ให้ก าลังใจ  ตั้งกฎกติกาให้ชัดเจน ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วม     
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สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวถึง รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบันครอบครัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ข) ไว้ว่า  1) พ่อ-แม่ญาติผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ครอบครัวต้องการให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม เรื่องใดต้องท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง 2) พ่อ-
แม่ ญาติผู้ใหญ่ต้องอยู่ให้เห็น เพ่ือยืนยันในสิ่งที่สอนว่าถูกต้องดีงาม  3) ญาติพ่ีน้อง ญาติมิตร ปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกัน  4) พ่อ-แม่ ญาติผู้ใหญ่ต้องคอยกระตุ้นเตือนสม่ าเสมอ เพ่ือให้ลูก
รู้จักคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ของสังคมทุกเวลา ทุกโอกาส  5) พูดย้ าเตือนบ่อยๆ  6) พ่อ-แม่ ญาติผู้ใหญ่
ต้องมีเกณฑ์ ชัดเจนว่า สิ่งใดดีสมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดีสมควรละเว้น เพ่ือสมาชิกในครอบครัวสามารถ
ตัดสินใจได้ว่า สิ่งใดดี สมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดีสมควรละเว้น เพ่ือสมาชิกในครอบครัวสามารถตัดสินใจ
ได้ว่า สิ่งใดดีที่ สมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดี ไม่สมควรปฏิบัติ  7) มีรูปแบบครอบครัว บุคคลที่ดีให้เห็นเป็น
แบบอย่าง  8) มีความเชื่อมั่นในสมาชิกครอบครัว  9) มีความใกล้ชิดสนิทสนม อบอุ่น และไว้วางใจได้ 
10) ปลูกฝังทัศนคติในการด ารงตนที่ดี เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินชีวิตในภายภาคหน้า  และสอดคล้อง
กับหลักของเอสเตบานได้แบ่งการปลูกฝังคุณธรรมที่เหมาะสมและรูปแบบการปลูกฝังในแต่ละวัยไว้ว่า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ก) 

อายุ 4-6 ปี ความจริงใจซื่อสัตย์ ยึดมั่น สัจจะ การไม่เห็นแก่ตัว รูปแบบของการปลูกฝัง
ได้แก่แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ ครู, บรรยากาศของความเป็นมิตรและบรรยากาศแบบเปิด , การให้
ค าอธิบายแนะน า, ไม่แสดงการใช้อ านาจ การข่มขู่ และวิธีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนต้อง
พูดโกหก พูดเพ่ือปกป้องตนเอง, ความเข้าใจ ความมั่นคงในการเห็นแก่ผู้อ่ืน, บรรยากาศของการให้
บริจาค, การเสียสละโดยไม่มีลักษณะของการขู่เข็ญบังคับหรือท าเป็นพิธีการชั่วคราว 

 อายุ 6-8 ปี ความอุตสาหะ การท างานหนักและขยันหมั่นเพียร (รับผิดชอบต่อความคิด 
ค าพูดและการกระท า)  ความรับผิดชอบ การมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  (มีจิตใจดี อนาทรความทุกข์ของ
ผู้อ่ืน) รูปแบบของการปลูกฝังได้แก่ แบบอย่างจากผู้ใหญ่, การให้ก าลังใจและความเป็นปกติวิสัยใน
การท างานของผู้ใหญ่, รับผิดชอบงาน เฉพาะหน้า เช่น การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย, หลีกเลี่ยงการ
ตามใจเกินควร (Spoiling) การท าให้สบายเกินควร, ให้โอกาสตัดสินใจในการเลือกและรับผลที่เกิดขึ้น, 
มอบงานและโอกาสบริการผู้อ่ืน, ให้เห็นความสม่ าเสมอของการใช้กฎกติกา, หลีกเลี่ยงการอนุโลม 
หรือ การยกเว้นเป็นบางคน บางกรณี, แบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ในด้านความรัก ความเข้าใจ, ยอมรับ
ในตัวเด็ก, สร้างบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งแยกทางด้านสถานภาพทางสังคม เชื้อชาติศาสนา, ท างาน
อย่างร่วมแรงร่วมใจ 

อายุ 9-12 เชื่อฟังผู้ ใหญ่  (Obedience to Elders) (ชื่นชมในความเป็นผู้ รู้และการมี
ประสบการณ์ของคนอื่น) ความกล้า (Fortitude) หรือความเข้มแข็งทางจริยธรรม รูปแบบการปลูกฝัง
ได้แก่ แบบอย่างจากผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีศักดิ์ศรี พฤติกรรมที่ดีและยกย่อง, บรรยากาศของ
ความรัก ความเข้าใจ และการแนะแนวที่ชัดเจน, อธิบาย และใช้กฎกติกาอย่างสม่ าเสมอ, กิจกรรมที่
ช่วยสร้างความอดทนบึกบึน เช่น กีฬา งานอดิเรก โครงการ ฯลฯ , การกระตุ้นและการเสริมแรงและ
สอดคล้องกับสุธรรม นันทมงคลชัย, ถวัล เนียมทรัพย์ และรวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (2545) การศึกษา
พบว่า  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กในวัยเข้าเรียนจะเน้นการสอนให้รับผิดชอบต่อการเรียนและท างานบ้าน
เป็นหลัก ส่วนการสอนในเรื่องการช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมและการรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้เลี้ยงดู
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น พบว่าเกือบทุกคนมีการสอนลูกอย่างเต็มที่  ทั้งในเรื่องของการสอนให้
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ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอกว่า  สอนให้รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน  ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน  รวมถึงไม่ท าลาย
สิ่งของสาธารณะ ลักษณะการสอนมักจะเป็นการพูด  การบอกให้เด็กปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 

2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่    
พึงประสงค์ จ าแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัว 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค์แก่นักเรียน จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  พบว่า โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน  และจ าแนกตามลักษณะครอบครัวโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ผู้ปกครองแต่ละอายุ อาชีพ การศึกษา และลักษณะครอบครัวเห็นความส าคัญของการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน มีความปรารถนาให้บุตรหลานเป็นเด็กและ
เยาวชนที่ดีในอนาคต  ดังนั้นผู้ปกครองทุกอายุ อาชีพ การศึกษาและทุกลักษณะของครอบครัวจึงมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค์แก่นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2537) ที่กล่าวไว้ว่า บิดา มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดและ
เป็นแหล่งแรกที่ท าหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและ
จริยธรรมรวมทั้งเรื่องระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และ
ทางอ้อมซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการกระท าต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการกระท านั้น
และบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูยังต้องท าหน้าที่ต่อแม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับ
ต่างๆ แล้วก็ตาม  ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้ปกครอง สอดคล้องกับค ากล่าวของสุมน อมรวิวัฒน์ (2546) ที่กล่าวถึงบทบาทครอบครัวต่อการ
พัฒนาคุณธรรมและวัฒนธรรมเยาวชนว่า 1) การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในครอบครัว เพ่ือ
การซึมซับลักษณะนิสัยและวิถีด าเนินชีวิต 2) บทบาทการสั่งสอน ฝึกหัดอบรมให้เด็กเรียนรู้และเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การเป็นแบบอย่างที่เด็กคอยเลียนแบบจนเกิดความเคยชินและปฏิบัติเป็น
นิสัย 4) การชี้น าจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้โอกาสเด็กได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ  5) 
การว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปราม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยชี้แจงแสดงเหตุผล      6) 
การแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและวัฒนธรรม เมื่อเด็กท าผิดด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยและมีหลักการ  และ
สอดคล้องกับค ากล่าวของ วิริยะ ดุสิตพงศ์ (2547) ที่กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี 5 ประการได้แก่ 
สอนลูกเว้นจากท าความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี  ให้การศึกษาเล่าเรียน  ช่วยหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 
และมอบทรัพย์สมบัติให้   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลักษณะครอบครัว พบว่า ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย
ผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ด้านผู้เรียน
มีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีความกตัญญู 
ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ของผู้ปกครองในครอบครัว
เดี่ยวและครอบครัวขยาย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองทั้งครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย  ใช้หลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนในแต่ละ
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ข้อ ตั้งแต่สอนแนะน า  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติตาม มีการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ  
ให้ก าลังใจ  ตั้งกฎกติกาให้ชัดเจน  ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยหน้าที่ของผู้ปกครองที่ตั้งใจอยาก
ให้นักเรียนเป็นเด็กและเยาวชนที่ดี สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2537) ที่กล่าวไว้ว่า  ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพล
ต่อการปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมด้านต่างๆให้แก่เด็กในครอบครัว  โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติ
เชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่โดยตรง  ดังนั้นถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก  
เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น  และสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ (2550) ที่กล่าวไว้ว่าพ่อ แม่ หรือหัวหน้าครอบครัวต้องท าตนเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  อบรมสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี  และบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา  ด้านผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.70 เป็นครอบครัวขยายที่ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก โดยกลุ่มดังกล่าวใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน   มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัว มีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านสังคม
และเศรษฐกิจ (พูนสุข ช่วยทอง, 2548) สมาชิกในครอบครัวได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝังด้านความ
ซื่อสัตย์มาจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกับเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย (2547) สังคมไทยมี
แบบอย่างของคนดีที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่น่าจะน ามาเป็นแบบอย่างอย่างหลายท่าน ได้แก่     
พันท้ายนรสิงห์ ผู้ยอมสละชีพเพ่ือรักษากฎให้เป็นกฎที่ถูกต้อง ชาวบ้านบางระจันในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สละชีพเพ่ือรักษาเอกราช เป็นบทสอนความจงรักภักดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยอัน
เกินก าลังและเหนือความคาดหมายของกลุ่มชน  ซึ่งแสดงออกถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อชาติ  ซึ่ง
ชาวไทยประทับใจจนถึงทุกวันนี้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย 
(2547) จากการศึกษานี้ก็คือ การใช้แรงงานของสมาชิกครอบครัวในการท างานเกษตรกรรมสมัยก่อน
ได้ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน  เรียนรู้ที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกันในสิ่งจ าเป็น และมีการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน   ในสมัยก่อนยังไม่มีบรรยากาศของการแข่งขันด้านวัตถุมากเท่ากับใน
ยุคปัจจุบัน  ครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรจึงไม่ต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้สิ่งอ านวยความ
สะดวกเท่ากับเกษตรกรในสมัยปัจจุบันคนจึงมีความสามารถด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ได้เข้มข้นกว่า  
นักเรียนจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่จากครอบครัวไทยสมัยก่อน หล่อหลอม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่หลากหลายจากสมาชิกภายใน
ครอบครัว สอดคล้องกับค ากล่าวของสุมน  อมรวิวัฒน์ (2546) ที่กล่าวไว้ว่าครอบครัวไทยสมัยก่อนมี
ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ ปู่ ยา ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกหลาน อยู่รวมกันในบ้านเรือนที่
ขยายออกไปแต่ละหลังมีชานเรือนเชื่อมโยงเพ่ือไปมาหาสู่กันหมู่บ้านหนึ่ง ๆ เป็นกลุ่มชุมชนวงศาคณา
ญาติ ดังนั้น ทารก เด็ก เยาวชนจึงได้รับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมและได้รับการถ่ายทอดวิถีด าเนิน
ชีวิตจากผู้ใหญ่ ทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และผู้ใหญ่ เพ่ือน พ่ีน้อง ที่คบหาสมาคมกันในชุมชน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย (2547) ครอบครัวขนาดใหญ่หรือ
ครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายรุ่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนคุณธรรมความซื่อสัตย์และ
การเลียนแบบที่ดีจากตัวอย่างของคนรุ่นก่อนได้มาก  ทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ท้ัง 6 ด้านแก่นักเรียนของผู้ปกครองในครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย   นักเรียนจะ
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ได้รับการอบรมสั่งสอน ทั้งดูแลเอาใจใส่และเป็นทั้งต้นแบบจากบุคคลที่เป็นสมาชิกภายในครอบครัว 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ที่สมบูรณ์ ท าให้สามารถอยู่
กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ปกครองที่เป็นสถาบันครอบครัวเดี่ยวควรศึกษาวัฒนธรรมของครอบครัวไทยสมัยเก่า 

อีกทั้งรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้าน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในด้านผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับนักเรียน 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนควรเพ่ิมบทบาททางสมาคมผู้ปกครอง ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียนในด้านผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ให้กับผู้ปกครองกลุ่มอาชีพค้าขาย เกษตกรและรับจ้าง และด้านผู้เรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปกครองกลุ่มอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจและรับจ้าง  

3. ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษารูปแบบการปลูกฝัง บทบาทการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน  และประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในหลากหลายวิธี  อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสนับสนุน พัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน
เพ่ือให้ได้เด็กและเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1 ควรศึกษาบทบาทของชุมชนมีส่วนช่วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์แก่นักเรียน 
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์แก่นักเรียนเชิงคุณภาพ 
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