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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โดยใช เ ทคนิ ค เดลฟาย และเพื่ อ พั ฒ นา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม คือ (1) กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาประกอบดวย กลุม
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน จํานวน 5 ทาน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จํานวน 5 ทาน และ (2) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า น ความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง ซึ่ง ประกอบดวย ครู จํานวน 1 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จากโรงเรียน
ชุมชนบานแวงใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3
ผลการศึกษาพบวา
1. การศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย น
สามารถนําเสนอไดเปน 5 ประเด็น ตามความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคการเรียนรู มุงหวังใหนักเรียนเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครู
เข า แถวตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง เพื่ อ รั บ สิ่ ง ของ เข า แถวตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง เพื่ อ ส ง งานตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ทํางานสงครูตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา แตงกายไดอยางถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียน และสทิ้งขยะลงในที่รองรับขยะ
1.2 กระบวนการเรียนรู จะตองจัดบรรยากาศใหเอื้อตอสภาพการเรียนรู ครูเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน ครูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและลงมือทํากิจกรรมอยางจริงจัง ครูจัดเตรียม
สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ครูจัดเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของ
นักเรียน ครูสงเสริมการจัดทําโครงการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ครูยกยอง
ชมเชย และใหกําลังใจแกผูเรียน ครูใหความสําคัญและสนใจตอผูเรียนอยางจริงจัง ครูทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูสึกและความตองการของผูเรียนและตอบสนองอยางมีเหตุผล และครูสงเสริมผู
ที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยตอหนาสาธารณะ
1.3 บทบาทของครู ครูควรมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมใหแกนักเรียนดังนี้ ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครู
ใหความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล ครูคอยอํานวยความสะดวก ชี้แนะ

และขอเสนอที่เปนประโยชนแกนักเรียน ครูจัดสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เอื้อตอการเรียนรู ครู
ปลูกฝงคานิยมที่ดีในดานความมีวินัยแกนักเรียน ครูสงเสริมการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น และครูติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
1.4 สื่อและแหลงเรียนรู จะตองมีการนําทรัพยากรดานสื่อและแหลงการเรียนรูมาใช
ในการเรียนการสอน ซึ่งสื่อและแหลงเรียนรูควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ สื่อมีคุณคาและความหมาย
ตอผูเรียน สื่อมีความเหมาะสมและทันสมัย สื่อและแหลงเรียนรูใกลเคียงกับประสบการณจริงของ
นักเรียน สื่อและแหลงเรียนรูสามารถหาไดในทองถิ่น แหลงการเรียนรูชวยใหนักเรียนตระหนัก
ยอมรับในวัฒนธรรมทองถิ่น
1.5 การติดตามและตรวจสอบ ครูจะตองประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการ
สังเกต ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการซักถาม ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวย
การใหลงมือปฏิบัติ ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง และนักเรียนประเมินผลตนเอง
เพื่อสะทอนความรูสึกและวิเคราะหผลงานของตนเอง
2. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยในรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู คาคะแนนเฉลี่ยโดยใชแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 หลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนเสมือนเบาหลอมที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาบานเมืองในปจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรูที่เนนทางดานพุทธิปญญาจะตองกระทํา
ควบคูไปพรอมๆ กับการเติมเต็มศักยภาพผูเรียนในดานทักษะปฏิบัติที่เชื่อมโยงสัมพันธกับระบบการ
อยูรวมกันระหวางผูเรียนกับชุมชน ผูเรียนจึงควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
สอดคลองเหมาะสมในแตละบริบท ดวยเหตุนี้เอง การจัดการศึกษา เพื่อชีวิตและสังคม สามารถตอบ
สนองสังคมไดโดยการสรางเสริมและปลูกฝงนักเรียนใหเปนผูที่มีวินัยในตนเอง ทั้งนี้ เพื่อชวยให
นักเรียนสามารถประพฤติ ปฏิบัติ ตนเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม สามารถควบคุมดูแล
ตนเอง และสังคมสวนรวมใหอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โรงเรียนเองก็สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ
เปนไปดวยความสงบเรีย บร อย และนัก เรียนก็สามารถศึ กษาเลาเรี ยนไปด วยความราบรื่น การ
ปลูกฝงจริยธรรมที่ ดีใหแกนักเรียนเพื่อประพฤติตนในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ยอมจะชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี และมีความเปนพลเมืองที่สมบูรณของประเทศ (กาญจนา ศรีกาฬสินธุ.
2544 : 8) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อวา “มนุษยเปนเวไนยสัตว” หมายความ
วา มนุษยเปนสัตวโลกที่ สามารถฝกได สามารถใชสมองอันล้ําเลิศนําพาความเปนผูที่มีใจสูง รูดี รู
ชั่ว สามารถคิดพินิจ พิเคราะห ประเมินคาและกําหนดทางเลือกได ดังนั้น กระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางมีคุณคา และความหมายจําเปนที่ตองเขาใจและเขาถึงหลักแหงการ
เรียนรู (สุมน อมรวิวัฒน. 2542: 8-17) ดังนี้
1. มนุษยอยูในฐานะที่เปนเอกัตบุคคลและฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ตองอยูรวมกับผูอื่น
ตามหลั ก กั ล ยาณมิ ต ร การเรี ย นรู ที่ ไ ด ผ ลเกิ ด จากที่ ผู ส อนได รู จั ก ผู เ รี ย นแต ล ะคนทั้ ง ทางด า น
บุคลิก ลักษณะนิสัย ความรูสึกนึกคิด ความถนัด ผูสอนตองมุงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ
2. มนุษยเปนเวไนยสัตว สามารถไดรับการอบรมสั่งสอน ฝกฝน บมเพาะนิสัย มุงเนนให
ผูเรียน ทําความเขาใจในธรรมชาติและการเจริญเติบโตทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
3. มนุษยมีภาวะทางสติปญญามาแตกําเนิด ถึงแมวามนุษยจะมีความแตกตางกันบาง ก็ยอม
จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู
4. การเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย มี ลั ก ษณะเป น องค ร วมของรู ป กั บ นาม การเรี ย นรู เ ป น ไปตาม
พัฒนาการของชีวิต
5. การเรียนรูของมนุษยมีแกนหลัก 3 แกน คือ ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนหลักและแนว
ปฏิบัติที่บูรณาการตามหลักการเรียนรูของไตรสิกขา การเรียนการสอนจึงมิใชการเนนที่ถายทอด
ความรูที่เปนเนื้อหาเทานั้น หากแตรวมถึงทักษะการปฏิบัติและการวิเคราะห เพื่อประเมินผลของการ
ปฏิบัติดวย
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6. การพัฒนาปญญา ตองพัฒนาโดยการแสวงหาความรู (สุตมยปญญา) การฝกฝนคนคิด
(จินตมยปญญา) และการฝกฝนตนเอง (ภาวนามยปญญา)
กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู เพื่อ
พัฒนา คนใหมีความสมบูรณครบถวนถึงพรอมดวยความรู ปญญา ทักษะกระบวนการ และคุณธรรม
นั้ น ควรจั ด การศึ ก ษาแบบองค ร วมตามหลั ก ไตรสิ ก ขา ซึ่ ง จะช ว ยเหนี่ ย วนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ยกระดับจิตและสติปญญา สามารถประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการงาน การดําเนินชีวิต
เปนไปอยางปกติสุข
ปญหาจากสภาพสังคมไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เชน อุบัติเหตุที่เกิดจากการไมเคารพกฎ
จราจร การเรียนลมเหลวเนื่องจากไมตรงตอเวลาหรือหนีเรียน ความสกปรกเนื่องจากการทิ้งขยะไม
เปนที่ เปนตน สภาพความออนแอทางดานวินัยยอมสงผลสูระบบสังคม ความหยอนยานของวินัยนํา
ไปสูการพัฒนาความลมเหลวของความเปนผูมีระเบียบวินัย สังคมเกิดการพัฒนาไดอยางลาชาและ
เปนไปในทิศทางที่สะเปะสะปะ หากนักเรียนคือผูที่เปนสวนหนึ่งของสังคมและเปนทรัพยากรบุคคล
ของ ชาติในปจจุบันและอนาคตขาดความมีวินัยแลว ระบบสังคมก็ยอมเกิดความวุนวายและขาดแรง
ขับ เคลื่อนสูความเปนมนุษย
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้น ครูจะตองเขาใจวาเด็ก
มีการรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยูกับการ
พั ฒ นาทางด า นสติ ป ญ ญาของบุ ค คล ขั้ น ของการพั ฒ นาจริ ย ธรรมในเด็ ก ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
สามารถ แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมจากบุคคลอื่น (Heteronomous morality)
ระยะนี้พบ ไดในเด็กชวงอายุกอน 8 ป ลักษณะที่สังเกตเห็น คือ เด็กจะเอาตนเองเปนศูนยกลาง
(Egocentrism) เด็กจะยึดกฎเกณฑตายตัวผิดก็คือผิด เด็กในระยะนี้จะแสดงความเคารพเชื่อฟงพอ
แมหรือผูใหญโดยไมมีขอโตแยงใดๆ เด็กสามารถพิจารณาตัดสินความดีและไมดีอันเกิดจากการ
กระทําและรับเอาคําสั่งสอนเหลานั้นมาประพฤติปฏิบัติได และระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมจากตนเอง
(Autonomous morality) ระยะนี้พบไดในเด็กอายุ ประมาณ 9-12 ป ลักษณะที่สังเกตเห็น คือ การมี
ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน การตัดสินทางจริยธรรมของเด็กมีความคิดเปนของตนเอง มีเหตุผลที่จะ
คํานึงถึงสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมของการกระทํา เด็กสามารถเขาใจเจตนาและแรงจูงใจของบุคคลอื่น
เขาใจเหตุผลมากกวาหนึ่งอยางโดยการดูจากเจตนาของการกระทํา (Piaget. 1948)
จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ควรไดรับการเสริมสรางแกเด็กตั้งแตเยาววัย เพื่อใหมีความประพฤติ ระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม สามารถสรางความงอกงามใหเกิดแกการเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น ครู ผูปกครอง
และผูที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ระดั บ จึ งต องใหค วามสนใจ และเล็ง เห็ น ความสํา คั ญ ต อ การพั ฒ นาทางดา น
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของสังคมโดยรวม เปนสิ่งควรไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตเด็ก การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานี้ อาจสามารถพัฒนาใหผูเรียนไดเติมเต็มทั้งในสวนที่เปนความรูควบคูไปกับจริยธรรม
อันดีงาม เพราะกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กเกิดจากปจจัยภายในและปจจัย
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ความมุงหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิคเดลฟาย
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5
ความสําคัญของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะไดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และทราบระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) ประชากรที่ใชในออกแแบบรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
2) ประชากรที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความ
มีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนัก เรีย นระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาประกอบดว ย กลุม ผูเ ชี่ ย วชาญด า นการสง เสริ ม จริ ย ธรรมใน
โรงเรียน จํานวน 5 ทาน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
จํานวน 5 ทาน
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จากโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน
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2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน โดย
ใชเทคนิคเดลฟาย
ตัวแปรตน คือ การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ระยะที่ 2 พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัย
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินยั
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนที่ความเขาใจในเหตุผลของ
ความถูกตอง การปฏิบัติในทางที่ถูก ที่ควร ดีงามและเหมาะสมตามกฎเกณฑของสังคม
2. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกโดยการสามารถบังคับ ควบคุม
ตนเอง ใหแสดงพฤติกรรมและประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม สม่ําเสมอจากปจจัยภายใน
ตนเอง ปฏิบัติตามคําบอกกลาวของครู เขาแถวเปนระเบียบ ทํางานเปนระเบียบ และสามารถ
แนะนําใหเพื่อนปฏิติตามระเบียบ
3. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ในทางที่ถูก ที่ควร ดีงามและเหมาะสม โดยการปฏิบัติตามคําบอกกลาวของครู เขาแถวเปนระเบียบ
ทํางานเปนระเบียบ และสามารถแนะนําใหเพื่อนปฏิบัติตามระเบียบ
4. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย หมายถึง การจัดการ
เรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยแบบกลุมสัมพันธ 6
กิจกรรม ซึ่งมีจํานวนนักเรียนในกลุมประมาณ 6-8 คน โดยในการปฏิบัติกิจกรรมสมาชิกในกลุมมีการ
วางแผน แบงหนาที่กันทํา เสนอความคิด และบอกความตองการของตนเองในการปฏิบัติ กิจกรรม
ผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาที่กัน ชวยเหลือกันและแกปญหารวมกัน โดยมีกระบวนการในการจัด
ประสบการณหรือกิจกรรมตอเนื่องเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นปฏิบัติ และ ขั้นสรุป
4.1 ขั้นนํา เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยการสนทนาซักถาม แนะนําสถานที่ และ/หรือ
วัสดุอุปกรณเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจรวมกิจกรรม
4.2 ขั้นปฏิบตั ิ เปนขั้นที่นักเรียนไดเรียนรูในสถานการณจริงและลงมือปฏิบัติจริงกับสือ่
วัสดุ อุปกรณตางๆ โดยมีการวางแผนแบงหนาที่กันทํา กอนจะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
และ กิจกรรมบทบาทสมมุติในสถานการณจาํ ลอง ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะจัดเปนกลุม มีจํานวนเด็ก
ในกลุมประมาณ 6-8 คน ครูมีบทบาทในการกระตุนความคิดและอํานวยความสะดวกใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจกรรม เสนอความคิดเห็น บอกความตองการหรือรูปแบบการนําเสนอที่ตนเองตองการ
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4.3 ขั้นสรุป นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอการแสดงบทบาทสมมุติ และ เลาถึงการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนภายในกลุม การวางแผนแบงหนาที่กัน บอกปญหาหรืออุปสรรคที่พบ
และวิธีการแกปญหา
5. แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย หมายถึง แบบวัดการแสดงออกและการ
แกปญหาของนักเรียนในสถานการณตางๆ มีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก ซึ่งแตละ
ตัวเลือกจะมีคะแนนตั้งแต 1-3 คะแนน
4. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชน
บานแวงใหญ อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมี
วินัยของนักเรียน โดยใช
เทคนิคเดลฟาย

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมีวินัย
1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู
2. ดานกระบวนการเรียนรู
3. ดานบทบาทของครู
4. ดานสื่อและแหลงเรียนรู
5. ดานการติดตามและตรวจสอบ
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัย

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ดานความมีวนิ ัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน ดังนี้

1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1.1 ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนคําที่ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ พฤติกรรม และ จริยธรรม ซึ่งมีผู
ใหความหมายแตกตางกันออกไป
1.1.1 ความหมายของพฤติกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (583-584) ไดกลาววา พฤติกรรม คือ การ
กระทํ า หรื อ อาการที่ แ สดงออกทางกล า มเนื้ อ ความคิ ด และความรู สึ ก เพื่ อ ตอบสนองต อ สิ่ ง เร า
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2524 : 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นและเปนไปในทาง
เดี ย วกันว า เป นการกระทํ าของบุ ค คลที่ แสดงออกมาเพื่อตอบโต หรื อตอบสนองต อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
สถานการณใดสถานการณหนึ่งที่สามารถสังเกตได กมลรัตน หลาสุวงษ (2526 : 112) กลาววา
พฤติกรรมเปนการกระทําหรือกิจกรรมทุกอยางของมวลมนุษยที่เปนการแสดงออก สามารถสังเกตได
และบางครั้งไมสามารถสังเกตไดเนื่องจากถูกควบคุมไมใหแสดงออกมา
เพจ โทมัส และมารแชล (บุศรินทร สิริปญญาธร. 2541 : 11 ; อางอิงจาก Page, Thomas
& Marshall. 1977 : 314) ไดใหความหมายของพฤติกรรมทางสังคมไววา พฤติกรรมทางสังคม
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากกลุมบุคคล ที่ควบคุมโดยองคกร
ทางสังคม หรือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อพยายามมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น
คอลลินสและแอชมอร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2528 : 222 ; อางอิง
จาก Collins & Ashmors. 1970 : 50) ไดใหความหมายของพฤติกรรมความรวมมือ ไววา หมายถึง
การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการกระทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค สอดคลองกับลินดเกรนและฮารเวย (Lindgren & Harvey. 1981 : 433) ที่ไดกลาววา
ความรวมมือ หมายถึง การกระทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Roger.1994 : 1) กลาวถึงการดํารงชีวิตและ
ธรรมชาติของมนุษยจะมีการรวมมือกัน ซึ่งเปนหัวใจของการติดตอสื่อสารระหวางบนโลกอันกวาง
ใหญนับวาพฤติกรรมความรวมมือเปนพฤติกรรมที่สรางขอบเขต คุณคาและความกาวหนาใหมนุษย
เปนหัวใจสําคัญของการมีปฏิสัมพันธตอกัน เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมของคนลวนแตเปนพฤติกรรมความรวมมือทั้งสิ้น
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อาจกลาวไดวา พฤติกรรมเปนอากัปรกิริยาทั้งมวลของมนุษยที่เราสามารถสังเกตไดดวย
ประสาทสัมผัส ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทั้งที่รูตัว และไมรูตัว เชน การเดิน การนั่ง การนอน
อารมณ ซึมเศรา โกรธ สนุกสนาน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายในซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ บุคคลมีอยูภายในจิตใจของตนเอง บุคคลอื่นยากแกการที่จะรูได เชน การตัดสินใจ การ
คิด การเขาใจ ฯลฯ และ พฤติกรรมภายนอกซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาแลวผูอื่นสามารถสังเกต
ได เชน การพูด การหัวเราะ การรองไห ฯลฯ (ไพบูลย เทวรักษ. 2529 : 4-6) มนุษยจะแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ หรือกิ จกรรมที่ไดรั บ ผิดชอบ เพื่อใหบรรลุผ ลสําเร็จตามที่ คาดหวัง
(ทิพย ดวงวิไล. 2532 : 3; สุรัตน ศรีเดชา. 2532 : 2) สอดคลองกับ นิตยา พูลทอง (2535 : 10) ที่
กลาววา พฤติกรรมเปนการกระทําหรือการแสดงออกของมนุษยที่ปรากฏออกมา เพื่อวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งการ แสดงออกหรือการกระทํา ดังกลาวนี้จะมีกระบวนการของสิ่งตางๆ ที่
เกี่ยวของกํากับอยูภายในตัวของ บุคคลนั้นๆ เสมอ
จากแนวคิดดังกลาว พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงออก
ถึงความรูสึก ความคิด เพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเอง ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาไดดวยการสังเกต
1.1.2 ความหมายของจริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (214) ไดกลาววา จริยธรรม คือ ธรรมที่เปน
ขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมหรือกฏศีลธรรม ทานพุทธทาส อินทปญญา (2514 : 17) กลาววา
จริยธรรมหรือศีลธรรมนั้น ไดแก ระเบียบที่มุงปฏิบัติเพื่อใหเกิดความผาสุก เนื่องดวยคนสวนใหญได
บัญญัติขึ้นตามเหตุผลของมนุษยหรือความตองการของมนุษย จริยธรรมจึงเปนแนวทางที่เนนการ
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข (สาโรช บัวศรี. 2523 : 18)
พนัส หันนาคินทร (2523: 44) กลาววา จริยธรรม เปนความประพฤติอันพึงปฏิบัติตอตนเอง
ตอผูอื่นและตอสังคม ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง เกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของ
สังคม การที่จะพัฒนาใหเปนเชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ดังนั้น การปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมจึงตองประกอบกัน ทั้งทางความรูสึกทางจิตใจและการปฏิบัติทางกายอันสอดคลองกับ
ความรูสึกทางจิต
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 21) ใหความหมายของจริยธรรมวา เปนลักษณะทางสังคม
หลายลักษณะของมนุษย และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ ดวยลักษณะ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรม จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เปน
ลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยู ในสังคมนั้น พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบใหการสนับสนุนและ
ลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกของสังคม เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือพยายาม
กําจัดและผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร ฉะนั้น ผูมีจริยธรรม
สูง คือ ผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังนอย
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จริยธรรม จึงเปนคุณสมบัติของบุคคลที่สังคมคาดหวังใหเกิดแกมวลสมาชิกของสังคม เพื่อ
ความอยูรอดของสังคม (โพธิ์ทอง จิตออนนอม. 2529 : 12) แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม (จํานงค
อดิวัฒนสิทธิ์. 2541 : 1) สะทอนถึงคุณธรรมภายใน (ทิศนา แขมมณี. 2541 : 2) สามารถดํารงตน
ใหเหมาะสมแกฐานะ กาละเทศะ ภาวะ และเหตุการณปจจุบัน (พระธรรมญาณมุนี. 2531 : 103)
จริยธรรมเปนหลักความประพฤติที่อบรมกริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหผูประพฤติอยูใน
ครรลองศีลธรรมและคุณคาของจริยธรรมนั้น ชี้ใหเห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิตอยางมีระบบ
แบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม (ประภาศรี สีหอําไพ. 2540 : 17) มี
การปรับพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของความถูกตองดีงาม (Good. 1964 : 314)
สามารถวิเคราะหการกระทําผิดหรือถูกของบุคคลได (Brown. 1965 : 411) วาเปนความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดี เปนกฎเกณฑและมาตรฐานของพฤติกรรมในสังคม ซึ่งแตละบุคคลจะพัฒนาขึ้นมาจนกลายเปน
พฤติกรรมของตนเอง (Kohlberg. 1969 :3) จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณของมนุษยและเปน
หนาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑของการใหความรวมมือทางดานการจัดเตรียมสังคม
พระราชวรมุนี (2523 : 10) กลาววา จริยธรรม คือ สิ่งที่ไดทําในทางวินัยจนเกิดความเคยชิน
ขึ้นมามีพลังใจ มีความตั้งใจแนวแน มีความประทับใจเรื่องจริยธรรม ตองอาศัยปญหา ปญญาอันเกิด
จากความศรัทธาเชื่อถือผูอื่น ในบางครั้งจริยธรรมก็เกิดโทษเมื่อไมมีปญญากํากับ
จากแนวคิดดังกลาว จริยธรรม จึงหมายถึงหลักการหรือกฏเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อการอยูรวมกันตามสิ่งที่เชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม สังคมโดยรวมพึงปรารถนาและใหการยอมรับ
1.1.3 ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดมีนักการศึกษาบางทานไดใหความหมายชัดเจน
พอ สมควร กรมวิชาการ (2523 : 3) กลาววา เปนพฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจจะกระทําถูก
หรือ ผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับอิทธิพลของความเขาใจในเหตุผลของความ
ถูกตอง ดีงาม และความพึงพอใจที่จะนําจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 3) กลาววา เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมนิยม
ชมชอบ หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมฝาฝนในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเปนสิ่งที่สังคม
ใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้นสงผลโดย
ตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม
โกวิท ประวาลพฤษ (2529 : 20-21) กลาววา เปนการแสดงพฤติกรรมที่ดีงามในทุกโอกาส
จนกลายเปนบุคลิกของบุคคล การปฏิบัติตามเหตุผลดวยความยินดีและพึงพอใจจนเชื่อมั่นอยาง
แนวแน ปฏิบัติอยางคงเสนคงวาในทุกโอกาส
จากแนวคิดดังกลาว พฤติกรรมเชิงจริยธรรม จึงหมายถึง ลักษณะที่บงบอกถึงการประพฤติ
ตามกฎเกณฑของสังคม ที่มีผลตอตนเองและสังคมใหเกิดความสงบสุข
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1.2 องคประกอบของจริยธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 2-3) ไดกลาวถึงจริยธรรมของมนุษยไวดวยกันวา ประกอบ
ไปดวยความรูเชิงจริยธรรม เจตคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
สามารถ สรุปเปนรายละเอียดไดดังนี้
1. ความรูเชิงจริยธรรม คือ การมีความรูวาในสังคมของตนนั้นถือวาการกระทําชนิดใดดี
ควร กระทํา และการกระทําชนิดใดเลว ควรงดเวน ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
หรือไมมากนอยเพียงใด ปริมาณความรูเชิงจริยธรรมหรือความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมนี้ขึ้นอยูกับ
อายุ ระดับการศึกษาและพัฒนาการทางสติปญาของบุคคลดวย ความรูทางดานกฏเกณฑ ทาง
สังคมและ ศาสนาสวนใหญ เด็กจะเริ่มเรียนรูไดตั้งแตแรกเกิดโดยเฉพาะในชวงอายุ 2-10 ป จะไดรับ
การ ปลูกฝงคานิยมเหลานี้เปนพิเศษ
2. เจตคติเชิงจริยธรรม คือ ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต า งๆ ว า ตนชอบหรือ ไม ช อบลั ก ษณะนั้น ๆ เพีย งใด เจตคติ เ ชิง จริ ย ธรรมของบุค คลสว นมากจะ
สอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้นๆ แตบางคนในสถานการณที่ปกติ อาจมีเจตคติที่แตกตางไปจาก
คานิยมของสังคมก็ได เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายอยางกวางขวางกวาความรู
เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะเจตคติเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติที่ใชในการทํานายพฤติกรรมไดอยาง
แมนยํากวาการใชความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมของบุคคล
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลใชเหตุผลที่จะเลือกกระทําหรือไมกระทําอยางใด
อยางหนึ่ง เหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล
การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทําใหทราบวาบุคคลผูมีจริยธรรมในระดับแตกตางกันอาจจะมีการ
กระทําที่คลายคลึงกันได และบุคคลที่กระทําเหมือนกัน อาจมีเหตุผลเบื้องตนในการกระทําและระดับ
จริยธรรมที่แตกตางกันได
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรืองดเวน
การแสดงพฤติกรรมอันฝาฝนกฏเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่
สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ ของจริยธรรม ทั้งนี้เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของ
บุคคลนั้น สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของคนในสังคม
เจียมจิต บุญรักษ (2534 : 10) ไดจําแนกองคประกอบของจริยธรรมออกเปน 3 อยาง คือ
1. องคประกอบทางปญญา คือ สวนที่เปนความรู ความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ซึ่งเปนความรูความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยกพฤติกรรม
ที่ดี ที่ถูก ที่ควร ออกจากพฤติกรรมที่ไมดี ไมถูก ไมควร มโนทัศนอื่นที่ใชเรียกองคประกอบสวนนี้
ไดแกความคิดทางจริยธรรม (Moral thougth) คานิยมทางจริยธรรม (Moral value) ความเชื่อทาง
จริยธรรม (Moral judgment) การใหเหตุผลทางจริยธรรม (Moral reasoning) และความรูความเขาใจ
ทาง จริยธรรม (Moral cognition)
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2. องคประกอบทางอารมณ คือ ความรูสึกหรือปฏิกิริยาที่มีตอลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริ ย ธรรมว า ตนชอบหรื อ ไม ช อบเพี ย งใด ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะสอดคล อ งกั บ ค า นิ ย มในสั ง คมนั้ น
องคประกอบในดานนี้มีความหมายกวางกวาความรูความเขาใจเชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะรวมทั้ง
ความรูและ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ เขาดวยกัน และองคประกอบดานนี้ยังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได
มโนทัศนที่ใช เรียกแทนองคประกอบนี้ ไดแก เจตคติทางจริยธรรม (Moral attitude) ความรูสึกทาง
จริยธรรม (Moral feeling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม (Moral reaction)
3. องคประกอบทางพฤติกรรม คือ พฤติกรรมหรือการกระทําที่บุคคลแสดงตอตนเอง ตอ
ผูอื่น และตอสิ่งแวดลอม เปนพฤติกรรมที่สามารถตัดสินไดวาดีหรือไมดี ถูกหรือผิด ควรหรือไมควร
ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลส ว นหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การกระทํ า หรื อ ไม ก ระทํ า พฤติ ก รรมใดจะขึ้ น อยู กั บ อิ ท ธิ พ ลของ
องคประกอบทั้งสองประการที่กลาวมาแลว พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญ
มากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้นสงผลโดยตรงตอความผาสุก
และความทุกขของสังคม มโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบนี้ ไดแก ความประพฤติทางจริยธรรม
1.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1. 3.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ทฤษฎีจิตวิเคราะหในเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของมนุษยที่ไดรับการกลาวอางและนําไป
ประยุกตใชอยูเสมอ คือ กลุมของฟรอยด (Freud) ซึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมตางๆ
การแสดงออกของมนุษยวาเกิดจากแรงผลักดันจากจิตใตสํานึก 3 สวน คือ
1. อิด (Id) เปนแรงขับภายในซึ่งเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตางๆ ตามความ
ตองการโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง เปนสภาวะที่ไรจริยธรรมเพราะไมเขาใจวาสิ่งใดควรหรือไมควร
เรียกไดวา เปนสัญชาตญาณที่แฝงเรนมากับตัวตนของมนุษยตั้งแตเกิดหรือกิเลสตัณหาที่มันเปนตัว
ตองการแสวงหาเพื่อตนเอง
2. อีโก (Ego) เปนสวนหนึ่งของจิตที่ยับยั้งการแสดงพฤติกรรมตามความตองการของอิด
โดย ควบคุมจิตมิใหแสดงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับกฎเกณฑของสังคม อาศัยหลักแหงความจริง
ทําใหเกิดการยั้งคิดไตรตรองหาเหตุผลกอนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา
3. ซุเปอรอีโก (Super Ego) เปนสวนหนึ่งของจิตที่เกี่ยวกับการรับรูทางคุณธรรมและกระตุน
ใหมนุษยไดแสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม สวนซุเปอรอีโกจะเปนสวนที่ไปกระตุนเตือนให
อิด ละทิ้งความไมถูกตอง สิ่งที่ไมควรกระทํา และสนับสนุนใหอีโกเปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทาง
ที่ถูกตองเหมาะสม
และในทฤษฎีของฟรอยดนี้ ไดแบง “จิต” ออกเปน 3 ระดับ คือ
1. จิตในสํานึก (Conscious) ไดแก จิตที่อยูในการควบคุมบังคับของบุคคล จิตที่ควบคุม
พฤติกรรมไดแสดงออกมาในทิศทางที่ถูก ที่ควร รวมทั้งอารมณ ความตองการ และความปรารถนา
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2. จิตใตสํานึก (Subconscious) หรือจิตกอนสํานึก เปนจิตที่คาบเกี่ยวระหวางจิตในสํานึก
และ จิตใตสํานึก มีทั้งความวิตกกังวล ความขัดแยง และการใชกลไกปองกันตนเอง เพื่อลดความ
กดดัน หรือความเครียดใหเบาบางลง
3. จิตไรสํานึก (Unconscious) เปนจิตที่เหมือนสวนที่จมน้ําของกอนน้ําแข็ง ไมอยูในความ
สํานึกของตน (ego) แตจะแอบแฝงอยูในตนที่เปนรากเหงาของตน คือ id จิตไรสํานึกนี้จะมีอิทธิพล
ผลักดันพลังงานที่เรียกวา Libido ไดแก ความรูสึกทางเพศ ความตองการมีชีวิตอยู และความกาวราว
ใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมภายนอกของมนุษย
นั ก จิ ต วิ ท ยาตามทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห มี ค วามเชื่ อ ว า ผู ป กครองหรื อ ผู ที่ ใ กล ชิ ด เป น บุ ค คล
แวดลอมที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตอบุตร
หลาน โดยการใหรางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือในการปลูกฝงและพัฒนาใหถึงระดับอีโก วิธีการ
เรียนรูทางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เด็กจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ จากผูใหญที่ควบคู
มากับวิธีการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตเยาววัย ทําใหเด็กไดรับการหลอหลอมตามแบบบุคลิกภาพ คานิยม
และมาตรฐานจริยธรรมในสังคม จนกระทั่งยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของสังคมได เมื่อ
จริยธรรมไดรับการปลูกฝงและพัฒนาจนถึงระดับซูเปอรอีโกแลว เด็กจะรูสึกผิดเมื่อตนเองกระทํา
ไมถูกตอง และยอมรับการถูกลงโทษและจะมีความรูสึกชื่นชมตนเองเมื่อปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
จริยธรรม
1.3.2 ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีเงื่อนไข
ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีเงือ่ นไขการกระทําไดรับการอธิบายโดย บี เอฟ สกินเนอร (B.F.
Skinner, 1904-1990) วา พฤติกรรมของคน เรานั้นมีผลจากการกระทําเปนสิ่งกําหนด พฤติกรรมใด
ก็ตามเมื่อกระทําแลว ผูท ี่กระทําจะไดรับผลในทางบวก เรียกวา การเสริมแรง (Reinforcement)
พฤติกรรมนั้นก็จะไดรับการตอบสนอง และเกิดขึ้นซ้ําบอยมากขึ้น และพฤติกรรมใดที่กระทําไปแลว
ผูกระทําไดรับผลกระทําในทางลบพฤติกรรมนั้นก็จะลดลง การเสริมแรงมี 2 ประเภทคือ
1.การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เปนการกระทําชนิดหนึ่งที่ทําใหเกิดความ
พึงพอใจกับผูเรียนและความพึงพอใจนั้นทําใหเกิดการตอบสนองทีต่ อ งการมากครั้งขึ้นหรือตอบสนอง
อยางเขมขนขึน้ เชน การใหอาหาร คําชมเชย ของขวัญ ฯลฯ
2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เปนการพยายามทําใหเกิดการตอบสนอง
เพิ่มขึ้น หรือเขมขนขึ้น โดยการกําจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคออกไป เชน การกําจัดเสียงดัง การลด
การลงโทษ การลดการดุดา เปนตน
เมื่อนําทฤษฎีการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขมาใชเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
แลว สามารถกําหนดเปนแนวทางได 2 ประการ คือ
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1. ถาตองการที่จะใหผูกระทําปฏิบัตติ ามจริยธรรมที่พึงประสงค ก็ควรใหการเสริมแรงในทาง
บวก เชน การยกยอง การชมเชย การใหรางวัล การใหความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
2. ถาตองการใหผูกระทําควบคุมตนเองโดยการลดพฤติกรรมที่สังคมไมพึงประสงคก็ใหแรง
เสริมทางลบ เชน การตําหนิติเตียน การวากลาวตักเตือน การลงโทษ การลดสถานภาพทางสังคม
1.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของมนุษยของเพียเจต (Piaget. 1948) เชื่อวาพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษยขึ้นอยูกับความฉลาดในการที่รับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคม
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยูกับการพัฒนาทางดานสติปญญาของบุคคล เพียเจตได
ศึกษาเหตุผลการตัดสินใจของเด็ก และไดแบงขั้นของการพัฒนาจริยธรรมออกเปน 2 ขั้น คือ
1. ระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมจากบุคคลอื่น (Heteronomous morality) ระยะนี้พบไดในเด็ก
ชวงอายุกอน 8 ป ลักษณะที่สังเกตเห็น คือ เด็กจะเอาตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) เด็กจะ
ยึดกฎเกณฑตายตัวผิดก็คือผิด เด็กในระยะนี้จะแสดงความเคารพเชื่อฟงพอแมหรือผูใหญ โดยไมมี
ขอโตแยงใดๆ เด็กสามารถพิจารณาตัดสินความดีและไมดีอันเกิดจากการกระทํา และรับเอาคําสั่ง
สอนเหลานั้นมาประพฤติปฏิบัติ
2. ระยะเด็กยึดหลักจริยธรรมจากตนเอง (Autonomous morality) ระยะนี้พบไดในเด็กอายุ
ประมาณ 9-12 ป ลักษณะที่สังเกตเห็น คือ การมีความสัมพันธกับกลุมเพื่อน การตัดสินทางจริยธรรม
ของเด็กมีความคิดเปนของตนเอง มีเหตุผลที่จะคํานึงถึงสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมของการกระทํา
เด็กสามารถเขาใจเจตนาและแรงจูงใจของบุคคลอื่น เขาใจเหตุผลมากกวาหนึ่งอยางโดยการดูจาก
เจตนาของการกระทํา
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจตไดรับการแผขยายออกไป โคลเบิรก
(Kohlberg. 1976 : 32) จึงไดนําแนวคิดนี้มาทําการศึษาตอ เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนของการพัฒนา
ทางจริยธรรมโดยใชเหตุผ ลเชิ งจริย ธรรม โคลเบิรกมีค วามเชื่อวา การใช เหตุ ผ ลเชิ งจริยธรรมมี
ความสัมพันธกับการบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมพรอมกับการพัฒนาดานอื่นๆ ดวย ระดับอายุของ
เด็กจึงมีความสัมพันธอยางมาก ลําดับขั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมที่โคลเบิรกกลาวไวมีทั้งหมด 6 ขั้น
(Stipek. 1993) ดังนี้
1. ระดับกอนเกณฑ (Preconventional level) เปนระดับที่เด็กยึดตนเองเปนศูนยกลางในการ
คิดและตัดสินใจที่จะลงมือกระทํา หรือแสดงพฤติกรรมออกมาโดยคิดถึงแตประโยชนสวนตนเปนหลัก
ตามแตละสังคมโดยมีผูใหญเปนผูกําหนดกฎเกณฑ
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment or obedience orientation)
เด็กจะตัดสินการกระทําวาดีหรือไมดีจากผลของการกระทํา และยอมรับเพื่อกระทําตามคําสั่งของผูที่มี
อํานาจ หรือใหคุณใหโทษแกตนเอง เพราะกลัววาจะไดรับความเจ็บปวด เด็กจะคอยสังเกตดูวาถาสิ่ง
ที่ไมดี ผูใหญจะไมเห็นดวย อาจโดนดุดาหรือทําโทษ พฤติกรรมแบบนี้พบไดในเด็กชวงอายุ 2-7 ป
โดยเฉลี่ยแลวเด็กในวัยกอนเขาเรียน หรืออนุบาลศึกษาจะสามารถใหเหตุผลทางจริยธรรมไดในขั้นนี้
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ขั้ น ที่ 2 หลั ก การเลื อ กกระทํ า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตนเอง (Naive
instrumental hedonism) เด็กถือวาการกระทําที่ถูกตองคือการกระทําที่สนองตอบตอความตองการ
และทําใหตนเกิดความพึงพอใจ ความสัมพันธกับผูอื่นเปนไปในลักษณะของการโตตอบซึ่งกันและกัน
ชวยกัน ไปชวยกันมา มีสวนรวมที่เทาเทียมกัน พฤติกรรมแบบนี้พบไดในเด็กชวงอายุ 7-10 ป เด็ก
ในวัย นี้จะสามารถสังเกตไดวา ถาเขาทําอะไรซึ่งเปนสิ่งที่ดี เขามักจะมีขอแมหรือขอเรียกรอง เชน
“ถาหนูไม สงเสียงดังในชั้นเรียน ครูตองเลานิทานใหหนูฟงนะคะ” ฉะนั้น ถาตองการใหเด็กในวัยนี้ทํา
อะไรหรือไมทําอะไร ก็จะตองพยายามใหสิ่งที่เขาตองการตอบแทน (กีรติ ศรีวิเชียร. 2524 : 18)
2. ระดับตามเกณฑ (Conventional level) เปนระดับที่เด็กสามารถเรียนรูและกระทําตามกฎ
เกณฑตางๆ หรือสิ่งที่คาดหวังของครอบครัวและสังคม บุคคลที่มีจริยธรรมในระดับนี้ยังตองการการ
ควบคุมจากภายนอก ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามความตองการของสังคม ซึ่งแบงเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 หลักการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ (Good-boy morality of maintaining good
relations approved by others) เด็กจะกระทําหรือปฏิบัติทุกทางเพื่อชวยเหลือและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
การทําให ผูอื่นพอใจและยอมรับตนเอง ขั้นนี้การตัดสินใจเชิงจริยธรรมเจตนามีความสําคัญมาก
พฤติกรรมแบบนี้พบไดในเด็กชวงอายุ 10-13 ป การทําโทษดวยการเฆี่ยนตีสําหรับเด็กที่มีปญหา
ดานความประพฤติ ในขั้นนี้ดูจะไมคอยมีความหมายเทาใดนัก การจัดทําปาย “คนดีวันนี้” หรือ “คน
ดี สัปดาหนี้” ไวที่มุมใดมุมหนึ่งของหองเรียน ดูจะมีความหมายมากตอการสงเสริมการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบของนักเรียน (กีรติ ศรีวิเชียร. 2524 : 19)
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม (Authority maintaining morality) เด็กเริ่ม
เห็นความสําคัญของกฎเกณฑและระเบียบตางๆ ยอมรับและปฏิบัติตามกฏเกณฑทางสังคมที่ตั้งไว
พฤติกรรมแบบนี้พบไดในเด็กชวงอายุ 13-16 ป การออกระเบียบกฎเกณฑใดๆ ขึ้นมาใหเด็กได
ปฏิบัติตาม โดยที่เด็กไมไดมีสวนรวมในการรางหรือกําหนดระเบียบอาจทําใหเด็กเกิดความรูสึกวา
เขาเปนสมาชิกคนหนึ่งที่มีสวนในการสรางสรรค (กีรติ ศรีวิเชียร. 2524 : 20)
3. ระดับเหนือเกณฑ (Postconventional level) เปนระดับที่การตัดสินพฤติกรรมจะเปนไป
ตามความคิดและเหตุผลของตนเองวามีความเหมาะสม ยึดหลักจริยธรรมสากล โดยไมคํานึงถึงกฎ
เกณฑของผูที่มีอํานาจหรือกลุมที่ยึดวามีคุณคา การตัดสินใจจะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสวนตัว ยึดถือ
คุณธรรมประจําใจ แบงเปน 2 ขั้น คือ
ขั้ น ที่ 5 หลั ก การทํา ตามคํ ามั่ นสั ญ ญาของสัง คม (Social-contract orientation)
พฤติกรรมของบุคคลจะยึดประโยชนและความถูกตองทางกฎหมาย กระทําในสิ่งที่สังคมหรือชุมชน
ยอมรับ เห็นความสําคัญของสวนรวมเปนหลัก เขาใจในสิทธิของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุม
ตนเองไดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎหมายทั้งหลายที่ทําไปเพื่อประโยชนของ
สังคม พฤติกรรมแบบนี้พบไดในเด็กอายุ 16 ปขึ้นไป
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ขั้นที่ 6 หลักการยึดหลักจริยธรรมสากล (Universal-ethical-principle orientation)
ขั้นนี้เ ปนขั้ นสูงสุ ด และเป นการตัดสินเชิงจริยธรรมของบุคคลโดยขึ้นอยูกับ หลักคุณธรรม ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน แสดงถึงการมีอุดมคติ มีหลักธรรมประจําใจ สามารถใช
มโนธรรมในการตัดสินการปฏิบัติทางจริยธรรม พฤติกรรมแบบนี้พบไดในวัยผูใหญ
โคลเบิรก (Kohlberg. 1969 : 394) อธิบายวา พัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมจะ
เปนไปตามขั้นที่ 1 ผานแตละขั้นไปจนถึงขั้นที่ 6 และจะไมสามารถกระโดดขามขั้นได เพราะการใช
เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นไป (ตารางที่ 1) จะเกิดขึ้นดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในขั้นที่ต่ํา
กว า อยูกอนแล ว เมื่อ บุ ค คลได รับ ประสบการณท างสังคมใหม ๆ หรื อสามารถทํ า ความเขา ใจใน
ความหมายขององคประกอบเดิมไดดีขึ้นตามลําดับ
ตารางที่ 1 พัฒนาการการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิรก
ขั้นการใหเหตุผล
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ
(อายุ 2-7 ป)
ขั้นที่ 2 หลักการเลือกกระทําเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตนเอง
(อายุ 7-10 ป)
ขั้นที่ 3 หลักการทําตามที่ผอู ื่นเห็นชอบ
(อายุ 11-13 ป)
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม
(อายุ 14-16 ป)
ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคํามัน่ สัญญาของสังคม
(อายุ 16 ปขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 หลักการยึดหลักจริยธรรมสากล
(วัยผูใหญ)

ระดับจริยธรรม
1. ระดับกอนเกณฑ (2-10 ป)
(ระดับต่ํา)

2. ระดับกอนเกณฑ (10-16 ป)
(ระดับกลาง)

3. ระดับกอนเกณฑ (16 ปขนึ้
ไป)
(ระดับสูง)

1.3.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา กฎเกณฑของสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาจริยธรรม แบนดูรา (Bandura. 1977) เปนนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่มีความคิดวา
จริยธรรม หมายถึง กฎ สําหรับการประเมินพฤติกรรม กฎนี้จะเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง
โดยการสังเกต การฟง การอ านจากแนวคิดของผูอื่น จากนั้นนํามาปรั บเปลี่ยนให สอดคลองกับ
ความเชื่อ และความคิดในเชิงประเมินที่จะนําไปสูการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทํา และนําไปสู
การควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว
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การเรี ย นรู ท างสั ง คมเกิ ด จากการเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกต (Observation) การเลี ย นแบบ
(Imitation) และการทําตามแบบอยาง (Modeling) การเรียนรูไมจําเปนตองมีการเสริมแรง แตความ
สําคัญของกระบวนการเรียนรูคือการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอื่นหรือพิจารณาการกระทําของผูอื่น
แลวสังเกตผลของการกระทําที่ตามมา การตัดสินทางจริยธรรมเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความถูกผิดของการกระทําตามกฎเกณฑตางๆ
นักจิตวิทยาการเรียนรูทางสังคมสรุปพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของมนุษยไดดังนี้
1. พัฒนาการทางจริยธรรม คือ การที่มนุษยพัฒนาพฤติกรรมและความรูสึกใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑที่สังคมกําหนดวาดีงามและถูกตอง มากกวาจะเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของการคิด
การเขาใจดวยสติปญญา
2. ตัวเสริมแรงหรือแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น มีพื้นฐานมาจากความ
ตองการทางสรีระหรือความตองการทางจิตใจของมนุษย ที่จะไดรับการยอมรับหรือรางวัลจากสังคม
3. พัฒนาการทางจริยธรรมมีความสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรม
4. ปทัสถานของจริยธรรมเปนมาตรฐานของจริยธรรมไดมาโดยการเรียนรูจากวัฒนธรรมของ
สังคม
5. สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ไดแก ตัวเสริมแรงทางบวกและทางลบ ตัวแบบ
พฤติกรรมที่มีอิทธิพล เชน พอแม ครู บุคคลที่มีอิทธิพลตอสังคมนั้นๆ
จริยธรรมของเด็กเกิดจากการเลียนแบบหรือเอาอยางแบบ ดังนั้น ตัวแบบจึงเปรียบเสมือน
พิมพที่จะกําหนดใหเด็กดีหรือไมดี แตโดยธรรมชาติแลวเด็กจะพยายามสังเกตตัวแบบในการกระทํา
อยางหนึ่ง ถาตัวแบบไดรับความสนใจ ไดรับประโยชนหรือความพึงพอใจดวยจึงตองยอมเลียนแบบ
ตัวแบบนั้น ตัวแบบอาจเปน พอ แม ญาติ เพื่อน ผูมีชื่อเสียง หรือแมกระทั่ง ครู อาจารย ถาหากเด็ก
ไดรับการเลียนแบบจากตัวแบบที่ดีแลว ประชากรของสังคมนั้นก็จะมีจริยธรรมดีดวย
1.3.5 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกที่สรางขึ้นโดยนักวิชาการของไทย ที่ไดมาจาก
การสรุ ป รวมผลการวิ จั ย ในประเทศไทย ผูที่ ส ร า งทฤษฎี ต น ไม จ ริย ธรรม คื อ ศาสตราจารย ดร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน โดยกลาววาลักษณะของทฤษฎีนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่เปนดอกและ
ผล สวนที่ เปนลําตน และสวนที่เปนรากแกว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2535 : 36-38)
สวนที่เปนดอกและผลบนตนไมแสดงถึงพฤติกรรมของคนดีและคนเกง และพฤติกรรมการ
ทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม สวนนี้จะเปนพฤติกรรมตางๆ ที่เขาลักษณะของความเปน
พลเมืองที่ดี เอื้อตอการพัฒนาประเทศ ผลที่ทําใหบุคคลแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมอันนาพึงปรารถนา
นี้มาจากสาเหตุทางจิตใจที่เ ปนสวนของลําตนตนไม ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ (1)
เหตุผลเชิงจิตวิทยา (2) มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง (3) ความเชื่ออํานาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม ถาตองการที่จะเขาใจอธิบาย ทํานายและพัฒนา
พฤติกรรม ชนิดใด จะตองใชจิตลักษณะบางดานหรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกันจึงจะไดผลดีที่สุด สวน
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ภาพที่ 2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม แสดงถึงจิตลักษณะพืน้ ฐาน และองคประกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2539 : 1)
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรมยังบงบอกวาการที่คนไทยจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยูใน
ระดับสูงจะตองประกอบไปดวยจิตลักษณะ 8 ประการ โดยแบงเปน จิตลักษณะสวนราก 3 ประการ
ไดแก (1) สติปญญา (2) ประสบการณทางสังคม และ (3) สุขภาพจิตกับจิตลักษณะที่เปนสวนของ
ลําตนหาประการ ไดแก (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) ลักษณะมุงอนาคต (3) ความเชื่ออํานาจภายใน
ตน (4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยม
1.4 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (2536 : 4) ไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน เพื่อปองกันปญหาดานจริยธรรมและการเสริมสรางจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน โดยเนนการปลูกฝงที่จิตใจ ยึดหลักสงเสริมใหบุคคลประพฤติตนเหมาะสมสอดคลองกับ
ความคาดหวังของสังคมไทยและอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยพิจารณาคุณลักษณะดานจริยธรรม
ของเด็กไทย และวิธีการอบรมบมนิสัยจากแนวคิด 3 แนวทาง คือ (1) วิถีชีวิตของสังคมไทย (2)
หลักจริยธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ และ (3) ทฤษฎีและ
ผลงานการศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวกับความเจริญงอกงามดานจริยธรรมของ
บุคคล
จุดมุงหมายของการพัฒนาจริยธรรมเด็กอายุ แรกเกิด -12 ป คือ ใหเด็กชวงอายุนี้ เปนคนดี
และเปน คนเกงที่มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ควร
พัฒนาพฤติกรรมและจิตลักษณะไปพรอมกัน (คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม. 2536 : 4-5) โดยแบงเปนชวงอายุ ดังนี้
เด็กอายุ แรกเกิด -5 ป ควรไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมและจิตลักษณะดังนี้
1. มีลักษณะของคนไทย
2. มีศาสนา
3. มีพฤติกรรมที่นําไปสูการเปนคนดีและคนเกงเมื่อโตขึ้น
4. มีความพรอมที่จะรับจริยศึกษา
5. มีความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิตดี และเรียนรูเกีย่ วกับคนรอบตัว
เด็กอายุ 5-10 ป ควรไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมและจิตลักษณะดังนี้
1. มีวัฒนธรรมไทย
2. เปนพุทธมามกะหรือศาสนิกชนที่ดีอื่นๆ ในเชิงการปฏิบตั ิ
3. มีพฤติกรรมที่นําไปสูการเปนคนดี และคนเกง และไมเปนปญหาแกสังคมเมื่อโต
ขึ้น
4. มีความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิตดี และมีประสบการณทางสังคมระดับกลุม
5. มีลักษณะจิตใจดานจริยธรรมขั้นตน ควบคุมตนเองไดบาง ตองการความสําเร็จ
และเชื่อวาทําดีไดดี

18
เด็กอายุ 10-12 ป ควรไดรบั การพัฒนาใหมีพฤติกรรมและจิตลักษณะดังนี้
1. มีวัฒนธรรมไทย
2. เปนพุทธมามกะหรือศาสนิกชนที่ดีอื่นๆ ในเชิงการปฏิบตั ิ และเขาใจหลักธรรม
ขั้นตน
3. มีพฤติกรรมของคนดี และคนเกง และไมเปนปญหาแกสังคม
4. มีความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิตดี และมีประสบการณทางสังคมระดับประเทศชาติ
5. มีลักษณะจิตใจดานจริยธรรมขั้นกลาง เริ่มมองการณไกล ควบคุมตนเองได
ปานกลาง ตองการความสําเร็จในการเรียนและการงานและเชื่อวาทําดีไดดี
คุณลักษณะตามชวงอายุเหลานี้ ควรไดรับการพัฒนาใหสัมพันธกับพัฒนาการดานอื่นๆ เชน
รางกาย สติปญญา และประสบการณทางสังคม ทําใหการพัฒนาตองกระทําอยางคอยเปนคอยไป
อยางตอเนื่องและเหมาะสมตามวัย
แนวทางหลักในการเลี้ยงดูเด็กที่สําคัญคือ ตองใหเด็กมีพัฒนาการรอบดานอยางตอเนื่อง
เหมาะสมตามวัยบนพื้นฐานของความตองการของเด็ก และคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน
การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยูกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ตั้งแตในวัยเด็กซึ่งการอบรมเลี้ยงดู
ทั่ ว ไปประกอบด ว ย 6 องค ป ระกอบหลั ก ด ว ยกั น (คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม. 2536 : 13) คือ
1. การออกคําสั่งใหเด็กทําตามหรือละเวนการกระทํา
2. การตรวจตราวาเด็กทําตามหรือไม
3. ถาเด็กทําอยางเหมาะสมก็ใหรางวัลและสงเสริม
4. ถาเด็กไมทําตามก็ตักเตือนแลวจึงลงโทษ
5. ใหเหตุผล เมื่อสั่ง เมื่อใหรางวัล และเมือ่ ลงโทษเด็ก
6. ผูอบรมเลี้ยงดูเด็กตองทําตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งตอหนาและลับหลังเด็ก
วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบตางๆ ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก การอบรมเลี้ยงดู
แบบใหพึ่งตนเอง เปนตน วิธีการอบรมเลี้ยงดูเหลานี้จะมีผลตอการพัฒนาจิตลักษณะของเด็ก (คณะ
อนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. 2536 : 13-15) ดังตอไปนี้
1. วิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กสองแบบรวมกัน คือ แบบรักสนับสนุนมากกับแบบใชเหตุผลมาก แต
ใชอารมณนอย หากใชควบคูกันแลวจะสงเสริมการพัฒนาใหเด็กมีจิตลักษณะหลายประการตาม
ทฤษฎี ตนไมจริยธรรมและยังเกี่ยวกับพฤติกรรมหลายดาน เชน พฤติกรรมการสรางภูมิตานทานการ
เสพติด สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอารมณมากกวาใชเหตุผลของผูใหญ จะทําใหเกิดสภาพทีเ่ ด็กไม
สามารถทํ า นายและควบคุ ม ผลดี แ ละผลเสี ย ที่จ ะเกิด กั บ ตนได จึ ง เป น ผลให เ ด็ ก เรีย นรู คุณ ธรรม
คานิยมอยางบกพรองและไมมั่นคง
2. วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ซึ่งควรควบคุมมากเมื่อเด็กอายุนอย แลวคอยๆ ลดการ
ควบคุมเด็กลงหรือเปดโอกาสใหเด็กไดฝกการควบคุมตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ จะสามารถพัฒนาความ
สามารถควบคุมตนเองของเด็กได สวนการบังคับขมขูใหเด็กทําหรือละเวนการทําสิ่งตางๆ มาก
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3. ควรใหความสนใจ เมื่อเด็กทําความดี เพราะความสนใจเปนรางวัลที่ใหแกเด็กประการหนึ่ง
แตไมควรใหความสนใจเมื่อเด็กทําผิด เพราะเด็กจะทําผิดมากขึ้น วิธีการใหรางวัลเมื่อเด็กทําดีหรือมี
เจตนาดีจะใช เพื่อพัฒนาพฤติกรรม ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยมตางๆ ตลอดจนการใหเด็กไดรู
รสชาติของความสําเร็จ
4. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบฝกใหพึ่งตนเองเร็วอยางเหมาะสมกับอายุ จะพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ในเด็ก ทําใหเด็กมีความเพียรและไมยอทอตออุปสรรค
5. การลงโทษเมื่อเด็กกระทําความผิด ไมควรกระทําหรือทําใหนอยที่สุด และควรเพิกเฉยเสีย
ถาไมเกิดความเสียหายรุนแรง เพราะการลงโทษมีผลเสียขางเคียงมากและมีผลดีนอย ดังนั้น จะใช
การลงโทษตอเมื่อพิจารณาใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กแตละคน แตละวัย แตละความรายแรง
ของการทําผิด เชน กระทําผิดซ้ําแลวซ้ําอีกและควรใชความระมัดระวังใหมากที่จะ
- ลงโทษโดยไมจําเปน
- ลงโทษโดยใชอารมณรุนแรงเกินเหตุ ไมคงเสนคงวา หรือดวยความลําเอียง
- ลงโทษโดยไมไตถามขอเท็จจริงหรือเหตุผลจากเด็ก
- ลงโทษโดยไมชี้แจงเหตุผลแกเด็กถึงผิดชอบชั่วดี
- ลงโทษโดยการประจาน ตีเด็กใหไดรับความอับอายเปนปมในจิตใจ
วิธีการลงโทษ แบงเปน วิธีการลงโทษทางกาย เชน การเฆี่ยนตี และการลงโทษทางจิต เชน
การดุวา ทําทาไมพอใจ และเมินเฉย ถาจะตองลงโทษเด็กโตและวัยรุน ควรใชวิธีการลงโทษทางจิต
มากกวาการลงโทษทางกาย เนื่องจากการลงโทษทางจิตเปนวิธีที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
จิตใจและพฤติกรรม เพราะเมื่อเด็กสํานึกในความผิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
ผูใหญจึงหยุดลงโทษทางจิต ซึ่งเด็กจะรูสึกวาไดรางวัลเมื่อตนทําดีขึ้น ในทางตรงกันขาม การลงโทษ
ทางกายดวยการเฆี่ยนตี เด็กจะหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เพื่อใหผูใหญหยุดการทําโทษ โดย
ที่เด็กยังไมไดพัฒนาจิตใจหรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การลงโทษทางกายจึงไมสนับสนุนใหเด็ก
เกิดการเรียนรูเทาที่ควร
6. การทํ า ตนเป น แบบอย า งที่ ดีข องผู ใ หญ เปน เรื่ อ งที่ต อ งกระทํ าทั้ งต อ หน า และลับ หลั ง
จะตองเริ่มจากสมาชิกในครอบครัว จากครู จากผูนําในสังคม จากสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน สื่อมวลชน
จากการดําเนินธุรกิจการคาและบริการตางๆ ที่ไมควรมุงเอาประโยชน โดยปราศจากความรับผิดชอบ
เปนตน

2. ความมีวินัย
2.1 ความหมายของความมีวินัย
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ความมีวินัยเปนบุคลิกภาพอยางหนึ่งของมนุษย ที่แสดงถึงความเปนผูที่มีวุฒิภาวะทางจิตสูง
สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองใหแสดงออกมาไดอยางมีเหตุผล สามารถที่จะใหรางวัลกับตนเอง
เมื่อตนเองทําดี และลงโทษตนเองเมื่อตัวเองทําชั่ว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523 : 2-3) ความมีวินัย
ในตนเองจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่จะปกครองตนเอง กระทําตามระเบียบขอบังคับตางๆ ดวยความ
สมัครใจ (พนัส หันนาคินทร. 2524 : 248) นอกจากนี้ การที่บุคคลจะสามารถควบคุมความประพฤติ
ของตนเอง ทั้งดานการแสดงออกและความรูสึกตางๆ ตองตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติโดยมิได
เกิดจากขอบังคับจากอํานาจภายนอก (ทัศนีย อินทรบํารุง. 2539 : 7; วัลลิมา สงสุวรรณ. 2541 : 55)
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2539 : 8-10) ไดใหความหมายของวินัยวาเปนระบบระเบียบ
ทั้งหมดของชีวิต และสังคมมนุษยที่จะตั้งอยูใหเปนผลสําเร็จไดตองอาศัยความเขาใจพื้นฐาน คือ ตอง
มีวินัยโยงไปกิจกรรม
กาญจนา ศรีกาฬสิ นธุ (2544: 7) กลาววาวินั ยเปนแนวทางความประพฤติ หรือระเบียบ
แบบแผนการปฏิบัติตน อันเปนที่พึงปรารถนาและเปนที่ยอมรับวามีความถูกตองเหมาะสมตามความ
มุงหวังของสังคมในแตละชุมชนและสังคมโดยทั่วไป และวินัยนักเรียน คือ แนวทางความประพฤติ
หรือระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนของนักเรียนอันเปนที่พึงประสงคและเปนที่ยอมรับวาถูกตอง
เหมาะสมสอดคลองกับความมุงหวังของทางโรงเรียนและสังคมโดยทั่วไป
อาจกลาวไดวา ความมีวินัยเปนลักษณะสําคัญของบุคคลที่มีจริยธรรม คือ สามารถบังคับ
ควบคุมตนเอง ใหแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอจากปจจัยภายในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสม เปนผลดีตอตนเองและสวนรวมตามกฏกติกาของสังคม
2.2 ความสําคัญของความมีวินัย
วินัยเปนปทัสถานที่จะชวยใหคนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี ความเจริญงอกงามและสงเสริม
ใหลุความสําเร็จแกตนเอง และส งผลไปสูหมูคณะและสังคมที่เ ปนสว นรวม วินัยจึงเปนสิ่งที่ช ว ย
ปลู ก ฝ ง หรื อ พั ฒ นาการรู จั ก ควบคุ ม ตนเองที ล ะน อ ยๆ การเน น ให นั ก เรี ย นได เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค า และ
ความสํ า คั ญ ของการรู จั ก ปกครองตนเองเป น สิ่ ง ที่ ต อ งเอาใจใส ปลู ก ฝ ง หรื อ พั ฒ นาอยู เ สมอจน
กลายเปนนิสัยติดตัวไป การเสริมสรางวินัยในโรงเรียนชวยปลูกฝงสิ่งที่ดีงามและเหมาะสม เพื่อ
นักเรียนไดนําไปปฏิบัติเปนการเตรียมตัวใหเปนพลเมืองที่ดี ปกครองตนเองและดํารงชีวิตในสังคม
อยางเป นปกติ สุ ข เป นการรักษาชื่ อเสีย งและเกียรติภูมิของโรงเรี ย นในฐานะที่เ ป นสถาบัน ทาง
การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537: 5-6) ไดอธิบายถึงความสําคัญของวินัย
ตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวมีวินัย ไมวาจะเปนวินัยทางภายนอกหรือทาง
ภายในตนเอง ยอมกอใหเกิดความไววางใจ ความเชื่อมั่นระหวางสมาชิก ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางครอบครัว โดยเฉพาะสมาชิกผูเยาวของครอบครัว เมื่อเติบขึ้นจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ
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2. ดานสังคม เมื่อกลุมคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑของสังคมรวมกัน
เชน การชวยกันรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑของสังคมรวมกัน การปฏิบัติตามประเพณี แบบ
แผนของสังคม ก็จะทําใหการดําเนินชีวิตอยูรวมกันของบุคคลเปนไปอยางสงบสุข
3. ดานเศรษฐกิจ การดําเนินการทางดานเศรษฐกิจ เพื่อรองรับภาวะการแขงขัน บุคลากร
ขององคกรจะตองมีวินัยตรงตอเวลา และวินัยในตนเองเกี่ยวกับความซื่อสัตย
4. ดานการเมือง การที่ประชาชนในสังคมมีความเคารพ ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่
แตกตางไปจากตน และตระหนักในสิทธิหนาที่ของตนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
ฐานะประชาชน จะชวยใหการพัฒนาทางดานการเมืองของประเทศลุลวงไปดวยดี
บุคคลที่มีในตนเอง นอกจากจะเปนผูที่มีความสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตนเอง กลุม
หรือ สังคมกําหนดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ สถานการณแลว ความมีวินัยตอตนเองก็เปน
หัวใจของ การแสดงออกซึ่งคุณธรรมทุกประการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523 : 3) ความมีวินัยจึง
เปนคุณลักษณะสําคัญอยางยิ่งที่จะกอใหเกิดความเปนประชาธิปไตยในสังคมไทยและกอใหเกิดความ
สงบสุขในสังคมโดยรวม (พระธรรมปฎก. 2538 : 1)
2.3 คุณลักษณะของผูมีความมีวินัยในตนเอง
วิวาหวัน มูลสถาน (2523 : 33) สรุปวา บุคคลที่มวี ินัยในตนเอง ควรมีลักษณะและ
พฤติกรรมดังตอไปนี้
1. มีความผิดชอบ
2. เชื่อมั่นในตนเอง
3. มีความรูสึกผิดชอบ
4. ไมกังวลใจ
5. มีความตั้งใจจริง
6. มีลักษณะความเปนผูนาํ
7. มีความซื่อสัตย จริงใจ
8. มีเหตุผล
9. กลาคิด กลาพูด กลาทํา
10. เคารพในสิทธิของผูอื่น
11. ทําตามกฎเกณฑของสังคม
12. มีความอดทน
13. มีความเชื่ออํานาจภายในตน (Internal Control)
14. มีลักษณะมุงอนาคต (Future Orientation)
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วิวัฒน อัศวาณิชย (2523 : 3) ไดสรุปวา บุคคลที่มวี ินัยในตนเองจะมีพฤติกรรมที่
แสดงออกทางดานตาง ๆ ตอไปนี้
1. ความเปนผูนํา
2. คามรับผิดชอบ
3. ความอดทน
4. ความไมกังวลใจ
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
6. ความเห็นใจ ไมเกรงใจ โดยปราศจากเหตุผล
7. ความตั้งใจ
8. ความรูสึกรับผิดชอบ
9. ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2525 : 6) ไดสรุปไววาพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง
มีทั้งหมด 11 กลุม ดังนี้
1. ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง
2. มีความเปนผูนํา
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงตอเวลา
5. เคารพตอระเบียบกฎเกณฑทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่น
6. มีความซื่อสัตย สุจริต
7. รูจักหนาที่ และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี
8. รูจักเสียสละ
9. มีความอดทน
10. มีความตัง้ ใจ เพียรพยายาม
11. ยอมรับผลการกระทําของตน
แจมจันทร เกียรติกลุ (2531 : 21) สรุปวาบุคคลมีวินัยในตนเองควรมีลักษณะและ
พฤติกรรมดังตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. เคารพสิทธิของผูอื่น
3. ความตรงตอเวลา
4. ปฏิบัตติ ามระเบียบ
จากคุณลักษณะของผูมีวิจยั ในตนเองที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวาบุคคลที่มีวินยั ใน
ตนเองควรประกอบดวยพฤติกรรมที่สําคัญดังนี้คือ
1. มีความซื่อสัตย
2. มีความรับผิดชอบ

23
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความตั้งใจ
มีระเบียบ
มีความเปนผูนํา
มีความตรงตอเวลา
มีความเชือ่ มั่นในตนเอง
มีความอดทน

2.4 ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาการของวินยั แหงตน
ลักษณะ “วินัยแหงตน” มีความสําคัญตอการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
บุคคลมาก และอาจจะสําคัญมากกวาลักษณะทางความรูดีชั่ว และความสามารถกระทําดีกระทําชั่ว
ดวย ฉะนั้น การใหความสนใจเกี่ยวกับการกําเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลักษณะการมีวินัย
แหงตนจึงเปนสิ่งจําเปนในเรื่องนี้
นักจิตวิทยาพัฒนาการมีความเห็นวาความมีวินยั แหงตนเปน
ลักษณะสําคัญของผูที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิต ฉะนัน้ การมีวินัยแหงตนจึงสามารถจะใชเปนเครื่องมือ
วัดระดับพัฒนาการทางจิตของบุคคลไดดว ยทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการของวินัยแหง
ตนมี 2 ทฤษฎี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523 : 5-6) คือ
1. ทฤษีเมาเวอร (Mowrer) วาดวยจุดกําเนิดของการควบคุมตน
2. ทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต (Peck and Havighurst) วาดวยการพัฒนา
แรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมอีโก และซูเปอรอีโก เปนหลัก
การเกิดวินัยแหงตนในบุคคลของแตละคนนั้น นักทฤษฎีจิตวิทยา เชื่อวาจะตองมี
พื้นฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มตน คือ ความสัมพันธระหวางทารกกับ
มารดาหรือผูเลี้ยงดู อันเปนทางนําไปสูความสามารถในการใหรางวัลตนเอง หรือความสามารถ
ควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น เมาเวอร ไดอธิบายวาทารกและเด็กจะตองเรียนรูจากผูที่เลี้ยงดูตน โดยที่
การเรียนรูนี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเทานั้น การเรียนรูของทารกและเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับ
และมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ จุดเริ่มตนอยูที่การที่ทารกไดรับการบําบัดความตองการ เชน หิวก็ไดดื่ม
นม รอนก็ไดอาบน้ํา ยุงกัดก็มีผูมาบําบัดให เมื่อทารกไดรับการบําบัดความตองการก็จะรูสึกพอใจ
และมีความสุข ความรูสึกนี้เองทารกจะรุนแรงมาก และติดตรึงอยูใ นสํานึกของทารกไปจนเติบโตขึน้
ในขั้นตอมา คือในขณะทีท่ ารกไดรับการบําบัดความตองการจนรูสึกพอใจและมีความสุขนั้น สิ่งที่เกิด
ควบคูกับเหตุการณนี้อยูเสมอทุกครั้ง คือ การปรากฏตัวของมารดาหรือผูเลี้ยงดูในขณะมาปรนนิบัติ
ดูแลเด็ก เมือ่ การบําบัดความตองการกับมารดาเกิดควบคูกันเสมอในการรับรูของเด็ก ขั้นตอมา คือ
ความสุขความพอใจของเด็กที่เกิดจากไดรับการบําบัดความตองการตาง ๆ จะถายทอดมายังมารดา
ทําใหการปรากฏตัวของมารดากอใหเกิดความสุขความพอใจแกเด็กไดและเชื่อวาการรักและพอใจ
มารดานั้นจะตองเกิดดวยการเรียนรูเชนนี้ โดยที่ความสุข ความพอใจที่ไดรับการบําบัดตองมากอน
ถาไมเกิดเหตุการณเชนนี้ในเด็ก เชนเมือ่ หิวไมไดกิน หรือเมื่อกินไมหิว เด็กจะไมเกิดความพึงพอใจ
เด็กก็จะไมมีรากฐานในการที่จะเรียนรูท ี่จะรักและพอใจในมารดาของตนเมื่อการเรียนรูขั้นแรกเกิดขึ้น
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2.5 การปลูกฝงความมีวนิ ัย
แนวคิดการจัดจําแนกดานความรูสึกที่สอดคลองกับความมีมีวินัยที่สงผลการพัฒนาตนเอง
(ภาพที่ 2) บลูม (Bloom et al. 1964 : 176-185) เชื่อวา ความรูสึกตระหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวามี
ความ สําคัญหรือไมมีลําดับของการเกิดความรูสึกที่มีความซับซอนและแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
ดังตอไปนี้
1.0 การรับรู (Receiving) เปนขั้นแรกของความรูสึกของแตละบุคคล ถือไดวาเปนขั้นที่จะ
จดจํา สิ่งตางๆ ที่ไดรับจากการสัมผัสดวยผัสสะหรือแนวคิดตางๆ สามารถแบงยอยไดเปน 3 ขั้น คือ
1.1 การรูจัก (Awareness) เปนพฤติกรรมที่คนสนองตอบตอสิ่งเราเบื้องตน โดยที่ยัง
ไมไดเล็งเห็นความสําคัญ เปนเพียงการสังเกตเห็นปรากฎการณ โดยละทิ้งความสนใจตางๆ เชน
การ รูจักรูปแบบ การรูจักจัดอันดับ การจัดจําแนก ฯลฯ
1.2 การเต็มใจยอมรับ (Willingness to receive) ขั้นนี้เปนขั้นเต็มใจหรือพอใจที่จะ
รับรู มีความโอนออนไปตามสิ่งประสบพบเห็น แตก็เปนเพียงแคการบังคับใจเทานั้น เชน ฟงผูอื่นพูด
ดวยความเต็มใจ อดทนที่จะทําอะไรใหสําเร็จ ยอมรับความแตกตาง ฯลฯ
1.3 การควบคุมหรือคัดเลื อกสิ่งที่เอาใจใส (Controlled or selected attention)
ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่ตอเนื่องจากขั้นที่แลว ที่แตกตางกันออกไป ก็คือความรูสึกที่จะบอกไดวา
อะไรควรเอาใจใส และไมควรเอาใจใส เชน ความรูสึกที่วาชอบสิ่งนี้ อยากไดสิ่งนั้นจึงมองในลักษณะ
ควบคุมหรือเลือกขึ้นเอง
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2.0 การตอบสนอง (Responding) เมื่อขั้นแรกรับรูสิ่งใด เกิดความพอใจแลว และเลือกพอใจ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียบรอยก็จะถึงความรูสึกขั้นนี้ ขั้นนี้มีจติ ใจจดจอ นั่นคือเกิดความสนใจหรือชื่นชอบ
กิจกรรมมากกวากิจกรรมอื่นๆ ความรูสึกดานนี้แบงไดเปน 3 ขั้น คือ

1.0
การรับรู

1.1 การรูจัก
1.2 การเต็มใจยอมรับ

3.2 การชืน่ ชอบคุณคา

5.0
ลักษณะ
นิสัย

4.0
การ
จัดระบ

3.3 การยินยอมรับคุณคา

4.1 การสรางมโนภาพของคุณคา
4.2 การจัดระบบคุณคา
5.1 การสรุปอางอิงทัว่ ไปของคุณคา

การปรับตัว

3.0
การรูคุณคา

3.1 การยอมรับคุณคา

เจตคติ

2.3 การพึงพอใจในการตอบสนอง

ความสนใจ

ความซาบซึ้ง

2.1 การยินยอมในการตอบสนอง
2.2 การเต็มใจที่จะตอบสนอง

คานิยม

2.0
การตอบสนอง

1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกสิ่งที่เอา
ใจใส
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5.2 การสรางลักษณะนิสยั

ภาพที่ 3 แนวคิดการจัดจําแนกระดับความรูสึก (Bloom; et al. 1964: 37).
2.1 การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in responding) เปนความรูสึก
ขั้นเชื่อฟงหรือยินยอมที่จะกระทําตาม แตอาจจะยังไมพอใจเทาไหรนัก
2.2 การเต็มใจที่จะตอบสนอง (Willingness to response) เปนระดับความรูสึกขั้น
รวมกิจกรรมดวยความตั้งใจ สามารถทําตามความตองการหรือความสมัครใจ เชน มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง รวมมือในกิจกรรมกลุมซึ่งเปนสมาชิกแสดงความสนใจในการเขารวมโครงการ
2.3 การพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) เปนความรูสึกพึงพอ
ใจในการรวมกิจกรรม ขั้นตอบสนองตอนแรกๆ เปนเพียงยินยอมและเต็มใจทํา แตอาจจะไมพึงพอใจ
ก็ ไ ด ความรู สึ ก นี้ จึ ง ลึ ก ลงไปอี ก เป น การยิ น ยอมแบบเต็ ม ใจ และมี ค วามพึ ง พอใจจนเกิ ด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน บางคนอาจจะแสดงออกมาใหเห็นไดอยางเปดเผย แตบางคนอาจจะไมแสดง
ให เห็นเปดเผยก็ได
3.0 การรูคุณคา (Valuing) ขั้นนี้เปนขั้นความรูสึกถึงคุณคาของสิ่งของหรือพฤติกรรม ซึ่ง
ตนเองไดรับและซึมซาบมาตั้งแตตน ความรูสึกอันนี้อาจยอมรับหรือไมยอมรับคุณคาก็ไดขึ้นอยูกับ
เกณฑที่ใชพิจารณาคุณคา พฤติกรรมระดับนี้คอนขางจะคงเสนคงวาในการแสดงความรูสึกและรับรู
คุณคาของสิ่งตางๆ ระดับนี้แบงความรูสึกออกเปน 3 ขั้น คือ
3.1 การยอมรับคุณคา (Acceptance of a value) ระดับนี้เปนการบรรยายคุณคาของ
ปรากฏการณ พฤติกรรม วั ต ถุสิ่ งของ ฯลฯ ในระดั บความเชื่อ ซึ่ งอาจใหความหมายวาเป นการ
ยอมรับ ทางอารมณตอขอเสนอหรือคําสอนที่มีพื้นฐานอยางเพียงพอ
3.2 การชื่ น ชอบคุ ณ ค า (Preference for value) ในระดั บ นี้ ไม เ พี ย งแต เ ป น การ
ยอมรับคุณคา แตเพิ่มความรูสึกเอาใจใสในคุณคาหรือคานิยมนั้นเพิ่มขึ้นอีก เชน การแสดงความ
รับผิดชอบ ในการทําใหคนในกลุมที่พูดนอยหันมารวมวงสนทนาดวย
3.3 การยินยอมรับคุณคา (Commitment) เปนความรูสึกที่สงผลตอความเชื่อ ความ
ศรัทธาดวยอารมณที่แนนอน ผูที่มีความรูสึกระดับนี้จะแสดงพฤติกรรมที่ยึดมั่นอยางเห็นไดชัด เชน
ความซื่อสัตย ตอกลุมที่เป นสมาชิก การยอมรั บบทบาททางศาสนาในชีวิตสวนตัวและครอบครัว
ความรูสึกระดับนี้เปนความรูสึกพอใจจนกระทั่งยินยอมรับเปนพันธะสัญญา
4.0 การจัดระบบ (Organization) มนุษยยอมเห็นคุณคาหรือคานิยมมากมายที่ผานเขามาใน
ประสบการณของชีวิต แตความรูสึกของมนุษยจะนิยมชมชอบเฉพาะคานิยมใดคานิยมหนึ่งเทานั้น
การจัดระบบในระดับนี้จึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งอาจจะจัดใหอยูในลักษณะที่คลายๆ กัน หรืออาจจัดตาม
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรืออาจจัดเอาตัวที่เดนมากหรือกระจายมากที่สุดจากคานิยมสวนยอยๆ
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4.1 การสรางมโนภาพของคุณคา (Conceptualization of a value) เปนคุณคาหรือ
คานิยมที่มีอยูหลายรูปแบบ ความรูสึกของคนอาจนําคานิยมที่มีลักษณะเดียวกันอยูดวยกัน เปนผล
มาจากการวิเคราะหและสังเคราะหความรูสึกมาแลวเรียกชื่อใหม กลายเปนมโนภาพของคุณคาใหม
ซึ่งอาจจะเปนนามธรรมทางภาษาหรือรูปลักษณก็ได
4.2 การจัดระบบคุณคา (Organization of a value system) ความรูสึกระดับนี้เปน
การจัดคานิยมที่สลับซับซอนใหอยูในระบบเดียวกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลบางประการทางความรูสึก
เชน พัฒนาวิธีการควบคุมความกาวราวในรูปแบบที่ยอมรับกันทางวัฒนธรรม
5.0 ลักษณะนิสัย (Characterization) ขั้นนี้เปนขั้นสั่งสมความรูสึกเปนรูปแบบมา จนกระทั่ง
สรางเปนลักษณะนิสัย มีความเชื่อถือ ศรัทธา แนวปรัชญาชีวิต มีลักษณะสวนตัวที่เปนเอกลักษณ
ของเขาวาเปนใคร ความรูสึกระดับนี้เปนความรูสึกที่สั่งสมมาตั้งแตขั้นแรกจนเกิดการเลือกสรร ยึดติด
เปนของตนบนวิถีทางในการดําเนินชีวิต กลายเปนบุคลิกภาพของแตละบุคคล ระดับความรูสึกนี้แบง
ออกไดเปน 2 ขั้น
5.1 การสรุปอางอิงทั่วไปของคุณคา (Generalized set) ระดับความรูสึกนี้สอดคลอง
กั บ ภายในของระบบเจตคติ แ ละค า นิ ย ม เป น ความรู สึ ก ที่ ต อบสนองต อ สิ่ ง ต า งๆ ที่ เ กิ ด จากการ
เลือกสรรคนที่มีเจตคติหรือคานิยมที่มากมายเมื่อถึงเวลาที่จะใชก็จะคัดเลือกและยึดถือปฏิบัติที่เห็นวา
ดี ง าม เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ใ หม ห รื อ ป ญ หาใดๆ ขึ้ น เขาจะเอาความรู สึ ก ที่ ยึ ด ถื อ ไปแก ป ญ หาใน
สถานการณใหมได
5.2 การสรางลักษณะนิสัย (Characterization) เปนระดับความรูสึกขั้นสุดทายที่
ผสมผสานสรุปรวมความรูสึกที่ยึดถือเปนอุดมการณ เชน การดํารงชีวิตดวยคุณธรรม
วิวาหวัน มูลสถาน (2523 : 33) ไดสรุปคุณลักษณะที่แสดงวาบุคคลนั้นมีวินัยหรือไมวา
สามารถสังเกตได จากลั กษณะและพฤติกรรมต างๆ ไดแก มี ค วามเชื่อมั่ นในตนเอง มี ความรูสึก
รับผิดชอบ มีความตั้งใจจริง มีความเปนผูนํา มีเหตุผล เคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติตามกฏเกณฑ
ของสังคม และมีความอดทน ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2525 : 5) ไดกลาวถึงลักษณะของผูที่มีวินัย
วาจะตองมีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง มีความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เคารพ
ตอ ระเบียบกฏเกณฑ มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี รูจักเสียสละ
มีความอดทน มีความตั้งใจเพียรพยายาม และยอมรับผลการกระทําของตนเอง
นอกจากนี้ สายพิณ ปรุงสวัสดิ์ (2538. 8-9) ไดกลาวถึงลักษณะผูที่มีวินัยวาควรมีพฤติกรรม
ที่แสดงออก ดังนี้
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง คือ จะตองมีความแนใจ หรือมั่นใจในความสามารถของตนเองวา
จะกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองและมีเหตุผล และเชื่อวาการที่จะประสบความสําเร็จไดตามที่บุคคล
นั้นตั้งใจไวเปนผลมาจากความสามารถ ทักษะหรือการกระทําของตนเอง
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2. มีความเปนผูนํา คือ สามารถชักจูง แกปญหาและดําเนินกิจกรรมกลุมไปสูเปาหมายที่
กําหนดและรับผิดชอบตอกลุมได
3. มีความรับผิดชอบ คือ มีความสนใจ มีความตั้งใจที่จะดําเนินงานและติดตามผลงานที่ได
กระทําแลว เพื่อปรับปรุงแกไขเปนผลสําเร็จไปดวยดี ยอมรับในสิ่งที่ตนกระทําไปทั้งในดานที่เปนผลดี
และผลเสีย
4. มีความตรงตอเวลา รูจักกาละเทศะ คือ ทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งใหตรงตอเวลา หรือทําใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนดให ตลอดจนรูวาจะประพฤติอยางไร ให
เหมาะสมกับเวลาและโอกาส
5. เคารพสิทธิของผูอื่น คือ ไมประพฤติปฏิบัตเิ พื่อลวงล้ําสิทธิของบุคคลอื่น
6. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฏเกณฑของสังคม คือ ประพฤติโดยไมขัดกับกฏขอบังคับของ
สังคมทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบสังคมที่กําหนดไวตอหนาและลับหลัง
7. มีลักษณะมุงอนาคต คือ สามารถอดใจรอผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีกวาในปจจุบันได
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2544: 8-9) ไดกลาววา จุดมุงหมายที่สําคัญในการบริหารงานดาน
วินัยของนักเรียน คือ การมุงใหนักเรียนทุกคนไดมีพัฒนาการไปจนถึงขั้นที่สามารถควบคุมดูแล
ตนเองและ สังคมสวนรวมใหอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข สามารถปฏิบัติตนใหเปนไปในแนวทางที่
ถูกที่ควรดวยตัวของนักเรียนเอง และการปลูกฝงวินัยใหแกนักเรียนเปนงานที่ผูบริหารและครูจะตอง
ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ควรคํานึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของนักเรียนในการมีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการ
กําหนดกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนการปกครองดูแลกันเอง
2. ปรัชญา และความมุงหมาย ตลอดจนวิธีดําเนินการวินัยนักเรียน ควรเปนเรื่องที่ทุกฝายทั้ง
ผูบริหาร ครู อาจารย และผูปกครองมีความเห็นชอบรวมกัน เพื่อเปนการงายในการนําไปใชบังคับ
และเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกฝายไปพรอมๆ กัน
3. กฎระเบียบที่กําหนดขึ้นใชบังคับจะตองมีเหตุผลเพียงพอและกําหนดขึ้นเทาที่มีความ
จําเปน เพื่อใหกิจการตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปไดดวยดีเทานั้น หากมีมากเกินไปก็จะยิ่งทําให
โรงเรียน ตองเสียเวลาไปในการควบคุมดูแลมากขึ้น และทําใหนักเรียนรูสึกถึงการถูกบีบบังคับและ
การจํากัดเสรีภาพ อันจะกอใหเกิดความยุงยากเมื่อนําไปบังคับใช
4. นโยบายและวิธีดําเนินการปกครองนักเรียน ควรเขียนใหปรากฏชัดเจนและพิมพลงใน
คู มื อ นั ก เรี ย น ครู แ ละผู ป กครอง ถ อ ยคํ า และภาพที่ ใ ช ก็ ค วรเน น ที่ เ ข า ใจง า ย และควรเน น ให
ความสํ า คั ญ ไปที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและพฤติ ก รรมที่ มุ ง หวั ง มากกว า จะเน น ไปที่ พ ฤติ ก รรมที่ เ ป น
ความผิดและการลงโทษ นักเรียน คูมือดังกลาวนี้ทุกคนควรจะไดเริ่มอานตั้งแตตนไปการศึกษาใหม
เพื่อเปนการกระตุนเตือนความทรงจํา
5. ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดไวสําหรับใชในหองเรียนและ
ในโรงเรียนอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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6. ครู อาจารยในโรงเรียนจะตองวางแผนดําเนินการสอนและมีกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
และเปนที่นาสนใจสําหรับนักเรียนทุกคน
7. ควรมีการจัดระเบียบชั้นที่ดี มีการทําความเขาใจกับนักเรียนในเรื่องการงานที่นักเรียนจะ
ตองรับผิดชอบ ตลอดจนขอบเขตของการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความประพฤติที่ไดตกลงกันไว ซึ่ง
จะเปนการสงเสริมใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนไดถูกตองตามความมุงหวังของทางโรงเรียน
8. ครูประจําชั้นและบุคคลอื่นๆ ที่มีหนาที่ปฏิบัติงานใกลชิดกับนักเรียนโดยตรงจะตองเปนผูท ี่
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน เพื่อจะไดเขาใจในพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามแตวัยของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหครุสามารถชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนไดอยาง ถูกตอง
และดวยความเห็นอกเห็นใจ
9. ครู อาจารย และผูที่อยูใกลชิดกับนักเรียนจะตองตระหนักอยูเสมอวา ครูเปนบุคคลที่มี
ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การสร า งเสริ ม ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นทุ ก คนที่ มี ต อ ตนเอง ไม ว า จะเป น คนดี มี
คุณธรรมเทาเทียมกับคนอื่น อันจะเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหนักเรียนมีความมุงมั่นที่จะประพฤติตน
ไปตามวิถีทางของความดีงามอยูเสมอ
10. ผูบริหาร และครูจะตองมีความสม่ําเสมอในการรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียนและใน
โรงเรียน เพื่อใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวดวยความจริงใจและความยุติธรรม
Ausubel (1968: 59-60) ไดกลาวถึงความจําเปนในการปลูกฝงความมีวินัยใหแกนักเรียนวา
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเรียนรูที่จะชวยสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลของชาติมีลักษณะดัง
ตอไปนี้
1. เรียนรูมาตรฐานของการกระทําหรือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติวาเปนไปตามที่สังคมใหการ
ยอมรับ
2. มีวุฒิภาวะดานตางๆ เพื่อใหเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพดี เชน ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3. มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความมั่นคง
ทางอารมณ และอดทนตอความคับของใจ
4. มีศีลธรรมและมโนธรรมที่ดี
5. มีความปลอดภัยทางอารมณ
2.6 แนวทางการปลูกฝงวินัยใหแกนักเรียน
1. สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความมีวินัยในตนเอง เชน สนับสนุนความเปนผูนํา และ
วิธีการทางประชาธิปไตย เพื่อสรางคุณคาทางบวกใหแกโรงเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวน
รวม ในการสรางกฎเกณฑการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหแสดงบทบาทสมมติ การ
ใชกลุม เพื่อใหเกิดความคลอยตาม และการใหเลียนแบบจากตัวแบบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2524:
33-37) เพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกระเบียบวินัยดวยการสอดแทรกในกิจกรรมตางๆ
2. การอบรมสั่งสอน ควรใชวิธีสอน ตักเตือน และแกไข ซึ่งเปนวิธีที่จําเปน เพราะนักเรียน
ควร ไดรับการชี้แนะในสิ่งที่ดีมีประโยชนวาควรทําอยางไร และตองไดรับการชวยเหลือดวยการ

30
ย้ําเตือน รวมทั้งแกไขในสิ่งที่กระทําแลวไมถูกตองขั้นตอนในการสอนเพื่อปลูกฝงวินัยใหแกนักเรียนมี
ดังตอไปนี้
2.1 เริ่ ม สอนกฎและระเบี ย บเฉพาะเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ที ล ะน อ ย แล ว ค อ ยๆ สอนเพิ่ ม
ภายหลัง สวนวิธีสอนนั้นควรพูดในสิ่งที่เปนรูปธรรม นักเรียนสามารถมองเห็นไดชัดวาไมควรพูดถึง
อนาคตที่ไกลเกินไป ไมควรพูดลวงหนาทั้งๆ ที่เด็กยังไมไดทํา และไมควรใชคําวา “อยา” อยาง
ฟุมเฟอยจนเกินไป
2.2 ควรสอนนักเรียนเกี่ยวกับวินัยเมื่อครู และนักเรียนมีอารมณที่ดี ไมโกรธ หรือ
เหนื่อยจนเกินไป
2.3 ควรชมเชยและใหกําลังใจแกนักเรียน ซึ่งจะดีกวาการอยูเฉยๆ เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติ ตนดี ควรชมเชยเฉพาะในสิ่งที่เด็กทําได ไมควรชมมากเกินความสามารถของเด็กหรือการให
รางวัลแบบพร่ําเพรื่อ ซึ่งนักเรียนจะเขาใจวาเปนสิ่งที่ไมจริงใจ
2.4 ในระยะแรกควรเตือนใหเด็กไดปฏิบัติบางในกรณีที่เด็กอาจจะลืมปฏิบัติหรือใน
เวลาที่ใกลๆ กัน เพื่อปองกันการลืมของนักเรียน และตองมีการเสริมแรงเพื่อการเรียนรูสูความเปน
ผูมีวินัยไดอยางแยบยล
3. ควรฝกวินัยอยางสม่ําเสมอ มีความอดทน และพยายาม ไมใจรอน และตองคํานึงถึงความ
แตกต างระหว า งบุ ค คลของนั ก เรี ย น ใหมีค วามเข า ใจในระเบีย บวินัย แตล ะเรื่ อ งที่ใ ห ปฏิบัติ เมื่ อ
นักเรียนมีความเขาใจจะปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซึ่งจะชวยใหเด็กมีวินัยในตนเองไมวาจะอยูตอหนา
หรือลับหลัง ผูใหญ
4. การสรางคําขวัญและสัญลักษณ โรงเรียนอาจจะจัดทําคําขวัญและสัญลักษณที่เกี่ยวกับ
ความมีวินัยงายๆ และเขาใจ เพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียนไดรับรู และนําไปปฏิบัติเปนประจํา
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2529 : 6) ไดเสนอขั้นตอนการปลูกฝงสรางเสริม
ลักษณะนิสัยทางจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนรูหรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในการเรียนการสอนที่
มุงใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมตองสอนใหเกิดความรูสึก การยอมรับหรือความตระหนัก
แลวนําความรู ความรูสึกไปสูการกระทําที่เปนพฤติกรรมทางจริยธรรมในที่สุด การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝงคานิยมจริยธรรม มี 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นใหรูความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและพฤติกรรมใดบางที่เปนพฤติกรรมของ
คานิยมจริยธรรมที่จะปลูกฝงสรางเสริม
2. ขั้นใหคิด วิเคราะห ตัดสินใจและทําความกระจางตนเองในคานิยมจริยธรรมที่จะปลูกฝง
สรางเสริม
3. ขั้นควบคุมตนเอง ใหมีพฤติกรรมทางคานิยมจริยธรรมที่จะปลูกฝงสรางเสริม โดยตนเอง
เปนผูกําหนดพฤติกรรม วิธีปฏิบัติ เกณฑ เงื่อนไข และบันทึกผลการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 : 759-760) ไดเสนอแนะแนวทางเพื่อการเสริมสราง
วินัยแกนักเรียน โดยใชกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
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1. การใหนักเรียนกระทํากิจกรรมตางๆ ตามเวลา เชน การตื่นนอน การอาบน้ํา การนอน
การรับประทานอาหาร การเดินทางไปโรงเรียน
2. การใหนักเรียนจัดเก็บสิ่งของเครื่องใชเขาที่ใหมีระเบียบ เชน การเก็บของเลนเขากลอง
การเก็บสิ่งของวางบนชั้น หรือผูปกครองสามารถกําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวินัย เชน การเก็บ
เสื้อผาที่ใชแลวใสลงในตะกรา
3. การใหนักเรียนชวยเหลืองานบานหรือที่โรงเรียนเล็กๆ นอยๆ ตามความสามารถของ
นักเรียน
4. การใหเขาแถวเพื่อรอทํากิจกรรมที่ตองปฏิบัติพรอมกัน เชน การเขาแถวเพื่อรับอาหาร
5. การใหยอมรับขอตกลงและทําตามขอตกลง
การปลู กฝงวินั ย ใหเ กิ ดแก นัก เรียนมีความสําคั ญตอการพัฒนาในหลายๆ ดาน จํ าเปนที่
จะตอง ปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว เชน ใชวิธีจูงใจมากกวาการบังคับและอาศัยเวลา ความมั่นใจ มีการให
ความรู ความเขาใจ การเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง รูจักชวยเหลือตนเองตาม
ความสามารถดวยการทํากิจกรรมตางๆ ที่สามารถบมเพาะและเสริมสรางคุณลักษณะสูความเปนผูที่
มีวินัย

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพียงพรรณ สุขจันทร (2524 : 80-81) ไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที่ 1 โดยศึกษาทั้งหมด 6 ลักษณะ ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความยุติธรรม พบวา เพศไมมีผลตอการแสดงออก
ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ลักษณะ สวนลักษณะแหลงที่อยูอาศัยระหวางนอกเมืองและในเมือง
กอใหเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่แตกตางกัน สอดคลองกับ สําราญ นิลทอง (2526 : 113-117)
ที่ไดศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจริยธรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โดยศึกษาทั้งหมด 7 ลักษณะ ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
ความสามัคคี ความอุตสาหะ ความยุติธรรม และความมีเหตุผลพบวา เพศไมมีผลตอการแสดงออก
ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง 7 ลักษณะ
ฉลวย มีใจเย็น (2526: 46-48) ศึกษาการใชบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาจริยธรรมดานกตัญู
กตเวทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา การสอนโดยใชบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาจริยธรรม
ดาน กตัญูกตเวทีของนักเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ นอกจากนี้ ปทมาวดี ละออจันทร (2531 :
บทคั ดยอ ) ไดเ ปรี ย บเที ย บการสอนจริยศึ กษา เพื่อยกระดับ เหตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรม โดยวิ ธีก ารใช
บทบาทสมมติ และหุนเชิดมือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูงขึ้น และ รัตนา บํารุงญาติ (2532 : บทคัดยอ) ก็พบวาการใชหุนมือ การเลานิทาน และการใชแถบ
เสียงนิทานชวยพัฒนาจริยธรรมดานความเอื้อเฟอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหสูงขึ้นกวา
การสอนแบบปกติ สอดคลองกับ รุงรัตน ไกรทอง (2536 : บทคัดยอ) พบวา การใชบทบาทสมมติมี
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พิพัฒน ปนจินดา (2531 : 109) ไดเปรียบเทียบการสอนจริยธรรมเพื่อยกระดับเหตุผลเชิง
จริยธรรมโดยการใชการอภิปรายกลุมและการสอนโดยวิธีเบญจขันธในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
พบวา นักเรียนมีระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผและความ
เสียสละ ความซื่อสัตย หนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ไพโรจน ปานอยู
(2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชกลุมสัมพันธกับวิธีสอนตามปกติที่มีตอพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่เขารวมกลุมสัมพันธมีพฤติกรรม
เชิง จริยธรรมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ และยังมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลัง
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง
การอภิปรายกลุมสามารถชวยพัฒนาจริยธรรมได (Kohlberg. 1975 : 52-53; Biskin and
Hoskisson. 1977 : 407-415) อาจจะมีการใชสื่อประกอบ การนําเสนอเรื่องราวในการสอนรวมกับ
การอภิปรายปญหาจริยธรรมของนักเรียน (Selman and Lipberman. 1975 : 712-716) การใช
แมแบบและรางวัลที่มีตอการฝกพฤติกรรม การใหรางวัลโดยใชคําพูดยกยองเพื่อปลูกฝงพฤติกรรม
เอื้อเฟอ (Midlasky et al. 1975 : 321-328)
ธัญญะ บุปผเวส และคณะ (2538 : 48-51) ไดศึกษาปญหาทางวินัยของนักเรียนจากโรงเรียน
สาธิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ความประพฤติ การลงโทษ และ
ความบกพรองทางวินัยที่โรงเรียนนํามาใชมีความเหมาะสม และนักเรียนยังมีความคิดเห็นวาการ
ลงโทษทางวินัยนักเรียนควรใชการวากลาวตักเตือน เฆี่ยนและทําทัณฑบนก็เพียงพอแลว การลงโทษ
สถานเบา ก อ นย อ มมี ส ว นทํ า ให นั ก เรี ย นได มี โ อกาสปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี ขึ้ น ได
สอดคลองการศึกษาของแบนดูรา (Bandura. 1965 : 264-272) ที่พบวาการเสริมแรงทางสังคมและ
พฤติกรรมดวยการใชวาจาเปนแบบในการตัดสินจริยธรรม แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงจริยธรรม
แบบผูใหญที่เกิดขึ้นไมจําเปนที่จะตองเปนขั้นจริยธรรมเดิมที่เด็กมีอยู และการใหคําแนะนําประเภทที่
ใชเหตุผลสูงกวาระดับจริยธรรมของตนเอง จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางจริยธรรม (Turiel. 1966 :
611-618)
เบญจพร สมานมาก (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมละครสดเสริม
จริยธรรมและการสนทนาเสริมจริยธรรมที่มีตอการรับรูจริยธรรมของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมละครสดเสริมจริยธรรม การสนทนาเสริมจริยธรรม และกิจกรรมแบบปกติ เด็กปฐมวัย
มีการรับรูจริยธรรมที่แตกตางกัน
ชวิกา พงษธนโชติ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนแบบศูนยการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีตอการใหเ หตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
พบวา นักเรียนที่ไดรับการใชชุดการเรียนแบบศูนยการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา มีการใหเหตุผล
เชิง จริยธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
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นวลละออ แสงสุข (2544 : 6-23) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 6 ดาน ไดแก ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความเสีย
สละ พบวา ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก ยกเวนดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา เพศไมไดสงผลใหเกิดความแตกตางตอการแสดงออกของพฤติกรรม
เชิ ง จริ ย ธรรม แต ร ะดั บ ชั้ น เรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ต า งกั น ส ง ผลการแสดงออกของพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมใหมีความแตกต างกัน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็สงผลใหเกิดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดาน ความรับผิดชอบและการพึ่งตนเองแตกตางกัน บัณฑิต พัดเย็น (2527 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดานความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความยุติธรรม จํานวน 375 คน พบวา
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแตกตางกัน
และนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกันก็มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแตกตางกันดวย สอดคลอง
กับ จิราภรณ สุทธิรักษ (2545 : บทคัดยอ) พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และนักเรียน
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมากมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
เลี้ยงดูแบบรัก สนับสนุนนอย
ชนาภรณ เพาพาน (2545 : 81-86) เปนการวิจัยเพื่อสรางแบบวัดจริยธรรมความมีวินัยใน
ตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเปนสถานการณสมมุติจํานวน 47 ขอ
แบงเปน 4 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
สังคม และดานการเคารพสิทธิของผูอื่น คาความเชื่อมั่นของแบบวัดจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง มี
คาเทากับ 0.92 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา ดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการ
ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บของสั ง คม และด า นการเคารพสิ ท ธิ ข องผู อื่ น มี ค า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ
0.57,0.78,0.75 และ0.81 ตามลําดับ สรุปไดวาแบบวัดจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง ที่สรางขึ้นมี
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ธนินทร จํานงคผล (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เมตตากรุณาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เมตตา กรุ ณ ามากขึ้ น และมากกว า กลุ มนั ก เรี ย นที่ ไ ม ได รั บ การใช ก รณี ตัว ย าง ซึ่ง สอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของอัจจิมา จินวาลา (2525 : 64-67) ที่ไดศึกษาผลของการใชกรณีตัวอยางที่มีตอความรับ
ผิดชอบตอโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ความรับผิดชอบของนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อใชกรณีตัวอยาง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) ประชากรที่ใชในออกแแบบรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน และ
กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
2) ประชากรที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนั ก เรี ยนชั้นประถมศึ ก ษา ประกอบดว ย กลุมผูเ ชี่ ย วชาญด านการส งเสริ มจริ ยธรรมในโรงเรียน
จํานวน 5 ทาน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จํานวน 5 ทาน
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ อ.แวงใหญ
จ.ขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา ดังนี้
1. แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินยั ของนักเรียน
แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ฉบับ ไดแก
1.1 แบบสอบถามปลายเปด
1.2 แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ฉบับที่ 1
1.3 แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ฉบับที่ 2
ซึ่งในแตละฉบับมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1.1 แบบสอบถามปลายเปด
1.1.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย จากนั้นวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อสรางกรอบแนวคิด
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.1.2 สรางแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามปลายเปดเพื่อใชสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ใหผูเชี่ยวชาญแสดง
ความคิ ดเห็ น อย า งอิ ส ระเกี่ ย วกั บ พัฒ นาพฤติก รรมเชิง จริย ธรรมดา นความมี วินัย ของนั ก เรีย นระดั บ
ประถมศึกษา
1.1.3 เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณ ความครอบคลุม และความเหมาะสมในดานการใชภาษา และนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณตอไป
1.2 แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ฉบับที่ 1
1.2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดจากแบบสอบถามฉบับที่
1 ที่ไดรับมาจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามปลายปดชนิด
มาตราสวน ประมาณคา 4 ระดับ โดยคงรูปภาษาและเนื้อหาเดิมของผูเชี่ยวชาญไว
1.2.2 นําแบบสอบถามปลายปดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม ถูกตอง และเหมาะสมในการใชภาษาอีกครั้งและนําขอเสนอที่ไดไป
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
1.3 แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ฉบับที่ 2
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบกลับแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
ฉบับที่ 1 มาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ที่มีขอความเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม
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2. แผนการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนมีขั้นตอนใน
การสรางดังนี้
2.1 ผูวิจัยนําขอคนพบจากเทคนิคเดลฟายดานวัตถุประสงคการเรียนรูมาศึกษาและสรางเปน
จุ ด มุ ง หมายในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย โดยรู ป แบบการบู ร ณาการด า น
กระบวนการเรียนรู ดานบทบาทของครู ดานสื่อและแหลงเรียนรู และดานการติดตามและตรวจสอบเขา
ไปในแผนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งในสวนของขอคนพบนั้นผูวิจัยจะนํามาใชเฉพาะที่ความคิดเห็นที่
สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญเทานั้น
2.2 ผู วิ จั ย ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ารจั ด การเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟายมา
วิเคราะหรวมประกอบการตัดสินใจเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
2.3 ศึกษาวิธีการ หลักการ และเทคนิคการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา แนวคิดหลัก จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และเวลาที่ใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินเหมาะสมและ
ความสอดคลองกอนที่จะนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช
2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมกลุมตัวอยาง
เพื่อประเมินหาความเหมาะสม ขอบกพรองตางๆ กอนที่จะนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
2.8 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง
3. แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินยั
แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาคนควาและศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
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3.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ ชนาภรณ เพาพาน
(2545) ที่ไ ด ทํ า การวิ จัย เรื่ อง การสร า งแบบวั ด จริยธรรมความมีวิ นัยในตนเอง สํ าหรับ นั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสาคาม
3.3 สรางแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยการปรับขอคําถามจากแบบวัดจริยธรรมความมี
วินัยในตนเอง ของ ชนาภรณ เพาพาน ใหเหมาะสมกับขอคนพบที่ไดจากรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟายและสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 แลวนําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจาณาความเหมาะสมของแบบวัด โดยพิจารณา
จากคาความสอดคลองของกลุมผูเชี่ยวชาญ
3.4 นําแบบวัดที่ไดไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.5 นําแบบวัดที่ไดไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมกลุมตัวอยาง จํานวน 50
คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น
3.6 จัดพิมพขอคําถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลว เพื่อนําไปเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แบบแผนการทดลอง
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One–Group
Pretest–Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ . 2538 : 249) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลอง
กลุม
ทดลอง
เมื่อ

T1
X
T2

สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

แทน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยกอนการทดลอง
แทน กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัย
แทน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยหลังการทดลอง
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3.2 วิธีดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนบาน
แวงใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2549 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.2.1 สรางความคุนเคยกับนักเรียนกลุม ตัวอยาง และเก็บขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมในชวงกิจกรรมประจําวันของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24
คน ในวันจันทร และวันพุธเปนระยะเวลา 2 สัปดาห กอนการทดลอง
3.2.2 ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัย
3.2.3 ดําเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมดานความมีวินัยแบบกลุมสัมพันธ 6 กิจกรรม(ตารางที่ 3) ซึ่งมีจํานวนนักเรียนในกลุมประมาณ
6-8 คน โดยในการปฏิบัติกิจกรรมสมาชิกในกลุมมีการวางแผน แบงหนาที่กันทํา เสนอความคิด และบอก
ความตองการของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม ผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาที่กันชวยเหลือกันและแกปญหา
รวมกัน เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 2 วัน โดยมีกระบวนการในการจัดประสบการณหรือกิจกรรมตอเนื่องเปน
3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นปฏิบัติ และ ขั้นสรุปดังนี้
ขั้นนํา เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยการสนทนาซักถาม แนะนําสถานที่ และ/หรือ
วัสดุอุปกรณเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจรวมกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่นักเรียนไดเรียนรูในสถานการณจริงและลงมือปฏิบัติจริงกับสือ่ วัสดุ
อุปกรณตางๆ โดยมีการวางแผนแบงหนาที่กันทํา กอนจะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมศึกษานอกสถานที่และ
กิจกรรมบทบาทสมมุติในสถานการณจําลอง ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะจัดเปนกลุม มีจํานวนเด็กในกลุม
ประมาณ 6-8 คน ครูมีบทบาทในการกระตุนความคิดและอํานวยความสะดวกใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรม
เสนอความคิดเห็น บอกความตองการหรือรูปแบบการนําเสนอที่ตนเองตองการ
ขั้นสรุป นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอการแสดงบทบาทสมมุติ และ เลาถึงการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนภายในกลุม การวางแผนแบงหนาที่กัน บอกปญหาหรืออุปสรรคที่พบ และ
วิธีการแกปญหา
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ตารางที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัย
สัปดาหที่
กิจกรรม
1
ศึกษานอกสถานที่ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดสระเกษ”
2
3

4

5

วัน
วันอังคาร
วันพุธ
วันพุธ
วันพฤหัสบดี

เวลา
09.30 น. – 10.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.
09.30 น. – 10.30 น.

วันอังคาร

09.30 น. – 10.30 น.

วันพฤหัสบดี

09.30 น. – 10.30 น.

วันจันทร

09.30 น. – 10.30 น.

วันพุธ

09.30 น. – 10.30 น.

วันอังคาร

09.30 น. – 10.30 น.

วันพุธ

09.30 น. – 10.30 น.

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อถึงเวลาอาหารเที่ยง”

วันอังคาร

09.30 น. – 10.30 น.

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อเราไปเที่ยวสวนสัตว”

วันพฤหัสบดี

09.30 น. – 10.30 น.

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อเราเขาหองเรียน”

วันอังคาร

09.30 น. – 10.30 น.

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อวันปใหมมาถึง”

วันพุธ

09.30 น. – 10.30 น.

ทัศนศึกษาสรางความตระหนัก “เรารัก
โรงเรียน”
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อถึงเวลาอาหารเที่ยง”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อเราเขาหองเรียน”
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อเราไปเที่ยวสวนสัตว”
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อวันปใหมมาถึง”
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง”ชวยกันปลูกผักสวนครัว”
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อถึงวันไหวครู”

6

7
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ตารางที่ 3 (ตอ) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินยั
สัปดาหที่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
8
สถานการณจําลอง”ชวยกันปลูกผักสวนครัว”
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อถึงวันไหวครู”

วัน

เวลา

วันอังคาร

09.30 น. – 10.30 น.

วันพุธ

09.30 น. – 10.30 น.

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อถึงเวลาอาหารเที่ยง”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบทบาทสมมุติใน
สถานการณจําลอง ”เมื่อเราเขาหองเรียน”

3.2.4 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัยชุดเดียวกัน
กับการทดสอบกอนเรียน
3.2.5 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปทําการตรวจวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตอไป

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลจากแบบสอบถามเดลฟายฉบับที่ 1 ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
จําแนกความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกันออกเปนประเด็นตางๆ แลวนําประเด็นเหลานั้นไป
สรางเปนแบบสอบถามฉบับที่ 2
2. ขอมูลจากแบบสอบถามเดลฟายฉบับที่ 2 และ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
ผูวิจัยวิเคราะห ดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ตอไปนี้
3 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมากที่สุด วาขอความนั้นมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปเปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมาก วาขอความนัน้ มีความเหมาะสมที่จะนําไป
55
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เปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
1 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยนอย วาขอความนัน้ มีความเหมาะสมที่จะนํา
ไปเปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
0 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวย วาขอความนั้นมีความเหมาะสมที่จะนําไป
เปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
2.2 หาระดั บความเหมาะสมของขอความที่จะใชเ ปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา และความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดยวิเคราะห
ขอมูลจากคามัธยฐานที่คํานวณได และแปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
คามัธยฐานตั้งแต 2.50 ขึ้นไป หมายถึง ขอความนั้นเหมาะสมมากที่สดุ ที่จะใชเปน
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
คามัธยฐานตั้งแต 1.50-2.49 หมายถึง
ขอความนั้นเหมาะสมมาก ที่จะใชเปนรูปแบบ
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
คามัธยฐานตั้งแต 0.50-1.49 หมายถึง ขอความนั้นเหมาะสมนอย ที่จะใชเปน
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
คามัธยฐานตั้งแต 0.00-0.49 หมายถึง ขอความนั้นไมเหมาะสม ที่จะใชเปนรูปแบบ
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2.3 คํานวณหาคาพิสัยระหวางควอไทล โดยคํานวณจากคาความแตกตางระหวางควอไทล
ที่ 3 กับควอไทลที่ 1 ถาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณไดของขอความใดมีคาตั้งแต 1.00 ลงมา แสดงวา
ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน ถาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณได
ของขอ ความใดมีคามากกวา 1.00 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นไม
สอดคลองกัน
3. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู พิจารณาจากคาความเหมาะสมโดยใชคามัธยฐาน
และความสอดคลองโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congruency : IOC)
4. คาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย โดยการนําขอมูลไปหาคาคะแนน
เฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใช t-test แบบ dependent samples

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1.1 รอยละ คํานวณจากสูตร ดังนี้

เมื่อ P
f
N
1.2 คาเฉลี่ย

P = f x 100
N
แทน รอยละ
แทน ความถี่
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
คํานวณจากสูตร ดังนี้

X=∑
N
เมื่อ

X

X แทน คะแนนเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร ดังนี้

N ∑ X 2 − (∑ X )2
S=
N( N − 1)
เมื่อ

S
N

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

ΣX

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
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ΣX2 แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนในกลุม
2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณจากสูตร ดังนี้
IOC = ΣR
N
เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรูตามความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
ΣR
N

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน
แทน จํานวนผูเชีย่ วชาญ

2.2 คาอํานาจจําแนก คํานวณจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

B
N1
N2
U
L

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาอํานาจจําแนก
จํานวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑ
จํานวนนักเรียนที่สอบไมผา นเกณฑ
จํานวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑตอบถูก
จํานวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑตอบไมถูก

2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
จากสูตร KR.-20 ดังนี้

n ⎧ ∑ pq ⎫
rtt =
⎨1 − 2 ⎬
n −1⎩
St ⎭
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เมื่อ

rtt
n
p
q
St2

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบวัด
แทน จํานวนขอของแบบวัด
แทน สัดสวนของผูทที่ ําไดรายขอ(สัดสวนคนทําถูกกับคนทั้งหมด)
แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ คือ 1-p
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวัดการคิดเชิงเหตุผล

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 t-test แบบ Dependent Samples
คํานวณจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

t
D
N

แทน คาสถิตทิ ี่ใชพิจารณาใน t-distribution
แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
แทน จํานวนคูของคะแนน

ΣD แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง
ΣD2 แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนกอนและหลังการ
ทดลอง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา เปนการศึกษารูปแบบที่มุงพัฒนาผูเรียนดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งมีความ
มุงหมายเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิคเดลฟาย และ (2) พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2
ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1
การศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
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ตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การศึกษารูปแบบที่มุงพัฒนาผูเรียนดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัย
ไดสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ทาน ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สําคัญ
41 ขอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย เฉลี่ยชวงอายุอยูระหวาง 31-60 ป ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จํานวนผูตอบบแบสอบถาม
n
%
7
3

70.00
30.00

4
3
3

40.00
30.00
30.00

1
4
5

10.00
40.00
50.00

กลุมผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในประเด็ น ต า งๆ จํ า นวน 5 ด า น คื อ ด า น
วัตถุประสงคการเรียนรู ดานกระบวนการเรียนรู ดานบทบาทของครู ดานสื่อและแหลงเรียนรู และ
ดานการติดตามและตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู
ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นตอวัตถุประสงคการเรียนรู (ตารางที่ 5) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษามุงหวังใหนักเรียนสามารถเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครู สามารถเขาแถวตามลําดับ
กอนหลังเพื่อรับสิ่งของ สามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
สามารถทํางานสงครูตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา สามารถแตงกายไดอยางถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียน และสามารถทิ้งขยะลงในที่รองรับขยะ
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานวัตถุประสงคการเรียนรู
ขอความ
1. นักเรียนสามารถเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามคําสั่งของครูได
2. นักเรียนสามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อรับสิ่งของได
3. นักเรียนสามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อสงงานตามที่ไดรบั
มอบหมาย
4. นักเรียนสามารถทํางานสงครูตามที่ไดรบั มอบหมายตรงเวลา
5. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนรูไดอยางตรงเวลา
6. นักเรียนสามารถแตงกายไดอยางถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
7. นักเรียนสามารถทิ้งขยะลงในที่รองรับขยะ
8. นักเรียนสามารถรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีทองถิ่นได
9. นักเรียนสามารถคิดและแสดงออกเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได
* หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน

ผลการวิเคราะห
Mdn
IR
2.875
0.625
2.944
0.556
2.875
2.667
1.833
2.789
2.667
2.250
2.167*

0.625
0.833
1.667*
0.714
0.833
1.250*
0.833
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2. ดานกระบวนการเรียนรู
ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นตอวัตถุประสงคการเรียนรู (ตารางที่ 6) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นจะตองจัดบรรยากาศใหเอื้อตอสภาพการเรียนรู ครู เ ป น แบบอย า งที่ ดี แ ก นั ก เรี ย น
ครูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและลงมือทํากิจกรรมอยางจริงจัง ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
ครูจัดเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของนักเรียน ครูสงเสริมการจัดทํา
โครงการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ครูยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจแกผูเรียน
ครูใหความสําคัญและสนใจตอผูเรียนอยางจริงจัง ครูทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกและความ
ตองการของผูเรียนและตอบสนองอยางมีเหตุผล และครูสงเสริมผูที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยตอหนาสาธารณะ
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการเรียนรู
ขอความ
1. จัดบรรยากาศใหเอื้อตอสภาพการเรียนรู
2. ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
3. ครูใหนักเรียนไดฝกปฏิบตั ิและลงมือทํากิจกรรมอยางจริงจัง
4. ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
5. ครูจัดเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของ
นักเรียน
6. ครูสงเสริมการจัดทําโครงการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินยั
7. ครูยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจแกผเู รียน
8. ครูใหความสําคัญและสนใจตอผูเรียนอยางจริงจัง
9. ครูทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกและความตองการของผูเรียนและ
ตอบสนองอยางมีเหตุผล
10. ครูสงเสริมผูที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยตอหนา
สาธารณะ

ผลการวิเคราะห
Mdn
IR
2.944
0.556
2.875
0.625
2.944
0.556
2.944
0.556
3.000

0.000

2.786
3.000
2.875

0.714
0.000
0.625

2.768

0.714

2.786

0.714
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3. ดานบทบาทของครู
ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นตอวัตถุประสงคการเรียนรู (ตารางที่ 7) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นครูควรมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใหแกนักเรียนดังนี้
ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูใหความสนใจในการพัฒนา
พฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล ครูคอยอํานวยความสะดวก ชี้แนะ และขอเสนอที่เปนประโยชน
แกนักเรียน ครูจัดสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เอื้อตอการเรียนรู ครูปลูกฝงคานิยมที่ดีในดาน
ความมีวิ นัย แก นั ก เรีย น ครู ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษข นบธรรมเนี ย มประเพณี ท อ งถิ่น และครูติ ด ตาม
ตรวจสอบ พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบทบาทของครู
ขอความ
1. ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ครูใหความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล
3. ครูคอยอํานวยความสะดวก ชี้แนะ และขอเสนอที่เปนประโยชนแก
นักเรียน
4. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนเขากับการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียน
5. ครูจัดสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เอื้อตอการเรียนรู
6. ครูปลูกฝงคานิยมที่ดีในดานความมีวนิ ัยแกนักเรียน
7. ครูสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยอยางสม่ําเสมอ
8. ครูสงเสริมการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
9. ครูติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
* หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน

ผลการวิเคราะห
Mdn
IR
2.875
0.625
2.875
0.625
2.875

0.625

2.500
2.875
2.786
2.944
2.786
2.667

1.000*
0.625
0.714
0.556
0.714
0.833
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4. ดานสื่อและแหลงเรียนรู
ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นตอวัตถุประสงคการเรียนรู (ตารางที่ 8) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นจะตองมีการนําทรัพยากรดานสื่อและแหลงการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน ซึ่ง
สื่อและแหลงเรียนรูควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ สื่อมีคุณคาและความหมายตอผูเรียน สื่อมีความ
เหมาะสมและทันสมัย สื่อและแหลงเรียนรูใกลเคียงกับประสบการณจริงของนักเรียน สื่อและแหลง
เรียนรูสามารถหาไดในทองถิ่น แหลงการเรียนรูชวยใหนักเรียนตระหนักยอมรับในวัฒนธรรมทองถิ่น
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานสื่อและแหลงการเรียนรู
ขอความ
1. สื่อมีคุณคาและความหมายตอผูเรียน
2. สื่อมีความเหมาะสมและทันสมัย
3. สื่อมีความหลากหลาย เชน บุคคล สถานที่ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส
4. สื่อและแหลงเรียนรูใ กลเคียงกับประสบการณจริงของนักเรียน
5. สื่อและแหลงเรียนรูสามารถหาไดในทองถิ่น
6. สื่อและแหลงการเรียนรูม ีชีวิตชีวา เชน พระภิกษุ
7. แหลงการเรียนรูชวยใหนักเรียนตระหนักยอมรับในวัฒนธรรมทองถิ่น
* หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน

ผลการวิเคราะห
Mdn
IR
2.786
0.714
2.875
0.625
2.500
1.000*
2.944
0.556
3.000
0.000
2.500
1.000*
2.786
0.714
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5. ดานการติดตามและตรวจสอบ
ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นตอวัตถุประสงคการเรียนรู (ตารางที่ 9) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นครูจะตองประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการสังเกต ครูประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนดวยการซักถาม ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการใหลงมือปฏิบัติ ครูประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง และนักเรียนประเมินผลตนเองเพื่อสะทอนความรูสึกและ
วิเคราะหผลงานของตนเอง
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการติดตามและตรวจสอบ
ขอความ
1. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการสังเกต
2. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการซักถาม
3. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการใหทําโครงการดานความ
มีวินัย
4. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการใหลงมือปฏิบัติ
5. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง
6. นักเรียนประเมินผลตนเองเพื่อสะทอนความรูสึกและวิเคราะหผลงาน
ของตนเอง

ผลการวิเคราะห
Mdn
IR
3.000
0.000
2.875
0.625
2.500
3.000
2.944

1.000*
0.000
0.556

2.875

0.625

* หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน
ตอนที่ 2 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัยไดนําขอคนพบจากเทคนิคเดลฟายดานวัตถุประสงคการเรียนรูนํามาสรางเปนแผนการ
จั ด การเรี ย นรู เพื่ อ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งในขอคนพบนั้น มุงหวังใหนักเรียนสามารถเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครู
สามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อรับสิ่งของ สามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อสงงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถทํางานสงครูตามที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา สามารถแตงกายได
อยางถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และสามารถทิ้งขยะลงในที่รองรับขยะจากความมุงหวังดังกลาว
ผูวิจัยไดนํามาสรุปและแยกเปนรายดานเพื่องายตอการสรางแผนการเรียนรูและจัดกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรูดังนี้
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1. การมีวินัยในการควบคุมตนเอง เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถควบคุมอารมณ
และความประพฤติของตนเองได ปฏิบัตติ ามขอตกลงและกฏระเบียบของโรงเรียน ไดแก
1.1 การนั่ง การยืน การเดินใหมีระเบียบ
1.2 การเขาแถวตามลําดับกอนหลัง
1.3 เชื่อฟงและปฏิบตั ติ ามขอตกลงได
2. การมีวินัยในการเรียนรู เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ขยัน มีความสนใจ
ใฝรู และมีสมาธิในการเรียน ไดแก
2.1 สงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ทํากิจกรรมการเรียนรูไดอยางตรงเวลา
2.3 เอาใจใสดูแลงานของตนเองอยางจริงจังสม่ําเสมอ
2.4 มีสมาธิในการเรียน
3. การมีวินัยดานความรับผิดชอบ เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอ
สังคม และตอสิ่งแวดลอม ไดแก
3.1 ทิ้งขยะในที่รองรับขยะ
3.2 รักษาความสะอาดของหองเรียนและบริเวณที่ไดรบั ผิดชอบ
3.3 การรักษาความสะอาดรางกายตนเอง
4. การมีวินัยเมื่ออยูรวมกันในสังคม เปนการสงเสริมใหนักเรียนสามารถประสานความรวมมือ
ในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ กับบุคคลในสังคม แสดงออกถึงความเปนผูมวี ฒ
ั นธรรมอันดีรูจักและ
สามารถแสดงความเคารพ ดวยการกราย การไหว การคํานับตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไดแก
4.1 การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ งถิ่น
4.2 คิดและแสดงออกเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได
4.3 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม
นําขอมูลการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินยั ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ซึ่งแยกพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยเปนรายดานสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6
กิจกรรมเพื่อนําไปทดลองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน 1 หองเรียน (ตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 แผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวนิ ัย

กิจกรรม

เปาหมายเชิงพฤติกรรม

ระยะเวลา

บทบาทครู

สื่อ/แหลง
เรียนรู

1. กิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อใหนักเรียนมีความรู 2 ชั่วโมง
ความเขาใจหลักการและ
การปฏิบตั ิตนเพื่อใหอยู
ในระเบียบวินยั

-จัดสภาพแวดลอม
เทศนาธรรม
หรือสถานการณที่เอื้อ โดยพระครู
ตอการเรียนรู
วัดสระเกษ
-ติดตาม ตรวจสอบ
พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน

2. กิจกรรมเรา
รักโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนรูจักรักษา 2 ชั่วโมง
ความสะอาดของ
โรงเรียนและบริเวณที่ได
รับผิดชอบ

-เปนแบบอยางที่ดีแก หองเรียน และ
นักเรียนในการดูแล บริเวณตางๆ
ในโรงเรียน
รักษาโรงเรียน

-เพื่อใหนักเรียนนั่งยืน
และเดินอยางมีระเบียบ
เขาแถวตามลําดับ
กอนหลังและปฏิบตั ิตาม
ขอตกลงรวมกันได

-ใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบตั ิและลงมือทํา
กิจกรรมอยางจริงจัง

3. กิจกรรม
บทบาทสมมุติ
ในสถานการณ
จําลอง
3.1 กิจกรรม
”เมื่อถึงเวลา
อาหารเที่ยง”

3.2 กิจกรรม..... ....................................

2 ชั่วโมง

-ชี้แนะ และให
ขอเสนอที่เปน
ประโยชนในการ
ปฏิบตั ิตนแก
นักเรียน
-อุปกรณ
รับประทาน
อาหาร

-เชื่อมโยง
-โรงอาหาร
ประสบการณเดิมของ
นักเรียนเขากับการ
พัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของ
นักเรียน
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ผูวิจัยไดทําการทดสอบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย จัดกิจกรรมการเรียนรูและ
นําแผนการเรียนรู ทั้ง 6 กิจกรรม ไปทดลองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 โรงเรียนชุมชน
บานแวงใหญ จํานวน 1 หองเรียน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาใน
การทดลอง 16 ชั่วโมง ซึ่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 11 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
24

สูงสุด-ต่ําสุด
4.24-3.11

24

4.78-3.49

3.65

SD
0.72

df
23

4.65

0.54

23

X

t
8.59*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 11 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 5ที่ ไ ด รั บ การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ต ามแผนพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมดานความมีวินัยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา เปนการศึกษารูปแบบที่มุงพัฒนาผูเรียนดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งมีความ
มุงหมายเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
ระดับ ชั้นประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย และ (2) พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและสรุปผล ดังนี้
1. ความมุงหมายของการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. สรุปผล
6. อภิปรายผล
7. ขอเสนอแนะ

ความมุงหมายของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิคเดลฟาย
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) ประชากรที่ใชในออกแแบบรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรมใน
โรงเรียน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
2) ประชากรที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปนสองกลุม ดังนี้
1) กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรมใน
โรงเรียน จํานวน 5 ทาน และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
จํานวน 5 ทาน
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง ซึ่ง
ประกอบดวย ครู จํานวน 1 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2548 จากโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 3

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา ดังนี้
1. แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย
แบบสอบถามรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิง จริย ธรรมด า นความมี วินั ย ของนั ก เรี ย น
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาโดยใช เ ทคนิ ค เดลฟาย ประกอบด ว ยแบบสอบถาม 3 ฉบั บ ได แ ก
แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมี ขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1.1 การสรางแบบสอบถามปลายเปด รอบที่ 1
1.1.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การ พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย จากนั้นวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อสรางกรอบ
แนวคิ ด รู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา
1.1.2 สรางแบบสอบถามรอบที่ 1 ซึ่งเปนคําถามปลายเปดเพื่อใชสอบถามความ
คิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย ให
ผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา
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1.1.3 เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ความสมบูรณ ความครอบคลุม และความเหมาะสมในดานการใชภาษา และนําขอเสนอแนะที่ไดไป
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป
1.2 การสรางแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ รอบที่ 2
1.2.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก พรอมทั้ง
ขอ เสนอแนะที่ไดรับมาทําการวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามปลายปดชนิด
มาตราสวน ประมาณคา 4 ระดับ โดยพยายามคงรูปภาษาและเนื้อหาเดิมของผูเชี่ยวชาญไว
1.2.2 นําแบบสอบถามปลายปดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3
ทาน พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม ถูกต อ ง และเหมาะสมในการใชภาษาอี กครั้งและนํ า
ขอเสนอที่ไดไป ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
1.3 การสรางแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ รอบที่ 3
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบกลับแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ ในรอบที่ 2 มาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล แลวนํามา
สรางเปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ รอบที่ 3 ที่มีขอความเกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาเหมือนกับรอบที่
2 โดยการเพิ่มเติมตําแหนงของคามัธยฐาน ค าพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงคําตอบของ
ผูเชี่ยวชาญแตละคนในรอบที่ผานมา เพื่อประกอบการพิจารณาคําตอบในรอบนี้
2. แผนการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนจะไดรับ
การ พัฒนาขึ้น โดยผูวิจัยศึกษาวิเคราะหการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และ วัฒ นธรรม ตามหลั กสูต รการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2544 นํ าขอ มูล ที่ ไดจ ากการศึกษา
รูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช
เทคนิคเดลฟายมา วิเคราะห ประกอบการตัดสินใจเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นําแผนการ
จัดการเรี ยนรู ไปหาประสิท ธิภาพ โดยใหผู เชี่ยวชาญดานแผนการจัดการเรี ยนรูจํานวน 3 ทาน
ประเมินความเหมาะสมและ ความสอดคลองกอนที่จะนําไปใช
3. แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย
ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จากนั้นนํามา
กําหนด รูปแบบเครื่องมือวัด โดยผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัย ที่เปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ นําแบบวัดนี้ไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดย
พิจารณาจากคา ความสอดคลองของกลุมผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปหาประสิทธิภาพเครื่องมือเพื่อหา
คาอํานาจจําแนก และคาความความเชื่อมั่น
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. สํารวจขอมูลดานกระบวนการจัดการเรียนรู การสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมความมี
วินัยของนักเรียน โดยผูวิจัยจะเขาไปศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากโรงเรียนชุมชน
บ า นแวงใหญ สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาขอนแกน เขต 3 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เบื้ อ งต น
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง จริยธรรม สภาพปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรมการ เรียนรูที่
สงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน วิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบดวย วิธีการสังเกต การสัมภาษณ
และการสอบถามจากนักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา
2. ทาบทามผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช เทคนิคเดลฟาย
อธิบาย ถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และระยะเวลาที่ระบุไวในแบบสอบถามและ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเดลฟาย
3. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียน โดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียดวยการลงทะเบียนทั้ง 3 รอบ
4. เมื่อไดขอมูลจากการศึกษารูปแบบการพัฒพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียน โดยใชเทคนิคเดลฟาย และการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แลว
นํ า มาสร า งเป น แผนการจั ด การเรี ย นรู นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ด ไ ปหาประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง จากนั้นผูวิจัยจะนําแผนการจัดการเรียนรูนี้ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน มีการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความมีวินัยกอนและหลังการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู

สรุปผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา ผูวิจัยไดสรุปผลออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคเดลฟายเพื่อสอบแบบสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ทาน
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคการเรียนรู กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษามุงหวังใหนักเรียนสามารถ
เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครู สามารถเขาแถวตามลําดับกอนหลังเพื่อรับสิ่งของ สามารถเขา
แถวตามลํ า ดั บ ก อ นหลั ง เพื่ อ ส ง งานตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย สามารถทํ า งานส ง ครู ต ามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายตรงเวลา สามารถแตงกายไดอยางถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และสามารถทิ้งขยะ
ลงในที่รองรับขยะ
2. กระบวนการเรียนรู กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้นจะตองจัดบรรยากาศให
เอื้อตอสภาพการเรียนรู ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ครูใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและลงมือทํา
กิจกรรมอยางจริงจัง ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ครูจัดเตรียมสื่อและแหลงเรียนรูที่
ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของนักเรียน ครูสงเสริมการจัดทําโครงการสงเสริมพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดานความมีวินัย ครูยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจแกผูเรียน ครูใหความสําคัญและสนใจ
ต อ ผู เ รี ย นอย า งจริ ง จั ง ครู ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู สึ ก และความต อ งการของผู เ รี ย นและ
ตอบสนองอย างมี เ หตุ ผล และครู ส งเสริ มผูที่ มีพฤติก รรมเชิง จริย ธรรมด า นความมีวินั ยต อ หน า
สาธารณะ
3. บทบาทของครู กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้นครูควรมีบทบาทในการสงเสริมและ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใหแกนักเรียนดังนี้ ครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ครูใหความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล ครูคอย
อํานวยความสะดวก ชี้แนะ และขอเสนอที่เ ปนประโยชนแกนักเรียน ครูจัดสภาพแวดล อมหรือ
สถานการณที่เอื้อตอการเรียนรู ครูปลูกฝงคานิยมที่ดีในดานความมีวินัยแกนักเรียน ครูสงเสริมการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และครูติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
4. สื่อและแหลงเรียนรู กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนา
พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษานั้ น จะต อ งมี ก ารนํ า
ทรัพยากรดานสื่อและแหลงการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งสื่อและแหลงเรียนรูควรมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ สื่อมีคุณคาและความหมายตอผูเรียน สื่อมีความเหมาะสมและทันสมัย สื่อ
และแหลงเรียนรูใกลเคียงกับประสบการณจริงของนักเรียน สื่อและแหลงเรียนรูสามารถหาไดใน
ทองถิ่น แหลงการเรียนรูชวยใหนักเรียนตระหนักยอมรับในวัฒนธรรมทองถิ่น
5. การติดตามและตรวจสอบ กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การที่จะพัฒนา
พฤติก รรมเชิ ง จริ ยธรรมดา นความมี วินั ย ของนั ก เรีย นระดับ ประถมศึกษานั้ นครูจ ะตอ งประเมิ น
พฤติกรรมของนักเรียนดวยการสังเกต ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดวยการซักถาม ครู
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ตอนที่ 2 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัย คาคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน ซึ่งแสดงใหแผนการจัดการเรียนรู

อภิปรายผล
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชมชอบ หรืองดเวน
การแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑ หรือคานิยมในสังคมนั้นๆ ซึ่งการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมนิยมใชหลากหลายวิธี เชน การใชบทบาทสมมติ (รุงรัตน ไกรทอง. 2536) หุนเชิดมือ
(ปทมาวดี ละออจันทร. 2531) การเลานิทาน การใชแถบเสียงนิทาน (รัตนา บํารุงญาติ. 2532)
เปน พิพัฒน ปนจินดา (2531 : 109) การอภิปรายกลุม การสอนโดยวิธีเบญจขันธ (ไพโรจน ปาน
อยู. 2536) และการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (ธนินทร จํานงคผล. 2548) เปนตน ขอคนพบจากการ
วิจัยแสดงใหเ ห็นว าการที่ นัก เรียนไดร วมกันทํากิจกรรมกลุม เกิดปฏิสัมพั นธ ใ นชั้ นเรี ยน มีการ
นํา เสนอเรื่ อ งราวที่เ ป น แง คิด เพื่อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให นัก เรี ย นอยู รว มกับ บุ ค คลอื่น ได
บนพื้นฐานของความมีวินัยและอยูภายใตกรอบของแตละสังคม (Selman and Lipberman. 1975 :
712-716)
นอกจากนี้ การสอนโดยใช ท ฤษฎี ก ารเสริ ม แรงช ว ยให นั ก เรี ย นเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เชน เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมในทางที่ดี ครูก็เสริมแรงในทางบวก
ดวยการใหคําแนะนําและชมเชย การใหรางวัล แตถาหากนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาด
ความมีวินัย ครูก็ใชวิธีการกลาวตักเตือน เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมดีลงไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธัญญะ บุปผเวส และคณะ (2538 : 48-51) ที่ไดศึกษาปญหาทางวินัยของนักเรียนจากโรงเรียน
สาธิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพบวา นักเรียนยังมีความคิดเห็นวาการลงโทษ
ทางวินัยนักเรียนควรใชการวากลาวตักเตือน เฆี่ยนและทําทัณฑบนก็เพียงพอแลว การลงโทษสถาน
เบา กอนยอมมีสวนทําใหนักเรียนไดมีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได
การจะพัฒนาเยาวชนใหเป นบุ คคลที่มีคุ ณภาพทั้งทางดานร างกายและจิตใจ สิ ตปญยา
อารมณ และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข
จําเปนที่จะตองปลูกฝงความมีวินัย โดยผานกระบวนการศึกษาและเรียนรูเพื่อที่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคววามมีวินัยตองอาศัยระยะเวลาในการศึกษา
อยางตอเนื่องและยาวนานเพิ่มมากขึ้น
2. การเก็บขอมูลโดยใชเทคนิคเดลฟายเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมี
วินัยตองใหเวลากับผูเชี่ยวชาญเพื่อขอมูลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานตางๆ ของนักเรียนจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายทัง้ โรงเรียน ชุมชน และผูปกครองของนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรทําการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในดานอื่นๆ เชน ความซื่อสัตย
สุจริต ความขยัน ความกตัญู
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็กระดับชั้นการศึกษาที่หลากหลาย
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็กโดยการมีสวนรวมครู
และผูปกครอง
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานอื่นๆ
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