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คงอยู่ของความมีวินัยในตนเองในระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างคือ
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 The purposes of this research were to compare students ’ self-discipline of the 
experimental group before and after using the activities to improve self-discipline , to 
compare students ’ self - discipline  of  the experimental group and  that  of  the control group 
after  the  treatment , and to investigate  the  sustaintion of  students ’ self - discipline after one 
month of the  experiment . Samples  were 60 students in the educational level 3 of  Aroonpradit  
school, Petchaburi  Province, whose  self - discipline  behaviors  were not  met  the  criteria set 
by the school. They were drawn  into  the experimental  group and  the control group, 30 
students for each group. 
 Instruments used  for  this research  were the activities to improve  self - discipline 
and  self-discipline questionnairs  constructed  by researcher. Data  were  analysed   for  mean 
(x), standard deviation (S.D.) and  t-test (Dependent  t – test and Independent  t – test ). 
 The results  found that : 
 Students’  self - discipline in experimental group  after the treatment were higher 
than that before the treatment. There were differences in self-discipline between the 
experimental  group  and  the  control  group  with  a  statistical  significance  level of .05 . 
 After one month , students’  self - discipline  in experimental group were higher than that 
before the treatment . 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

   กระบวนการทีสําคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคณุภาพชีวิตทีดี คือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคญัของการพฒันาจริยธรรมต่างๆ และได้มีพระราชบญัญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ตอนหนึงว่า “การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้มีความเป็น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสุข”   เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ทีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มี
ความสขุ และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจดุหมาย
ซงึถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ให้เห็นคณุคา่ของตนเอง มี
วินยัในตนเอง ปฏิบตัิตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ มีคณุธรรม 
จริยธรรม และคา่นิยมอนัพงึประสงค์ (กรมวิชาการ 2545 ข : 4 )  

  ปัจจบุนัปัญหานกัเรียนขาดความมีวินยั เป็นปัญหาทีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขนึซึง
อาจเป็นผลมาจากความแปรปรวนทางอารมณ์ ปัญหาการปรับตัว เนืองจากพัฒนาการทาง
ร่างกาย และสือตา่งๆ ทีเข้ามาสูน่กัเรียน ทําให้นกัเรียนปฏิบตัิตนตามแบบอย่างทีได้พบเห็นจากสือ
เทคโนโลยี ทําให้เยาวชนขาดความมีวินยั ดงันนั ยทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้
สถานศกึษาทกุแห่งจดัการเรียนรู้คูค่ณุธรรม ใช้เครือข่ายการศกึษาร่วมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน เสริมสร้างวินยัและสนบัสนนุให้นกัเรียนประกอบความดี ซึงตรงกบัแนวทาง
ปฏิบตัิงานตามรอยพระยุคลบาททีพระราชทานไว้ว่า “จะต้องฝึก ต้องสร้างวินยัในตนเองสําหรับ
ควบคมุ  ประคบัประคองให้สามารถปฏิบตัคิวามดีได้อย่างเหนียวแน่นตลอดตอ่เนือง มิให้ขาดตอน
หรือขาดวินลง และต้องมีวินยัเคร่งครัด มีความขยนั พากเพียร มีความกล้าหาญ  อดทน และมีสติ
ยงัคดิอยา่งสงู”  (กรมวิชาการ  2542 :13 – 17 ) ด้วยเหตนีุ สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน )จึงได้กําหนดมาตรฐาน ตวับง่ชี และเกณฑ์การพิจารณาเพือ
การประเมินคณุภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานรอบที 2 (พ.ศ.2549 - 2553)ของทุก
โรงเรียนในประเทศไทยให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ซึงประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้ เรียน
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มาตรฐานด้านครู และมาตรฐานด้านผู้บริหาร ในส่วนมาตรฐานด้านผู้ เรียน 7 มาตรฐาน ซึงมี
มาตรฐานหนึงได้กําหนดถึงเรืองความมีวินยัในตวัผู้ เรียนไว้โดยเฉพาะนนัคือ มาตรฐานที 1 ผู้ เรียน
มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีพึงประสงค์ ตวับง่ชีที 1 มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตัิตน
ตามระเบียบและหลกัธรรมเบืองต้นของแต่ละศาสนา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา 2545 : 3) 

พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ รัฐบรุุษ (2545,อ้างถึงใน คํารณ วาปี 2547:2)ได้กล่าวว่า “ วินยั 
เป็นเรืองจําเป็น เพราะเป็นกตกิาทีทําให้บคุคลในสงัคมอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสงบสขุ เมือสงัคม
สงบสุข ประเทศก็ร่มเย็นและเป็นระเบียบเรียบร้อย รัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายสําคญัในการทีจะ
เสริมสร้างวินัยให้เกิดกับบุคคลในชาติ การทีกระทรวงศึกษาธิการให้จัดโครงการเสริมสร้างวินัย
นกัเรียนทวัประเทศขนึ นบัเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลทีถกูต้องเหมาะสม เพราะการสร้างวินยัให้
เดก็ในวนันีก็คือ การสร้างผู้ ใหญ่ทีดีในวนัข้างหน้า ซึงนบัได้ว่ามีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศเป็น
อยา่งมาก” 

 วินยัในตนเองเป็นสิงทีควรสร้างให้เกิดในบคุคล ดงัที ณฏัฐ์พร  สตาภรณ์ (2540 : 13)และ 
วสนั ปุ่ นผล (2542:10) ได้กล่าวถึงวินยัในตนเองว่า เป็นความสามารถอนัเกิดจากตวับคุคลนนัเอง 
ในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามทีมุ่งหวัง ซึงจะต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบของสงัคม และเกิดจากความรู้สึกมองเห็นคณุค่าในการปฏิบตัิ มิได้เกิดจากข้อบงัคบั
ภายนอกเท่านนั แม้จะมีอปุสรรค ก็ยงัไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมนนั    ดงันนั แนวทางหนึงของการ
พฒันามนุษย์ คือการพัฒนาจริยธรรมให้ฝังลึกจนเป็นค่านิยมอยู่ในลักษณะนิสัยและจิตใจของ
บคุคล เพือให้เป็นพืนฐานหรือภมูิคุ้มกนัให้บคุคลละอายตอ่การกระทําสิงทีไมถ่กูต้องและสิงชวั ร้าย
ทงัปวงและหนัมาประพฤตปิฎิบตัใินสิงทีถกูต้องดีงามตามมาตรฐานทีสงัคมยอมรับ   

พฤติกรรมด้านวินัยหรือระเบียบวินัยจึงมีความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ซึงได้แก่ 
พฤติกรรมทีมีผลกระทบตอ่เดก็ในระยะยาว ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเสียแตเ่ริมแรก โอกาสทีจะประสบ
ปัญหาชีวิตเมือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคตนนัสูงมาก เช่น ปัญหาการเรียนล้มเหลว ปัญหาความ
ก้าวร้าว ปัญหาความซึมเศร้าและปัญหาเข้ากับเพือนไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 8) ทงันีครู อาจารย์ และผู้ มีส่วนเกียวข้องจะต้องตระหนักใน
ภาระหน้าทีในการอบรมสังสอนนักเรียน โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการในการปลูก
จิตสํานึกให้แก่นกัเรียนในด้านความมีวินยั เพราะหากนกัเรียนขาดความมีวินยัจะทําให้เกิดปัญหา
ด้านการ เรียน การปฏิบตัิตนในสงัคมและการดํารงชีวิตในสงัคม หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็น
ภาระแก่สงัคมในทีสดุ 
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ดงัจะเห็นได้จากการทีมีบุคคลหลายคนได้ศึกษาวิจัยเกียวกับพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของนกัเรียนและพบว่าเป็นพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอย่างยิง  ดงัจะเห็นได้จากอํานาจ จนัทร์
มหา (2542 : 110-115) ได้ศกึษาจริยธรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความซือสตัย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความตงัใจ ด้านความอดทน 
ด้านความเชือมนัในตนเอง ด้านความเป็นผู้ นํา ด้านความตรงต่อเวลา ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของสงัคม และด้านความเสียสละ พบวา่ นกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมทกุ
สังกัดมีระดบัจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาแยกตาม  
ต้นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดกรม
ศิลปากรและสังกัดกรมการศาสนามีระดบัจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนนกัเรียนนกัศึกษา สงักัดกรมอาชีวศึกษาและสงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชน มีระดบัจริยธรรมด้านความมีวินยัในตนเอง อยูใ่นระดบัตํา และ กลุชา  ศิรเฉลิมพงศ์ ( 2544 
: 99 – 100 )ได้ศกึษาพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น  ด้านการ
กระทําตามระเบียบโรงเรียน การเคารพในสิทธิผู้ อืน ความซือสตัย์ และความรับผิดชอบ พบว่า 
นกัเรียนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน พฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีมีการปฏิบัติมากทีสุดคือความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือเคารพในสิทธิของผู้ อืน และพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองทีมีการปฏิบตัิน้อยทีสดุ คือ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎของโรงเรียนและด้านความซือสัตย์  สอดคล้องกับอุมาพร  ตรังคสมบัติ 
(2542 : 3-4) และ ประสิทธิ สายชมภู (2539, อ้างถึงใน กลุชา   ศิรเฉลิมพงศ์ 2544 : 2) ทีได้ศกึษา 
วิจยัเกียวกบัปัญหาเดก็และวยัรุ่น พบว่าสงัคมไทยกําลงัประสบวิกฤตทีสําคญั คือ วิกฤตแห่งความ
ไร้วินัย  สังคมไทยเป็นสังคมทีไร้วินัยและเด็กไทยก็เติบโตมาอย่างไร้วินัยเช่นกัน และจากการ
ศกึษาวิจยัในเดก็ทีกระทําผิดกฎหมายและต้องอยูใ่นสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พบว่าเด็กทีทําผิด
จํานวนมากเป็นเด็กทีขาดการควบคมุดแูล และการอบรมระเบียบวินยัให้รู้จกัควบคมุตนเอง  และ
การทีสงัคมไทยประสบปัญหาตา่งๆอาจเนืองมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดวินยัในตนเองทีจะ
บงัคบัควบคมุตน 

ในการพัฒนาจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีข้อจํากัดในเรืองเนือหาจริยธรรม ซึง
ค่อนข้างเป็นนามธรรม รูปแบบการเรียนการสอนยังขาดความน่าสนใจ จึงได้มีการใช้รูปแบบ
หลากหลายวิธีการ เช่น การเล่านิทาน การใช้แม่แบบ การเข้ากลุ่มให้คําปรึกษา และกิจกรรมกลุ่ม 
แต่รูปแบบวิธีการทีช่วยแก้ไขข้อจํากัดในเรืองเนือหาทีเป็นนามธรรมให้เป็นการเรียนรู้ทีน่าสนใจ 
โดยการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ทีมีการเคลือนไหวของผู้ เรียนและเนือหาควบคู่กันไป คือ 
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วิธีการพฒันาโดยใช้กิจกรรมกลุม่  เนืองจากกระบวนการกลุ่มมีการจดักระบวนการเรียนการสอนที
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทงัทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และปฏิสมัพนัธ์ เป็นส่วนใหญ่ 
และหลกัการสอนจะยดึหลกัการเรียนรู้ทางทฤษฎีกลุ่มสมัพนัธ์ ซึงยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ยึดกลุ่ม
เป็นแหล่งความรู้ทีสําคัญ ยึดการค้นพบตัวเองเป็นกระบวนการ สําคัญในการเรียนรู้ และใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยา พฤติกรรมของผู้ อืนและเรียนรู้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆทีได้รับและนําความรู้ความเข้าใจนนัไปใช้ในชีวิตประจําวนั (ทิศนา แขม
มณี  2545:142)   

 

โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบรีุ เป็นโรงเรียนทีมีการจดัการเรียนการสอนตงัแตช่่วง
ชนัที 1- 4 มีนโยบายในการจดัการศกึษาเพือมุง่อบรมสงัสอนนกัเรียนด้วยความรักในพระเยซูคริสต์
ให้ถึงพร้อมซึงความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์และคุณธรรมตาม
แนวนโยบายการศึกษาของรัฐบาล จึงได้มีการกําหนดหลกัสูตรสถานศึกษาเพือให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ทุก
โรงเรียนปฏิบตัิ คือให้มีการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในนกัเรียน  โดยกําหนดให้มีเกณฑ์ในการ
ผ่านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความสนใจ ใฝ่รู้และสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ความกล้า การคิดริเริม และการตดัสินใจ  ความพยายาม  มีสติมนัคง หมนัไตร่ตรองด้วยเหตผุล 
เป็นต้น 2) ความมีนําใจ ได้แก่ การช่วยเหลือ การปลอบโยนหรือให้กําลังใจ  การไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้ อืน เป็นต้น 3) ความมีวินัย ได้แก่ การปฏิบตัิตนตามระเบียบวินยัของโรงเรียน การ
ควบคมุตนเองทงักาย วาจา ใจ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซือสตัย์ เป็นต้น 4) ความ
เป็นไทย ได้แก่ เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ยึดมันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รักษาและเห็นคณุคา่ของภูมิปัญญาไทยเป็นต้น  
5) การบริโภคด้วยปัญญา ได้แก่ การรู้จกัเลือกรับวฒันธรรม  รู้จกัใช้และรักษาสิงแวดล้อม  การ
รู้จกัเลือกเพือนและสงัคม เป็นต้น 

จากการสํารวจผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตงัแตปี่การศกึษา 2548 – 2551 
พบวา่ นกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1 – 3 ) ไม่ผ่านเกณฑ์คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
จํานวนมากขึนทกุปี ได้แก่ ปีการศึกษา 2548 จํานวน 75 คน ปีการศึกษา 2549 จํานวน 109 คน  
ปีการศกึษา 2550 จํานวน 130 คน และในปีการศกึษา 2551 มีนกัเรียนไม่ผ่านคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ 112 คน ซึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่ผ่านคณุลกัษณะในข้อที 3 คือความมีวินยั มากทีสุด 
และเป็นนกัเรียนทีมีลกัษณะไมมี่ความรับผิดชอบ ไมเ่อาใจใสใ่นการเรียน เมืออยู่ในห้องเรียนพดูจา
ไม่ไพเราะ คยุเล่นในห้องเรียน ไม่สนใจร่วมกิจกรรม เตรียมอปุกรณ์การเรียนมาไม่ครบ ขาดเรียน
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บอ่ยจนเรียนไม่ทนัเพือน  มาโรงเรียนสาย ผลการเรียนไม่ดีเท่าทีควร นกัเรียนแตง่กายไม่เรียบร้อย 
ไม่รักษาทรัพย์สมบตัิของส่วนรวม เช่น ขีดเขียนตามโต๊ะเรียน มีผลทําให้นกัเรียนบางคนเอาเป็น
แบบอย่าง เป็นผลเสียต่อส่วนรวมและจะเป็นพฤติกรรมติดตัวต่อไปถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจงั (รายงานประจําปี 2551) ซึงโรงเรียนได้ใช้วิธีแก้ไขโดยขอความร่วมมือจากทหาร  จงัหวัด
ทหารบกเพชรบรีุ ในการซ่อมเสริมความมีวินยัให้กบันกัเรียน โดยการฝึกระเบียบแถว ความมีวินยั
ในการตรงต่อเวลา การปฏิบตัิตามคําสงัต่างๆกลางแจ้ง เป็นเวลา 1 สปัดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียน 
ภาคการศกึษาที 2 เพือให้นกัเรียนได้ผ่านกิจกรรม แตใ่นปีการศกึษาถดัไปก็ยงัคงพบว่ามีนกัเรียน
สว่นหนงึทีเคยไมผ่า่นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมีวินยั  ก็ยงัคงได้ผลการประเมินไม่ผ่าน
เชน่เดมิ แสดงให้เห็นวา่ ความมีวินยันีหากไมไ่ด้เกิดจากการเสริมสร้างด้วยตนเองหรือไม่ได้เกิดจาก
อํานาจภายในตนแล้ว นกัเรียนจะประพฤติได้เพียงไม่นาน แตห่ากเกิดจากการทีตนเองได้รับการ
ฝึกฝนอย่างสมําเสมอแล้ว จะเป็นคุณลักษณะทีติดตวันักเรียนไป ดงัเช่น นักเรียนส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนทีผ่านเกณฑ์ด้านนี ทงันี มีข้อสังเกตว่า นักเรียนทีไม่ผ่านคุณลักษณะด้านความมีวินัย
มกัจะไมผ่า่นคณุลกัษณะข้ออืนๆ ด้วยซงึจะสง่ผลให้ผลการเรียนของนกัเรียนไมดี่ไปด้วย 

จากเหตผุลตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่าการมีวินยัในตนเองเป็นสิงสําคญั ซึงควร
สร้างให้เกิดกบัคนทกุคน และการปลกูฝังนนัควรเริมตงัแตเ่ด็ก โดยให้เกิดจากอํานาจภายในตนเอง 
ไม่ใช่อํานาจภายนอกบังคบัเท่านัน เมือบุคคลมีอํานาจภายในตนเองแล้วก็จะสามารถควบคุม
ตนเองให้ทําในสิงทีถกูต้องในสงัคมได้ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม เนืองจากเกิดจากความ
เต็มใจและสัญชาตญาณทีได้เคยเรียนรู้ว่าควรทําอย่างไร   ดงันนั ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่าการฝึก
ความมีวินัยในตนเองให้กับนักเรียนจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในการทีจะพัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมทีไมพ่งึประสงค์หรือพฤติกรรมทีส่งผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนินชีวิตในสงัคม  ช่วยให้
นกัเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ  ในการศึกษาครังนี 
ผู้วิจยัสนใจทีจะศกึษาการใช้กิจกรรมพฒันาการมีวินยัในตนเองของนกัเรียนช่วงชนัที  3  โรงเรียน
อรุณประดิษฐ เพชรบุรี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2552  โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับเทคนิค
แม่แบบ ทงันีเทคนิคกิจกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการทีช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้มีพฒันาการในเรือง
ทศันคต ิคา่นิยม ตลอดจนพฤตกิรรมตา่งๆโดยการนําเอาประสบการณ์ของแตล่ะคนมาแลกเปลียน
ซึงกันและกัน เพือให้เกิดการเปลียนแปลงในสมาชิกแต่ละคน ประสบการณ์ในกลุ่มจึงเป็นส่วน
สําคญัทีจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้พฒันาตนเองส่วนเทคนิคแม่แบบช่วยให้นกัเรียนได้เห็นผล
ของการกระทําในพฤติกรรมต่างๆจากแม่แบบ ให้รู้จักคิดพิจารณาในการเลือกแม่แบบเพือการ
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เลียนแบบทีดีและใช้การเสริมแรงเพือสร้างแรงจูงใจให้พฤติกรรมนันคงอยู่ต่อไปภายหลังการ
ดําเนินการเสร็จสินลง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี 
1. เพือเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วม 

กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
2. เพือเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุภายหลงั 

การทดลอง 
3. เพือศกึษาความคงอยูข่องความมีวินยัในตนเองของกลุม่ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 1  

เดือน   
 

คาํถามการวิจัย 
การวิจยัครังนีมุง่ตอบคําถามดงันี 
1. หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง  นกัเรียนกลุม่ทดลองมีวินยัในตนเอง 

สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
2. ภายหลงัการทดลอง นกัเรียนกลุม่ทดลองมีวินยัในตนเองสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

หรือไม ่
3. การคงอยูข่องความมีวินยัในตนเอง ระยะหลงัการทดลอง 1 เดือนเป็นอยา่งไร 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง  นกัเรียนกลุม่ทดลองมีวินยัในตนเอง 

สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ภายหลงัการทดลอง นกัเรียนกลุม่ทดลองมีวินยัในตนเองสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
      ในการศึกษาการใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  ของนักเรียน ช่วงชันที 3  

( มธัยมศกึษาปีที 1- 3 ) ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบรีุ 
ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ดงันี 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากรทีใช้ในการศกึษาครังนี เป็นนกัเรียนระดบัชว่งชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1- 3)  

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศกึษา 2551 
 จํานวน112 คน 

1.2  กลุม่ตวัอยา่ง ทีใช้ในการศกึษาครังนีเป็นนกัเรียนระดบัชว่งชนัที 3 ( มธัยมศกึษาปีที  
1- 3 )  ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนอรุณประดษิฐ จงัหวดัเพชรบรีุ ทีไม่ผ่านเกณฑ์การ
วดัคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศึกษา 
2551 จํานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก  
และสุม่เข้ากลุม่ทดลองและ กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน 
 

2. ตัวแปรทศีึกษา 
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ความมีวินยัในตนเอง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนในการควบคมุตนเองทงั 
ทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมให้ปฏิบตัิตนไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยการปฏิบตัินนัไม่ได้เกิด
จากกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของโรงเรียนแต่เกิดจากการเห็นคณุค่าในสิงทีทําและไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนตอ่ตนเอง ครูและโรงเรียน ทงัตอ่หน้าและลบัหลงั  โดยจําแนกได้ ดงันี 

1.1 ด้านการปฏิบตัตินตามระเบียบวินยัของโรงเรียน ได้แก่ การปฏิบตัตินของ 
นกัเรียนตามระเบียบวินยัทีวา่ด้วยเรือง  การนํารถจกัรยานยนต์ โทรศพัท์มือถือมาโรงเรียน  ทรงผม
ของนกัเรียน การเคารพธงชาติ การออกนอกบริเวณโรงเรียน  การขาดเรียน การลากิจ  การลาป่วย 
การหนีเรียน  การเสพหรือมีบหุรี ของมึนเมาและสารเสพติดไว้ในครอบครอง   การก่อเหตทุะเลาะ
วิวาทกบัเพือนนกัเรียน การใช้กระเป๋าหนงัสือ การแตง่กายเครืองแบบนกัเรียน 

1.2  ด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง  ได้แก่ การทีนกัเรียนรู้จกัหน้าทีที 
ต้องกระทํา ทําหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจและ
ตงัใจยดึมนัในกฎเกณฑ์  ถกูต้อง  ตรงเวลาและปฏิบตัิโดยไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค ทงัในด้านการเรียน 
การทํากิจกรรมในโรงเรียน การดแูลสขุภาพร่างกาย  การช่วยเหลืองานในครอบครัว และการดแูล
สาธารณะสมบตั ิ
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2. นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชว่งชนัที 3 ( มธัยมศกึษาปีที 1- 3 ) ภาคเรียนที 1  
ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบรีุ ทีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศกึษา 2551  

2.1 นกัเรียนกลุม่ทดลอง  หมายถึง  นกัเรียนทีไมผ่า่นเกณฑ์ประเมินคณุลกัษณะอนั 
พงึประสงค์ด้านความมีวินยัตามเกณฑ์ของโรงเรียนและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยั
ในตนเอง 

2.2 นกัเรียนกลุม่ควบคมุ หมายถึง  นกัเรียนทีไมผ่า่นเกณฑ์ประเมินคณุลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ด้านความมีวินยัตามเกณฑ์ของโรงเรียน แต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความมี
วินยัในตนเอง 

3. กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง หมายถึง กิจกรรมทีผู้วิจยัจดัทําขนึ โดยมี 
โครงสร้างตามเทคนิคกิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ มีจดุประสงค์เพือให้นกัเรียนทีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีการพฒันาตนเองในด้านความมีวินยัในตนเอง  และเทคนิคตา่ง ๆ  ซึงในการวิจยัครังนีได้
ใช้กิจกรรมกลุม่ และการใช้เทคนิคแมแ่บบ  ดงันี 

2.1 กิจกรรมกลุม่ หมายถึง   เทคนิค วิธีการ เครืองมือทีเป็นสือในการจดัประสบ - 
การณ์ ให้แก่สมาชิกกลุ่ม ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม สํารวจความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม ทศันคติ คา่นิยมของตนเอง รู้จกัคิด วิเคราะห์และ
แสดงความคดิเห็น ยอมรับ เข้าใจตนเอง ตลอดจนสามารถทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมความมีวินยั
ในตนเองให้ดีขนึ 

2.2  เทคนิคแมแ่บบ   หมายถึง วิธีการทีทําให้นกัเรียนทีมีสว่นร่วมในกิจกรรม  ได้รับ 
รู้พฤติกรรมของต้นแบบ  เกิดการตระหนกัในคุณค่าของพฤติกรรมจากต้นแบบ  มีแนวโน้มสู่การ
เปลียนแปลงด้านเจตคต ิความคดิและการกระทําของตนเอง โดยการสงัเกต  เลียนแบบ และแสดง
ความคดิเห็น ความรู้สึกตอ่พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของแม่แบบแล้วประมวลเป็นข้อมลูการ
แสดงพฤตกิรรมของตน 
ประโยชน์ทไีด้รับจากการวิจัย 

1. นกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาความมีวินยัในตนเอง มีวินยัในตนเองสงูขนึกวา่ก่อน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

2. เป็นแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้เพือเสริมสร้างความมีวินยั 
ในตนเองของนกัเรียน ของงานแนะแนว โรงเรียนอรุณประดษิฐ ตอ่ไป 

3. เป็นข้อมลูสนเทศในการพฒันางานเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมีวินยั 
แก่นกัเรียนโรงเรียนอรุณประดษิฐให้มีประสิทธิภาพยิงขนึ 
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บทท ี2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 
 เพือให้เข้าใจลกัษณะของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างและเพือประสิทธิภาพของเครืองมือทีใช้ใน
การทดลองมากขนึ ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง ดงัตอ่ไปนี 

1. แนวคิดและทฤษฎีทเีกียวกับวินัยในตนเอง 
1.1 ความหมายของวินยัในตนเอง 
1.2 ความสําคญัของความมีวินยัในตนเอง 
1.3 วินยัในเดก็วยัรุ่น 
1.4 ทฤษฎีทีเกียวข้องกบัความมีวินยัในตนเอง 

2. บริบทของโรงเรียนอรุณประดษิฐ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 
3. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 

3.1 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม่ 
3.1.2 จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมกลุม่ 
3.1.3 ลกัษณะของกิจกรรมกลุม่ 
3.1.4 เทคนิค วิธีการทีใช้ในการจดักิจกรรมกลุม่ 
3.1.5 กระบวนการกลุม่กบัการพฒันาบคุคล 
3.1.6 งานวิจยัทีเกียวกบัการใช้กิจกรรมกลุม่พฒันาความมีวินยัในตนเอง 

3.2 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิคแม่แบบ 
3.2.1  ความหมายของเทคนิคแมแ่บบ 
3.2.2 กลวิธีในการใช้เทคนิคแมแ่บบ 
3.2.3 อิทธิพลของแมแ่บบทีมีตอ่ผู้สงัเกต 
3.2.4 ข้อดีและข้อจํากดัของการใช้เทคนิคแมแ่บบ 
3.2.5  งานวิจยัทีเกียวกบัการใช้เทคนิคแมแ่บบพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
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1. แนวคิด ทฤษฎีทเีกียวกับวินัยในตนเอง 
 

1.1 ความหมายของวินัยในตนเอง 
        จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่ ได้มีผู้ให้ความหมายของความมีวินยัในตนเองไว้  ดงันี 

อาร์เธอร์ ( Arthur  1985 : 678 ) กล่าวว่า วินยัในตนเอง คือ ความเคยชินจากการปฏิบตัิ
ในการควบคมุตวัเองท่ามกลางแรงกระตุ้นตา่งๆ ให้เป็นไปตามทีหวงัไว้ ทงันีรวมถึงการรู้จกัลงโทษ
ตนเองเมือกระทําผิดด้วย 

บริสเบน ( Brisbane  1994 : 67 ) กล่าวถึง วินยัในตนเองว่า วินยัในตนเองคือเป้าหมาย
สงูสดุในการฝึกวินยั ต้องการให้ผู้ถกูฝึกสามารถควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได้ด้วยตนเอง  

ณฏัฐ์พร  สตาภรณ์ ( 2540 : 13 ) ได้กล่าวถึงวินยัในตนเองวา่ เป็นความสามารถอนัเกิด 
จากตวับคุคลนนัเอง ในการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามทีมุง่หวงั ซงึสว่น
ใหญ่แล้วสงัคมมุง่หวงัให้พฤตกิรรมของบคุคลทีแสดงออกมานนัมีความสอดคล้องกบัระเบียบของ
สงัคมทีวางไว้ 

อรวรรณ  พาณิชย์ปฐมพงศ์ (2542 : 10 ) ให้ความหมายของวินยัในตนเองวา่ หมายถึง  
ความสามารถของบคุคลในการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามความมุง่หวงัที
ตนได้ตงัไว้ โดยเกิดความสํานึกว่าเป็นค่านิยมทีดีงาม ซึงจะไม่กระทําการใดๆ ทีทําให้เกิดความ
เดือดร้อน ยุง่ยากตอ่ตนเองและบคุคลอืนในอนาคต 

อํานาจ จนัทร์มหา (2542 : 7) ให้ความหมายวา่ วินยัในตนเอง หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบตัทีิถกูต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั กตกิา หรือข้อตกลงของสงัคมโดยไม่ต้องให้คนอืนบงัคบั
หรือควบคมุ 

กลุชา ศริเฉลิมพงศ์ (2544:15) ได้ให้ความหมายของวินยัในตนเองวา่ หมายถึง ความ  
สามารถของบุคคลในการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามทีตนมุ่งหวงัไว้ 
โดยเกิดจากการสํานกึขนึมาเอง แตท่งันีจะต้องไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นผลทําให้เกิดความยุ่งยาก
แก่ตนเองในอนาคต และเป็นสิงทีก่อให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและผู้ อืน โดยไม่ขดัตอ่กฎระเบียบ
ของสงัคมและสิทธิของผู้ อืน 

จากข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ความมีวินยัในตนเอง คือความสามารถของบคุคลในการ 
ควบคมุตนเองทงัทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมให้ปฏิบตัิตนไปในทิศทางทีถกูต้อง  เรียบร้อย เพือ
ความสงบสุขของสงัคมส่วนรวม โดยไม่ได้เกิดจากกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของสงัคม แต่เกิดจากการ
เห็นคณุคา่ในสิงทีทําและไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนตอ่ตนเองและสงัคม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 

1.2 ความสาํคัญของความมีวินัยในตนเอง 
 วินยัในตนเองเกิดจากการเห็นคณุค่าในสิงทีทํา ดงันนัผลทีเกิดจากการกระทําทีเกิดจาก
การมีวินยัในตนเองจงึมีประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมด้วย ซงึมีผู้ ให้ความสําคญัของความมีวินยัใน
ตนเองไว้ดงันี  
 กลุชา ศริเฉลิมพงศ์ (2544 : 18) ได้สรุปไว้ว่า คณุคา่ของความมีวินยัในตนเองช่วยให้กลุ่ม
คน หรือสังคมต่างๆสามารถดําเนินชีวิตอยู่ ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน และ
เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี เนืองจากทุกคนกระทําในสิงทีสงัคมยอมรับ เข้าใจผู้ อืน มีความสํานึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึงของสงัคม จึงต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละ ซึงช่วยในการพฒันาประเทศให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้  
 สินีนาฏ  สทุธจินดา (2543 : 35) สรุปว่า วินยันนัจะช่วยกําหนดทิศทางให้สมาชิกในสงัคม
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  เพือความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม ถ้าหาก
ปราศจากวินยัแล้ว การอยูร่่วมกนัในสงัคมของคนแตล่ะกลุ่มย่อมจะเกิดความวุ่นวายสบัสน เพราะ
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าหากคนในสงัคมมีวินยัในตนเองก็จะทําให้คนในสงัคมมีเหตุมี
ผล มีความอดทน มนัคงทางอารมณ์ และเป็นผู้ มีจริยธรรม สงัคมมีความสงบสขุ ดงันนัการพฒันา
วินยัในตนเองให้แก่นกัเรียนจึงเป็นสิงสําคญัเพราะจะเป็นพืนฐานของการดําเนินชีวิตอย่างถกูต้อง 
มีเหตผุล เลือกประพฤติในสิงทีถกูต้องเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
และไมส่ร้างปัญหาให้กบัคนทีอาศยัอยู่ 
 ดงันนั จะเห็นได้ว่าความมีวินยัในตนเองนนั มีคณุคา่และมีความสําคญัอย่างยิงตอ่บคุคล
และสังคม เพราะถ้าหากว่าสงัคมใดทีสมาชิกมีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัดแล้วสังคมนนัจะอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสขุและยงัชว่ยพฒันาสงัคมให้ก้าวหน้าได้อยา่งไมห่ยดุยงั 
 

1.3 วินัยในเดก็วัยรุ่น 
 วัยรุ่นเป็นช่วงต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ ใหญ่ เป็นวัยทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลาย
อย่าง  ทําให้ต้องมีการปรับตวัหลายด้านพร้อมๆกนั  จึงเป็นวยัทีจะเกิดปัญหาได้มาก  การปรับตวั
ได้สําเร็จจะช่วยให้วยัรุ่นพัฒนาตนเอง เกิดบคุลิกภาพทีดี  ซึงจะเป็นพืนฐานสําคญัของการดําเนิน
ชีวิตตอ่ไป   
 วัยรุ่นอาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง แต่ละช่วงจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ ความคิดและสติ 
ปัญญาแตกตา่งกนั  แตเ่นืองจากการศกึษาวิจยัในครังนี มีการดําเนินการกบันกัเรียนในช่วงชนัที 3 
ทีมีอายรุะหว่าง 12-15 ปี จึงจะขอกล่าวถึงวยัรุ่นเพียง 2 ช่วง คือวยัรุ่นตอนต้นและวยัรุ่นตอนกลาง 
ดงันี 
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วยัรุ่นตอนต้น (อาย ุ12-14 ปี) ลกัษณะทวัไปของวยัรุ่นชว่งนี คือ 
1. มกัจะมีอารมณ์หงดุหงิดง่าย  
2. เริมสร้างสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดกบัเพือนฝงู 
3. เริมทําตามกลุม่เพือนไมว่า่จะเป็นวิธีการแตง่ตวั กิจกรรมหรือความสนใจด้านอืนๆ  
4. เริมมองเห็นความบกพร่องของพอ่แม ่และตระหนกัว่าพอ่แมไ่มใ่ชค่นสมบรูณ์แบบ  

หรือเป็นฮีโร่เหมือนเมือตนยงัเป็นเดก็ 
5. ชอบตงัคําถามถึงคณุคา่และเหตผุลของกฎตา่งๆทีพอ่แม่ตงัขนึ 

วยัรุ่นตอนกลาง (อาย ุ14 – 17 ปี) ลกัษณะทวัไปของวยัรุ่นชว่งนี คือ  
1. เริมสนใจเกียวกบัตนเองมากขนึ จะกงัวลเกียวกบัรูปร่างหน้าตาของตน 
2. ภาพลกัษณ์แหง่ตน ( Self – image ) จะสลบัไปมาระหวา่งความดีเดน่กบัแยส่ดุ ๆ 

บางครังก็จะรู้สึกตนเองเก่งและดีกวา่ใคร บางครังก็รู้สกึตนเองแยแ่ละไมเ่อาไหนเลย ซึงความคิดทัง
สองนีไมไ่ด้ตงัอยูบ่นพืนฐานของความเป็นจริง 

3. เริมเป็นตวัของตวัเองและต้องการอิสระมากขนึ จะหงดุหงิดและไมพ่อใจกบัการทีมี 
ผู้ใหญ่เข้ามายุง่กบัตนมากเกินไป 

4. เริมมีความคิดทางลบเกียวกบัพอ่แมแ่ละผู้ใหญ่บางคน และเริมถอยหา่งด้านอารมณ์ 
5. เริมทําตวัแตกตา่งจากกลุม่เพือนบ้าง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีมนัคงมากขนึ ไมใ่ชต่าม      

เพือนตลอดเวลา  (อมุาพร  ตรังคสมบตั ิ2542 : 175-176) 

การสอนความมีวินัยในตนเอง 
 

การสอนความมีวินยัในตนเอง ไม่ควรมุ่งประเด็นทีการลงโทษ บงัคบัให้ปฏิบตัิ แตค่วรจะ
เน้นไปในแนวทางทีให้การฝึกอบรม และให้ความรู้มากกว่า สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาต ิ(2540 : 18-19) ให้แนวทางการสร้างวินยัทีครูสามารถนํามาใช้ได้ ดงันี 

1. การทําให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบตัิพฤติกรรมทีดีเพือเป็น
พืนฐานและปฏิบตัติอ่เนืองจนเกิดเป็นพฤตกิรรมเคยชินทีดี 

2. การใช้วฒันธรรมในสงัคมเป็นแนวปฏิบตัิผสมผสานกบัหลกัการทําให้เป็นพฤติกรรมที
เคยชิน เช่น การทําความเคารพด้วยการไหว้เมือพบผู้ ใหญ่ เป็นสิงทีเด็กทําได้โดยง่าย แตก่ารเข้า
แถวไม่ใช่วฒันธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างดงัเช่นการไหว้ของไทย ผู้ ใหญ่เองก็ไม่สามารถ
ปฏิบตักินัโดยทวัไป การไหว้จงึง่ายตอ่การปฏิบตัมิากกวา่การเข้าแถว 
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3. การใช้องค์รวม ซงึเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญาซึงเป็นหลกั
ทางการศกึษาและหลกัการพฒันาจริยธรรม คือมีความเข้าใจในความสําคญัของสิงทีควรกระทํา มี
ความพอใจและยอมรับในสิงทีจะกระทํายอ่มนําไปสูค่วามพร้อมในการกระทํา 

 

4. การให้แรงหนนุสภาพจิต เป็นการตงัความมุ่งมนัหรืออุดมการณ์และพยายามปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายทีมุ่งมนัไว้ ซึงอาจทําให้เกิดการเปรียบเทียบ แตก็่มีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตัิ
หากใช้มากเกินไปจะกลายเป็นดถูกูดหูมินผู้ อืน เกิดการแขง่ขนัแยง่ชิง 

 

5. การใช้กฎเกณฑ์บงัคบั เป็นวิธีทีทําให้เกิดวินยัได้ชวัระยะหนึง เมือไม่มีผู้ ใดควบคมุ วินยั
ก็จะหายไป จงึเป็นวิธีทีไมถ่กูต้อง 

 
เทคนิคการฝึกวินัยให้กับวัยรุ่น  

 

ในการฝึกวินยัให้กบัวยัรุ่นนนั จําเป็นต้องมีเทคนิคทีเหมาะสมทีจะชว่ยให้วิธีการฝึกวินยัมี 
ประสิทธิภาพและได้ผลดี ซึงมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอเทคนิคในการฝึกวินยัให้กับวัยรุ่นไว้ 
ดงันี 

อมุาพร  ตรังคสมบตั ิ(2542 : 183-188)ได้เสนอเทคนิคในการฝึกวินยัให้กบัวยัรุ่นไว้ คือ 
1. ให้ความรู้มากกวา่ออกคําสงั 

เป้าหมายทีสําคญัในการฝึก คือ ให้เกิดความมีวินยัในตนเอง ดงันนัสิงทีสําคญัคือ การ 
ฝึกให้คิด  ให้ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไร  มีเหตผุล มีสามญัสํานึก รู้จกัเจรจาประนีประนอม ให้วยัรุ่น
เข้าใจถึงเหตผุล กฎเกณฑ์และคําสงั 
 

2. ทําความเข้าใจกบัพฤตกิรรมของวยัรุ่น แม้จะไมเ่ห็นด้วยก็ตาม 
เนืองจากวยัรุ่นมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วทงัทางร่างกาย อารมณ์และสงัคม และ 

มีความต้องการเป็นอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเอง คิดตัดสินใจด้วยตัวเอง บางครังจึงมีความ
ขดัแย้งกับผู้ ใหญ่ วตัถุประสงค์ของการฝึกระเบียบวินยั คือ ให้เขาประพฤติในสิงทีถูก โดยเฉพาะ
เกียวกบักฎเกณฑ์ทีตงัไว้  แตเ่ขาก็มีสิทธิทีจะมีความคดิเห็นและความรู้สกึทีแตกตา่งได้ 
 

3. ใช้วิธีการลงโทษเฉพาะสถานการณ์ทีร้ายแรง 
พยายามหลีกเลียงการลงโทษ ยกเว้นจําเป็นจริงๆ เชน่ เมือเขาไปละเมิดสิทธิของผู้ อืน 

หรือทําให้ข้าวของเสียหาย เป็นต้น เนืองจากการลงโทษสําหรับวยัรุ่นมกัไม่คอ่ยได้ผลทีดีเท่ากบัใน
เดก็เล็ก เพราะวยัรุ่นสามารถอดทนตอ่การลงโทษและมกัหาทางตอ่ต้านกฎระเบียบมากกวา่วยัอืนๆ 
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4. การระมดัระวงัคําพดูของผู้ใหญ่ 
คําพดูในลกัษณะตําหนิตเิตียนและบน่วา่ของผู้ใหญ่นนั ในความรู้สกึของวยัรุ่น ถือได้ 

ว่าเป็นการลงโทษทีรุนแรง ดงันนัจึงควรหลีกเลียงคําพูดทีเป็นลักษณะตําหนิ เช่น “โตแล้วไม่รู้จกั
คิด” “สอนเท่าไหร่ไม่จํา” “เด็กไม่รักดี” หรือ “พ่อแม่ผิดหวังในตัวลูกจริงๆ” คําพูดแบบนีทําให้
ภาพลกัษณ์แหง่ตนทีพยายามสร้างขนึมานนัพงัทลายลงทนัที  
 

5. อยา่ตงักฎเกณฑ์มากเกินไป 
การพยายามควบคมุพฤตกิรรมของวยัรุ่นมากเกินไป จะทําให้เขายงิตอ่ต้านมากขนึ 

และจะทําผิดมากขึน ดงันนัพยายามมีกฎเกณฑ์น้อยทีสดุ และให้เขามีอิสรภาพเพียงพอทีจะลอง
ทําบางสิงบางอยา่งด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทําสิงทีผิดพลาดบ้าง 
 

6. หนกัแนน่และสมําเสมอในการฝึกระเบียบวินยั 
ถึงแม้วา่วยัรุ่นจะสามารถตดัสินใจด้วยตนเองได้ พงึตนเองได้มากขนึ แตล่กึๆแล้วเขา 

ยงัต้องการการดแูลจากผู้ ใหญ่อยู่ แม้ดเูหมือนภายนอกจะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งก็ตาม  ดงันนั เรา
ต้องมีความหนกัแนน่ในกฎระเบียบทีตงัไว้ รวมทงัข้อตกลงตา่งๆทีมีด้วยกนั การรักษาระเบียบวินยั
อยา่งเสมอต้นเสมอปลาย จะชว่ยให้เขามีความประพฤติทีเสมอต้นเสมอปลายเชน่กนั 
 

7. อยา่กลวัทีจะใช้อํานาจปกครอง 
ในการออกกฎระเบียบหรือตดัสินปัญหาตา่งๆ นนั เราจะต้องแสดงถึงสิทธิอํานาจของ 

เรา ให้วยัรุ่นเห็นว่าในฐานะพ่อแม่หรือครู เรามีสิทธิทีจะควบคมุเขา แต่จงทําอย่างหนกัแน่นและมี
เหตผุล ไมใ่ช้โดยใช้อารมณ์และเผดจ็การ 
 

8. อยา่ใช้อารมณ์รุนแรงในขณะทีเผชิญหน้ากบัวยัรุ่น 
ในชว่งทีกําลงัโต้เถียงกนั วยัรุ่นทีกําลงัโกรธหรือหงดุหงิดอาจพดูบางสิงบางอยา่งที 

รุนแรงออกมา เราต้องรู้ว่าคําพดูเหล่านนัเป็นคําพดูแห่งความโกรธและสินหวงั และเป็นคําพดูทีไม่
ตงัใจทีจะทําลายความรู้สกึของใคร สิงทีควรทําคือ อยา่มีอารมณ์หงุดหงิดหรือโกรธตอบ อย่าพดูใน
สิงทีเราไมต่งัใจ เชน่ โต้ตอบวา่ “ถ้าไมพ่อใจก็ออกไป” เป็นต้น 
 

9. พยายามปฏิบตัติอ่วยัรุ่นเหมือนผู้ใหญ่ 
วยัรุ่นต้องการให้เราปฏิบตัติอ่เขาเหมือนเป็นผู้ใหญ่ เขาจะตอบสนองได้ดีและทําตวัดี 

ขนึ ดงันนั คําพูดตําหนิหรือบอกตรงๆแบบผู้ ใหญ่พูดกับผู้ ใหญ่ก็เป็นการลงโทษทีเพียงพอสําหรับ
วัยรุ่น แต่ต้องเป็นการพูดหรือตําหนิเขาแบบสร้างสรรค์ ส่วนการลงโทษแบบอืนๆนนัควรใช้เมือ
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วิธีการนีไมไ่ด้ผลแล้ว บางครังเมือเกิดปัญหาขนึมา เขาอาจเสนอโทษทีเขาควรได้รับรุนแรงกว่าทีเรา
คดิไว้  
 

10. อยา่ดถูกู ดหูมินหรือทําให้เขาเสียหน้า 
วยัรุ่นมกัจะทระนงตนเองคอ่นข้างมาก เขาจะรู้สกึถกูทําร้ายอยา่งรุนแรงและเจ็บปวด 

โดยคําพดูหรือการกระทําทีบง่ชีวา่เขาเป็นคนไม่ดี เป็นคนออ่นแอและเปราะบาง แม้ว่าสิงนนัจะเป็น
ความจริงก็ตาม เมือรู้สึกว่าถูกทําร้ายเขาจะมีความโกรธ ขมขืนใจ ต่อต้านและมีพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสม เราจงึควรระวงัความรู้สกึของวยัรุ่น เพง่เล็งเฉพาะการกระทําของเขาเท่านนั ไม่ใช่เพ่งเล็ง
ไปทีตวัเขาวา่เป็นคนไมดี่ บอกเขาวา่เขาสามารถกระทําตวัได้ดีกวา่นี และเราเชือมนัในตวัเขาว่าเขา
จะทําได้ดีขนึ 
 

11. เป็นตวัอยา่งทีดี 
เดก็จะไมส่ามารถปฏิบตัติามกฎได้ เขาจะไมรู้่วา่การควบคมุตนเองเป็นอยา่งไร ถ้าเขา 

ไม่ได้เห็นตวัอย่าง เพราะฉะนนัเราต้องมีการควบคมุตนเองทีดีพอ และมีความเคารพในสิทธิและ
ความเห็นของผู้ อืนเชน่กนั รวมทงัเป็นตวัอยา่งทีดีในการปฏิบตัติามกฎหมายบ้านเมืองด้วย 
 

12. ถ้าวยัรุ่นมีปัญหาทีเราจดัการไมไ่ด้ ควรปรึกษาผู้ เชียวชาญ 
หากวยัรุ่นได้รับการชว่ยเหลือทีถกูต้องทงัตวัเขาเองและครอบครัวก็จะมีความสขุขนึ  

นอกจากนีคนนอกครอบครัวก็อาจมีความรู้สกึปลอดภยัมากขนึ 
ควรขอคําปรึกษาจากผู้ เชียวชาญ หากเดก็มีปัญหาตอ่ไปนี 
ก. เพิกเฉยหรือฝ่าฝืนกฎบอ่ยๆ 
ข. มีอาการซมึเศร้าอยา่งรุนแรง 
ค. มีปัญหาสขุภาพอยา่งรุนแรง เชน่ กินไมไ่ด้ นอนไมห่ลบั หรือมีลกัษณะเหมือนคน 

ตดิยาเสพตดิ 
ง. มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทําร้ายผู้ อืน ขโมยของ หรือพดูโกหกบอ่ย 
จ. ไมก่ลบับ้านหรือหนีโรงเรียน 
ฉ. การเรียนแยล่งเรือยๆ 

 
นอกจากนี ครู ยงัเป็นบคุคลทีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของวยัรุ่นทีจะชว่ยให้การฝึกวินยัใน 

วยัรุ่นได้ผลดีมากขนึ อภินนัท์ ทวีเดช (2551) ได้เสนอเทคนิคสําหรับครูในการฝึกวินยัให้กบันกัเรียน
วยัรุ่นไว้ดงันี 
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1. ทําห้องเรียนให้นา่อยู่ 
บรรยากาศในห้องเรียนทีดี สะอาด มีมมุทีนา่สนใจ จะชว่ยกระตุ้นให้นกัเรียนมีความ 

ร่วมมือทีดี ประพฤติตนมีวินยัและสนใจการเรียนมากขนึ และหากนกัเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําด้วย 
จะทําให้นกัเรียน รู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหนึงของห้อง รวมทงัเกิดความรักห้องและรักโรงเรียน
มากขนึ 
 

2. บอกนกัเรียนให้ชดัเจนวา่สิงทีทําไปนนัไมดี่ตรงไหนและควรแก้ไขอยา่งไร 
       วิธีนีเรียกว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงแก้ไข (corrective feedback) เป็นการ

ตําหน ิโดยชีให้ชดัเจนวา่ควรแก้ไขตรงจดุใด ควรบอกวา่สิงทีถกูต้องคืออะไร  
 

3. “จบัถกู” บ้าง อยา่คอยแต ่“จบัผิด” 
ครูต้องให้ความสนใจ และสงัเกตเห็นพฤตกิรรมทีดีของนกัเรียนมากกวา่การมองหาข้อ 

ผิดพลาดหรือการกระทําทีไม่ดีของนักเรียน เพราะ เด็กทีกําลังเริมต้นการเปลียนแปลงตนเอง 
ต้องการให้ผู้ ใหญ่สังเกตเห็นการเปลียนแปลงทีดีของเขาด้วย ดังนัน หากครู เห็นพฤติกรรมที
นกัเรียนทําดีเมือไรต้องให้ความสนใจทนัที อย่าเพิกเฉยหรือปล่อยให้ผ่านไปโดยทีไม่ได้คิดว่าเป็น
เรืองสําคญั 
 

4. ให้รางวลัเมือนกัเรียนทําดี 
ในการสอนหรือสงัให้นกัเรียนทําดี ครูต้องให้แรงเสริมเมือพบวา่เขาทําดี  อาจเป็นคํา 

ชมเป็นส่วนตวัหรือตอ่หน้าเพือนๆ รวมไปถึงการให้รางวลั เช่น คะแนนพิเศษ เป็นต้น เพือเป็นการ
บอกให้นกัเรียนทราบวา่ พฤตกิรรมทีทําลงไปนนัเป็นสิงทีดี และเสริมให้ทําพฤตกิรรมทีดีนนับอ่ยขนึ 
 

5. วางแผนในการสร้างพฤติกรรมใหม ่
       ในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆให้เกิดขนึในตวันกัเรียน ครูต้องสงัเกตว่านกัเรียนทําอะไร

ได้ดีแล้วช่วยให้เด็กทําสิงนันมากขึนอย่างเป็นขันตอน และในการจะแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
นกัเรียนนนั ครูต้องสร้างพฤติกรรมเชิงบวก(พฤติกรรมทีดี) ให้มาแทนทีพฤติกรรมเชิงลบ(พฤติกรรม
ทีไม่ดี) การฝึกให้นกัเรียนทําในสิงทีถกูต้องจะได้พฤติกรรมใหม่มากกว่าการดวุ่าเมือทําผิด เพราะ
นกัเรียนอาจไมรู้่วา่สิงทีเหมาะสมทีตนควรทํานนัคืออะไร และจะทําได้อยา่งไร 
 

6. หลีกเลียงการให้แรงเสริมตอ่พฤติกรรมทีไมเ่หมาะสม 
      บางครังครูมกัให้แรงเสริมต่อพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตวั โดยให้ความสนใจ

เมือเดก็ทําผิด คอยทกัท้วง หรือห้ามปราม หรือใช้วิธีลงโทษทีทําให้เด็กได้รับความสนใจจากเพือนๆ 
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เช่นการใช้วิธี time out คือเมือเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะให้เด็กออกไปจากสถานการณ์ทีน่า
สนกุหรือน่าสนใจ (ซึงหมายถึงการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมทีสนกุ) แตห่ลายครังวิธีนีก็ไม่
ได้ผล เนืองมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี 

 

ก. ห้องเรียน (หรือกิจกรรมการเรียนหรืออืนๆทีกําลงัทําอยู่นนั) เป็นสิงทีนา่เบือสําหรับเดก็  
เมือครูให้เด็กออกไปนอกห้อง เด็กก็จะรู้สึกดีกว่านงัอยู่ในห้อง หากเป็นเช่นนีเด็กจะทําผิดซําๆเพือ
จะได้ถกูไลอ่อกไปนอกห้องอีก 

ข. ระยะเวลาทีให้ออกนอกห้องนนันานเกินไป เชน่ นานเกิน 10 นาที จนเดก็รู้สกึชินกบั 
การนงัหรือยืนอยูค่นเดียว 

ค. เดก็มีเรืองทีนา่สนกุทําขณะอยูน่อกห้อง เชน่ มีเพือนห้องอืนแวะมาพดูคยุด้วย หรือมี 
ของเลน่ชนิเล็กๆมาเลน่ 

ง. การทีถกูไลอ่อกไปนอกห้อง ทําให้เดก็ไมต้่องเผชิญกบัสถานการณ์ทีตนไมช่อบ เชน่  
นงัเรียนวิชาทียากหรือวิชาทีครูผู้สอนดมุาก 
 

7. การสร้างบรรยากาศทีดีระหวา่งกนั 
     บรรยากาศทีดีระหวา่งครูกบัเดก็ และกบัเพือนนกัเรียนด้วยกนัเอง เป็นสิงสําคญัทีจะ 

ทําให้แผนการฝึกระเบียบวินยัเป็นไปด้วยดี ควรมีการพดูคยุชมเชย หวัเราะพูดคยุกนัในห้องเรียน
บ้าง สือให้เด็กรู้ถึงความจริงใจและห่วงใยของครู สิงเหล่านีจะทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับ
ศษิย์ดีขนึและเดก็จะให้ความร่วมมือมากขนึ 
 

8. เป็นตวัอยา่งทีดี 
พฤติกรรมใดทีครูต้องการให้นกัเรียนปฏิบตัหิรือเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ ครูต้องมี 

การปฏิบตัทีิเป็นตวัอยา่งทีดีในพฤตกิรรมนนัด้วย  
 

 จากการศกึษาการฝึกวินยัให้กับวยัรุ่นทังตวัผู้ปกครอง ครูผู้สอน หรือผู้ ทีต้องเกียวข้องกับ
วยัรุ่นจากทีกล่าวข้างต้นนนัจะเห็นได้ว่าสิงสําคญัในการปฏิสมัพนัธ์กบัวยัรุ่นนนัคือ ความเข้าใจใน
พฒันาการ ลกัษณะของชว่งวยั ความสมําเสมอในการปฏิบตัติลอดจนการเป็นแบบอย่างทีดีให้เห็น
และการฟังเสียงของวยัรุ่นด้วยความเข้าใจในตวัเขา จะชว่ยให้บรรยากาศในการฝึกวินยัให้กบัวยัรุ่น
เป็นไปอยา่งราบรืน และชว่ยให้เขาสามารถเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีวินยัได้ตอ่ไปในอนาคต 
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1.4     ทฤษฎีทเีกียวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
 

จากการศกึษาเกียวกบัการสร้างวินยัในตนเองของนกัการศกึษาหลายท่าน ล้วนมีพืนฐาน
ของความเชือทีมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึงรูปแบบทีรู้จกักันแพร่หลายมาจากแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม  (กรมวิชาการ 2542 ก : 40-43) ซงึมีนกัการศกึษา นกัจิตวิทยาหลายท่าน ได้ศกึษา
ทฤษฎีทีเกียวข้องกบัความมีวินยัในตนเองไว้ดงันี 

 

 1.4.1  ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฎิบัติ (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์ 
(Skinner ) (ลิขิต กาญจนาภรณ์  2548 : 55-56 ) 
  ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฏิบตัิ มีความเชือว่าพฤติกรรมของบคุคลเป็นผลทีได้รับ
จากการกระทํา 

สกินเนอร์ได้สนใจในเรืองการเกิดพฤติกรรมของมนษุย์ โดยอธิบายวา่ การกระทํา 
หรือพฤติกรรมทังหลายล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากผลของการกระทําทีตามมา หลังจากการ
กระทําพฤตกิรรมนนัเสร็จสินลง การเสริมแรงมีรายละเอียด ดงันี 
 

  ตัวเสริมแรง 
  ตวัเสริมแรง หมายถึง สิงเร้าทีจะนําไปสู่การเพิมพลังการตอบสนอง เช่น เพิม

ความถีของพฤติกรรม ประสิทธิภาพของตวัเสริมแรงนีบางครังเราไมส่ามารถระบไุด้ว่าสิงเร้าตวันีจะ
เป็นตวัเสริมแรงได้ตลอด ขนึอยู่กบัว่าตวัเสริมแรงนนัเป็นทีต้องการของเด็กด้วยหรือไม่ ดงันนัไม่มี
ตวัเสริมแรงใดทีจะนํามาใช้ได้ผลสําหรับทกุคน ในทกุๆสถานการณ์ 
    นักจิตวิทยาแบ่งตัวเสริมแรงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ 
(primary reinforcer) เป็นตัวเสริมแรงทีมีคุณสมบัติในตัวของมันเองในการตอบสนองความ
ต้องการทางชีวภาพ หรือมีผลตอ่ผู้ ได้รับโดยตรง เช่น อาหาร อากาศ นํา เป็นต้น และตวัเสริมแรง
ทตุิยภูมิ (secondary reinforcer) เป็นตวัเสริมแรงทีต้องผ่านการพฒันาคณุสมบตัิของการเป็นตวั
เสริมแรง โดยการนําไปสมัพนัธ์กบัตวัเสริมแรงปฐมภมูิ เชน่ เงิน รางวลั คําชมเชย เป็นต้น  
 

   ลกัษณะสําคญั 3 ประการทีพึงนํามาพิจารณาเกียวกบัตวัเสริมแรงทตุิยภูมิ ได้แก่ 
1) ตวัเสริมแรงทางสงัคม (social reinforcers) เช่น คําชม การยิม การกอดรัด การใส่ใจ 2) ตวั
เสริมแรงทางกิจกรรม (activity reinforcers ) เช่น การได้เล่นของเล่น เกม กิจกรรมสนกุ และ3) ตวั
เสริมแรงเบยีแทน (token reinforcers) เช่น เงิน เกรด ดาว คะแนน หรือแสตมป์แลกของทีสามารถ
นําไปใช้แลกตวัเสริมแรงอืนๆทีตนต้องการในภายหลงั 
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นอกจากนียงัมีการจําแนกตวัเสริมแรงออกเป็นอีก 2 ลกัษณะ คือ ตวัเสริมแรงบวกและตวั
เสริมแรงลบ ซงึมีรายละเอียดดงันี  
 ตวัเสริมแรงบวก (Positive reinforcers) หมายถึง สิงเร้าทีนํามาซึงความพึงพอใจ ได้แก่ 
คําชม รางวลั คะแนน ดาว เป็นต้น ใช้เพือเพิมพลงัการตอบสนองให้ดีขนึ หรือนํามาใช้เพือเบียงเบน
ความสนใจหรือให้หนีออกจากสิงทีไมต้่องการให้เกิดขนึ สิงเร้าชนิดนีจงึถกูมองวา่เป็นสิงลอ่ใจเดก็ 
 ตวัเสริมแรงลบ (Negative reinforcers) หมายถึง สิงเร้าทีไม่น่าพึงพอใจ ทําให้เกิดความ
รําคาญ เป็นสิงทีไมต้่องการ ถ้าขจดัออกไปได้การตอบสนองก็จะดีขนึ เช่น เสียงดงัขณะกําลงัเรียน  
วิธีการสอนทีนา่เบือของครู สภาพแวดล้อมทีจําเจไมน่า่สนใจ 
  

กระบวนการให้การเสริมแรง  
 กระบวนการให้การเสริมแรง ในการวางเงือนไขให้ปฏิบัตินัน สามารถจําแนกได้เป็น 2 
ลกัษณะคือ 

1. การใช้การเสริมแรงทีมีลกัษณะตอ่เนืองคือ ให้การเสริมแรงแก่พฤตกิรรมทกุครังที 
อินทรีย์ได้แสดงพฤติกรรมทีถูกตามวัตถุประสงค์หรือตามทีผู้ ฝึกต้องการ ซึงการให้การเสริมแรง
แบบตอ่เนืองเชน่นีเป็นสิงจําเป็นในระยะเริมแรกของการฝึก  

2. การเสริมแรง เป็นครังคราวตามความเหมาะสม(partial reinforcement ) ซงึสามารถ 
ทําได้หลายแบบ หลายกระบวนการ เรียกว่า Schedule of reinforcement การจดัระยะการให้การ
เสริมแรงทีมีการศกึษาทดลองกนัมามี 2 ลกัษณะคือ ประการแรกใช้เวลาเป็นตวักําหนด ( interval)
คือใช้เวลาเป็นตัววัดว่าจะให้การเสริมแรง เมือใด ประการทีสองคือ ใช้จํานวนครังของการ
ตอบสนองเป็นตวักําหนด การกําหนดมี 2 แบบ คือ กําหนดแบบตายตวั (fixed) และกําหนดแบบ
ไมแ่นน่อน (variable ) มีรายละเอียดดงันี 

2.1  กําหนดการเสริมแรงโดยใช้เวลาทีแนน่อน ( Fixed – interval Schedule) คือการ 
กําหนดเวลาทีแน่นอนทีจะให้การเสริมแรง เช่น ในทกุๆ  4 นาที หลงัจากได้ทําพฤติกรรมทีถกูแล้ว 
จะได้รับการเสริมแรง จากนนัจะหยุดนิงและรอดจูงัหวะเมือใกล้ถึงเวลาทีจะได้รางวัลก็จะแสดง
พฤติกรรม แตก่่อนหน้านนันานๆจะไม่แสดงพฤติกรรม นกัเรียนบางคนเรียนรู้ทีจะขยนัในเวลาก่อน
สอบเล็กน้อยและหยุดดตํูาราทนัทีทีสอบเสร็จ แล้วเริมขะมกัเขม้นดตํูาราเมือใกล้ๆสอบ ช่วงหลงั
สอบและกลางๆจะไมข่ยนัดตํูารา 

2.2  กําหนดการเสริมแรงโดยใช้เวลาทีไมแ่นน่อน ( Variable – interval schedule) 
คือการกําหนดเวลาทีจะให้การเสริมแรงทีไม่แน่นอน จะผนัแปรไป 2 นาทีบ้าง 4 นาทีบ้าง 3 นาที
บ้าง ระยะทิงห่างของช่วงเวลาระหว่างการให้การเสริมแรงครังหนึงกบัครังตอ่ไป ไม่กําหนดตายตวั 
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ทําให้คาดการณ์ไม่ได้ ผลก็คือจะเกิดการตอบสนองหรือทํากิจกรรมเพือให้ได้รางวลัถีขนึและคงที 
แบบนีถ้าครูจะนํามาใช้กบันกัเรียนก็คือ ทําการทดสอบย่อย ๆ โดยไม่บอกให้นกัเรียนรู้ล่วงหน้า ทํา
ให้นกัเรียนคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะสอบเมือไหร่ จึงต้องเตรียมตวัให้พร้อมอยู่เสมอ ทําให้ขยนัเรียน
อยา่งสมําเสมอ 

2.3  กําหนดการเสริมแรง โดยใช้จํานวนครังการตอบสนองทีแนน่อน ( Fixed – ratio  
Schedule ) เป็นการกําหนดให้แนน่อนวา่ต้องตอบสนองกีครังจงึจะได้รับการเสริมแรง 

2.4  กําหนดการเสริมแรงโดยใช้จํานวนครังการตอบสนองทีไมแ่นน่อน ( Varible –  
ratio Schedule) คือ การกําหนดจํานวนครังการตอบสนองเพือให้การเสริมแรงไม่แน่นอน อาจจะ
ในครังที 3,2,4,1, หรือ ฯลฯ แบบนีจะทําให้คาดการณ์ไม่ได้ว่าต้องทํากีครังจึงจะได้รางวลั ผู้ถูก
ทดลองจึงเพิมความถีในการตอบสนองมากขึน การให้การเสริมแรงแบบนีพบว่าทําให้ผู้ถกูทดลอง
ทํางานหนกั ทํางานได้เร็ว เพือต้องการรางวลั 

จากทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฏิบตั ิ(Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ ( Skinner )  
สามารถสรุปหลกัการทีสําคญัได้ดงันี 

1. การเรียนรู้เกิดจากการทีพฤติกรรมได้รับการเสริมแรง 
2. พฤติกรรมใดก็ตามทีได้รับการเสริมแรง พฤตกิรรมนนัจะคงอยู่และเกิดขนึตอ่ไป 
3. พฤติกรรมใดก็ตามหากไมไ่ด้รับการเสริมแรง พฤตกิรรมนนัมีแนวโน้มทีจะลดลง  

หายไปหรือหยดุการกระทํา 
4. การเสริมแรงจะต้องได้รับทนัทีทีพฤติกรรมเกิดขนึหรือตอ่เนืองหลงัจากทีได้ทํา 

พฤติกรรมไปแล้ว 
และจากหลักการของทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฏิบัตินี สามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพือ

ทดลองเกียวกบัพฤตกิรรม คือ 
1. การปลกูฝังพฤตกิรรมใหม ่(Shaping Behavior) ซงึผู้ถกูทดลองจะได้นิสยั 

ใหมห่รือพฤติกรรมใหมโ่ดยใช้การเสริมแรง ( Reinforcement) เข้าช่วย ซึงขนึอยู่กบัการกระทําของ
เขาเอง กล่าวคือ ให้การเสริมแรงเฉพาะเมือมีการตอบสนองทีต้องการ เพือให้กลายเป็นพฤติกรรม
หรือนิสยัตดิตวั ในทีสดุจะสามารถขจดัการตอบสนองทีไมพ่งึปรารถนาได้ 

2. ชว่ยในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเดก็ทีมีพฤติกรรมอนัไม่ 
เป็นทีพอใจได้  

จากการศกึษาทฤษฎี การวางเงือนไขให้ปฎิบตั ิ(Operant Conditioning)สามารถ  
สรุปได้วา่การเรียนรู้ตามทฤษฎีนีจะเน้นทีการกระทําของผู้ รับการทดลองหรือผู้ ทีเรียนรู้ มากกวา่สิง 
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เร้าทีผู้ทดลองหรือผู้สอนกําหนด กล่าวคือ เมือต้องการให้เกิดการเรียนรู้จากสิงเร้าใด จะให้ผู้ เรียน
เลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไมบ่งัคบัหรือบอกแนวทางในการเรียนรู้ เมือผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว
จงึเสริมแรงพฤตกิรรมนนั หรือกลา่วได้วา่ พฤติกรรมหรือการตอบสนองจะขนึอยูก่บัการเสริมแรง  
 

 1.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’s Moral 
Development ) (ทิศนา แขมมณี 2546 : 11 – 12) 

 

  ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) เชือว่า การบรรลนุิติ
ภาวะเชิงจริยธรรมของบคุคลนนัจะแสดงออกในทางการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมได้อย่างเดน่ชดัทีสดุ 
เนืองจากเหตผุลเชิงจริยธรรมไมข่นึอยูก่บักฎเกณฑ์ของสงัคมใดสงัคมหนงึโดยเฉพาะ เพราะเหตผุล
เชิงจริยธรรมมิใช่การประเมินค่าการกระทําไปในทํานองทีว่า “ดี” หรือ “เลว” แตจ่ะเป็นการใช้
เหตผุลทีลึกซึงยากแก่การเข้าใจยิงขึนไปเป็นลําดบั  เหตผุลเชิงจริยธรรมขนัสูงจึงมีลกัษณะเป็น 
เหตผุลสากลกว้างขวาง ไม่ขดัแย้ง และมีรากฐานจากความมีหลกัการ ไม่เข้าข้างตนเองและเป็น
อดุมคติ 

 โคลเบอร์ก ได้จําแนกพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั มี 6 ขนั มีความสมัพนัธ์
ตอ่เนืองกนั ดงันี 

 ระดับที 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) หมายถึง การตดัสินใจ
เลือกกระทําในสิงทีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่คํานึงถึงผู้ อืน ในระดบันีบคุคลจะขึนอยู่กับผู้ มี
อํานาจเหนือตน ระดบันีพบในเดก็อาย ุ1-10 ปี โดยแบง่เป็น 2 ขนั คือ 

  ขนัที 1 ขนัหลกัการหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษ (The Punishment and 
Obedience Orientation) บคุคลจะเลือกกระทําหรือไม่กระทําสิงใดเพือหลีกเลียงมิให้ตนเองถูก
ลงโทษทางกาย จะยอมทําตามคําสังผู้ มีอํานาจเหนือตนโดยไม่มีเงือนไข  ไม่พิจารณาถึง
ความหมายในคณุคา่ของมนษุย์ เช่น ไม่กล้ายกัยอกทรัพย์เพราะกลวัถกูตํารวจจบั หรือไม่กล้าหนี
เรียนเพราะกลวัถกูครูตดัคะแนน เป็นต้น ในขนันีพบในเดก็อาย ุ2-7 ปี 

  ขนัที 2 ในหลกัการแสวงหารางวลั (The Instrumental Relativist Orientation) 
เป็นขนัทีบคุคลเลือกกระทําในสิงทีจะนําความพอใจมาให้ตนเท่านนั  ต้องการแลกเปลียนจากสิงที
ตนกระทําโดยมุ่งการตอบแทนทางกายและวตัถมุากกว่านามธรรม  และไม่คํานึงถึงความถกูต้อง
ของสงัคม พบในเดก็ทีมีอาย ุ7-10 ปี 

 ระดับที 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ในระดบันีบคุคลจะกระทําตาม
กฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตน เช่น ทําตามความคาดหวงัของครอบครัว กลุ่ม เชือชาติ หรือทํา
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ตามกฎหมายและศาสนา บุคคลจะเลียนแบบหรือคล้อยตามบคุคลในกลุ่มเพือปรับตวัให้เข้ากับ
ความต้องการของสงัคม แตไ่มคํ่านงึถึงผลทีเกิดขนึในขณะนนั และผลทีตามมาภายหลงั ในระดบันี
บคุคลยงัต้องการการควบคมุจากภายนอกอยู่แตก็่ยงันึกถึงจิตใจของผู้ อืนด้วย  รู้จกัเอาใจเขามาใส่
ใจเรา พบในผู้ ทีมีอาย ุ10-16 ปี ระดบันีแบง่ออกเป็น 2 ขนั คือ 

  ขนัที 3 ขนัใช้หลกัการทําตามทีผู้ อืนเห็นชอบ (The Enter Personal) ในขนันี
บุคคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้าทีของตนในฐานะทีเป็นหน่วยหนึงของสงัคม  จะกระทําสิงทีคนอืน
เห็นว่าดี เพือจะได้รับคํายกย่อง ชมเชย จะยงัไม่มีความเป็นตวัของตวัเองมากนกั  พบในผู้ ทีมีอาย ุ
10 – 13  ปี 

  ขนัที 4 หลกัการทําตามหน้าทีของสงัคม (The Law and Order Orientation) ใน
ขนันีบคุคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้าทีของตนในฐานะทีเป็นหนว่ยหนงึของสงัคม จึงถือว่าตนมีหน้าที
ทําตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีสงัคมของตนกําหนดหรือคาดหมายอย่างเคร่งครัด พบในผู้ ทีมีอายุ 13-16 
ปี 

ระดับที 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็นระดบัทีต้องตดัสินข้อ
ขดัแย้งตา่งๆ ด้วยการนํามาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยตนเอง  เมือพิจารณาแล้วเห็นว่า 
สิงใดสําคัญมากกว่ากันก็จะปฏิบัติตามนัน  มีหลักการของตนเองทีถูกต้องและหลุดพ้นจาก
กฎเกณฑ์ของสงัคม ระดบันีแบง่ออกเป็น 2 ขนั คือ 

  ขนัที 5 ขนัใช้หลกัการทําตามข้อตกลงของสังคมและคํามันสญัญา  (Social 
Contract Legalistic Orientation) บคุคลจะเห็นความสําคญัของชนหมู่มาก ไม่ทําตนให้ละเมิด
ผู้ อืนสามารถควบคมุใจตนเองได้ เคารพตนเอง สามารถให้รางวลัและลงโทษตนเองได้ เช่น เกิด
ความละอายใจหรือภาคภูมิใจในการกระทําของตนเอง โดยไม่เกียวข้องกับการควบคุมจาก 
ภายนอกหรือบุคคลอืนมีพฤติกรรมทีถกูต้องเป็นไปตามค่านิยมส่วนตวั ผสมผสานมาตรฐานการ
ยอมรับจากสงัคมถือว่ากฎเกณฑ์ตา่งๆ อาจเปลียนแปลงได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นใหญ่ พบในบคุคลทีมีอาย ุ16 ปีขนึไป ได้แก่ วยัรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ 

  ขนัที 6 ขนัยึดหลกัอดุมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation)
เป็นจริยธรรมขนัสูงสดุ แสดงถึงการมีความรู้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสงัคมของตนและมี
ความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพือจดุมุ่งหมายในบนัปลาย อนัเป็นอดุมคติทียิงใหญ่ เคารพในความ
เป็นมนษุย์ของแตล่ะคน และความเกรงกลวัตอ่บาปเป็นคตปิระจําใจ  

          ในการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม 6 ขนั 3 ระดบั ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม
ของโคลเบอร์ก สามารถสรุปสาระสงัเขปเป็นตาราง ดงันี 
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ตารางที 1 เหตผุลเชิงจริยธรรม 6 ขนั 3 ระดบัตามทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
 

ขันการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ขนัที 1 หลกัการหลบหลีกมิให้ตนเองถกูลงโทษ(อาย2ุ-7 ปี) 
ขนัที 2 หลกัการแสวงหารางวลั (อาย ุ7-10 ปี) 

1. ระดบัก่อนกฎเกณฑ์ (อาย ุ2-10 ปี) 
 

ขนัที 3 หลกัการทําตามทีผู้ อืนเห็นชอบ (อาย ุ10-13 ปี) 
ขนัที 4 หลกัการทําตามหน้าทีของสงัคม (อาย ุ13-16 ปี) 

2. ระดบัตามกฎเกณฑ์ (อาย1ุ0-16 ปี) 
 

ขนัที 5 หลกัการทําตามข้อตกลงของสงัคม และ คํามนั 
          สญัญา (อาย ุ16 ปีขนึไป) 
ขนัที 6 ยดึหลกัอดุมคติสากล (ผู้ใหญ่) 

3. ระดบัเหนือกฎเกณฑ์ 
    (อาย ุ16 ปีขนึไป) 

 

          โคลเบอร์ก เชือวา่พฒันาการทางจริยธรรมนนัไมใ่ชก่ารรับรู้จากการพรําสอนของผู้ อืน 
โดยตรง แตเ่ป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เกียวกบับทบาทของตนเองตอ่ผู้ อืน และ บทบาทของ
ผู้ อืนด้วยรวมทงัข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มตา่งๆ ซึงอาจจะขดัแย้งกนั ไม่ว่าบคุคลจะอยู่ใน
กลุม่ใดหรือสงัคมใดก็ตาม การพฒันาทางด้านการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมนนัเป็นไปตามขนั จากขนั
ทีหนงึผา่นไปถึงขนัทีหกบคุคลจะพฒันาข้ามขนัไมไ่ด้ เมือบคุคลได้รับประสบการณ์ทางสงัคมใหม่ๆ 
ดีขนึ จึงเกิดการเปลียนแปลงทางความคิดและเหตผุล ทําให้การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมอยู่ในขนั
สงูขนึไป สว่นเหตผุลในขนัทีตํากวา่ก็จะใช้น้อยลงและถกูละทงิไปในทีสดุ 
 

 1.4.3   ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 
อัลเบิร์ท แบนดูรา ( Albert  Bandura 1986, อ้างถึงใน ปณิตา นิรมล 2546 :12 – 15 ,35 – 42) 

  แบนดรูา ( Bandura ) ได้อธิบายถึงแนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory)  ไว้ดงันีคือ 

            การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเชือวา่เกิดการเรียนรู้แล้วคือ การเปลียนแปลง 
พฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด ความเชือ การรับรู้ ฯลฯ โดยไม่จําเป็นต้องแสดงออกมาเป็นการ
กระทํา หากบุคคลมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมภายในแล้วเขาย่อมแสดงพฤติกรรมภายนอก
ออกมาเมือมีโอกาส โดยพฤติกรรมของบุคคลทีเกิดขึนและเปลียนแปลงจะถูกกําหนดจากปัจจยั
ทางสภาพแวดล้อม (Environment) และปัจจยัภายในตวัคน (Personal Factors) ซึงในการกําหนด
ระหว่างปัจจยัเป็นลกัษณะของการกําหนดซึงกันและกัน (Triadic Dynamic and Reciprocal) 
เรียกว่า Reciprocal Determinism (Bandura 1977,1986)  ระหว่างสภาพแวดล้อมกบัปัจจยัส่วน
บุคคล เป็นกระบวนการทีเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั ความเชือ ความสามารถของ
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บุคคลทีถูกพัฒนา และปรับเปลียนเนืองจากอิทธิพลของสงัคมซึงเป็นแหล่งข้อมูล  กระตุ้นการ
ตอบสนองทางอารมณ์โดยผ่านตวัแบบการสอน การชกัจงูทางสงัคม ( Bandura  1986) บคุคลจะ
มีการโต้ตอบแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อม เนืองมาจากลกัษณะทางกายภาพ เช่น อาย ุเพศ เชือ
ชาต ิความดงึดดูของรูปร่างหน้าตา  

แบนดรูากลา่ววา่บคุคลเป็นทงัผู้ผลิต และผลผลิต จากสภาพแวดล้อม  พฤตกิรรม 
สามารถเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้อมรอบตวั ในทฤษฎี Social Cognitive Theory นี แบนดรูา 
ได้กําหนดให้บคุคลมีความสามารถขนัพืนฐานอยู่ 5 อยา่ง ดงันี 
   1. ความสามารถทางสญัลกัษณ์ (Symbolizing Capability) บุคคลมีความ 
สามารถของกระบวนการทางปัญญาในการสร้างความหมาย  สร้างสญัลกัษณ์ และเก็บจําข้อมูล
ตา่ง ๆ ไว้ในความจําทีสามารถดงึออกมาใช้ในอนาคต ด้วยกระบวนการนีทําให้บุคคลมีความ 
สามารถทีจะใสใ่จ เก็บจํา ข้อมลูตา่ง ๆ ได้ 
   2. ความสามารถในการสงัเกต (Vicarious Capability) หมายถึง ความสามารถ
ของบคุคลทีจะเกิดการเรียนรู้ จากการสงัเกตการกระทําของคนอืน ซงึช่วยให้บคุคลพฒันาความคิด
ทีว่าพฤติกรรมใหม่เกิดขึนได้อย่างไรโดยไม่จําเป็นต้องลงมือทําด้วยตนเอง  ข้อมูลทีได้จากการ
สงัเกตจะถกูใสร่หสัเป็นสญัลกัษณ์ การเรียนรู้แบบนีแตกตา่งจากการเรียนรู้แบบลองผิดลองถกูทีใช้
เวลาและอาจมีอนัตรายในบางพฤตกิรรม 
   3. ความสามารถในการคาดการณ์ (Forethought Capability) ทฤษฎีนีอธิบายไว้
วา่ พฤติกรรมของบคุคลมีจดุมุง่หมาย และกํากบัได้โดยการคาดการณ์ทีบคุคลสามารถจงูใจตนเอง
และนําทางพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง โดยบคุคลสามารถคาดหวงัว่าสิงทีเกิดขนึกบัคนอืนอาจจะเกิด
กบัตนเองได้ถ้าแสดงพฤติกรรมเชน่เดียวกบัเขา  นอกจากนีบคุคลยงัสามารถประเมินผลกรรมทีเกิด
หลงัการกระทําด้วยวา่มีความพงึพอใจหรือมีคณุคา่หรือไมเ่พียงไร 
   4. ความสามารถในการกํากบัตนเอง (Self – Regulatory Capability) แบนดรูา
เสนอการกํากบัตนเองในแนวคดิทีวา่ บคุคลสามารถควบคมุความคิด ความรู้สึก การจงูใจ และการ
กระทําได้ด้วยตนเอง การกํากับตนเองเป็นกลไกควบคุมภายในทีทําหน้าทีกํากับว่าควรแสดง
พฤติกรรมอะไร และจดัหาผลกรรมด้วยตนเองโดยไมต้่องพงึพิงคนอืน 
   5. ความสามารถในการโต้ตอบตนเอง (Self–Reflective Capability)เป็นความ 
สามารถทีเอือให้บุคคลวิเคราะห์ความสามารถของตนเองว่าทําอะไรได้หรือไม่  และระดับใด 
กระบวนการทีสําคญั คือ การรับรู้ความสามารถของตน ซึงเป็นการทีบุคคลพฒันาการการรับรู้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 

เกียวกับความสามารถของตนเองในการจะนําไปสู่ความสําเร็จ รวมทงัมีการใช้ความพยายามที
ทุม่เทกบัการกระทําทีเชือวา่ตนมีความสามารถ 

 จากแนวคดิพืนฐานดงักลา่ว จะเห็นวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม เน้น 
แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้โดยการสงัเกต ว่าเป็นกระบวนการทีบคุคลเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนซงึเป็นผลมาจากการสงัเกตการฟัง การอ่าน เกียวกบัพฤตกิรรมของคนอืน หรือเกิดขนึเมือบคุคล 
สงัเกตการกระทําและการเสริมแรงทีบคุคลอืนได้รับ กระบวนการนีเรียกว่า Vicarious Reward 
หรือ Vicarious Experience การสงัเกตการกระทําของคนอืนจะมีผู้ เกียวข้องอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้
สงัเกต และ แม่แบบ (Snyder  1989 : 231) ซึงฟิชเชอร์ แอนด์ โกครอส  (Fischer and Gochros 
1975)  และ รอส (Ross , อ้างถึงในสมโภชน์  เอียมสภุาษิต  2549 ) ได้สรุปหน้าทีของแม่แบบไว้ 3 
ลกัษณะ คือ 
   1. ทําหน้าทีสร้างพฤติกรรมใหม่ เกิดขนึในกรณีทีผู้สงัเกตยงัไม่เคยทําพฤติกรรม
ดงักลา่วมาก่อนเลย 
    2. ทําหน้าทีเสริมพฤติกรรมทีมีอยู่แล้วให้ดีขนึ กรณีนีผู้สงัเกตเคยทําพฤติกรรมนี
แล้วแตอ่าจยงัไมถ่กูต้อง หรือขาดทกัษะ 
    3. ทําหน้าทียบัยงัการเกิดพฤติกรรม ในกรณีทีผู้สงัเกตมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
หรือยงัไมเ่คยมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์มาก่อน แม่แบบจะช่วยให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง
หรือไมเ่กิดขนึ 
 

 กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู้จากการสงัเกต เป็นกระบวนการทางปัญญาทีต้องอาศยักระบวนการ ดงันี 
 

1. กระบวนการใสใ่จ (Attention Process)  
เป็นกระบวนการทีเกิดขนึทงัในสว่นของแมแ่บบและผู้สงัเกต  โดยในลกัษณะของ 

แมแ่บบ ควรจะมีความนา่ดงึดดูใจมีความคล้ายคลงึทงัเพศ วยั สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ
กบัผู้สงัเกต  ลกัษณะของการนําเสนอแมแ่บบ ควรจะเสนอจากพฤตกิรรมง่ายไปหายาก การกระทํา
มีความชดัเจน เป็นลําดบัขนัตอน เป็นต้น 

2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) 
      เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในเพือเอือให้ข้อมูลทีถูกแปลงอยู่ในรูปสัญลักษณ์  ถูก
จดัเก็บเข้าสู่ระบบความจําทีจําได้ง่ายขนึ ดงันนัการจะเพิมคณุภาพของการเก็บจําควรกระทําเมือ 
ผู้สงัเกตได้ข้อมลูไปแล้ว ได้มีโอกาสทบทวน ซกัซ้อม ความคดิและการกระทํา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26 

  3. กระบวนการกระทํา (Production  Process) 
      เป็นกระบวนการทีผู้สงัเกตแปลงสญัลกัษณ์ทีเก็บจําออกมาเป็นการกระทํา  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้สงัเกตแสดงการกระทําออกมาแล้ว แล้วได้ข้อมลูย้อนกลบั เพือนําไปสูก่ารแก้ไขเพือ 
ความถกูต้องของพฤติกรรม 
  4. กระบวนการจงูใจ (Motivational Process) 
     เป็นกระบวนการของสิงล่อใจภายนอก ทงัสิงทีเป็นรูปธรรมจบัต้องอยู่ในรูปของวตัถุ
สิงของ การยอมรับของสงัคม ชือเสียงเกียรติยศ หรืออาจเป็นสิงล่อใจของตนเองในรูปของการ
ประเมินตน การเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของสงัคมและมาตรฐานภายในตนเอง 

  สําหรับเทคนิคทีใช้ในการปรับพฤติกรรมตามแนวคิดนี  ได้แก่ การเสนอแม่แบบ 
(Modeling) เป็นทีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั โดยมีความเชือว่าแม่แบบมีประสิทธิภาพ
สามารถทําให้เกิดพฤติกรรมใหม ่เพิมพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ ยบัยงัพฤตกิรรมทีไมต้่องการ 

 

การเสนอแม่แบบ 
  การเสนอแมแ่บบ (Modeling) คือ การทีบคุคลเกิดการเรียนรู้จากการสงัเกตพฤติกรรมของ
บคุคลอืนแล้วสร้างความคิดว่าจะสร้างพฤติกรรมใหม่ได้อย่างไร  ซึงความคิดนีถูกใส่รหสัเก็บเป็น
ข้อมลูไว้เป็นเครืองชีแนะการแสดงพฤติกรรมของตนตอ่ไป เพราะบคุคลสามารถเรียนรู้จากแม่แบบ
วา่ต้องทําอะไร อยา่งน้อยในรูปแบบทีใกล้เคียงกนั เมือบคุคลสงัเกตพฤติกรรมของแม่แบบถึงแม้จะ
ยงัไมไ่ด้ตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก แตเ่ขาสามารถสะสมการตอบสนองของแม่แบบ
ใน 2 ลกัษณะคือ เป็นภาพ และภาษา   
 

  การเรียนรู้ทีเกิดภายใต้เงือนไขนี  ผู้สงัเกตต้องสงัเกตอยา่งชดัเจน และหลาย ๆ ครัง เพือจะ
ได้ตอบสนองอย่างถกูต้อง หลงัจากการเสนอแม่แบบได้รับการใส่รหสัเป็นภาพ หรือคํา เพือเป็น
ตวัแทนของความจําแล้วก็ทําหน้าทีเชือมโยงไปสู่การเรียกคืน และการสร้างพฤติกรรมใหม่ตอ่ไป 
(Bandura ,อ้างถึงใน ณฐัวรรณ ไหลงาม 2552 : 20-22) 

 
1.4.4   ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ ( Mowrer ) 
  เมาเรอร์ ( Mowrer ,อ้างถึงใน อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ์ 2542 : 10 – 14) ได้

อธิบายถึงทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเองว่า ทารกหรือเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้ ทีเลียงดตูน โดยทีการ
เรียนรู้นีจะเกิดในสภาพอนัเหมาะสมเท่านนั การเรียนรู้ของเด็กทารกนีจะเกิดขนึหลายระดบั และมี
ขนัตอนดงันี 
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   1.  บคุคลทีสําคญัตอ่การเลียงดขูองเด็กทารก คือ บิดา มารดา หรือผู้ดแูลทีเป็น 
ผู้บําบดั ตอบสนองความต้องการของทารก เช่น ได้กินนมเมือหิว มีผู้ ปัดยุงให้เมือถูกยุงกัด ฯลฯ 
เมือทารกได้รับการบําบดัหรือตอบสนองก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมีความสขุ ความรู้สึกของทารก
เหล่านีจะรุนแรงมาก และติดตรึงอยู่ในสํานึกของทารกไปจนเติบโตขนึ การทีทารกได้รับการบําบดั
ความต้องการจนรู้สึกสบาย พอใจและมีความสขุนนั สิงทีเกิดควบคูก่บัเหตกุารณ์อยู่เสมอทกุครังก็
คือ การปรากฏตวัของบิดามารดาหรือผู้ เลียงดใูนขณะทีมาปรนนิบตัิเด็ก การบําบดัความต้องการ
ของตนกบับดิามารดาหรือผู้ เลียงดตูนเป็นสิงทีควบคูก่นัเสมอในการรับรู้ของเด็ก  จึงถ่ายทอดมายงั
บดิามารดา ทําให้การปรากฏตวัของบดิามารดาหรือผู้ เลียงดตูน ซึงเมาเรอร์เชือว่าการรักและพอใจ
บิดามารดานนัจะต้องเกิดจากการเรียนรู้เช่นนี โดยทีความสขุความพอใจทีได้รับการบําบดัต้องมา
ก่อน ถ้าไมมี่เหตกุารณ์เช่นนีในเด็ก เช่น เมือหิวก็ไม่ได้กินหรือได้กินเมือไม่หิว เด็กก็จะไม่เกิดความ
พอใจ เด็กก็จะไม่มีรากฐานในการเรียนรู้ทีจะรักและพอใจบิดามารดาหรือผู้ เลียงดูตน นันก็คือ 
บคุคลสําคญัตอ่การเรียนรู้แรกเริมของเดก็ คือ ผู้ เลียงเดก็ ซงึอาจจะเป็น บดิา มารดาหรือผู้ อืนก็ได้ 

   2. ความรัก ความพอใจ ความผูกพนัของเด็กนําไปสู่การปฏิบตัิตามคําสังสอน 
หรือใช้เป็นตวัอย่างทีเด็กจะเลียนแบบผู้ ทีตนรักและพอใจทงัคําพดูและการกระทํา กล่าวคือ จาก
ความรักและความพอใจของเดก็ทีมีตอ่บดิามารดาหรือผู้ เลียงด ูจึงทําให้เมือบิดามารดาหรือผู้ เลียง
ดมีูการอบรมสงัสอนเดก็ หรือมีการกระทําหรือพดูจาอยา่งไร เดก็ก็จะเกิดการทําตามหรือเลียนแบบ
คําพดู หรือการกระทําตามทีบิดามารดหรือผู้ เลียงดสูงัสอน หรือตามทีเห็นบิดามารดาหรือผู้ เลียงดู
กระทํา ซึงการกระทําเหล่านีทําให้เขาเกิดความสขุ ความพอใจ อนัเป็นลกัษะของการให้รางวลัแก่
ตนเอง โดยบุคคลไม่ได้หวงัผลจากภายนอก การเลียนแบบเหล่านนัจะทําตามทงัทางทีดีและไม่ดี
เท่าๆกัน ตราบทีลกัษณะเหล่านนัเป็นลกัษณะของผู้ ทีตนเองรักและพอใจ เช่น ถ้าเด็กเห็นผู้ เลียงดู
สบูบหุรีเสมอ เมือเด็กสบูบหุรีบ้างก็จะมีความสขุ ความพอใจเพราะเป็นลกัษณะของผู้ ทีตนรักและ
พอใจมาก่อน  ความสามารถในการให้รางวัลตนเองโดยการเลียนแบบนี เมาเรอร์เชือว่า เป็น
ลกัษณะทีแสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลนนั โดยจะปรากฏในเด็กทีอายุประมาณ   
8 – 10 ขวบ และจะพฒันาตอ่ไปจนสมบรูณ์เมือเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ดงันนัผู้ ทีมีวฒุิภาวะทางจิตอย่าง
สมบรูณ์จงึเป็นผู้ ทีมีความสามารถในการควบคมุตนเอง ให้ปฏิบตัิตนอย่างมีเหตผุลในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การตอบโต้เมือเกิดความรู้สึกคบัข้องใจ ความกลวั ฯลฯ สําหรับผู้ ทีขาดวินยัในตนเอง 
หรือขาดการควบคมุตนเองก็เพราะไมไ่ด้ผา่นการเรียนรู้ตงัแตว่ยัทารกจนกลายเป็นบคุคลทีขาดการ
ยบัยงัชงัใจในการกระทํา กลายเป็นผู้ ทีทําผิดกฏเกณฑ์และกฏหมายบ้านเมืองอยูเ่สมอ  
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    จากทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer)  จึงสรุปได้ว่า การเกิดวินัยในตนเองจนเป็น 
ผู้บรรลวุฒุิภาวะทางจิตนนั จะต้องเริมจากการเลียงดใูนวยัเดก็อยา่งมีความสขุ อบอุ่น และผ่านการ
อบรมสงัสอน หรือจากการเลียนแบบทีดีงามจากผู้ ทีเลียงดเูด็กเอง และจะพฒันามาเป็นลกัษณะ
เดน่ชดัในจิตสํานกึของบคุคลและกลายเป็นพฤตกิรรมทีถกูต้องมีเหตผุลของบคุคลตอ่ไป 
 

2. บริบทของโรงเรียนอรุณประดษิฐ (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) 
 

ในการศกึษาการใช้กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชว่งชนัที 3 ของ 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี  ซึงจะได้กล่าวถึงบริบทของโรงเรียนอรุณประดิษฐไว้ดงันี 
(อรุณประดษิฐ 2552 : 6 – 12)   
   

2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของโรงเรียนอรุณประดษิฐ  
 โรงเรียนอรุณประดษิฐ (มลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย) เป็นโรงเรียนราษฎร์สตรี 

แห่งแรกของประเทศไทย ถือกําเนิดในปี ค.ศ. 1865 เรียกว่า “โรงเรียนสตรีฝึกหัดทําการ หรือ
โรงเรียนการชา่งสตรี ( Industrial School )”  สอนวิชาการทวัไป และการเย็บปักถกัร้อย โดย แหม่ม
เอส.จี แมคฟาแลนด์ และได้มีการนําจกัรเย็บผ้ามาใช้เป็นครังแรก เพชรบรีุจึงได้ชือว่าเมืองแห่งจกัร
เย็บผ้า ( Sewing Machine Town ) ก่อตงัขนึโดยคณะมิชชนันารีชาวอเมริกนั นําโดย ศาสนาจารย์ 
เอสจี แมคฟาร์แลนด์ ( Rev.S.G. McFarland ) ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี ( Rev.Danial 
McGilivary ) และครอบครัวเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาและวางรากฐานการศึกษาแก่ชาวเมือง
เพชรบรีุ  โดยได้รับการสนบัสนนุจากพระเพชรพิไสยศรีสวสัด ิรักษาการเจ้าเมืองเพชรบรีุในเวลานนั  

ปี ค.ศ. 1877 ศาสนาจารย์แซมมวล จี แมคฟาร์แลนด์ ได้ติดตอ่ขอเงินจากคณะเพรสไบที
เรียน สหรัฐอเมริกา สร้างโรงเรียนขึนใหม่เป็นตึกสองชนั  ศาสนาจารย์วิลเลียม เอ ฮาวเวิร์ด 
(Rev. William A. Howard)  ศิษยาภิบาลคริสตจกัรเมืองพิตส์เบิก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย 
(Pennsylvania)ได้ส่งเงินจํานวน 2,000 เหรียญมาให้และด้วยพระมหากรุณาธิคณุ  พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน 1,000 เหรียญ 
ตลอดจนบรรดาเจ้านาย ข้าราชการ ประชาชนร่วมบริจาคอีก งานก่อสร้างจึงเรียบร้อยลงในปี ค.ศ. 
1882  โดยตงัชือว่า “ฮาวเวิร์ด เมมโมเรียล สคลู” (Howard Memorial School) ชือภาษาไทย
เปลียนจากชือโรงเรียนฝึกหดัทําการ เป็น โรงเรียนอรุณสตรี 

ปี ค.ศ.1916 มีการขยายโรงเรียน โดยศาสนาจารย์พอล เอกิน ( Rev.Paul Eakin ) ได้สร้าง
โรงเรียนชายขนึใหม่โดยตงัชือว่า “แรนกิน เมมโมเรียล สคลู” ( Rankin Memorial School )  ชือ
ภาษาไทยวา่ "โรงเรียนประดษิฐวิทยา" 
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ปี ค.ศ. 1931 โรงเรียนอรุณสตรี โดย มิสเบอร์ธา เอ็ม เมอร์เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer) 
ได้สร้างตกึเรียนขนึใหม่ใกล้คริสตจกัรศรีพิมลธรรม อนัเป็นทีตงัของโรงเรียนอรุณประดิษฐปัจจบุนั 
เปิดทําการสอนในปี ค.ศ.1932 และได้ตงัชืออาคารหลงัใหม่ว่า “แอนนา รูธ เธอร์ฟอร์ด เมมโมเรียล 
สคลู” (Anna Rutherford Memorial School) เพือเป็นอนสุรณ์ถึงเพือนของท่าน คือ มิสซิสแอนนา 
รูธเธอร์ฟอร์ด           

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1947 โรงเรียนประดิษฐวิทยาได้ร่วมกิจการกับโรงเรียนอรุณสตรี เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของมีนามใหม่
วา่  “โรงเรียนอรุณประดษิฐ”  จนถึงปัจจบุนั  

 ปัจจุบนัโรงเรียนอรุณประดิษฐสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(สช.) โดยมีแนวทางการดําเนินการจดัการเรียนการสอน ดงันี 

นโยบายโรงเรียน 
 มุ่งอบรมสังสอนนักเรียนด้วยความรักในพระเยซูคริสต์ เพือพัฒนาให้ถึงพร้อมซึงความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์และคุณธรรมตามนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล 

ปรัชญา   คณุธรรมนําปัญญา พฒันาคณุภาพ 
คตพิจน์  พระเจ้าเป็นบอ่เกิดแหง่สตปัิญญาและความรัก 
คําขวญั  สร้างศกัดศิรี  มีวินยั ใฝ่การเรียน เพียรทําดี  มีนําใจ 
วตัถปุระสงค์ 
1. เพือสง่เสริมให้กลุบตุร กลุธิดา มีคณุธรรม วิทยาการ สามารถดําเนินชีวิตตอ่ไปได้ 

อยา่งดี 
2. เพือสง่เสริมให้ คนเก่งไปได้สงูสดุ  คนปานกลางเก่งให้ได้ คนไมเ่ก่งสามารถเอาตวัรอด 
3. เพือปลกูฝังให้เยาวชนสามารถนําคตธิรรมตามแนวทางคริสต์ศาสนาไปใช้แก้ปัญหา 

ชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. เพือปลกูฝังให้เยาวชนของประเทศ มีใจจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5. เพือปลกูฝังให้เยาวชนมีใจรัก และซาบซงึในสนุทรียภาพทางศลิปะและวฒันะธรรม 

 

สีประจําโรงเรียน   
 สีฟ้า หมายถึง   สงบ ร่มเย็น ราบรืน สดใส สวยงาม 
 สีขาว หมายถึง บริสุทธิ  รุ่งโรจน์ มีระเบียบแบบแผน มีความเชือมันและมี
คณุธรรม  
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  วิสยัทศัน์โรงเรียน 
นกัเรียน  เลิศลําวิทยาการ เชียวชาญด้านภูมิปัญญา คณุธรรม จริยธรรมนําหน้า เป็นนัก

ประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์สิงแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองดี มีใจรักเสียสละต่อ
สว่นรวม อยูร่่วมในสงัคมอยา่งสนัตสิขุ 

ครู   ปชูนียบคุคล ครองตนน่าศรัทธา มีเกียรต ิมีศกัดิศรี สวสัดกิารดี มีคณุคา่ ใฝ่รู้  
ใฝ่พฒันา การสอนดีมีคณุภาพ 

โรงเรียน  พร้อมสรรพทรัพยากรการศกึษา ดําเนินตามปรัชญา มุง่พฒันาตามหลกัพระเยซู 
คริสต์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์สรรค์สร้าง....เตบิโตอยา่งแกร่งกล้า  ก้าวหน้าอย่างมนัคง 
 

2.2  สถานทีตงั 
 โรงเรียนอรุณประดษิฐ ตงัอยู่ที เลขที 51 ถ.ราชดําเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 
รหสัไปรษณีย์ 76000 โทรศพัท์ 0-324-253-71 โทรสาร 0-324-27-871 

 

2.3 กฎระเบียบ นโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ
นักเรียน โรงเรียนอรุณประดษิฐ (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) 
 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นกัศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการกําหนดความประพฤติของนกัเรียน
และนกัศกึษา พ.ศ.2548    ข้อ 1 นกัเรียนและนกัศกึษาต้องไมป่ระพฤตตินดงัตอ่ไปนี 

1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศกึษาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตในชว่งเวลาเรียน 
2. เลน่การพนนั จดัให้มีการเลน่การพนนั หรือมวัสมุในวงการพนนั 
3. พกพาอาวธุหรือวตัถรุะเบดิ 
4. ซือ จําหน่าย แลกเปลียน เสพสุรา หรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ สิงมึนเมา บุหรี 

หรือยาเสพตดิ 
5.  ลกัทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ขม่ขู ่หรือบงัคบัขืนใจเพือเอาทรัพย์บคุคลอืน 
6. ก่อเหตทุะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายผู้ อืน เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อนัน่าจะ

ก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบร้อยหรือขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
7. แสดงพฤตกิรรมชู้สาวซงึไมเ่หมาะสมในทีสาธารณะ 
8. เกียวข้องกบัการค้าประเวณี 
9. ออกนอกสถานทีพกัในเวลากลางคืนเพือเทียวเตร่หรือรวมกลุ่มอนัเป็นการสร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้ อืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31 

ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศกึษากําหนดระเบียบวา่ด้วยความประพฤตขิองนกัเรียน 
และนกัศึกษาได้เท่าทีไม่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ดงันนัอาศยัอํานาจตามความในข้อ 2 แห่ง
กฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศกึษา  ใน พ.ศ.2548 โรงเรียน
อรุณประดษิฐจงึได้กําหนดระเบียบและนโยบายด้านพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ
นกัเรียนทีต้องปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี 

1. ไมอ่นญุาตให้นกัเรียนนํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน เพือ 
1.1 ชว่ยลดอบุตัเิหต ุและป้องกนัการสญูเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซงึอาจ 

เกิดขนึกบัตวันกัเรียนและผู้ อืน 
1.2 เพือให้นกัเรียนไมข่บัขีรถเทียวเตร่หลงัเลิกเรียน ซงึจะชว่ยให้นกัเรียนกลบับ้าน 

ตรงเวลา 
2. ไมอ่นญุาตให้นกัเรียนนําโทรศพัท์มือถือมาโรงเรียน 
3. ทรงผมนกัเรียนชายไมอ่นญุาตให้ใสเ่ยล หรือนํามนั ทรงผมนกัเรียนหญิงไมอ่นญุาต 

ให้ซอยผม หรือสไลด์และย้อมสีผมเป็นสีตา่งๆ  
4. ต้องมาให้ทนัเคารพธงชาต ิ(โรงเรียนเข้า 07.45 น.) 
5. เมือเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วไมอ่นญุาตให้นกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หาก 

นกัเรียนต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องขอทําบตัรอนญุาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และ
จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์พฒันาคณุธรรมระดบัหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนกัเรียนก่อนทุก
ครัง 

6. การขาดเรียนทกุครังต้องมีจดหมายลา และการรับรองจากผู้ปกครอง ไมว่า่ลากิจหรือ 
ลาป่วย (ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยทกุครัง) 

7. การหนีเรียน การลกัลอบออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ถือวา่เป็นการ 
กระทําความผิดระเบียบของโรงเรียน ต้องถกูลงโทษตามขนัตอน 

8. ห้ามสบูบหุรี ของมนึเมาและสารเสพตดิ หรือมีไว้ในครอบครอง 
9. นกัเรียนทีอาศยัอยูบ้่านเชา่ หอพกันอกโรงเรียนหรือบ้านญาติ ให้ทําทะเบียนประวตัิ 

กบัฝ่ายกิจการนกัเรียนเพือประโยชน์ในการดแูลและตดิตาม 
10. ห้ามนกัเรียนก่อเหตทุะเลาะวิวาทกบัเพือนนกัเรียนในโรงเรียนและตา่งโรงเรียน 
11. กระเป๋านกัเรียนต้องใช้เป้ทีมีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน (ห้ามใช้กระเป๋าขนาดเล็ก  

หรือเป้แฟชนัและตดิสตกิเกอร์สีสนั การ์ตนูแบบแฟชนั วยัรุ่น) 
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12. การแตง่กายเครืองแบบ ให้ปฏิบตัติามแบบฟอร์มและระเบียบการแตง่กายทีโรงเรียน 
กําหนดไว้ให้ 

13. นกัเรียนทกุคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน คือ ไมข่าดเรียนหรือหนี 
เรียน ไมเ่ทียวเตร่สถานบนัเทิงตา่งๆ ในยามวิกาล ไมมี่พฤติกรรมในทางชู้สาวกบัเพือนตา่งเพศ แตง่
กายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบ  และนโยบายต่างๆ 
ของโรงเรียน 

หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนถือว่านักเรียนได้กระทํา
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการและของโรงเรียนอรุณประดิษฐว่าด้วยการ
ลงโทษแก่นกัเรียนทีกระทําความผิดตามระเบียบมี 4 สถานดงันี 

1. วา่กลา่วตกัเตือน 
2. ทําทณัฑ์บน 
3. ตดัคะแนนความประพฤติ  ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี 

 

ตารางที 2 การตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรียน 

รายการ คะแนนที
ถูกตัด 

หมวดความผิด : 1 การมาโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม  
1.1  มาสายหลงัเคารพธงชาต ิ08.00 น. โดยมีเหตผุลไม่สมควร / ไม่ร่วมกิจกรรม

หน้าเสาธง 
5 คะแนน 

1.2  ไมร่่วมกิจกรรมทีโรงเรียนจดัขนึโดยไมมี่เหตผุล 5 คะแนน 
1.3  ไมเ่ข้าเรียนหรือออกนอกห้องเรียนในชวัโมงทีทําการสอน 5 คะแนน 
1.4  ก่อกวนหรือไมป่ฏิบตัติามคําสงัของครูผู้สอนในชวัโมงเรียน 20 คะแนน 
1.5  หนีเรียน/ขาดเรียนโดยไมมี่เหตอุนัควร 20 คะแนน 
1.6  แก้ไข / ปลอมแปลงเอกสารโรงเรียนหรือผู้ปกครอง / แอบอ้างบุคคลอืนซึง

ไมใ่ชผู่้ปกครองเพือมาตดิตอ่กบัโรงเรียน 
40 คะแนน 

1.7  ทจุริตในการสอบ 40 คะแนน 
หมวดความผิด : 2 การแต่งกายผิดระเบียบ  

2.1  สวมรองเท้าแตะ 5 คะแนน 
2.2  ไมปั่กชือ เลขประจําตวัและจดุ หรือไมแ่สดงเครืองหมายโรงเรียน 10 คะแนน 
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ตารางที 2  (ตอ่) 

รายการ คะแนนที
ถูกตัด 

2.3  ใส่เสือผิดระเบียบหรือปล่อยชายเสือออกนอกกางแกง/กระโปรง ทงัในและ
นอกโรงเรียน 

10 คะแนน 

2.4  สวมถงุเท้า รองเท้า เข็มขดั ผิดระเบียบ 10 คะแนน 
2.5  ทรงผมผิดระเบียบ กดัสีผม ซอยผม ใสเ่จล 10 คะแนน 
2.6  ใช้เป้ / กระเป๋าผิดระเบียบ หรือตกแตง่เขียนข้อความลงบนเป้ 10 คะแนน 
2.7  เจาะลิน เจาะจมกู หรือสกัตามส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย หรือใช้เครือง สําอาง

แตง่หน้า 
20 คะแนน 

2.8  ไมแ่ตง่เครืองแบบตามกิจกรรมในวนัเวลาทีกําหนด 20 คะแนน 
หมวดความผิด : 3 การพนันและสารเสพตดิ  

3.1  เลน่การพนนัทกุชนิดโดยมีอปุกรณ์การเลน่และหลกัฐานชดัเจน 40 คะแนน 
3.2  เทียวเตร่หรือมวัสมุตามบ้านเพือน ตามทีสาธารณะหรือสถานเริงรมย์ 30 คะแนน 
3.3  มวัสมุสบูบหุรีตามทีตา่ง ๆ เสพสิงเสพตดิทกุชนิดและมีอยู่ในครอบครองหรือ

มีอปุกรณ์การเสพอืน ๆ 
40 คะแนน 

3.4  เป็นผู้จดัหาหรือจําหนา่ยสิงเสพตดิทกุชนิด 100 คะแนน 
หมวดความผิด : 4 การทาํลายทรัพย์สิน  
4.1  ลกัทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ 10 คะแนน 
4.2  ทําลายทรัพย์สินของผู้ อืนหรือของโรงเรียน 20 คะแนน 
4.3  เจตนาลกัทรัพย์ของมีคา่หรือเตรียมการหรือวางแผนไว้ก่อน 40 คะแนน 
4.4  นําอปุกรณ์สือสารทกุชนิดและทรัพย์สินมีคา่มาโรงเรียน 20 คะแนน 
หมวดความผิด : 5 การทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ  
5.1  ทะเลาะวิวาทกบัเพือนนกัเรียนหรือบคุคลอืนภายใน/นอกสถานศกึษา 40 คะแนน 
5.2  พกอาวธุปืน/วตัถรุะเบดิ หรือสิงเทียม 80 คะแนน 
5.3  พกอาวธุหรือสิงทีเป็นอาวธุได้ 40 คะแนน 
5.4  กลนัแกล้ง รังแก ขม่ขูบ่คุคลอืนให้เกิดความเสือมเสีย 20 คะแนน 
5.5  บีบบงัคบั ขม่ขูผู่้ อืนเพือประสงค์ร้ายหรือประสงค์ตอ่ทรัพย์หรือเจตนาอืนใดที

ไมไ่ด้รับการยินยอม 
20 คะแนน 
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ตารางที 2  (ตอ่) 

รายการ คะแนนที
ถูกตัด 

หมวดความผิด : 6 พฤตกิรรมทางเพศและพฤตกิรรมก้าวร้าว  
6.1  กระทําอนาจาร 40 คะแนน 
6.2  มีความสมัพนัธ์ทางเพศ 80 คะแนน 
6.3  มีสือลามกอนาจารทกุชนิดอยูใ่นครอบครอง 40 คะแนน 
6.4  กลา่วคําหยาบ สอ่เสียด ดา่ทอ เหน็บแนม หรือใช้วาจาไมส่ภุาพหรือขม่ขู่ 20 คะแนน 
6.5  ก้าวร้าวตอ่บคุคลอืนหรือ บพุการีผู้ อืนด้วยกิริยาทา่ทาง หรือวาจาทีไมส่ภุาพ 40 คะแนน 
6.6  ก้าวร้าว กระด้างกระเดือง ตอ่ครู / ผู้ปกครอง 40 คะแนน 

หมวดความผิด : 7 การรักษาความสะอาด  
7.1  ทงิขยะไมเ่ป็นที 5 คะแนน 
7.2  รับประทานอาหารแล้วนําอาหารขนึบนอาคารเรียน 20 คะแนน 
7.3  รับประทานอาหารเวลาเรียน 20 คะแนน 
7.4  ทําให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียนด้วยวิธีตา่ง ๆ 10 คะแนน 

หมายเหตุ :  
ก.  นกัเรียนทีถูกตดัคะแนนความประพฤติครบ 20 คะแนนต้องเชิญผู้ปกครองมาพบเพือหาทาง
แก้ไข 
ข.  กรณีทีนกัเรียนประพฤติตนทีขดัตอ่ระเบียบและวินยัของโรงเรียนอย่างร้ายแรงให้เชิญผู้ปกครอง
มาพบได้ทนัทีหรือขนึอยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน ในการพิจารณา 
ค.  การตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียนให้พิจารณาเป็นรายปีในแตล่ะบคุคล 
ง.  นกัเรียนทีถูกตดัคะแนนความประพฤติให้ฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณาส่งเสริมให้ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์เพือสงัคม หรือกิจกรรมพฒันาคณุธรรมจริยธรรม เพือเป็นการสร้างจิตสํานึกและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของนักเรียนโดยทังนีขึนอยู่กับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนในการ
พิจารณาจดักิจกรรมนนั ๆ  
จ.   นกัเรียนทีผู้ปกครองได้ทําหนงัสือสญัญากับฝ่ายกิจการนกัเรียนแล้ว เมือถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติครบ 100 คะแนน หนังสือสัญญาทีผู้ ปกครองยืนไว้จะมีผลในทางปฏิบัติทันที คือ 
ผู้ปกครองจะต้องหาสถานทีเรียนใหมใ่ห้กบันกัเรียนทนัทีโดยไมมี่ข้อโต้แย้งหรือเงือนไขใด ๆ ทงัสนิ 
ฉ.  นกัเรียนทีถกูตดัคะแนนจะมีผลตอ่การพิจารณาเข้าศกึษาตอ่ในระดบัชว่งชนัตอ่ไป 
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ช.  การกระทําความผิดอืนใดทีมิได้กําหนดไว้ในตารางการตดัคะแนน และระเบียบนีสงวนสิทธิให้
อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

4. ทํากิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนพฤตกิรรม เชน่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การอบรม 
พฤติกรรมโดยศนูย์ฝึกจากจงัหวดัทหารบกเพชรบรีุ 

     หากนกัเรียนไมป่ฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วข้างต้น โรงเรียนถือวา่นกัเรียนได้กระทํา 
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และหาก
นกัเรียนยงัคงฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยทีจะไมป่ฏิบตัติามโรงเรียนจะพิจารณาให้นกัเรียนย้ายสถานศกึษา 
 

เกณฑ์ว่าด้วยคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดษิฐ 
          นอกเหนือจากกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนแล้ว เพือให้เกิดความสอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้กําหนดให้มีเกณฑ์การ
ปฏิบตัวิา่ด้วยคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ซงึนกัเรียนจะต้องผา่นเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี 

1. ความสนใจ ใฝ่รู้และสร้างสรรค์  มีตวับง่ชี คือ 
1.1 ความกล้า การคิดริเริม และการตดัสินใจ  
1.2 ความพยายาม  
1.3 มีสตมินัคง 
1.4 หมนัไตร่ตรองด้วยเหตผุล  
1.5 ความชอบ ความชืนชมยินดี และการเห็นคณุคา่ของสิงตา่ง ๆ 
1.6 ความใฝ่ฝันและการมีวิสยัทศัน์ 
1.7 ความกระตือรือร้นในการทําความดี 

2. ความมีนําใจ มีตวับง่ชี คือ 
2.1 การชว่ยเหลือ  
2.2 การปลอบโยนหรือให้กําลงัใจ  
2.3 การไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อืน  
2.4 การแสดงความเอืออาทร 

3. ความมีวินยั  มีตวับง่ชี คือ 
3.1 การปฏิบตัตินตามระเบียบวินยัของโรงเรียน  
3.2 การควบคมุตนเองทงักาย วาจา ใจ  
3.3 การยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง 
3.4 การเห็นแก่ประโยชน์ของสว่นรวม 
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3.5 การตรงตอ่เวลา  
3.6 การมีความรับผิดชอบ 
3.7 การมีความซือสตัย์ 
3.8 การยอมรับความคดิเห็นของผู้ อืน 
3.9 การเคารพในสิทธิและหน้าทีของกนัและกนั 

4. ความเป็นไทย  มีตวับง่ชี คือ 
4.1 เคารพในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.2 ยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
4.3 รักษาและเห็นคณุคา่ของภมูิปัญญาไทย  
4.4 มีความออ่นน้อมถ่อมตน 
4.5 มีความกตญั รูู้คณุ 
4.6 มีความประหยดั 
4.7 รักษาสิทธิเสรีภาพ 

5. การบริโภคด้วยปัญญา มีตวับง่ชี คือ  
5.1 การรู้จกัเลือกรับวฒันธรรม  
5.2 การรู้จกัใช้และรักษาสิงแวดล้อม 
5.3 การรู้จกัเลือกเพือนและสงัคม 
5.4 การรู้จกัเลือกรับข้อมลูขา่วสาร 
5.5 การรู้จกัเลือกรับสิงของและเครืองใช้ 
5.6 การรู้จกัเลือกรับวิทยาการและเทคโนโลยี 
5.7 การเป็นผู้ นําและผู้ตามทีดี 
จากบริบทของโรงเรียนอรุณประดษิฐ และผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ของนกัเรียนจากรายงานประจําปี ตงัแตปี่การศกึษา 2548 – 2551 พบว่า นกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3 
(มธัยมศึกษาปีที 1 – 3) ไม่ผ่านเกณฑ์คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์จํานวนมากขึนทุกปี ได้แก่ ปี
การศึกษา 2548  จํานวน 75 คน ปีการศึกษา 2549 จํานวน 109 คน ปีการศึกษา 2550 จํานวน 
130 คน และในปีการศกึษา 2551 มีนกัเรียนไมผ่า่นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 112 คน ซึงนกัเรียน
ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านคณุลกัษณะในข้อที 3 คือความมีวินยั มากทีสดุ เช่น มาโรงเรียนสาย แตง่กาย
ผดิระเบียบ ไมส่นใจร่วมกิจกรรม ไมมี่ความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ในการเรียน  เตรียมอปุกรณ์การ
เรียนมาไมค่รบ ขาดเรียนบอ่ยจนเรียนไม่ทนัเพือน ผลการเรียนไม่ดีเท่าทีควร ไม่รักษาทรัพย์สมบตัิ
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ของส่วนรวม ซึงโรงเรียนได้ใช้วิธีแก้ไขโดยขอความร่วมมือจากทหาร จงัหวดัทหารบกเพชรบุรี ใน
การซ่อมเสริมความมีวินยัให้กับนกัเรียน โดยการฝึกระเบียบแถว ความมีวินยัในการตรงต่อเวลา 
การปฏิบตัิตามคําสงัต่างๆกลางแจ้ง เป็นเวลา 1 สปัดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที 2 
เพือให้นกัเรียนได้ผ่านกิจกรรม แต่ในปีการศึกษาถัดไป ก็ยงัคงพบว่ามีนกัเรียนส่วนหนึงทีเคยไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ก็ยังคงได้ผลการประเมินไม่ผ่านเช่นเดิม จาก
อุบตัิการณ์ดงักล่าว ในการศึกษาวิจยัครังนีผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาการพฒันาความมีวินยัในตนเองใน
ด้านการปฏิบตัิตามกฏระเบียบของโรงเรียน และการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเองด้านการเรียน 
การทํากิจกรรมในโรงเรียน การดแูลสุขภาพร่างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัวและการดแูล
สาธารณะสมบตั ิ
 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
 

ในการพฒันาความมีวินยัในตนเองนนั ได้มีผู้ให้แนวคดิในการพฒันาวินยัในตนเองไว้ 
หลายแนวคิดด้วยกนั แตใ่นการศกึษาวิจยัครังนี ได้ดําเนินการศกึษาการใช้กิจกรรมพฒันาความมี
วินัยในตนเองของนกัเรียน โดยใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ จึงขอเสนอแนวคิด 2 
แนวคดินีเทา่นนั ดงันี  

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีทเีกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 

3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม  
           คําว่า “กิจกรรมกลุ่ม” มีคําทีใช้เรียกชือด้วยกันหลายคําในความหมายเดียวกัน เช่น
กระบวนการกลุม่ กลุม่สมัพนัธ์ พลวตัรกลุ่ม พลงักลุ่ม หรือกลศาสตร์กลุ่ม ในภาษาองักฤษก็มีคํา
ทีใช้ได้หลายคํา เช่น Group Dynamics,Group Process,Group Psychology เป็นต้น (คนึงนิจ 
พุม่พวง  2546:18) 

 กิจกรรมกลุม่เป็นวิทยาการแขนงหนงึ ซงึพยายามศกึษาเรืองเกียวกบักลุม่คนเพือให้ได้ซงึ 
ความรู้ทีจะนําไปใช้ในการปรับปรุง หรือเปลียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน  อันจะเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการปรับปรุงการทํางานของกลุ่มคนให้มี
ประสิทธิภาพยิงขนึ และมีผู้ให้ความหมายของกิจกรรมกลุม่ไว้ดงัตอ่ไปนี 

คมเพชร ฉัตรศภุกุล ( 2530 : 16) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว้ คือ เป็นการนํา
ประสบการณ์มาแลกเปลียนซึงกนัและกนั  เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีต้องการในสมาชิกแตล่ะ
คนและการเปลียนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม การมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะ
ชว่ยให้เกิดการพฒันาในตวับคุคลทกุคน 
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ไพโรจน์  ปานอยู่ (2537:7) ได้สรุปความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว้ว่า กิจกรรมกลุ่ม
หมายถึง การรวมตวักันของกลุ่มคน เพือดําเนินกิจกรรมของกลุ่มให้สําเร็จลลุ่วงตามวตัถุประสงค์
ของกลุม่ทีตงัไว้ โดยใช้ศกัยภาพของสมาชิกในกลุม่สร้างสรรค์อยา่งเตม็ความสามารถ 

สมชาติ กิจยรรยง  (2539 :10) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง  เทคนิคการฝึกอบรม
ประเภทเน้นจดุศนูย์กลางการเรียนรู้อยูที่กลุม่และสมาชิกกลุม่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้ผู้ เข้าอบรม
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ อนัเนืองมาจากค้นพบตนเองซึงเป็นแนวทางสู่การพฒันา
ตนเอง 

 คนงึนิจ พุม่พวง (2546:18) ได้สรุปวา่กิจกรรมกลุม่ หมายถึง การจดักิจกรรมโดยให้ทกุคน
มีสว่นร่วมทงัความคดิ และลงมือกระทําในสถานการณ์ทีมีการยอมรับซงึกนัและกัน เคารพในกติกา
ของกลุม่จนเกิดการพฒันา ความคดิ ความเข้าใจและพฤตกิรรมของบคุคลอนัเป็นผลตอ่ตนเองและ
คนอืนทีจะอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

จากความหมายของกิจกรรมกลุ่มดงักล่าวมานนั อาจอธิบายได้ว่า กิจกรรมกลุ่มหมายถึง 
เทคนิค วิธีการ เครืองมือ ทีเป็นสือในการจดัประสบการณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้มีการปฏิสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม สํารวจความรู้สกึ ความคิด พฤติกรรม ทศันคต ิ
ค่านิยมของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และแสดงพฤติกรรม พฒันาจิตใจและปรับตวัให้อยู่ร่วมกับ
บคุคลอืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 

3.1.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
ทิศนา แขมมณี (2545 : 146 – 147) ได้กล่าวว่า เพือให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ไม่หลงทาง หรือออกนอกลู่นอกทาง จําเป็นต้องกําหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนให้ชดัเจน โดย
กําหนดเป็น 2 ลกัษณะ คือ  จุดมุ่งหมายทวัไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะซึงในลกัษณะหลงันี นิยม
เขียนในเชิงพฤติกรรม ( Behavior or  Performance Objectives ) นอกจากนนัจดุมุง่หมายแตล่ะ
ประเภทอาจแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้(Cognitive Domain) ด้านทกัษะ(Psychomotor) 
และด้านเจตคต ิ( Affective Domain ) ทงันีแล้วแตค่วามเหมาะสมของเนือหาและจดุมุ่งหมายของ
ผู้สอน 

3.1.3 ลักษณะของกิจกรรมกลุ่ม 
          ทิศนา แขมมณี ( 2545 : 151 )ได้กลา่วไว้วา่ในการจดักิจกรรมกลุม่เพือสง่เสริมให้ 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้ทีดีได้นนั กิจกรรมกลุม่นนัๆ ต้องมีลกัษณะทีสําคญั คือ 
1. มีกิจกรรมให้กระทํา โดยจะมีลกัษณะเอืออํานวยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาท 

ในการเรียนรู้อยา่งทวัถึงและมากทีสดุ 
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2. กิจกรรมมกัจะมีลกัษณะเป็นกิจกรรมกลุม่ยอ่ย  ทงันีเพือชว่ยให้ผู้ ทีเข้าร่วม 
กิจกรรมได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมอย่างทัวถึง และสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซงึกนัและกนัได้ 

3. กิจกรรมมกัมีลกัษณะทีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
4. กิจกรรมจะประกอบไปด้วยขนัตอนของการวิเคราะห์และอภิปรายเกียวกบั 

กระบวนการตา่งๆ ทีเกียวข้อง เชน่ กระบวนการทํางาน กระบวนการสือสาร กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการตดัสินใจ เป็นต้น 
 

เวลาและจาํนวนครังในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

การจดักิจกรรมกลุ่มควรมีความเหมาะสมทงัเวลาและจํานวนครังในการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุม่ ซงึโทรทเซอร์ (Trotzer 1977 ,อ้างถึงใน ชชูยั  สมิทธิไกร  2527 : 18-19 )ให้ความเห็นไว้ว่าใน
การจดักิจกรรมกลุม่ในสถานศกึษานนั การกําหนดเวลาและจํานวนครังในการเข้ากลุ่ม จําเป็นต้อง
พิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาด้วย โดยส่วนมากในโรงเรียนจะจัดเวลาเป็นคาบ 
คาบละ 50 นาที ซึงจะช่วยกําหนดเวลาได้ว่าควรใช้เวลาในการเข้ากลุ่มนานเท่าใด จํานวนครังใน
การเข้ากลุม่ก็ขนึอยูก่บัเป้าหมายของกลุ่มและธรรมชาติของสมาชิกกลุ่ม แตอ่ย่างน้อยทีสดุจํานวน
ครังทีควรเข้ากลุม่ไมค่วรตํากวา่ 8 ครัง และหากมากกวา่นีได้ ถือวา่เป็นสิงทีดี 

จากทีกลา่วมาอธิบายได้ว่า เวลาและจํานวนครังในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็นอีกปัจจยั
หนงึทีสําคญัในการทําให้กิจกรรมกลุม่ประสบผลสําเร็จ กิจกรรมกลุ่มทีจดัขนึ ควรให้สมาชิกภายใน
กลุ่มได้มีส่วนร่วมอย่างทวัถึง ควรจดักิจกรรมกลุ่มให้มีจํานวนครังในการเข้ากลุ่มไม่ตํากว่า 8 ครัง 
ซงึถ้ามากกวา่นีได้ก็จะเป็นการดี และควรจดัชว่งเวลาสปัดาห์ละ 2-3 ครัง และใช้เวลาประมาณ 60 
– 90 นาที สว่นในเดก็ระดบัชนัประถมศกึษาเวลาไม่ควรเกิน 60 นาที เพือไม่ให้เกิดความเบือหน่าย
ก่อนทีกิจกรรมกลุ่มจะบรรลุเป้าหมาย ดงันนัการกําหนดเวลาต้องกําหนดให้เหมาะสมกับระดบั
พฒันาการของบคุคลด้วย 

 

ขันตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 ทิศนา แขมมณี ( 2545 : 147 )ได้กล่าวถึงขนัตอนในการจดักิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกบั
หลกัการเรียนรู้ไว้เป็นขนัตอน ดงันี 

1. ขนันํา คือการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เชน่ การทบทวนความรู้เดมิ  
การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอือตอ่การเรียนรู้ทีจะตามมา 

2. ขนักิจกรรม คือการให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทํากิจกรรมทีเตรียมไว้ 
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3. ขนัอภิปราย คือ การให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ ความคดิ  
ความรู้สกึและการเรียนรู้ทีเกิดขนึ 

4. ขนัสรุปและนําไปใช้ เป็นขนัของการรวบรวมความคดิเห็นและข้อมลูตา่งๆ จากขนั 
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกันจนได้ข้อสรุปทีชัดเจน รวมทังกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
นําเอาการเรียนรู้ทีได้รับไปปฏิบตัแิละใช้จริงในชีวิตประจําวนั 

5. การประเมินผล ภายหลงัการเสร็จสินกิจกรรม ผู้ ดําเนินกิจกรรมต้องประเมินผลดวูา่ 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้บรรลจุดุมุง่หมายทีตงัไว้หรือไม่ 

 

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 กิจกรรมกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการพฒันาตนเองในหลายด้าน ดงัที พนม ลิม
อารีย์ ( 2542 : 56 – 57 ) ได้สรุปไว้ดงันี 

1. กลุม่เป็นทีชว่ยฝึกทกัษะการตดิตอ่สือสารกบัผู้ อืน เชน่ เดก็วยัรุ่นทีต้องการคบกบัเพือน 
ต่างเพศ แต่มีความรู้สึกเคอะเขิน หากเด็กได้เข้าร่วมการทํากิจกรรมกลุ่ม  มีการทํากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนั ปฏิกิริยาดงักลา่วจะคอ่ยๆ หายไปและเป็นปกตไิด้ 

2. กลุม่เป็นทีชว่ยฝึกทกัษะการคดิพิจารณาและแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยการแลกเปลียน 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทงัการให้กําลังใจซึงกันและกัน นอกจากนียังเป็นการ
สะท้อนให้สมาชิกได้พิจารณาเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

3. กลุม่เสริมสร้างความมีระเบียบวินยัให้เกิดกบัตนเอง มีคณุธรรม  จริยธรรมและคา่นิยม 
ตา่งๆ ทีสงัคมยอมรับ เมือสมาชิกเข้ากลุ่มต้องปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์ตา่งๆ ร่วมกัน เพราะสมาชิกมี
ความต้องการแสวงหาการยอมรับจากกลุม่ และต้องการความรักความผกูพนัเป็นเจ้าของกลุม่ 

4. กลุม่ชว่ยให้สมาชิกเกิดความรู้สกึอบอุน่ ปลอดภยั ให้กําลงัใจ ให้ความรัก ให้การ 
ยอมรับอย่างไม่มีเงือนไข ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและสมาชิกจะได้รับการฝึกทักษะเหล่านี
ร่วมกนั 

 

3.1.4   เทคนิควิธีการทีใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม สามารถจะใช้เทคนิคต่างๆเพือให้เกิดความสําเร็จได้

หลายวิธีและสามารถนําไปใช้แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมซึงวินิจ เกตุขํา  และคมเพชร  
ฉัตรศภุกลุ ( 2522 : 127-163 ) ทิศนา  แขมมณี ( 2524 : 201- 202 ) ผกา  บญุเรือง (2525 : 99 ) 
สมชาต ิ กิจยรรยง ( 2539 : 11 – 12 ) และสรุางค์  โค้วตระกลู ( 2541 : 397-398 ) ได้เสนอเทคนิค
ทีใช้ในการดําเนินกิจกรรมกลุม่ไว้อยา่งสอดคล้องกนัดงันี 
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1. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role – Play) เป็นการจดัสถานการณ์เพือให้ผู้  
แสดงได้แสดงออกตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้บุคคลแสดงบุคลิกภาพของเขาอย่างอิสระ โดยมี
การเตรียมสถานการณ์หนึงไว้ล่วงหน้า และมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยให้ผู้ ทีสวม
บทบาทแสดงความรู้สกึนกึคดิของตนเกียวกบับทบาทนนัออกมา ซึงช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสศกึษา
วิเคราะห์ถึงความรู้สกึและพฤติกรรมของตนเองและผู้ อืนได้อย่างลึกซงึและช่วยให้เข้าใจถึงบทบาท
ทีตา่งไปจากตน 

2. เกม(Game)เป็นการใช้เกมเป็นกิจกรรมให้สมาชิกเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ที 
ผู้ เลน่ยินยอมตกลงกนัทีจะปฏิบตัติามเงือนไขหนงึเพือให้ได้เป้าหมายหนงึตามทีต้องการ ซึงมกัจะมี
ผลในรูปของการแพ้ ชนะ การเล่นเกมจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ยุทธวิธีทีจะเอาชนะอปุสรรค
ต่างๆและได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะทีต้องการ  รวมทังช่วยให้เกิดความสนุกสนาน โดยมีองค์ 
ประกอบของเกม ดงันี 

2.1  กตกิา เพือให้สมาชิกได้ทํากิจกรรมอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อย  
บรรลจุดุมุง่หมายทีต้องการโดยไมต้่องพะวงกบัสิงนอกประเดน็ 

2.2   วิธีการ เป็นขนัตอนของการเลน่ซงึจะมีผลตอ่บรรยากาศของการเลน่เกม 
2.3  จดุมุง่หมายของเกม เป็นเป้าหมายทีผู้ นํากลุม่ต้องการให้สมาชิกได้บรรลุ 

ถึงจดุมุง่หมาย 
2.4  อารมณ์ การแสดงออกและการใช้ความคดิ เป็นพฤตกิรรมและความรู้สกึ 

ทีสมาชิกได้เลน่เกม ได้แสดงออกและรับรู้ซงึกนัและกนั 
         กรมวิชาการ (2542 : 37-38) ให้ความหมายของเกมวา่เป็นกิจกรรมการเลน่ทีมีข้อตกลง 

หรือกติกาเฉพาะเรือง ซึงผู้ เล่นต้องแสดงความสามารถเฉพาะตน หรือความสามารถในการร่วมใจ
กันของกลุ่มเพือแข่งขันให้ได้ชัยชนะ  การสอนโดยใช้เกมเป็นสือนันช่วยให้ครูและนักเรียนมี
ความสมัพนัธ์สนิทสนมกนั นกัเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และคณุธรรมในจิตใจ
ของตน นกัเรียนเกิดอารมณ์สนกุสนาน ตืนเต้น การสอนโดยใช้เกมจงึทําให้นกัเรียนไม่เบือหน่ายตอ่
การเรียน 

        สวุิทย์ มลูคํา และอรทยั มลูคํา (2545 : 90 ) กลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม  
คือ กระบวนการเรียนรู้ทีผู้สอนให้ผู้ เรียนเลน่เกมทีมีกฎเกณฑ์ กตกิา เงือนไข หรือข้อตกลงร่วมกนั ที
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ทําให้เกิดความสนกุสนาน ร่าเริง เป็นการออกกําลงักาย เพือพฒันาความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อืน โดยมีการนํา
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เนือหาข้อมลูของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพือ
สรุปการเรียนรู้วตัถปุระสงค์ของเกม 

3. สถานการณ์จาํลอง ( Simulation)  สถานการณ์จําลอง เป็นกิจกรรมการ 
สอนโดยใช้สถานการณ์ทีจําลองขนึให้เหมือนหรือใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากทีสดุ เป็นเครืองมือ
ในการสอน โดยให้นักเรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นนั มีปฏิสัมพันธ์กับสิงต่าง ๆ ทีอยู่ใน
สภาพการณ์นนั และใช้ข้อมลูทีมีสภาพคล้ายคลึงกบัข้อมลูในความเป็นจริงในสถานการณ์นนัใน
การตดัสินใจและแก้ปัญหาตา่ง ๆ โดยทีการตดัสินใจนนั จะส่งผลถึงผู้แสดงในลกัษณะเดียวกบัที
เกิดขนึในสถานการณ์จริง  โดยมีผู้กลา่วถึงการจดักิจกรรมโดยใช้สถานการณ์จําลอง ดงันี  

  วฒันาพร ระงับทกุข์ (2542:33) กล่าวว่า สถานการณ์จําลอง คือ การจําลอง
สถานการณ์จริง หรือสร้างเสริมสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงแล้วให้ผู้ เรียนเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์นันและปฏิกิริยาโต้ตอบกัน  วิธีการนีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทดลองแสดง
พฤติกรรมตา่ง ๆซึงในสถานการณ์จริงผู้ เรียน อาจจะไม่กล้าแสดงออกเพราะอาจจะเป็นการเสียง
ตอ่ผลทีได้รับจนเกินไป 

  สนอง อินละคร (2544:103 ) ได้กล่าวว่า สถานการณ์จําลอง เป็นวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองเป็นการเรียนการสอนทีอาศยัสถานการณ์ทีสร้างขนึจากเนือหาในบทเรียนหรือ
การจําลองสถานการณ์ทีเป็นจริงมาใช้ในชนัเรียน โดยจดัให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการเรียน
ในแต่ละคาบ คาบละสถานการณ์ สถานการณ์จําลองนนัต้องง่ายต่อการทําความเข้าใจของ
นกัเรียนและนกัเรียนต้องเข้าร่วมสถานการณ์นนั ๆ ด้วย 

  สรุปได้วา่ สถานการณ์จําลองเป็นกิจกรรมทีใช้สถานการณ์ทีจําลองขนึให้เหมือน 
จริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาเป็นเครืองมือในการสอน โดยให้ผู้ เ รียนเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิงตา่งๆ ทีอยู่ในสถานการณ์นนั และใช้ข้อมลูในความเป็นจริงใน
สภาพการณ์นัน ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆในสถานการณ์จําลอง ผู้ เรียนมีโอกาสได้
ทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึงในชีวิตจริงอาจไม่กล้าแสดง เพราะจะเป็นการเสียงต่อผลทีจะ
ได้รับจนเกินไป ประสบการณ์จากสถานการณ์จําลองจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึงใน
องค์ประกอบทีซบัซ้อนของสภาพความเป็นจริง 

4. กรณีตัวอย่าง ( Case )  เป็นการใช้กรณีหรือเรืองราวตา่ง ๆ ทีเกิดขนึจริงมา 
ดดัแปลงและใช้เป็นสือตวัอยา่ง หรือ เครืองมือ ในการให้ผู้ เรียนศกึษาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน 
เพือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนการใช้ความคดิในการแก้ปัญหาตา่งๆ  วิธีการนีช่วยให้ผู้ เรียนได้คิด 
พิจารณาข้อมลูทีตนได้รับอยา่งถ้วนถี รวมทงัการนําเอากรณีตา่งๆ ทีคล้ายคลึงกบัชีวิตจริงมาใช้ จะ
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ช่วยให้ผู้ เรียนมีลกัษณะใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ซึงมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถทางการ
เรียนรู้มากขนึ 

5. กลุ่มย่อย (Small Group) การใช้กลุม่ยอ่ยชว่ยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีสว่น 
ร่วมในกิจกรรมได้อย่างทัวถึง รวมทงัให้สมาชิกได้เรียนรู้จากกันและกัน คือได้เรียนรู้ความรู้สึก 
พฤติกรรม การปรับตวั การมีปฏิสัมพนัธ์ การเรียนรู้บทบาทหน้าที การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ร่วมกัน ทงัยังได้แลกเปลียนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด การใช้เทคนิคกลุ่มย่อยมีหลายวิธี
ด้วยกนัแล้วแตผู่้จดัจะคดิค้น แตที่นิยมกนัมากก็คือ กิจกรรมกลุม่ทีเรียกวา่กลุม่ระดมสมอง 

6. การอภปิรายกลุ่ม ( Group Discussion ) เป็นการสนทนาแลกเปลียนความ 
คดิเห็นหรือหวัข้อทีกลุม่ตดัสินใจร่วมกนั โดยสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระและเป็น
ธรรมชาติ ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้ มีคุณสมบัติทีดี เหมาะสมกับการเป็น
สมาชิกในสงัคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม การบรู
ณาการความคดิและก่อเกิดสมัพนัธภาพซงึกนัและกนั  

  จากทีกลา่วมา สรุปได้วา่ เทคนิคและวิธีการ เครืองมือตา่งๆ ทีใช้ในการจดั 
กิจกรรมกลุ่มนนัมีหลากหลาย ในการเลือกใช้เทคนิควิธีการใดควรคํานึงถึงหลักการ วิธีและการ
ดําเนินการของแต่ละแบบตามสถานการณ์ทีเกิดขนึ หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิก
เพือให้การจดักิจกรรมกลุม่ บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อควรคาํนึงในการเลือกและจัดกิจกรรม 
 การจดักิจกรรมให้ได้ผลนนั ต้องอาศยักิจกรรมทีมีลกัษณะทีเหมาะสม และผู้ นํากิจกรรมที
มีความสามารถ ข้อควรคํานงึในการเลือกและจดักิจกรรม มีดงันี 

1. วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม ในการเลือกใช้กิจกรรมนนั ต้องคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ของ 
กิจกรรม เพราะบางกิจกรรมอาจมีวตัถปุระสงค์เพือสร้างความคุ้นเคยสําหรับผู้ ทีไม่เคยรู้จกักันมา
ก่อน และบางกิจกรรมอาจใช้สําหรับผู้ ทีรู้จกักันมาบ้าง หากเลือกกิจกรรมไม่ เหมาะสมจะทําให้ผู้
ร่วมกิจกรรมเกิดความคบัข้องใจ ไมอ่ยากแสดงออก ไมมี่ความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกิจกรรมนนั 
หรือเกิดทศันคตทีิไมดี่ตอ่การร่วมกิจกรรม 

2. ลกัษณะของผู้ เข้ารับการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นกลุม่เป้าหมายทีต้องการให้เกิด 
การเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถปุระสงค์ ซึงกลุ่มแตล่ะกลุ่มจะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนัไป 
ผู้ นํากิจกรรมจงึจําเป็นต้องศกึษาข้อมลูเกียวกบัผู้ ร่วมกิจกรรมไว้ลว่งหน้า ดงัตอ่ไปนี 

2.1 จํานวนผู้ ร่วมกิจกรรม บางกิจกรรมเหมาะสมกบักลุม่ยอ่ยถ้านํามาใช้กบักลุม่ใหญ่ 
จะทําให้ใช้เวลานานทําให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเบือหนา่ย และขาดความกระตือรือร้น  
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บางกิจกรรมเหมาะกบักลุม่ใหญ่ ถ้านํามาใช้กบักลุม่ยอ่ยก็อาจจะไมเ่หมาะสม 
2.2 อายขุองผู้ ร่วมกิจกรรม  ควรเลือกใช้กิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยันนั ถ้าเป็นกลุม่ทีมี 

อายแุตกตา่งกนัมาก กิจกรรมทีใช้ควรเป็นกิจกรรมทีเหมาะสมกบัทกุวยั 
2.3  เพศ โดยทวัไปผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในกลุม่จะมีทงัหญิงและชาย กิจกรรมทีใช้ควร 

เหมาะสมกับเพศ และควรคํานึงถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมไทยด้วยว่ากิจกรรมมีความ
เหมาะสมหรือเป็นทียอมรับในสังคมไทยหรือไม่ เช่น กิจกรรมทีมีการสัมผัสจับต้องกัน อาจไม่
เหมาะสําหรับกลุม่หญิงชายวยัรุ่น เป็นต้น 

2.4 พืนฐานการศกึษา / ประสบการณ์  พืนฐานทางการศกึษาและประสบการณ์มีสว่น 
สําคญัต่อการเลือกกิจกรรม ผู้ ทีมีพืนฐานทางการศึกษาหรือประสบการณ์น้อย ถ้าใช้กิจกรรมที
ยุง่ยากซบัซ้อน หรือ มีเงือนไขมากจะทําให้เกิดความสบัสนและยากแก่การเข้าใจ อนัจะทําให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมเกิดความคบัข้องใจในการร่วมกิจกรรม หากผู้ ร่วมกิจกรรมมีพืนฐานทางการศึกษาหรือ
ประสบการณ์สงู การใช้กิจกรรมทีง่ายเกินไป ก็อาจทําให้เกิดความเบือหนา่ย 

3. ระยะเวลา กิจกรรมทีใช้ควรมีความเหมาะสมกบัเวลาทีมี 
4. อปุกรณ์ ผู้ ดําเนินการจําเป็นต้องสํารวจวา่กิจกรรมทีเลือกนนั ต้องใช้อปุกรณ์อะไรบ้าง 
5. สถานที การเลือกและจดัสถานทีให้เหมาะสมกบักิจกรรม เพราะบางกิจกรรมมีการ 

เคลือนไหวมาก ต้องใช้สถานทีกว้าง เชน่ สนามหญ้า ห้องโลง่ บางกิจกรรมอาจดําเนินการในห้องที 
แคบๆได้ โดยมีการจดัโต๊ะ เก้าอีในรูปแบบตา่งๆ กนั 

6. ผู้ชว่ยเหลือในการดําเนินกิจกรรม ในบางกิจกรรมผู้ นํากิจกรรมเพียงคนเดียวก็ 
สามารถดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อแต่บางกิจกรรมจําเป็นต้องหาผู้ ช่วยเหลือในการ
ดําเนินการหรือชว่ยควบคมุดแูลกลุม่ยอ่ย ซงึผู้ชว่ยเหลือนีจําเป็นต้องมีความรู้ในกิจกรรมนนัๆ  
 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 ในการประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่ม โทรเซอร์ (Trozer  1989 , อ้างถึงในชาติชาย หล้า
แหลง่ 2545: 32) แบง่การประเมินเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี 

1. การประเมินกระบวนการของการจดักลุม่ หมายถึง การประเมินสิงทีเกิดขนึในกลุม่ ซงึ 
มี 3 องค์ประกอบ คือ ผู้ นํากลุม่ สมาชิกกลุ่มและปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม เพือให้เข้าใจกระแสความ
เคลือนไหวของกลุม่ การเปลียนแปลงในกลุ่ม สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ
ของกลุม่ ซงึมีวิธีการประเมินดงันี 
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1.1การประเมินของสมาชิก สามารถประเมินได้หลายรูปแบบ ดงันี 
1.1.1 การบรรยายความรู้สกึและความคดิเห็นทีมีตอ่ประสบการณ์กลุม่ ผู้ นํากลุม่ 

อาจให้สมาชิกได้เขียนบรรยายความรู้สึกอย่างอิสระ วิธีการนีผู้ นํากลุ่มอาจใช้เวลาในการรวบรวม
ประเดน็ตา่งๆแตจ่ะได้แง่มมุทีหลากหลายในการพฒันาตอ่ไป 

1.1.2 แบบสํารวจความรู้สกึหรือความคดิเห็น ผู้ นํากลุม่สร้างแบบสํารวจ โดยมี 
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมินคา่ 

1.2 การประเมินของผู้ เชียวชาญ โดยให้ผู้ เชียวชาญจดักลุม่มาเป็นผู้สงัเกตการณ์ และ 
ให้ข้อมลูสะท้อนกลบัจากการสงัเกต วิธีการนีผู้ นํากลุม่ควรระวงัมิให้ผู้ เชียวชาญมีผลตอ่ปฏิสมัพนัธ์
ของกลุม่โดยต้องแนะนําตวัผู้ เชียวชาญและชีแจงเรืองการรักษาความลบัด้วย 

1.3 การประเมินผลโดยการฟังจากเครืองบนัทกึเสียง โดยผู้ นํากลุม่นําเทปบนัทกึเสียง 
การสนทนาในกลุม่มาเปิดฟังอีกครัง เพือวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ  

2. การประเมินผลลพัธ์ของกลุม่ เป็นการประเมินสิงทีเกิดขนึตอ่สมาชิก ทงัในด้านความ  
คิด ความรู้สึก ความรู้และแนวทางในการปฏิบตัิ ซึงการประเมินเช่นนีไม่ใช่เรืองง่าย อย่างไรก็ตาม
ผู้ นํากลุม่สามารถประเมินได้อยา่งรัดกมุและเชือถือได้โดยคํานงึถึงปัจจยัทีสําคญั 2 ประการ คือ 

2.1  เป้าหมาย โดยให้ความสําคญักบัเป้าหมายของสมาชิกแตล่ะคนมากกวา่ 
เป้าหมายของกลุม่ทงัหมด ทงันีผู้ นํากลุม่ควรใช้เวลาในการสมัภาษณ์ก่อนเข้ากลุม่เพือชว่ยให้ 
สมาชิกกําหนดเป้าหมายของตนเองก่อน หรือในชว่งเวลาเข้ากลุม่ 

2.2  เกณฑ์ในการประเมิน ต้องสอดคล้องกบัเป้าหมายของสมาชิกด้วย 
2.2.1 เกณฑ์วดัสิงทีสามารถสงัเกตได้จากภายนอก เชน่ แบบทดสอบวดั 

บคุลิกภาพ 
2.2.2 เกณฑ์ทีใช้วดัในสิงทีไมส่ามารถสงัเกตได้จากภายนอก เกณฑ์ทีนํามาใช้ 

ได้แก่ ทศันคต ิคา่นิยม ความรู้สกึ 
2.2.3 การประเมินของสมาชิก สามารถกระทําได้ในรูปแบบตา่งๆดงันี 

2.2.3.1 การบรรยายความรู้สกึและความคดิเห็นทีมีตอ่ประสบการณ์กลุม่ 
ทงัหมด 

2.2.3.2 การทดสอบก่อนและหลงัการเข้ากลุม่ โดยการใช้แบบทดสอบที 
ได้มาตรฐาน 

2.2.3.3 การสํารวจความรู้สกึนกึคดิภายหลงัการเข้ากลุม่ เพือวดัความ 
รู้สกึนกึคดิของสมาชิกวา่ได้ประโยชน์อยา่งไร และมากน้อยเพียงใดจากประสบการณ์กลุม่เดมิ 
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 3.1.5   กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาบุคคล 
กระบวนการกลุม่เป็นกระบวนการทีเกียวข้องสมัพนัธ์กนัของบคุคลภายในกลุม่ทงั 

กาย วาจา อารมณ์ ความรู้สกึ กิริยาทา่ทางและบรรยากาศภายในกลุ่ม กระบวนการกลุ่มจะพฒันา
บคุคลให้มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม รู้จกัและเข้าใจตนเองมากขนึและมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์
ได้ ดงันี 

1. กลุม่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่บคุคล วิทยาการตา่งๆ ทีอํานวย 
ประโยชน์ให้แก่บคุคลในการดํารงชีวิต ทงัโดยตรงและโดยอ้อม ทําให้สมาชิกได้พฒันาขนึ 

2. กลุม่เป็นผู้ กําหนดบคุลิกภาพและฝึกฝนให้สมาชิกมีบคุลิกภาพตามความ 
ต้องการของกลุ่ม เมือสมาชิกยอมอุทิศตนเข้ากลุ่มแล้ว ก็จําเป็นอยู่เองทีจะต้องยอมทําตามความ
ต้องการของกลุม่ กลุม่จงึสามารถพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลได้ 

3. กลุม่สามารถสร้างแรงจงูใจให้สมาชิกใฝ่ในทางดี โดยปกติมนษุย์ต้องการ 
ความยกย่องจากสังคม ดังนัน การยกย่องของกลุ่มเป็นสิงทีมีคุณค่าต่อชีวิตคนเรา จึงจูงใจให้
สมาชิกใฝ่ในทางดี 

4. กลุม่ฝึกฝนให้บคุคลรู้จกัมีเหตผุล เพราะการรู้จกับงัคบัตวัเองให้คล้อยตาม 
กลุ่ม การตดัสินใจของกลุ่มและคล้อยตามเหตผุลทีดีของกลุ่มบ่อย ๆ จะเป็นการฝึกฝนให้สมาชิก
เป็นคนทีมีเหตผุลในการตดัสินใจได้ 

5. กลุม่สามารถเปลียนทศันคตขิองบคุคลได้เพราะบคุคลมีแนวโน้มในการ 
คล้อย ตามความคิดเห็นของคนสว่นมากอยูแ่ล้ว สมาชิกคนใดทีมีทศันคตไิมส่อดคล้องกบัความคิด
ของกลุม่ จงึมกัจะถกูชกัจงูทศันคตเิดมิไปได้ 

6. กลุม่ชว่ยให้สมาชิกเข้าใจตนเองและผู้ อืนในการปะทะสมัพนัธ์กนัของสมาชิก 
จะทําให้สมาชิกได้เห็นพฤตกิรรมแบบตา่งๆของผู้ อืนและตนเอง ทําให้เกิดความคิดและประเมินผล
ได้ว่าใครดีหรือไม่ดี และจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับของกลุ่มก็จะทําให้สมาชิกได้รู้ว่าตนเองมี
พฤติกรรมเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร และรู้จกัคนมากขนึ ทงัยงัทําให้บคุคลมีความสขุมุรอบคอบขนึ 

3.1.6  งานวิจัยทีเกียวกับการใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
 จากการศกึษาแนวคิดเกียวกบัการใช้กิจกรรมกลุม่ทีกลา่วมาแล้วข้างต้นนนั พบว่า

มีนกัการศึกษาหลายท่านได้นําเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มไปใช้ในการพฒันาพฤติกรรมความมี
วินยัในตนเองของนกัเรียน ดงันี  

  ณฐัพล กล้าหาญ ( 2540 : บทคดัยอ่) ศกึษาเรืองการพฒันาจริยธรรมความมีวินยั 
ในตนเอง ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ กรณีศกึษา : นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 4 โรงเรียนบ้านดอน 
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ลําดวน จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ จริยธรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนหลงัการพฒันาด้วย
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ทีให้ผู้ เรียนทํางานหรือทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยมีการแบง่กลุ่มย่อย ประมาณ 
5 – 7 คน สงูกว่าจริยธรรมความมีวินยัในตนเองก่อนการพฒันาด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 

 คํานึง อยู่เลิศ (2541 : 40-41) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อความ
รับผิดชอบด้านการเรียนของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัเศวตฉัตร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ พบว่า นกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01และนกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบด้าน 
การเรียนดีกวา่นกัเรียนทีไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01  

  อมรวรรณ  แก้วผ่อง (2542 :92) ได้วิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่ม
และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ทีมีตอ่การให้เหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบตอ่ตนเองของ
นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 2 โรงเรียนวดัน้อยใน กรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มมีการให้เหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึนและกิจกรรมกลุ่มสามารถ
พฒันาความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนและยงัสามารถพฒันาคณุธรรม ความมีนําใจได้ ดงันนั กิจกรรมกลุ่มจึงสามารถพฒันาการให้
เหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบตอ่ตนเองได้ 

 วิรัช ปร๋อกระโทก ( 2543 : 22 ) ศกึษารายงานการวิจยัในชนัเรียนชดุกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เรือง ระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทีให้
ผู้ เรียนทํางานหรือทํากิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 5 – 7 คน ชนั
ประถมศึกษาปีที 4 พบว่าความมีวินัยในตนเองของนกัเรียนหลงัการพัฒนาด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์สงูกวา่ก่อนการพฒันา 

  กญัระญา  รุ่งเรือง (2545:บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัเรืองผลของการจดักิจกรรมกลุ่ม
แบบหลากหลายต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/2 และ 1/3 โรงเรียนขามแก่นนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 16 คน กลุ่มทดลองคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/2 จํานวน 8 คน กลุ่มควบคมุคือ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1/3 จํานวน 8 คน โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแบบ
หลากหลายจํานวน 12 ครัง ครังละ 50 นาที ผลการวิจยัพบว่า หลงัสินสดุการทดลอง 1 สปัดาห์ 
นกัเรียนทีเข้าร่วมการจดักิจกรรมกลุ่มแบบหลากหลาย  มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองและเจต
คติต่อความมีวินยัในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
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ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่เจตคติต่อความมีวินยัในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิ 

  ณฏัฐา  ระกําพล (2535 :8,55) ได้ศกึษาผลของการใช้สถานการณ์จําลองทีมีตอ่
วินยัในห้องเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  ปี
การศกึษา 2534 จํานวน 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้สถานการณ์จําลอง 8 คน และกลุ่ม
ควบคมุสอนแบบปกติ 8 คน ในด้านความมีวินยัในห้องเรียน ขณะทีครูสอน ได้แก่ ไม่คยุกนั ไม่นํา
งานอืนขนึมาทํา ไมเ่ลน่กบัเพือน ความมีวินยัในห้องเรียน ขณะทีครูให้ทํางาน ได้แก่ ร่วมกิจกรรมที
ครูกําหนด ทํางานทีครูมอบหมาย ไม่รบกวนเพือนในขณะทํางาน จากการศึกษาผลปรากฏว่า 
ความมีวินยัในห้องเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 โดยกลุ่มทดลองใช้สถานการณ์จําลองมีวินยัในห้องเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุทีใช้การ
สอนแบบปกต ิ 

  พฤษภา  ปยุานสุรณ์ (2551: บทคดัยอ่) เรืองการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วมเพือพฒันาวินยัในตนเองด้านการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียน
กลุม่ทดลองมีคะแนนการมีวินยัในตนเองด้านการเรียนสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิระดบั .05  ผลการสมัภาษณ์ครูผู้สอนและอาจารย์ทีปรึกษามีความพึงพอใจพฤติกรรมการมี
วินยัในตนเองด้านการเรียนทีเปลียนแปลงไปของนกัเรียน  แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัเห็นว่า มีพฤติกรรม
บางอย่างทียงัต้องปรับปรุงต่อไป  ส่วนนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
ว่าช่วยให้ได้ความรู้เกียวกับวินยัในตนเอง ด้านการเรียน ซึงสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้
และพงึพอใจกบักิจกรรมทีมีความสนกุสนาน 

 ระคน สงูโฮง (2552 : บทคดัยอ่) เรืองผลการใช้กิจกรรมกลุม่เพือพฒันาความมี 
วินยัในตนเอง ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 6 โรงเรียนอนบุาลกนัทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ  
กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 42 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความมีวินยัในตนเองเพิมขนึหลงัการใช้ 
กิจกรรมกลุม่ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01  

มยรุา วิจติรสมบตั ิ(2551 : บทคดัยอ่) เรืองการใช้ชดุกิจกรรมแนะแนวเพือพฒันา 
ความมีระเบียบวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศลิป์ จงัหวดั 
ตราด  กลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ปีการศกึษา 2551 โรงเรียน 
สตรีประเสริฐศิลป์ จงัหวดัตราด ผลการศกึษาพบว่าหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นกัเรียนมี
ความมีระเบียบวินยัในตนเองสงูขนึอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั.01  
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   ปรานอม นาวิก และคณะ (2550 : บทคดัย่อ) เรืองผลการใช้กิจกรรมกลุ่มทีมีตอ่
ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ผลการศึกษาพบว่าภายหลงัการทดลอง 
กลุม่ทดลองมีความมีวินยัในตนเองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05  

ภาวิณีย์  แก้วอดุม (2550 : บทคดัยอ่) เรืองรายงานการวิจยัการใช้ชดุกิจกรรม 
กลุม่พฒันาวินยัในตนเองของนกัเรียน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลยั ปทมุธานี สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตวัอย่าง 15 คน ซึงได้
จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองแล้ว 
นกัเรียนมีวินยัในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสงัคม 
การตรงตอ่เวลา และการควบคมุตนเองสงูขนึอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนกัเรียนมี
ความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่อยูใ่นระดบัมาก   

เตือนใจ พรมมี และคณะ (2551:บทคดัยอ่) เรืองผลการใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
เพือเสริมสร้างคุณธรรมนําความรู้ (8 คุณธรรมขนัพืนฐาน) ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 
โรงเรียนวดัจันทร์ตะวนัออก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
ภายหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคณุธรรมนําความรู้สงูกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 

 นอกจากนียังมีงานวิจัยอืนๆทีเกียวข้องกับการนํากิจกรรมกลุ่มมาใช้เพือขจัด
พฤติกรรมทีไมพ่งึประสงค์ของนกัเรียนและเสริมสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค์อืนๆของการมีวินยัใน
ตนเอง ดงันี 
   ลดัดา แซ่ปัง (2530 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคณุภาพเพือ
ลดพฤติกรรมไม่ตงัใจเรียน ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 2 ทีมีพฤติกรรมไม่ตงัใจเรียน จํานวน 
16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคมุได้รับการสอนแบบปกติ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมไมต่งัใจเรียนลดลงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 
   ศิราณี ฟูวุฒิ  (2543) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อการปรับพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า เยาวชนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มปรับพฤติกรรม มีแนวโน้มพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงกว่าก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .01 
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   มณฑินี นามบญุ (2544) ได้ศกึษาการใช้กิจกรรมกลุ่มเพือพฒันาการปรับตวัทาง
สงัคมของนกัเรียนชนั ม.3 โรงเรียนสนัตวิิทยา จงัหวดัเชียงราย โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 
12 คน และกลุ่มควบคมุ 12 คน หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมทีจดัให้พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการปรับตวัในสงัคมสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ.001 
   เมือพิจารณาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง พบว่ากิจกรรม
กลุม่มีผลในการขจดัพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ออกไปและสามารถช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
ขึนมาได้ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองและการแลกเปลียนแนวคิด 
ทศันคติกับเพือนในกลุ่ม ซึงอิทธิพลของกลุ่มเพือนจะมีผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนอีกทางหนึงผู้ วิจัยจึงได้เลือกนํากิจกรรมกลุ่มมาช่วยปรับเปลียน
พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนในครังนี    
 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิคแม่แบบ 
 

3.2.1 ความหมายของเทคนิคแม่แบบ 
 

ในการศกึษาทฤษฎีเกียวกบัการใช้เทคนิคแมแ่บบนนั จําเป็นทีจะต้องมีความเข้าใจใน 
ความหมายของเทคนิคแมแ่บบก่อนเพือการนําไปประยกุต์ใช้ทีถกูต้อง ซงึมีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี  

แบนดรูา (Bandura 1963 , อ้างถึงใน ณฐัวรรณ  ไหลงาม 2552:20) กลา่ววา่เทคนิค 
แม่แบบ หมายถึง กลวิธีในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่ โดยผู้สังเกตหรือผู้ประสงค์จะ
เลียนแบบสงัเกตพฤติกรรมจากตวัแบบทีผู้สงัเกตหรือผู้ประสงค์จะเลียนแบบสนใจ 

  แพตเทอร์สนั  (Patterson 1974 , อ้างถึงใน ณฐัวรรณ ไหลงาม 2552 :20)  กลา่วถึง 
เทคนิคแม่แบบว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเด็กเกิดจากการทําตามผู้ อืน เด็กจะเรียนรู้จากแม่แบบ 
โดยแมแ่บบจะทําหน้าทีเป็นสิงเร้าให้ผู้ เรียนสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมาย  ซึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยการสงัเกตเป็นวิธีการเรียนรู้แบบพืนฐานทีเป็นประโยชน์กว้างขวาง  และมี
ข้อดีตรงทีชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจทศัน์ทีซบัซ้อนหรือยากๆ ได้ดีและรวดเร็ว 

  สมโภชน์  เอียมสุภาษิต (2549 : 79) กล่าวถึงการใช้เทคนิคแม่แบบว่าเป็น
กระบวนการทีบคุคลทีสงัเกต ฟัง หรือ อา่น เกียวกบัพฤตกิรรมของบคุคลหรือสญัลกัษณ์แทนบคุคล
ประมวลเป็นข้อมลูในการแสดงพฤติกรรมของตนตอ่ไป 

จากเอกสารดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ เทคนิคแมแ่บบเป็นกระบวนการทีบคุคลที 
สงัเกต ฟัง หรือ อา่น เกียวกบัพฤติกรรมของบคุคล โดยสิงทีเป็นแบบถือเป็นบรรทดัฐานในการทีจะ
ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้โดยแมแ่บบจะทําหน้าทีเป็นสิงเร้าให้ผู้ เรียนสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรม
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ทีเป็นเป้าหมายและแม่แบบจะทําหน้าทีเป็นสิงเร้าให้ผู้ เรียนสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทีเป็น
เป้าหมายให้แสดงพฤตกิรรมทีต้องการ 
 

3.2.2 กลวิธีในการใช้เทคนิคแม่แบบ 
         ในการนําทฤษฎีของแบนดรูาไปใช้เพือให้ผู้สงัเกตเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตา่งๆ  

เพิมขนึแบล็กแมนและซิลเบอร์แมน (Blackman and Silberman 1975: 57 ,อ้างถึงใน ณฐัวรรณ 
ไหลงาม 2552 : 25) ได้เสนอแนะเกณฑ์ทีสําคญัเพือจะนําไปใช้ในการปฏิบตัดิงันี 

1. กําหนดพฤติกรรมทีต้องการเรียนรู้ 
2. มีแมแ่บบทีแสดงพฤตกิรรมทีต้องการให้ผู้สงัเกตเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
3. ให้การเสริมแรงกบัผู้สงัเกตเมือแสดงพฤติกรรมทีต้องการให้ผู้สงัเกตเรียนรู้ 
4. ให้การเสริมแรงแก่ผู้สงัเกตเมือแสดงพฤติกรรมทีต้องการตามอยา่งแมแ่บบ 
 

  สมโภชน์ เอียมสุภาษิต (2549 : 408) กล่าวถึงหลกัการทีจะใช้ตวัแบบในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพดงันี คือ ต้องกําหนดพฤติกรรมทีต้องการจะให้ตวัแบบแสดง
เพือให้บุคคลสงัเกตและเลียนแบบให้ชดัเจน ซึงความชดัเจนของพฤติกรรมนนัต้องหมายถึง  การ
สงัเกตเห็นวัดได้โดยใช้คนตงัแต่ 2 คนขึนไป และพฤติกรรมทีตวัแบบแสดงนนัอยู่ในระดบั
ความสามารถทีจะกระทําได้มิฉะนนัจะก่อให้เกิดความคบัข้องใจ ในการเรียนรู้ผู้ สงัเกตจะต้อง
สงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบอยา่งตงัใจ เมือผู้สงัเกตเลียนแบบพฤตกิรรมของตวัแบบได้ถกูต้องหรือ
ใกล้เคียงแล้วเสริมแรงทนัที ผู้ ดําเนินโปรแกรมจะต้องไม่ควบคมุความสนใจของผู้สงัเกตด้วยวิธีการ
รุนแรง เชน่ ตี หรือดดุา่ 

 

   วิธีการเสนอแม่แบบทีมีประสิทธิภาพ 
 

    เดคเคอร์และนาธาน (Decker and Nathan.1985: 42,อ้างถึงใน ณฐัวรรณ ไหล
งาม 2552 : 26 -27) กล่าวว่า บคุคลจะเลียนแบบตามแม่แบบได้ง่ายเมือเสนอพฤติกรรมแม่แบบ
ดงัตอ่ไปนี 

1. บอกลกัษณะของแมแ่บบทีจะเสนออยา่งชดัเจนและโดยละเอียด 
2. เสนอขนัตอนทีแมแ่บบจะแสดงไปตามลําดบั คือ จากพฤติกรรมทีง่ายไปสู่ 

พฤติกรรมทียาก 
3. เสนอแมแ่บบซําหลายๆ ครัง จนกวา่จะแนใ่จวา่ผู้สงัเกตได้เรียนรู้พฤติกรรม  

ดงักล่าวแล้ว เพราะการเสนอแม่แบบซําหลายๆครังจะทําให้ผู้ สงัเกตสามารถจดจํา  พฤติกรรมที
แมแ่บบแสดงออกได้ดียิงขนึ 
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4. พยายามหลีกเลียงการเสนอรายละเอียดทีไมมี่ความสําคญัและไม่เกียวกบั 
เรืองทีกําลังเสนอให้มากทีสุด เนืองจากการเสนอแม่แบบทีมีรายละเอียดมากจนเกินไปจะทําให้  
ผู้สงัเกตเกิดความสบัสน ตลอดจนเกิดความไมแ่นใ่จวา่พฤตกิรรมทีต้องสงัเกตคืออะไรกนัแน่ 

5. เสนอแมแ่บบทีมีความหลากหลายจะทําให้เกิดการเลียนแบบได้มากกวา่การ 
เสนอแม่แบบชนิดเดียว เพราะจะทําให้ผู้สงัเกตไม่เกิดความเบือหน่าย แตเ่กิดความรู้สึกตืนเต้นเร้า
ความสนใจของผู้ สังเกตได้มากขึน ตลอดจนทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึนในการแสดงออกใน
สถานการณ์ทีมีความแตกตา่งกนั 

6. เสนอแมแ่บบทีมีชีวิตหรือแมแ่บบทีเป็นวีดีโอเทปจะทําให้การเลียนแบบยิงมี 
ประสิทธิภาพมากขนึ เพราะแมแ่บบทีมีชีวิตนนัมีข้อดีตรงทีน่าสนใจ สามารถแปรเปลียนพฤติกรรม
การแสดงออกได้ตามสภาพการณ์และมีจุดอ่อนตรงทีไม่สามารถทํานายหรือควบคุมได้อย่างที
ต้องการ สว่นแมแ่บบทีเป็นวีดีโอเทปหรือสญัลกัษณ์มีข้อดีตรงทีสามารควบคมุได้ สามารถนําเสนอ
ได้หลายๆ ครัง และง่ายในการทีจะนํามาใช้บําบัดเป็นกลุ่ม แต่การทีจะเสนอในรูปแบบใดนัน
ยอ่มขนึอยูก่บัความเหมาะสมของพฤติกรรมและการนําไปใช้  

7. เสนอแมแ่บบทีแสดงพฤตกิรรมทีต้องการให้ผู้สงัเกตได้เลียนแบบจะใช้ได้ผล 
ดีกวา่การเสนอแมแ่บบทีแสดงพฤตกิรรมทีไมต้่องการ 
 

 ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเสนอแม่แบบ 
   เพอร์รี และฟูรูคาวา (Perry and Furukawa 1986 ,อ้างถึงในสมโภชน์  เอียม
สภุาษิต  2549 : 255 -257) ได้รวบรวมปัจจยัตา่งๆ ทีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของการเสนอแม่แบบ
ไว้อย่างละเอียด โดยทีเขาแบ่งปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเสนอแม่แบบออกเป็น 2 
ปัจจยัหลกั คือ 

1. ปัจจยัทีสง่เสริมการเรียนรู้และการเก็บจํา (Factor Enhancing Learning and  
Retention) 

2. ปัจจยัทีสง่เสริมการแสดงออก (Factor Enhancing Performance) 
 

           ปัจจัยทีส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจํา (Factor Enhancing Learning and 
Retention) 

แบนดรูา ( Bandura 1989 ) ได้กลา่ววา่การทีคนเราจะเรียนรู้ได้ดีหรือไมน่นัยอ่ม 
ขนึอยูก่บัความตงัใจของผู้สงัเกตทีจะสงัเกตแม่แบบ และความสามารถในการเก็บจําสิงทีสงัเกตได้ 
ดงันนัผู้ ทีวางแผนในการเสนอแม่แบบนนั ควรจะแน่ใจได้ว่าตนเองได้พยายามสร้างเงือนไขให้เกิด
การสง่เสริมความตงัใจและการเก็บจําของผู้สงัเกต 
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ลกัษณะของแมแ่บบ   
ทงันีการทีจะบอกได้วา่ใครควรจะเป็นแมแ่บบนนัต้องขนึอยูก่บัลกัษณะของ 

พฤติกรรมทีต้องการบําบดั ลกัษณะของผู้สงัเกตและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของพฤติกรรมและ
ลกัษณะของผู้สงัเกตอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามแนวทางในการเลือกแม่แบบนนัมีหลักการในการ
เลือกกว้างๆดงันี 

1. แมแ่บบควรจะมีลกัษณะทีคล้ายคลงึผู้สงัเกตทงัในด้าน เพศ เชือชาตแิละ 
ทศันคติ ซึงการทีแม่แบบมีลักษณะคล้ายกับผู้สังเกตนี จะทําให้ผู้ สังเกตมันใจได้ว่าพฤติกรรมที
แม่แบบแสดงออกมานนัเหมาะสมและสามารถทําได้ เพราะบุคคลนนัมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัตน 
ซงึจะทําให้เขาเกิดความรู้สกึวา่ตนเองก็นา่จะทําได้ 

2. แมแ่บบควรจะเป็นบคุคลทีมีชือเสียงในสายตาผู้สงัเกต แตถ้่ามีชือเสียงมาก 
เกินไปก็จะทําให้เขารู้สกึวา่พฤตกิรรมทีแมแ่บบกระทํานนัไมน่า่จะเป็นจริงได้สําหรับเขา 

3. ระดบัความสามารถของแมแ่บบนนั ควรจะมีระดบัใกล้เคียงกบัผู้สงัเกต 
4. แมแ่บบนนัควรมีลกัษณะทีเป็นกนัเองและอบอุน่ 
5. แมแ่บบเมือแสดงพฤติกรรมแล้ว ได้รับการเสริมแรง จะทําให้ได้รับความสนใจ 

จากผู้สงัเกตมากขนึ 
 

ลกัษณะของผู้สงัเกต 
ผลของการเสนอแมแ่บบนนัจะมีมากน้อยเพียงใดขนึอยูก่บัลกัษณะของผู้สงัเกต 

ด้วย ซงึลกัษณะของผู้สงัเกตทีผู้ ดําเนินการต้องคํานงึถึงคือ 
1. ความสามารถในการดําเนินการและการเก็บจําข้อมลู  ความสามารถดงักลา่ว 

ขึนอยู่กับระดบัสติปัญญาของผู้สังเกต ดงันนัควรเสนอแม่แบบให้สอดคล้องกับระดบัสติปัญญา
ของผู้สงัเกตนนั 

2. ความไมแ่นใ่จ ถ้าผู้สงัเกตไมแ่นใ่จในพฤติกรรมการแสดงออกของตน เขามกัจะ 
ให้ความสนใจต่อแม่แบบ อย่างเช่นการไปงานปาร์ตี พบอาหารชนิดหนึงทีไม่แน่ใจว่ารับประทาน
อย่างไร เขาก็จะพยายามสังเกตคนรอบๆข้างทีรับประทานอาหารชนิดนัน เพือทีว่าเขาจะ
รับประทานอาหารชนิดนนัได้ถกูต้อง 

3. ความวิตกกงัวล เป็นลกัษณะของผู้สงัเกตอีกลกัษณะหนงึทีมีผลตอ่การเรียนรู้  
ถ้าผู้สงัเกตมีความวิตกกงัวลมากไป ก็จะทําให้เกิดการรบกวนตอ่การสงัเกต ตลอดจนกระบวนการ
เก็บจําพฤติกรรมของแม่แบบ จึงอาจจําเป็นทีจะต้องฝึกให้ผู้สงัเกตรู้จกัวิธีการผ่อนคลายก่อนการ
นําเสนอแมแ่บบ และบอกให้เขาผอ่นคลายในระหวา่งทีแมแ่บบแสดงพฤตกิรรม เพือทีจะแนใ่จวา่ 
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การผอ่นคลายจะไประงบัความวิตกกงัวลนนั 
4. บคุลิกภาพด้านอืนๆ ของบคุคลทีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการเสนอแมแ่บบ เชน่  

ลกัษณะหุนหนัพลนัแล่น การรู้ถึงคณุคา่ของตนเอง การรับรู้ถึงศกัยภาพแห่งตน สภาพทางสงัคม 
เศรษฐกิจและเพศ เป็นต้น  ซงึลกัษณะดงักลา่วนีควรมีการพิจารณาก่อนทีจะมีการเสนอแมแ่บบ 
 

ปัจจัยทีส่งเสริมการแสดงออก (Factor Enhancing Performance)    
  ภายหลงัจากทีคนเราตงัใจและเก็บจําลกัษณะของพฤติกรรมของแม่แบบได้เป็น

อย่างดีแล้ว สิงทีต้องพิจารณาต่อมา คือทําอย่างไรจึงจะทําให้บุคคลนนัแสดงออก และเป็นการ
แสดงออกทีมีคณุภาพ และนําสิงทีตนเองเรียนรู้จากแมแ่บบไปใช้ในสถานการณ์อืนๆด้วย ซึงเพอร์รี
และ ฟรููกาวา (Perry and Furukawa 1986 , อ้างถึงใน สมโภชน์  เอียมสภุาษิต 2549 : 259) ได้ 
เสนอวา่การทีจะสง่เสริมลกัษณะของการแสดงออกทงั 3 ด้าน ควรดําเนินการดงัตอ่ไปนี 

1. การสร้างสิงลอ่ใจเพือให้บคุคลแสดงออก อาจทําได้โดยการให้แมแ่บบได้รับ 
การเสริมแรงจากการทําพฤติกรรม จะทําให้บุคคลอยากแสดงพฤติกรรมตามลกัษณะของแม่แบบ
บ้าง นอกจากนนัการให้การเสริมแรงโดยตรงตอ่ผู้ ทีแสดงพฤตกิรรมตามแมแ่บบก็จะทําให้บคุคลนนั
แสดงพฤตกิรรมตามแมแ่บบมากยิงขนึ สิงทีสําคญัประการหนึงทีต้องพิจารณาคือ การทีให้แม่แบบ
เสริมแรงตนเอง เช่น เมือแม่แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้วพูดกับตวัเองว่า “เยียมมาก ผม
แก้ปัญหาได้แล้ว” แล้วยิมอย่างมีความสุข การเสนอแม่แบบในลักษณะดงักล่าวจะช่วยทําให้ผู้
สังเกตได้รู้จักการใช้การเสริมแรงตนเอง ซึงในระยะยาวจะมีผลดีกว่าการใช้การเสริมแรงจาก
ภายนอก 

2. การทําให้การแสดงออกนนัมีประสิทธิภาพมากยิงขนึโดยการซกัซ้อม และมี 
การให้ข้อมลูป้อนกลบั วิธีการคือให้บคุคลสงัเกตพฤตกิรรมของแมแ่บบแล้วให้เขาลองกระทําดู  
จากนนัผู้ ดําเนินการให้ข้อมลูป้อนกลบั โดยบอกถึงสิงทีเขาทําดีแล้ว และสิงทีเขาควรแก้ไข จากนนั 
จงึบอกให้เขาทําอีกครังจนกระทงัเขาสามารถทําได้ดี  

3. การให้บคุคลนําเอาสิงทีเรียนรู้นนัไปใช้ในสภาพการณ์อืน ซงึการทีจะทําให้ 
เกิดการแผ่ขยายการเรียนรู้นนั สิงหนึงทีทําได้คือ จดัสภาพการณ์ให้คล้ายคลึงกับสภาพการณ์ใน
ชีวิตประจําวนัของผู้สงัเกตมากทีสดุ การแผ่ขยายจะมีโอกาสเกิดขนึได้มาก และถ้าเป็นไปได้น่าจะ
ฝึกกนัทีสภาพแวดล้อมของผู้ เข้ารับการบําบดัเองจะชว่ยได้มาก 
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วิธีการดาํเนินการ 
หลงัจากทีได้รู้ปัจจยัตา่งๆทีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้แมแ่บบแล้ว ตอ่มาคือ 

จะต้องมีวิธีการดําเนินการทีจะทําให้การเสนอแม่แบบนนัมีประสิทธิภาพยิงขึน ซึงขนัตอนในการ
พิจารณาการดําเนินการเสนอแม่แบบควรพิจารณาดงัตอ่ไปนี (Striefel 1981 ,อ้างถึงใน สมโภชน์ 
เอียมสภุาษิต  2549: 260-261) 

1. กําหนดพฤติกรรมทีต้องการจะให้แมแ่บบแสดงเพือให้บคุคลสงัเกตและ 
ลอกเลียนแบบให้ชดัเจน 

2. ความชดัเจนของพฤตกิรรมนนั ต้องหมายถึง การสงัเกตเห็นได้ วดัได้ โดยทีใช้ 
คนตงัแต ่2 คนขนึไป สามารถสงัเกตและเห็นตรงกนัวา่พฤตกิรรมนนัเกิดหรือไมเ่กิด 

3. จะต้องแนใ่จได้วา่พฤตกิรรมทีแมแ่บบแสดงนนั ต้องอยูภ่ายในระดบั 
ความสามารถของผู้สงัเกต ไมเ่ชน่นนัจะก่อให้เกิดความคบัข้องใจในการเรียนรู้ 

4. ต้องแนใ่จวา่ พฤตกิรรมทีจะให้บคุคลลอกเลียนแบบนนั เป็นพฤตกิรรมทีทําให้ 
ดงู่าย ถ้าเป็นพฤตกิรรมทีซบัซ้อนก็อาจจะแยกเป็นพฤตกิรรมยอ่ยๆ 

5. ต้องแนใ่จวา่ผู้สงัเกตนนัตงัใจสงัเกตพฤติกรรมของแมแ่บบอยา่งแท้จริง (มอง 
หรือฟัง) จงึอาจใช้สญัญาณทีเป็นคําพดูแก่ผู้สงัเกตก่อน เพือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เช่น 
บอกว่า “แดง ดูนีสิ” เป็นต้น แต่การให้สัญญาณนันต้องไม่กระทําโดยพฤติกรรมทีรุนแรง เช่น 
กระชากตวัให้สงัเกต เพราะจะทําให้ผู้สงัเกตลอกเลียนแบบความรุนแรงได้ 

6. ต้องแนใ่จเสมอวา่พฤตกิรรมทีแมแ่บบแสดงออกมานนัชดัเจน กระทําอยา่ง 
สมําเสมอเมือผู้สงัเกตแมแ่บบลอกเลียนแบบพฤตกิรรมของแมแ่บบได้ถกูต้อง หรือใกล้เคียงกบั 
พฤติกรรมของแมแ่บบ จะต้องให้การเสริมแรงผู้ ทีเลียนแบบทนัที 

7. การเสริมแรงทีให้แก่ผู้ เลียนแบบ หรือผู้สงัเกตนนั ต้องใช้ตวัเสริมแรงทีมี 
ประสิทธิภาพ 

8. ต้องแนใ่จวา่ผู้ ดําเนินการเสนอแมแ่บบจะต้องไมค่วบคมุความสนใจของ ผู้ 
สงัเกตแมแ่บบด้วยวิธีการทีรุนแรง เชน่ ตี หรือดดุา่ เป็นต้น 

9. ควรมีการรวบรวมข้อมลูทีแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้สงัเกตด้วย เพราะจะ 
ทําให้ผู้สงัเกตได้รู้วา่ตนเองก้าวหน้าจริงและเป็นตวัเสริมแรงทีดีให้แก่ผู้สงัเกตอีกด้วย 

10. ในกรณีทีผู้สงัเกตไมส่ามารถลอกเลียนแบบพฤตกิรรมของแมแ่บบได้เลย อาจ 
ใช้การชีแนะโดยทางร่างกายเข้าชว่ยด้วยได้ เพราะจะทําให้เรียนรู้ได้เร็วขนึ 
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11. ในการเสนอแมแ่บบนนั เมือแมแ่บบแสดงพฤตกิรรมเป้าหมายแล้ว ควรมีการ 
ให้การเสริมแรงตอ่แมแ่บบด้วย การทําเชน่นีเป็นการจงูใจให้ผู้สงัเกตอยากเลียนแบบมากยิงขนึ 

12. ควรเลือกแมแ่บบทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัผู้สงัเกต พร้อมทงัให้มีความเดน่  
ตลอดจนสามารถแสดงพฤติกรรมทีจะให้ลอกเลียนแบบได้อยา่งคลอ่งแคลว่ด้วย 

โดยสรุปตามความเชือของแนวคดิแมแ่บบนนั พฤติกรรมของบคุคลเป็นผลมาจาก 
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ (Cognition) พฤติกรรม ( Behavior )และสิงแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) โดยมิใช่เกิดขึนจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงเพียง
อย่างเดียว องค์ประกอบทงั 3 จะมีผลกระทบซึงกนัและกัน และสามารถอธิบายได้ถึงเหตแุละผล 
พฤติกรรมจะเกิดขนึเนืองจากบคุคลได้รับการตอบสนองตอ่สิงแวดล้อม ภายหลงัทีได้ประเมินถึงผล
กรรมทีได้รับจากการตอบสนองนนัแล้ว มนุษย์จึงตดัสินใจทําหรือไม่ทําพฤติกรรม เพือให้เกิดผล
ตามทีตนปรารถนา และจะต้องมีการควบคมุตนเองและประเมินตนเองเป็นระยะๆ 

สรุปได้วา่ ลกัษณะของแมแ่บบจะต้องมีความคล้ายคลงึกบัผู้สงัเกต มีความนา่ 
เชือถือ และมีลกัษณะของความเป็นกนัเอง อบอุน่  พฤติกรรมทีให้สงัเกตต้องมีความชดัเจนและอยู่
ในระดับความสามารถของผู้ สังเกต  เมือแม่แบบแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมจะต้องได้รับการ
เสริมแรงทนัที  
 

3.2.3 อิทธิพลของแม่แบบทีมีต่อผู้สังเกต 
  บคุคลเรียนรู้จากแม่แบบเป็นการเรียนรู้ทีบคุคลสงัเกตจากพฤติกรรมของแม่แบบ

ซึงอาจจะเป็นบคุคลในครอบครัว ในสงัคม โดยเฉพาะทางสือมวลชน แนวโน้มการลอกเลียนแบบ
จะเกิดขนึสูงเมือเห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รับการเสริมแรง ในขณะเดียวกนัถ้า
แม่แบบ(Model) แสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รับผลกรรมไม่พึงพอใจ  บุคคลก็จะไม่
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมนนั (Bandura 1977:17-22 and  Maccoby 1980:336 , อ้างถึงใน ศภุรา  
สรรพกิจ  2551: 34) ดงันนัการให้ตวัแบบทีเหมาะสมและเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแบบกบั  
ผู้ เลียนแบบย่อมทําให้เกิดพฤติกรรมทีเหมาะสมกบัเด็ก  ถ้าเด็กได้ตวัแบบทีมีลกัษณะสถานภาพ
ทางสงัคมสงูเป็นคนเดน่ มีเกียรตยิศชือเสียง เป็นทียอมรับของคนโดยทวัไป มีความสามารถ ความ
ชํานาญพิเศษเฉพาะด้าน ตวัแบบทีมีลกัษณะเหล่านีจะมีอิทธิพลมาก และพบว่าผู้ สงัเกตจะ
เลียนแบบพฤติกรรมจากตวัแบบทีมีลกัษณะอบอุ่น ใจดี มากกว่าทีมีลกัษณะตรงกนัข้าม แบนดรูา 
(Bandura 1977: 41 – 45) ได้สรุปเกียวกบัอิทธิพลของแม่แบบทีมีตอ่ผู้สงัเกต ดงันีคือ 
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  1. การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมือผู้สงัเกตได้เห็นการกระทําของแม่แบบ ซึงไม่เคย
พบเห็นมาก่อน ผู้สงัเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระทําใหม่นีในรูปสัญลกัษณ์และถ่ายทอด
ออกมาเป็นพฤตกิรรมใหม ่

  2. การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลกัการใหม่ จะเกิดขึนในสภาพการณ์ทีผู้สงัเกตเห็น
การกระทําของแม่แบบในลกัษณะตา่งๆ เช่น การตดัสินใจ รูปแบบทางภาษา เป็นต้น จากนนั 
ผู้สงัเกตจะทดสอบโดยทําตามแม่แบบลกัษณะตา่งๆ ภายใต้สภาพการณ์ตา่งๆ ถ้าการตอบสนอง
ส่งผลทางบวก ผู้สงัเกตจะรวบรวมรูปแบบและลกัษณะตา่งๆ ของแม่แบบมาสร้างเป็นกฎเกณฑ์
หรือหลกัการใหม ่

  3. การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ แม่แบบจะช่วยสนับสนุนการ
พฒันาเชิงสร้างสรรค์ เพราะมนุษย์เมือเห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงก็อาจใช้
ประสบการณ์ต่างๆทีมีอยู่ประกอบการกระทําของแม่แบบมาพฒันาเป็นความคิดหรือพฤติกรรม
ใหม่ขึนมาแต่ยังมีข้อจํากัด  สําหรับแม่แบบเชิงสร้างสรรค์ ถ้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือ 
ผู้สงัเกตมีทกัษะจํากดั พฤติกรรมสร้างสรรค์จะไมมี่อิทธิพลเพียงพอทีจะให้ผู้สงัเกตกระทําตาม 

  4. การยบัยงัการกระทําและลดความหวนัเกรงทีจะกระทํา การได้เห็นแม่แบบถกู
ลงโทษผู้สังเกตมีแนวโน้มทีจะกระทําตามแม่แบบนนั แต่ในทางตรงข้ามถ้าได้เห็นแม่แบบทํา
พฤติกรรมทีไม่ถกูต้องและถกูห้ามปรามแล้วไม่มีผลใดๆ ตามมา ผู้สงัเกตก็มีแนวโน้มทีจะกระทํา
ตามแบบ 

  5. การส่งเสริมกระทํา แม่แบบจะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการกระทําทงัทีเป็น
ทางบวกและทางลบ ถ้าผู้สงัเกตได้เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึงและได้รับรางวลั ผู้สงัเกตมี
แนวโน้มทีจะกระทําตามมากขนึ ในทํานองเดียวกนั ถ้าผู้สงัเกตได้เห็นแม่แบบทีแสดงความก้าวร้าว
และได้รับการยกย่องว่าเป็นสิงทีดี ผู้สงัเกตมีแนวโน้มทีจะกระทําตามมากขนึเช่นกนั ดงันนั การ
เสนอแม่แบบในสงัคมจําเป็นต้องมีความระมดัระวงัอย่างยิง เพราะอาจจะมีผลตอ่พฤติกรรมทาง
ลบได้ 

  6. ทางด้านอารมณ์ แมแ่บบนอกจากจะส่งผลการกระทําตามแม่แบบแล้ว ยงัมีผล
ตอ่อารมณ์ของผู้สงัเกตให้รุนแรงเพิมขนึอีก และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย 

  7. การเอืออํานวยให้เกิดการกระทําตามแม่แบบ การกระทําใดทีคนให้คณุคา่และ
ความชืนชอบอยู่เสมอ การกระทํานนัของแม่แบบจะทําให้ผู้สงัเกตกระทําตามได้โดยรวดเร็วและ
กระทําตามได้ง่ายนอกจากนี การสามารถกระทําตามแมแ่บบได้เร็วจะทําให้การแผ่ขยายจากสงัคม
หนงึสูอี่กสงัคมหนงึได้โดยรวดเร็วด้วย ดงันนั จะเห็นได้วา่การมีแมแ่บบนอกจากจะทําให้ผู้สงัเกตมี 
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ความเปลียนแปลงภายในตนเองแล้ว ยงัทําให้สงัคมนนัๆมีการเปลียนแปลงด้วย 
  จากทีกล่าวมาสามารถสรุปเกียวกับอิทธิพลของแม่แบบทีมีต่อผู้ สังเกตได้ว่า 

ผู้สงัเกตจะสงัเกตการกระทําแม่แบบแล้วรวบรวมรูปแบบเป็นสญัลกัษณ์  จากนนันํามาสร้างเป็น
หลักเกณฑ์หรือพฤติกรรมใหม่เพือตอบสนองความต้องการของตนเอง  นอกจากนีแม่แบบยัง
สามารถสนบัสนุนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการกระทํา ยบัยงัการกระทํา ส่งผลต่อ
อารมณ์ ทําให้ผู้สงัเกตมีการเปลียนแปลงภายในตนเอง ซงึจะส่งผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงทาง
สงัคมอีกด้วย 

 

3.2.4. ข้อดีและข้อจาํกัดของวิธีการใช้เทคนิคแม่แบบ 
 

  จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับเทคนิคแม่แบบทีกล่าวมาแล้วนนั ในการทีจะนํา
เทคนิคแม่แบบไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ควรมีการศึกษาถึงข้อดีและข้อจํากัดของเทคนิค
แมแ่บบก่อน เพือให้การนําไปใช้เกิดผลเป็นอย่างดี ซึงก็ได้มีผู้ศกึษาและกล่าวถึง ข้อดีและข้อจํากดั
ของวิธีการใช้เทคนิคแมแ่บบไว้ดงันี 

ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2538: 65) ได้กลา่วถึงข้อดีและข้อจํากดัของการใช้แมแ่บบ 
ดงันี 

  1. ข้อดีของวิธีการใช้แม่แบบจะทําให้เกิดความถีของพฤติกรรมเป้าหมายหรือ
พฤติกรรมทีพึงประสงค์คอ่ยๆ เกิดขนึและคอ่ยๆ มีความถีสงูขนึและคงทนถาวรยิงขนึ เมือให้การ
เสริมแรงแก่อินทรีย์ภายหลงัทีสามารถเลียนแบบ หรือแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ได้เช่นเดียวกบั
ตวัแบบหรือพฤติกรรมเกิดใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมจะทําให้ผู้สงัเกตหรือผู้ เลียนแบบเกิดพฤติกรรม
ใหม่ๆ ทีไม่เคยเกิดมาก่อนจะช่วยเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ หรือระงบัพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ของผู้สงัเกตหรือผู้ เลียนแบบ 

  2. ข้อจํากดัของวิธีการใช้แมแ่บบ 
    2.1 การให้แมแ่บบอยา่งเดียวในการสร้างหรือสอนพฤตกิรรมใหม่ อาจทําให้         

การเกิดพฤติกรรมใหม่ทีพึงประสงค์เกิดได้ล่าช้า ด้วยเหตนีุควรให้แม่แบบควบคูก่ับการเสริมแรง
ทางบวก การให้ข้อมลูย้อมกลบั และสิงเร้าทีจําแนกความแตกตา่งเพือให้พฤติกรรมทีพงึประสงค์ที 
ต้องการจะสร้างหรือสอนนนัเกิดขนึอยา่งรวดเร็ว 

    2.2 การคดัเลือกแมแ่บบ ตลอดทงักิจกรรมทีจะเลียนแบบผู้คดัเลือกแมแ่บบ  
และผู้คดัเลือกแมแ่บบและกิจกรรมทีจะเลียนแบบ จะต้องตระหนกัถึงความสําคญัของเรืองดงักล่าว
นีมิฉะนนัจะทําให้เสียเวลาในการทดลองโดยไร้ประโยชน์ 
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     สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (2537 ,อ้างถึงใน ศภุรา สรรพกิจ 2551:33 ) ได้
กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการเลียนแบบไว้ว่า ข้อดีของการเลียนแบบ คือ การแสดงออกได้
เหมาะสมถูกต้องตามความประสงค์ในทางทีประหยัดมากกว่า  ไม่ต้องเสียเวลาคิดและแสดง
พฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก พฤติกรรมการเลียนแบบทีเป็นการประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของสงัคม ยอ่มเป็นทียอมรับและชว่ยให้ปรับตวัเข้ากบัผู้ อืนได้  

     ส่วนข้อเสียของการเลียนแบบนันมกัเกิดขนึในกรณีทีมีการเลียนแบบพฤติกรรม
ทีไม่เหมาะสม ไม่เป็นทีพึงประสงค์ของสงัคม อนัได้แก่การประพฤติผิดในรูปแบบตา่งๆตลอดทงั
พฤติกรรมอปกต ินอกจากนีการเลียนแบบจะเป็นการแสดงถึงการขาดความคิดริเริมของตนเองและ
ขาดความเป็นตวัของตวัเอง ซึงจะเป็นผลเสียตอ่ความเจริญก้าวหน้าของความคิดทีจะช่วยให้ก้าว
ไปสูว่ิวฒันาการทางความรู้และเทคโนโลยีตา่งๆ 

 

3.2.5  งานวิจัยทีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิคแม่แบบ 
 

 แม้วา่ในการนําเทคนิคแมแ่บบไปใช้ในกิจกรรมตา่งๆจะมีทงัข้อดีและข้อจํากดัดงัที
กลา่วมาแล้วนนั แตก็่มีนกัการศกึษาหลายทา่นทีได้นําเทคนิคแม่แบบไปใช้ในกิจกรรมพฒันาความ
มีวินยัในตนเอง ดงันี 

  วีระ  อสุาหะ (2534:66) ได้ศกึษาผลของการใช้เทคนิคแม่แบบทีมีตอ่มารยาทใน
ชนัเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนสรรพยาวิทยา จงัหวดัชยันาท จํานวน 16 คน  
สุม่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 8 คน  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนทีได้รับการสอนโดย
ใช้เทคนิคแม่แบบ มีการเปลียนแปลงเกียวกบัมารยาทในชนัเรียนดีขนึกว่านกัเรียนทีได้รับการสอน
โดยการให้ข้อสนเทศ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01  

  กษมา จนัทร์แตง่ผล (2535 : บทคดัย่อ) ศกึษาเรืองการเปรียบเทียบผลของการใช้
เทคนิคแม่แบบกับชุดพัฒนาความขยันหมันเพียร ทีมีต่อความขยันหมันเพียรในการเรียนของ
นักเรียน ชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่ม
ทดลองที 1 ได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบ และกลุ่มทดลองที 2 ได้รับการใช้ชุดพัฒนาความ
ขยนัหมนัเพียรในการเรียน ผลการศึกษาพบว่า  ภายหลงัการใช้เทคนิคแม่แบบ นกัเรียนมีความ
ขยันหมันเพียร ในการเรียนสูงอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .01 ภายหลังการใช้ชุดพัฒนา ความ
ขยันหมันเพียรในการเรียน นักเรียนทีได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบ และนักเรียนทีได้รับการใช้ชุด
พฒันาความขยนัหมนัเพียรในการเรียน มีความขยนัหมนัเพียรในการเรียนแตกตา่งกนั โดยนกัเรียน
ทีได้รับ การใช้เทคนิคแม่แบบมีความขยนัหมนัเพียรในการเรียนสงูกว่านกัเรียน ทีได้รับการใช้ชุด
พฒันาความขยนัหมนัเพียรในการเรียน   
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 ศรินยา ชยัเพียรกิจ (2535: 42) ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิคแม่แบบทีมีตอ่การ
ประหยดัของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนชลกนัยานกุลู จงัหวดัชลบรีุ ผลการศกึษาพบว่า
นกัเรียนในกลุม่ทดลองมีการประหยดัสงูกวา่เดมิอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01และการสอน
โดยใช้เทคนิคแมแ่บบทําให้นกัเรียนมีการประหยดัสงูกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทาง 
สถิตทีิระดบั.01 
    เดือนเดน่หล้า ชยัปริญญา (2539 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการปลกูฝังจริยธรรมของ
นกัเรียน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนกวางโจนศกึษา อําเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพือปลกูฝังจริยธรรมให้กบันกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการ ใช้
ตวัแบบบคุคลจริง เครืองมือทีใช้ในการทดลอง เป็นแผนการทดลองสอนใช้ตวัแบบบคุคลจริง และ
แบบสอบถามวดัจริยธรรม ผลการศกึษา พบว่านกัเรียนทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้ตวัแบบบคุคลจริง 
มีการพฒันาพฤติกรรมทางจริยธรรมสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05    

  สนุนัท์ ปรีชาชยัสรัุตน์  (2541: บทคดัย่อ) ศกึษาวิจยัเรืองการใช้เทคนิคแม่แบบใน
การพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางสังคมของนกัเรียนทีมีลกัษณะ มุ่งอนาคตแตกต่างกัน ผล
การทดลองพบว่า หลงัการได้รับเทคนิคแม่แบบนกัเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทาง
สงัคมสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 

  วรรณวิเชียร เรือนนาค (2546 :102-104) ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิคแม่แบบและ
กระบวนการกลุ่มต่อการพฒันาวินยัของเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัทีได้รับการฝึกวินยัโดยใช้
เทคนิคแมแ่บบและกระบวนการกลุม่ระยะหลงัการทดลองมีพฤติกรรมความมีวินยัสงูกว่าระยะก่อน
การทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมีความมีวินยัสงูกว่าเด็กปฐมวยัทีใช้การฝึก
กิจกรรมตามปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 

 นอกจากนียงัมีงานวิจยัทีกล่าวถึงอิทธิพลของแม่แบบทีมีต่อแนวคิด ทศันคติและ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมของมนษุย์ อนัแสดงให้เห็นถึงสาเหตขุองการนําเทคนิคแม่แบบมาใช้ใน
การศกึษาครังนี ได้แก่  

  พฒันานุสรณ์ สถาพรวงศ์ (2544 : 67) ได้ศึกษาผลของสือมวลชนทีมีต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบการแตง่กายของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
พบว่านกัเรียนทีศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเห็นว่า สือมวลชนมีผลตอ่การเลียนแบบการแต่ง
กายโดยรวม และมีผลตอ่กระบวนการใสใ่จ และกระบวนการจงูใจในการมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
การแตง่กายมากกว่านกัเรียนทีศกึษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาล อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิระดบั .05 
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 ฮิคส์ (Hicks. 1965, อ้างถึงในศภุรา สรรพกิจ 2551: 34) ได้ศกึษาพฤติกรรมการ
เลียนแบบทีเกิดจากการได้เห็นตวัแบบทีเป็นภาพยนตร์แสดงความก้าวร้าว  พบว่า เด็กทีได้ดตูวั
แบบไมว่า่จะเป็นลกัษณะใดจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวตามตวัแบบอยา่งเห็นได้ชดั 

  จากงานวิจยัดงักล่าว สรุปได้ว่า การเลียนแบบมีผลต่อพฤติกรรมของผู้สงัเกต
โดยตรง  ดงันนั ถ้าผู้สงัเกตได้รับแบบอย่างจากตวัแบบทีดี ก็จะทําให้ผู้สงัเกตมีพฤติกรรมทีดีไป
ด้วย แต่ถ้าผู้สงัเกตได้รับแบบอย่างจากตวัแบบทีไม่ดี ก็อาจส่งผลให้ผู้สงัเกตมีพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมตามตวัแบบ 

 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องตามทีกล่าวมา  พิจารณาได้
ว่าการสร้างวินยัให้แก่นกัเรียนนนัสามารถทําได้หลายวิธีแต่ในการศกึษาครังนีผู้ วิจยัได้เลือกมา 2 
วิธีคือการใช้เทคนิคกิจกรรมกลุม่และเทคนิคแมแ่บบ เนืองจากการใช้กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วยในการ
พฒันาปรับเปลียนพฤติกรรมของมนษุย์ได้จากการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่จากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ของกลุม่เพือน โดยอาศยัอิทธิพลของกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมที
เหมาะสม และมีการนําเทคนิคแม่แบบเข้ามามีส่วนช่วยให้เขาได้มองเห็นผลกรรมจากการกระทํา
พฤติกรรมนนัๆของแม่แบบ ประกอบกับการได้รับการเสริมแรงอย่างถูกวิธีตามหลักการให้การ
เสริมแรงของสกินเนอร์แล้วเชือวา่พฤตกิรรมทีไมเ่หมาะสมจะลดลงและพฤติกรรมทีเหมาะสมใหม่ที
เกิดขนึจะคงอยูต่อ่ไป ซงึในการศกึษาครังนีผู้วิจยัจงึได้กําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยัไว้ดงันี 

 
กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

             ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
แผนภมูิที 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเอง 

- การใช้กิจกรรมกลุม่ 
- การใช้เทคนิคแมแ่บบ 
 

ความมีวินัยในตนเอง 
- การปฏิบตัิตามกฏ

ระเบียบของโรงเรียน 
- การปฏิบตัิตนตามหน้าที

ของตนเอง 
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บทท ี3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรือง “ การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชันที 3  
โรงเรียนอรุณประดิษฐ”  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบ Pretest – 
posttest Control Group Design มีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรทีศกึษา 
3. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
4. รูปแบบการทดลอง 
5. วิธีดําเนินการทดลอง 
6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
7. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรทีใช้ในการศกึษาครังนี เป็นนกัเรียนชว่งชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1 – 3 ) 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2551  
จํานวน 112  คน  

1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการศกึษาครังนีเป็นนกัเรียนชว่งชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1 – 3 ) 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวดัเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2551 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) โดยการจบัฉลาก  จํานวน 60 คน และ
สุม่เข้ากลุม่ทดลองและ กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน ตามรายละเอียดในแผนภมูิที 2 
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สุม่อยา่งง่าย (จบัฉลาก) 

สุม่อยา่งง่าย ( Simple Random Sampling ) (จบัฉลาก) 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตัวแปรทศีึกษา  
    ตวัแปรทีใช้ในการศกึษามีดงันี 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง ได้แก่ 
1.1 กิจกรรมกลุม่ 
1.2 การใช้เทคนิคแมแ่บบ   

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความมีวินยัในตนเอง แบง่เป็น 2 ด้าน คือ 
2.1 การปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน 
2.2 การปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง 

นกัเรียนชว่งชนัที 3 ทีไมผ่า่นเกณฑ์คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
จํานวน 112 คน 

จํานวนนกัเรียน 60 คน 

กลุม่ทดลอง  
เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัใน

ตนเอง 

กลุม่ควบคมุ  
ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมี

วินยัในตนเอง 

แผนภมูิที 2 การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

จํานวนนกัเรียน 
30 คน 

จํานวนนกัเรียน 
30 คน 

สุม่อยา่งง่าย (จบัฉลาก) 
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3. เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
การวิจยัครังนีได้กําหนดเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
3.1 แบบประเมินความมีวินัยในตนเองก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมพัฒนาความมี 

วินัยในตนเอง 
แบบประเมินความมีวินยัในตนเองเป็นแบบประเมินทีผู้วิจยัสร้างขนึ แบง่ออกเป็น 2 ตอน 

คือ 
ตอนท ี1 แบบประเมนิความมีวินยัในตนเองด้านการปฏิบตัตินตามกฎระเบียบของ 

โรงเรียน  จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,5,7,9,12,14,15,16,18 และ 20 มีข้อทีเป็นนิเสธ 5 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 1,14,15,16 และ 18  

ตอนท ี2 แบบประเมินความมีวินยัในตนเองด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง  
จํานวน 46 ข้อ จําแนกเป็นการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การเรียน การดูแลสุขภาพร่างกาย  
การชว่ยเหลืองานในครอบครัว และการดแูลรักษาสาธารณะสมบตั ิดงันี 

การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,10,19,21,23,26,27,29,30 และ
32 มีข้อทีเป็นนิเสธ คือ ข้อ 19,21,27,29,30 และ 32 

การเรียน  จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ 3,4,13,24,34,35,37,38,40 และ 43 มีข้อทีเป็นนิเสธ คือ 
ข้อ 4,13,34,35,38 และ 43 

การดแูลสขุภาพร่างกาย  จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 31,39,45,47,48,51,52 และ 54 มีข้อที
เป็นนิเสธ คือ ข้อ 39 

การช่วยเหลืองานในครอบครัว จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 6,11,17,22,28,36,42,53 และ 56 
มีข้อทีเป็นนิเสธ คือ  ข้อ 6,56 

การดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิ  จํานวน  9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8,25,33,41,44,46,49,50 และ 
55 มีข้อทีเป็นนิเสธ คือ ข้อ 8,25,41และ 44 

 

แบบประเมินความมีวินยัในตนเอง มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scales )  มี 5 ระดบั  คือ 

 4 หมายถึง มีการปฏิบตัเิป็นประจํา หรือ ทกุครัง 
3 หมายถึง มีการปฏิบตับิอ่ยครังแตไ่มถ่ึงกบัทกุครัง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบตับ้ิางเป็นบางครัง 
 1 หมายถึง มีการปฏิบตัน้ิอย นานๆ ครัง 
 0 หมายถึง ไมเ่คยปฏิบตัเิลย 
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โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของระดบัความมีวินยัในตนเองดงันี 
คา่เฉลีย 3.50 –  4.00 หมายถึง ความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัสงู 
คา่เฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
คา่เฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉลีย 0.50 – 1.49 หมายถึง ความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํา 
คา่เฉลีย 0.00 – 0.49 หมายถึง ความมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัตํา 
 

การสร้างและพัฒนาเครืองมือ  
 

 ในการวิจยัครังนีผู้วิจยัได้สร้างและพฒันาเครืองมือ โดยดําเนินการตามขนัตอน ดงันี 
1. ผู้วิจยัศกึษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด งานวิจยั และทฤษฎีเกียวกบัความมีวินยัใน 

ตนเองและกฎระเบียบของโรงเรียนอรุณประดษิฐ จงัหวดัเพชรบรีุ และนํามาใช้ในการนิยามศพัท์
เฉพาะ 

2. สร้างเครืองมือตามนิยามศพัท์เฉพาะและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัภายใต้คําปรึกษา 
ของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์  

3. ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมิน ( Content Validity ) โดยนํา 
แบบประเมินทีผู้วิจยัสร้างขนึ ให้อาจารย์ทีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิ  3 ท่าน พิจารณาปรับแก้ตาม
นิยามศพัท์เฉพาะของตวัแปรทีนิยามไว้ในบทที 1 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. นําแบบประเมินความมีวินยัในตนเองทีผา่นการแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  
(Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนช่วงชนัที 3 ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอรุณ
ประดษิฐ จํานวน 30 คน ทีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการทดลอง 

5. หาคา่ความเชือมนัของแบบประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Reliability ) โดยใช้ 
สมัประสิทธิอลัฟ่า (  ) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient ) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมลูสําเร็จรูปเพือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ได้ข้อคําถามจํานวน 56 ข้อ และมีคา่ความเชือมนัทงั
ฉบบัเทา่กบั  0.9150 
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3.2    กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม และ เทคนิคแม่แบบ 
กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองเป็นกิจกรรมทีผู้ วิจยัได้สร้างขนึ โดยมีขนัตอนในการ

สร้างและพฒันากิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง ดงันี 
1. ศกึษาแนวคิดเกียวกบัวิธีการ รูปแบบเทคนิคในการจดักิจกรรมกลุม่ เทคนิคแมแ่บบ  

แล้วนํามาสร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองโดยมีขอบเขตของพฤติกรรมความ
มีวินยัในตนเองทีต้องการพฒันาตามนิยามศพัท์เฉพาะในบทที 1  

2. เสนอแผนการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองให้อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
และผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเทียงตรงของเนือหา จากนันปรับปรุง
แผนการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนตามคําแนะนํา 

3. นําแผนการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองทีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั 
นกัเรียนช่วงชนัที 3 ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที
ใช้ในการวิจยั จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบความสมบรูณ์ของแผนการจดักิจกรรม   

4. นําแผนการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองทีปรับปรุงแล้วไปดําเนินการทดลอง 
 

4. รูปแบบการทดลอง 
 ในการวิจยัครังนีได้ใช้การทดลองแบบ Pretest – posttest Control Group Design ซึงมี
รูปแบบ ดงันี 
          Pretest         Posttest 
 RE  O1   X  O2   

 RC  O3     O4 

แผนภมูิที 3 รูปแบบการทดลอง 

   
    เมือ R  คือ  การสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 RE     คือ  การสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่ายเข้ากลุม่ทดลอง   

 RC   คือ    การสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่ายเข้ากลุม่ควบคมุ 
 O1  O3  คือ    การทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ( Pretest )  

 O2   O4  คือ  การทดสอบหลงัเข้าร่วมกิจกรรม ( Posttest ) 
X  คือ   การใช้กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
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5.  วิธีดาํเนินการทดลอง 
 

1. ก่อนการทดลอง 
1.1 ผู้วิจยัได้ตดิตอ่ขออนญุาตทําการศกึษาวิจยัจากโรงเรียนอรุณประดษิฐ และชีแจง 

กบัฝ่ายพฒันาคณุธรรมช่วงชนัที 3 ถึงความจําเป็น ความสําคญัและประโยชน์ทีจะได้รับภายหลงั
การทดลอง 

1.2 ดําเนินการสุม่ตวัอยา่งจากประชากร 
1.3 นดัหมายวนั เวลา สถานที ในการดําเนินกิจกรรม 

2. ขนัทดลอง 
นํากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเข้าสูก่ระบวนการทดลอง โดยจะดําเนินการในทกุวนัเสาร์  

เวลา 13.00 – 14.30 น. เป็นเวลา 13 สปัดาห์  รวม 19.30 ชวัโมง โดยดําเนินการทดลอง ดงันี 
2.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนทงั 2 กลุม่คือกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
2.2 ให้นกัเรียนทงั 2 กลุม่ทําแบบประเมินความมีวินยัในตนเองทงั 2 ด้านคือ ด้านการ 

ปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน และด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง 
2.3 นําผลคะแนนความมีวินยัในตนเองมาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย และบนัทกึระดบัคะแนน 

ความมีวินยัในตนเองของทงั 2 กลุม่ไว้ 
รวมใช้เวลาในขนัตอนที 2.1 – 2.3  เป็นเวลา 1 สปัดาห์ (1.30 ชวัโมง ) 
2.4 นํากลุม่ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง  (เวลา 12 สปัดาห์ รวม  

18 ชวัโมง ) ดงันี 
1. กิจกรรมพัฒนาช่วงท ี 1 : การขจัดพฤตกิรรมทีไม่พงึประสงค์ (เวลา 4  

สัปดาห์ รวม 6 ชัวโมง ) 
 

     โดยมีการดําเนินการดงันี คือ  จดักิจกรรมกลุม่เพือขจดัพฤติกรรมไมพ่งึประสงค์ของ 
นกัเรียนด้านการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีของตนเอง ได้แก่
ด้านการเรียน การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย การไม่ช่วยเหลืองานในครอบครัวและการไม่ดูแล
สาธารณะสมบตัิ  โดยใช้อิทธิพลของกลุ่ม และหลักการคิดวิเคราะห์ ดําเนินการตามตารางการ
ปฏิบตักิิจกรรมเพือพฒันาความมีวินยัในตนเองเป็นเวลา 6 ชวัโมง 

2. กิจกรรมพัฒนาช่วงท ี2 : การเสริมสร้างและพัฒนาพฤตกิรรมทพีงึ 
ประสงค์ (เวลา 4 สัปดาห์ หรือ 6 ชัวโมง ) มีการดําเนินการดงันี 

       จัดกิจกรรมกลุ่มเพือเสริมสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน การปฏิบตัิตามหน้าทีของตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียน การทํากิจกรรมใน
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โรงเรียน การดแูลรักษาสุขภาพร่างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัวและการดแูลสาธารณะ
สมบตัิ โดยใช้อิทธิพลของกลุ่มและหลักการคิดวิเคราะห์ โดยดําเนินการตามตารางการปฏิบตัิ
กิจกรรมเพือพฒันาความมีวินยัในตนเองเป็นเวลา 6 ชวัโมง 

3. กิจกรรมพัฒนาช่วงที  3 : การปลูกฝังพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ (เวลา 4  
สัปดาห์ รวม 6 ชัวโมง ) 

กิจกรรมในชว่งที 3 นีจะเป็นการปลกูฝังพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ให้มีความคงอยู ่โดย 
การใช้เทคนิคแมแ่บบ ซงึมีการดําเนินการดงันี 

3.1 ชีแจงจดุมุง่หมายของการทํากิจกรรมในชว่งที 3 โดยการใช้เทคนิคแมแ่บบ 
ให้นกัเรียนได้ทราบและเข้าใจ 

3.2 ดําเนินกิจกรรมในชว่งที 3 ตามตารางการปฏิบตักิิจกรรมพฒันาความมี 
วินยัในตนเอง โดยมีขนัตอนดงันี 

3.2.1 การค้นหาแมแ่บบทีเหมาะสม เพือให้นกัเรียนทราบถึงลกัษณะของ 
แมแ่บบทีควรเป็นต้นแบบทีดี และให้นกัเรียนสามารถเลือกแมแ่บบได้ด้วยตนเอง 

3.2.2 การอภิปรายคณุลกัษณะของแมแ่บบ  เพือให้นกัเรียนสามารถคดิ 
วิเคราะห์เกียวกบัคณุลกัษณะของแมแ่บบได้  

3.2.3 การประยกุต์คณุลกัษณะของแมแ่บบให้เหมาะสมกบัตนเอง  
เพือให้นกัเรียนสามารถนําคณุลกัษณะทีเหมาะสมของแม่แบบมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตนเอง
ได้ และเป็นการปลกูฝังให้พฤติกรรมทีเหมาะสมยงัคงอยู่ 

3.2.4 สรุปกิจกรรมทงัหมดตงัแตส่ปัดาห์ที  2 - 12 และปัจฉิมนิเทศ 
นกัเรียนกลุม่ทดลองทีเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 

 

3. หลงัการทดลอง   ผู้วิจยัให้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทําแบบประเมินความมีวินยัใน 
ตนเองอีกครัง (Posttest) และนําผลทีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบความแตกต่างของ
ความมีวินยัในตนเอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ   
 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัดงันี คือ  

1. ดําเนินการตามขนัตอนทางราชการ คือ ขอให้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร  
ส่งหนงัสือถึงผู้ อํานวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี เพือขอความอนุเคราะห์ในการ
ดําเนินการทดลองกบันกัเรียนชว่งชนัที 3  
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2. ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูทีโรงเรียนอรุณประดิษฐ อําเภอเมือง จงัหวดั 
เพชรบุรี  โดยดําเนินการทดลองและเก็บข้อมูลทงั 2  กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองทีใช้กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินยัในตนเอง และกลุม่ควบคมุ ทีไมต้่องเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมือรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบความสมบรูณ์แล้ว ผู้วิจยันําข้อมลูมาดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูสําเร็จรูปเพือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  
 

สถติทีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประเมินและเปรียบเทียบคะแนนความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้ 

คา่เฉลีย ( X ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
2. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองหลงัการทดลอง 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้สถิติ Independent  t – test ทีระดบันยัสําคญัทาง
สถิต ิ.05 

3. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัการ 
ทดลองของกลุม่ทดลอง  โดยใช้สถิต ิDependent  t – test ทีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 
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บทท ี4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

   การวิจยัในครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาผลการใช้กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียนช่วงชนัที 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั
ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

ตอนที 1  แสดงคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง 

1.1 แสดงคะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุม่ทดลอง ในระยะทดสอบก่อน 
และหลงัการทดลอง โดยใช้คา่เฉลีย ( ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.2 แสดงคะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุม่ทดลอง ในระยะหลงัการทดลอง  
เป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้คา่เฉลีย ( ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท ี2  แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลีย ของคะแนนความมีวินัยในตนเองโดยใช้
สถติ ิ t-test  

    2.1 แสดงการเปรียบเทียบ คา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองก่อนและ
หลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง โดยใช้สถิต ิDependent  t-test ทีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

    2.2  แสดงการเปรียบเทียบ คา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิติ Independent  t-test ทีระดบันยัสําคญั
ทางสถิต ิ.05 

  
  กําหนดให้สญัลกัษณ์ทีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
   n แทน จํานวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 แทน คา่เฉลีย  (Mean) 
   S.D. แทน คา่ความเบียงเบนมาตรฐาน 

  t  แทน คา่สถิตทีิใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution) 
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ตอนท ี1  แสดงคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง ในระยะทดสอบก่อน –หลัง
การทดลองและระยะตดิตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน 

 

ตารางที 3 แสดงคา่เฉลีย ( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความมีวินยัในตนเอง   
   ของกลุม่ทดลอง ในระยะทดสอบก่อน – หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลหลงัการ  
   ทดลอง 1 เดือน 

 

ด้าน 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง หลังทดลอง 1 เดือน 

 S.D. ค่า
ระดับ 

 S.D. ค่า
ระดับ 

 S.D. ค่า
ระดับ 

1. การปฏิบัติ
ตนตามกฎ 
ระเบียบของ
โรงเรียน 

1.94 0.38 ปาน
กลาง 

3.05 0.19 คอ่น 
ข้างสงู 

2.84 0.26 คอ่น 
ข้างสงู 

2. การปฏิบัติ
ตนตามหน้าที
ของตนเอง 

1.92 0.19 ปาน
กลาง 

2.96 0.13 คอ่น 
ข้างสงู 

2.56 0.13 คอ่น 
ข้างสงู 

       2.1 การทํา
กิจกรรมใน
โรงเรียน 

1.98 0.31 ปาน
กลาง 

3.02 0.18 คอ่น 
ข้างสงู 

2.54 0.25 คอ่น 
ข้างสงู 

      2.2 การเรียน 1.87 0.33 ปาน
กลาง 

3.03 0.23 คอ่น 
ข้างสงู 

2.90 0.21 คอ่น 
ข้างสงู 

      2.3 การดแูล
สขุภาพร่างกาย 

2.15 0.43 ปาน
กลาง

2.81 0.25 คอ่น 
ข้างสงู 

2.37 0.31 ปาน
กลาง 

      2.4 การ
ชว่ยเหลืองานใน
ครอบครัว 

1.87 0.28 ปาน
กลาง 

3.07 0.21 คอ่น 
ข้างสงู 

2.62 0.25 คอ่น 
ข้างสงู 

       2.5 การดแูล
สาธารณะสมบตัิ 

1.76 0.26 ปาน
กลาง 

2.84 0.19 คอ่น 
ข้างสงู 

2.28 0.28 ปาน
กลาง 

รวม 1.92 0.17 ปาน
กลาง 

2.98 0.11 ค่อน 
ข้างสูง 

2.61 0.12 ค่อน 
ข้างสูง 
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 จากตารางที 3 พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเองทงั 2 
ด้านและในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(  = 1.92,S.D.= 0.17 ) โดยด้านการปฏิบตัิตนตาม
หน้าทีของตนเอง เกียวกับการดแูลสุขภาพร่างกาย มีค่าเฉลียสูงสดุ (X= 2.15, S.D.=0.43) ส่วน
หลงัการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยัในตนเองทงั 2 ด้านและในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัคอ่นข้างสงู(X= 2.98, S.D.= 0.11) โดยด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง เกียวกบัการ
ช่วยเหลืองานในครอบครัว มีคา่เฉลียสงูสดุ (X=  3.07, S.D.= 0.21) และในระยะติดตามผลหลงั
การทดลองเป็นเวลา 1 เดือน กลุม่ทดลองมีคะแนนความมีวินยัในตนเองทงั 2 ด้านและในภาพรวม
อยู่ในระดบัค่อนข้างสูง ( = 2.61, S.D.=0.12)  โดยด้านการปฏิบัติตนตามหน้าทีของตนเอง 
เกียวกบัการเรียน  มีคา่เฉลียสงูสดุ( = 2.90 , S.D.=0.21 ) สามารถแสดงการเปรียบเทียบเป็น
แผนภมูิได้ดงันี 
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ด้านที 1 ด้านที 2 ด้านที 2.1 ด้านที 2.2 ด้านที 2.3 ด้านที 2.4 ด้านที 2.5 รวมทกุด้าน

ก่อนทดลอง

หลงัทดลอง

หลงัทดลอง1เดือน

 

แผนภมูิที 4  แสดงคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุม่ทดลอง ก่อน – หลงัการ 
      ทดลองและระยะตดิตามผลหลงัการทดลอง 1 เดือน 
  

 จากแผนภูมิที 4  แสดงคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อน – 
หลงัการทดลอง  และหลงัทดลองแล้ว 1 เดือน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยัในตนเอง
หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลหลงัการทดลอง 1 เดือน สงูกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตอนที 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent  t-test และ Independent  t-test ทีระดับ
นัยสาํคัญทางสถติ ิ.05 
 

2.1  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent  t-test ทีระดับ
นัยสาํคัญทางสถติ ิ.05 
 
ตารางที 4  แสดงคา่เฉลีย (  ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความมีวินยัในตนเอง   

และการทดสอบความแตกตา่งของความมีวินยัในตนเองระหวา่งก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 

 

ด้าน 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t 
 S.D.  S.D. 

1.การปฏิบัตตินตามกฎระเบียบของโรงเรียน 1.94 0.38 3.05 0.19 16.303* 
2.การปฏิบัตตินตามหน้าทีของตนเอง 1.92 0.19 2.96 0.13 36.323* 
   2.1 การทํากิจกรรมในโรงเรียน 1.98 0.31 3.02 0.18 21.130* 
   2.2 การเรียน 1.87 0.33 3.03 0.23 21.434* 
   2.3 การดแูลสขุภาพร่างกาย 2.15 0.43 2.81 0.25 9.547* 
   2.4 การช่วยเหลือครอบครัว 1.87 0.28 3.07 0.21 34.150* 
   2.5 การรักษาสาธารณะสมบตัิ 1.76 0.26 2.84 0.19 20.365* 

รวม 1.92 0.17 2.98 0.11 41.819* 
  

 *  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 
 จากตารางที 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลอง 
พบวา่ ความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลอง ในระยะหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองในทกุ
ด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05  
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2.2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความมีวินัยในตนเองหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t – Test แบบ Independent  t-
test ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ.05 
 
ตารางที 5  แสดงคา่เฉลีย (  ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความมีวินยัในตนเอง   

และการทดสอบความแตกตา่งของความมีวินยัในตนเองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุ ในระยะหลงัการทดลอง 
 

ด้าน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
 S.D.  S.D. 

1.การปฏิบัตตินตามกฎระเบียบของโรงเรียน 3.05 0.19 1.94 0.25 18.750* 
2.การปฏิบัตตินตามหน้าทีของตนเอง 2.96 0.13 1.98 0.13 28.475* 
   2.1 การทํากิจกรรมในโรงเรียน 3.02 0.18 1.86 0.26 20.240* 
   2.2 การเรียน 3.03 0.23 1.90 0.25 18.062* 
   2.3 การดแูลสขุภาพร่างกาย 2.81 0.25 2.17 0.24 9.898* 
   2.4 การช่วยเหลือครอบครัว 3.07 0.21 1.98 0.29 16.141* 
   2.5 การรักษาสาธารณะสมบตัิ 2.84 0.19 2.03 0.29 12.465* 

รวม 2.98 0.11 1.97 0.11 34.192* 
   

*  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 
   จากตารางที 5 ผลการทดสอบความแตกตา่งของความมีวินยัในตนเอง ระหว่าง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง พบว่า คะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลอง
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ ทุกด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ
เป็นแผนภมูิได้ดงันี  
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กลุม่ทดลอง

กลุม่ควบคมุ

 
 

แผนภมูิที 5 แสดงคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองระหวา่งกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  
     ในระยะหลงัการทดลอง 
  

 จากแผนภูมิที 5  แสดงคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ ในระยะหลงัการทดลอง  พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยัในตนเองสงูกว่า
กลุม่ควบคมุ 
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บทที 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรือง “ การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชันที 3  
โรงเรียนอรุณประดิษฐ”  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบ Pretest – 
posttest Control Group Design โดยมีวตัถปุระสงค์เพือเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  เพือ
เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุภายหลงัการทดลอง
และเพือศึกษาความคงอยู่ของพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนภายหลงัเสร็จสินการ
ทดลองแล้ว 1 เดือน 

ประชากรทีใช้ในการศกึษาครังนี เป็นนกัเรียนชว่งชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1–3) ภาคเรียน 
ที 1  ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวดัคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั จากผลการประเมินในปีการศกึษา 2551 จํานวน 112  
คน กลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการศกึษาครังนีเป็นนกัเรียนช่วงชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1 – 3 ) ภาคเรียน
ที 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวดัคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยัจากผลการประเมินในปีการศกึษา 2551 ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) โดยการจบัฉลาก  จํานวน 60 คน และสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและ กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน 
  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  ได้แก่แบบประเมินความมีวินยัในตนเอง และกิจกรรมพฒันา
ความมีวินยัในตนเอง  การเก็บข้อมลูในการวิจยั ผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  
และนําข้อมลูทีได้มาทําการวิเคราะห์ ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูสําเร็จรูปเพือการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์  

  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ
การทดสอบ t เพือเปรียบเทียบคา่เฉลียของคะแนนความมีวินยัในตนเองหลงัการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้สถิติ Independent  t – test และเปรียบเทียบคา่เฉลียของ
คะแนนความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Dependent  t – 
test  
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สรุปผลการวิจัย 
 

 ในการศกึษาวิจยัเรืองการใช้กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนช่วงชนัที 3 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ ในครังนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มและ
เทคนิคแมแ่บบ ในการดําเนินการทดลอง ซงึจําแนกได้เป็น 3 ชว่งคือ 
 ช่วงที 1 ช่วงก่อนการทดลอง เป็นการปฐมนิเทศ ชีแจงรายละเอียดการจดักิจกรรมพฒันา
ความมีวินัยในตนเอง และให้กลุ่มตวัอย่างทงั 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทําแบบ
ประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Pretest ) และได้นดัหมาย เวลาและสถานทีในการจดักิจกรรมกบั
กลุม่ตวัอยา่งทีเป็นกลุม่ทดลอง 
 ช่วงที 2  ช่วงระหว่างการทดลอง  เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองกับ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง ในวนัเสาร์เป็นเวลา 12 สปัดาห์  สปัดาห์ละ1.30 ชวัโมง โดยในสปัดาห์ที 1– 4 
จะเป็นกิจกรรมเพือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนกัเรียนด้านการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน และการไม่ปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง สปัดาห์ที 5 – 8 เป็นกิจกรรมเพือเสริมสร้าง
คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึงเป็นคุณลักษณะทีส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง ได้แก่ 
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสังคมและความเพียร
พยายามไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค จากนนัในสปัดาห์ที 9 -12 เป็นการจดักิจกรรมเพือรักษาพฤติกรรมที
เกิดขนึให้คงอยู ่ 

ชว่งที 3  ชว่งหลงัการทดลอง เป็นการให้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทําแบบประเมิน 
ความมีวินยัในตนเองอีกครัง ( Posttest ) และนําผลทีได้มาวิเคราะห์ และทดสอบความแตกตา่ง
ของความมีวินยัในตนเอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ   

 การวิจยัครังนี สามารถสรุปผลการทดลองได้ดงันี 
1. ก่อนการทดลอง พบวา่ 

1.1 กลุม่ทดลองมีระดบัความมีวินยัในตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =1.92 ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =1.94) และด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
( =1.92) 

1.2 กลุม่ควบคมุ มีระดบัความมีวินยัในตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
( =1.88 ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( =1.93) และด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 1.87) 
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2. หลงัการทดลอง พบวา่ 
2.1 กลุม่ทดลองมีระดบัความมีวินยัในตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 

( = 2.98) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัคอ่นข้างสงู ( = 3.05) และด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
(  = 2.96) 
  เมือได้ทําการทดสอบความแตกต่างของความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง  
ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า ความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลองในทกุด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 

2.2 กลุม่ควบคมุมีระดบัความมีวินยัในตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 1.97) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( = 1.94) และด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง  
( = 1.98) 
  เมือได้ทําการทดสอบความแตกต่างของความมีวินัยในตนเอง  ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ หลงัการทดลอง พบว่า คะแนนความมีวินยัในตนเองของกลุ่มทดลองสูง
กวา่กลุม่ควบคมุ ทกุด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05   
 

3. ความคงอยูข่องความมีวินยัในตนเอง ในระยะตดิตามผลหลงัการทดลอง 1 เดือน โดย 
ทําการทดสอบระดบัความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุ่มทดลองอีกครัง พบว่าระดบัความมีวินยั
ในตนเองในภาพรวมอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู ( = 2.61) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู ( = 2.84) และด้านการปฏิบตัิตน
ตามหน้าทีของตนเองอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู ( = 2.56) 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชันที 3  
โรงเรียนอรุณประดษิฐ  สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี 

1. การเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้า 
ร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง  ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความมีวินยั
ในตนเองหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัทีว่า  หลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง นกัเรียนกลุ่มทดลองมีวินยัในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อภิปรายได้วา่ กิจกรรมการพฒันาความมีวินยัในตนเองมีผลในการพฒันาบคุคลให้มี
การเปลียนแปลงพฤติกรรม รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึนและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้  
เนืองจากกลุ่มมีส่วนช่วยในการพฒันาบุคคลให้มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม  คือ (1) เมือสมาชิก
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มแล้ว ก็จําเป็นอยู่เองทีจะต้องยอมทําตามกฎ กติกาของกลุ่ม กลุ่มจึง
สามารถพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลได้ (2) กลุ่มสามารถสร้างแรงจงูใจให้สมาชิกใฝ่ในทางดี โดย
ปกติมนุษย์ต้องการความยกย่องจากสงัคม ดงันนั การยกย่องของกลุ่มเป็นสิงทีมีคณุค่าต่อชีวิต
คนเรา จงึจงูใจให้สมาชิกใฝ่ในทางดี จากการร่วมกิจกรรมนกัเรียนจะต้องพยายามจดจํา และแสดง
พฤติกรรมทีเหมาะสมออกมาให้เป็นทียอมรับของกลุ่ม หากคนใดแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมก็
จะถูกลงโทษจากสมาชิกในกลุ่มได้ (3) กลุ่มฝึกฝนให้บุคคลรู้จักมีเหตุผล เพราะการรู้จักบงัคับ
ตวัเองให้คล้อยตามกลุ่ม การตดัสินใจของกลุ่มและคล้อยตามเหตผุลทีดีของกลุ่มบ่อย ๆ จะเป็น
การฝึกฝนให้สมาชิกเป็นคนทีมีเหตผุลในการตดัสินใจได้  (4) กลุ่มสามารถเปลียนทศันคติของ
บคุคลได้ เพราะบคุคลมีแนวโน้มในการคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนมากอยู่แล้ว สมาชิกคน
ใดทีมีทศันคติไม่สอดคล้องกบัความคิดของกลุ่ม จึงมกัจะถกูชกัจงูทศันคติเดิมไปได้  สอดคล้องกบั
ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฎิบตัิ ( Operant Conditioning ) ของ สกินเนอร์ (Skinner) ทีมีความเชือ
ว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลเนืองมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อม โดยอธิบายว่า การ
กระทํา หรือพฤติกรรมทงัหลายล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากผลของการกระทําทีตามมา หลงัจาก
การกระทําพฤติกรรมนันเสร็จสินลง โดยมีเรืองของการเสริมแรงเข้ามาเกียวข้อง ซึงในการจัด
กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองในครังนีได้ใช้หลักการเสริมแรงทังทางบวก โดยจะมีการ
ชมเชย และให้นกัเรียนได้รู้สึกถึงการได้รับสิงทีดีกลบัมาเมือเขาปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
ปฏิบัติตนด้านการเรียน การดูแลสุขภาพร่างกายหรือการช่วยเหลือครอบครัว เป็นต้น สิงทีได้
กลับมาคือความภูมิใจและผลของการกระทําทีดีขึน ในขณะเดียวกันหากนักเรียนไม่ทําตามกฎ
กตกิาของกิจกรรม ก็จะมีการให้การเสริมแรงทางลบแก่นกัเรียน เช่น การตดัคะแนน หรือการตําหนิ
จากกลุ่มเพือน เป็นต้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐัพล กล้าหาญ ( 2540 : บทคดัย่อ) เรืองการ
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พัฒนาจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรณีศึกษา : นักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีที 4 โรงเรียนบ้านดอนลําดวน จงัหวดันครราชสีมา พบว่า จริยธรรมความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนหลงัการพฒันาด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ทีให้ผู้ เรียนทํางานหรือทํากิจกรรมเป็น
กลุ่ม โดยมีการแบง่กลุ่มย่อย ประมาณ 5 – 7 คน สงูกว่าจริยธรรมความมีวินยัในตนเองก่อนการ
พฒันาด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อมรวรรณ  แก้วผ่อง (2542 :92) ได้วิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มทีมีต่อการให้เหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนกัเรียน
ชนัมธัยมศกึษาปีที 2 โรงเรียนวดัน้อยใน กรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
การให้เหตผุลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึนและกิจกรรมกลุ่มสามารถพฒันา
ความรับผิดชอบในด้านตา่ง ๆ เชน่ ความรับผิดชอบตอ่โรงเรียน ความรับผิดชอบด้านการเรียนและ
ยงัสามารถพฒันาคณุธรรม ความมีนําใจได้ ดงันนั กิจกรรมกลุ่มจึงสามารถพฒันาการให้เหตผุล
เชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิรัช ปร๋อกระโทก (2543 
: 22 ) เรืองรายงานการวิจยัในชนัเรียนชดุกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสยั 
เรือง ระเบียบวินยั โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ทีให้ผู้ เรียนทํางานหรือทํากิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่ม 
มีการแบง่กลุ่มย่อยประมาณ 5 – 7 คน ชนัประถมศึกษาปีที 4 พบว่าความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนหลงัการพฒันาด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์สงูกวา่ก่อนการพฒันา สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พฤษภา  ปยุานุสรณ์ (2551: บทคดัย่อ) เรืองการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือ
พฒันาวินยัในตนเองด้านการเรียน  ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนการมีวินยัในตนเองด้านการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.05  ผลการสมัภาษณ์ครูผู้สอนและอาจารย์ทีปรึกษามีความพงึพอใจพฤตกิรรมการมีวินยัในตนเอง
ด้านการเรียนทีเปลียนแปลงไปของนกัเรียน  แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัเห็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างทียงั
ต้องปรับปรุงต่อไป  ส่วนนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมว่าช่วยให้ได้
ความรู้เกียวกบัวินยัในตนเอง ด้านการเรียน ซึงสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้และพึงพอใจ
กบักิจกรรมทีมีความสนกุสนานสอดคล้องกบังานวิจยัของ ระคน สงูโฮง (2552 : บทคดัย่อ) เรือง
ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตวัอย่างจํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนมีความมีวินยัในตนเองเพิมขึนหลงัการใช้กิจกรรมกลุ่ม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ มยรุา วิจิตรสมบตัิ (2551 : บทคดัย่อ) เรืองการใช้ชดุกิจกรรมแนะ
แนวเพือพฒันาความมีระเบียบวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  1 โรงเรียนสตรี
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ประเสริฐศิลป์ จงัหวดัตราด  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ปี
การศกึษา 2551 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จงัหวดัตราด ผลการศกึษาพบว่าหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนมีความมีระเบียบวินัยในตนเองสูงขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั.01 สอดคล้องกบังานวิจยัของปรานอม นาวิก และคณะ (2550 : บทคดัย่อ) เรืองผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ผลการศึกษาพบว่า
ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีความมีวินยัในตนเองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภาวิณีย์  แก้วอุดม (2550 : บทคดัย่อ) เรือง
รายงานการวิจยัการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพฒันาวินยัในตนเองของนกัเรียน  ชนัมธัยมศึกษาปีที 1  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาปทมุธานี 
เขต 2 จากกลุ่มตวัอย่าง 15 คน ซึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทุมธานี หลงัจากการใช้ชุด
กิจกรรมกลุ่มพฒันาวินยัในตนเองแล้ว นกัเรียนมีวินยัในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา  และการควบคุมตนเองสูงขึนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดบั
มาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ พรมมี และคณะ (2551:บทคัดย่อ) เรืองผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพือเสริมสร้างคณุธรรมนําความรู้ (8 คณุธรรมขนัพืนฐาน) ของนกัเรียนชนั
มธัยมศกึษาปีที 2 โรงเรียนวดัจนัทร์ตะวนัออก สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาพิษณุโลก เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณธรรมนํา
ความรู้สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 

2. การเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุภาย  
หลงัการทดลอง ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีความมีวินยัในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคมุ ซึง
สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัทีว่า หลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความมีวินยัในตนเอง
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ อภิปรายได้วา่ นกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได้มากกวา่นกัเรียนทีไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม เนืองจากในกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองนนัจะ
ชว่ยขดัเกลาพฤตกิรรมทีไมพ่งึประสงค์ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป และในขณะเดียวกนัก็จะมีการเพิม
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์เข้ามา และจากการได้มีประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมจึงทําให้นกัเรียน
กลุ่มทดลองมีความมีวินยัในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดงัจะเห็นได้จากกิจกรรมช่วงที 1 เป็น
กิจกรรมเพือลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ด้านการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียนและด้าน
การไมป่ฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง ซงึในด้านการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียนนนั เป็น
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กิจกรรมจับคู่ระหว่างพฤติกรรมทีผิดระเบียบกับบทลงโทษทีนกัเรียนจะได้รับ นักเรียนจะได้เห็น
ผลเสียทีเกิดขนึ หากฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การนํารถมอเตอร์ไซค์มา
โรงเรียน ได้มีกฎห้ามไม่ให้นํามาเพือป้องกันการสูญหายและเกิดอุบตัิเหต ุหรือแม้แต่การห้ามนํา
โทรศพัท์มือถือมาโรงเรียน หากใครนํามาจะถูกหกัคะแนนความประพฤติ  นอกจากนียงัรวมไปถึง
พฤติกรรมการไมต่งัใจเรียน และการไมร่่วมกิจกรรมในโรงเรียนด้วย เชน่ นกัเรียนนํางานทียงัค้างอยู่
มาทําในขณะทีครูสอน เพราะเห็นว่าเป็นวิชาเดียวกัน จากข้อนีสาเหตทีุนกัเรียนนํางานขึนมาทํา 
เพราะงานยงัไม่เสร็จ แตก็่เลือกทีจะทําในวิชาเดียวกนัเพราะคิดว่าน่าจะมีความผิดน้อยกว่าทําใน
วิชาอืน แตค่วามจริงแล้วหากนกัเรียนทําเชน่นี นกัเรียนจะไมไ่ด้ฟังในสิงทีครูได้ให้ความรู้ในชวัโมงนี 
และงานในชวัโมงนีของนกัเรียนก็จะไม่เสร็จอีกเช่นกนั  เพราะไม่เข้าใจทีครูสอนหรืองานทีสงัใหม ่
และหากเป็นการทํางานกลุ่มนักเรียนก็จะถูกเพือนตําหนิ ไม่อยากร่วมงานด้วยอีกในอนาคต   
ในขณะทีกลุ่มควบคมุไม่ได้มีโอกาสรับรู้ถึงเหตผุลของการห้ามหรือกฎระเบียบดงักล่าว ไม่รับรู้ว่า
หากละเมิดหรือไม่ทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะเกิดผลเสียอย่างไรทงัตอ่ตนเองและส่วนรวม 
จงึยงัคงมีพฤติกรรมทีเสียงตอ่การผิดระเบียบของโรงเรียน และปฏิบตัพิฤติกรรมนนัตอ่ไป  

ส่วนกิจกรรมเพือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้านการไม่ปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง 
สามารถอภิปรายเป็นด้านได้ดงันี  
    ด้านการไม่ดแูลสุขภาพร่างกาย เป็นกิจกรรมการทําแบบประเมิน “รักตวัเองแค่
ไหน” และการอภิปรายกลุ่ม เพือให้นักเรียนได้เห็นว่าพฤติกรรมทีนักเรียนได้ปฏิบตัิจนเป็นปกติ
ประจําวนันนัแท้จริงแล้วสง่ผลเสียตอ่ร่างกายอยา่งไรในอนาคตและพฤติกรรมใดบ้างทีช่วยส่งเสริม
สขุภาพร่างกาย และนกัเรียนจะสามารถแยกแยะและเลือกพฤติกรรมในการปฏิบตัิได้ เช่น นกัเรียน
แตง่กายได้เรียบร้อย เหมาะสมกบัโอกาสเพราะคิดว่าเป็นมารยาทในสงัคม เช่น มาเรียนพิเศษ ไป
เทียวในสถานทีตา่งๆ นกัเรียนกลุ่มทดลองจะรู้ว่าหากนกัเรียนแตง่ตวัไม่เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่
เหมาะสมกับกาลเทศะ นกัเรียนจะไม่สามารถทํากิจกรรมร่วมกับเพือนได้ถนดั และถูกกลุ่มเพือน
และผู้พบเห็นมองอย่างตําหนิว่าไม่เหมาะสม ทําให้เกิดความไม่มนัใจและไม่อยากร่วมกิจกรรม 
กลายเป็นการเสียบุคลิกและการแสดงออกไปด้วย  ซึงกลุ่มควบคมุทีไม่ได้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ
การบอกเลา่หรือตกัเตือนก็จะไมเ่ข้าใจและปฏิบตัไิด้ไมเ่หมาะสม 
    ด้านการไม่ช่วยเหลืองานในครอบครัว เป็นกิจกรรมชือว่า “การอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว” เป็นกิจกรรมทีให้นกัเรียนแบง่กลุ่มทํารายงาน โดยมีอปุกรณ์ให้แตต้่องมีข้อแลกเปลียน
ในการขอรับอปุกรณ์ทกุชินโดยการปฏิบตัิภารกิจทีกําหนดให้ จึงจะได้อปุกรณ์ทีต้องการไปทํางาน
กลุ่ม หลังจากผ่านกิจกรรมแล้วจะมีการอภิปรายกลุ่มร่วมกัน โดยการเปรียบเทียบกลุ่มเป็น
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ครอบครัว การปฏิบัติภารกิจกับหน้าทีของคนในครอบครัว การอยู่ร่วมกันในครอบครัว เพือให้
นักเรียนมีความเข้าใจบทบาทหน้าทีของแต่ละคนในครอบครัวมากขึนและเกิดความเห็นใจ
ผู้ปกครองหรือพอ่แม ่ทีต้องทํางานหาเงินมาให้นกัเรียนเรียนหนงัสือ และเกิดความตระหนกัว่า หาก
สิงทีนกัเรียนได้มานนั นกัเรียนใช้อยา่งไมร่ะมดัระวงัหรือใช้อย่างฟุ่ มเฟือย เพือนหรือตวันกัเรียนเอง
ก็จะต้องทํางานหรือออกแรงเพิมขนึอีกเพือให้ได้สิงนนัมาเพิม และเมือเปรียบเทียบเป็นผู้ปกครอง
ซึงทํางานในสภาพจริงทีเหนือยกว่านักเรียนหลายเท่านันจะเป็นอย่างไร และนักเรียนจะช่วย
ผู้ปกครองได้อย่างไรบ้าง ซึงกลุ่มควบคุมทีไม่ได้ร่วมกิจกรรมจะไม่เกิดความเข้าใจว่าหากต้อง
ทํางานเพือแลกกับสิงจําเป็นทีต้องใช้แล้วสิงนันถูกใช้อย่างไม่ระวัง หรือไม่ช่วยแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองจะรู้สกึอยา่งไร เพราะผู้ปกครองไมเ่คยพดูให้ฟัง เพราะไมอ่ยากให้ลกูรู้สกึไมดี่ 

  ด้านการไม่รักษาสาธารณะสมบัติ เป็นกิจกรรมชือว่า “สมบัติของเรา” โดยให้
นกัเรียนแบง่กลุ่มสร้างโมเดลการท่องเทียวขนึและเยียมชมงานของกลุ่มอืนๆ โดยผู้วิจยัได้นดัแนะ
กบันกัเรียนบางคนให้มีการทําลายหรือขีดเขียนข้อความลงบนชินงานของกลุ่มอืนๆ และให้นกัเรียน
กลบัมาทีผลงานของตนเองเพือพบวา่มีความเสียหายเกิดขนึ จากนนัให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัถึง
ความรู้สึกทีเกิดขึน ตงัแต่เริมกิจกรรมจนถึงกลับมาทีกลุ่มของตนเอง  และให้คิดย้อนหลังไปถึง
พฤติกรรมทีนักเรียนเคยปฏิบัติในชีวิตจริง เช่น ขีด/เขียน/วาดภาพลงบนโต๊ะหรือผนังกําแพง
ห้องเรียน เพราะคิดว่าคงไม่มีใครสงัเกตเห็น หรือเมือพบข้อความทีถูกใจจากหนังสือนักเรียนจะ
แอบฉีกหรือตดัออกมา เป็นต้น และให้เปรียบเทียบกบัความรู้สึกของผู้ ทีสร้างผลงานเหล่านนัขนึมา 
ทําให้นกัเรียนเห็นใจและสงสารผู้ ทีสร้างผลงานไว้ให้ลกูหลานได้ใช้ประโยชน์กนั ซึงนกัเรียนในกลุ่ม
ควบคมุจะไมมี่โอกาสได้เข้าใจความรู้สกึนี นอกจากจะประสบเหตใุนลกัษณะนีด้วยตนเอง ซึงคงจะ
เสียใจมากกวา่นีเพราะคงเป็นเหตกุารณ์ทีเกิดขนึจริงไม่ใช่กิจกรรมจําลอง  จากการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพือลดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ในชว่งที 1 นี พบวา่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิราณี ฟูวฒุิ (2543 : 
บทคดัย่อ) เรืองผลการใช้กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ปรับพฤตกิรรม มีแนวโน้มพฤตกิรรมก้าวร้าวลดลงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนยัสําคญัที
ระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑินี นามบญุ (2544 : บทคดัย่อ) เรืองการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพือพฒันาการปรับตวัทางสงัคมของนกัเรียนชนั ม .3 โรงเรียนสันติวิทยา จงัหวดัเชียงราย โดยใช้
กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมทีจดัให้
พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการปรับตวัในสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ.001 
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 กิจกรรมในชว่งที 2 เป็นกิจกรรมเพือเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ 
  การตรงต่อเวลา เป็นกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มโดยกําหนดเวลาในการปรึกษา

ร่วมกันไว้ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์การไปทัศนศึกษาทีจังหวัดสุพรรณบุรีซึงเกิดเหตุการณ์ที
นกัเรียนไมต่รงตอ่เวลาในการนดัหมายและไมรั่กษาเวลาทีใช้ในแตล่ะสถานที และเมือหมดเวลาให้
ทกุกลุม่หยดุการปรึกษาและรายงานผล จากนนัให้ทงัหมดร่วมกนัอภิปรายถึงความสําคญัของเวลา 
วิธีการบริหารเวลาในชีวิตประจําวนัให้สามารถทําสิงต่างๆในแต่ละวนัได้สําเร็จเรียบร้อยและตรง
ตามแผนการทีวางไว้และไมก่ระทบตอ่ผู้ อืน ซึงจากกิจกรรมนีนกัเรียนกลุ่มควบคมุจะไม่มีโอกาสได้
เรียนรู้เรืองการบริหารเวลา ทําให้การปฏิบตัตินในชีวิตประจําวนัมีความคลาดเคลือนและผิดพลาด 

   การรับผิดชอบต่อหน้าทีทีได้รับมอบหมาย เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มชือ “วิศวกร
น้อย” โดยให้แตล่ะกลุม่แบง่หน้าทีในการทํางานและสามารถแสดงความคิดเห็นตอ่การทํางานของ
เพือนในกลุ่มได้ เป็นการเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบแก่นกัเรียนในการทํางานว่าการทํางาน
บางครังต้องมีผู้ อืนเข้ามาเกียวข้องด้วย หากเราทําหน้าทีของเราไม่ดี ไม่รับผิดชอบงานในส่วนของ
ตนเองจะเกิดผลกระทบอย่างไรตอ่งาน ตอ่กลุ่ม ทงัทีเกียวกบังานและสมัพนัธภาพในกลุ่ม  เช่น ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ทีตังไว้ และโดนเพือนในกลุ่มตําหนิ ซึงกลุ่มทดลองจะไม่มีโอกาสเข้าใจ
กระบวนการนี และในชีวิตประจําวันนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น วิจารณ์การทํางานของ
เพือนในกลุ่มได้ ทําให้ไม่มีโอกาสทราบข้อบกพร่องของตนเอง และข้อบกพร่องนนัจึงไม่ได้รับการ
แก้ไข 

   การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม  เป็นกิจกรรมการต่อจิกซอร์ชือ “จัตุรัส
มหศัจรรย์”  ให้แต่ละกลุ่มแข่งขนัต่อจิกซอร์ทีกําหนดให้ โดยต้องปฏิบตัิตามกติกาอย่างเคร่งครัด 
และอภิปรายร่วมกนั เพือเสริมคณุลกัษณะของนกัเรียนด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสงัคม  ทงั
ทีเขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัเจน หรือไม่ได้เขียนไว้แต่เป็นทีรู้กันของคนในสงัคม เช่น
ขนบธรรมเนียม มารยาทในสงัคม เป็นต้น และตระหนกัถึงผลเสียทีเกิดขนึหากไม่ปฏิบตัิตาม ซึงใน
กลุม่ควบคมุจะมีความเข้าใจเกียวกบัมารยาททางสงัคมคอ่นข้างน้อย จึงปฏิบตัิกนับอ่ยเพราะไม่ได้
มีการกําหนดบทลงโทษไว้อย่างชดัเจน จึงได้รับบทลงโทษจากสงัคมโดยทีตนไม่ทราบสาเหต ุเช่น 
การไม่เข้าคิว ไม่มีบทลงโทษกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่หากปฏิบตัิจะได้รับการตําหนิจาก
สงัคมทงัทางสายตาและการกระทําโต้ตอบ 

  ความเพียรพยายามไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค โดยกิจกรรมทีจดัขนึชือว่า “ตกันําให้เต็ม
ถงั” เป็นการแขง่ขนักนัตกันําให้เต็มภาชนะทีกําหนดให้ โดยใช้อปุกรณ์ทีกําหนดให้ซึงมีความชํารุด
มาก เป็นอปุสรรคตอ่การตกันํา  เป็นการเน้นยํา ให้นกัเรียนเกิดทศันคติทีดีและแรงจงูใจในการทีจะ
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พฒันาความมีวินยัในตนเองให้มากขนึ แม้บางครังจะเกิดความรู้สึกท้อถอย ไม่อยากปฏิบตัิ ทงัทีรู้
ว่าสิงทีจะทําเป็นสิงดี แต่หากมีความพยายามและอดทน นกัเรียนก็จะสามารถปฏิบตัิสิงนนัๆได้
สําเร็จในทีสดุ ซึงกลุ่มควบคมุจะไม่มีโอกาสได้สมัผสักับความรู้สึกภูมิใจทีเกิดจากความพยายาม
เอาชนะอปุสรรคจนประสบความสําเร็จนี ทําให้มีแรงจงูใจในการเอาชนะอปุสรรคและความย่อท้อ
ค่อนข้างตํา เป็นผลให้มีการพัฒนาความมีวินัยในตนเองได้น้อยกว่ากลุ่มทดลองทีผ่านกิจกรรม
เหลา่นี สอดคล้องกบังานวิจยัของ กญัระญา รุ่งเรือง (2545:บทคดัย่อ) เรืองผลของการจดักิจกรรม
กลุ่มแบบหลากหลายตอ่ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1/2 และ 1/3 โรงเรียนขามแก่นนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 16 คน กลุ่มทดลองคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/2 จํานวน 8 คน กลุ่มควบคมุคือ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1/3 จํานวน 8 คน โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแบบ
หลากหลายจํานวน 12 ครัง ครังละ 50 นาที ผลการวิจยัพบว่า หลงัสินสดุการทดลอง 1 สปัดาห์ 
นกัเรียนทีเข้าร่วมการจดักิจกรรมกลุ่มแบบหลากหลาย มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองและเจต
คติต่อความมีวินยัในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่เจตคติต่อความมีวินยัในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ สอดคล้องกบังานวิจยัของ คํานึง อยู่เลิศ (2541 : 40-41) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรม
กลุ่มทีมีตอ่ความรับผิดชอบด้านการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนวดัเศวตฉัตร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบด้านการเรียน
ดีกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01และนกัเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรับผิดชอบด้านการเรียนดีกว่านกัเรียนทีไม่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฏฐา ระกําพล (2535 :8,55) ได้ศึกษาผลของการใช้
สถานการณ์จําลองทีมีตอ่วินยัในห้องเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  1 โรงเรียนสตรีนนทบรีุ 
จงัหวดันนทบรีุ  ปีการศกึษา 2534 จํานวน 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
8 คน และกลุ่มควบคมุสอนแบบปกติ 8 คน ในด้านความมีวินยัในห้องเรียน ขณะทีครูสอน ได้แก่ 
ไมค่ยุกนั ไมนํ่างานอืนขนึมาทํา ไมเ่ลน่กบัเพือน ความมีวินยัในห้องเรียน ขณะทีครูให้ทํางาน ได้แก่ 
ร่วมกิจกรรมทีครูกําหนด ทํางานทีครูมอบหมาย ไม่รบกวนเพือนในขณะทํางาน จากการศกึษาผล
ปรากฏว่า ความมีวินยัในห้องเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิระดบั .01 โดยกลุม่ทดลองใช้สถานการณ์จําลองมีวินยัในห้องเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุที
ใช้การสอนแบบปกติ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลดัดา แซ่ปัง (2530 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการใช้
กิจกรรมกลุ่มสร้างคณุภาพเพือลดพฤติกรรมไม่ตงัใจเรียน ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 2 ทีมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86 

พฤติกรรมไม่ตงัใจเรียน จํานวน 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน โดย
กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคมุได้รับการสอนแบบปกติ ผลการ
ทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมไม่ตงัใจเรียนลดลงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิระดบั .01   

3. ความคงอยูข่องความมีวินยัในตนเองของกลุม่ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 1 เดือน   
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองยังคงมีความมีวินยัในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความมีวินยัในตนเอง อภิปรายได้ว่า จากการจดักิจกรรมช่วงที 3 เพือรักษาพฤติกรรมให้คงอยู่นนั 
ได้ผลเป็นอย่างดี แสดงว่าผลการใช้เทคนิคแม่แบบสามารถรักษาพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของ
นกัเรียนให้คงอยู่ได้  เนืองจากในการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองในครังนีได้นํา
หลกัเกณฑ์ของกระบวน การเรียนรู้จากแม่แบบมาใช้ในกิจกรรมตงัแต่ กระบวนการให้ความสนใจ 
คือให้นกัเรียนเลือกแม่แบบทีตนเองมีความสนใจ โดยมีการกําหนดพฤติกรรมความมีวินยัในด้าน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน และพฤติกรรมด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง 
โดยแม่แบบทีนกัเรียนเลือกนนัต้องมีพฤติกรรมทีกําหนดให้เป็นทียอมรับ และสงัเกตเห็นได้ชดัเจน 
วดัโดยใช้คนตงัแต่ 2 คนขนึไป สามารถสงัเกตเห็นตรงกัน  และเป็นพฤติกรรมทีนกัเรียนสามารถ
เลียนแบบได้ ซงึแมแ่บบจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของนกัเรียน คือ (1) สอนความคิดและพฤติกรรม
สร้างสรรค์ แม่แบบจะช่วยสนบัสนนุการพฒันาเชิงสร้างสรรค์ เพราะมนษุย์เมือเห็นแม่แบบแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงก็อาจใช้ประสบการณ์ตา่งๆทีมีอยู่  ประกอบการกระทําของแม่แบบมา
พฒันาเป็นความคิดหรือพฤติกรรมใหม่ขนึมา (2) การยบัยงัการกระทําและลดความหวนัเกรงทีจะ
กระทํา การได้เห็นแม่แบบถูกลงโทษ นกัเรียนจะมีแนวโน้มทีจะไม่กระทําตามแบบนนั แตใ่นทาง
ตรงข้าม ถ้านกัเรียนได้เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึงและได้รับรางวลั ก็มีแนวโน้มทีจะกระทํา
ตามมากขนึ  (3) ทางด้านอารมณ์ นอกจากจะสง่ผลการกระทําตามแมแ่บบแล้ว ยงัมีผลตอ่อารมณ์
ของนกัเรียนให้รุนแรงเพิมขนึ และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย (4) การเอืออํานวยให้
เกิดการกระทําตามแม่แบบ การกระทําใดทีคนให้คณุคา่และความชืนชอบอยู่เสมอ การกระทํานนั
ของแมแ่บบจะทําให้นกัเรียนมีการกระทําตามได้ง่าย และเป็นผลให้นกัเรียนเกิดความมนัใจว่าสิงที
ตนเองปฏิบตันินัเป็นสิงทีดีและถกูต้อง จงึยงัคงพฤตกิรรมนนัไว้แม้เวลาจะผ่านมาสกัระยะหนึงแล้ว
ก็ตาม จากผลการศกึษานีสอดคล้องกบังานวิจยัของหลายทา่น โดยจําแนกไว้เป็นด้านตา่งๆดงันี 

ด้านการปฏิบตัิตนด้านการเรียน สอดคล้องกับงานวิจยัของ  เดือนเด่นหล้า ชยัปริญญา
(2539:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการปลูกฝังจริยธรรมของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียน
กวางโจนศกึษา อําเภอภเูขียว จงัหวดัชยัภมูิ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพือปลกูฝัง
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จริยธรรมให้กบันกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการ ใช้ตวัแบบบคุคลจริง เครืองมือทีใช้ในการ
ทดลอง เป็นแผนการทดลองสอนใช้ตวัแบบบคุคลจริง และแบบสอบถามวดัจริยธรรม ผลการศกึษา 
พบว่านกัเรียนทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้ตวัแบบบุคคลจริง มีการพฒันาพฤติกรรมทางจริยธรรมสูง
กว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  สอดคล้องงานวิจยัของกบั วีระ  อสุาหะ 
(2534:66) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคแม่แบบทีมีต่อมารยาทในชันเรียนของนักเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนสรรพยาวิทยา จงัหวดัชยันาท จํานวน 16 คน สุ่มเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแม่แบบ มีการ
เปลียนแปลงเกียวกับมารยาทในชันเ รียนดีขึนกว่านักเ รียนทีได้ รับการสอนโดยการให้
ข้อสนเทศ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ กษมา จนัทร์แตง่ผล 
(2535 :บทคัดย่อ) เรืองการเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคแม่แบบกับชุดพัฒนาความ
ขยนัหมนัเพียร ทีมีตอ่ความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียน ชนัประถมศกึษาปีที 5 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภช สงักดักรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มทดลองที 1 ได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบ และ
กลุ่มทดลองที 2 ได้รับการใช้ชุดพัฒนาความขยันหมันเพียรในการเรียน ผลการศึกษาพบว่า  
ภายหลงัการใช้เทคนิคแม่แบบ นกัเรียนมีความขยนัหมนัเพียร ในการเรียนสูงอย่างมีนยัสําคญัที
ระดบั .01 ภายหลงัการใช้ชดุพฒันา ความขยนัหมนัเพียรในการเรียน นกัเรียนทีได้รับการใช้เทคนิค
แม่แบบ  และนักเรียนทีได้รับการใช้ชุดพัฒนาความขยันหมันเพียรในการเรียน  มีความ
ขยันหมันเพียรในการเรียนแตกต่างกัน โดยนักเรียนทีได้รับ การใช้เทคนิคแม่แบบมีความ
ขยนัหมนัเพียรในการเรียนสงูกวา่นกัเรียน ทีได้รับการใช้ชดุพฒันาความขยนัหมนัเพียรในการเรียน    
 ด้านการดแูลสขุภาพร่างกาย สอดคล้องกบังานวิจยัของ พฒันานสุรณ์ สถาพรวงศ์ (2544 
: 67) ได้ศึกษาผลของสือมวลชนทีมีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกายของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดักาฬสินธุ์  พบว่านกัเรียนทีศกึษาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเห็นว่า 
สือมวลชนมีผลต่อการเลียนแบบการแต่งกายโดยรวม  และมีผลต่อกระบวนการใส่ใจ และ
กระบวนการจูงใจในการมีพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกายมากกว่านักเรียนทีศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 

ด้านการชว่ยเหลือครอบครัว สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรินยา ชยัเพียรกิจ (2535: 42) ได้
ศกึษาผลการใช้เทคนิคแม่แบบทีมีต่อการประหยดัของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  1 โรงเรียนชล
กนัยานกุลู จงัหวดัชลบรีุ ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีการประหยดัสงูกว่าเดิมอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 และการสอนโดยใช้เทคนิคแม่แบบทําให้นกัเรียนมีการประหยดัสงู
กวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั.01 
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  ด้านการรักษาสาธารณะสมบตัิ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สนุนัท์ ปรีชาชยัสรัุตน์  (2541: 
บทคดัยอ่) เรืองการใช้เทคนิคแมแ่บบในการพฒันาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางสงัคมของนกัเรียนที
มีลกัษณะ มุ่งอนาคตแตกตา่งกนั ผลการทดลองพบว่า หลงัการได้รับเทคนิคแม่แบบนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทางสงัคมสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 
  จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง ครังนีพบว่ากลุ่มทดลองที
ผ่านการร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง มีความมีวินยัในตนเองสูงขึนกว่าก่อนทดลอง
และสงูกว่ากลุ่มควบคมุแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 1 เดือน สามารถอภิปรายได้ว่า ผลการใช้กิจกรรม
พฒันาความมีวินยัในตนเองจากการศกึษาครังนีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไป
ในลกัษณะทีพึงประสงค์ได้ดีกว่า ผลทีเกิดจากการทีโรงเรียนขอความร่วมมือจากจงัหวดัทหารบก
มาฝึกระเบียบแถวให้กบันกัเรียน ซึงเป็นการฝึกให้นกัเรียนปฏิบตัิตามคําสงัเท่านนั และนกัเรียนจะ
ปฏิบตัติามเพราะกลวัการถกูลงโทษมากกวา่ทีจะปฏิบตัด้ิวยความสมคัรใจ แต่โปรแกรมการพฒันา
ความมีวินยัในตนเองนีช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ผลดี ผลเสียของพฤติกรรมทีตนกระทําออกมา ทงั
จากประสบการณ์ตรงและจากการสงัเกตจากแม่แบบทีชืนชอบ โดยหลงัจากได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
แล้วนกัเรียนจะสงัเกตการกระทําแม่แบบแล้วรวบรวมรูปแบบเป็นสญัลกัษณ์  จากนนันํามาสร้าง
เป็นหลักเกณฑ์หรือพฤติกรรมใหม่เพือตอบสนองความต้องการของตนเอง  และจึงเกิดเป็น
พฤติกรรมใหม่ทียังคงอยู่ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิเชียร เรือนนาค (2546 : 
บทคดัย่อ) เรือง ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบและกระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนาวินัยของเด็ก
ปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัทีได้รับการฝึกวินยัโดยใช้เทคนิคแม่แบบและกระบวนการ
กลุ่มหลังการทดลองมีพฤติกรรมการมีวินัยสูงกว่าระยะก่อนการทดลองแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และเด็กปฐมวยักลุ่มทีใช้เทคนิคแม่แบบ กลุ่มทีใช้กระบวนการกลุ่ม
และกลุม่ทีใช้การจดักิจกรรมตามปกติ มีวินยัภายหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 โดยเด็กทีฝึกด้วยเทคนิคแม่แบบและกระบวนการกลุ่มมีวินยัสงูกว่ากลุ่มทีฝึกด้วย
การจดักิจกรรมตามปกติ  
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 ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวิจัย 
 ในการศกึษาวิจยัครังนี กลุม่ตวัอยา่งทีนํามาศกึษา เป็นนกัเรียนชว่งชนัที 3 (มธัยม  

ศกึษาปีที 1–3) ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี ทีไม่ผ่าน
เกณฑ์การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินัย  ดงันนัในการจัดกิจกรรม
พฒันาความมีวินยัในตนเองจึงพบว่า บางครังจะมีนกัเรียนบางคนมีความเข้าใจในผลทีเกิดขึนได้
ไม่ชัดเจนนัก  เนืองจากระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจะค่อนข้างน้อย  ผู้ วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ ทีจะนํากิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองนีไปใช้ ดงันี 

1. ในการจดักิจกรรมกลุม่ให้นกัเรียนปฏิบตั ิต้องดแูลให้นกัเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมใน 
การปฏิบตัิอย่างทวัถึง และในกิจกรรมทีมีการให้การเสริมแรงแก่นกัเรียนทางลบ ภายหลงัจากการ
จบกิจกรรม ผู้ ดําเนินการต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในสาเหตุและผลที
นกัเรียนได้รับจากการทําพฤติกรรมนนัๆ และให้ทกุคนช่วยกันสรุปผลและการนําไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัให้ได้มากทีสดุ โดยผู้ ดําเนินการควรเป็นเพียงแตผู่้ ชีแนะแนวทางเท่านนั เพราะการที
นกัเรียนได้คดิวิเคราะห์และตอบด้วยตนเอง จะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจและมีความชดัเจนในกิจกรรม
มากขนึ 

2. จากผลการวิจยัพบวา่ ภายหลงัการทํากิจกรรมด้านทีนกัเรียนมีการพฒันามากทีสดุคือ 
ด้านการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  ซึงในการทํากิจกรรมจะเป็นการให้นักเรียนได้มี
โอกาสทราบผลทีนักเรียนจะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อนันๆ และมีการกระตุ้นให้
นกัเรียนจดจําผลทีได้รับเพือไม่ปฏิบตัิอีกในอนาคต  ดงันนัหากต้องการให้นกัเรียนในกลุ่มอืนๆ มี
พฤติกรรมไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นกัน จึงสามารถนํากิจกรรมในช่วงที 1 ไปปฏิบตัิได้ 
โดยอาจมีการประยกุต์ให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนได้ 

3. ภายหลงัจากทีการทดลองผา่นไปแล้ว 1 เดือน พบวา่ความมีวินยัในตนเองของ 
นกัเรียนทุกด้านยงัคงอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง 
ด้านการเรียนยงัอยู่ในระดบัทีสงูทีสดุ ดงันนั การทีให้นกัเรียนได้มีโอกาสเพิมคณุลกัษณะด้านการ
ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบ การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของสงัคม และความเพียรพยายามไม่ย่อท้อ
ตอ่อปุสรรค จงึเป็นคณุลกัษณะทีควรให้การสง่เสริมอยา่งตอ่เนืองในทกุระดบัชนั 

4. ในการจดักิจกรรม แตล่ะกิจกรรมได้มีการยกตวัอยา่งพฤติกรรม หรือสร้างสถานการณ์ 
ทีใกล้เคียงกบัสภาพความเป็นจริงทีมีโอกาสเกิดได้จริงในชีวิตของนกัเรียน ทําให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมมากขึน ดังนันในการนํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้เพือพัฒนาด้านอืนๆ จึงควร
ยกตวัอย่าง หรือใช้สถานการณ์ทีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของนกัเรียนให้มากทีสุด จะช่วยให้
กิจกรรมนนับรรลวุตัถปุระสงค์ง่ายขนึ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครังต่อไป 
 

1. ควรมีการวิจยัเพือทดลองนํากิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองนี ไปพฒันานกัเรียนใน 
ระดบัชนัอืนๆอยา่งตอ่เนือง 

2. ควรมีการทดลองใช้กิจกรรมอืนๆหรือวิธีการอืนๆในการพฒันาความมีวินยัในตนเองของ 
นกัเรียน เพือจะได้มีวิธีการทีหลากหลายในการนําไปใช้ 

3. ควรมีการนําทกัษะกระบวนการในกิจกรรมนี ไปทดลองใช้ในการพฒันาคณุลกัษณะทีพึง 
ประสงค์ของนกัเรียนในด้านอืนๆ เพือให้เกิดความหลากหลายและครอบคลมุพฤติกรรมทีเป็นผลดี
กบัตวันกัเรียน ครอบครัวและสงัคมตอ่ไป 
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แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง 
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แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง  

คําชีแจง : ให้นกัเรียนใสเ่ครืองหมาย  ลงในชอ่งทีตรงกบัระดบัความจริงทีนกัเรียนปฏิบตัิ ใน
พฤติกรรมนนัๆ มากทีสดุ โดยกําหนดให้ 

 4 หมายถึง มีการปฏิบตัเิป็นประจํา หรือ ทกุครัง 
3 หมายถึง มีการปฏิบตับิอ่ยครังแตไ่มถ่ึงกบัทกุครัง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบตับ้ิางเป็นบางครัง 
 1 หมายถึง มีการปฏิบตัน้ิอย นานๆ ครัง 
 0 หมายถึง ไมเ่คยปฏิบตัเิลย 

ข้อ
ท ี พฤตกิรรมทปีฏิบัติ 

ระดับความถีของการปฏิบัต ิ
4 3 2 1 0 

1 นกัเรียนขีรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน เพือความสะดวกใน
การเดินทาง  

     

2 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีโรงเรียนจดัขนึ เพราะคิดวา่
เป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์ 

     

3 เมือได้รับมอบหมายงานให้ทํา นกัเรียนจะทําอยา่งเตม็
ความสามารถเพือให้ผลงานออกมาดี 

     

4 นกัเรียนทํางานของวิชาทีแล้วตอ่ไปจนเสร็จ แม้จะเริม
เรียนวิชาใหมแ่ล้วก็ตาม  

     

5 นกัเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถว เพราะต้องการ
ร่วมกิจกรรมในแตล่ะวนัพร้อมเพือนๆ 

     

6 นกัเรียนหยิบเงินของพอ่ /แม่โดยไมไ่ด้บอกก่อน เพราะรู้
วา่ถ้าขอก็ต้องได้แนน่อน  

     

7 นกัเรียนแตง่กายถกูต้องตามระเบียบของโรงเรียน ทกุ
ประการ เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     

8 นกัเรียนชว่ยสอดสอ่งดแูลไมใ่ห้ใครมาทําลายของ
สว่นรวม เพราะเป็นสมบตัทีิคนรุ่นก่อนชว่ยกนัรักษาไว้ 

     

9 ถ้าจะออกนอกบริเวณโรงเรียน นกัเรียนขออนญุาตฝ่าย
พฒันาคณุธรรมก่อน 
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ข้อ
ท ี

พฤตกิรรมทปีฏิบัติ 
ระดับความถีของการปฏิบัติ 

4 3 2 1 0 
10 นกัเรียนแตง่กายมาโรงเรียนตามตารางสอนหรือโรงเรียน

กําหนด เพือให้เหมาะสมกบักิจกรรมทีทํา 
     

11 นกัเรียนซือของเท่าทีจําเป็นเพือประหยดัคา่ใช้จ่ายในบ้าน      
12 นกัเรียนนําใบรับรองแพทย์ หรือจดหมายจากผู้ปกครอง

มาสง่ให้ครูประจําชนัหลงัจากหายป่วย 
     

13 นกัเรียนเข้าห้องเรียนก่อนทีครูจะเข้าสอน เพราะไมอ่ยาก
ถกูตําหน ิ 

     

14 นกัเรียนให้เพือนเซ็นชือในจดหมายแทนผู้ปกครอง 
เพราะคดิว่าไมน่า่จะมีปัญหาอะไร  

     

15 นกัเรียนเคยดืมเครืองดืมทีผสมแอลกอฮอล์เชน่ สปาย 
เบียร์ กระแช ่ไวน์  

     

16 เมือเห็นเพือนมีเรืองโต้เถียงกบัคนอืนนกัเรียนจะชว่ย
เพือน เพราะกลวัเพือนเสียเปรียบ  

     

17 นกัเรียนรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน เพือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและป้องกนัเชือโรค 

     

18 นกัเรียนปิดเสียงโทรศพัท์ เพือไมใ่ห้เสียงดงัรบกวนเวลา
เรียนและทํากิจกรรม  

     

19 เมือต้องร่วมกิจกรรมในหอประชมุพร้อมกนัทงัโรงเรียน 
นกัเรียนจะอยูน่อกหอประชมุ เพือทํางานทีค้างไว้ (-) 

     

20 เมือรู้ตวัล่วงหน้าว่ามาโรงเรียนไมไ่ด้ นกัเรียนจะสง่ใบลา
หรือแจ้งครูประจําชนัก่อน เพือไมใ่ห้ครูเป็นหว่ง 

     

21 ขณะร่วมกิจกรรมใดๆนกัเรียนจะคยุ/เลน่ เบาๆเพราะ
เกรงจะรบกวนผู้ อืน และครูจะด ุ 

     

22 นกัเรียนชว่ยเหลืองานหรือกิจการของครอบครัว เพือช่วย
แบง่เบาภาระ 

     

23 นกัเรียนเตม็ใจชว่ยเหลืองานตา่งๆของโรงเรียน เพราะ
คดิว่าเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
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ข้อ
ท ี

พฤตกิรรมทปีฏิบัติ 
ระดับความถีของการปฏิบัติ 

4 3 2 1 0 
24 ขณะทีครูสอนอยูถ้่าต้องออกนอกห้องนกัเรียนจะขอ

อนญุาตก่อน เพือแจ้งให้ครูทราบวา่ไปไหน 
     

25 เมือพบข้อความทีเป็นประโยชน์ในหนงัสือของห้องสมดุ 
นกัเรียนจะตดัข้อความนนัเก็บไว้  

     

26 นกัเรียนร่วมรับผิดชอบกบัเพือนจดับอร์ดหน้าห้องเรียน 
เพราะเป็นงานของห้อง 

     

27 เมือถึงเวรทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทีไมใ่ชใ่นห้อง 
เรียนนกัเรียนมกัจะหลีกเลียง เพราะคดิวา่เป็นหน้าทีของ
ภารโรง  

     

28 นกัเรียนมีเงินคา่ขนมเหลือเก็บทกุวนั เพือจะได้เอาไว้ซือ
ของทีอยากได้โดยไมต้่องขอเงินเพิมจากพอ่แม่ 

     

29 เมือมีกิจกรรมทีต้องชว่ยกนัทําทงัชนันกัเรียนจะให้ความ
ร่วมมือ เพราะกลวัเพือนฟ้องครูถ้าไมร่่วมมือ 

     

30 นกัเรียนพดูคยุกบัเพือนเบาๆขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
เพราะคดิว่าสิงทีอาจารย์พดูเป็นเรืองเดมิๆ 

     

31 นกัเรียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีก่อให้เกิดอนัตรายกบั
ตนเอง เชน่ เดนิทางกลางคืนเพียงลําพงั  

     

32 เมือมีกิจกรรมนอกสถานที นกัเรียนจะเข้าร่วมเพราะ
เพือนๆไปร่วมกนัทกุคน  

     

33 เมือทําความสะอาดห้องเสร็จแล้ว นกัเรียนเก็บไม้กวาดและ
ผ้าเช็ดพืนเข้าทีอย่างเรียบร้อย เพือความเป็นระเบียบ 

     

34 นกัเรียนนํางานของวิชาเดียวกนัทียงัทําไมเ่สร็จขนึมาทํา
ในขณะทีครูสอน  

     

35 นกัเรียนนําอปุกรณ์การเรียนมาไมค่รบ  เพราะไมแ่นใ่จ
วา่ต้องใช้อะไรบ้าง  

     

36 นกัเรียนเชือฟังคําสงัสอนของพอ่แม่ เพราะเชือวา่คําสอน
ของพอ่แมเ่ป็นสิงทีดี 
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ข้อ
ท ี

พฤตกิรรมทปีฏิบัติ 
ระดับความถีของการปฏิบัติ 

4 3 2 1 0 
37 ถ้าขาดเรียนชวัโมงใด นกัเรียนจะตดิตามบทเรียนจาก

เพือนหรือครู เพราะกลวัเรียนไมท่นั 
     

38 บางวิชาทีไมช่อบ นกัเรียนจะเข้าห้องเรียนสาย เพือจะได้
มีเวลาเรียนวิชานนัน้อยๆ  

     

39 นกัเรียนรู้วา่สบูบหุรี และดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
ผสมเป็นสิงไมดี่ แตก็่ทดลอง เพราะอยากรู้วา่เป็น
อยา่งไร  

     

40 นกัเรียนทําการบ้านทกุวิชาด้วยตนเอง เพือเป็นการ
ทบทวนและฝึกฝนตนเอง 

     

41 นกัเรียนเคยขีด/เขียน/วาดภาพลงบนโต๊ะ เก้าอีหรือผนงั
ห้องเพราะคิดวา่เป็นรอยเล็กๆ ไมมี่ใครสงัเกตเห็น 

     

42 นกัเรียนคอยระวงัหรือตรวจตราไมใ่ห้มีการเปิดนําและ
ไฟฟ้าทีบ้านทงิไว้ 

     

43 นกัเรียนจะรีบทํางาน เพือให้มีงานสง่ตามกําหนดเวลา
แม้จะยงัไมไ่ด้ตรวจทานดคูวามเรียบร้อยอีกครังก็ตาม  

     

44 นกัเรียนใช้อปุกรณ์หรือสิงของในโรงเรียนอยา่งเตม็ที แม้
จะสกึหรอหรือชํารุดบ้างก็เป็นธรรมดา เพราะได้จา่ยคา่
บํารุงรักษารวมในคา่เทอมแล้ว  

     

45 นกัเรียนดแูลเครืองใช้สว่นตวัให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
อยูใ่นสภาพดีเพือเป็นการยืดอายขุองการใช้งาน 

     

46 นกัเรียนเก็บเศษกระดาษหรือขยะทีตกอยูที่พืน ใสใ่นถงั
ขยะ เพือจะได้ดสูะอาดแม้จะไมมี่ใครเห็นวา่นกัเรียนเก็บ
ก็ตาม 

     

47 นกัเรียนรับประทานอาหารทีมีคณุคา่ทางโภชนาการ 
ครบ 5 หมู ่

     

48 นกัเรียนเลือกสวมใสเ่สือผ้าทีสะอาด ไมซํ่าชดุเดมิหากยงั
ไมไ่ด้ซกั เพราะจะได้ปลอดภยัจากเชือโรคตา่งๆ 
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ข้อ
ท ี

พฤตกิรรมทปีฏิบัติ 
ระดับความถีของการปฏิบัติ 

4 3 2 1 0 
49 นกัเรียนเตือนเพือนทีขีดเขียนผนงัหรือโต๊ะเรียน เพราะ

เห็นวา่เป็นการทําลายสาธารณสมบตัขิองโรงเรียน 
     

50 นกัเรียนปิดนํา เมือเห็นนําถกูเปิดทงิไว้ เพือเป็นการชว่ย
สว่นรวมประหยดั 

     

51 นกัเรียนแตง่กายได้เรียบร้อย เหมาะสมกบัโอกาส เพราะ
คดิว่าเป็นมารยาทในสงัคม เชน่ มาเรียนพิเศษ ไปเทียวที
ตา่งๆ 

     

52 นกัเรียนรับประทานอาหารตรงเวลา เพราะไมอ่ยากเป็น
โรคกระเพาะ 

     

53 นกัเรียนซกัรีดเสือผ้าด้วยตนเอง เพราะสามารถทําเองได้      
54 นกัเรียนทําความสะอาดผ้าห่มและทีนอน เพือกําจดัไร

ฝุ่ นและเชือโรคทีอาจมีอยู่ 
     

55 นกัเรียนปิดไฟฟ้า เมือมีผู้ อืนเปิดไว้ แม้จะไมใ่ชห้่องเรียน
ของตน เพือเป็นการประหยดัพลงังาน  

     

56 นกัเรียนชว่ยทํางานบ้าน เพราะไมอ่ยากให้พ่อ/แม ่บน่ 
หรือลงโทษ  
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
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กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง สาํหรับนักเรียนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปีท ี1-3) 

 กิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองนีเป็นกิจกรรมทีนําทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยมทีสําคญั ได้แก่ ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ปฏิบตัิ (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์
(Skinner ) ,ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก  (Kohlberg’s Moral Development )  
และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิร์ท แบนดูรา 
( Albert  Bandura ) มาปรับประยกุต์ใช้เพือเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาความมีวินยัในตนเองซึงมี
ความเหมาะสมสําหรับนกัเรียนชว่งชนัที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1 – 3 ) โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 
กิจกรรมหลัก 
ปฐมนิเทศนกัเรียน  นดัหมายและแจ้งวตัถปุระสงค์  ระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
    และประเมินผลก่อนทดลอง 
กิจกรรมพฒันาชว่งที  1 :  การขจดัพฤติกรรมทีไมพ่งึประสงค์ ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 
กิจกรรมพฒันาชว่งที  2 :  การเสริมสร้างและพฒันาพฤติกรรม ระยะเวลา 4  สปัดาห์ 

ทีพงึประสงค์ 
กิจกรรมพฒันาชว่งที  3 :  การปลกูฝังพฤตกิรรมทีพงึประสงค์ ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 
 

 ทังนีระยะเวลาโดยรวมของกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองจะใช้เวลาทังสิน 13 
สปัดาห์ 
 
การประเมินผล 
สําหรับการประเมินผลจะแบง่ออกเป็นสว่นสําคญั  3 สว่นได้แก่ 

1. การประเมินผลก่อน – หลงั กิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบ 
2. การตดิตามผลพฤติกรรมนกัเรียนในชว่งการทํากิจกรรมตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม  
3. การติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนืองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรม  การ

สอบถามจากเพือน สอบถามจากครูผู้สอน เป็นต้น 
 
   สําหรับรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชว่งชนั
ที 3 (มธัยมศกึษาปีที 1-3) โรงเรียนอรุณประดษิฐ  มีรายละเอียดดงัตารางกิจกรรมตอ่ไปนี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ การด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

สปัดาห์ท่ี 1 
ปฐมนิเทศ 

1.  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหวา่งนกัเรียนด้วยกนั 
     และครู 
2.  เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจจดุมุ่งหมายของการร่วม  
     กิจกรรมเพื่อพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
3. เพ่ือให้นกัเรียนทราบแนวทางปฏิบตัเิร่ือง วนั เวลา  
     สถานท่ี ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. เพ่ือให้นกัเรียนได้วดัระดบัความมีวินยัในตนเอง  
    ก่อนร่วมกิจกรรม 

- ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
- นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี 
- Pretest 
 

1.ชีแ้จง 
2.ท าแบบประเมิน 
 

 
(เวลา1.30 ชัว่โมง) 

 
 

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน

ตนเอง 
ช่วงที่ 1 
การขจัด

พฤตกิรรมที่ไม่
พงึประสงค์ 

สปัดาห์ท่ี 2 
กิจกรรมท่ี 1  

การไมป่ฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของ

โรงเรียน 
 
 
 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงผลเสียของการไม่
ปฏิบตัิตามกฏระเบียบของโรงเรียน 

2. เพ่ือให้นกัเรียนลดพฤตกิรรมการไมป่ฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนให้น้อยลง 

 

กิจกรรมจบัคู ่  
1. ขัน้น า 
2. ขัน้ด าเนินการ 
3. ขัน้สรุป 

 
(เวลา1.30 ชัว่โมง) 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ การด าเนินการ วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน

ตนเอง 
 

ช่วงที่ 1 
การขจัด

พฤตกิรรมที่ 

ไม่พงึประสงค์ 

สปัดาห์ท่ี 3 
กิจกรรมท่ี 2 

การไมด่แูลสขุภาพ
ร่างกาย 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบผลเสียของการมี
พฤตกิรรมท่ีสง่ผลเสียตอ่สขุภาพร่างกาย 

2. เพ่ือให้นักเรียนลดความถ่ีของการปฏิบัติ
พฤตกิรรมท่ีสง่ผลเสียตอ่ร่างกาย 
 

- ท าแบบประเมิน 
- การอภิปรายกลุม่ 

1. ขัน้น า 
2. ขัน้ด าเนินการ 
3. ขัน้สรุป 

 
(สปัดาห์ละ 1.30 
ชัว่โมง) 

สปัดาห์ท่ี 4 
กิจกรรมท่ี 3 

การไมช่ว่ยเหลือ
ครอบครัว 

1. เพ่ือให้นกัเรียนได้ทราบผลเสียของการมี
พฤตกิรรมไมช่ว่ยเหลือครอบครัว 

2. เพ่ือให้นกัเรียนลดพฤตกิรรมการไมช่ว่ยเหลือ   
      หรือการปฏิบตัพิฤติกรรมท่ีสง่ผลเสียตอ่ 
      ครอบครัวลง 

กิจกรรมกลุม่ หวัข้อ 

“การอยูร่่วมกนัในครอบครัว” 

สปัดาห์ท่ี 5  
กิจกรรมท่ี 4 
การไมรั่กษา

สาธารณะสมบตัิ 

1. เพ่ือให้นกัเรียนทราบผลเสียของการไมรั่กษา
สาธารณะสมบตัิ 

2. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกั เข้าใจถึงความรู้สกึ
ของการสญูเสียหรือถกูท าลายสิ่งของท่ีตนได้
ร่วมสร้างและเป็นเจ้าของ 

3. เพ่ือให้นกัเรียนลดพฤตกิรรมการท าลาย
หรือไมด่แูลรักษาสาธารณะสมบตัลิง 
 

กิจกรรมกลุม่ หวัข้อ 

“สมบตัขิองเรา” 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ การด าเนินการ วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน

ตนเอง 
 

ช่วงที่ 2 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
พฤตกิรรมที่ 

พงึประสงค์ 

สปัดาห์ท่ี 6 
กิจกรรมท่ี 5 

การตรงตอ่เวลา 
 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงการตรงตอ่เวลา 
2. เพ่ือให้นกัเรียนรู้ประโยชน์ของการตรงตอ่

เวลา 
3. เพ่ือให้นกัเรียนรู้โทษของการไมต่รงตอ่เวลา 

       การอภิปรายกลุม่ 

 

 
1. ขัน้น า 
2. ขัน้ด าเนินการ 
3. ขัน้สรุป 

 
(สปัดาห์ละ 1.30 
ชัว่โมง) 

สปัดาห์ท่ี 7  
กิจกรรมท่ี 6 

ความรับผิดชอบ 
ตอ่หน้าท่ี 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของ
การรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง 

2. เพ่ือให้นกัเรียนทราบผลดีของการรับผิดชอบ
ตอ่หน้าท่ีของตนเองตอ่สว่นรวม 

กิจกรรมกลุม่ หวัข้อ 

“ วิศวกรน้อย” 

สปัดาห์ท่ี 8 
กิจกรรมท่ี 7 
การปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ของสงัคม 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ี
ต้องมีกฎเกณฑ์ในสงัคม 

2. เพ่ือให้นกัเรียนทราบถึงผลดีของการปฏิบตัิ
ตนตามกฎเกณฑ์ของสงัคม 

กิจกรรมกลุม่หวัข้อ 

“จตัรัุสมหศัจรรย์” 

สปัดาห์ท่ี 9  
กิจกรรมท่ี 8 

ความเพียรพยายาม
ไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรค 

 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงการมีความเพียร
พยายามในการปฏิบตัิตนด้านการมีวินยัใน
ตนเอง 

2. เพ่ือให้นกัเรียนเห็นถึงข้อดีของการไมย่อ่ท้อ
ตอ่อปุสรรคในการปฏิบตัิตนใน
ชีวิตประจ าวนั 

กิจกรรมกลุม่ หวัข้อ 
“ตกัน า้ให้เตม็ถงั” 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ การด าเนินการ วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน

ตนเอง 
 

ช่วงที่ 3 
การปลูกฝัง
พฤตกิรรมที่ 
พงึประสงค์ 

 
 

สปัดาห์ท่ี 10  
กิจกรรมท่ี 9 
ค้นหาแมแ่บบ 

1. เพ่ือให้นกัเรียนทราบถึงลกัษณะของแมแ่บบท่ี
ควรเป็นต้นแบบท่ีดี 

2. เพ่ือให้นกัเรียนมีแนวทางในการมองหาแมแ่บบ 

การใช้เทคนิคแมแ่บบ 1. ขัน้น า 
2. ขัน้ด าเนินการ 
3. ขัน้สรุป 

 
(สปัดาห์ละ 1.30 
ชัว่โมง) 

สปัดาห์ท่ี 11 
กิจกรรมท่ี 10 

วิเคราะห์และเลือก
แมแ่บบ 

1. เพ่ือให้นกัเรียนทราบหลกัเกณฑ์ในการเลือก
แมแ่บบให้กบัตนเอง 

2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถเลือกบคุคลท่ีจะมาเป็น
แมแ่บบด้านความมีวินยัในตนเองได้ 

สปัดาห์ท่ี 12 
กิจกรรมท่ี 11 
การประยกุต์

คณุลกัษณะของ
แมแ่บบให้

เหมาะสมกบัตนเอง 

1. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถน าคณุลกัษณะท่ี
เหมาะสมด้านความมีวินยัในตนเองของ
แมแ่บบมาประยกุต์ให้เหมาะสมกบัตนเองได้ 

2. เพ่ือปลกูฝังให้พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมยงัคงอยู่ 
 

สปัดาห์ท่ี 13 
กิจกรรมท่ี 12 
ปัจฉิมนิเทศ 

1. เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงการมีวินยัในตนเอง
และน าไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความมีวินยัในตนเอง
ก่อน-หลงัการร่วมกิจกรรม 

   - ทบทวนกิจกรรมและสรุป  
     องค์ความรู้ 
   - Posttest 
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กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
สัปดาห์ท ี1  : ปฐมนิเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมือนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนีแล้วนักเรียนสามารถ 
1.  บอกจดุมุง่หมายของการร่วมกิจกรรมเพือพฒันาความมีวินยัในตนเองได้ 
2.  บอกแนวทางปฏิบตัเิรือง วนั เวลา สถานที ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
3.  มีความคุ้นเคยระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนและนกัเรียนกบัครู  

วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

1. ครูทกัทายนกัเรียนและชีแจงจดุประสงค์ของการจดักิจกรรม แนวทางการปฏิบตัเิรืองวนั  
เวลา สถานที  

2. ครูให้นกัเรียนทําแบบประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Pretest ) 
ขันกิจกรรม 

1. สร้างความคุ้นเคยระหวา่งนกัเรียนด้วยกิจกรรมแนะนําตวัรอบวง ดงัมีกตกิาดงันี 
1.1 ให้นกัเรียนนงัเป็นวงกลม 
1.2 ชีแจงวิธีการวา่ให้คนทีอยูห่วัแถวเริมแนะนําตนเองก่อน โดยการแนะนําตนเองจะมีอยู ่2  

ข้อ คือ 1. ชือ 2. ลกัษณะเดน่หรือนิสยัของตนเอง (ซงึต้องเป็นลกัษณะทีดีหรือนิสยัของตนเองเพือ
สร้างความภมูิใจให้กบัตนเอง) 

1.3 เมือคนที 1 แนะนําตวัเสร็จแล้วให้นกัเรียนคนถดัไปทบทวนสิงทีคนแรกแนะนํา แล้วจงึ 
แนะนําตวัเองตอ่ไป ไลไ่ปเรือยๆจนถึงคนสดุท้าย โดยห้ามจด ให้ใช้ความจําเพียงอยา่งเดียว 
 
ขันสรุป 

ร่วมกนัสรุปแนวทางการปฏิบตักิิจกรรม เพือความเข้าใจทีตรงกนั 
การประเมินผล 

1. ผลการทําแบบประเมินความมีวินยัในตนเอง (Pretest) 
2. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
3. การตอบคําถาม ได้แก่ 

3.1 บอกวตัถปุระสงค์ของการทํากิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง 
3.2 บอกข้อตกลงเรืองวนั เวลา สถานทีในการทํากิจกรรม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114 
 

สือกิจกรรม 
1. แบบประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Pretest ) 

สาระสาํคัญ 
การมีวินยัในตนเองเป็นสิงสําคญัซงึควรสร้างให้เกิดกบัคนทกุคน และการปลกูฝังนนัควรเริม

ตงัแตเ่ดก็ โดยให้เกิดจากอํานาจภายในตนเอง ไมใ่ชอํ่านาจภายนอกบงัคบัเทา่นนั เมือบคุคลมี
อํานาจภายในตนเองแล้วก็จะสามารถควบคมุตนเองให้ทําในสิงทีถกูต้องในสงัคมได้แม้วา่จะอยูใ่น
สถานการณ์ใด 

ความมีวินยัในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนในการควบคมุตนเองทงัทางด้าน
อารมณ์และพฤตกิรรมให้ปฏิบตัิตนไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยการปฏิบตัินนัไมไ่ด้เกิดจาก
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของโรงเรียนแตเ่กิดจากการเห็นคณุคา่ในสิงทีทําและไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อน
ตอ่ตนเอง ครูและโรงเรียน ทงัตอ่หน้าและลบัหลงั  โดยจําแนกเป็น  2 ด้าน ดงันี 

1. ด้านการปฏิบตัตินตามระเบียบวินยัของโรงเรียน เชน่  การมาโรงเรียนและการเข้าร่วม 
กิจกรรม การแตง่กาย การพนนั สารเสพติด การทําลายทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การพกพาอาวธุ 
พฤติกรรมทางเพศ พฤตกิรรมก้าวร้าว และการรักษาความสะอาด เป็นต้น  

2. ด้านการปฏิบตัตินตามหน้าทีของตนเอง  ได้แก่ การทีนกัเรียนรู้จกัหน้าทีทีต้องกระทํา   
ทําหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ อยา่งเตม็ความสามารถ ด้วยความเตม็ใจและตงัใจยดึมนัใน
กฎเกณฑ์  ถกูต้อง  ตรงเวลาและปฏิบตัิโดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค ทงัในด้านการเรียน การทํากิจกรรม
ในโรงเรียน การดแูลสขุภาพร่างกาย  การชว่ยเหลืองานในครอบครัว และการดแูลสาธารณะสมบตัิ 

ในการร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ 
1. สร้างความตระหนกัในการมีวินยัในตนเองของนกัเรียนเพือประโยชน์ทีนกัเรียนจะได้รับ

ตอ่ไป 
2. เพือชว่ยขจดัหรือลดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ของนกัเรียน 
3. เพือเสริมสร้างพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียน 
 
ซงึมีเวลาในการดําเนินการกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองเป็นเวลาทงัสนิ 13 ครัง โดย 

นกัเรียนจะต้องมาพร้อมกนัในเวลา 13.00 น. ของทกุวนัเสาร์ ณ ศาลาโดม ตรงข้ามห้องวิชาการ 
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สัปดาห์ท ี2  
กิจกรรมที 1 : การไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์  
 เมือนกัเรียนได้ผา่นการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. บอกผลเสียของการไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ 
2. ละเว้นการปฏิบตัทีิขดัตอ่กฏและระเบียบของโรงเรียนได้ 

 

วิธีดาํเนินการ ( กิจกรรมจับคู่ภาพ) 
ขันนํา 

ครูพดูคยุกบันกัเรียนเรืองกฎระเบียบของโรงเรียน วา่มีอะไรบ้าง กีหมวดหมู ่และนกัเรียน 
สว่นใหญ่มกัทําผิดในข้อไหนบ้าง 
ขันกิจกรรม 

1. แบง่สมาชิกออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
2. ให้แตล่ะกลุม่ศกึษาจากเอกสารเกียวกบักฏระเบียบของโรงเรียน เกียวกบัการหกัคะแนนใน 

แตล่ะพฤติกรรมทีไมถ่กูระเบียบ และผลเสียของบคุคลเมือทําผิดหรือไม่ปฏิบตัิตามกฏในแตล่ะข้อใน
อนาคต 

3. ให้นกัเรียนแตล่ะคนจบัคูเ่กียวกบัภาพทีไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียนกบัภาพ 
จํานวนคะแนนทีหกั และภาพผลเสียทีเกิดขนึในอนาคต 

4. เมือเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้สมาชิกทกุคนมานงัรวมเป็นกลุม่ใหญ่ แล้วร่วมกนัอภิปรายตอบข้อ 
คําถามช่วยกนับอกถึงกฎระเบียบของโรงเรียนวา่มีอะไรบ้าง และมกัจะทําผิดข้อใด ผลทีเกิดขนึหลงั
ฝ่าฝืนกฎ และการไมร่่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
ขันสรุป 
 ผลเสียของการไมป่ฏิบตัหิรือหลีกเลียงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน และการไม่
ร่วมกิจกรรมทีโรงเรียนจดัขนึ 
 

การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
2. การแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม ถึงผลเสียของการไม่ปฏิบตัิตามกฏระเบียบและการ

ไมร่่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
สือกิจกรรม 

1. ใบความรู้ 
2. อปุกรณ์เกมจบัคูภ่าพ 
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สาระสาํคัญ 
 กฎระเบียบวินยัของโรงเรียน คือ ข้อบงัคบั คําสงั เงือนไข กตกิาทีวางไว้อยา่งมีเหตผุล เพือ
ป้องกนัไมใ่ห้นกัเรียนปฏิบตัิตนนอกลูน่อกทาง สามารถอยูร่่วมกนัในโรงเรียนได้อย่างมีความสงบสขุ 

ระเบียบกระทรวงศกึษาวา่ด้วยการกําหนดความประพฤตขิองนกัเรียนและนกัศกึษา พ.ศ.
2548    ข้อ 1 นกัเรียนและนกัศกึษาต้องไมป่ระพฤติตนดงัตอ่ไปนี 

1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศกึษาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตในชว่งเวลาเรียน 
2. เลน่การพนนัจดัให้มีการเล่นการพนนัหรือมวัสมุในวงการพนนั 
3. พกพาอาวธุหรือวตัถรุะเบิด 
4. ซือจําหนา่ยแลกเปลียน เสพสรุา หรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์สิงมนึเมา บหุรี 

หรือยาเสพตดิ 
5. ลกัทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ขม่ขู่ หรือบงัคบัขืนใจเพือเอาทรัพย์บคุคลอืน 
6. ก่อเหตทุะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายผู้ อืน เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อนั

นา่จะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบร้อยหรือขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
7. แสดงพฤตกิรรมชู้สาวซงึไมเ่หมาะสมในทีสาธารณะ 
8. เกียวข้องกบัการค้าประเวณี 
9. ออกนอกสถานทีพกัในเวลากลางคืนเพือเทียวเตร่หรือรวมกลุม่อนัเป็นการสร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้ อืน 
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศกึษากําหนดระเบียบวา่ด้วยความประพฤตขิอง 

นกัเรียนแล ะนกัศกึษาได้เทา่ทีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงนี ดงันนัอาศยัอํานาจตามความในข้อ 2
แหง่กฎกระทรวงศกึษาธิการกําหนดความประพฤตขิองนกัเรียนและนกัศกึษา พ.ศ.2548 โรงเรียน
อรุณประดษิฐจงึได้กําหนดระเบียบและนโยบายด้านพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ความประพฤตขิอง
นกัเรียนทีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 

1. ไมอ่นญุาตให้นกัเรียนนํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน เพือ 
1.1 ชว่ยลดอบุตัเิหต ุและป้องกนัการสญูเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซงึอาจเกิด 

ขนึกบัตวันกัเรียนและผู้ อืน 
1.2 เพือให้นกัเรียนไมข่บัขีรถเทียวเตร่หลงัเลิกเรียน ซงึจะชว่ยให้นกัเรียนกลบับ้าน 

ตรงเวลา 
2. ไมอ่นญุาตให้นกัเรียนนําโทรศพัท์มือถือมาโรงเรียน 
3. ทรงผมนกัเรียนชายไมอ่นญุาตให้ใสเ่ยล หรือนํามนั ทรงผมนกัเรียนหญิงไมอ่นญุาตให้ 

ซอยผม หรือสไลด์และย้อมสีผมเป็นสีตา่งๆ  
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4. ต้องมาให้ทนัเคารพธงชาต ิ(โรงเรียนเข้า 07.45 น.) 
5. เมือเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วไมอ่นญุาตให้นกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หาก 

นกัเรียนต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องขอทําบตัรอนญุาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และ
จะต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์พฒันาคณุธรรมระดบัหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนกัเรียนก่อนทกุครัง 

6. การขาดเรียนทกุครังต้องมีจดหมายลา และการรับรองจากผู้ปกครอง ไมว่า่ลากิจ หรือ 
ลาป่วย (ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยทกุครัง) 

7. การหนีเรียน การลกัลอบออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ถือวา่เป็นการ 
กระทําความผิดระเบียบของโรงเรียน ต้องถกูลงโทษตามขนัตอน 

8. ห้ามสบูบหุรี ของมนึเมาและสารเสพตดิ หรือมีไว้ในครอบครอง 
9. นกัเรียนทีอาศยัอยูบ้่านเชา่ หอพกันอกโรงเรียนหรือบ้านญาติ ให้ทําทะเบียนประวตักิบั 

ฝ่ายกิจการนกัเรียนเพือประโยชน์ในการดแูลและตดิตาม 
10. ห้ามนกัเรียนก่อเหตทุะเลาะวิวาทกบัเพือนนกัเรียนในโรงเรียนและตา่งโรงเรียน 
11. กระเป๋านกัเรียนต้องใช้เป้ทีมีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน (ห้ามใช้กระเป๋าขนาดเล็ก หรือ 

เป้ แฟชนัและตดิสตกิเกอร์สีสนั การ์ตนูแบบแฟชนั วยัรุ่น) 
12. การแตง่กายเครืองแบบ ให้ปฏิบตัติามแบบฟอร์มและระเบียบการแตง่กายของโรงเรียน 

ทีกําหนดไว้ให้ 
13. นกัเรียนทกุคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน คือไมข่าดเรียนหรือหนี 

เรียน ไม่เทียวเตร่สถานบนัเทิงตา่งๆ ในยามวิกาล ไม่มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกบัเพือนตา่งเพศ แต่ง
กายเรียบร้อยถกูต้องตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบ และนโยบายตา่งๆของ
โรงเรียน 

หากนกัเรียนไมป่ฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วข้างต้น โรงเรียนถือว่านกัเรียนได้กระทํา
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการและของโรงเรียนอรุณประดิษฐวา่ด้วย
การลงโทษแก่นกัเรียนทีกระทําความผิดตามระเบียบมี 4 สถาน ดงันี 

1. วา่กลา่วตกัเตือน 
2. ทําทณัฑ์บน 
3. ตดัคะแนนความประพฤติ   
4. ทํากิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนพฤตกิรรม เชน่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์   
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หากนกัเรียนไมป่ฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วข้างต้น โรงเรียนถือว่านกัเรียนได้กระทําความผิด
และจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการลงโทษนกัเรียน และหากนกัเรียนยงัคงฝ่า
ฝืนหรือเพิกเฉยทีจะไมป่ฏิบตัิตามโรงเรียนจะพิจารณาให้นกัเรียนย้ายสถานศกึษา 

ตารางตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

รายการ คะแนนทถีูกตัด 
หมวดความผิด : 1 การมาโรงเรียนและการเข้าร่วมกจิกรรม  

1.1  มาสายหลงัเคารพธงชาติ 08.00 น. โดยมีเหตผุลไมส่มควร / ไมร่่วมกิจกรรม
หน้าเสาธง 

5 คะแนน 

1.2  ไมร่่วมกิจกรรมทีโรงเรียนจดัโดยไมม่ีเหตผุล 5 คะแนน 
1.3  ไมเ่ข้าเรียนหรือออกนอกห้องเรียนในชวัโมงทีทําการสอน 5 คะแนน 
1.4  ก่อกวนหรือไมป่ฏิบตัิตามคําสงัของครูผู้สอนในชวัโมงเรียน 20 คะแนน 
1.5  หนีเรียน/ขาดเรียนโดยไมม่ีเหตอุนัควร 20 คะแนน 
1.6  แก้ไข / ปลอมแปลงเอกสารโรงเรียนหรือผู้ปกครอง / แอบอ้างบคุคลอืน ซงึ

ไมใ่ช่ผู้ปกครองเพือมาติดตอ่กบัโรงเรียน 
40 คะแนน 

1.7  ทจุริตในการสอบ 40 คะแนน 
หมวดความผิด : 2 การแต่งกายผิดระเบียบ  

2.1  สวมรองเท้าแตะ 5 คะแนน 
2.2  ไมปั่กชือ เลขประจําตวัและจดุ หรือไมแ่สดงเครืองหมายโรงเรียน 10 คะแนน 
2.3  ใสเ่สือผิดระเบียบหรือปลอ่ยชายเสืออกนอกกางแกง/กระโปรง ทงัใน และนอก

โรงเรียน 
10 คะแนน 

2.4  สวมถงุเท้า รองเท้า เข็มขดัผิดระเบียบ 10 คะแนน 
2.5  ทรงผมผิดระเบียบ กดัสีผม ซอยผม ใส่เจล 10 คะแนน 
2.6  ใช้เป้/กระเป๋าผิดระเบียบ หรือตกแตง่เขียนข้อความลงบนเป้ 10 คะแนน 
2.7  เจาะลนิ เจาะจมกูหรือสกัตามสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย หรือใช้เครือง สําอาง

แตง่หน้า 
20 คะแนน 

2.8  ไมแ่ตง่เครืองแบบตามกิจกรรมในวนัเวลาทีกําหนด 20 คะแนน 
หมวดความผิด : 3 การพนันและสารเสพตดิ  

3.1  เลน่การพนนัทกุชนิดโดยมีอปุกรณ์การเลน่และหลกัฐานชดัเจน 40 คะแนน 
3.2  เทียวเตร่หรือมวัสมุตามบ้านเพือน ตามทีสาธารณะหรือสถานเริงรมย์ 30 คะแนน 
3.3  มวัสมุสบูบหุรีตามทีตา่ง ๆ เสพสิงเสพติดทกุชนิดและมีอยู่ในครอบครองหรือมี

อปุกรณ์การเสพอืน ๆ 
40 คะแนน 
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รายการ คะแนนทถีูกตัด 
3.4  เป็นผู้จดัหาหรือจําหน่ายสิงเสพติดทกุชนิด 100 คะแนน 
หมวดความผิด : 4 การทาํลายทรัพย์สิน  

4.1  ลกัทรัพย์เลก็ ๆ น้อย ๆ 10 คะแนน 
4.2  ทําลายทรัพย์สินของผู้อืนหรือของโรงเรียน 20 คะแนน 
4.3  เจตนาลกัทรัพย์ของมีคา่หรือเตรียมการหรือวางแผนไว้ก่อน 40 คะแนน 
4.4  นําอปุกรณ์สือสารทกุชนิดและทรัพย์สินมีคา่มาโรงเรียน 20 คะแนน 
หมวดความผิด : 5 การทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ  

5.1  ทะเลาะวิวาทกบัเพือนนกัเรียนหรือบคุคลอืนภายใน/นอกสถานศกึษา 40 คะแนน 
5.2  พกอาวธุปืน/วตัถรุะเบิด หรือสิงเทียม 80 คะแนน 
5.3  พกอาวธุหรือสิงทีเป็นอาวธุได้ 40 คะแนน 
5.4  กลนัแกล้ง รังแก ข่มขู่บคุคลอืนให้เกิดความเสือมเสีย 20 คะแนน 
5.5  บีบบงัคบั ข่มขู่ผู้อืนเพือประสงค์ร้ายหรือประสงค์ตอ่ทรัพย์หรือเจตนาอืนใดที

ไมไ่ด้รับการยินยอม 
20 คะแนน 

หมวดความผิด : 6 พฤตกิรรมทางเพศและพฤตกิรรมก้าวร้าว  
6.1  กระทําอนาจาร 40 คะแนน 
6.2  มีความสมัพนัธ์ทางเพศ 80 คะแนน 
6.3  มีสือลามกอนาจารทกุชนิดอยู่ในครอบครอง 40 คะแนน 
6.4  กลา่วคําหยาบ สอ่เสียด ดา่ทอ เหน็บแนม หรือใช้วาจาไมส่ภุาพ หรือข่มขู่

อาฆาต 
20 คะแนน 

6.5  ก้าวร้าวตอ่บคุคลอืนหรือบพุการีผู้อืนด้วยกิริยาท่าทาง หรือด้วยวาจาทีไม่
สภุาพ 

40 คะแนน 

6.6  ก้าวร้าวกระด้างกระเดืองตอ่ครู/ผู้ปกครอง 40 คะแนน 
หมวดความผิด : 7 การรักษาความสะอาด  

7.1  ทิงขยะไมเ่ป็นที 5 คะแนน 
7.2  รับประทานอาหารแล้วนําอาหารขนึบนอาคารเรียน 20 คะแนน 
7.3  รับประทานอาหารเวลาเรียน 20 คะแนน 
7.4  ทําให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียนด้วยวิธีตา่ง ๆ 10 คะแนน 
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สัปดาห์ท ี3  
กิจกรรมที 2 : การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนักเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนักเรียนมีความสามารถ 

1. สํารวจการใช้ชีวิตประจําของตนเองและบอกได้วา่มีผลดีหรือไม่ดีตอ่สขุภาพเพียงใด 
2. ยกตวัอยา่งพฤติกรรมทีสง่ผลเสียตอ่สขุภาพของตนเองได้ 
3. บอกแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของตนเองเพือให้มีสขุภาพดีได้ 

 

วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

ครูและนกัเรียนพดูคยุเรืองสขุภาพกบัความสขุของชีวิต โดยการสอบถาม , พดูคยุในประเดน็ 
เกียวกบัสขุภาพทีดีคืออะไร ทําอย่างไร  
 

ขันกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนทําแบบประเมิน”รักตวัเองแคไ่หน” 
2. ตรวจนบัคะแนนทีได้เพือตรวจสอบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมใดทีเป็นการทําร้ายสขุภาพ 
3. แบง่กลุม่อภิปรายตามใบงาน 
4. แตล่ะกลุม่รายงานผล 

ขันสรุป 
ร่วมกนัสรุปเกียวกบัพฤตกิรรมทีสง่ผลเสียตอ่สขุภาพและแนวทางแก้ไขตามใบงาน 

 
การประเมินผล 

1. แบบประเมินรักตวัเองแคไ่หน 
2. การตอบคําถามในใบงาน 
3. การแสดงความคดิเห็น 

 
สือกิจกรรม 

1. แบบประเมิน “รักตวัเองแคไ่หน” 
2. ใบงาน 
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สาระสาํคัญ 
การมีสุขภาพดีทงักายและใจ เป็นสิทธิขนัพืนฐานของมนุษย์ ดงันัน ทุกคนจึงควรมีความ 

รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง โดยปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้องของตนเอง 
และไม่ปฏิบตัิพฤติกรรมทีส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ 

1. การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
2. การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเครืองใช้ส่วนตวั ได้แก่ เสือผ้า อุปกรณ์เครืองนอน 
3. การรับประทานอาหารทีไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ครบ 5 หมู่ และไม่ครบ 3 มือ 
4. การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ผสม  
5. การสูบบุหรีหรือใช้สารเสพติด 
6. การขับถ่ายไม่เป็นเวลา 
7. การมีพฤติกรรมทีอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือผลเสียต่อตนเอง ได้แก่ 

7.1 การแต่งกายเป็นทีสะดุดตา เช่น โป๊เกินไป  ใช้เครืองประดบัราคาแพง แต่งกายไม่ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

7.2 การเดินทางตามลําพงัและโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
7.3 การพกพาสิงของมีค่าไว้ด้านหลงั 
7.4 การเดินพูดคุยโทรศพัท์ในทีสาธารณะ 

8. การพกัผ่อนทีไม่เพียงพอ 
9. การไม่ออกกําลงักาย 
10. การมีอารมณ์แปรปรวน ไม่มนัคง หรือฉุนเฉียวง่าย 

 
ซึงจากพฤติกรรมเหล่านีส่งผลเสียต่อตนเองดงันี 

1. สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง 
2. ขาดสติ ทําให้แสดงพฤติกรรมทีไม่ดี ไม่เหมาะสมออกไป 
3. ถูกทําร้ายร่างกายเพือหวงัทรัพย์สินมีค่า 
4. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
5. ถูกตําหนิจากสงัคมหรือผู้พบเห็นเรืองกาลเทศะ และมารยาทในสงัคม 
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เพือเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีดี ควรปฏิบตัิตามแนวทางสุขบัญญัติ  ดงันี  
1. ดแูลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด  

-  อาบนําให้สะอาดทกุวนั อยา่งน้อยวนัละ 2ครังและสระผมอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 2 ครัง 
-     ตดัเล็บมือ เล็บเท้า ให้สนัอยูเ่สมอ 
- ถ่ายอจุจาระให้เป็นเวลาทกุวนั  
- ใสเ่สือผ้าทีสะอาด ไมอ่บัชืนและให้ความอบอุน่เพียงพอ  
- จดัเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ  

 

2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกต้อง  
-   แปรงฟันทกุวนัอย่างถกูวิธี อยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง เวลาเช้าและก่อนนอน  
- หลีกเลียงการกินลกูอม ลกูกวาด ทอฟฟี หรือขนมหวานเหนียว  
- ตรวจสขุภาพในช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครัง  
- ห้ามใช้ฟันกดัขบของแข็ง  

 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขับถ่าย   
-  ล้างมือด้วยสบูท่กุครังก่อนและหลงัการเตรียม ปรุง และกินอาหาร  
-  ล้างมือด้วยสบูท่กุครังหลงัการขบัถ่าย 
 

4.  กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย หลีกเลียงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
-  เลือกซืออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานงึถึง ประโยชน์ ปลอดภยั 
ประหยดั  
-  ปรุงอาหารทีถกูสขุลกัษณะและใช้เครืองปรุงรสทีถกูต้อง โดยคํานงึถึงหลกั ๓ ส คือ 
สงวนคณุคา่ สกุเสมอ สะอาดปลอดภยั  
-  กินอาหารให้ครบ 5 หมู ่เพียงพอตอ่ความต้องการของร่างกาย และถกูหลกั
โภชนาการ 
-  กินอาหารปรุงสกุใหม่ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกนั  
-  หลีกเลียงการกินอาหารสกุๆ ดบิๆ หรืออาหารรสจดั ของหมกัดอง หรืออาหารใสสี่
ฉดูฉาด  
-  ดืมนําสะอาด อย่างน้อยวนัละ 8 แก้ว  
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5. งดบุหรี สุรา สารเสพย์ติด การพนนั และการสําส่อนทางเพศ  
- งดสบูบหุรี  เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ทกุชนิด ไมเ่สพสารเสพย์ตดิทกุประเภท  
- งดเลน่การพนนัทกุชนิด งดการสําส่อนทางเพศ 
 

6. ป้องกันอุบตัิภัยด้วยการไม่ประมาท  
- ระมดัระวงัในการป้องกนัอบุตัภิยัในทีสาธารณ เชน่ ปฏิบตัิตามกฎการจราจรทาง 

บก ทางนํา อนัตรายจากห้องปฏิบตัิการ เขตก่อสร้าง หลีกเลียงการชมุนมุห้อมล้อมในขณะเกิด
อบุตัภิยั  
 

7. ออกกําลงักายสมําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําปี 
-  ออกกําลงักาย เลน่กีฬาให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายและ วยัอยา่งน้อยสปัดาห์ละ  
 3  ครัง  
-  ตรวจสขุภาพประจําปี  
 

8. ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
-  พกัผอ่นและนอนหลบัให้เพียงพอ  
-  จดัสิงแวดล้อมทงัในบ้านและทีทํางานให้นา่อยู่  
-  มองโลกในแง่ดี ให้อภยั และยอมรับในข้อบกพร่องของคนอืน  
-  เมือมีปัญหาไมส่บายใจควรหาทางผอ่นคลาย  
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แบบประเมิน “ รักตัวเองแค่ไหน ” 
 

คําชีแจง : ให้นกัเรียนใสเ่ครืองหมาย  ลงในชอ่งทีตรงกบัระดบัความจริงทีนกัเรียนปฏิบตัใิน
พฤติกรรมนนัๆ มากทีสดุ โดยกําหนดให้ 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบตัใินระดบัมาก 
2 หมายถึง  มีการปฏิบตัใินระดบัปานกลาง 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบตัใินระดบัน้อยมาก 
ข้อท ี รายการ ระดับในการปฏิบัติ 

3 2 1 
1 รับประทานอาหารประเภท ปิง ยา่ง     
2 รับประทานอาหารจําพวกผกัผลไม้มากกวา่เนือสตัว์    
3 รับประทานอาหารเช้าและกลางวนัเป็นมือเดียวกนั    
4 ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่    
5 อยูใ่กล้คนสบูบหุรี    
6 รับประทานอาหารโดยไมใ่ช้ช้อนกลาง    
7 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร    
8 ตรวจชอ่งปากโดยทนัตแพทย์    
9 มีการออกกําลงักายนอกเหนือจากในชวัโมงพละศกึษา    
10 กดัเล็บ    
11 มีคนถามว่าเป็นอะไรหรือเปลา่    
12 แปรงฟันตอนหลงัตืนนอนอย่างเดียว    
13 จําได้วา่ใครทําให้เสียความรู้สกึบ้าง    
14 ดา่วา่คนทีทําให้โกรธอยา่งรุนแรง    
15 เข้านอนหลงัเทียงคืนในวนัธรรมดา    
16 แตง่กายเป็นทีสะดดุตา    
17 เดนิทางตอนกลางคืนเพียงลําพงั    
18 เดนิคยุโทรศพัท์ในทีสาธารณะ    
19 พกกระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือเป้ด้านหลงั    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



125 
 

ใบงาน 
 ให้สมาชิกในกลุม่ชว่ยกนัระดมสมองเพือตอบคําถามตอ่ไปนี  
 

1. พฤตกิรรมทีส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. พฤตกิรรมทส่ีงผลเสียต่อสุขภาพจิต 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. พฤตกิรรมทช่ีวยในการใช้ชีวิตประจาํวันอย่างปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………. 
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ครังที 4  
กิจกรรมที 3 : การไม่ช่วยเหลือครอบครัว 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนักเรียนได้ผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนักเรียนสามารถ 

1. บอกความสําคญัของการอยู่ร่วมกนัในครอบครัวได้ 
2. บอกผลเสียของการไมช่ว่ยเหลือครอบครัวได้ 

วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัพดูคยุถึงบทบาทหน้าทีของแตล่ะคนในครอบครัว ความสําคญัของ 
การอยูร่่วมกนัในครอบครัว 
ขันกิจกรรม 

1. แบง่กลุม่นกัเรียนเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน 
2. ครูอธิบายกตกิาการทํากิจกรรมให้นกัเรียนฟัง  

2.1 ให้นกัเรียนทํารายงานเรือง”การอยูร่่วมกนัในครอบครัว” 1 เลม่ ภายในเวลา 30 นาที  
2.2 ในการทํารายงานให้นกัเรียนใช้อปุกรณ์จากสว่นกลางเทา่นนั 
2.3 ในการนําอปุกรณ์จากสว่นกลางไปใช้ต้องมีข้อแลกเปลียน ดงันี 

กระดาษ A4     1  แผน่  = การวิงรอบอาคาร   2  รอบ 
ปากกา   1  ด้าม  = กระโดดตบ 50 ครัง 
กระดาษปก   1  คู ่ = ซิทอพั  30 ครัง 
ใบความรู้  1  ใบ  =  ลกุนงั 50 ครัง / วิดพืน 20 ครัง 
กระดาษกาวหุ้มขอบ   = ร้องเพลงชาต ิ1 รอบ 
สีเมจิก ( ให้ยืม )   = พืนที : ปันจิงหรีด 5 รอบ  
ลิควิด / ยางลบ ( ให้ยืม )  =  1 ครัง : ร้องเพลง 1 ท่อน 
ลวดเย็บกระดาษ   =  เดนิทา่เป็ด  1 รอบศาลา 

3. ให้คะแนน จากเนือหา รูปเล่ม และความสะอาดของบริเวณสถานทีปฏิบตัิ 
ขันสรุป 

1. ชว่ยกนัสรุปเกียวกบัสาระจากรายงานเรือง “การอยู่ร่วมกนัในครอบครัว” 
2. อภิปรายเปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกแตล่ะคนในกลุ่มวา่เหมือนกบับคุคลใดในครอบครัว 
3. อภิปรายผลเสียทีเกิดขนึหากนกัเรียนไมทํ่าหน้าทีของตนเองในครอบครัวและไมช่ว่ยเหลือ

ครอบครัว  
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การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
2. การตอบคําถามแสดงความคดิเห็น 

สือกิจกรรม 
1. กระดาษ A4     5. กระดาษกาวหุ้มขอบ  
2. ปากกา   6. สีเมจิก 
3. กระดาษปก   7. ลิควิด / ยางลบ    
4. ใบความรู้  8. ลวดเย็บกระดาษ 

สาระสาํคัญ 
การเป็นสมาชิกในครอบครัว ถือว่าเป็นการอยู่ในสงัคมสงัคมหนึง ทุกคนในครอบครัว 

ต้องรู้บทบาทหน้าทีของตนเอง และปฏิบตัิตามบทบาทหน้าทีเพือให้เกิดความสุขในครอบครัว  ซึง
การทีครอบครัวจะเป็นสุขได้ในบทบาทของการเป็นสมาชิกทีดีในบทบาทของนกัเรียนต้องปฏิบตัิ
ดงันี 

1. รัก เคารพ และมีความกตญั ตูอ่บดิา มารดา   
2. รักการเรียน เมืออยูใ่นวยัเรียน  
3. ไมป่ระพฤตตินให้เป็นทีเดือดร้อนแก่ครอบครัว เชน่ ลกัขโมย มวัสมุ แตง่กายไมส่ภุาพ ขดักบั

วฒันธรรมประเพณีไทย หนีโรงเรียนไมเ่ข้าเรียน เลน่การพนนั เป็นต้น 
4. ใช้จา่ยอย่างประหยดั ไมส่รุุ่ยสรุ่าย  
5. ขยนัหมนัเพียรทํางานในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย  
6. เห็นความสําคญัของบิดามารดา ไมล่บหลูด่หูมิน ให้ระลกึวา่ทา่นเป็นบคุคลทีหวงัดีและรัก

เราทีสดุ 
7. ระมดัระวงัในการป้องกนัอบุตัภิยัภายในบ้าน เชน่ ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จดุธูปเทียนบชูา

พระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น 
8. ปรึกษาหารือและแสดงความคดิเห็นร่วมกนั  

พฤติกรรมการไมช่ว่ยเหลือครอบครัวได้แก่ 
1. ไมช่ว่ยทํางานบ้าน 
2. ไมด่แูลความสะอาดของใช้ส่วนตวัของตนเอง 
3. ไมป่ระหยดันํา ไฟฟ้า และเงิน 
4. ไมเ่ชือฟังคําสงัสอนของบดิา มารดา 
5. โกหกพ่อแม่ 
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เปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกกลุ่มในกิจกรรมกับบุคคลในครอบครัว 
1. นกัเรียนคนทีมารับอปุกรณ์และต้องทําตามเงือนไขจงึได้อปุกรณ์ไป เปรียบเสมือนพ่อแมที่

ทํางานหนกัเพือแลกกบัรายได้ในครอบครัว 
2. นกัเรียนทีทําหน้าทีทํารายงานเปรียบได้กบัลกูๆทีมีหน้าทีเรียนหนงัสือ  
3. อปุกรณ์ทีให้ยืมเปรียบเสมือนกบันํา ไฟฟ้า ทีนกัเรียนนํามาใช้ลว่งหน้าและต้องจา่ยเงิน

ภายหลงั ยิงใช้มากต้องจา่ยมาก เหมือนอปุกรณ์ทีให้ยืม หากยืมบอ่ยก็ต้องแลกกบัเงือนไข
บอ่ย ต้องเหนือยมากขนึ 

4. สถานทีในการทํากิจกรรมเปรียบเสมือนบ้านของนกัเรียนต้องดแูลให้สะอาด  
 
ข้อคิดจากกิจกรรม 

1. จากกิจกรรมคนทีรับบทบาทเป็นลกูต้องตงัใจทํางานให้สําเร็จโดยรับอปุกรณ์ทีพอ่แมห่ามา 
ได้ด้วยความเหน็ดเหนือย หากทําไมสํ่าเร็จก็เทา่กบัพอ่แมทํ่างานไปโดยเปลา่ประโยชน์และเทา่กบั
การทีเพือนต้องแลกกบัเงือนไข เหนือยอยา่งไร้คา่ 

2. อปุกรณ์ทีให้ยืม เชน่ ยางลบหรือลิควิด ถ้านกัเรียนทํางานผิดบอ่ย ต้องลบบอ่ย เพือนคนทีไป 
ยืมอปุกรณ์มาก็ต้องเหนือยบอ่ยขนึ หรือสีเมจิก หากนกัเรียนตกแตง่มากเกิน เพือนทีไปรับสีมาก็ต้อง
เหนือยมากขนึ ดงันนัในการทําสิงใดต้องระมดัระวงัไมใ่ห้ผิดพลาดบอ่ยหรือบางสิงควรใช้เทา่ทีจําเป็น
ไมฟุ่่ มเฟือย 

3. ในการทํากิจกรรมนกัเรียนต้องคํานงึถึงความสะอาดของสถานทีด้วย หากสกปรกจะถกูหกั 
คะแนนทงักลุม่ ซงึสถานทีนีเปรียบเสมือนบ้านของนกัเรียน ทกุคนต้องชว่ยกนัดแูลความสะอาดไมใ่ช่
ปลอ่ยให้เป็นหน้าทีใครคนใดคนหนงึ ดงันนัเมือเพือนคนอืนๆทํากิจกรรมอยู่คนทีวา่งต้องชว่ยกนัทํา
ความสะอาดเพือให้งานทกุอยา่งเสร็จตามเวลาทีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129 
 

สัปดาห์ท ี5  
กิจกรรมที 4 : การไม่รักษาสาธารณะสมบัติ 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ  

1. บอกผลเสียของการไมรั่กษาสาธารณะสมบตัิได้ 
2. บอกวิธีดแูล ,บํารุงรักษา สมบตัสิว่นรวมในโรงเรียนได้ 

 

วิธีดาํเนินการ (กิจกรรมสมบัตขิองเรา) 
ขันนํา 

1. แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุ่ม 3 กลุม่ กลุม่ละ 10 คน 
2. ให้แตล่ะกลุม่จบัฉลากสร้างงานตามทีจบัได้ ได้แก่ พระนครคีรี  พระราชวงัวงับ้านปืน และ 

พระราชวงัมฤคทายวนั โดยมีสมดุข้อความแนะนําสถานทีให้ทราบ 
ขันกิจกรรม 

1. ให้แตล่ะกลุม่เยียมชมงานของกลุม่เพือน 
2. ให้นกัเรียนบางคนทีครูได้นดัหมายไว้สร้างความเสียหายบางสว่นให้ชินงานของกลุม่เพือน 

และขีดเขียนลงในสมดุแนะนําสถานที เป็นต้น  
3. ให้แตล่ะกลุม่กลบัไปทีงานของตน ตรวจดคูวามเสียหายของงานและซอ่มแซมให้เหมือนเดมิ 
4. อภิปรายความรู้สกึของการพบวา่สิงทีเราสร้างขนึมาถกูผู้ อืนทําลายให้เกิดความเสียหาย 

 

ขันสรุป 
ร่วมกนัสรุปผลเสียของการไมรั่กษาสาธารณะสมบตัิและแนวทางการรักษา 

 

การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
2. การตอบคําถามแสดงความคดิเห็น 

 

สือกิจกรรม 
1. ดนินํามนั     
2. กระดาษแข็ง   , กระดาษ A4  
3. ปากกาเมจิก 
4. วสัดธุรรมชาตใินบริเวณโรงเรียนเพือการตกแตง่ 
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สาระสาํคัญ 
 นอกจากสมบตัทีิเป็นของสว่นตวัแล้วในสงัคมยงัมีสมบตัิทีของสว่นรวมหรือทีเรียกว่า
สาธารณะสมบตัิ ซงึหมายถึงทกุคนในสงัคมเป็นเจ้าของร่วมกนั แตก็่ยงัมีบางคนทีคิดวา่ไมใ่ชข่องตน 
จงึมีพฤติกรรมในทางทําลายและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สว่นรวม ได้แก่ 

1. การขีดเขียนฝาผนงั 
2. การหกั ดงึ หรือ ฉีกสว่นตา่งๆของสาธารณะสมบตั ิ
3. การทิงขยะ / การไมรั่กษาความสะอาด 

ซงึพฤตกิรรมเหลา่นีก่อให้เกิดความเสียหายดงันี 
1. เกิดความไมส่มบรูณ์ของสาธารณะสมบตันินัๆ 
2. เกิดความสกปรกและเป็นภาพทีไมส่วยงาม ไมน่า่ด ูสําหรับผู้พบเห็น 
3. บคุคลรุ่นหลงัไมมี่โอกาสได้เห็นความสวยงามของสถานทีนนัๆ 
4. ผู้ อืนไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากสิงเหลา่นนัได้ 
5. อายกุารใช้งานของสิงเหลา่นนัลดน้อยลง 

 
ดงันนัทกุคนต้องชว่ยกนับํารุงรักษาสาธารณสมบตัเิหล่านนั ซงึมีอยู ่2 ประการ คือ 

1. ทํานบุํารุงรักษา ได้แก่ 
- การดแูลรักษาความสะอาด 
- การบริจาคเงินชว่ยซอ่มแซม 
- ใช้อยา่งระมดัระวงั ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย ใช้อย่างคุ้มคา่ เช่น การปิดนํา ปิดไฟฟ้า 

เมือเลิกใช้งาน 
2. ไมทํ่าลายหรือสร้างความเสียหายให้เกิดขนึ ได้แก่ 

- การไมนํ่าบางสว่นมาเป็นสมบตัขิองตน  
- การไมขี่ด เขียน หรือสร้างรอยทีไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพิมเติม เช่น การไม่ขีดเขียน

ฝาผนงั กําแพง ตา่งๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131 
 

สัปดาห์ท ี6  
กิจกรรมที 5 : การตรงต่อเวลา 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. บอกความสําคญัของการตรงตอ่เวลาได้ 
2. บอกประโยชน์ของการตรงตอ่เวลาได้ 
3. บอกผลเสียของการไมต่รงตอ่เวลาได้ 
4. วางแผนการทํากิจกรรมเพือให้เกิดความตรงตอ่เวลาได้ 

วิธีดาํเนินการ (อ้างถงึเหตุการณ์การไปทัศนศึกษา ทจัีงหวัดสุพรรณบุรี เมือ 3 สัปดาห์ก่อน) 
ขันนํา 

ครูพดูคยุกบันกัเรียนถึงภาพเหตกุารณ์การไปทศันศกึษาทีจงัหวดัสพุรรณบรีุ ก่อนทีจะมีการ 
ทํากิจกรรม 3 สปัดาห์ เกียวกบัการนดัหมายตามจดุตา่งๆ และนกัเรียนบางคนมาไมต่รงเวลานดั  
 
ขันกิจกรรม 

1. ให้นกัเรียนตอบคําถามในใบงานและรายงาน 
2. วิเคราะห์ร่วมกนัในหวัข้อ 

2.1 ความสําคญัของการตรงตอ่เวลา 
2.2 บริหารเวลาอยา่งไรจงึชว่ยให้ตรงตอ่เวลา 

ขันสรุป 
การนําเรืองการตรงตอ่เวลาไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

 
การประเมินผล 

1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
2. การตอบคําถามในใบงาน 
3. การแสดงความคดิเห็น 

 
สือกิจกรรม 

ใบงาน 
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สาระสาํคัญ 
การตรงต่อเวลา 
การตรงตอ่เวลา คือ การปฏิบตังิานหรือทําสิงใดได้สําเร็จตามเวลาทีกําหนดหรือแผนทีวางไว้ 
ผลเสียของการไม่ตรงตอ่เวลา ได้แก่ 
1. ทําให้การทํากิจกรรมตอ่ไปไมเ่ป็นไปตามทีวางแผนไว้ 
2. เกิดความรู้สกึทีไมดี่ตอ่กนัระหวา่งผู้ ทีเป็นฝ่ายรอผู้ ทีผิดเวลา 
3. ทําให้ขาดโอกาสบางอยา่งทีควรจะได้รับ ในชว่งเวลาทีเราทําหายไป 
4. เกิดผลเสียต่อการเรียน การทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวนั หากพฤติกรรมการไม่

ตรงตอ่เวลาเป็นไปอยา่งตอ่เนือง 
5. ผู้ อืนเกิดความไมเ่ชือถือหรือไว้วางใจให้รับผิดชอบงานใดๆ 
6. หากผลทีเกิดขนึเกียวข้องกบัสขุภาพก็จะเกิดการเจ็บป่วยได้ 
 

ประโยชน์ของการตรงตอ่เวลา คือ 
1. ชว่ยให้เราเป็นคนทีขยนัขนัแข็ง เอาการเอางาน  
2. ชว่ยให้มีความกระตือรือร้น รักทีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ ไมเ่ฉือยชา ทนัสมยั มีชีวิตชีวา 
3. สามารถจดัการกบังานหรือสิงทีผา่นเข้ามาได้อยา่งเป็นระเบียบ  
4. ทําให้เป็นคนทีประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวิต 
5. ชว่ยให้เป็นคนน่าเชือถือและผู้ อืนให้ความไว้วางใจแก่เรา  
6. ชว่ยให้เราสามารถจดัการกบัชีวิตของเราได้อยา่งราบรืนและมีความสขุ 
การตรงต่อเวลาเกิดจากการบริหารเวลาคือการรู้จกัวางแผนและจดัสรรเวลาในการทํางาน

อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามวนัเวลาทีกําหนด ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลานนั
สามารถทําได้โดยการทีเรารู้จกัแบง่เวลาให้เหมาะสมกบักิจกรรมตา่งๆเป็นการจดัระเบียบให้กบัชีวิต  

 
ระบบการบริหารเวลา 

    1.   การกําหนดความสําคญั (Set Priorities)  โดยใช้สญัลกัษณ์แทนดงันี 
              A =  งานทีมีความสําคญัต้องทําก่อน 
             B =  งานทีมีความสําคญัเช่นกนั แตร่องลงไป ถ้าหากวา่มีเวลาก็ควรทํา 
              C =  แม้ไมทํ่าขณะนีคงไมก่่อให้เกิดความเสียหาย 
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2.   วางแผน (Planning)  คือ  การตระเตรียมการสําหรับปฏิบตังิานตามแผน  การวางแผนมี
ความยากง่ายสลบัซบัซ้อนแตกตา่งกนัตามขอบขา่ยของงานทีจะปฏิบตัิ อาจทําในรูปแบบของตาราง
ปฏิบตังิาน 
     3.   การปฏิบตัติามตารางเวลาหรือแผนทีกําหนด (Projecting Schedule Time)   

 

 
กลยุทธ์การบริหารเวลา 
        -  ทบทวนดวูา่เสียเวลาไปกบังานนนัมากเพียงใด คุ้มคา่กบัเวลาทีเสียไปหรือไม่ 
        -  งานทีต้องยืมอปุกรณ์ผู้ อืนทํา ให้รีบทํางานชินนนัก่อน 
        -  ชว่งเวลาทีมีความสดชืน ขอให้ปฏิบตังิานทีมีความยุง่ยากในชว่งนนั 
        -  การรับโทรศพัท์  ควรพดูให้สนั กระทดัรัด ชดัเจน และได้ใจความสมบรูณ์ 
        -  อยา่ลงัเลในการตดัสินใจ 
        -  ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากทีสดุ 
        -  หากต้องการขอข้อมลูจากผู้ อืน ควรขอข้อมลูไว้ก่อนแม้วา่จะไมถ่ึงเวลาก็ตาม 
        -  งานใดทีต้องปฏิบตัใิช้สมาธิมาก ๆ ควรกระทําชว่งเวลาทีมีความพร้อมทีสดุ            
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ใบงาน 
 

  จากเหตุการณ์การไปทัศนศึกษา ทจัีงหวัดสุพรรณบุรี ให้นักเรียนตอบคาํถามต่อไปนี 
1. บอกผลเสียทีเกิดขนึจากการทีมีคนมาไมต่รงเวลาในการนดัหมาย ในแตล่ะครัง 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...........................…..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………. 

2. หากในวนัทีไปทศันศกึษา นกัเรียนทกุคนตรงตอ่เวลาในแตล่ะครังของการนดัหมาย นกัเรียน
คดิว่าจะเกิดประโยชน์ หรือผลดี อยา่งไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
นกัเรียนคดิวา่การตรงตอ่เวลามีความสําคญักบัชีวิตประจําวนัอยา่งไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………..……………………. 

3. ถ้ามีงานให้นกัเรียนต้องสง่ครู 3 อยา่ง นกัเรียนจะมีวิธีการวางแผนการทํางานอยา่งไร ให้
สามารถสง่ครูได้ทนัเวลาทีกําหนดทงั 3 ชิน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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สัปดาห์ท ี7 
กิจกรรมที 6  :  ความรับผิดชอบต่อหน้าที 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. บอกความสําคญัของการรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้ 
2. บอกผลดีของการรับผิดชอบตอ่หน้าทีทีได้รับมอบหมายได้ 
3. บอกผลเสียของการไมรั่บผิดชอบตอ่หน้าทีทีได้รับมอบหมายได้ 

 

วิธีดาํเนินการ ( กิจกรรมวิศวกรน้อย ) 
ขันนํา 

1. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ออกเป็นออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน 
2. ครูชีแจงบทบาทหน้าทีทีนกัเรียนต้องปฏิบตัใินกิจกรรมครังนี 

ขันกิจกรรม  
1. ตวัแทนกลุม่รับเอกสารคําสงัและอปุกรณ์ ไปปฏิบตัหิน้าทีกลุม่ของตน 
2. ให้แตล่ะกลุม่ตอบคําถามในใบงาน 
3. แตล่ะกลุม่นําเสนอผลงาน 
4. ร่วมกนัอภิปราย 

ขันสรุป 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป เพือให้ได้แนวคิดถึงการอยูร่่วมกนั การมีความสนใจ และ 

เข้าใจเกียวกบัหน้าทีทีได้รับมอบหมายและปฏิบตัด้ิวยความรับผิดชอบอย่างดี ไมทํ่าแบบขอไปที
เพือให้งานสําเร็จเทา่นนั แตต้่องทําได้อย่างดี มีความเรียบร้อย บรรลวุตัถปุระสงค์ 
 

การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบตักิิจกรรม 
2. การตอบคําถามในใบงาน 
3. การตอบคําถามแสดงความคดิเห็น 

สือกิจกรรม 
1. กระดาษ 
2. ใบคําสงั 
3. ใบงาน 
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สาระสาํคัญ 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การรู้จักหน้าทีทีตนต้องกระทํา ปฏิบัติหน้าทีทีได้รับ

มอบหมายให้สําเร็จอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจและตงัใจยึดมนัในกฎเกณฑ์  ตรงต่อ
เวลา มีความมุง่มนัในการปฏิบตัิหน้าทีการงานให้บรรลผุลสําเร็จตามความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อตอ่
อุปสรรค และยอมรับผลทีเกิดขึนทงัทีดีและไม่ดี และนําผลทีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิงขึนทงัต่อ
ตนเองและสงัคม ซึงหน้าทีทีนกัเรียนต้องรับผิดชอบและจําเป็นสําหรับนกัเรียน ต้องประพฤติปฏิบตั ิ
คือ 

1. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  หมายถึง การรักษาป้องกนัตนเองให้ปลอดภยัจาก 
อันตราย โรคภัยไข้เจ็บ รักษาร่างกายให้แข็งแรง บังคบัควบคุมจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ ละเว้นความชวั รู้จกัประมาณการใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานะ จดัหา
เครืองอปุโภคทีเหมาะสม 

2. ความรับผิดชอบตอ่การศกึษาเลา่เรียน หมายถึง การทีนกัเรียนศกึษาเลา่เรียน 
จนประสบความสําเร็จตามความมุง่หมาย ด้วยความขยนัหมนัเพียร อดทน เข้าห้องเรียน และส่งงาน
ทีได้รับมอบหมายตรงตามเวลา เมือมีปัญหาหรือไมเ่ข้าใจบทเรียนก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้ถกูต้อง 

3. ความรับผิดชอบตอ่งานทีได้รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบตัหิน้าทีทีได้รับ 
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่ ขยันหมันเพียร อดทนต่อสู้  อุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ มีความละเอียด 
รอบคอบ ซือสตัย์ ตรงตอ่เวลา ไม่ละเลยทอดทิงหรือหลีกเลียง พยายามปรับปรุงการงานของตนให้ดี
ยิงขนึ รู้จกัวางแผนงานและป้องกนัความบกพร่องเสือมเสียในงานทีตนรับผิดชอบ 

4. ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว หมายถึง การทีนกัเรียนตงัใจชว่ยเหลืองานตา่งๆ 
ภายในบ้าน เพือแบ่งเบาภาระซึงกันและกนัตามความสามารถของตน รู้จกัแสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบตัติน เพือความสขุ และชือเสียงของครอบครัว และให้พ่อแม่รับทราบปัญหาของตนทกุเรือง ช่วย
ครอบครัวประหยดัไฟฟ้า อาหาร สิงของเครืองใช้ภายในบ้าน และอืนๆ 

5. ความรับผิดชอบตอ่โรงเรียน หมายถึง การทีนกัเรียนมี สว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ 
ของโรงเรียน รักษาผลประโยชน์ เกียรติยศชือเสียงของโรงเรียน ช่วยกันรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน ไม่ขีดเขียนผนังห้องเรียน ห้องนํา ห้องส้วม แต่งเครืองแบบนกัเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะ
วิวาทกับนกัเรียนโรงเรียนอืน เมือโรงเรียนต้องการความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ตามความสนใจและความสามารถของตน เพือสร้าง
ชือเสียงให้แก่โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137 
 

ใบคาํสัง 
   
 ให้กลุม่เป็นบริษัททีได้รับมอบหมายให้ผลิตเรือ เครืองบิน และจรวด ให้ได้อยา่งน้อยอยา่งละ 
5 ลํา ภายใน 15 นาที โดยเลือกปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ข้อใด ข้อหนงึ จากการตกลงกนัของสมาชิก
ในกลุม่ ดงันี 
 
 วตัถปุระสงค์ที 1   ผลิตเรือ  5  ลํา 
     ผลิตเครืองบนิ 7  ลํา 
     ผลิตจรวด 6  ลํา 
 หรือ 
 วตัถปุระสงค์ที 2   ผลิตเรือ  7  ลํา 
     ผลิตเครืองบนิ 6  ลํา 
     ผลิตจรวด 5  ลํา 
 
 
เงือนไข 

1. ขณะปฏิบตัิกิจกรรมห้ามลกุจากทีเว้นแตไ่ด้รับการมอบหมายจากกลุม่ 
2. ใช้เวลา 20 นาที  ในการปฏิบตักิิจกรรม จากนนัอภิปรายกลุม่เพือหาข้อสรุปเพือตอบคําถาม

ในใบงานและเตรียมนําเสนอตอ่เพือนๆ 
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ใบงาน 
ให้นักเรียนช่วยกันตอบคาํถามต่อไปนี 
1. กลุม่เลือกปฏิบตัิตามจดุประสงค์ใด เพราะเหตใุด ผลการปฏิบตังิานเป็นอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. นกัเรียนมีการมอบหมายงานกนัอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์การแบง่งาน 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……. 

3. สิงสําคญัทีทําให้งานสําเร็จ บรรลเุป้าหมายมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………….. 

4. หน้าทีและความรับผิดชอบของนกัเรียนในบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และบทบาทของ
การเป็นนกัเรียนมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………. 
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สัปดาห์ท ี8 
กิจกรรมที 7 : การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ของสังคม 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ  

1. บอกความสําคญัและความจําเป็นของการมีกฎเกณฑ์ในสงัคมได้ 
2. บอกผลดีของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสงัคมและผลเสียของการไม่ปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์

ของสงัคมได้ 
 

วิธีดาํเนินการ ( กิจกรรมจัตุรัสมหัศจรรย์ ) 
ขันนํา 

1. แบง่สมาชิกออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
2. ให้สมาชิกนงัเป็นกลุม่ โดยนงัหา่งจากกลุม่อืนๆ พอสมควร 

ขันกิจกรรม 
1. แจกซองจดหมายซงึบรรจชุินสว่นของรูปสีเหลียมจตัรัุสให้กบัสมาชิกแตล่ะคน คนละ 1 ซอง 
2. ให้แตล่ะคนตอ่ชินสว่นของตนเองให้เป็นรูปสีเหลียมจตัรัุส ( ชินสว่นภายในซองจะถกู 

สบัเปลียนกันไว้ และจะต่อเป็นรูปสีเหลียมจัตรัุสได้อย่างสมบูรณ์ เมือมีการแลกเปลียนชินส่วนกัน
ระหวา่งสมาชิกในกลุม่) 

3. งานของกลุม่คือ ต้องชว่ยกนัตอ่รูปสีเหลียมจตัรัุสให้ได้เป็นสีเหลียมจตัรัุสทีสมบรูณ์ทกุรูป  
และต้องมีสีเหลียมจตัรัุสวางอยูห่น้าสมาชิกคนละ 1 รูป 

ในการทํางานครังนี มีกตกิา คือ 
ห้ามสมาชิกทกุคนพดูคยุกนัและลกุออกจากที 
ห้ามขอหรือแสดงอาการ หรือสง่สญัญาณใดๆ ทีเป็นการขอชินสว่นจากผู้ อืน 
อนญุาตให้ยืนชินสว่นของตนให้ผู้ อืนได้ 
ห้ามหยิบชินสว่นของผู้ อืนมาเป็นของตน นอกจากเจ้าของเป็นผู้ให้ 

4. แตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายตอบข้อคําถามในใบงาน 
 

ขันสรุป 
 สรุปถึงพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม ว่า ถึงแม้จะมีกฎ ระเบียบ กติกา ตา่งๆ แตก็่มีสมาชิก
บางคนทีฝ่าฝืน เชน่ห้ามพดูกนั ก็มีสมาชิกบางคนแอบกระซิบหรือพดูกนั และผลเสียของการไม่
ปฏิบตัหิรือหลีกเลียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ในสงัคมทีทําให้เกิดความวุน่วาย 
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การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
2. การแสดงความคดิเห็น 
3. การตอบคําถามในใบงาน 

 
 สือกิจกรรม 

1. ชินสว่นทงัหมดของรูปสีเหลียมจตัรัุสทงั 5 รูป จํานวน 6 ชดุ 
2. ซองจดหมายสําหรับใสช่ินสว่น 
3. ใบงาน 

 
สาระสาํคัญ 
 ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม ทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพในการทําสิงๆตา่งเทา่เทียมกนั แตห่ากไม่
มีกฎเกณฑ์ทีเป็นกลางมากําหนดขอบเขตพฤติกรรมของแตล่ะคนไว้ คนในสงัคมก็จะทําตามความ
ต้องการของตนโดยไมส่นใจวา่พฤตกิรรมนนัอาจจะไปกระทบกระเทือนและสร้างความเดือดร้อน
ให้กบัผู้ อืนได้ ดงันนัจงึจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ตา่งๆมาควบคมุพฤตกิรรมของคนในสงัคมไว้ เพือ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดความวุน่วาย การกระทบกระทงักนัขนึซึงจะนํามาซงึความเดือดร้อนของคนใน
สว่นรวม 

แตถ่ึงกระนนัก็ยงัมีบางคนทีแอบฝ่าฝืนกฎ จงึทําให้เกิดความวุน่วาย  และเกิดผลเสียกบัตวั
ผู้ ฝ่าฝืนเอง ดงันนัเราจําเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ ทีมีระเบียบวินยั ปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อตกลงทีวางไว้ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมทีสงัคมจดัขนึ เพือทีจะได้ชว่ยให้สามารถใช้
ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ  

กฎเกณฑ์ในสงัคมทีเกียวข้องกบัเราได้แก่ 
1. กฎหมาย 
2. กฎระเบียบในโรงเรียน 
3. มารยาทในสงัคม 
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5. กฎเกณฑ์ในครอบครัวทีกําหนดขนึ 
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ใบงาน 
 

1. ทําไมบางครังการทํางานหรือทํากิจกรรมตา่งๆ ต้องมีกตกิาให้สมาชิกปฏิบตัติาม 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………. 
 

2. เมือทกุคนเคารพตอ่กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั จะเกิดผลดีอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………. 
 

3. การอยูร่่วมกนัในสงัคมมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างทีเกียวข้องกบันกัเรียน 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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สัปดาห์ท ี9  
กิจกรรมที 8 : ความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. บอกผลดีของการทํางานด้วยตนเองโดยไมย่่อท้อตอ่อปุสรรคได้ 
2. บอกผลเสียของการไมมี่ความเพียรพยายามในการทํางานได้ 

 
วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

1. แบง่นกัเรียนออกเป็น 3  กลุม่ กลุม่ละ 10 คน 
2. ครูชีแจงกติกาในการทํากิจกรรมให้นกัเรียนเข้าใจ 

 
ขันกิจกรรม 

1. ครูมอบหมายให้ทงั 2 กลุม่ หาวิธีตกันําให้เตม็ถงั โดยใช้อปุกรณ์ทีมีอยูใ่นกลุม่เทา่นนั 
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายตามใบงาน 

 
ขันสรุป 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป เพือให้ได้แนวคิดทีวา่ความเพียรปฏิบตังิานด้วยความตงัใจ 
ชว่ยกนัแก้ปัญหา เพือเอาชนะอปุสรรค สง่ผลให้งานประสบความสําเร็จ 
 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการทํางาน 
2. การตอบคําถามแสดงคดิคิดเห็นในใบงาน 

 
สือกิจกรรม 

1. ถงันําเจาะรู   
2. ใบคําสงั   
3. ใบงาน 
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สาระสาํคัญ 
 
 การปฏิบตังิาน การเรียน หรือทําสิงใดก็ตามหากทําด้วยความตงัใจจริง ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค 
ไมย่อมแพ้อะไรง่ายๆ ใจจดจ่อตอ่งาน ร่วมกนัแก้ปัญหา เพือเอาชนะอปุสรรค สง่ผลให้การปฏิบตัิตน
ของนกัเรียนประสบผลสําเร็จ เป็นไปตามต้องการ การประพฤติปฏิบตัทีิแสดงวา่มีความเพียร
พยายามไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค คือ 

1. มีความตงัใจประพฤติและปฏิบตัิ 
2. มีความอดทนประพฤตแิละปฏิบตัจินสําเร็จ บรรลวุตัถปุระสงค์ของงาน 
3. มีใจจดจอ่อยูก่บัการปฏิบตัิ ไมล่ะทิง 
4. มีความพยายามในการแก้ปัญหา เพือให้ประสบความสําเร็จ 
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ใบคาํสัง 
  

มอบหมายให้แตล่ะกลุม่ ตกันําให้เตม็ถงัโดยใช้อปุกรณ์คือ กระป๋องตกันํา  2 ใบ และ
อปุกรณ์ทีมีอยู่ในตวัของสมาชิกแตล่ะคนได้ โดยมีกติกาดงันี คือ 

1. ถงันําอยู่หา่งจากแหลง่นําประมาณ  3 เมตร 
2. กําหนดเวลาในการตกันํา 10 นาที 
3. สมาชิกทกุคนต้องมีสว่นร่วม 
4. นําล้นถงัถือวา่ทํางานสําเร็จ 
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ใบงาน 
 

คาํสัง : ให้นักเรียนตอบคาํถามต่อไปนี 
1. ปัญหา / อปุสรรคของงานชินนีคืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. นกัเรียนใช้วิธีการใดจงึจะชนะอปุสรรคนีได้ และทําอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. นกัเรียนคดิวา่สิงสําคญัทีทําให้งานประสบความสําเร็จมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. จากคณุสมบตัข้ิอ 3 นกัเรียนคดิว่านําไปใช้กบัตนเองในกิจกรรมอะไรบ้างและทําอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. นกัเรียนมีสว่นรับผิดชอบในการทํางานและได้แสดงออกถึงลกัษณะดงัตอ่ไปนีอยา่งไร 
( บทบาทของนกัเรียนขณะทํากิจกรรม) 
1. การชว่ยเหลือกนัและกนั 

…………………………………………………………………………………………... 
2. ความเสียสละ 

………….………………………………………………………………………………... 
3. การวางแผนการทํางาน 

…………………………….……………………………………………………………… 
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สัปดาห์ท ี10  

กิจกรรมที 9 : ค้นหาแม่แบบ 
 
วัตถุประสงค์ 

เมือนกัเรียนได้ผา่นการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 
1. ระบคุณุลกัษณะของแมแ่บบทีดีได้ 
2. บอกแนวทางในการหาแมแ่บบทีควรนํามาเป็นแบบอยา่งความประพฤตไิด้ 

 
วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

ครูและนกัเรียนพดูคยุกนัถึงบคุคลทีนกัเรียนชืนชอบ หรือคนทีเป็นต้นแบบทีนกัเรียน 
อยากเลียนแบบหรืออยากเป็นแบบบคุคลผู้นนั 
 
ขันกิจกรรม 

1. ให้นกัเรียนหาแมแ่บบทีประสบความสําเร็จหรือได้รับการยอมรับจากสงัคมในด้านตา่งๆ 
2. ตอบคําถามในใบงาน 
3. ร่วมกนัอภิปรายถึงคณุลกัษณะของความมีวินยัในตนเองทีแมแ่บบส่วนใหญ่มีเหมือนกนั 

 
ขันสรุป 
 แมแ่บบทีดีควรมีคณุสมบตัเิป็นอยา่งไร 
 
การประเมินผล 

1. การหาแมแ่บบ 
2. การวิเคราะห์ในใบงาน 

 
สือกิจกรรม 

ใบงาน 
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สาระสาํคัญ 
แมแ่บบหรือตวัแบบ หมายถึง สิงทีเป็นแบบอยา่งทีถือเป็นบรรทดัฐาน เป็นแบบ หรือเป็น

แนวทางในการเปรียบเทียบและเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบ และสิงทีจะเป็นแมแ่บบทีดีต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี 

1. ประสบความสําเร็จในการเรียน หรือการทํางาน ในหน้าทีของตน 
2. ได้รับการยอมรับจากสงัคมวา่มีความประพฤตดีิ เป็นคนดี 
3. มีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของพฤติกรรมทีต้องการเลียนแบบ 
4. สขุภาพร่างกาย และสขุภาพจิตดี 
บคุคลทีเด็กเลียนแบบ 
บคุคลทีเดก็เลียนแบบนนัจะเริมต้นจากคนทีใกล้ชิดทีสดุ แล้วคอ่ยๆ หา่งออกไปจากตวั 

เดก็ตามพฒันาการทางสงัคมของเขา ซงึสามารถแบง่ออกได้ดงันี 
1. เลียนแบบจากพอ่แมแ่ละครู ในชว่งทีเดก็เริมเลียนแบบนนัเริมต้นจากคนทีใกล้ชิด 

ทีสดุ คือ พอ่แม ่ซงึหมายถึงผู้ปกครองและผู้ ทีเลียงดเูดก็แทนพอ่แมเ่มือเดก็เตบิโตขนึ  
2. เลียนแบบจากตวัแบบทีเดก็ชอบ จะต้องเป็นตวัแบบทีก่อให้เกิดความพอใจแก่เดก็ 

อาจเป็นเพือนและบคุคลแวดล้อมเขาอยู ่
 3.   เลียนแบบจากตวัแบบทีตรงกบัความสนใจ  
 4.   เลียนแบบผู้ ทีกล้าหาญกวา่ไมว่า่จะเป็นเดก็หญิงหรือเดก็ชายก็ตาม ยอ่มจะมีผู้ ทีกล้า 

หาญทีตนยกย่อง และพอใจจะเลียนแบบตามผู้กล้าหาญของตน ตวัแบบอาจมาจากเรืองจริงหรือไม่
จริงก็ได้ตวัแบบของเด็กมกัได้แก่ บคุคลทีอายมุากกว่า 

5.  เลียนแบบจากตวัละคร ซงึเป็นตวัละครในนิยายในภาพยนตร์ หรือโทรทศัน์ เป็นต้น  
แนวทางในการเลือกแมแ่บบ คือ 
1. แมแ่บบนนัต้องมีคณุสมบตัติามทีเราต้องการเลียนแบบชดัเจน 
2. พฤติกรรมทีแมแ่บบกระทํานนัมีความชดัเจนและแสดงออกอยา่งสมําเสมอ 
3. เป็นบคุคลทีผู้ เลียนแบบรู้สกึดีหรือชืนชอบ 
4. พฤติกรรมทีแมแ่บบแสดงออกมาต้องไมซ่บัซ้อนจนเลียนแบบได้ยาก 
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ใบงาน 
ให้นกัเรียนหาแมแ่บบทีประสบความสําเร็จหรือได้รับการยอมรับจากสงัคมทีนกัเรียนชืนชอบ 

โดยเลือกจากหวัข้อตอ่ไปนีมา 1 ข้อ แล้วตอบคําถามด้านลา่ง (เลือกได้ข้อละ 5 คนเทา่นนั) 
ก. ผู้ มีสขุภาพดี  / ผิวพรรณดี 
ข. ผู้ ทีได้รับการยอมรับวา่เป็นทีรักของครอบครัว / ชว่ยเหลือครอบครัว 
ค. ผู้ ทีประสบความสําเร็จด้านการเรียน 
ง. ผู้ ทีประสบความสําเร็จด้านการงาน (งานทีนกัเรียนอยากเป็นในอนาคต)  

ระบ…ุ…………………………………………………………………………….. 
จ. ผู้ ทีได้ชือวา่เป็นทีนา่เชือถือในสงัคม พดูอะไรออกไปใครๆก็ยอมรับ 
ฉ. เป็นนกักีฬาทีเก่ง (ให้ระบกีุฬาทีนกัเรียนชอบ) 

 
1. ข้อทีเลือกคือ  

…………………………………………………………………………………… 
2. มีใครบ้างทีประสบความสําเร็จหรือได้รับการยอมรับในข้อ 1  

2.1…………………………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………………………
2.3…………………………………………………………………………………………
2.4.………………………………………………………………………………………..
2.5………………………………………………………………………………………… 

3. จากข้อ 2 แมแ่บบทีนกัเรียนเลือกมาแตล่ะคนมีเคล็ดลบัอะไรบ้างทีทําให้ตนเองได้รับการ
ยอมรับหรือประสบความสําเร็จในเรืองนนั ๆ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

4. จากเคล็ดลบัดงักล่าวของแม่แบบแตล่ะคนมีคณุสมบตัิใดบ้างทีเกียวกับความมีวินยัใน
ตนเอง 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..………………..… 
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สัปดาห์ท ี11 
กิจกรรมที 10  : วิเคราะห์และเลือกแม่แบบ 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลกัเกณฑ์ในการเลือกบคุคลทีควรเป็นแมแ่บบให้กบัตนเองได้ 
2. เลือกแมแ่บบด้านความมีวินยัในตนเองได้ด้วยตนเอง 

วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

พดูคยุถึงแนวทางในการพิจารณาวา่จะเลือกใครมาเป็นแมแ่บบให้กบัตนเองดี 
ขันกิจกรรม 

1. ให้นกัเรียนเลือกแม่แบบทีนกัเรียนอยากเลียนแบบและคิดว่าเหมาะสมกบันกัเรียนมากทีสุด
มา 1 คน (เลือกจากกิจกรรมที 9 ) 

2. ตอบคําถามในใบงาน และ รายงานให้เพือนและครูทราบ 
ขันสรุป 

แนวทางในการวิเคราะห์แมแ่บบเพือเลือกมาเป็นแบบในการเลียนแบบ 
การประเมินผล 
 ผลการดําเนินการจากใบงาน 
สือกิจกรรม 

ใบงาน 
สาระสาํคัญ 

พฤติกรรมของบคุคลเกิดจากการปะทะสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและสิงแวดล้อม โดยทีมนษุย์
จะเลียนแบบตวัแบบ โดยอาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมของตวัแบบรวมถึงการสงัเกตการณ์ตอบสนอง
และปฏิกิริยาตา่งๆ ของตวัแบบ ซงึมีเกณฑ์ในการเลือกแมแ่บบ ให้พิจารณาสิงเหลา่นีประกอบ 

1. เป็นใคร   
2. สภาพแวดล้อมของแมแ่บบเป็นอยา่งไร 
3. ผลทีเกิดขนึจากการกระทําของแมแ่บบ  
4. คําบอกกลา่วเกียวกบัแมแ่บบ  
5. ความนา่เชือถือของแมแ่บบ  
6. ความมีชือเสียงของแมแ่บบ  
7. ความสําเร็จของแมแ่บบ 
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ใบงาน 
1. แมแ่บบทีนกัเรียนเลือกคือ……………………………………………………………. 
2. เหตใุดจงึเลือกบคุคลในข้อ 1 มาเป็นตวัแบบเพือเลียนแบบพฤตกิรรม 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. นกัเรียนมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพือเลือกเป็นแมแ่บบอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. แมแ่บบทีนกัเรียนเลือกมานนัมีคณุสมบตัด้ิานความมีวินยัในตนเองอะไรบ้างทีชว่ยให้เขา
ประสบความสําเร็จในสิงทีเขาเป็นอยู่ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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สัปดาห์ท ี12  
กิจกรรมที 11 : การประยุกต์คุณลักษณะของแม่แบบให้เหมาะสมกับตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. บอกลกัษณะนิสยัของตนเองได้ 
2. นําคณุลกัษณะทีเหมาะสมด้านความมีวินยัในตนเองของแมแ่บบมาประยกุต์ให้

เหมาะสมกบัตนเองได้ 
วิธีดาํเนินการ (กิจกรรมกระจกเงา) 
ขันนํา 

1. พดูคยุถึงลกัษณะนิสยัด้านตา่งๆของนกัเรียนแตล่ะคนว่าเป็นอยา่งไรกนับ้าง 
2. ให้นกัเรียนนงัล้อมวงเป็นวงกลม 

ขันกิจกรรม 
1. ให้นกัเรียนเขียนลกัษณะนิสยัของตนเองในด้านตา่งๆตามความคิดของตนลงในใบงาน

ที 1 (ชอ่ง A) 
2. สง่ใบงานของตนไปทางซ้ายให้เพือนเขียนลกัษณะนิสยัของนกัเรียนทีเพือนทราบลงใน

ใบงานของนกัเรียน (ชอ่งB) 
3. เวียนตอ่ไปเรือยๆจนใบงานกลบัมาอยู่ทีตวันกัเรียนอีกครัง 
4. พิจารณาลกัษณะนิสยัด้านตา่งๆของตนตามความคดิของตนกบัตามความคิดเห็นของ

เพือน 
5. นําใบงานของกิจกรรมที 10 ของนกัเรียนคืนและให้นกัเรียนพิจารณาเลือกแมแ่บบทีมี

คณุสมบตัด้ิานความมีวินยัในตนเองทีนกัเรียนจะนํามาเป็นแมแ่บบของนกัเรียน 1 คน 
6. เปรียบเทียบคณุสมบตัขิองตนและแมแ่บบทีเลือกตามใบงานที 2 

 
ขันสรุป 
 อภิปรายความเป็นไปได้ในการนําพฤตกิรรมด้านความมีวินยัในตนเองของแมแ่บบทีตนเลือก
มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวนัของตนเองและสรุปถึงบคุคลทีนกัเรียนเลือกเลียนแบบใน
ชีวิตหลายๆครังหลายๆคน ซึงบางครังบคุคลนนัอาจไมไ่ด้เป็นอย่างทีนกัเรียนคิด และไมส่ามารถ
เลียนแบบให้เป็นเชน่นนัได้เสมอไป 
 แตห่ากนกัเรียนเลือกทีจะเลียนแบบพฤติกรรมแมแ่บบเพือให้ประสบความสําเร็จเหมือน
แมแ่บบแล้วนกัเรียนต้องพยายามปรับปรุงตนเองให้ได้เหมือนแมแ่บบ 
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การประเมินผล 
1. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
2. การตอบคําถามในใบงาน 
3. การแสดงความคดิเห็นในการอภิปราย 

สือกิจกรรม 
1. ใบงานจากกิจกรรมการค้นหาแมแ่บบ 
2. ใบงานที 1 ลกัษณะนิสยัของตนเอง 
3. ใบงานที 2 เปรียบเทียบตนเองกบัแมแ่บบ 

 
สาระสาํคัญ 
 ในการพิจารณาเปรียบเทียบตนเองกบัแมแ่บบทีเลือกเพือเลียนแบบพฤติกรรมนนั มีหลกัใน
การพิจารณาดงันี 

1. ความเหมือนหรือความแตกตา่งของแมแ่บบด้านความมีวินยัในตนเองกบัตวันกัเรียนในด้าน 
- สิงแวดล้อม 
- ลกัษณะนิสยัด้านการเรียน การดแูลสขุภาพ การยอมรับกฎเกณฑ์ทางสงัคม  
- ฐานะ ความเป็นอยูห่รือสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว 
- สถานภาพทางสงัคม เชน่ อายหุรือวยั 

2. เปรียบเทียบโอกาสความเป็นไปได้ในการเลียนแบบพฤติกรรมจากแมแ่บบ 
3. พิจารณาความเหมาะสมของการเลียนแบบนนักบัตนเองภายหลงัการเลียนแบบแล้วในด้าน 

- การยอมรับจากครอบครัวและสงัคมของนกัเรียน 
- วยัของนกัเรียน 
- วฒันธรรมของสิงแวดล้อมทีนกัเรียนอาศยัอยู่ 
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ใบงานท ี1 
ให้นกัเรียนเขียนลกัษณะนิสยัของตนในด้านตา่งๆลงในช่อง A  และให้เพือนเขียนนิสยัของนกัเรียนใน
ชอ่ง B 
ชือ – สกุล ................................................................. ชือเล่น ................................. 
 

ด้าน A B 
นิสัยในด้าน 
การเรียน 
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3…………………………………. 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

นิสัยในการดูแล
สุขภาพ 
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3…………………………………. 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

การช่วยเหลือใน
ครอบครัว 
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3………………………………… 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

การดูแลรักษา 
สาธารณสมบัต ิ
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3…………………………………. 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

การตรงต่อเวลา 
 
 
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3…………………………………. 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

ความรับผิดชอบ 
 
 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3………………………………… 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

ความเพียร
พยายาม ความ
อดทน 

1………………………………… 
2…………………………………. 
3………………………………….. 

1……………………..……………… 
2………………………….…………. 
3…………………………….………. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154 
 

สรุปลักษณะนิสัยของตน ดังนี 
 

ด้าน ลักษณะนิสัยของนักเรียน สรุปนิสัยด้านความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียน 

นิสยัในด้านการเรียน   
นิสยัในการดแูลสขุภาพ  
การชว่ยเหลือในครอบครัว  
การดแูลรักษาสาธารณสมบตัิ  
การตรงตอ่เวลา  
ความรับผิดชอบ  
ความเพียรพยายาม ความอดทน  
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ใบงานท ี2 
ให้นกัเรียนเปรียบเทียบคณุลกัษณะด้านความมีวินยัในตนเองของแมแ่บบทีเลือกกบัคณุลกัษณะนิสยั
ของตนเอง 

1. บคุคลทีเลือกมาเป็นแมแ่บบด้าน………………………………… 
คือ................................... 

2. พิจารณาเปรียบเทียบตนเองกบัแมแ่บบทีเลือกมา ตามตาราง 
นิสัยในปัจจุบันของ

นักเรียน 
(ตามทีสรุปจากใบงานที 1 ) 

ความมีวินัยในตนเองของ
แม่แบบ 

แนวทางการสร้างวินัยใน
ตนเองให้เหมือนแม่แบบ 
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สัปดาห์ท ี13  
กิจกรรมที 12  : ปัจฉิมนิเทศ และ Posttest 

วัตถุประสงค์ 
 เมือนกัเรียนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้วนกัเรียนสามารถ 

1. สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม ที 1 – 11 ได้ 
2. บอกความสําคญัของการนําคณุลกัษณะของวินยัในตนเองไปปฏิบตัติอ่ด้วยตนเองได้ 
3. เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงักิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเองได้ 

วิธีดาํเนินการ 
ขันนํา 

เปิดใจ พดูคยุถึงประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมทีผ่านมาทงั11 กิจกรรม 
ขันกิจกรรม 

1. อภิปรายเกียวกบัความมีวินยัในตนเองตามใบงาน 
2. ทําแบบประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Posttest ) 

ขันสรุป 
3. การนําหลกัเกณฑ์ในการเสริมสร้างพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้

อยา่งเหมาะสมกบัแตล่ะบคุคล 
การประเมินผล 

1. การตอบคําถามในใบงาน 
2. การแสดงความคดิเห็น 
3. ผลการประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Posttest) 

 
สือกิจกรรม 

1. ใบงาน 
2. แบบประเมินความมีวินยัในตนเอง ( Posttest ) 
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สาระสาํคัญ 
มีวินยัในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนในการควบคมุตนเองทงัทางด้าน

อารมณ์และพฤตกิรรมให้ปฏิบตัิตนไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยการปฏิบตัินนัไมไ่ด้เกิดจาก
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของโรงเรียนและสงัคมแตเ่กิดจากการเห็นคณุคา่ในสิงทีทําและไมก่่อให้เกิดความ
เดือดร้อนตอ่ตนเองและผู้ อืน โดยจําแนกเป็น 2 ด้าน ดงันี 

1. ด้านการปฏิบตัตินตามระเบียบวินยัของโรงเรียน เชน่  การมาโรงเรียนและการเข้าร่วม 
กิจกรรม การแต่งกาย การพนนัและสารเสพติด การทําลายทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาทและพกพา
อาวธุ พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้าวร้าว และการรักษาความสะอาด เป็นต้น  

หากนกัเรียนไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียนนกัเรียนจะได้รับการดําเนินการดงันี  
1.1  วา่กลา่วตกัเตือน 
1.2  ทําทณัฑ์บน 
1.3  ตดัคะแนนความประพฤติ   
1.4  ทํากิจกรรมเพือให้ปรับเปลียนพฤตกิรรม เชน่ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์   

2. ด้านการปฏิบตัิตนตามหน้าทีของตนเอง  ได้แก่  
2.1  ด้านการเรียน  
2.2  การทํากิจกรรมในโรงเรียน  
2.3  การดแูลสขุภาพร่างกายและความปลอดภยัของตนเอง 
2.4  การชว่ยเหลืองานในครอบครัว และ 
2.5  การดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิ 

           โดยปฏิบตัอิยา่งเตม็ความสามารถ ด้วยความเต็มใจและตงัใจยดึมนัในกฎเกณฑ์อยา่งถกูต้อง 
ซงึในการจะพฒันาความมีวินยัในตนเองได้นนันกัเรียนจะต้องมีการฝึกฝนอยา่งสมําเสมอในด้าน 

1. การตรงตอ่เวลาในการปฏิบตักิิจกรรมในชีวิตประจําวนั 
2. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าทีทีได้รับมอบหมายตามแตล่ะสถานภาพและบทบาทของตน 
3. มีความตระหนกัในความสําคญัของการมีกฎเกณฑ์ในสงัคมและเตม็ใจทีจะประพฤติ

ปฏิบตัิ 
4. มีความมุง่มนัตงัใจ ไมย่่อท้อตอ่การฝึกฝนพฤตกิรรมความมีวินยัในตนเองแม้จะต้องพบ

อปุสรรค หรือปัญหาใดๆก็ตาม 
5. มีการมองหรือศึกษาจากผู้ ทีประสบความสําเร็จในชีวิตเนืองจากเขาเป็นผู้ ทีมีความมี

วินยัในตนเอง และนําแนวทางการปฏิบตัหิรือพฤติกรรมในส่วนทีดีของเขามาประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกบัตนเอง    
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ภาคผนวก ค 
แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย ( ) 

และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน   (S.D.) 
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ตารางที 6 แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย ( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
  (S.D.) ของกลุม่ทดลอง ในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองในภาพรวม 

 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.75 1.12 ปานกลาง 2.77 0.74 คอ่นข้างสงู 
2 1.77 0.83 ปานกลาง 3.00 0.63 คอ่นข้างสงู 
3 1.88 1.01 ปานกลาง 2.95 0.62 คอ่นข้างสงู 
4 1.89 0.98 ปานกลาง 2.95 0.77 คอ่นข้างสงู 
5 1.91 0.64 ปานกลาง 2.91 0.58 คอ่นข้างสงู 
6 1.86 1.07 ปานกลาง 3.02 0.67 คอ่นข้างสงู 
7 1.38 1.00 คอ่นข้างตํา 2.68 0.66 คอ่นข้างสงู 
8 1.61 1.20 ปานกลาง 2.84 0.76 คอ่นข้างสงู 
9 1.95 0.94 ปานกลาง 3.07 0.60 คอ่นข้างสงู 
10 2.02 1.02 ปานกลาง 3.09 0.75 คอ่นข้างสงู 
11 1.95 1.15 ปานกลาง 2.93 0.71 คอ่นข้างสงู 
12 2.09 1.00 ปานกลาง 3.04 0.79 คอ่นข้างสงู 
13 1.89 0.91 ปานกลาง 2.98 0.56 คอ่นข้างสงู 
14 2.20 0.92 ปานกลาง 3.09 0.77 คอ่นข้างสงู 
15 2.02 1.00 ปานกลาง 2.84 0.71 คอ่นข้างสงู 
16 1.95 0.90 ปานกลาง 3.09 0.82 คอ่นข้างสงู 
17 1.93 0.87 ปานกลาง 2.86 0.67 คอ่นข้างสงู 
18 2.21 0.89 ปานกลาง 3.02 0.88 คอ่นข้างสงู 
19 1.98 1.14 ปานกลาง 3.07 0.63 คอ่นข้างสงู 
20 2.11 0.89 ปานกลาง 2.95 0.67 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที 6 (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D ค่าระดับ  S.D ค่ระดับ 
21 2.16 0.97 ปานกลาง 2.93 0.74 คอ่นข้างสงู 
22 1.95 0.84 ปานกลาง 3.07 0.71 คอ่นข้างสงู 
23 1.88 0.97 ปานกลาง 3.04 0.71 คอ่นข้างสงู 
24 1.79 0.85 ปานกลาง 2.93 0.76 คอ่นข้างสงู 
25 2.02 0.94 ปานกลาง 3.00 0.74 คอ่นข้างสงู 
26 1.79 0.97 ปานกลาง 3.02 0.65 คอ่นข้างสงู 
27 1.95 1.02 ปานกลาง 3.20 0.75 คอ่นข้างสงู 
28 1.96 0.93 ปานกลาง 2.98 0.59 คอ่นข้างสงู 
29 1.98 0.94 ปานกลาง 3.07 0.74 คอ่นข้างสงู 
30 2.04 0.91 ปานกลาง 3.09 0.72 คอ่นข้างสงู 

 1.92 0.17 ปานกลาง 2.98 0.11 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 7 แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้ คา่เฉลีย ( ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ของกลุม่ทดลอง ในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ด้านการปฏิบตัตินตาม   
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.90 0.99 ปานกลาง 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
2 2.00 0.82 ปานกลาง 3.30 0.67 คอ่นข้างสงู 
3 1.50 0.97 ปานกลาง 2.80 0.42 คอ่นข้างสงู 
4 2.50 0.71 คอ่นข้างสงู 3.30 0.82 คอ่นข้างสงู 
5 1.90 0.57 ปานกลาง 2.70 0.67 คอ่นข้างสงู 
6 1.00 0.94 คอ่นข้างตํา 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
7 1.30 1.16 คอ่นข้างตํา 2.80 0.42 คอ่นข้างสงู 
8 2.50 0.97 คอ่นข้างสงู 3.00 0.82 คอ่นข้างสงู 
9 1.50 1.18 ปานกลาง 3.10 0.57 คอ่นข้างสงู 
10 1.90 0.99 ปานกลาง 2.80 1.03 คอ่นข้างสงู 
11 2.50 0.71 คอ่นข้างสงู 3.40 0.70 คอ่นข้างสงู 
12 2.10 0.99 ปานกลาง 3.10 0.88 คอ่นข้างสงู 
13 1.60 1.07 ปานกลาง 3.20 0.63 คอ่นข้างสงู 
14 2.60 0.84 คอ่นข้างสงู 2.90 0.74 คอ่นข้างสงู 
15 2.40 1.07 ปานกลาง 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
16 1.80 0.79 ปานกลาง 3.20 0.92 คอ่นข้างสงู 
17 1.90 1.10 ปานกลาง 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
18 2.00 0.82 ปานกลาง 3.40 0.84 คอ่นข้างสงู 
19 2.10 1.10 ปานกลาง 2.90 0.32 คอ่นข้างสงู 
20 1.90 1.37 ปานกลาง 3.30 0.67 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที 7 (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.20 0.92 ปานกลาง 2.90 0.74 คอ่นข้างสงู 
22 1.40 1.07 คอ่นข้างตํา 2.90 1.10 คอ่นข้างสงู 
23 2.10 1.10 ปานกลาง 3.20 0.63 คอ่นข้างสงู 
24 2.10 0.74 ปานกลาง 3.00 0.94 คอ่นข้างสงู 
25 2.30 1.16 ปานกลาง 3.20 0.79 คอ่นข้างสงู 
26 1.80 1.23 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
27 1.80 1.14 ปานกลาง 3.40 0.52 คอ่นข้างสงู 
28 2.00 1.05 ปานกลาง 3.10 0.57 คอ่นข้างสงู 
29 1.90 1.10 ปานกลาง 3.10 0.99 คอ่นข้างสงู 
30 1.70 0.95 ปานกลาง 2.80 0.92 คอ่นข้างสงู 

   1.94 0.376 ปานกลาง 3.05 0.199 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 8  แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
   ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัิตนตาม 
  หน้าทีของตนเอง 
 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.72 1.15 ปานกลาง 2.72 0.78 คอ่นข้างสงู 
2 1.72 0.83 ปานกลาง 2.93 0.61 คอ่นข้างสงู 
3 1.96 1.01 ปานกลาง 2.98 0.65 คอ่นข้างสงู 
4 1.76 0.99 ปานกลาง 2.87 0.75 คอ่นข้างสงู 
5 1.91 0.66 ปานกลาง 2.96 0.56 คอ่นข้างสงู 
6 2.04 1.01 ปานกลาง 3.02 0.68 คอ่นข้างสงู 
7 1.39 0.98 คอ่นข้างตํา 2.65 0.71 คอ่นข้างสงู 
8 1.41 1.17 คอ่นข้างตํา 2.80 0.75 คอ่นข้างสงู 
9 2.04 0.87 ปานกลาง 3.07 0.61 คอ่นข้างสงู 
10 2.04 1.03 ปานกลาง 3.15 0.67 คอ่นข้างสงู 
11 1.83 1.20 ปานกลาง 2.83 0.68 คอ่นข้างสงู 
12 2.09 1.01 ปานกลาง 3.02 0.77 คอ่นข้างสงู 
13 1.96 0.87 ปานกลาง 2.93 0.53 คอ่นข้างสงู 
14 2.11 0.92 ปานกลาง 3.13 0.78 คอ่นข้างสงู 
15 1.93 0.98 ปานกลาง 2.80 0.72 คอ่นข้างสงู 
16 1.98 0.93 ปานกลาง 3.07 0.80 คอ่นข้างสงู 
17 1.93 0.83 ปานกลาง 2.83 0.71 คอ่นข้างสงู 
18 2.26 0.91 ปานกลาง 2.93 0.88 คอ่นข้างสงู 
19 1.96 1.15 ปานกลาง 3.11 0.67 คอ่นข้างสงู 
20 2.15 0.76 ปานกลาง 2.87 0.65 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  8  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.15 0.99 ปานกลาง 2.93 0.74 คอ่นข้างสงู 
22 2.07 0.74 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
23 1.83 0.95 ปานกลาง 3.00 0.73 คอ่นข้างสงู 
24 1.72 0.86 ปานกลาง 2.91 0.72 คอ่นข้างสงู 
25 1.96 0.89 ปานกลาง 2.96 0.73 คอ่นข้างสงู 
26 1.78 0.92 ปานกลาง 3.04 0.67 คอ่นข้างสงู 
27 1.98 1.00 ปานกลาง 3.15 0.79 คอ่นข้างสงู 
28 1.96 0.92 ปานกลาง 2.96 0.59 คอ่นข้างสงู 
29 2.00 0.92 ปานกลาง 3.07 0.68 คอ่นข้างสงู 
30 2.11 0.90 ปานกลาง 3.15 0.67 คอ่นข้างสงู 

 1.92 0.197 ปานกลาง 2.96 0.130 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 9 แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
   ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัิตนตาม 
   หน้าทีของตนเอง ด้านการทํากิจกรรมในโรงเรียน 

 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.40 1.07 คอ่นข้างตํา 2.70 0.82 คอ่นข้างสงู 
2 2.10 0.88 ปานกลาง 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
3 2.00 0.94 ปานกลาง 3.10 0.57 คอ่นข้างสงู 
4 1.70 1.06 ปานกลาง 2.70 0.67 คอ่นข้างสงู 
5 1.80 0.79 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
6 2.10 0.99 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
7 1.10 0.88 คอ่นข้างตํา 2.70 0.67 คอ่นข้างสงู 
8 1.50 1.08 ปานกลาง 3.20 0.79 คอ่นข้างสงู 
9 2.10 0.99 ปานกลาง 3.10 0.57 คอ่นข้างสงู 
10 2.20 0.92 ปานกลาง 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
11 2.40 1.17 ปานกลาง 3.00 0.82 คอ่นข้างสงู 
12 2.20 1.32 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
13 2.00 0.94 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
14 2.20 0.92 ปานกลาง 3.30 0.82 คอ่นข้างสงู 
15 2.10 0.88 ปานกลาง 3.00 0.82 คอ่นข้างสงู 
16 1.70 0.82 ปานกลาง 3.20 0.79 คอ่นข้างสงู 
17 2.20 0.92 ปานกลาง 3.30 0.48 คอ่นข้างสงู 
18 2.60 0.84 คอ่นข้างสงู 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
19 1.50 1.08 ปานกลาง 2.90 0.74 คอ่นข้างสงู 
20 1.90 0.57 ปานกลาง 2.80 0.79 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  9  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.10 0.99 ปานกลาง 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
22 2.00 0.82 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
23 2.00 0.94 ปานกลาง 2.90 0.88 คอ่นข้างสงู 
24 2.00 0.94 ปานกลาง 2.90 0.74 คอ่นข้างสงู 
25 2.00 1.05 ปานกลาง 3.20 0.79 คอ่นข้างสงู 
26 1.80 1.03 ปานกลาง 2.80 0.63 คอ่นข้างสงู 
27 2.30 1.06 ปานกลาง 3.20 0.79 คอ่นข้างสงู 
28 2.30 0.82 ปานกลาง 3.20 0.63 คอ่นข้างสงู 
29 1.90 0.88 ปานกลาง 3.20 0.63 คอ่นข้างสงู 
30 2.20 0.92 ปานกลาง 3.30 0.67 คอ่นข้างสงู 

 1.98 0.315 ปานกลาง 3.02 0.179 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 10 แสดงคา่คะแนนความมีวนิยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
   ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัิตนตาม 
    หน้าทีของตนเอง ด้านการเรียน 

 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 2.10 0.88 ปานกลาง 2.80 0.42 คอ่นข้างสงู 
2 1.30 0.48 คอ่นข้างตํา 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
3 1.60 1.07 ปานกลาง 2.80 0.63 คอ่นข้างสงู 
4 1.50 0.85 ปานกลาง 3.00 0.94 คอ่นข้างสงู 
5 2.00 0.67 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
6 2.00 0.94 ปานกลาง 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
7 1.10 0.99 คอ่นข้างตํา 2.60 0.70 คอ่นข้างสงู 
8 1.60 1.17 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
9 1.80 0.79 ปานกลาง 3.30 0.67 คอ่นข้างสงู 
10 1.80 1.14 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
11 1.50 1.35 ปานกลาง 2.60 0.70 คอ่นข้างสงู 
12 1.90 0.99 ปานกลาง 3.00 0.94 คอ่นข้างสงู 
13 1.90 0.99 ปานกลาง 3.20 0.42 คอ่นข้างสงู 
14 2.50 0.71 คอ่นข้างสงู 3.50 0.71 สงู 
15 1.90 0.88 ปานกลาง 2.80 0.63 คอ่นข้างสงู 
16 2.10 0.74 ปานกลาง 3.30 0.67 คอ่นข้างสงู 
17 2.00 0.67 ปานกลาง 3.00 0.67 คอ่นข้างสงู 
18 1.90 0.88 ปานกลาง 2.80 1.03 คอ่นข้างสงู 
19 2.20 1.14 ปานกลาง 3.40 0.52 คอ่นข้างสงู 
20 2.30 0.82 ปานกลาง 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  10  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.30 0.95 ปานกลาง 3.30 0.82 คอ่นข้างสงู 
22 2.20 0.63 ปานกลาง 3.20 0.63 คอ่นข้างสงู 
23 1.40 0.70 คอ่นข้างตํา 2.90 0.57 คอ่นข้างสงู 
24 1.80 0.79 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
25 2.20 1.03 ปานกลาง 3.10 0.74 คอ่นข้างสงู 
26 1.70 0.95 ปานกลาง 3.10 0.57 คอ่นข้างสงู 
27 1.60 0.84 ปานกลาง 3.50 0.71 สงู 
28 2.10 0.74 ปานกลาง 3.00 0.47 คอ่นข้างสงู 
29 2.20 0.92 ปานกลาง 3.10 0.88 คอ่นข้างสงู 
30 1.80 0.79 ปานกลาง 2.80 0.42 คอ่นข้างสงู 

 1.87 0.326 ปานกลาง 3.03 0.233 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 11 แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
     ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัตินตาม 
     หน้าทีของตนเอง ด้านการดแูลสขุภาพร่างกาย 
 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 2.38 1.30 ปานกลาง 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 
2 1.63 1.06 ปานกลาง 2.88 0.64 คอ่นข้างสงู 
3 2.50 1.07 คอ่นข้างสงู 3.25 0.46 คอ่นข้างสงู 
4 2.50 0.76 คอ่นข้างสงู 3.13 0.83 คอ่นข้างสงู 
5 1.88 0.64 ปานกลาง 2.88 0.35 คอ่นข้างสงู 
6 2.00 0.93 ปานกลาง 3.00 0.76 คอ่นข้างสงู 
7 1.88 1.25 ปานกลาง 2.38 0.74 ปานกลาง 
8 0.88 0.99 คอ่นข้างตํา 2.50 0.53 คอ่นข้างสงู 
9 2.25 1.04 ปานกลาง 2.88 0.64 คอ่นข้างสงู 
10 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 3.25 0.46 คอ่นข้างสงู 
11 2.13 1.25 ปานกลาง 2.63 0.52 คอ่นข้างสงู 
12 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 3.00 0.53 คอ่นข้างสงู 
13 2.38 0.92 ปานกลาง 2.75 0.46 คอ่นข้างสงู 
14 2.00 0.93 ปานกลาง 2.63 0.74 คอ่นข้างสงู 
15 2.00 0.76 ปานกลาง 2.38 0.52 ปานกลาง 
16 2.38 1.06 ปานกลาง 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 
17 1.88 1.13 ปานกลาง 2.25 0.71 ปานกลาง 
18 2.25 1.04 ปานกลาง 2.63 0.92 คอ่นข้างสงู 
19 2.75 0.89 คอ่นข้างสงู 3.13 0.64 คอ่นข้างสงู 
20 2.50 0.76 คอ่นข้างสงู 2.63 0.74 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  11  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.75 1.04 คอ่นข้างสงู 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 
22 2.75 0.46 คอ่นข้างสงู 3.00 0.76 คอ่นข้างสงู 
23 1.88 1.13 ปานกลาง 2.63 0.74 คอ่นข้างสงู 
24 1.75 0.89 ปานกลาง 2.75 0.71 คอ่นข้างสงู 
25 1.63 0.52 ปานกลาง 2.63 0.74 คอ่นข้างสงู 
26 1.88 0.83 ปานกลาง 3.13 0.64 คอ่นข้างสงู 
27 2.25 0.89 ปานกลาง 3.00 0.76 คอ่นข้างสงู 
28 1.88 0.99 ปานกลาง 3.00 0.53 คอ่นข้างสงู 
29 1.88 0.83 ปานกลาง 2.88 0.64 คอ่นข้างสงู 
30 2.38 0.74 ปานกลาง 3.00 0.76 คอ่นข้างสงู 

 2.15 0.427 ปานกลาง 2.81 0.257 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 12  แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
      ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัตินตาม 
      หน้าทีของตนเอง ด้านการชว่ยเหลืองานในครอบครัว 

 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.44 1.13 คอ่นข้างตํา 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
2 1.89 0.93 ปานกลาง 3.00 0.87 คอ่นข้างสงู 
3 1.67 1.00 ปานกลาง 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
4 1.56 1.13 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
5 2.11 0.60 ปานกลาง 3.11 0.78 คอ่นข้างสงู 
6 2.11 1.05 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
7 1.44 0.88 คอ่นข้างตํา 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
8 1.44 1.33 คอ่นข้างตํา 2.67 0.87 คอ่นข้างสงู 
9 2.00 0.87 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
10 1.89 1.05 ปานกลาง 3.33 0.87 คอ่นข้างสงู 
11 1.78 0.97 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
12 1.67 1.00 ปานกลาง 3.11 0.93 คอ่นข้างสงู 
13 1.89 0.78 ปานกลาง 3.00 0.50 คอ่นข้างสงู 
14 1.67 1.00 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
15 1.67 1.12 ปานกลาง 3.00 0.87 คอ่นข้างสงู 
16 2.11 1.05 ปานกลาง 3.44 0.53 คอ่นข้างสงู 
17 1.78 0.67 ปานกลาง 2.89 0.60 คอ่นข้างสงู 
18 2.22 0.83 ปานกลาง 3.44 0.88 คอ่นข้างสงู 
19 2.00 1.12 ปานกลาง 3.22 0.67 คอ่นข้างสงู 
20 2.00 0.71 ปานกลาง 3.00 0.50 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  12  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 2.00 1.12 ปานกลาง 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
22 1.67 0.50 ปานกลาง 3.11 0.33 คอ่นข้างสงู 
23 2.00 1.12 ปานกลาง 3.33 0.71 คอ่นข้างสงู 
24 1.44 0.73 คอ่นข้างตํา 2.78 0.83 คอ่นข้างสงู 
25 1.78 0.67 ปานกลาง 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
26 2.22 0.83 ปานกลาง 3.11 0.93 คอ่นข้างสงู 
27 2.22 0.97 ปานกลาง 3.22 0.83 คอ่นข้างสงู 
28 1.67 1.00 ปานกลาง 2.67 0.71 คอ่นข้างสงู 
29 2.22 1.09 ปานกลาง 3.22 0.67 คอ่นข้างสงู 
30 2.56 0.73 คอ่นข้างสงู 3.56 0.53 สงู 

 1.87 0.283 ปานกลาง 3.07 0.215 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที  13  แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
       ( S.D.)ของกลุม่ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลงัการทดลองด้านการปฏิบตัิตนตาม 
       หน้าทีของตนเอง ด้านการดแูลสาธารณะสมบตัิ 

 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
1 1.33 1.22 คอ่นข้างตํา 2.44 1.13 ปานกลาง 
2 1.67 0.71 ปานกลาง 2.78 0.67 คอ่นข้างสงู 
3 2.11 0.93 ปานกลาง 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
4 1.67 1.00 ปานกลาง 2.44 0.53 ปานกลาง 
5 1.78 0.67 ปานกลาง 3.00 0.50 คอ่นข้างสงู 
6 2.00 1.32 ปานกลาง 2.89 0.93 คอ่นข้างสงู 
7 1.56 0.88 ปานกลาง 2.67 0.71 คอ่นข้างสงู 
8 1.56 1.33 ปานกลาง 2.67 0.87 คอ่นข้างสงู 
9 2.11 0.78 ปานกลาง 2.89 0.60 คอ่นข้างสงู 
10 1.67 1.12 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
11 1.33 1.12 คอ่นข้างตํา 2.78 0.67 คอ่นข้างสงู 
12 2.00 0.71 ปานกลาง 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
13 1.67 0.71 ปานกลาง 2.78 0.67 คอ่นข้างสงู 
14 2.11 1.05 ปานกลาง 3.00 0.87 คอ่นข้างสงู 
15 2.00 1.32 ปานกลาง 2.78 0.67 คอ่นข้างสงู 
16 1.67 1.00 ปานกลาง 2.56 1.01 คอ่นข้างสงู 
17 1.78 0.83 ปานกลาง 2.56 0.73 คอ่นข้างสงู 
18 2.33 1.00 ปานกลาง 2.78 0.83 คอ่นข้างสงู 
19 1.44 1.24 คอ่นข้างตํา 2.89 0.78 คอ่นข้างสงู 
20 2.11 0.93 ปานกลาง 3.00 0.71 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที  13  (ตอ่) 

สมาชิก 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D. ค่าระดับ  S.D. ค่าระดับ 
21 1.67 0.71 ปานกลาง 2.67 0.71 คอ่นข้างสงู 
22 1.78 0.83 ปานกลาง 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
23 1.89 0.93 ปานกลาง 3.22 0.67 คอ่นข้างสงู 
24 1.56 1.01 ปานกลาง 3.00 0.71 คอ่นข้างสงู 
25 2.11 1.05 ปานกลาง 2.89 0.60 คอ่นข้างสงู 
26 1.33 0.87 คอ่นข้างตํา 3.11 0.60 คอ่นข้างสงู 
27 1.56 1.13 ปานกลาง 2.78 0.83 คอ่นข้างสงู 
28 1.78 1.09 ปานกลาง 2.89 0.60 คอ่นข้างสงู 
29 1.78 0.97 ปานกลาง 2.89 0.60 คอ่นข้างสงู 
30 1.67 1.12 ปานกลาง 3.11 0.78 คอ่นข้างสงู 

 1.76 0.262 ปานกลาง 2.84 0.198 ค่อนข้างสูง 
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ตารางที 14  แสดงคา่คะแนนความมีวินยัในตนเองโดยใช้คา่เฉลีย ( )และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
      (S.D.) ของกลุม่ทดลอง ภายหลงัการทดลอง เป็นเวลา 1 เดือน 

 

สมาชิก 
หลังการทดลอง 1 เดือน 

S.D. ค่าระดับ 
1 2.48 0.83 ปานกลาง 
2 2.5 0.76 คอ่นข้างสงู 
3 2.61 0.73 คอ่นข้างสงู 
4 2.61 0.78 คอ่นข้างสงู 
5 2.52 0.71 คอ่นข้างสงู 
6 2.46 0.99 ปานกลาง 
7 2.29 0.93 ปานกลาง 
8 2.39 0.95 ปานกลาง 
9 2.63 0.73 คอ่นข้างสงู 
10 2.68 0.83 คอ่นข้างสงู 
11 2.57 0.95 คอ่นข้างสงู 
12 2.75 0.90 คอ่นข้างสงู 
13 2.57 0.83 คอ่นข้างสงู 
14 2.70 0.97 คอ่นข้างสงู 
15 2.68 0.83 คอ่นข้างสงู 
16 2.55 0.91 คอ่นข้างสงู 
17 2.63 0.86 คอ่นข้างสงู 
18 2.88 0.74 คอ่นข้างสงู 
19 2.73 1.05 คอ่นข้างสงู 
20 2.68 0.88 คอ่นข้างสงู 
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ตารางที 14 (ตอ่) 

สมาชิก 
หลังการทดลอง 1 เดือน 

 S.D. ค่าระดับ 
21 2.70 0.87 คอ่นข้างสงู 
22 2.54 0.79 คอ่นข้างสงู 
23 2.63 0.82 คอ่นข้างสงู 
24 2.48 0.81 ปานกลาง 
25 2.54 0.95 คอ่นข้างสงู 
26 2.68 0.88 คอ่นข้างสงู 
27 2.70 0.78 คอ่นข้างสงู 
28 2.71 0.87 คอ่นข้างสงู 
29 2.70 0.78 คอ่นข้างสงู 
30 2.80 0.82 คอ่นข้างสงู 

 2.61 0.124 ค่อนข้างสูง 
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ประวัตผู้ิวิจัย 

 

ชือ – นามสกุล  นางสาวอญัชิสา  สรีุย์แสง 
 

ทีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที 123/1 หมู ่1 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 
 

ททีาํงานปัจจุบัน โรงเรียนอรุณประดษิฐ  อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 
 

ประวัตกิารศึกษา 
 

พ.ศ.2541  สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศ  
จงัหวดัเพชรบรีุ 

พ.ศ.2545  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2549  ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาชมุชน 
มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

 
ประวัตกิารทาํงาน 
 

พ.ศ. 2545 – 2546  งานแนะแนว มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ จงัหวดัปทมุธานี 
พ.ศ.2546 – ปัจจบุนั   ครูแนะแนว โรงเรียนอรุณประดษิฐ อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
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