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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
กระบวนการทีสําคัญในการพัฒนาทรั พยากรบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี คือการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ เห็นความสําคัญของการพัฒนาจริ ยธรรมต่างๆ และได้ มีพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ตอนหนึงว่า “การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้ มีความเป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข ” เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2544 ที มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษ ย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนดีมีปัญญา มี
ความสุข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
ซึงถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (กรมวิชาการ 2545 ข : 4 )
ปั จจุบนั ปั ญหานักเรี ยนขาดความมีวินยั เป็ นปั ญหาทีนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึนซึง
อาจเป็ นผลมาจากความแปรปรวนทางอารมณ์ ปั ญ หาการปรั บ ตัว เนื องจากพัฒ นาการทาง
ร่างกาย และสือต่างๆ ทีเข้ ามาสูน่ กั เรี ยน ทําให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างทีได้ พบเห็นจากสือ
เทคโนโลยี ทําให้ เยาวชนขาดความมีวินยั ดังนัน ยุทธศาสตร์ ของการปฏิรูปการเรี ยนรู้จึงมุ่งเน้ นให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรี ยนรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม ใช้ เครื อข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้
พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน เสริมสร้ างวินยั และสนับสนุนให้ นกั เรี ยนประกอบความดี ซึงตรงกับแนวทาง
ปฏิบตั ิงานตามรอยพระยุคลบาททีพระราชทานไว้ ว่า “จะต้ องฝึ ก ต้ องสร้ างวินยั ในตนเองสําหรับ
ควบคุม ประคับประคองให้ สามารถปฏิบตั คิ วามดีได้ อย่างเหนียวแน่นตลอดต่อเนือง มิให้ ขาดตอน
หรื อขาดวินลง และต้ องมีวินยั เคร่ งครัด มีความขยัน พากเพียร มีความกล้ าหาญ อดทน และมีสติ
ยังคิดอย่างสูง” (กรมวิชาการ 2542 :13 – 17 ) ด้ วยเหตุนี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )จึงได้ กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์การพิจารณาเพือ
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขันพืนฐานรอบที 2 (พ.ศ.2549 - 2553)ของทุก
โรงเรี ยนในประเทศไทยให้ ปฏิ บัติใ นลัก ษณะเดีย วกัน ซึงประกอบด้ ว ย มาตรฐานด้ านผู้เ รี ย น
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มาตรฐานด้ านครู และมาตรฐานด้ านผู้บริ หาร ในส่วนมาตรฐานด้ านผู้เรี ยน 7 มาตรฐาน ซึงมี
มาตรฐานหนึงได้ กําหนดถึงเรื องความมีวินยั ในตัวผู้เรี ยนไว้ โดยเฉพาะนันคือ มาตรฐานที 1 ผู้เรี ยน
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ ตัวบ่งชีที 1 มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตน
ตามระเบียบและหลักธรรมเบืองต้ นของแต่ละศาสนา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2545 : 3)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ (2545,อ้ างถึงใน คํารณ วาปี 2547:2)ได้ กล่าวว่า “ วินยั
เป็ นเรื องจําเป็ น เพราะเป็ นกติกาทีทําให้ บคุ คลในสังคมอยูร่ ่วมกันได้ อย่างมีความสงบสุข เมือสังคม
สงบสุข ประเทศก็ร่มเย็นและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รัฐบาลจึงถือเป็ นนโยบายสํา คัญในการทีจะ
เสริ มสร้ างวินัยให้ เกิดกับบุคคลในชาติ การทีกระทรวงศึกษาธิ การให้ จัดโครงการเสริ มสร้ างวินัย
นักเรี ยนทัวประเทศขึน นับเป็ นการสนองนโยบายรัฐบาลทีถูกต้ องเหมาะสม เพราะการสร้ างวินยั ให้
เด็กในวันนีก็คือ การสร้ างผู้ใหญ่ทีดีในวันข้ างหน้ า ซึงนับได้ ว่ามี ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศเป็ น
อย่างมาก”
วินยั ในตนเองเป็ นสิงทีควรสร้ างให้ เกิดในบุคคล ดังที ณัฏฐ์ พร สตาภรณ์ (2540 : 13)และ
วสัน ปุ่ นผล (2542:10) ได้ กล่าวถึงวินยั ในตนเองว่า เป็ นความสามารถอันเกิดจากตัวบุคคลนันเอง
ในการควบคุม อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมของตนให้ เ ป็ นไปตามที มุ่ง หวัง ซึ งจะต้ อ งเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของสังคม และเกิดจากความรู้ สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิ มิได้ เกิดจากข้ อบังคับ
ภายนอกเท่านัน แม้ จะมีอปุ สรรค ก็ยงั ไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมนัน ดังนัน แนวทางหนึงของการ
พัฒนามนุษย์ คือการพัฒนาจริ ยธรรมให้ ฝังลึกจนเป็ นค่ านิยมอยู่ในลักษณะนิสัยและจิตใจของ
บุคคล เพือให้ เป็ นพืนฐานหรื อภูมิค้ มุ กันให้ บคุ คลละอายต่อการกระทําสิงทีไม่ถกู ต้ องและสิงชัว ร้ าย
ทังปวงและหันมาประพฤติปฎิบตั ใิ นสิงทีถูกต้ องดีงามตามมาตรฐานทีสังคมยอมรับ
พฤติกรรมด้ านวินัยหรื อระเบียบวินัยจึง มี ความสํ าคัญ ต่ อพัฒ นาการของเด็ก ซึงได้ แ ก่
พฤติกรรมทีมีผลกระทบต่อเด็กในระยะยาว ถ้ าไม่ได้ รับการแก้ ไขเสียแต่เริ มแรก โอกาสทีจะประสบ
ปั ญหาชีวิตเมือเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคตนันสูงมาก เช่น ปั ญหาการเรี ยนล้ มเหลว ปั ญหาความ
ก้ าวร้ าว ปั ญ หาความซึ ม เศร้ าและปั ญ หาเข้ า กับ เพื อนไม่ ไ ด้ (สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 8) ทังนีครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี ยวข้ องจะต้ องตระหนักใน
ภาระหน้ า ที ในการอบรมสังสอนนักเรี ยน โดยจะต้ อ งศึก ษาหารู ปแบบและวิ ธี ก ารในการปลูก
จิตสํานึกให้ แก่นกั เรี ยนในด้ านความมีวินยั เพราะหากนักเรี ยนขาดความมีวินยั จะทําให้ เกิดปั ญหา
ด้ านการ เรี ยน การปฏิบตั ิตนในสังคมและการดํารงชีวิตในสังคม หากไม่ ได้ รับการแก้ ไขก็จะเป็ น
ภาระแก่สงั คมในทีสุด
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ดังจะเห็นได้ จากการทีมีบุคคลหลายคนได้ ศึกษาวิจัยเกี ยวกับพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรี ยนและพบว่าเป็ นพฤติกรรมทีน่าเป็ นห่วงอย่างยิง ดังจะเห็นได้ จากอํานาจ จันทร์
มหา (2542 : 110-115) ได้ ศกึ ษาจริ ยธรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนนักศึกษาในจังหวัด
ร้ อยเอ็ด 9 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความซือสัตย์ ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความตังใจ ด้ านความอดทน
ด้ านความเชือมันในตนเอง ด้ านความเป็ นผู้นํา ด้ านความตรงต่อเวลา ด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และด้ านความเสียสละ พบว่า นักเรี ยนนักศึกษาในจังหวัดร้ อยเอ็ด โดยรวมทุก
สังกัดมีระดับจริ ยธรรมด้ านความมี วินัยในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาแยกตาม
ต้ นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดกรมสามัญศึกษา สั งกัดกรม
ศิลปากรและสัง กัดกรมการศาสนามีระดับจริ ยธรรมด้ านความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนนักเรี ยนนักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน มีระดับจริยธรรมด้ านความมีวินยั ในตนเอง อยูใ่ นระดับตํา และ กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์ ( 2544
: 99 – 100 )ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ านการ
กระทําตามระเบียบโรงเรี ยน การเคารพในสิทธิผ้ อู ืน ความซือสัตย์ และความรับผิดชอบ พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้ าน พฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้ นที มี ก ารปฏิ บัติมากที สุด คือความรั บผิดชอบ
รองลงมาคือเคารพในสิทธิของผู้อืน และพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองทีมีการปฏิบตั ิน้อยทีสุด คือ
ด้ านการปฏิ บตั ิตามกฎของโรงเรี ยนและด้ านความซื อสัตย์ สอดคล้ องกับ อุม าพร ตรัง คสมบัติ
(2542 : 3-4) และ ประสิทธิ สายชมภู (2539, อ้ างถึงใน กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์ 2544 : 2) ทีได้ ศกึ ษา
วิจยั เกียวกับปั ญหาเด็กและวัยรุ่น พบว่าสังคมไทยกําลังประสบวิกฤตทีสําคัญ คือ วิกฤตแห่งความ
ไร้ วินัย สัง คมไทยเป็ นสัง คมที ไร้ วินัยและเด็กไทยก็เ ติบโตมาอย่างไร้ วินัยเช่น กัน และจากการ
ศึกษาวิจยั ในเด็กทีกระทําผิดกฎหมายและต้ องอยูใ่ นสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พบว่าเด็กทีทําผิด
จํานวนมากเป็ นเด็กทีขาดการควบคุมดูแล และการอบรมระเบียบวินยั ให้ ร้ ู จกั ควบคุมตนเอง และ
การทีสังคมไทยประสบปั ญหาต่างๆอาจเนืองมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดวินยั ในตนเองทีจะ
บังคับควบคุมตน
ในการพัฒ นาจริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ มี ข้ อ จํ า กัด ในเรื องเนื อหาจริ ย ธรรม ซึ ง
ค่อนข้ า งเป็ นนามธรรม รู ปแบบการเรี ยนการสอนยังขาดความน่าสนใจ จึง ได้ มี การใช้ รูปแบบ
หลากหลายวิธีการ เช่น การเล่านิทาน การใช้ แม่แบบ การเข้ ากลุ่มให้ คําปรึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
แต่รูปแบบวิธีการทีช่วยแก้ ไขข้ อจํากัดในเรื องเนือหาทีเป็ นนามธรรมให้ เป็ นการเรี ยนรู้ ทีน่าสนใจ
โดยการสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู้ ทีมีการเคลือนไหวของผู้เรี ยนและเนือหาควบคู่กันไป คือ
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วิธีการพัฒนาโดยใช้ กิจกรรมกลุม่ เนืองจากกระบวนการกลุ่มมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที
มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมทังทางด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และปฏิสมั พันธ์ เป็ นส่วนใหญ่
และหลักการสอนจะยึดหลักการเรี ยนรู้ทางทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ ซึงยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ยึดกลุ่ม
เป็ นแหล่ง ความรู้ ที สํ า คัญ ยึด การค้ น พบตัว เองเป็ นกระบวนการสํ า คัญ ในการเรี ย นรู้ และใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยา พฤติกรรมของผู้อืนและเรี ยนรู้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทีได้ รับและนําความรู้ความเข้ าใจนันไปใช้ ในชีวิตประจําวัน (ทิศนา แขม
มณี 2545:142)
โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี เป็ นโรงเรี ยนทีมีการจัดการเรี ยนการสอนตังแต่ช่วง
ชันที 1- 4 มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพือมุง่ อบรมสังสอนนักเรี ยนด้ วยความรักในพระเยซูคริ สต์
ให้ ถึง พร้ อมซึงความเจริ ญ งอกงามทางสติปัญ ญา ร่ างกาย สัง คม อารมณ์ แ ละคุณ ธรรมตาม
แนวนโยบายการศึกษาของรัฐบาล จึง ได้ มีการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาเพือให้ สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศให้ ทุก
โรงเรี ยนปฏิบตั ิ คือให้ มีการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในนักเรี ยน โดยกําหนดให้ มีเกณฑ์ในการ
ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน 5 ข้ อ ได้ แก่ 1) ความสนใจ ใฝ่ รู้และสร้ างสรรค์ ได้ แก่
ความกล้ า การคิดริ เริ ม และการตัดสินใจ ความพยายาม มีสติมนคง
ั หมันไตร่ ตรองด้ วยเหตุผล
เป็ นต้ น 2) ความมีนําใจ ได้ แก่ การช่วยเหลือ การปลอบโยนหรื อให้ กําลัง ใจ การไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อืน เป็ นต้ น 3) ความมี วินัย ได้ แก่ การปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน การ
ควบคุมตนเองทังกาย วาจา ใจ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ เป็ นต้ น 4) ความ
เป็ นไทย ได้ แก่ เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ยึดมันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข รักษาและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเป็ นต้ น
5) การบริ โภคด้ วยปั ญญา ได้ แก่ การรู้ จกั เลือกรับวัฒนธรรม รู้ จกั ใช้ และรักษาสิงแวดล้ อม การ
รู้จกั เลือกเพือนและสังคม เป็ นต้ น
จากการสํารวจผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตังแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551
พบว่า นักเรี ยนระดับช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 ) ไม่ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
จํานวนมากขึนทุกปี ได้ แก่ ปี การศึกษา 2548 จํานวน 75 คน ปี การศึกษา 2549 จํานวน 109 คน
ปี การศึกษา 2550 จํานวน 130 คน และในปี การศึกษา 2551 มีนกั เรี ยนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 112 คน ซึงนักเรี ยนส่วนใหญ่จะไม่ผ่านคุณลักษณะในข้ อที 3 คือความมีวินยั มากทีสุด
และเป็ นนักเรี ยนทีมีลกั ษณะไม่มีความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ในการเรี ยน เมืออยู่ในห้ องเรี ยนพูดจา
ไม่ไพเราะ คุยเล่นในห้ องเรี ยน ไม่สนใจร่วมกิจกรรม เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนมาไม่ครบ ขาดเรี ยน
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บ่อยจนเรี ยนไม่ทนั เพือน มาโรงเรี ยนสาย ผลการเรี ยนไม่ดีเท่าทีควร นักเรี ยนแต่งกายไม่เรี ยบร้ อย
ไม่รักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม เช่น ขีดเขียนตามโต๊ ะเรี ยน มีผลทําให้ นกั เรี ยนบางคนเอาเป็ น
แบบอย่าง เป็ นผลเสี ยต่อส่วนรวมและจะเป็ นพฤติกรรมติดตัวต่อไปถ้ าไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่าง
จริ งจัง (รายงานประจําปี 2551) ซึงโรงเรี ยนได้ ใช้ วิธีแก้ ไขโดยขอความร่ วมมือจากทหาร จังหวัด
ทหารบกเพชรบุรี ในการซ่อมเสริ มความมีวินยั ให้ กบั นักเรี ยน โดยการฝึ กระเบียบแถว ความมีวินยั
ในการตรงต่อเวลา การปฏิบตั ิตามคําสังต่างๆกลางแจ้ ง เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ภาคการศึกษาที 2 เพือให้ นกั เรี ยนได้ ผ่านกิจกรรม แต่ในปี การศึกษาถัดไปก็ยงั คงพบว่ามีนกั เรี ยน
ส่วนหนึงทีเคยไม่ผา่ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินยั ก็ยงั คงได้ ผลการประเมินไม่ผ่าน
เช่นเดิม แสดงให้ เห็นว่า ความมีวินยั นีหากไม่ได้ เกิดจากการเสริมสร้ างด้ วยตนเองหรื อไม่ได้ เกิดจาก
อํานาจภายในตนแล้ ว นักเรี ยนจะประพฤติได้ เพียงไม่นาน แต่หากเกิด จากการทีตนเองได้ รับการ
ฝึ กฝนอย่างสมําเสมอแล้ ว จะเป็ นคุณลักษณะทีติดตัวนักเรี ยนไป ดังเช่น นักเรี ยนส่วนใหญ่ของ
โรงเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ ด้านนี ทังนี มีข้อสังเกตว่า นักเรี ย นทีไม่ผ่านคุณลักษณะด้ านความมีวินั ย
มักจะไม่ผา่ นคุณลักษณะข้ ออืนๆ ด้ วยซึงจะส่งผลให้ ผลการเรี ยนของนักเรี ยนไม่ดีไปด้ วย
จากเหตุผลตามทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นว่าการมีวินยั ในตนเองเป็ นสิงสําคัญ ซึงควร
สร้ างให้ เกิดกับคนทุกคน และการปลูกฝั งนันควรเริ มตังแต่เด็ก โดยให้ เกิดจากอํานาจภายในตนเอง
ไม่ใช่อํานาจภายนอกบังคับเท่านัน เมื อบุคคลมีอํานาจภายในตนเองแล้ วก็จะสามารถควบคุม
ตนเองให้ ทําในสิงทีถูกต้ องในสังคมได้ แม้ ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม เนืองจากเกิดจากความ
เต็มใจและสัญชาตญาณทีได้ เคยเรี ยนรู้ ว่าควรทําอย่างไร ดังนัน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการฝึ ก
ความมี วินัยในตนเองให้ กับนักเรี ยนจะเป็ นการช่วยเหลื อนักเรี ยนในการที จะพัฒนาและแก้ ไ ข
พฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์หรื อพฤติกรรมทีส่งผลกระทบด้ านลบต่อการดําเนินชีวิตในสังคม ช่วยให้
นักเรี ยนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ ในการศึกษาครั งนี
ผู้วิจยั สนใจทีจะศึกษาการใช้ กิจกรรมพัฒนาการมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชันที 3 โรงเรี ยน
อรุ ณประดิษฐ เพชรบุรี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โดยใช้ กิจกรรมกลุ่ม ร่ วมกับเทคนิค
แม่แบบ ทังนีเทคนิคกิจกรรมกลุ่ม เป็ นกระบวนการที ช่วยให้ สมาชิกในกลุ่มได้ มีพฒ
ั นาการในเรื อง
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆโดยการนําเอาประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลียน
ซึงกันและกัน เพือให้ เกิดการเปลียนแปลงในสมาชิกแต่ละคน ประสบการณ์ ในกลุ่มจึงเป็ นส่วน
สําคัญทีจะช่วยให้ สมาชิกแต่ละคนได้ พฒ
ั นาตนเองส่วนเทคนิคแม่แบบช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เห็นผล
ของการกระทํา ในพฤติกรรมต่างๆจากแม่แบบ ให้ ร้ ู จักคิดพิจารณาในการเลือกแม่แบบเพือการ
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เลี ยนแบบที ดี และใช้ การเสริ ม แรงเพื อสร้ างแรงจูง ใจให้ พฤติกรรมนันคงอยู่ต่อไปภายหลัง การ
ดําเนินการเสร็จสินลง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดงั นี
1. เพือเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
2. เพือเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมภายหลัง
การทดลอง
3. เพือศึกษาความคงอยูข่ องความมีวินยั ในตนเองของกลุม่ ทดลอง ระยะหลังการทดลอง 1
เดือน
คําถามการวิจัย
การวิจยั ครังนีมุง่ ตอบคําถามดังนี
1. หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีวินยั ในตนเอง
สูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อไม่
2. ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีวินยั ในตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุม
หรื อไม่
3. การคงอยูข่ องความมีวินยั ในตนเอง ระยะหลังการทดลอง 1 เดือนเป็ นอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
1. หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีวินยั ในตนเอง
สูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรม
2. ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีวินยั ในตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาการใช้ กิ จ กรรมพัฒ นาความมี วิ นัย ในตนเอง ของนัก เรี ย น ช่ ว งชันที 3
( มัธยมศึกษาปี ที 1- 3 ) ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดงั นี
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี เป็ นนักเรี ยนระดับช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1- 3)
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ที ไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551
จํานวน112 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ทีใช้ ในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรี ยนระดับช่วงชันที 3 ( มัธยมศึกษาปี ที
1- 3 ) ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน ด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา
2551 จํานวน 60 คน ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
และสุม่ เข้ ากลุม่ ทดลองและ กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความมีวินยั ในตนเอง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการควบคุมตนเองทัง
ทางด้ านอารมณ์และพฤติกรรมให้ ปฏิบตั ิตนไปในทิศทางที เหมาะสม โดยการปฏิบตั ินนไม่
ั ได้ เกิด
จากกฎเกณฑ์ ข้ อบัง คับของโรงเรี ยนแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิงทีทําและไม่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนต่อตนเอง ครูและโรงเรี ยน ทังต่อหน้ าและลับหลัง โดยจําแนกได้ ดังนี
1.1 ด้ านการปฏิบตั ติ นตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ได้ แก่ การปฏิบตั ติ นของ
นักเรี ยนตามระเบียบวินยั ทีว่าด้ วยเรื อง การนํารถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือมาโรงเรี ยน ทรงผม
ของนักเรี ยน การเคารพธงชาติ การออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน การขาดเรี ยน การลากิจ การลาป่ วย
การหนีเรี ยน การเสพหรื อมีบหุ รี ของมึนเมาและสารเสพติดไว้ ในครอบครอง การก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทกับเพือนนักเรี ยน การใช้ กระเป๋ าหนังสือ การแต่งกายเครื องแบบนักเรี ยน
1.2 ด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง ได้ แก่ การทีนักเรี ยนรู้จกั หน้ าทีที
ต้ องกระทํา ทําหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายให้ สําเร็ จ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความเต็มใจและ
ตังใจยึดมันในกฎเกณฑ์ ถูกต้ อง ตรงเวลาและปฏิบตั ิโดยไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค ทังในด้ านการเรี ยน
การทํากิจกรรมในโรงเรี ยน การดูแลสุขภาพร่างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัว และการดูแล
สาธารณะสมบัติ
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2. นักเรียน หมายถึง นักเรี ยนช่วงชันที 3 ( มัธยมศึกษาปี ที 1- 3 ) ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551
2.1 นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง หมายถึง นักเรี ยนทีไม่ผา่ นเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านความมีวินยั ตามเกณฑ์ของโรงเรี ยนและเต็มใจเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั
ในตนเอง
2.2 นักเรี ยนกลุม่ ควบคุม หมายถึง นักเรี ยนทีไม่ผา่ นเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านความมีวินยั ตามเกณฑ์ของโรงเรี ยน แต่ไม่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง
3. กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง หมายถึง กิจกรรมทีผู้วิจยั จัดทําขึน โดยมี
โครงสร้ างตามเทคนิคกิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ มีจดุ ประสงค์เพือให้ นกั เรี ยนทีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีการพัฒนาตนเองในด้ านความมีวินยั ในตนเอง และเทคนิคต่าง ๆ ซึงในการวิจยั ครังนีได้
ใช้ กิจกรรมกลุม่ และการใช้ เทคนิคแม่แบบ ดังนี
2.1 กิจกรรมกลุม่ หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื องมือทีเป็ นสือในการจัดประสบ การณ์ ให้ แก่ สมาชิ กกลุ่ม ได้ มี การปฏิ สัม พัน ธ์ กันระหว่า งสมาชิ กในกลุ่ม มี ส่วนร่ วมในการทํ า
กิจกรรม สํารวจความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยมของตนเอง รู้ จกั คิด วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับ เข้ าใจตนเอง ตลอดจนสามารถทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมความมีวินยั
ในตนเองให้ ดีขนึ
2.2 เทคนิคแม่แบบ หมายถึง วิธีการทีทําให้ นกั เรี ยนทีมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ได้ รับ
รู้ พฤติกรรมของต้ นแบบ เกิดการตระหนักในคุณค่าของพฤติกรรมจากต้ นแบบ มีแนวโน้ มสู่การ
เปลียนแปลงด้ านเจตคติ ความคิดและการกระทําของตนเอง โดยการสังเกต เลียนแบบ และแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกต่อพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของแม่แบบแล้ วประมวลเป็ นข้ อมูลการ
แสดงพฤติกรรมของตน
ประโยชน์ ทได้
ี รับจากการวิจัย
1. นักเรี ยนทีเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง มีวินยั ในตนเองสูงขึนกว่าก่อน
เข้ าร่วมกิจกรรม
2. เป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรี ยนรู้เพือเสริมสร้ างความมีวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน ของงานแนะแนว โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ ต่อไป
3. เป็ นข้ อมูลสนเทศในการพัฒนางานเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินยั
แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนอรุณประดิษฐให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
เพือให้ เข้ าใจลักษณะของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างและเพือประสิทธิภาพของเครื องมือทีใช้ ใน
การทดลองมากขึน ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ดังต่อไปนี
1. แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับวินัยในตนเอง

1.1 ความหมายของวินยั ในตนเอง
1.2 ความสําคัญของความมีวินยั ในตนเอง
1.3 วินยั ในเด็กวัยรุ่น
1.4 ทฤษฎีทีเกียวข้ องกับความมีวินยั ในตนเอง
2. บริบทของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี
3. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
3.1 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ กิจกรรมกลุ่ม
3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม่
3.1.2 จุดมุง่ หมายของการจัดกิจกรรมกลุม่
3.1.3 ลักษณะของกิจกรรมกลุม่
3.1.4 เทคนิค วิธีการทีใช้ ในการจัดกิจกรรมกลุม่
3.1.5 กระบวนการกลุม่ กับการพัฒนาบุคคล
3.1.6 งานวิจยั ทีเกียวกับการใช้ กิจกรรมกลุม่ พัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
3.2 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ เทคนิคแม่ แบบ
3.2.1 ความหมายของเทคนิคแม่แบบ
3.2.2 กลวิธีในการใช้ เทคนิคแม่แบบ
3.2.3 อิทธิพลของแม่แบบทีมีตอ่ ผู้สงั เกต
3.2.4 ข้ อดีและข้ อจํากัดของการใช้ เทคนิคแม่แบบ
3.2.5 งานวิจยั ทีเกียวกับการใช้ เทคนิคแม่แบบพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
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1. แนวคิด ทฤษฎีทเกี
ี ยวกับวินัยในตนเอง
1.1 ความหมายของวินัยในตนเอง
จากการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของความมีวินยั ในตนเองไว้ ดังนี
อาร์ เธอร์ ( Arthur 1985 : 678 ) กล่าวว่า วินยั ในตนเอง คือ ความเคยชินจากการปฏิบตั ิ
ในการควบคุมตัวเองท่ามกลางแรงกระตุ้นต่างๆ ให้ เป็ นไปตามทีหวังไว้ ทังนีรวมถึงการรู้จกั ลงโทษ
ตนเองเมือกระทําผิดด้ วย
บริ สเบน ( Brisbane 1994 : 67 ) กล่าวถึง วินยั ในตนเองว่า วินยั ในตนเองคือเป้าหมาย
สูงสุดในการฝึ กวินยั ต้ องการให้ ผ้ ถู กู ฝึ กสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ด้วยตนเอง
ณัฏฐ์ พร สตาภรณ์ ( 2540 : 13 ) ได้ กล่าวถึงวินยั ในตนเองว่า เป็ นความสามารถอันเกิด
จากตัวบุคคลนันเอง ในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้ เป็ นไปตามทีมุง่ หวัง ซึงส่วน
ใหญ่แล้ วสังคมมุง่ หวังให้ พฤติกรรมของบุคคลทีแสดงออกมานันมีความสอดคล้ องกับระเบียบของ
สังคมทีวางไว้
อรวรรณ พาณิชย์ปฐมพงศ์ (2542 : 10 ) ให้ ความหมายของวินยั ในตนเองว่า หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้ เป็ นไปตามความมุง่ หวังที
ตนได้ ตงไว้
ั โดยเกิดความสํานึกว่าเป็ นค่านิยมทีดีงาม ซึงจะไม่กระทําการใดๆ ทีทําให้ เกิดความ
เดือดร้ อน ยุง่ ยากต่อตนเองและบุคคลอืนในอนาคต
อํานาจ จันทร์ มหา (2542 : 7) ให้ ความหมายว่า วินยั ในตนเอง หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบตั ทิ ีถูกต้ องตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ กติกา หรื อข้ อตกลงของสังคมโดยไม่ต้องให้ คนอืนบังคับ
หรื อควบคุม
กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์ (2544:15) ได้ ให้ ความหมายของวินยั ในตนเองว่า หมายถึง ความ
สามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้ เป็ นไปตามทีตนมุ่งหวังไว้
โดยเกิดจากการสํานึกขึนมาเอง แต่ทงนี
ั จะต้ องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นผลทําให้ เกิดความยุ่งยาก
แก่ตนเองในอนาคต และเป็ นสิงทีก่อให้ เกิดความเจริ ญแก่ตนเองและผู้อืน โดยไม่ขดั ต่อกฎระเบียบ
ของสังคมและสิทธิของผู้อืน
จากข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ ความมีวินยั ในตนเอง คือความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมตนเองทังทางด้ านอารมณ์และพฤติกรรมให้ ปฏิบตั ิตนไปในทิศทางทีถูกต้ อง เรี ยบร้ อย เพือ
ความสงบสุขของสังคมส่วนรวม โดยไม่ได้ เกิ ดจากกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับของสังคม แต่เกิดจากการ
เห็นคุณค่าในสิงทีทําและไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อตนเองและสังคม
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1.2 ความสําคัญของความมีวินัยในตนเอง
วินยั ในตนเองเกิดจากการเห็นคุณค่าในสิงทีทํา ดังนันผลทีเกิดจากการกระทําทีเกิดจาก
การมีวินยั ในตนเองจึงมีประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมด้ วย ซึงมีผ้ ใู ห้ ความสําคัญของความมีวินยั ใน
ตนเองไว้ ดงั นี
กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์ (2544 : 18) ได้ สรุปไว้ ว่า คุณค่าของความมีวินยั ในตนเองช่วยให้ กลุ่ม
คน หรื อ สัง คมต่า งๆสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู่ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสงบสุ ข ไม่ เ บี ย ดเบี ย นกั น และ
เจริ ญก้ าวหน้ าไปด้ วยดี เนืองจากทุกคนกระทําในสิงทีสังคมยอมรับ เข้ าใจผู้อืน มีความสํานึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึงของสังคม จึงต้ องมีความรับผิดชอบ เสียสละ ซึงช่วยในการพัฒนาประเทศให้
เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้
สินีนาฏ สุทธจินดา (2543 : 35) สรุปว่า วินยั นันจะช่วยกําหนดทิศทางให้ สมาชิกในสังคม
ประพฤติ ป ฏิ บัติ ใ นแนวทางเดี ย วกัน เพื อความสงบสุข เรี ย บร้ อยของสัง คมส่ว นรวม ถ้ า หาก
ปราศจากวินยั แล้ ว การอยูร่ ่วมกันในสังคมของคนแต่ละกลุ่มย่อมจะเกิดความวุ่นวายสับสน เพราะ
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าหากคนในสังคมมีวินยั ในตนเองก็จะทําให้ คนในสังคมมีเหตุมี
ผล มีความอดทน มันคงทางอารมณ์ และเป็ นผู้มีจริ ยธรรม สังคมมีความสงบสุข ดังนันการพัฒนา
วินยั ในตนเองให้ แก่นกั เรี ยนจึงเป็ นสิงสําคัญเพราะจะเป็ นพืนฐานของการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้ อง
มีเหตุผล เลือกประพฤติในสิงทีถูกต้ องเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมี ความสุข
และไม่สร้ างปั ญหาให้ กบั คนทีอาศัยอยู่
ดังนัน จะเห็นได้ ว่าความมีวินยั ในตนเองนัน มีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญอย่างยิงต่อบุคคล
และสังคม เพราะถ้ าหากว่าสังคมใดทีสมาชิกมีวินัยในตนเองอย่างเคร่ งครัดแล้ วสังคมนันจะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและยังช่วยพัฒนาสังคมให้ ก้าวหน้ าได้ อย่างไม่หยุดยัง
1.3 วินัยในเด็กวัยรุ่น
วัยรุ่ นเป็ นช่วงต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็ นวัยที มีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลาย
อย่าง ทําให้ ต้องมีการปรับตัวหลายด้ านพร้ อมๆกัน จึงเป็ นวัยทีจะเกิดปั ญหาได้ มาก การปรับตัว
ได้ สําเร็ จจะช่วยให้ วยั รุ่นพัฒนาตนเอง เกิดบุคลิกภาพทีดี ซึงจะเป็ นพืนฐานสําคัญของการดําเนิน
ชีวิตต่อไป
วัยรุ่ นอาจแบ่ง ได้ เ ป็ น 3 ช่วง แต่ละช่วงจะมี พัฒ นาการทางอารมณ์ ความคิดและสติ
ปั ญญาแตกต่างกัน แต่เนืองจากการศึกษาวิจยั ในครังนี มีการดําเนินการกับนักเรี ยนในช่วงชันที 3
ทีมีอายุระหว่าง 12-15 ปี จึงจะขอกล่าวถึงวัยรุ่นเพียง 2 ช่วง คือวัยรุ่นตอนต้ นและวัยรุ่นตอนกลาง
ดังนี
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วัยรุ่นตอนต้ น (อายุ 12-14 ปี ) ลักษณะทัวไปของวัยรุ่นช่วงนี คือ
1. มักจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย
2. เริมสร้ างสัมพันธ์ทีใกล้ ชิดกับเพือนฝูง
3. เริมทําตามกลุม่ เพือนไม่วา่ จะเป็ นวิธีการแต่งตัว กิจกรรมหรื อความสนใจด้ านอืนๆ
4. เริมมองเห็นความบกพร่องของพ่อแม่ และตระหนักว่าพ่อแม่ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ
หรื อเป็ นฮีโร่เหมือนเมือตนยังเป็ นเด็ก
5. ชอบตังคําถามถึงคุณค่าและเหตุผลของกฎต่างๆทีพ่อแม่ตงขึ
ั น
วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14 – 17 ปี ) ลักษณะทัวไปของวัยรุ่นช่วงนี คือ
1. เริมสนใจเกียวกับตนเองมากขึน จะกังวลเกียวกับรูปร่างหน้ าตาของตน
2. ภาพลักษณ์แห่งตน ( Self – image ) จะสลับไปมาระหว่างความดีเด่นกับแย่สดุ ๆ
บางครังก็จะรู้สึกตนเองเก่งและดีกว่าใคร บางครังก็ร้ ูสกึ ตนเองแย่และไม่เอาไหนเลย ซึงความคิดทัง
สองนีไม่ได้ ตงอยู
ั บ่ นพืนฐานของความเป็ นจริง
3. เริมเป็ นตัวของตัวเองและต้ องการอิสระมากขึน จะหงุดหงิดและไม่พอใจกับการทีมี
ผู้ใหญ่เข้ ามายุง่ กับตนมากเกินไป
4. เริมมีความคิดทางลบเกียวกับพ่อแม่และผู้ใหญ่บางคน และเริมถอยห่างด้ านอารมณ์
5. เริมทําตัวแตกต่างจากกลุม่ เพือนบ้ าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีมันคงมากขึน ไม่ใช่ตาม
เพือนตลอดเวลา (อุมาพร ตรังคสมบัติ 2542 : 175-176)
การสอนความมีวินัยในตนเอง
การสอนความมีวินยั ในตนเอง ไม่ควรมุ่งประเด็นทีการลงโทษ บังคับให้ ปฏิบตั ิ แต่ควรจะ
เน้ นไปในแนวทางทีให้ การฝึ กอบรม และให้ ความรู้ มากกว่า สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (2540 : 18-19) ให้ แนวทางการสร้ างวินยั ทีครูสามารถนํามาใช้ ได้ ดังนี
1. การทําให้ เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้ บุคคลรู้ เห็นและปฏิบตั ิพฤติกรรมทีดีเพือเป็ น
พืนฐานและปฏิบตั ติ อ่ เนืองจนเกิดเป็ นพฤติกรรมเคยชินทีดี
2. การใช้ วฒ
ั นธรรมในสังคมเป็ นแนวปฏิบตั ิผสมผสานกับหลักการทําให้ เป็ นพฤติกรรมที
เคยชิน เช่น การทําความเคารพด้ วยการไหว้ เมือพบผู้ใหญ่ เป็ นสิงทีเด็กทําได้ โดยง่าย แต่การเข้ า
แถวไม่ใช่วฒ
ั นธรรมไทย เด็กไม่ได้ เห็นแบบอย่างดังเช่นการไหว้ ของไทย ผู้ใหญ่เองก็ไม่สามารถ
ปฏิบตั กิ นั โดยทัวไป การไหว้ จงึ ง่ายต่อการปฏิบตั มิ ากกว่าการเข้ าแถว
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3. การใช้ องค์รวม ซึงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญาซึงเป็ นหลัก
ทางการศึกษาและหลักการพัฒนาจริยธรรม คือมีความเข้ าใจในความสําคัญของสิงทีควรกระทํา มี
ความพอใจและยอมรับในสิงทีจะกระทําย่อมนําไปสูค่ วามพร้ อมในการกระทํา
4. การให้ แรงหนุนสภาพจิต เป็ นการตังความมุ่งมันหรื ออุดมการณ์และพยายามปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายทีมุ่งมันไว้ ซึงอาจทําให้ เกิดการเปรี ยบเทียบ แต่ก็มีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิ
หากใช้ มากเกินไปจะกลายเป็ นดูถกู ดูหมินผู้อืน เกิดการแข่งขันแย่งชิง
5. การใช้ กฎเกณฑ์บงั คับ เป็ นวิธีทีทําให้ เกิดวินยั ได้ ชวระยะหนึ
ั
ง เมือไม่มีผ้ ใู ดควบคุม วินยั
ก็จะหายไป จึงเป็ นวิธีทีไม่ถกู ต้ อง
เทคนิคการฝึ กวินัยให้ กับวัยรุ่น
ในการฝึ กวินยั ให้ กบั วัยรุ่นนัน จําเป็ นต้ องมีเทคนิคทีเหมาะสมทีจะช่วยให้ วิธีการฝึ กวินยั มี
ประสิทธิภาพและได้ ผลดี ซึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ เสนอเทคนิคในการฝึ กวินยั ให้ กับวัยรุ่ นไว้
ดังนี
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2542 : 183-188)ได้ เสนอเทคนิคในการฝึ กวินยั ให้ กบั วัยรุ่นไว้ คือ
1. ให้ ความรู้มากกว่าออกคําสัง
เป้าหมายทีสําคัญในการฝึ ก คือ ให้ เกิดความมีวินยั ในตนเอง ดังนันสิงทีสําคัญคือ การ
ฝึ กให้ คิด ให้ ความรู้ ว่าอะไรเป็ นอะไร มีเหตุผล มีสามัญสํานึก รู้จกั เจรจาประนีประนอม ให้ วยั รุ่ น
เข้ าใจถึงเหตุผล กฎเกณฑ์และคําสัง
2. ทําความเข้ าใจกับพฤติกรรมของวัยรุ่น แม้ จะไม่เห็นด้ วยก็ตาม
เนืองจากวัยรุ่นมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทังทางร่างกาย อารมณ์และสังคม และ
มีความต้ องการเป็ นอิสระ อยากเป็ นตัวของตัวเอง คิดตัดสิน ใจด้ วยตัวเอง บางครั งจึง มี ความ
ขัดแย้ งกับผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ของการฝึ กระเบียบวินยั คือ ให้ เขาประพฤติในสิงทีถูก โดยเฉพาะ
เกียวกับกฎเกณฑ์ทีตังไว้ แต่เขาก็มีสิทธิทีจะมีความคิดเห็นและความรู้สกึ ทีแตกต่างได้
3. ใช้ วิธีการลงโทษเฉพาะสถานการณ์ทีร้ ายแรง
พยายามหลีกเลียงการลงโทษ ยกเว้ นจําเป็ นจริงๆ เช่น เมือเขาไปละเมิดสิทธิของผู้อืน
หรื อทําให้ ข้าวของเสียหาย เป็ นต้ น เนืองจากการลงโทษสําหรับวัยรุ่นมักไม่คอ่ ยได้ ผลทีดีเท่ากับใน
เด็กเล็ก เพราะวัยรุ่นสามารถอดทนต่อการลงโทษและมักหาทางต่อต้ านกฎระเบียบมากกว่าวัยอืนๆ
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4. การระมัดระวังคําพูดของผู้ใหญ่
คําพูดในลักษณะตําหนิตเิ ตียนและบ่นว่าของผู้ใหญ่นนั ในความรู้สกึ ของวัยรุ่น ถือได้
ว่าเป็ นการลงโทษทีรุ นแรง ดังนันจึงควรหลีกเลียงคําพูดทีเป็ นลักษณะตําหนิ เช่น “โตแล้ วไม่ร้ ู จกั
คิด” “สอนเท่าไหร่ ไ ม่จํ า ” “เด็ก ไม่รักดี ” หรื อ “พ่อแม่ผิ ดหวัง ในตัวลูกจริ ง ๆ” คําพูดแบบนี ทํ าให้
ภาพลักษณ์แห่งตนทีพยายามสร้ างขึนมานันพังทลายลงทันที
5. อย่าตังกฎเกณฑ์มากเกินไป
การพยายามควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่นมากเกินไป จะทําให้ เขายิงต่อต้ านมากขึน
และจะทําผิดมากขึน ดังนันพยายามมีกฎเกณฑ์น้อยทีสุด และให้ เขามีอิสรภาพเพียงพอทีจะลอง
ทําบางสิงบางอย่างด้ วยตนเอง และเรี ยนรู้จากการทําสิงทีผิดพลาดบ้ าง
6. หนักแน่นและสมําเสมอในการฝึ กระเบียบวินยั
ถึงแม้ วา่ วัยรุ่นจะสามารถตัดสินใจด้ วยตนเองได้ พึงตนเองได้ มากขึน แต่ลกึ ๆแล้ วเขา
ยังต้ องการการดูแลจากผู้ใหญ่อยู่ แม้ ดเู หมือนภายนอกจะไม่ชอบให้ ใครเข้ ามายุ่งก็ตาม ดังนัน เรา
ต้ องมีความหนักแน่นในกฎระเบียบทีตังไว้ รวมทังข้ อตกลงต่างๆทีมีด้วยกัน การรักษาระเบียบวินยั
อย่างเสมอต้ นเสมอปลาย จะช่วยให้ เขามีความประพฤติทีเสมอต้ นเสมอปลายเช่นกัน
7. อย่ากลัวทีจะใช้ อํานาจปกครอง
ในการออกกฎระเบียบหรื อตัดสินปั ญหาต่างๆ นัน เราจะต้ องแสดงถึงสิทธิอํานาจของ
เรา ให้ วยั รุ่ นเห็นว่าในฐานะพ่อแม่หรื อครู เรามีสิทธิทีจะควบคุมเขา แต่จงทําอย่างหนักแน่นและมี
เหตุผล ไม่ใช้ โดยใช้ อารมณ์และเผด็จการ
8. อย่าใช้ อารมณ์รุนแรงในขณะทีเผชิญหน้ ากับวัยรุ่น
ในช่วงทีกําลังโต้ เถียงกัน วัยรุ่นทีกําลังโกรธหรื อหงุดหงิดอาจพูดบางสิงบางอย่างที
รุนแรงออกมา เราต้ องรู้ว่าคําพูดเหล่านันเป็ นคําพูดแห่งความโกรธและสินหวัง และเป็ นคําพูดทีไม่
ตังใจทีจะทําลายความรู้สกึ ของใคร สิงทีควรทําคือ อย่ามีอารมณ์หงุดหงิดหรื อโกรธตอบ อย่าพูดใน
สิงทีเราไม่ตงใจ
ั เช่น โต้ ตอบว่า “ถ้ าไม่พอใจก็ออกไป” เป็ นต้ น
9. พยายามปฏิบตั ติ อ่ วัยรุ่นเหมือนผู้ใหญ่
วัยรุ่นต้ องการให้ เราปฏิบตั ติ อ่ เขาเหมือนเป็ นผู้ใหญ่ เขาจะตอบสนองได้ ดีและทําตัวดี
ขึน ดังนัน คําพูดตําหนิหรื อบอกตรงๆแบบผู้ใหญ่พูดกับผู้ใหญ่ก็เป็ นการลงโทษทีเพียงพอสําหรับ
วัยรุ่ น แต่ต้องเป็ นการพูดหรื อตําหนิเขาแบบสร้ างสรรค์ ส่วนการลงโทษแบบอืนๆนันควรใช้ เมือ
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วิธีการนีไม่ได้ ผลแล้ ว บางครังเมือเกิดปั ญหาขึนมา เขาอาจเสนอโทษทีเขาควรได้ รับรุนแรงกว่าทีเรา
คิดไว้
10. อย่าดูถกู ดูหมินหรื อทําให้ เขาเสียหน้ า
วัยรุ่นมักจะทระนงตนเองค่อนข้ างมาก เขาจะรู้สกึ ถูกทําร้ ายอย่างรุนแรงและเจ็บปวด
โดยคําพูดหรื อการกระทําทีบ่งชีว่าเขาเป็ นคนไม่ดี เป็ นคนอ่อนแอและเปราะบาง แม้ ว่าสิงนันจะเป็ น
ความจริ งก็ตาม เมือรู้ สึกว่าถูกทําร้ ายเขาจะมีความโกรธ ขมขืนใจ ต่อต้ านและมีพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสม เราจึงควรระวังความรู้สกึ ของวัยรุ่น เพ่งเล็งเฉพาะการกระทําของเขาเท่านัน ไม่ใช่เพ่งเล็ง
ไปทีตัวเขาว่าเป็ นคนไม่ดี บอกเขาว่าเขาสามารถกระทําตัวได้ ดีกว่านี และเราเชือมันในตัวเขาว่าเขา
จะทําได้ ดีขนึ
11. เป็ นตัวอย่างทีดี
เด็กจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎได้ เขาจะไม่ร้ ูวา่ การควบคุมตนเองเป็ นอย่างไร ถ้ าเขา
ไม่ได้ เห็นตัวอย่าง เพราะฉะนันเราต้ องมีการควบคุมตนเองทีดีพอ และมีความเคารพในสิทธิและ
ความเห็นของผู้อืนเช่นกัน รวมทังเป็ นตัวอย่างทีดีในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายบ้ านเมืองด้ วย
12. ถ้ าวัยรุ่นมีปัญหาทีเราจัดการไม่ได้ ควรปรึกษาผู้เชียวชาญ
หากวัยรุ่นได้ รับการช่วยเหลือทีถูกต้ องทังตัวเขาเองและครอบครัวก็จะมีความสุขขึน
นอกจากนีคนนอกครอบครัวก็อาจมีความรู้สกึ ปลอดภัยมากขึน
ควรขอคําปรึกษาจากผู้เชียวชาญ หากเด็กมีปัญหาต่อไปนี
ก. เพิกเฉยหรื อฝ่ าฝื นกฎบ่อยๆ
ข. มีอาการซึมเศร้ าอย่างรุนแรง
ค. มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง เช่น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หรื อมีลกั ษณะเหมือนคน
ติดยาเสพติด
ง. มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว ทําร้ ายผู้อืน ขโมยของ หรื อพูดโกหกบ่อย
จ. ไม่กลับบ้ านหรื อหนีโรงเรี ยน
ฉ. การเรี ยนแย่ลงเรื อยๆ
นอกจากนี ครู ยังเป็ นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นทีจะช่วยให้ การฝึ กวินยั ใน
วัยรุ่นได้ ผลดีมากขึน อภินนั ท์ ทวีเดช (2551) ได้ เสนอเทคนิคสําหรับครูในการฝึ กวินยั ให้ กบั นักเรี ยน
วัยรุ่นไว้ ดงั นี
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1. ทําห้ องเรี ยนให้ นา่ อยู่
บรรยากาศในห้ องเรี ยนทีดี สะอาด มีมมุ ทีน่าสนใจ จะช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีความ
ร่วมมือทีดี ประพฤติตนมีวินยั และสนใจการเรี ยนมากขึน และหากนักเรี ยนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําด้ วย
จะทําให้ นกั เรี ยน รู้ สึกเป็ นเจ้ าของ เป็ นส่วนหนึงของห้ อง รวมทังเกิดความรักห้ องและรักโรงเรี ยน
มากขึน
2. บอกนักเรี ยนให้ ชดั เจนว่าสิงทีทําไปนันไม่ดีตรงไหนและควรแก้ ไขอย่างไร
วิธีนีเรี ยกว่า การให้ ข้อมูลย้ อนกลับในเชิงแก้ ไข (corrective feedback) เป็ นการ
ตําหนิ โดยชีให้ ชดั เจนว่าควรแก้ ไขตรงจุดใด ควรบอกว่าสิงทีถูกต้ องคืออะไร
3. “จับถูก” บ้ าง อย่าคอยแต่ “จับผิด”
ครูต้องให้ ความสนใจ และสังเกตเห็นพฤติกรรมทีดีของนักเรี ยนมากกว่าการมองหาข้ อ
ผิดพลาดหรื อการกระทํ าที ไม่ดีของนักเรี ยน เพราะ เด็กที กํ าลัง เริ มต้ น การเปลี ยนแปลงตนเอง
ต้ อ งการให้ ผ้ ูใหญ่ สัง เกตเห็น การเปลี ยนแปลงที ดีข องเขาด้ ว ย ดัง นัน หากครู เห็ นพฤติก รรมที
นักเรี ยนทําดีเมือไรต้ องให้ ความสนใจทันที อย่าเพิกเฉยหรื อปล่อยให้ ผ่านไปโดยทีไม่ได้ คิดว่าเป็ น
เรื องสําคัญ
4. ให้ รางวัลเมือนักเรี ยนทําดี
ในการสอนหรื อสังให้ นกั เรี ยนทําดี ครูต้องให้ แรงเสริมเมือพบว่าเขาทําดี อาจเป็ นคํา
ชมเป็ นส่วนตัวหรื อต่อหน้ าเพือนๆ รวมไปถึงการให้ รางวัล เช่น คะแนนพิเศษ เป็ นต้ น เพือเป็ นการ
บอกให้ นกั เรี ยนทราบว่า พฤติกรรมทีทําลงไปนันเป็ นสิงทีดี และเสริมให้ ทําพฤติกรรมทีดีนนบ่
ั อยขึน
5. วางแผนในการสร้ างพฤติกรรมใหม่
ในการสร้ างพฤติกรรมใหม่ๆให้ เกิดขึนในตัวนักเรี ยน ครูต้องสังเกตว่านักเรี ยนทําอะไร
ได้ ดีแล้ วช่วยให้ เ ด็กทํ าสิ งนันมากขึนอย่า งเป็ นขันตอน และในการจะแก้ ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรี ยนนัน ครูต้องสร้ างพฤติกรรมเชิงบวก(พฤติกรรมทีดี) ให้ มาแทนทีพฤติกรรมเชิงลบ(พฤติกรรม
ทีไม่ดี) การฝึ กให้ นกั เรี ยนทําในสิงทีถูกต้ องจะได้ พฤติกรรมใหม่มากกว่าการดุว่าเมือทําผิด เพราะ
นักเรี ยนอาจไม่ร้ ูวา่ สิงทีเหมาะสมทีตนควรทํานันคืออะไร และจะทําได้ อย่างไร
6. หลีกเลียงการให้ แรงเสริมต่อพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
บางครังครู มกั ให้ แรงเสริ มต่อพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมโดยไม่ร้ ู ตวั โดยให้ ความสนใจ
เมือเด็กทําผิด คอยทักท้ วง หรื อห้ ามปราม หรื อใช้ วิธีลงโทษทีทําให้ เด็กได้ รับความสนใจจากเพือนๆ
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เช่นการใช้ วิธี time out คือเมือเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะให้ เด็กออกไปจากสถานการณ์ทีน่า
สนุกหรื อน่าสนใจ (ซึงหมายถึงการเรี ยนการสอนหรื อการทํากิจกรรมทีสนุก ) แต่หลายครังวิธีนีก็ไม่
ได้ ผล เนืองมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
ก. ห้ องเรี ยน (หรื อกิจกรรมการเรี ยนหรื ออืนๆทีกําลังทําอยู่นน)
ั เป็ นสิงทีน่าเบือสําหรับเด็ก
เมือครูให้ เด็กออกไปนอกห้ อง เด็กก็จะรู้ สึกดีกว่านังอยู่ในห้ อง หากเป็ นเช่นนีเด็กจะทําผิดซําๆเพื อ
จะได้ ถกู ไล่ออกไปนอกห้ องอีก
ข. ระยะเวลาทีให้ ออกนอกห้ องนันนานเกินไป เช่น นานเกิน 10 นาที จนเด็กรู้สกึ ชินกับ
การนังหรื อยืนอยูค่ นเดียว
ค. เด็กมีเรื องทีน่าสนุกทําขณะอยูน่ อกห้ อง เช่น มีเพือนห้ องอืนแวะมาพูดคุยด้ วย หรื อมี
ของเล่นชินเล็กๆมาเล่น
ง. การทีถูกไล่ออกไปนอกห้ อง ทําให้ เด็กไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีตนไม่ชอบ เช่น
นังเรี ยนวิชาทียากหรื อวิชาทีครูผ้ สู อนดุมาก
7. การสร้ างบรรยากาศทีดีระหว่างกัน
บรรยากาศทีดีระหว่างครูกบั เด็ก และกับเพือนนักเรี ยนด้ วยกันเอง เป็ นสิงสําคัญทีจะ
ทําให้ แผนการฝึ กระเบียบวินยั เป็ นไปด้ วยดี ควรมีการพูดคุยชมเชย หัวเราะพูดคุยกันในห้ องเรี ยน
บ้ าง สือให้ เด็กรู้ ถึงความจริ งใจและห่วงใยของครู สิงเหล่านีจะทําให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างครู กับ
ศิษย์ดีขนและเด็
ึ
กจะให้ ความร่วมมือมากขึน
8. เป็ นตัวอย่างทีดี
พฤติกรรมใดทีครูต้องการให้ นกั เรี ยนปฏิบตั หิ รื อเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ ครูต้องมี
การปฏิบตั ทิ ีเป็ นตัวอย่างทีดีในพฤติกรรมนันด้ วย
จากการศึกษาการฝึ กวินยั ให้ กับวัยรุ่ นทังตัวผู้ปกครอง ครู ผ้ สู อน หรื อผู้ทีต้ องเกียวข้ องกับ
วัยรุ่นจากทีกล่าวข้ างต้ นนันจะเห็นได้ ว่าสิงสําคัญในการปฏิสมั พันธ์กบั วัยรุ่นนันคือ ความเข้ าใจใน
พัฒนาการ ลักษณะของช่วงวัย ความสมําเสมอในการปฏิบตั ติ ลอดจนการเป็ นแบบอย่างทีดีให้ เห็น
และการฟั งเสียงของวัยรุ่นด้ วยความเข้ าใจในตัวเขา จะช่วยให้ บรรยากาศในการฝึ กวินยั ให้ กบั วัยรุ่น
เป็ นไปอย่างราบรื น และช่วยให้ เขาสามารถเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ทีมีวินยั ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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1.4

ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับความมีวินัยในตนเอง

จากการศึกษาเกียวกับการสร้ างวินยั ในตนเองของนักการศึกษาหลายท่าน ล้ วนมีพืนฐาน
ของความเชือทีมาจากทฤษฎี ทางจิตวิทยา ซึงรูปแบบทีรู้ จกั กันแพร่ หลายมาจากแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (กรมวิชาการ 2542 ก : 40-43) ซึงมีนกั การศึกษา นักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ ศกึ ษา
ทฤษฎีทีเกียวข้ องกับความมีวินยั ในตนเองไว้ ดงั นี
1.4.1 ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ ปฎิบัติ (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์
(Skinner ) (ลิขิต กาญจนาภรณ์ 2548 : 55-56 )
ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ ปฏิบตั ิ มีความเชือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลทีได้ รับ
จากการกระทํา
สกินเนอร์ ได้ สนใจในเรื องการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ โดยอธิบายว่า การกระทํา
หรื อพฤติกรรมทังหลายล้ วนแต่ไ ด้ รับอิทธิ พลมาจากผลของการกระทํ า ที ตามมา หลังจากการ
กระทําพฤติกรรมนันเสร็จสินลง การเสริมแรงมีรายละเอียด ดังนี
ตัวเสริมแรง
ตัวเสริ มแรง หมายถึง สิ งเร้ าที จะนํ าไปสู่การเพิมพลังการตอบสนอง เช่น เพิม
ความถีของพฤติกรรม ประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงนีบางครังเราไม่สามารถระบุได้ ว่าสิงเร้ าตัวนีจะ
เป็ นตัวเสริ มแรงได้ ตลอด ขึนอยู่กบั ว่าตัวเสริ มแรงนันเป็ นทีต้ องการของเด็กด้ วยหรื อไม่ ดังนันไม่มี
ตัวเสริมแรงใดทีจะนํามาใช้ ได้ ผลสําหรับทุกคน ในทุกๆสถานการณ์
นัก จิ ต วิ ท ยาแบ่ ง ตัว เสริ ม แรงออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ ตัว เสริ ม แรงปฐมภู มิ
(primary reinforcer) เป็ นตัวเสริ ม แรงที มีคุณ สมบัติในตัวของมันเองในการตอบสนองความ
ต้ องการทางชีวภาพ หรื อมีผลต่อผู้ได้ รับโดยตรง เช่น อาหาร อากาศ นํา เป็ นต้ น และตัวเสริ มแรง
ทุติยภูมิ (secondary reinforcer) เป็ นตัวเสริ มแรงทีต้ องผ่านการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็ นตัว
เสริ มแรง โดยการนําไปสัมพันธ์กบั ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เช่น เงิน รางวัล คําชมเชย เป็ นต้ น
ลักษณะสําคัญ 3 ประการทีพึงนํามาพิจารณาเกียวกับตัวเสริ มแรงทุติยภูมิ ได้ แก่
1) ตัวเสริ มแรงทางสังคม (social reinforcers) เช่น คําชม การยิม การกอดรัด การใส่ใจ 2) ตัว
เสริมแรงทางกิจกรรม (activity reinforcers ) เช่น การได้ เล่นของเล่น เกม กิจกรรมสนุก และ3) ตัว
เสริมแรงเบียแทน (token reinforcers) เช่น เงิน เกรด ดาว คะแนน หรื อแสตมป์แลกของทีสามารถ
นําไปใช้ แลกตัวเสริมแรงอืนๆทีตนต้ องการในภายหลัง
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นอกจากนียังมีการจําแนกตัวเสริ มแรงออกเป็ นอีก 2 ลักษณะ คือ ตัวเสริ มแรงบวกและตัว
เสริมแรงลบ ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตัวเสริ มแรงบวก (Positive reinforcers) หมายถึง สิงเร้ าทีนํามาซึงความพึงพอใจ ได้ แก่
คําชม รางวัล คะแนน ดาว เป็ นต้ น ใช้ เพือเพิมพลังการตอบสนองให้ ดีขนึ หรื อนํามาใช้ เพือเบียงเบน
ความสนใจหรื อให้ หนีออกจากสิงทีไม่ต้องการให้ เกิดขึน สิงเร้ าชนิดนีจึงถูกมองว่าเป็ นสิงล่อใจเด็ก
ตัวเสริ มแรงลบ (Negative reinforcers) หมายถึง สิงเร้ าทีไม่น่าพึงพอใจ ทําให้ เกิดความ
รํ าคาญ เป็ นสิงทีไม่ต้องการ ถ้ าขจัดออกไปได้ การตอบสนองก็จะดีขนึ เช่น เสียงดังขณะกําลังเรี ยน
วิธีการสอนทีน่าเบือของครู สภาพแวดล้ อมทีจําเจไม่นา่ สนใจ
กระบวนการให้ การเสริมแรง
กระบวนการให้ การเสริ มแรง ในการวางเงื อนไขให้ ปฏิบัตินัน สามารถจํ าแนกได้ เป็ น 2
ลักษณะคือ
1. การใช้ การเสริมแรงทีมีลกั ษณะต่อเนืองคือ ให้ การเสริมแรงแก่พฤติกรรมทุกครังที
อินทรี ย์ได้ แสดงพฤติกรรมทีถูกตามวัตถุประสงค์หรื อตามทีผู้ฝึกต้ องการ ซึงการให้ การเสริ มแรง
แบบต่อเนืองเช่นนีเป็ นสิงจําเป็ นในระยะเริมแรกของการฝึ ก
2. การเสริมแรง เป็ นครังคราวตามความเหมาะสม(partial reinforcement ) ซึงสามารถ
ทําได้ หลายแบบ หลายกระบวนการ เรี ยกว่า Schedule of reinforcement การจัดระยะการให้ การ
เสริมแรงทีมีการศึกษาทดลองกันมามี 2 ลักษณะคือ ประการแรกใช้ เวลาเป็ นตัวกําหนด ( interval)
คื อ ใช้ เ วลาเป็ นตัว วัด ว่ า จะให้ ก ารเสริ ม แรงเมื อใด ประการที สองคื อ ใช้ จํ า นวนครั งของการ
ตอบสนองเป็ นตัวกําหนด การกําหนดมี 2 แบบ คือ กําหนดแบบตายตัว (fixed) และกําหนดแบบ
ไม่แน่นอน (variable ) มีรายละเอียดดังนี
2.1 กําหนดการเสริมแรงโดยใช้ เวลาทีแน่นอน ( Fixed – interval Schedule) คือการ
กําหนดเวลาทีแน่นอนทีจะให้ การเสริ มแรง เช่น ในทุกๆ 4 นาที หลังจากได้ ทําพฤติกรรมทีถูกแล้ ว
จะได้ รับการเสริ มแรง จากนันจะหยุดนิงและรอดูจงั หวะเมือใกล้ ถึงเวลาทีจะได้ รางวัลก็จะแสดง
พฤติกรรม แต่ก่อนหน้ านันนานๆจะไม่แสดงพฤติกรรม นักเรี ยนบางคนเรี ยนรู้ทีจะขยันในเวลาก่ อน
สอบเล็กน้ อยและหยุดดูตําราทันที ทีสอบเสร็ จ แล้ วเริ มขะมักเขม้ นดูตําราเมือใกล้ ๆสอบ ช่วงหลัง
สอบและกลางๆจะไม่ขยันดูตํารา
2.2 กําหนดการเสริมแรงโดยใช้ เวลาทีไม่แน่นอน ( Variable – interval schedule)
คือการกําหนดเวลาทีจะให้ การเสริ มแรงทีไม่แน่นอน จะผันแปรไป 2 นาทีบ้าง 4 นาทีบ้าง 3 นาที
บ้ าง ระยะทิงห่างของช่วงเวลาระหว่างการให้ การเสริ มแรงครังหนึงกับครังต่อไป ไม่กําหนดตายตัว
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ทําให้ คาดการณ์ไม่ได้ ผลก็คือจะเกิดการตอบสนองหรื อทํากิจกรรมเพือให้ ได้ รางวัลถีขึนและคงที
แบบนีถ้ าครูจะนํามาใช้ กบั นักเรี ยนก็คือ ทําการทดสอบย่อย ๆ โดยไม่บอกให้ นกั เรี ยนรู้ล่วงหน้ า ทํา
ให้ นกั เรี ยนคาดการณ์ไม่ไ ด้ ว่าจะสอบเมือไหร่ จึงต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมอยู่เสมอ ทําให้ ขยันเรี ยน
อย่างสมําเสมอ
2.3 กําหนดการเสริมแรง โดยใช้ จํานวนครังการตอบสนองทีแน่นอน ( Fixed – ratio
Schedule ) เป็ นการกําหนดให้ แน่นอนว่าต้ องตอบสนองกีครังจึงจะได้ รับการเสริมแรง
2.4 กําหนดการเสริมแรงโดยใช้ จํานวนครังการตอบสนองทีไม่แน่นอน ( Varible –
ratio Schedule) คือ การกําหนดจํานวนครังการตอบสนองเพือให้ การเสริ มแรงไม่แน่นอน อาจจะ
ในครังที 3,2,4,1, หรื อ ฯลฯ แบบนีจะทําให้ คาดการณ์ ไม่ได้ ว่าต้ องทํากีครังจึงจะได้ รางวัล ผู้ถูก
ทดลองจึงเพิมความถีในการตอบสนองมากขึ น การให้ การเสริ มแรงแบบนีพบว่าทําให้ ผ้ ถู กู ทดลอง
ทํางานหนัก ทํางานได้ เร็ว เพือต้ องการรางวัล
จากทฤษฎีการวางเงือนไขให้ ปฏิบตั ิ (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ ( Skinner )
สามารถสรุปหลักการทีสําคัญได้ ดงั นี
1. การเรี ยนรู้เกิดจากการทีพฤติกรรมได้ รับการเสริมแรง
2. พฤติกรรมใดก็ตามทีได้ รับการเสริมแรง พฤติกรรมนันจะคงอยู่และเกิดขึนต่อไป
3. พฤติกรรมใดก็ตามหากไม่ได้ รับการเสริมแรง พฤติกรรมนันมีแนวโน้ มทีจะลดลง
หายไปหรื อหยุดการกระทํา
4. การเสริมแรงจะต้ องได้ รับทันทีทีพฤติกรรมเกิดขึนหรื อต่อเนืองหลังจากทีได้ ทํา
พฤติกรรมไปแล้ ว
และจากหลักการของทฤษฎี การวางเงื อนไขให้ ปฏิบัตินี สามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ เพื อ
ทดลองเกียวกับพฤติกรรม คือ
1. การปลูกฝั งพฤติกรรมใหม่ (Shaping Behavior) ซึงผู้ถกู ทดลองจะได้ นิสยั
ใหม่หรื อพฤติกรรมใหม่โดยใช้ การเสริ มแรง ( Reinforcement) เข้ าช่วย ซึงขึนอยู่กบั การกระทํา ของ
เขาเอง กล่าวคือ ให้ การเสริ มแรงเฉพาะเมือมีการตอบสนองทีต้ องการ เพือให้ กลายเป็ นพฤติกรรม
หรื อนิสยั ติดตัว ในทีสุดจะสามารถขจัดการตอบสนองทีไม่พงึ ปรารถนาได้
2. ช่วยในการปรับปรุงแก้ ไขพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาเด็กทีมีพฤติกรรมอันไม่
เป็ นทีพอใจได้
จากการศึกษาทฤษฎี การวางเงือนไขให้ ปฎิบตั ิ (Operant Conditioning)สามารถ
สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้ตามทฤษฎีนีจะเน้ นทีการกระทําของผู้รับการทดลองหรื อผู้ทีเรี ยนรู้ มากกว่าสิง
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เร้ าทีผู้ทดลองหรื อผู้สอนกําหนด กล่าวคือ เมือต้ องการให้ เกิดการเรี ยนรู้จากสิงเร้ าใด จะให้ ผ้ เู รี ยน
เลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไม่บงั คับหรื อบอกแนวทางในการเรี ยนรู้ เมือผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้แล้ ว
จึงเสริมแรงพฤติกรรมนัน หรื อกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมหรื อการตอบสนองจะขึนอยูก่ บั การเสริมแรง
1.4.2 ทฤษฎี พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg’s
Development ) (ทิศนา แขมมณี 2546 : 11 – 12)

Moral

ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg) เชือว่า การบรรลุนิติ
ภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนันจะแสดงออกในทางการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมได้ อย่างเด่นชัดทีสุด
เนืองจากเหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ขนอยู
ึ ก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึงโดยเฉพาะ เพราะเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมมิใช่การประเมินค่าการกระทําไปในทํานองทีว่า “ดี” หรื อ “เลว” แต่จะเป็ นการใช้
เหตุผลทีลึกซึงยากแก่การเข้ าใจยิงขึนไปเป็ นลําดับ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขันสูงจึงมีลกั ษณะเป็ น
เหตุผลสากลกว้ างขวาง ไม่ขดั แย้ ง และมีรากฐานจากความมีหลักการ ไม่เข้ าข้ างตนเองและเป็ น
อุดมคติ
โคลเบอร์ ก ได้ จําแนกพัฒนาการทางจริ ยธรรมออกเป็ น 3 ระดับ มี 6 ขัน มีความสัมพันธ์
ต่อเนืองกัน ดังนี
ระดับที 1 ระดับก่ อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) หมายถึง การตัดสินใจ
เลือกกระทําในสิงทีจะเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่คํานึงถึงผู้อืน ในระดับนีบุคคลจะขึนอยู่กับผู้มี
อํานาจเหนือตน ระดับนีพบในเด็กอายุ 1-10 ปี โดยแบ่งเป็ น 2 ขัน คือ
ขันที 1 ขันหลักการหลบหลีกมิให้ ตนเองถูกลงโทษ (The Punishment and
Obedience Orientation) บุคคลจะเลือกกระทําหรื อไม่กระทําสิงใดเพือหลีกเลียงมิให้ ตนเองถู ก
ลงโทษทางกาย จะยอมทํ าตามคําสังผู้มี อํานาจเหนื อตนโดยไม่มี เ งื อนไข ไม่พิจารณาถึง
ความหมายในคุณค่าของมนุษย์ เช่น ไม่กล้ ายักยอกทรัพย์เพราะกลัวถูกตํารวจจับ หรื อไม่กล้ าหนี
เรี ยนเพราะกลัวถูกครูตดั คะแนน เป็ นต้ น ในขันนีพบในเด็กอายุ 2-7 ปี
ขันที 2 ในหลักการแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation)
เป็ นขันทีบุคคลเลือกกระทําในสิงทีจะนําความพอใจมาให้ ตนเท่านัน ต้ องการแลกเปลียนจากสิงที
ตนกระทําโดยมุ่งการตอบแทนทางกายและวัตถุมากกว่านามธรรม และไม่คํานึงถึงความถูกต้ อง
ของสังคม พบในเด็กทีมีอายุ 7-10 ปี
ระดับที 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ในระดับนีบุคคลจะกระทําตาม
กฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตน เช่น ทําตามความคาดหวังของครอบครัว กลุ่ม เชือชาติ หรื อทํา
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ตามกฎหมายและศาสนา บุคคลจะเลียนแบบหรื อคล้ อยตามบุคคลในกลุ่มเพือปรับตัวให้ เข้ ากับ
ความต้ องการของสังคม แต่ไม่คํานึงถึงผลทีเกิดขึนในขณะนัน และผลทีตามมาภายหลัง ในระดับนี
บุคคลยังต้ องการการควบคุมจากภายนอกอยู่แต่ก็ยงั นึกถึงจิตใจของผู้อืนด้ วย รู้จกั เอาใจเขามาใส่
ใจเรา พบในผู้ทีมีอายุ 10-16 ปี ระดับนีแบ่งออกเป็ น 2 ขัน คือ
ขันที 3 ขันใช้ หลักการทําตามทีผู้อืนเห็นชอบ (The Enter Personal) ในขันนี
บุคคลมีความรู้ ถึงบทบาทหน้ าทีของตนในฐานะทีเป็ นหน่วยหนึงของสังคม จะกระทําสิงทีคนอืน
เห็นว่าดี เพือจะได้ รับคํายกย่อง ชมเชย จะยังไม่มีความเป็ นตัวของตัวเองมากนัก พบในผู้ทีมีอายุ
10 – 13 ปี
ขันที 4 หลักการทําตามหน้ าที ของสังคม (The Law and Order Orientation) ใน
ขันนีบุคคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้ าทีของตนในฐานะทีเป็ นหน่วยหนึงของสังคม จึงถือว่าตนมีหน้ าที
ทําตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีสังคมของตนกําหนดหรื อคาดหมายอย่างเคร่งครัด พบในผู้ทีมีอายุ 13-16
ปี
ระดับที 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็ นระดับทีต้ องตัดสินข้ อ
ขัดแย้ งต่างๆ ด้ วยการนํามาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้ วยตนเอง เมือพิจารณาแล้ วเห็นว่า
สิงใดสํ าคัญมากกว่ากันก็ จะปฏิ บัติตามนัน มี หลักการของตนเองที ถูกต้ องและหลุดพ้ นจาก
กฎเกณฑ์ของสังคม ระดับนีแบ่งออกเป็ น 2 ขัน คือ
ขันที 5 ขันใช้ หลักการทําตามข้ อตกลงของสังคมและคํามันสัญญา (Social
Contract Legalistic Orientation) บุคคลจะเห็นความสําคัญของชนหมู่มาก ไม่ทําตนให้ ละเมิด
ผู้อืนสามารถควบคุมใจตนเองได้ เคารพตนเอง สามารถให้ รางวัลและลงโทษตนเองได้ เช่น เกิด
ความละอายใจหรื อภาคภู มิ ใจในการกระทําของตนเอง โดยไม่เ กี ยวข้ องกับการควบคุมจาก
ภายนอกหรื อบุคคลอืนมีพฤติกรรมทีถูกต้ องเป็ นไปตามค่านิยมส่วนตัว ผสมผสานมาตรฐานการ
ยอมรับจากสังคมถือว่ากฎเกณฑ์ตา่ งๆ อาจเปลียนแปลงได้ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็ นใหญ่ พบในบุคคลทีมีอายุ 16 ปี ขึนไป ได้ แก่ วัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่
ขันที 6 ขันยึดหลักอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation)
เป็ นจริ ยธรรมขันสูงสุด แสดงถึงการมีความรู้ สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนและมี
ความยืดหยุ่นทางจริ ยธรรมเพือจุดมุ่งหมายในบันปลาย อันเป็ นอุดมคติทียิงใหญ่ เคารพในความ
เป็ นมนุษย์ของแต่ละคน และความเกรงกลัวต่อบาปเป็ นคติประจําใจ
ในการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 6 ขัน 3 ระดับ ตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริ ยธรรม
ของโคลเบอร์ ก สามารถสรุปสาระสังเขปเป็ นตาราง ดังนี
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ตารางที 1 เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขัน 3 ระดับตามทฤษฏีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ ก
ขันการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม
ระดับของจริยธรรม
ขันที 1 หลักการหลบหลีกมิให้ ตนเองถูกลงโทษ(อายุ2-7 ปี ) 1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (อายุ 2-10 ปี )
ขันที 2 หลักการแสวงหารางวัล (อายุ 7-10 ปี )
ขันที 3 หลักการทําตามทีผู้อืนเห็นชอบ (อายุ 10-13 ปี )
2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (อายุ10-16 ปี )
ขันที 4 หลักการทําตามหน้ าทีของสังคม (อายุ 13-16 ปี )
ขันที 5 หลักการทําตามข้ อตกลงของสังคม และ คํามัน
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์
สัญญา (อายุ 16 ปี ขึนไป)
(อายุ 16 ปี ขึนไป)
ขันที 6 ยึดหลักอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่)
โคลเบอร์ ก เชือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมนันไม่ใช่การรับรู้จากการพรํ าสอนของผู้อืน
โดยตรง แต่เป็ นการผสมผสานระหว่างความรู้เกียวกับบทบาทของตนเองต่อผู้อืน และ บทบาทของ
ผู้อืนด้ วยรวมทังข้ อเรี ยกร้ องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ซึงอาจจะขัดแย้ งกัน ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ใน
กลุม่ ใดหรื อสังคมใดก็ตาม การพัฒนาทางด้ านการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมนันเป็ นไปตามขัน จากขัน
ทีหนึงผ่านไปถึงขันทีหกบุคคลจะพัฒนาข้ ามขันไม่ได้ เมือบุคคลได้ รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ
ดีขนึ จึงเกิดการเปลียนแปลงทางความคิ ดและเหตุผล ทําให้ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมอยู่ในขัน
สูงขึนไป ส่วนเหตุผลในขันทีตํากว่าก็จะใช้ น้อยลงและถูกละทิงไปในทีสุด
1.4.3 ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
อัลเบิร์ท แบนดูรา ( Albert Bandura 1986, อ้ างถึงใน ปณิตา นิรมล 2546 :12 – 15 ,35 – 42)
แบนดูรา ( Bandura ) ได้ อธิบายถึงแนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทาง
ปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ไว้ ดงั นีคือ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเชือว่าเกิดการเรี ยนรู้แล้ วคือ การเปลียนแปลง
พฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด ความเชือ การรับรู้ ฯลฯ โดยไม่จําเป็ นต้ องแสดงออกมาเป็ นการ
กระทํา หากบุคคลมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมภายในแล้ วเขาย่อมแสดงพฤติกรรมภายนอก
ออกมาเมือมีโอกาส โดยพฤติกรรมของบุคคลทีเกิดขึนและเปลียนแปลงจะถูกกําหนดจากปั จจัย
ทางสภาพแวดล้ อม (Environment) และปั จจัยภายในตัวคน (Personal Factors) ซึงในการกําหนด
ระหว่างปั จจัยเป็ นลักษณะของการกําหนดซึงกันและกัน (Triadic Dynamic and Reciprocal)
เรี ยกว่า Reciprocal Determinism (Bandura 1977,1986) ระหว่างสภาพแวดล้ อมกับปั จจัยส่วน
บุคคล เป็ นกระบวนการทีเป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความคาดหวัง ความเชือ ความสามารถของ
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บุคคลทีถูกพัฒนา และปรับเปลียนเนืองจากอิทธิพลของสังคมซึงเป็ นแหล่งข้ อมูล กระตุ้นการ
ตอบสนองทางอารมณ์โดยผ่านตัวแบบการสอน การชักจูงทางสังคม ( Bandura 1986) บุคคลจะ
มีการโต้ ตอบแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อม เนืองมาจากลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ เพศ เชือ
ชาติ ความดึงดูดของรูปร่างหน้ าตา
แบนดูรากล่าวว่าบุคคลเป็ นทังผู้ผลิต และผลผลิต จากสภาพแวดล้ อม พฤติกรรม
สามารถเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้ อมรอบตัว ในทฤษฎี Social Cognitive Theory นี แบนดูรา
ได้ กําหนดให้ บคุ คลมีความสามารถขันพืนฐานอยู่ 5 อย่าง ดังนี
1. ความสามารถทางสัญลักษณ์ (Symbolizing Capability) บุคคลมีความ
สามารถของกระบวนการทางปั ญญาในการสร้ างความหมาย สร้ างสัญลักษณ์ และเก็บจําข้ อมูล
ต่าง ๆ ไว้ ในความจําทีสามารถดึงออกมาใช้ ในอนาคต ด้ วยกระบวนการนีทําให้ บุคคลมีความ
สามารถทีจะใส่ใจ เก็บจํา ข้ อมูลต่าง ๆ ได้
2. ความสามารถในการสังเกต (Vicarious Capability) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลทีจะเกิดการเรี ยนรู้ จากการสังเกตการกระทําของคนอืน ซึงช่วยให้ บคุ คลพัฒนาความคิด
ทีว่าพฤติกรรมใหม่เกิดขึนได้ อย่างไรโดยไม่จําเป็ นต้ องลงมือทําด้ วยตนเอง ข้ อมูลทีได้ จากการ
สังเกตจะถูกใส่รหัสเป็ นสัญลักษณ์ การเรี ยนรู้แบบนีแตกต่างจากการเรี ยนรู้แบบลองผิดลองถูกทีใช้
เวลาและอาจมีอนั ตรายในบางพฤติกรรม
3. ความสามารถในการคาดการณ์ (Forethought Capability) ทฤษฎีนีอธิบายไว้
ว่า พฤติกรรมของบุคคลมีจดุ มุง่ หมาย และกํากับได้ โดยการคาดการณ์ทีบุคคลสามารถจูงใจตนเอง
และนําทางพฤติกรรมได้ ด้วยตนเอง โดยบุคคลสามารถคาดหวังว่าสิงทีเกิดขึนกับคนอืนอาจจะเกิด
กับตนเองได้ ถ้าแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับเขา นอกจากนีบุคคลยังสามารถประเมินผลกรรมทีเกิด
หลังการกระทําด้ วยว่ามีความพึงพอใจหรื อมีคณ
ุ ค่าหรื อไม่เพียงไร
4. ความสามารถในการกํากับตนเอง (Self – Regulatory Capability) แบนดูรา
เสนอการกํากับตนเองในแนวคิดทีว่า บุคคลสามารถควบคุมความคิด ความรู้สึก การจูงใจ และการ
กระทําได้ ด้วยตนเอง การกํ ากับตนเองเป็ นกลไกควบคุมภายในทีทําหน้ าทีกํ ากับว่าควรแสดง
พฤติกรรมอะไร และจัดหาผลกรรมด้ วยตนเองโดยไม่ต้องพึงพิงคนอืน
5. ความสามารถในการโต้ ตอบตนเอง (Self–Reflective Capability)เป็ นความ
สามารถที เอื อให้ บุคคลวิ เ คราะห์ ความสามารถของตนเองว่า ทํ าอะไรได้ ห รื อ ไม่ และระดับ ใด
กระบวนการทีสําคัญ คือ การรับรู้ ความสามารถของตน ซึงเป็ นการทีบุคคลพัฒนาการการรับรู้
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เกียวกับความสามารถของตนเองในการจะนําไปสู่ความสําเร็ จ รวมทังมีการใช้ ความพยายามที
ทุม่ เทกับการกระทําทีเชือว่าตนมีความสามารถ
จากแนวคิดพืนฐานดังกล่าว จะเห็นว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม เน้ น
แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต ว่าเป็ นกระบวนการทีบุคคลเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนซึงเป็ นผลมาจากการสังเกตการฟั ง การอ่าน เกียวกับพฤติกรรมของคนอืน หรื อเกิดขึนเมือบุคคล
สังเกตการกระทําและการเสริ มแรงทีบุคคลอืนได้ รับ กระบวนการนีเรี ยกว่า Vicarious Reward
หรื อ Vicarious Experience การสังเกตการกระทําของคนอืนจะมีผ้ ูเกียวข้ องอยู่ 2 ฝ่ าย คือ ผู้
สังเกต และ แม่แบบ (Snyder 1989 : 231) ซึงฟิ ชเชอร์ แอนด์ โกครอส (Fischer and Gochros
1975) และ รอส (Ross , อ้ างถึงในสมโภชน์ เอียมสุภาษิต 2549 ) ได้ สรุปหน้ าทีของแม่แบบไว้ 3
ลักษณะ คือ
1. ทําหน้ าทีสร้ างพฤติกรรมใหม่ เกิดขึนในกรณีทีผู้สงั เกตยังไม่เคยทําพฤติกรรม
ดังกล่าวมาก่อนเลย
2. ทําหน้ าทีเสริ มพฤติกรรมทีมีอยู่แล้ วให้ ดีขนึ กรณีนีผู้สงั เกตเคยทําพฤติกรรมนี
แล้ วแต่อาจยังไม่ถกู ต้ อง หรื อขาดทักษะ
3. ทําหน้ าทียับยังการเกิดพฤติกรรม ในกรณีทีผู้สงั เกตมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
หรื อยังไม่เคยมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์มาก่อน แม่แบบจะช่วยให้ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง
หรื อไม่เกิดขึน
กระบวนการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้จากการสังเกต เป็ นกระบวนการทางปั ญญาทีต้ องอาศัยกระบวนการ ดังนี
1. กระบวนการใส่ใจ (Attention Process)
เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนทังในส่วนของแม่แบบและผู้สงั เกต โดยในลักษณะของ
แม่แบบ ควรจะมีความน่าดึงดูดใจมีความคล้ ายคลึงทังเพศ วัย สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ
กับผู้สงั เกต ลักษณะของการนําเสนอแม่แบบ ควรจะเสนอจากพฤติกรรมง่ายไปหายาก การกระทํา
มีความชัดเจน เป็ นลําดับขันตอน เป็ นต้ น
2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Process)
เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายในเพือเอื อให้ ข้อมูลทีถูกแปลงอยู่ในรู ปสัญลักษณ์ ถูก
จัดเก็บเข้ าสู่ระบบความจําทีจําได้ ง่ายขึน ดังนันการจะเพิมคุณภาพของการเก็บจําควรกระทําเมือ
ผู้สงั เกตได้ ข้อมูลไปแล้ ว ได้ มีโอกาสทบทวน ซักซ้ อม ความคิดและการกระทํา
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3. กระบวนการกระทํา (Production Process)
เป็ นกระบวนการทีผู้สงั เกตแปลงสัญลักษณ์ทีเก็บจําออกมาเป็ นการกระทํา โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ สู งั เกตแสดงการกระทําออกมาแล้ ว แล้ วได้ ข้อมูลย้ อนกลับ เพือนําไปสูก่ ารแก้ ไขเพือ
ความถูกต้ องของพฤติกรรม
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process)
เป็ นกระบวนการของสิงล่อใจภายนอก ทังสิงทีเป็ นรู ปธรรมจับต้ องอยู่ในรู ปของวัตถุ
สิงของ การยอมรับของสังคม ชือเสียงเกียรติยศ หรื ออาจเป็ นสิงล่อใจของตนเองในรูปของการ
ประเมินตน การเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของสังคมและมาตรฐานภายในตนเอง
สําหรั บเทคนิคที ใช้ ในการปรั บพฤติกรรมตามแนวคิดนี ได้ แก่ การเสนอแม่แบบ
(Modeling) เป็ นทีนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั โดยมีความเชือว่าแม่แบบมีประสิทธิภาพ
สามารถทําให้ เกิดพฤติกรรมใหม่ เพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ยับยังพฤติกรรมทีไม่ต้องการ
การเสนอแม่ แบบ
การเสนอแม่แบบ (Modeling) คือ การทีบุคคลเกิดการเรี ยนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลอืนแล้ วสร้ างความคิดว่าจะสร้ างพฤติกรรมใหม่ได้ อย่างไร ซึงความคิดนีถูกใส่รหัสเก็บเป็ น
ข้ อมูลไว้ เป็ นเครื องชีแนะการแสดงพฤติกรรมของตนต่อไป เพราะบุคคลสามารถเรี ยนรู้จากแม่แบบ
ว่าต้ องทําอะไร อย่างน้ อยในรูปแบบทีใกล้ เคียงกัน เมือบุคคลสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบถึงแม้ จะ
ยังไม่ได้ ตอบสนองออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอก แต่เขาสามารถสะสมการตอบสนองของแม่แบบ
ใน 2 ลักษณะคือ เป็ นภาพ และภาษา
การเรี ยนรู้ทีเกิดภายใต้ เงือนไขนี ผู้สงั เกตต้ องสังเกตอย่างชัดเจน และหลาย ๆ ครัง เพือจะ
ได้ ตอบสนองอย่างถูกต้ อง หลังจากการเสนอแม่แบบได้ รับการใส่รหัสเป็ นภาพ หรื อคํา เพือเป็ น
ตัวแทนของความจําแล้ วก็ ทําหน้ าทีเชือมโยงไปสู่การเรี ย กคืน และการสร้ างพฤติกรรมใหม่ตอ่ ไป
(Bandura ,อ้ างถึงใน ณัฐวรรณ ไหลงาม 2552 : 20-22)
1.4.4 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ ( Mowrer )
เมาเรอร์ ( Mowrer ,อ้ างถึงใน อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ์ 2542 : 10 – 14) ได้
อธิบายถึงทฤษฎีการเกิดวินยั ในตนเองว่า ทารกหรื อเด็กจะต้ องเรี ยนรู้ จากผู้ทีเลียงดูตน โดยทีการ
เรี ยนรู้นีจะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเท่านัน การเรี ยนรู้ของเด็กทารกนีจะเกิดขึนหลายระดับ และมี
ขันตอนดังนี
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1. บุคคลทีสําคัญต่อการเลียงดูของเด็กทารก คือ บิดา มารดา หรื อผู้ดแู ลทีเป็ น
ผู้บําบัด ตอบสนองความต้ องการของทารก เช่น ได้ กินนมเมือหิว มีผ้ ูปัดยุงให้ เมือถูกยุงกัด ฯลฯ
เมือทารกได้ รับการบําบัดหรื อตอบสนองก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมีความสุข ความรู้ สึก ของทารก
เหล่านีจะรุนแรงมาก และติดตรึงอยู่ในสํานึกของทารกไปจนเติบโตขึน การทีทารกได้ รับการบําบัด
ความต้ องการจนรู้สึกสบาย พอใจและมีความสุขนัน สิ งทีเกิดควบคูก่ บั เหตุการณ์อยู่เสมอทุกครั งก็
คือ การปรากฏตัวของบิดามารดาหรื อผู้เลียงดูในขณะทีมาปรนนิบตั ิเด็ก การบําบัดความต้ องการ
ของตนกับบิดามารดาหรื อผู้เลียงดูตนเป็ นสิงทีควบคูก่ นั เสมอในการรับรู้ของเด็ก จึงถ่ายทอดมายัง
บิดามารดา ทําให้ การปรากฏตัวของบิดามารดาหรื อผู้เลียงดูตน ซึงเมาเรอร์ เชือว่า การรักและพอใจ
บิดามารดานันจะต้ องเกิดจากการเรี ยนรู้เช่นนี โดยทีความสุขความพอใจทีได้ รับการบําบัดต้ องมา
ก่อน ถ้ าไม่มีเหตุการณ์เช่นนีในเด็ก เช่น เมือหิวก็ไม่ได้ กินหรื อได้ กินเมือไม่หิว เด็กก็จะไม่เกิดความ
พอใจ เด็กก็ จะไม่มี รากฐานในการเรี ยนรู้ ที จะรักและพอใจบิ ดามารดาหรื อผู้เลียงดูตน นันก็คือ
บุคคลสําคัญต่อการเรี ยนรู้แรกเริมของเด็ก คือ ผู้เลียงเด็ก ซึงอาจจะเป็ น บิดา มารดาหรื อผู้อืนก็ได้
2. ความรัก ความพอใจ ความผูกพันของเด็กนําไปสู่การปฏิบตั ิตามคําสังสอน
หรื อใช้ เป็ นตัวอย่างทีเด็กจะเลียนแบบผู้ทีตนรักและพอใจทังคําพูดและการกระทํา กล่าวคือ จาก
ความรักและความพอใจของเด็กทีมีตอ่ บิดามารดาหรื อผู้เลียงดู จึงทําให้ เมือบิดามารดาหรื อผู้เลียง
ดูมีการอบรมสังสอนเด็ก หรื อมีการกระทําหรื อพูดจาอย่างไร เด็กก็จะเกิดการทําตามหรื อเลียนแบบ
คําพูด หรื อการกระทําตามทีบิดามารดหรื อผู้เลี ยงดูสงสอน
ั
หรื อตามทีเห็นบิดามารดาหรื อผู้เลียงดู
กระทํา ซึงการกระทําเหล่านี ทําให้ เขาเกิดความสุข ความพอใจ อันเป็ นลักษะของการให้ รางวัลแก่
ตนเอง โดยบุคคลไม่ได้ หวังผลจากภายนอก การเลียนแบบเหล่านันจะทําตามทังทางทีดีและไม่ดี
เท่าๆกัน ตราบทีลักษณะเหล่านันเป็ นลักษณะของผู้ทีตนเองรักและพอใจ เช่น ถ้ าเด็กเห็นผู้เลียงดู
สูบบุหรี เสมอ เมือเด็กสูบบุหรี บ้ างก็จะมีความสุข ความพอใจเพราะเป็ นลักษณะของผู้ทีตนรัก และ
พอใจมาก่อน ความสามารถในการให้ ร างวัลตนเองโดยการเลี ยนแบบนี เมาเรอร์ เ ชื อว่า เป็ น
ลักษณะทีแสดงถึงการบรรลุวุฒิภ าวะทางจิตของบุคคลนัน โดยจะปรากฏในเด็กทีอายุประมาณ
8 – 10 ขวบ และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมือเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ดังนันผู้ทีมีวฒ
ุ ิภาวะทางจิตอย่าง
สมบูรณ์จงึ เป็ นผู้ทีมีความสามารถในการควบคุมตนเอง ให้ ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การตอบโต้ เมือเกิดความรู้ สึกคับข้ องใจ ความกลัว ฯลฯ สําหรับผู้ทีขาดวินยั ในตนเอง
หรื อขาดการควบคุมตนเองก็เพราะไม่ได้ ผา่ นการเรี ยนรู้ตงแต่
ั วยั ทารกจนกลายเป็ นบุคคลทีขาดการ
ยับยังชังใจในการกระทํา กลายเป็ นผู้ทีทําผิดกฏเกณฑ์และกฏหมายบ้ านเมืองอยูเ่ สมอ
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จากทฤษฎี ของเมาเรอร์ (Mowrer) จึง สรุ ปได้ ว่า การเกิ ดวินัยในตนเองจนเป็ น
ผู้บรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางจิตนัน จะต้ องเริมจากการเลียงดูในวัยเด็กอย่างมีความสุข อบอุ่น และผ่านการ
อบรมสังสอน หรื อจากการเลียนแบบทีดีงามจากผู้ทีเลียงดูเด็กเอง และจะพัฒนามาเป็ นลักษณะ
เด่นชัดในจิตสํานึกของบุคคลและกลายเป็ นพฤติกรรมทีถูกต้ องมีเหตุผลของบุคคลต่อไป
2. บริบทของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ (มูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ในการศึกษาการใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชันที 3 ของ
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ซึงจะได้ กล่าวถึงบริ บทของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐไว้ ดงั นี
(อรุณประดิษฐ 2552 : 6 – 12)
2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงเรียนอรุณประดิษฐ
โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) เป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สตรี
แห่งแรกของประเทศไทย ถื อกํ าเนิดในปี ค.ศ. 1865 เรี ยกว่า “โรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดทํ าการ หรื อ
โรงเรี ยนการช่างสตรี ( Industrial School )” สอนวิชาการทัวไป และการเย็บปั กถักร้ อย โดย แหม่ม
เอส.จี แมคฟาแลนด์ และได้ มีการนําจักรเย็บผ้ ามาใช้ เป็ นครังแรก เพชรบุรีจึงได้ ชือว่าเมืองแห่งจักร
เย็บผ้ า ( Sewing Machine Town ) ก่อตังขึนโดยคณะมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั นําโดย ศาสนาจารย์
เอสจี แมคฟาร์ แลนด์ ( Rev.S.G. McFarland ) ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี ( Rev.Danial
McGilivary ) และครอบครัวเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาและวางรากฐานการศึกษาแก่ชาวเมือง
เพชรบุรี โดยได้ รับการสนับสนุนจากพระเพชรพิไสยศรี สวัสดิ รักษาการเจ้ าเมืองเพชรบุรีในเวลานัน
ปี ค.ศ. 1877 ศาสนาจารย์แซมมวล จี แมคฟาร์ แลนด์ ได้ ติดต่อขอเงินจากคณะเพรสไบที
เรี ยน สหรัฐอเมริ กา สร้ างโรงเรี ยนขึนใหม่เป็ นตึกสองชัน ศาสนาจารย์ วิล เลียม เอ ฮาวเวิร์ด
(Rev. William A. Howard) ศิษยาภิบาลคริ สตจักรเมืองพิตส์เบิก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย
(Pennsylvania)ได้ ส่งเงินจํานวน 2,000 เหรี ยญมาให้ และด้ วยพระมหากรุ ณาธิ คณ
ุ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน 1,000 เหรี ยญ
ตลอดจนบรรดาเจ้ านาย ข้ าราชการ ประชาชนร่วมบริ จาคอีก งานก่อสร้ างจึงเรี ยบร้ อยลงในปี ค.ศ.
1882 โดยตังชือว่า “ฮาวเวิร์ด เมมโมเรี ยล สคูล” (Howard Memorial School) ชือภาษาไทย
เปลียนจากชือโรงเรี ยนฝึ กหัดทําการ เป็ น โรงเรี ยนอรุณสตรี
ปี ค.ศ.1916 มีการขยายโรงเรี ยน โดยศาสนาจารย์พอล เอกิน ( Rev.Paul Eakin ) ได้ สร้ าง
โรงเรี ยนชายขึนใหม่โดยตังชือว่า “แรนกิน เมมโมเรี ยล สคูล” ( Rankin Memorial School ) ชือ
ภาษาไทยว่า "โรงเรี ยนประดิษฐวิทยา"
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ปี ค.ศ. 1931 โรงเรี ยนอรุณสตรี โดย มิสเบอร์ ธา เอ็ม เมอร์ เซอร์ (Miss Bertha M.Mercer)
ได้ สร้ างตึกเรี ยนขึนใหม่ใกล้ คริ สตจักรศรี พิมลธรรม อันเป็ นทีตังของโรงเรี ยนอรุณ ประดิษฐปั จจุบนั
เปิ ดทําการสอนในปี ค.ศ.1932 และได้ ตงชื
ั ออาคารหลังใหม่ว่า “แอนนา รูธ เธอร์ ฟอร์ ด เมมโมเรี ยล
สคูล” (Anna Rutherford Memorial School) เพือเป็ นอนุสรณ์ถึงเพือนของท่าน คือ มิสซิสแอนนา
รูธเธอร์ ฟอร์ ด
ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 โรงเรี ยนประดิษฐวิทยาได้ ร่วมกิจการกับโรงเรี ยนอรุ ณสตรี เป็ น
โรงเรี ย นแบบสหศึกษาสัง กัด มูล นิธิ แ ห่ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยเป็ นเจ้ า ของมี นามใหม่
ว่า “โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ” จนถึงปั จจุบนั
ปั จจุบนั โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐสังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) โดยมีแนวทางการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี
นโยบายโรงเรี ยน
มุ่งอบรมสังสอนนักเรี ยนด้ วยความรักในพระเยซูคริ สต์ เพือพัฒนาให้ ถึงพร้ อมซึงความ
เจริ ญงอกงามทางสติปัญญา ร่ างกาย สังคม อารมณ์ และคุณธรรมตามนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล
ปรัชญา
คุณธรรมนําปั ญญา พัฒนาคุณภาพ
คติพจน์
พระเจ้ าเป็ นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรัก
คําขวัญ
สร้ างศักดิศรี มีวินยั ใฝ่ การเรี ยน เพียรทําดี มีนําใจ
วัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริมให้ กลุ บุตร กุลธิดา มีคณ
ุ ธรรม วิทยาการ สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้
อย่างดี
2. เพือส่งเสริมให้ คนเก่งไปได้ สงู สุด คนปานกลางเก่งให้ ได้ คนไม่เก่งสามารถเอาตัวรอด
3. เพือปลูกฝั งให้ เยาวชนสามารถนําคติธรรมตามแนวทางคริสต์ศาสนาไปใช้ แก้ ปัญหา
ชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือปลูกฝั งให้ เยาวชนของประเทศ มีใจจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. เพือปลูกฝั งให้ เยาวชนมีใจรัก และซาบซึงในสุนทรี ยภาพทางศิลปะและวัฒนะธรรม
สีประจําโรงเรี ยน
สีฟ้า หมายถึง
สีขาว หมายถึง
คุณธรรม

สงบ ร่มเย็น ราบรื น สดใส สวยงาม
บริ สุ ท ธิ รุ่ ง โรจน์ มี ร ะเบี ย บแบบแผน มี ค วามเชื อมั นและมี
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วิสยั ทัศน์โรงเรี ยน
นักเรี ยน เลิศลําวิทยาการ เชียวชาญด้ านภูมิปัญญา คุณธรรม จริ ยธรรมนําหน้ า เป็ นนั ก
ประชาธิ ปไตย ภูมิใจในความเป็ นไทย รักษ์ สิงแวดล้ อม พร้ อมเป็ นพลเมืองดี มีใจรักเสียสละต่อ
ส่วนรวม อยูร่ ่วมในสังคมอย่างสันติสขุ
ครู ปูชนียบุคคล ครองตนน่าศรัทธา มีเกียรติ มีศกั ดิศรี สวัสดิการดี มีคณ
ุ ค่า ใฝ่ รู้
ใฝ่ พัฒนา การสอนดีมีคณ
ุ ภาพ
โรงเรี ยน พร้ อมสรรพทรัพยากรการศึกษา ดําเนินตามปรัชญา มุง่ พัฒนาตามหลักพระเยซู
คริสต์ โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ์ สรรค์สร้ าง....เติบโตอย่างแกร่งกล้ า ก้ าวหน้ าอย่างมันคง
2.2 สถานทีตัง
โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ ตังอยู่ที เลขที 51 ถ.ราชดําเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000 โทรศัพท์ 0-324-253-71 โทรสาร 0-324-27-871
2.3 กฎระเบียบ นโยบายด้ านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ ของ
นักเรียน โรงเรียนอรุณประดิษฐ (มูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ด้ วยกระทรวงศึกษาธิ การได้ ออกกฎกระทรวงกํ าหนดความประพฤติของนักเรี ยนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้ วยการกําหนดความประพฤติของนักเรี ยน
และนักศึกษา พ.ศ.2548 ข้ อ 1 นักเรี ยนและนักศึกษาต้ องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี
1. หนีเรี ยนหรื อออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้ รับอนุญาตในช่วงเวลาเรี ยน
2. เล่นการพนัน จัดให้ มีการเล่นการพนัน หรื อมัวสุมในวงการพนัน
3. พกพาอาวุธหรื อวัตถุระเบิด
4. ซือ จําหน่าย แลกเปลียน เสพสุรา หรื อเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ สิงมึนเมา บุหรี
หรื อยาเสพติด
5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรื อบังคับขืนใจเพือเอาทรัพย์บคุ คลอืน
6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ ายร่างกายผู้อืน เตรี ยมการหรื อกระทําการใด ๆ อันน่าจะ
ก่อให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึงไม่เหมาะสมในทีสาธารณะ
8. เกียวข้ องกับการค้ าประเวณี
9. ออกนอกสถานทีพักในเวลากลางคืนเพือเทียวเตร่ หรื อรวมกลุ่มอันเป็ นการสร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ แก่ตนเองและผู้อืน
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ข้ อ 2 ให้ โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษากําหนดระเบียบว่าด้ วยความประพฤติของนักเรี ยน
และนักศึกษาได้ เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎกระทรวงนี ดังนันอาศัยอํานาจตามความในข้ อ 2 แห่ง
กฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา ใน พ.ศ.2548 โรงเรี ยน
อรุณประดิษฐจึงได้ กําหนดระเบียบและนโยบายด้ านพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ความประพฤติของ
นักเรี ยนทีต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
1. ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน เพือ
1.1 ช่วยลดอุบตั เิ หตุ และป้องกันการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซึงอาจ
เกิดขึนกับตัวนักเรี ยนและผู้อืน
1.2 เพือให้ นกั เรี ยนไม่ขบั ขีรถเทียวเตร่หลังเลิกเรี ยน ซึงจะช่วยให้ นกั เรี ยนกลับบ้ าน
ตรงเวลา
2. ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนนําโทรศัพท์มือถือมาโรงเรี ยน
3. ทรงผมนักเรี ยนชายไม่อนุญาตให้ ใส่เยล หรื อนํามัน ทรงผมนักเรี ยนหญิงไม่อนุญาต
ให้ ซอยผม หรื อสไลด์และย้ อมสีผมเป็ นสีตา่ งๆ
4. ต้ องมาให้ ทนั เคารพธงชาติ (โรงเรี ยนเข้ า 07.45 น.)
5. เมือเข้ าแถวเคารพธงชาติแล้ วไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนออกนอกบริเวณโรงเรี ยน หาก
นักเรี ยนต้ องการออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนจะต้ องขอทําบัตรอนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน และ
จะต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์พฒ
ั นาคุณธรรมระดับ หรื ออาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรี ยนก่อนทุก
ครัง
6. การขาดเรี ยนทุกครังต้ องมีจดหมายลา และการรับรองจากผู้ปกครอง ไม่วา่ ลากิจหรื อ
ลาป่ วย (ลาป่ วยต้ องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้ วยทุกครัง)
7. การหนีเรี ยน การลักลอบออกนอกบริเวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้ รับอนุญาต ถือว่าเป็ นการ
กระทําความผิดระเบียบของโรงเรี ยน ต้ องถูกลงโทษตามขันตอน
8. ห้ ามสูบบุหรี ของมึนเมาและสารเสพติด หรื อมีไว้ ในครอบครอง
9. นักเรี ยนทีอาศัยอยูบ่ ้ านเช่า หอพักนอกโรงเรี ยนหรื อบ้ านญาติ ให้ ทําทะเบียนประวัติ
กับฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเพือประโยชน์ในการดูแลและติดตาม
10. ห้ ามนักเรี ยนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนในโรงเรี ยนและต่างโรงเรี ยน
11. กระเป๋ านักเรี ยนต้ องใช้ เป้ทีมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรี ยน (ห้ ามใช้ กระเป๋ าขนาดเล็ก
หรื อเป้แฟชันและติดสติกเกอร์ สีสนั การ์ ตนู แบบแฟชัน วัยรุ่น)
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12. การแต่งกายเครื องแบบ ให้ ปฏิบตั ติ ามแบบฟอร์ มและระเบียบการแต่งกายทีโรงเรี ยน
กําหนดไว้ ให้
13. นักเรี ยนทุกคนต้ องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน คือ ไม่ขาดเรี ยนหรื อหนี
เรี ยน ไม่เทียวเตร่สถานบันเทิงต่างๆ ในยามวิกาล ไม่มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับเพือนต่างเพศ แต่ง
กายเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรี ยน ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ
ของโรงเรี ยน
หากนักเรี ย นไม่ปฏิ บัติตามนโยบายดัง กล่าวข้ างต้ น โรงเรี ยนถื อว่านักเรี ยนได้ กระทํ า
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรี ยนอรุณประดิษฐว่าด้ วยการ
ลงโทษแก่นกั เรี ยนทีกระทําความผิดตามระเบียบมี 4 สถานดังนี
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทําทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ ดังแสดงในตารางต่อไปนี
ตารางที 2 การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยน
รายการ
หมวดความผิด : 1 การมาโรงเรียนและการเข้ าร่ วมกิจกรรม
1.1 มาสายหลังเคารพธงชาติ 08.00 น. โดยมีเหตุผลไม่สมควร / ไม่ร่วมกิจกรรม
หน้ าเสาธง
1.2 ไม่ร่วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึนโดยไม่มีเหตุผล
1.3 ไม่เข้ าเรี ยนหรื อออกนอกห้ องเรี ยนในชัวโมงทีทําการสอน
1.4 ก่อกวนหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของครูผ้ สู อนในชัวโมงเรี ยน
1.5 หนีเรี ยน/ขาดเรี ยนโดยไม่มีเหตุอนั ควร
1.6 แก้ ไข / ปลอมแปลงเอกสารโรงเรี ยนหรื อผู้ปกครอง / แอบอ้ างบุคคลอืนซึง
ไม่ใช่ผ้ ปู กครองเพือมาติดต่อกับโรงเรี ยน
1.7 ทุจริตในการสอบ
หมวดความผิด : 2 การแต่ งกายผิดระเบียบ
2.1 สวมรองเท้ าแตะ
2.2 ไม่ปักชือ เลขประจําตัวและจุด หรื อไม่แสดงเครื องหมายโรงเรี ยน

คะแนนที
ถูกตัด
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
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ตารางที 2 (ต่อ)
คะแนนที
ถูกตัด
2.3 ใส่เสือผิดระเบียบหรื อปล่อยชายเสือออกนอกกางแกง/กระโปรง ทังในและ 10 คะแนน
นอกโรงเรี ยน
2.4 สวมถุงเท้ า รองเท้ า เข็มขัด ผิดระเบียบ
10 คะแนน
2.5 ทรงผมผิดระเบียบ กัดสีผม ซอยผม ใส่เจล
10 คะแนน
2.6 ใช้ เป้ / กระเป๋ าผิดระเบียบ หรื อตกแต่งเขียนข้ อความลงบนเป้
10 คะแนน
2.7 เจาะลิน เจาะจมูก หรื อสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรื อใช้ เครื อง สําอาง 20 คะแนน
แต่งหน้ า
2.8 ไม่แต่งเครื องแบบตามกิจกรรมในวันเวลาทีกําหนด
20 คะแนน
หมวดความผิด : 3 การพนันและสารเสพติด
3.1 เล่นการพนันทุกชนิดโดยมีอปุ กรณ์การเล่นและหลักฐานชัดเจน
40 คะแนน
3.2 เทียวเตร่หรื อมัวสุมตามบ้ านเพือน ตามทีสาธารณะหรื อสถานเริงรมย์
30 คะแนน
3.3 มัวสุมสูบบุหรี ตามทีต่าง ๆ เสพสิงเสพติดทุกชนิดและมีอยู่ในครอบครองหรื อ 40 คะแนน
มีอปุ กรณ์การเสพอืน ๆ
3.4 เป็ นผู้จดั หาหรื อจําหน่ายสิงเสพติดทุกชนิด
100 คะแนน
หมวดความผิด : 4 การทําลายทรัพย์ สิน
4.1 ลักทรัพย์เล็ก ๆ น้ อย ๆ
10 คะแนน
4.2 ทําลายทรัพย์สินของผู้อืนหรื อของโรงเรี ยน
20 คะแนน
4.3 เจตนาลักทรัพย์ของมีคา่ หรื อเตรี ยมการหรื อวางแผนไว้ ก่อน
40 คะแนน
4.4 นําอุปกรณ์สือสารทุกชนิดและทรัพย์สินมีคา่ มาโรงเรี ยน
20 คะแนน
หมวดความผิด : 5 การทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ
5.1 ทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนหรื อบุคคลอืนภายใน/นอกสถานศึกษา
40 คะแนน
5.2 พกอาวุธปื น/วัตถุระเบิด หรื อสิงเทียม
80 คะแนน
5.3 พกอาวุธหรื อสิงทีเป็ นอาวุธได้
40 คะแนน
5.4 กลันแกล้ ง รังแก ข่มขูบ่ คุ คลอืนให้ เกิดความเสือมเสีย
20 คะแนน
5.5 บีบบังคับ ข่มขูผ่ ้ อู ืนเพือประสงค์ร้ายหรื อประสงค์ตอ่ ทรัพย์หรื อเจตนาอืนใดที 20 คะแนน
ไม่ได้ รับการยินยอม
รายการ
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ตารางที 2 (ต่อ)
รายการ

คะแนนที
ถูกตัด

หมวดความผิด : 6 พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้ าวร้ าว
6.1 กระทําอนาจาร
40 คะแนน
6.2 มีความสัมพันธ์ทางเพศ
80 คะแนน
6.3 มีสือลามกอนาจารทุกชนิดอยูใ่ นครอบครอง
40 คะแนน
6.4 กล่าวคําหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เหน็บแนม หรื อใช้ วาจาไม่สภุ าพหรื อข่มขู่
20 คะแนน
6.5 ก้ าวร้ าวต่อบุคคลอืนหรื อ บุพการี ผ้ อู ืนด้ วยกิริยาท่าทาง หรื อวาจาทีไม่สภุ าพ 40 คะแนน
6.6 ก้ าวร้ าว กระด้ างกระเดือง ต่อครู / ผู้ปกครอง
40 คะแนน
หมวดความผิด : 7 การรักษาความสะอาด
7.1 ทิงขยะไม่เป็ นที
5 คะแนน
7.2 รับประทานอาหารแล้ วนําอาหารขึนบนอาคารเรี ยน
20 คะแนน
7.3 รับประทานอาหารเวลาเรี ยน
20 คะแนน
7.4 ทําให้ เกิดความสกปรกภายในโรงเรี ยนด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
10 คะแนน
หมายเหตุ :
ก. นักเรี ยนทีถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 20 คะแนนต้ องเชิญผู้ปกครองมาพบเพือหาทาง
แก้ ไข
ข. กรณีทีนักเรี ยนประพฤติตนทีขัดต่อระเบียบและวินยั ของโรงเรี ยนอย่างร้ ายแรงให้ เชิญผู้ปกครอง
มาพบได้ ทนั ทีหรื อขึนอยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ในการพิจารณา
ค. การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยนให้ พิจารณาเป็ นรายปี ในแต่ละบุคคล
ง. นักเรี ยนทีถูกตัดคะแนนความประพฤติให้ ฝ่ายกิจการนั กเรี ยนพิจารณาส่งเสริ มให้ ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์เพือสังคม หรื อกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม เพือเป็ นการสร้ างจิตสํานึกและ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยทังนี ขึนอยู่กับคณะกรรมการฝ่ ายกิ จการนักเรี ยนในการ
พิจารณาจัดกิจกรรมนัน ๆ
จ. นักเรี ยนทีผู้ปกครองได้ ทํา หนังสือสัญญากับฝ่ ายกิจการนักเรี ยนแล้ ว เมือถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ ค รบ 100 คะแนน หนัง สื อ สัญ ญาที ผู้ป กครองยื นไว้ จ ะมี ผ ลในทางปฏิ บัติ ทัน ที คื อ
ผู้ปกครองจะต้ องหาสถานทีเรี ยนใหม่ให้ กบั นักเรี ยนทันทีโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งหรื อเงือนไขใด ๆ ทังสิน
ฉ. นักเรี ยนทีถูกตัดคะแนนจะมีผลต่อการพิจารณาเข้ าศึกษาต่อในระดับช่วงชันต่อไป
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ช. การกระทําความผิดอืนใดทีมิได้ กําหนดไว้ ในตารางการตัดคะแนน และระเบียบนีสงวนสิทธิให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
4. ทํากิจกรรมเพือให้ ปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การอบรม
พฤติกรรมโดยศูนย์ฝึกจากจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น โรงเรี ยนถือว่านักเรี ยนได้ กระทํา
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้ วยการลงโทษนักเรี ยน และหาก
นักเรี ยนยังคงฝ่ าฝื นหรื อเพิกเฉยทีจะไม่ปฏิบตั ติ ามโรงเรี ยนจะพิจารณาให้ นกั เรี ยนย้ ายสถานศึกษา
เกณฑ์ ว่าด้ วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ
นอกเหนื อ จากกฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ของโรงเรี ย นแล้ ว เพื อให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา ปี การศึกษา 2544 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐได้ กําหนดให้ มีเกณฑ์การ
ปฏิบตั วิ า่ ด้ วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึงนักเรี ยนจะต้ องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1. ความสนใจ ใฝ่ รู้และสร้ างสรรค์ มีตวั บ่งชี คือ
1.1 ความกล้ า การคิดริเริม และการตัดสินใจ
1.2 ความพยายาม
1.3 มีสติมนคง
ั
1.4 หมันไตร่ตรองด้ วยเหตุผล
1.5 ความชอบ ความชืนชมยินดี และการเห็นคุณค่าของสิงต่าง ๆ
1.6 ความใฝ่ ฝั นและการมีวิสยั ทัศน์
1.7 ความกระตือรื อร้ นในการทําความดี
2. ความมีนําใจ มีตวั บ่งชี คือ
2.1 การช่วยเหลือ
2.2 การปลอบโยนหรื อให้ กําลังใจ
2.3 การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน
2.4 การแสดงความเอืออาทร
3. ความมีวินยั มีตวั บ่งชี คือ
3.1 การปฏิบตั ติ นตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน
3.2 การควบคุมตนเองทังกาย วาจา ใจ
3.3 การยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง
3.4 การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
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3.5 การตรงต่อเวลา
3.6 การมีความรับผิดชอบ
3.7 การมีความซือสัตย์
3.8 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน
3.9 การเคารพในสิทธิและหน้ าทีของกันและกัน
4. ความเป็ นไทย มีตวั บ่งชี คือ
4.1 เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.2 ยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
4.3 รักษาและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4.4 มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน
4.5 มีความกตัญ รู ้ ูคณ
ุ
4.6 มีความประหยัด
4.7 รักษาสิทธิเสรี ภาพ
5. การบริโภคด้ วยปั ญญา มีตวั บ่งชี คือ
5.1 การรู้จกั เลือกรับวัฒนธรรม
5.2 การรู้จกั ใช้ และรักษาสิงแวดล้ อม
5.3 การรู้จกั เลือกเพือนและสังคม
5.4 การรู้จกั เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
5.5 การรู้จกั เลือกรับสิงของและเครื องใช้
5.6 การรู้จกั เลือกรับวิทยาการและเทคโนโลยี
5.7 การเป็ นผู้นําและผู้ตามทีดี
จากบริบทของโรงเรี ยนอรุณประดิษฐ และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนจากรายงานประจําปี ตังแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 พบว่า นักเรี ยนระดับช่วงชันที 3
(มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3) ไม่ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์จํานวนมากขึนทุกปี ได้ แก่ ปี
การศึกษา 2548 จํานวน 75 คน ปี การศึกษา 2549 จํานวน 109 คน ปี การศึกษา 2550 จํานวน
130 คน และในปี การศึกษา 2551 มีนกั เรี ยนไม่ผา่ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 112 คน ซึงนักเรี ยน
ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านคุณลักษณะในข้ อที 3 คือความมีวินยั มากทีสุด เช่น มาโรงเรี ยนสาย แต่งกาย
ผิดระเบียบ ไม่สนใจร่วมกิจกรรม ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ในการเรี ยน เตรี ยมอุปกรณ์การ
เรี ยนมาไม่ครบ ขาดเรี ยนบ่อยจนเรี ยนไม่ทนั เพือน ผลการเรี ยนไม่ดีเท่าทีควร ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
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ของส่วนรวม ซึงโรงเรี ยนได้ ใช้ วิธีแก้ ไขโดยขอความร่วมมือจากทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ใน
การซ่อมเสริ มความมีวินยั ให้ กับนักเรี ยน โดยการฝึ กระเบียบแถว ความมีวินยั ในการตรงต่อเวลา
การปฏิบตั ิตามคําสังต่างๆกลางแจ้ ง เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ภาคการศึกษาที 2
เพือให้ นกั เรี ยนได้ ผ่านกิจกรรม แต่ในปี การศึกษาถัดไป ก็ยงั คงพบว่ามีนกั เรี ยนส่วนหนึงทีเคยไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวินัย ก็ยังคงได้ ผลการประเมิน ไม่ผ่านเช่นเดิม จาก
อุบตั ิการณ์ ดงั กล่าว ในการศึกษาวิจยั ครังนีผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองใน
ด้ านการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของโรงเรี ยน และการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเองด้ านการเรี ยน
การทํากิจกรรมในโรงเรี ยน การดูแลสุขภาพร่ างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัวและการดูแล
สาธารณะสมบัติ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ในการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองนัน ได้ มีผ้ ใู ห้ แนวคิดในการพัฒนาวินยั ในตนเองไว้
หลายแนวคิดด้ วยกัน แต่ในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้ ดําเนินการศึกษาการใช้ กิจกรรมพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยน โดยใช้ เทคนิคกิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ จึง ขอเสนอแนวคิด 2
แนวคิดนีเท่านัน ดังนี
3.1 แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ กิจกรรมกลุ่ม
3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม
คําว่า “กิ จกรรมกลุ่ม ” มี คํ าที ใช้ เ รี ยกชื อด้ วยกันหลายคํ าในความหมายเดีย วกัน เช่น
กระบวนการกลุม่ กลุม่ สัมพันธ์ พลวัตรกลุ่ม พลังกลุ่ม หรื อกลศาสตร์ กลุ่ม ในภาษาอังกฤษก็มีคํา
ทีใช้ ได้ หลายคํา เช่น Group Dynamics,Group Process,Group Psychology เป็ นต้ น (คนึงนิจ
พุม่ พวง 2546:18)
กิจกรรมกลุม่ เป็ นวิทยาการแขนงหนึง ซึงพยายามศึกษาเรื องเกียวกับกลุม่ คนเพือให้ ได้ ซงึ
ความรู้ ที จะนําไปใช้ ในการปรับปรุ ง หรื อเปลียนแปลงทัศนคติหรื อพฤติกรรมของคน อันจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นด้ า นการเสริ ม สร้ างความสัม พัน ธ์ แ ละการปรั บ ปรุ ง การทํ า งานของกลุ่ม คนให้ มี
ประสิทธิภาพยิงขึน และมีผ้ ใู ห้ ความหมายของกิจกรรมกลุม่ ไว้ ดงั ต่อไปนี
คมเพชร ฉัตรศุภกุล ( 2530 : 16) ได้ ให้ ความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว้ คือ เป็ นการนํา
ประสบการณ์มาแลกเปลียนซึงกันและกัน เพือให้ เกิดการเปลียนแปลงทีต้ องการในสมาชิกแต่ละ
คนและการเปลียนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม การมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะ
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลทุกคน
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ไพโรจน์ ปานอยู่ (2537:7) ได้ ส รุ ป ความหมายของกิ จ กรรมกลุ่ม ไว้ ว่า กิ จ กรรมกลุ่ม
หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคน เพือดําเนินกิจกรรมของกลุ่มให้ สําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ของกลุม่ ทีตังไว้ โดยใช้ ศกั ยภาพของสมาชิกในกลุม่ สร้ างสรรค์อย่างเต็มความสามารถ
สมชาติ กิจยรรยง (2539 :10) กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง เทคนิคการฝึ กอบรม
ประเภทเน้ นจุดศูนย์กลางการเรี ยนรู้อยูท่ ีกลุม่ และสมาชิกกลุม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ผ้ ูเข้ าอบรม
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ อันเนืองมาจากค้ นพบตนเองซึงเป็ นแนวทางสู่การพัฒนา
ตนเอง
คนึงนิจ พุม่ พวง (2546:18) ได้ สรุปว่ากิจกรรมกลุม่ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยให้ ทกุ คน
มีสว่ นร่วมทังความคิด และลงมือกระทําในสถานการณ์ทีมีการยอมรับซึงกันและกัน เคารพในกติกา
ของกลุม่ จนเกิดการพัฒนา ความคิด ความเข้ าใจและพฤติกรรมของบุคคลอันเป็ นผลต่อตนเองและ
คนอืนทีจะอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
จากความหมายของกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวมานัน อาจอธิบายได้ ว่า กิจกรรมกลุ่มหมายถึง
เทคนิค วิธีการ เครื องมือ ทีเป็ นสือในการจัดประสบการณ์ให้ แก่สมาชิกกลุ่ม ได้ มีการปฏิสมั พันธ์กนั
ระหว่างสมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม สํารวจความรู้สกึ ความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ
ค่านิยมของตนเอง รู้ จักคิดวิเคราะห์และแสดงพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและปรับตัวให้ อยู่ร่วมกับ
บุคคลอืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข
3.1.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม
ทิศนา แขมมณี (2545 : 146 – 147) ได้ กล่าวว่า เพือให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ไม่หลงทาง หรื อออกนอกลู่นอกทาง จําเป็ นต้ องกําหนดจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนให้ ชดั เจน โดย
กําหนดเป็ น 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายทัวไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะซึงในลักษณะหลังนี นิยม
เขียนในเชิงพฤติกรรม ( Behavior or Performance Objectives ) นอกจากนันจุดมุง่ หมายแต่ละ
ประเภทอาจแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ (Cognitive Domain) ด้ านทักษะ(Psychomotor)
และด้ านเจตคติ ( Affective Domain ) ทังนีแล้ วแต่ความเหมาะสมของเนื อหาและจุดมุ่งหมายของ
ผู้สอน
3.1.3 ลักษณะของกิจกรรมกลุ่ม
ทิศนา แขมมณี ( 2545 : 151 )ได้ กล่าวไว้ วา่ ในการจัดกิจกรรมกลุม่ เพือส่งเสริมให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เกิดการเรี ยนรู้ทีดีได้ นนั กิจกรรมกลุม่ นันๆ ต้ องมีลกั ษณะทีสําคัญ คือ
1. มีกิจกรรมให้ กระทํา โดยจะมีลกั ษณะเอืออํานวยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีบทบาท
ในการเรี ยนรู้อย่างทัวถึงและมากทีสุด
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2. กิจกรรมมักจะมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมกลุม่ ย่อย ทังนีเพือช่วยให้ ผ้ ทู ีเข้ าร่วม

กิ จ กรรมได้ มี โ อกาสในการทํ ากิ จ กรรมอย่า งทัวถึง และสามารถแลกเปลี ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซงกั
ึ นและกันได้
3. กิจกรรมมักมีลกั ษณะทีผู้เข้ าร่วมกิจกรรมต้ องค้ นหาคําตอบด้ วยตนเอง
4. กิจกรรมจะประกอบไปด้ วยขันตอนของการวิเคราะห์และอภิปรายเกียวกับ
กระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น กระบวนการทํางาน กระบวนการสือสาร กระบวนการแก้ ปัญหา
กระบวนการตัดสินใจ เป็ นต้ น
เวลาและจํานวนครังในการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
การจัดกิจกรรมกลุ่มควรมีความเหมาะสมทังเวลาและจํานวนครั งในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
กลุม่ ซึงโทรทเซอร์ (Trotzer 1977 ,อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร 2527 : 18-19 )ให้ ความเห็นไว้ ว่าใน
การจัดกิจกรรมกลุม่ ในสถานศึกษานัน การกําหนดเวลาและจํานวนครังในการเข้ ากลุ่ม จําเป็ นต้ อง
พิจารณาถึงการจัดเวลาเรี ยนของสถานศึกษาด้ วย โดยส่วนมากในโรงเรี ยนจะจัดเวลาเป็ นคาบ
คาบละ 50 นาที ซึงจะช่วยกําหนดเวลาได้ ว่าควรใช้ เวลาในการเข้ ากลุ่มนานเท่าใด จํานวนครังใน
การเข้ ากลุม่ ก็ขนอยู
ึ ก่ บั เป้าหมายของกลุ่มและธรรมชาติของสมาชิกกลุ่ม แต่อย่างน้ อยทีสุดจํานวน
ครังทีควรเข้ ากลุม่ ไม่ควรตํากว่า 8 ครัง และหากมากกว่านีได้ ถือว่าเป็ นสิงทีดี
จากทีกล่าวมาอธิบายได้ ว่า เวลาและจํานวนครังในการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็ นอีกปั จจัย
หนึงทีสําคัญในการทําให้ กิจกรรมกลุม่ ประสบผลสําเร็จ กิจกรรมกลุ่มทีจัดขึน ควรให้ สมาชิกภายใน
กลุ่มได้ มีส่วนร่ วมอย่างทัวถึง ควรจัดกิจกรรมกลุ่มให้ มีจํานวนครังในการเข้ ากลุ่มไม่ตํากว่า 8 ครัง
ซึงถ้ ามากกว่านีได้ ก็จะเป็ นการดี และควรจัดช่วงเวลาสัปดาห์ละ 2-3 ครัง และใช้ เวลาประมาณ 60
– 90 นาที ส่วนในเด็กระดับชันประถมศึกษาเวลาไม่ควรเกิน 60 นาที เพือไม่ให้ เกิดความเบือหน่าย
ก่อนทีกิจกรรมกลุ่มจะบรรลุเป้าหมาย ดังนันการกําหนดเวลาต้ องกําหนดให้ เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของบุคคลด้ วย
ขันตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ทิศนา แขมมณี ( 2545 : 147 )ได้ กล่าวถึงขันตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ ส อดคล้ องกับ
หลักการเรี ยนรู้ไว้ เป็ นขันตอน ดังนี
1. ขันนํา คือการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม เช่น การทบทวนความรู้เดิม
การสร้ างบรรยากาศให้ เหมาะสมและเอือต่อการเรี ยนรู้ทีจะตามมา
2. ขันกิจกรรม คือการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ลงมือทํากิจกรรมทีเตรี ยมไว้
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3. ขันอภิปราย คือ การให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมได้ มีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิด
ความรู้สกึ และการเรี ยนรู้ทีเกิดขึน
4. ขันสรุปและนําไปใช้ เป็ นขันของการรวบรวมความคิดเห็นและข้ อมูลต่างๆ จากขัน
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกัน จนได้ ข้อสรุ ปทีชัดเจน รวมทังกระตุ้นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรม
นําเอาการเรี ยนรู้ทีได้ รับไปปฏิบตั แิ ละใช้ จริงในชีวิตประจําวัน
5. การประเมินผล ภายหลังการเสร็จสินกิจกรรม ผู้ดําเนินกิจกรรมต้ องประเมินผลดูวา่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ บรรลุจดุ มุง่ หมายทีตังไว้ หรื อไม่
ประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่มจะช่วยส่ง เสริ มให้ สมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองในหลายด้ าน ดังที พนม ลิม
อารี ย์ ( 2542 : 56 – 57 ) ได้ สรุปไว้ ดงั นี
1. กลุม่ เป็ นทีช่วยฝึ กทักษะการติดต่อสือสารกับผู้อืน เช่น เด็กวัยรุ่นทีต้ องการคบกับเพือน
ต่างเพศ แต่มีความรู้ สึกเคอะเขิน หากเด็กได้ เข้ าร่ วมการทํากิจกรรมกลุ่ม มีการทํากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน ปฏิกิริยาดังกล่าวจะค่อยๆ หายไปและเป็ นปกติได้
2. กลุม่ เป็ นทีช่วยฝึ กทักษะการคิดพิจารณาและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยการแลกเปลียน
ประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทังการให้ กําลังใจซึงกันและกัน นอกจากนียังเป็ นการ
สะท้ อนให้ สมาชิกได้ พิจารณาเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขตนเอง
3. กลุม่ เสริมสร้ างความมีระเบียบวินยั ให้ เกิดกับตนเอง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ต่างๆ ทีสังคมยอมรับ เมือสมาชิกเข้ ากลุ่มต้ องปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ ร่ วมกัน เพราะสมาชิกมี
ความต้ องการแสวงหาการยอมรับจากกลุม่ และต้ องการความรักความผูกพันเป็ นเจ้ าของกลุม่
4. กลุม่ ช่วยให้ สมาชิกเกิดความรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย ให้ กําลังใจ ให้ ความรัก ให้ การ
ยอมรั บอย่า งไม่มี เ งื อนไข ให้ การช่วยเหลื อสนับสนุนและสมาชิ ก จะได้ รับการฝึ กทักษะเหล่า นี
ร่วมกัน
3.1.4 เทคนิควิธีการทีใช้ ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม สามารถจะใช้ เทคนิคต่างๆเพือให้ เกิดความสําเร็ จได้
หลายวิธี และสามารถนํ าไปใช้ แตกต่างกัน ได้ ตามความเหมาะสมซึงวินิจ เกตุขํา และคมเพชร
ฉัตรศุภกุล ( 2522 : 127-163 ) ทิศนา แขมมณี ( 2524 : 201- 202 ) ผกา บุญเรื อง (2525 : 99 )
สมชาติ กิจยรรยง ( 2539 : 11 – 12 ) และสุรางค์ โค้ วตระกูล ( 2541 : 397-398 ) ได้ เสนอเทคนิค
ทีใช้ ในการดําเนินกิจกรรมกลุม่ ไว้ อย่างสอดคล้ องกันดังนี
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1. การแสดงบทบาทสมมติ (Role – Play) เป็ นการจัดสถานการณ์เพือให้ ผ้ ู
แสดงได้ แสดงออกตามธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้ บุคคลแสดงบุคลิกภาพของเขาอย่างอิสระ โดยมี
การเตรี ยมสถานการณ์ หนึงไว้ ล่วงหน้ า และมี ความใกล้ เ คีย งกับความเป็ นจริ ง โดยให้ ผ้ ูทีสวม
บทบาทแสดงความรู้สกึ นึกคิดของตนเกียวกับบทบาทนันออกมา ซึงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ถึงความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนเองและผู้อืนได้ อย่างลึกซึงและช่วยให้ เข้ าใจถึงบทบาท
ทีต่างไปจากตน
2. เกม(Game)เป็ นการใช้ เกมเป็ นกิจกรรมให้ สมาชิกเข้ าไปอยูใ่ นสถานการณ์ที
ผู้เล่นยินยอมตกลงกันทีจะปฏิบตั ติ ามเงือนไขหนึงเพือให้ ได้ เป้าหมายหนึงตามทีต้ องการ ซึงมักจะมี
ผลในรูปของการแพ้ ชนะ การเล่นเกมจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ยุทธวิธีที จะเอาชนะอุปสรรค
ต่า งๆและได้ ฝึ กฝนเทคนิคและทักษะที ต้ องการ รวมทังช่วยให้ เ กิ ดความสนุกสนาน โดยมี องค์
ประกอบของเกม ดังนี
2.1 กติกา เพือให้ สมาชิกได้ ทํากิจกรรมอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ เรี ยบร้ อย
บรรลุจดุ มุง่ หมายทีต้ องการโดยไม่ต้องพะวงกับสิงนอกประเด็น
2.2 วิธีการ เป็ นขันตอนของการเล่นซึงจะมีผลต่อบรรยากาศของการเล่นเกม
2.3 จุดมุง่ หมายของเกม เป็ นเป้าหมายทีผู้นํากลุม่ ต้ องการให้ สมาชิกได้ บรรลุ
ถึงจุดมุง่ หมาย
2.4 อารมณ์ การแสดงออกและการใช้ ความคิด เป็ นพฤติกรรมและความรู้สกึ
ทีสมาชิกได้ เล่นเกม ได้ แสดงออกและรับรู้ซงกั
ึ นและกัน
กรมวิชาการ (2542 : 37-38) ให้ ความหมายของเกมว่าเป็ นกิจกรรมการเล่นทีมีข้อตกลง
หรื อกติกาเฉพาะเรื อง ซึงผู้เล่นต้ องแสดงความสามารถเฉพาะตน หรื อความสามารถในการร่วมใจ
กันของกลุ่ม เพื อแข่ง ขันให้ ไ ด้ ชัยชนะ การสอนโดยใช้ เกมเป็ นสื อนันช่วยให้ ครู แ ละนักเรี ยนมี
ความสัมพันธ์สนิทสนมกัน นักเรี ยนได้ แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และคุณธรรมในจิตใจ
ของตน นักเรี ยนเกิดอารมณ์สนุกสนาน ตืนเต้ น การสอนโดยใช้ เกมจึงทําให้ นกั เรี ยนไม่เบือหน่ายต่อ
การเรี ยน
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 90 ) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เกม
คือ กระบวนการเรี ยนรู้ทีผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนเล่นเกมทีมีกฎเกณฑ์ กติกา เงือนไข หรื อข้ อตกลงร่วมกัน ที
ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน ทําให้ เกิดความสนุกสนาน ร่าเริ ง เป็ นการออกกําลังกาย เพือพัฒนาความคิด
ริ เริ มสร้ างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การเรี ยนรู้ร่ว มกับผู้อืน โดยมีการนํา
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เนือหาข้ อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมมาใช้ ในการอภิปรายเพือ
สรุปการเรี ยนรู้วตั ถุประสงค์ของเกม
3. สถานการณ์ จาํ ลอง ( Simulation) สถานการณ์จําลอง เป็ นกิจกรรมการ
สอนโดยใช้ สถานการณ์ทีจําลองขึนให้ เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากทีสุด เป็ นเครื องมือ
ในการสอน โดยให้ นักเรี ยนเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์นนั มีปฏิสัมพันธ์ กับสิงต่าง ๆ ทีอยู่ใน
สภาพการณ์นนั และใช้ ข้อมูลทีมีสภาพคล้ ายคลึงกับข้ อมูลในความเป็ นจริ งในสถานการณ์นนใน
ั
การตัดสินใจและแก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยทีการตัดสินใจนัน จะส่งผลถึงผู้แสดงในลักษณะเดียวกับที
เกิดขึนในสถานการณ์จริง โดยมีผ้ กู ล่าวถึงการจัดกิจกรรมโดยใช้ สถานการณ์จําลอง ดังนี
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542:33) กล่าวว่า สถานการณ์จําลอง คือ การจําลอง
สถานการณ์จริง หรื อสร้ างเสริมสถานการณ์ให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งแล้ วให้ ผู้เรี ยนเข้ าไปอยู่ใน
สถานการณ์ นันและปฏิ กิ ริย าโต้ ตอบกัน วิ ธี การนี จะช่วยให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ มี โ อกาสทดลองแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆซึงในสถานการณ์จริ งผู้เรี ยน อาจจะไม่กล้ าแสดงออกเพราะอาจจะเป็ นการเสียง
ต่อผลทีได้ รับจนเกินไป
สนอง อินละคร (2544:103 ) ได้ กล่าวว่า สถานการณ์ จําลอง เป็ นวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองเป็ นการเรี ยนการสอนทีอาศัยสถานการณ์ทีสร้ างขึนจากเนือหาในบทเรี ยนหรื อ
การจําลองสถานการณ์ทีเป็ นจริ งมาใช้ ในชันเรี ยน โดยจัดให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ของการเรี ยน
ในแต่ละคาบ คาบละสถานการณ์ สถานการณ์ จําลองนันต้ องง่ายต่อการทําความเข้ าใจของ
นักเรี ยนและนักเรี ยนต้ องเข้ าร่วมสถานการณ์นนั ๆ ด้ วย
สรุปได้ วา่ สถานการณ์จําลองเป็ นกิจกรรมทีใช้ สถานการณ์ทีจําลองขึนให้ เหมือน
จริ ง หรื อ ใกล้ เ คี ย งกับ ความเป็ นจริ ง มาเป็ นเครื องมื อ ในการสอน โดยให้ ผ้ ูเ รี ย นเข้ า ไปอยู่ใ น
สถานการณ์และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงต่างๆ ทีอยู่ในสถานการณ์นนั และใช้ ข้อมูลในความเป็ นจริ งใน
สภาพการณ์ นัน ในการตัดสินใจและแก้ ปัญหาต่างๆในสถานการณ์ จํ าลอง ผู้เ รี ยนมี โอกาสได้
ทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึงในชีวิตจริ งอาจไม่กล้ าแสดง เพราะจะเป็ นการเสียงต่อผลทีจะ
ได้ รับจนเกินไป ประสบการณ์ จากสถานการณ์ จําลองจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเข้ าใจลึกซึงใน
องค์ประกอบทีซับซ้ อนของสภาพความเป็ นจริง
4. กรณีตัวอย่ าง ( Case ) เป็ นการใช้ กรณีหรื อเรื องราวต่าง ๆ ทีเกิดขึนจริงมา
ดัดแปลงและใช้ เป็ นสือตัวอย่าง หรื อ เครื องมือ ในการให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
เพือสร้ างความเข้ าใจและฝึ กฝนการใช้ ความคิดในการแก้ ปัญหาต่างๆ วิธีการนีช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด
พิจารณาข้ อมูลทีตนได้ รับอย่างถ้ วนถี รวมทังการนําเอากรณีตา่ งๆ ทีคล้ ายคลึงกับชีวิตจริ งมาใช้ จะ
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ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึงมีส่วนช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถทางการ
เรี ยนรู้มากขึน
5. กลุ่มย่ อย (Small Group) การใช้ กลุม่ ย่อยช่วยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ มีสว่ น
ร่ วมในกิจกรรมได้ อย่างทัวถึง รวมทังให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้ จากกันและกัน คือได้ เรี ยนรู้ ความรู้ สึก
พฤติกรรม การปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ์ การเรี ยนรู้ บทบาทหน้ าที การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
ร่ วมกัน ทังยังได้ แลกเปลียนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด การใช้ เทคนิคกลุ่มย่อยมีหลายวิธี
ด้ วยกันแล้ วแต่ผ้ จู ดั จะคิดค้ น แต่ทีนิยมกันมากก็คือ กิจกรรมกลุม่ ทีเรี ยกว่ากลุม่ ระดมสมอง
6. การอภิปรายกลุ่ม ( Group Discussion ) เป็ นการสนทนาแลกเปลียนความ
คิดเห็นหรื อหัวข้ อทีกลุม่ ตัดสินใจร่วมกัน โดยสมาชิกจะได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระและเป็ น
ธรรมชาติ ส่ง เสริ ม ให้ สมาชิ กทุกคนได้ ฝึกตนเองให้ เ ป็ นผู้มี คุณสมบัติทีดี เหมาะสมกับการเป็ น
สมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ในสังคม การบูร
ณาการความคิดและก่อเกิดสัมพันธภาพซึงกันและกัน
จากทีกล่าวมา สรุปได้ วา่ เทคนิคและวิธีการ เครื องมือต่างๆ ทีใช้ ในการจัด
กิจกรรมกลุ่มนันมีหลากหลาย ในการเลือกใช้ เทคนิควิธีการใดควรคํานึงถึงหลักการ วิธีและการ
ดําเนินการของแต่ละแบบตามสถานการณ์ทีเกิด ขึน หรื อความแตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิก
เพือให้ การจัดกิจกรรมกลุม่ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อควรคํานึงในการเลือกและจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมให้ ได้ ผลนัน ต้ องอาศัยกิจกรรมทีมีลกั ษณะทีเหมาะสม และผู้นํากิจกรรมที
มีความสามารถ ข้ อควรคํานึงในการเลือกและจัดกิจกรรม มีดงั นี
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในการเลือกใช้ กิจกรรมนัน ต้ องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม เพราะบางกิจกรรมอาจมีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างความคุ้นเคยสําหรับผู้ทีไม่เคยรู้จกั กันมา
ก่อน และบางกิจกรรมอาจใช้ สําหรับผู้ทีรู้ จกั กันมาบ้ าง หากเลือกกิจกรรมไม่ เหมาะสมจะทําให้ ผ้ ู
ร่วมกิจกรรมเกิดความคับข้ องใจ ไม่อยากแสดงออก ไม่มีความกระตือรื อร้ นทีจะเข้ าร่วมกิจกรรมนัน
หรื อเกิดทัศนคติทีไม่ดีตอ่ การร่วมกิจกรรม
2. ลักษณะของผู้เข้ ารับการอบรม ผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นกลุม่ เป้าหมายทีต้ องการให้ เกิด
การเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ ซึงกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกันไป
ผู้นํากิจกรรมจึงจําเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลเกียวกับผู้ร่วมกิจกรรมไว้ ลว่ งหน้ า ดังต่อไปนี
2.1 จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม บางกิจกรรมเหมาะสมกับกลุม่ ย่อยถ้ านํามาใช้ กบั กลุม่ ใหญ่
จะทําให้ ใช้ เวลานานทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเกิดความเบือหน่าย และขาดความกระตือรื อร้ น
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บางกิจกรรมเหมาะกับกลุม่ ใหญ่ ถ้ านํามาใช้ กบั กลุม่ ย่อยก็อาจจะไม่เหมาะสม
2.2 อายุของผู้ร่วมกิจกรรม ควรเลือกใช้ กิจกรรมทีเหมาะสมกับวัยนัน ถ้ าเป็ นกลุม่ ทีมี
อายุแตกต่างกันมาก กิจกรรมทีใช้ ควรเป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมกับทุกวัย
2.3 เพศ โดยทัวไปผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในกลุม่ จะมีทงหญิ
ั งและชาย กิจกรรมทีใช้ ควร
เหมาะสมกับเพศ และควรคํานึง ถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมไทยด้ วยว่ากิ จกรรมมี ความ
เหมาะสมหรื อเป็ นทียอมรั บในสังคมไทยหรื อไม่ เช่น กิ จกรรมที มี การสัม ผัส จับต้ องกัน อาจไม่
เหมาะสําหรับกลุม่ หญิงชายวัยรุ่น เป็ นต้ น
2.4 พืนฐานการศึกษา / ประสบการณ์ พืนฐานทางการศึกษาและประสบการณ์มีสว่ น
สําคัญต่อการเลือกกิจกรรม ผู้ทีมีพืนฐานทางการศึกษาหรื อประสบการณ์ น้อย ถ้ าใช้ กิจกรรมที
ยุง่ ยากซับซ้ อน หรื อ มีเงือนไขมากจะทําให้ เกิดความสับสนและยากแก่การเข้ าใจ อันจะทําให้ ผ้ รู ่ วม
กิจกรรมเกิดความคับข้ องใจในการร่ วมกิจกรรม หากผู้ร่วมกิจกรรมมีพืนฐานทางการศึกษาหรื อ
ประสบการณ์สงู การใช้ กิจกรรมทีง่ายเกินไป ก็อาจทําให้ เกิดความเบือหน่าย
3. ระยะเวลา กิจกรรมทีใช้ ควรมีความเหมาะสมกับเวลาทีมี
4. อุปกรณ์ ผู้ดําเนินการจําเป็ นต้ องสํารวจว่ากิจกรรมทีเลือกนัน ต้ องใช้ อปุ กรณ์อะไรบ้ าง
5. สถานที การเลือกและจัดสถานทีให้ เหมาะสมกับกิจกรรม เพราะบางกิจกรรมมีการ
เคลือนไหวมาก ต้ องใช้ สถานทีกว้ าง เช่น สนามหญ้ า ห้ องโล่ง บางกิจกรรมอาจดําเนินการในห้ องที
แคบๆได้ โดยมีการจัดโต๊ ะ เก้ าอีในรูปแบบต่างๆ กัน
6. ผู้ชว่ ยเหลือในการดําเนินกิจกรรม ในบางกิจกรรมผู้นํากิจกรรมเพียงคนเดียวก็
สามารถดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ไ ด้ อแต่บางกิ จกรรมจําเป็ นต้ องหาผู้ช่วยเหลื อในการ
ดําเนินการหรื อช่วยควบคุมดูแลกลุม่ ย่อย ซึงผู้ชว่ ยเหลือนีจําเป็ นต้ องมีความรู้ในกิจกรรมนันๆ
การประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม โทรเซอร์ (Trozer 1989 , อ้ างถึงในชาติชาย หล้ า
แหล่ง 2545: 32) แบ่งการประเมินเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
1. การประเมินกระบวนการของการจัดกลุม่ หมายถึง การประเมินสิงทีเกิดขึนในกลุม่ ซึง
มี 3 องค์ประกอบ คือ ผู้นํากลุม่ สมาชิกกลุ่มและปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม เพือให้ เข้ าใจกระแสความ
เคลือนไหวของกลุม่ การเปลียนแปลงในกลุ่ม สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุม่ ซึงมีวิธีการประเมินดังนี
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1.1การประเมินของสมาชิก สามารถประเมินได้ หลายรูปแบบ ดังนี
1.1.1 การบรรยายความรู้สกึ และความคิดเห็นทีมีตอ่ ประสบการณ์กลุม่ ผู้นํากลุม่
อาจให้ สมาชิกได้ เขียนบรรยายความรู้ สึกอย่างอิสระ วิธีการนีผู้นํากลุ่มอาจใช้ เวลาในการรวบรวม
ประเด็นต่างๆแต่จะได้ แง่มมุ ทีหลากหลายในการพัฒนาต่อไป
1.1.2 แบบสํารวจความรู้สกึ หรื อความคิดเห็น ผู้นํากลุม่ สร้ างแบบสํารวจ โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า
1.2 การประเมินของผู้เชียวชาญ โดยให้ ผ้ เู ชียวชาญจัดกลุม่ มาเป็ นผู้สงั เกตการณ์ และ
ให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับจากการสังเกต วิธีการนีผู้นํากลุม่ ควรระวังมิให้ ผ้ เู ชียวชาญมีผลต่อปฏิสมั พันธ์
ของกลุม่ โดยต้ องแนะนําตัวผู้เชียวชาญและชีแจงเรื องการรักษาความลับด้ วย
1.3 การประเมินผลโดยการฟั งจากเครื องบันทึกเสียง โดยผู้นํากลุม่ นําเทปบันทึกเสียง
การสนทนาในกลุม่ มาเปิ ดฟั งอีกครัง เพือวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ
2. การประเมินผลลัพธ์ของกลุม่ เป็ นการประเมินสิงทีเกิดขึนต่อสมาชิก ทังในด้ านความ
คิด ความรู้สึก ความรู้และแนวทางในการปฏิ บตั ิ ซึงการประเมินเช่นนีไม่ใช่เรื องง่าย อย่างไรก็ตาม
ผู้นํากลุม่ สามารถประเมินได้ อย่างรัดกุมและเชือถือได้ โดยคํานึงถึงปั จจัยทีสําคัญ 2 ประการ คือ
2.1 เป้าหมาย โดยให้ ความสําคัญกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนมากกว่า
เป้าหมายของกลุม่ ทังหมด ทังนีผู้นํากลุม่ ควรใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ก่อนเข้ ากลุม่ เพือช่วยให้
สมาชิกกําหนดเป้าหมายของตนเองก่อน หรื อในช่วงเวลาเข้ ากลุม่
2.2 เกณฑ์ในการประเมิน ต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายของสมาชิกด้ วย
2.2.1 เกณฑ์วดั สิงทีสามารถสังเกตได้ จากภายนอก เช่น แบบทดสอบวัด
บุคลิกภาพ
2.2.2 เกณฑ์ทีใช้ วดั ในสิงทีไม่สามารถสังเกตได้ จากภายนอก เกณฑ์ทีนํามาใช้
ได้ แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สกึ
2.2.3 การประเมินของสมาชิก สามารถกระทําได้ ในรูปแบบต่างๆดังนี
2.2.3.1 การบรรยายความรู้สกึ และความคิดเห็นทีมีตอ่ ประสบการณ์กลุม่
ทังหมด
2.2.3.2 การทดสอบก่อนและหลังการเข้ ากลุม่ โดยการใช้ แบบทดสอบที
ได้ มาตรฐาน
2.2.3.3 การสํารวจความรู้สกึ นึกคิดภายหลังการเข้ ากลุม่ เพือวัดความ
รู้สกึ นึกคิดของสมาชิกว่าได้ ประโยชน์อย่างไร และมากน้ อยเพียงใดจากประสบการณ์กลุม่ เดิม
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3.1.5 กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาบุคคล
กระบวนการกลุม่ เป็ นกระบวนการทีเกียวข้ องสัมพันธ์กนั ของบุคคลภายในกลุม่ ทัง
กาย วาจา อารมณ์ ความรู้สกึ กิริยาท่าทางและบรรยากาศภายในกลุ่ม กระบวนการกลุ่มจะพัฒนา
บุคคลให้ มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม รู้จกั และเข้ าใจตนเองมากขึนและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ได้ ดังนี
1. กลุม่ สามารถถ่ายทอดการเรี ยนรู้ให้ แก่บคุ คล วิทยาการต่างๆ ทีอํานวย
ประโยชน์ให้ แก่บคุ คลในการดํารงชีวิต ทังโดยตรงและโดยอ้ อม ทําให้ สมาชิกได้ พฒ
ั นาขึน
2. กลุม่ เป็ นผู้กําหนดบุคลิกภาพและฝึ กฝนให้ สมาชิกมีบคุ ลิกภาพตามความ
ต้ องการของกลุ่ม เมือสมาชิกยอมอุทิศตนเข้ ากลุ่มแล้ ว ก็จําเป็ นอยู่เองทีจะต้ องยอมทําตามความ
ต้ องการของกลุม่ กลุม่ จึงสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลได้
3. กลุม่ สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ สมาชิกใฝ่ ในทางดี โดยปกติมนุษย์ต้องการ
ความยกย่องจากสัง คม ดังนัน การยกย่องของกลุ่ม เป็ นสิงที มีคุณค่าต่อชี วิตคนเรา จึง จูง ใจให้
สมาชิกใฝ่ ในทางดี
4. กลุม่ ฝึ กฝนให้ บคุ คลรู้จกั มีเหตุผล เพราะการรู้จกั บังคับตัวเองให้ คล้ อยตาม
กลุ่ม การตัดสินใจของกลุ่มและคล้ อยตามเหตุผลทีดีของกลุ่มบ่อย ๆ จะเป็ นการฝึ กฝนให้ สมาชิก
เป็ นคนทีมีเหตุผลในการตัดสินใจได้
5. กลุม่ สามารถเปลียนทัศนคติของบุคคลได้ เพราะบุคคลมีแนวโน้ มในการ
คล้ อย ตามความคิดเห็นของคนส่วนมากอยูแ่ ล้ ว สมาชิกคนใดทีมีทศั นคติไม่สอดคล้ องกับความคิด
ของกลุม่ จึงมักจะถูกชักจูงทัศนคติเดิมไปได้
6. กลุม่ ช่วยให้ สมาชิกเข้ าใจตนเองและผู้อืนในการปะทะสัมพันธ์กนั ของสมาชิก
จะทําให้ สมาชิกได้ เห็นพฤติกรรมแบบต่างๆของผู้อืนและตนเอง ทําให้ เกิดความคิดและประเมินผล
ได้ ว่า ใครดี ห รื อไม่ดี และจากปฏิ กิ ริ ย าสะท้ อ นกลับ ของกลุ่ม ก็ จ ะทํ า ให้ ส มาชิ กได้ ร้ ู ว่า ตนเองมี
พฤติกรรมเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร และรู้จกั คนมากขึน ทังยังทําให้ บคุ คลมีความสุขมุ รอบคอบขึน
3.1.6 งานวิจัยทีเกียวกับการใช้ กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับการใช้ กิจกรรมกลุม่ ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน พบว่า
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ นําเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมความมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยน ดังนี
ณัฐพล กล้ าหาญ ( 2540 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื องการพัฒนาจริยธรรมความมีวินยั
ในตนเอง ด้ วยกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ กรณีศกึ ษา : นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้ านดอน
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ลําดวน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จริยธรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนหลังการพัฒนาด้ วย
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ทีให้ ผ้ เู รี ยนทํางานหรื อทํากิจกรรมเป็ นกลุ่ม โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย ประมาณ
5 – 7 คน สูงกว่าจริ ยธรรมความมีวินยั ในตนเองก่อนการพัฒนาด้ วยกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01
คํานึง อยู่เลิศ (2541 : 40-41) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อความ
รับผิดชอบด้ านการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ พบว่า นักเรี ยนทีเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ มีความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนดีกว่าก่อนเข้ าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01และนักเรี ยนทีเข้ าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบด้ าน
การเรี ยนดีกว่านักเรี ยนทีไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01
อมรวรรณ แก้ วผ่อง (2542 :92) ได้ วิจยั เรื องการเปรี ยบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่ม
และการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ ทีมีตอ่ การให้ เหตุผลเชิงจริยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนวัดน้ อยใน กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิจกรรม
กลุ่มมีการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึนและกิจกรรมกลุ่มสามารถ
พัฒนาความรับผิดชอบในด้ านต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อโรงเรี ยน ความรับผิดชอบด้ านการ
เรี ยนและยังสามารถพัฒนาคุณธรรม ความมีนําใจได้ ดังนัน กิจกรรมกลุ่มจึงสามารถพัฒนาการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองได้
วิรัช ปร๋อกระโทก ( 2543 : 22 ) ศึกษารายงานการวิจยั ในชันเรี ยนชุดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนกลุ่มสร้ างเสริ ม ลักษณะนิสัย เรื อง ระเบียบวินัย โดยใช้ กิจกรรมกลุ่มสัม พันธ์ ทีให้
ผู้เรี ยนทํางานหรื อทํากิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 5 – 7 คน ชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 พบว่าความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนหลังการพัฒนาด้ วยกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์สงู กว่าก่อนการพัฒนา
กัญระญา รุ่งเรื อง (2545:บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื องผลของการจัดกิจกรรมกลุ่ม
แบบหลากหลายต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/2 และ 1/3 โรงเรี ยนขามแก่นนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 16 คน กลุ่มทดลองคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/2 จํานวน 8 คน กลุ่มควบคุมคือ
นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 1/3 จํ า นวน 8 คน โดยกลุ่ม ทดลองเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ม แบบ
หลากหลายจํานวน 12 ครัง ครังละ 50 นาที ผลการวิจยั พบว่า หลังสินสุดการทดลอง 1 สัปดาห์
นักเรี ยนทีเข้ าร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบหลากหลาย มีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองและเจต
คติต่อความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
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ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่เจตคติต่อความมีวินยั ในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ณัฏฐา ระกําพล (2535 :8,55) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ สถานการณ์จําลองทีมีตอ่
วินยั ในห้ องเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปี
การศึกษา 2534 จํานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองโดยใช้ สถานการณ์จําลอง 8 คน และกลุ่ม
ควบคุมสอนแบบปกติ 8 คน ในด้ านความมีวินยั ในห้ องเรี ยน ขณะทีครูสอน ได้ แก่ ไม่คยุ กัน ไม่นํา
งานอืนขึนมาทํา ไม่เล่นกับเพือน ความมีวินยั ในห้ องเรี ยน ขณะทีครูให้ ทํางาน ได้ แก่ ร่วมกิจกรรมที
ครู กําหนด ทํางานทีครูมอบหมาย ไม่รบกวนเพือนในขณะทํางาน จากการศึกษาผลปรากฏว่า
ความมีวินยั ในห้ องเรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองใช้ สถานการณ์จําลองมีวินยั ในห้ องเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีใช้ การ
สอนแบบปกติ
พฤษภา ปุยานุสรณ์ (2551: บทคัดย่อ) เรื องการบริหารกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่ วมเพือพัฒนาวินยั ในตนเองด้ านการเรี ยน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองนักเรี ยน
กลุม่ ทดลองมีคะแนนการมีวินยั ในตนเองด้ านการเรี ยนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05 ผลการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนและอาจารย์ทีปรึกษามีความพึงพอใจพฤติกรรมการมี
วินยั ในตนเองด้ านการเรี ยนทีเปลียนแปลงไปของนักเรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่า มีพฤติกรรม
บางอย่างทียังต้ องปรับปรุงต่อไป ส่วนนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม
ว่าช่วยให้ ได้ ความรู้ เกี ยวกับวินยั ในตนเอง ด้ านการเรี ยน ซึงสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
และพึงพอใจกับกิจกรรมทีมีความสนุกสนาน
ระคน สูงโฮง (2552 : บทคัดย่อ) เรื องผลการใช้ กิจกรรมกลุม่ เพือพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนอนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 42 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความมีวินยั ในตนเองเพิมขึนหลังการใช้
กิจกรรมกลุม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01
มยุรา วิจติ รสมบัติ (2551 : บทคัดย่อ) เรื องการใช้ ชดุ กิจกรรมแนะแนวเพือพัฒนา
ความมีระเบียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสตรี ประเสริฐศิลป์ จังหวัด
ตราด กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยน
สตรี ประเสริ ฐศิลป์ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่าหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนมี
ความมีระเบียบวินยั ในตนเองสูงขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ.01
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ปรานอม นาวิก และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) เรื องผลการใช้ กิจกรรมกลุ่มทีมีตอ่
ความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลอง
กลุม่ ทดลองมีความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
ภาวิณีย์ แก้ วอุดม (2550 : บทคัดย่อ) เรื องรายงานการวิจยั การใช้ ชดุ กิจกรรม
กลุม่ พัฒนาวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนนวมินทราชินทู ิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึงได้
จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองแล้ ว
นักเรี ยนมีวินยั ในตนเองด้ านความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนและสังคม
การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนมี
ความพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ อยูใ่ นระดับมาก
เตือนใจ พรมมี และคณะ (2551:บทคัดย่อ) เรื องผลการใช้ กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
เพือเสริ มสร้ างคุณธรรมนําความรู้ (8 คุณธรรมขันพืนฐาน) ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนวัดจันทร์ ตะวันออก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
ภายหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคณ
ุ ธรรมนําความรู้สงู กว่าก่อนการ
เข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
นอกจากนี ยัง มี ง านวิจัยอื นๆที เกี ยวข้ องกับการนํ ากิ จกรรมกลุ่มมาใช้ เ พื อขจัด
พฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนและเสริ มสร้ างพฤติกรรมทีพึงประสงค์อืนๆของการมีวินยั ใน
ตนเอง ดังนี
ลัดดา แซ่ปัง (2530 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการใช้ กิจกรรมกลุ่มสร้ างคุณภาพเพือ
ลดพฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีพฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยน จํานวน
16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลองได้ รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมได้ รับการสอนแบบปกติ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยนลดลงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01
ศิร าณี ฟูวุฒิ (2543) ศึก ษาผลการใช้ กิ จ กรรมกลุ่ม ที มี ต่อ การปรั บ พฤติก รรม
ก้ าวร้ าวของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้ม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า เยาวชนทีเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มปรับพฤติกรรม มีแนวโน้ มพฤติกรรมก้ าวร้ าวลดลงกว่าก่อน
การเข้ าร่วมกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01
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มณฑินี นามบุญ (2544) ได้ ศกึ ษาการใช้ กิจกรรมกลุ่มเพือพัฒนาการปรับตัวทาง
สังคมของนักเรี ยนชัน ม.3 โรงเรี ยนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง
12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน หลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมทีจัดให้ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการปรับตัวในสังคมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
เมือพิจารณาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง พบว่ากิจกรรม
กลุม่ มีผลในการขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ออกไปและสามารถช่วยเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่
ขึนมาได้ โดยอาศัย กระบวนการเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ด้ ว ยตนเองและการแลกเปลี ยนแนวคิด
ทัศนคติกับเพือนในกลุ่ม ซึงอิทธิ พลของกลุ่มเพือนจะมีผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมความมี
วิ นัย ในตนเองของนัก เรี ย นอี ก ทางหนึ งผู้วิ จัย จึง ได้ เ ลื อ กนํ า กิ จ กรรมกลุ่ม มาช่ ว ยปรั บ เปลี ยน
พฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนในครังนี
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ เทคนิคแม่ แบบ
3.2.1 ความหมายของเทคนิคแม่ แบบ
ในการศึกษาทฤษฎีเกียวกับการใช้ เทคนิคแม่แบบนัน จําเป็ นทีจะต้ องมีความเข้ าใจใน
ความหมายของเทคนิคแม่แบบก่อนเพือการนําไปประยุกต์ใช้ ทีถูกต้ อง ซึงมีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั นี
แบนดูรา (Bandura 1963 , อ้ างถึงใน ณัฐวรรณ ไหลงาม 2552:20) กล่าวว่าเทคนิค
แม่แบบ หมายถึง กลวิธีในการสร้ างหรื อสอนพฤติกรรมใหม่ โดยผู้สังเกตหรื อผู้ประสงค์จะ
เลียนแบบสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบทีผู้สงั เกตหรื อผู้ประสงค์จะเลียนแบบสนใจ
แพตเทอร์ สนั (Patterson 1974 , อ้ างถึงใน ณัฐวรรณ ไหลงาม 2552 :20) กล่าวถึง
เทคนิคแม่แบบว่า การเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ของเด็กเกิดจากการทําตามผู้อืน เด็กจะเรี ยนรู้จากแม่แบบ
โดยแม่แบบจะทําหน้ าทีเป็ นสิงเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทีเป็ นเป้าหมาย ซึงเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้โดยการสังเกตเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ แบบพืนฐานทีเป็ นประโยชน์กว้ างขวาง และมี
ข้ อดีตรงทีช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจทัศน์ทีซับซ้ อนหรื อยากๆ ได้ ดีและรวดเร็ว
สมโภชน์ เอียมสุภาษิต (2549 : 79) กล่าวถึงการใช้ เทคนิคแม่แบบว่าเป็ น
กระบวนการทีบุคคลทีสังเกต ฟั ง หรื อ อ่าน เกียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรื อสัญลักษณ์แทนบุคคล
ประมวลเป็ นข้ อมูลในการแสดงพฤติกรรมของตนต่อไป
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ วา่ เทคนิคแม่แบบเป็ นกระบวนการทีบุคคลที
สังเกต ฟั ง หรื อ อ่าน เกียวกับพฤติกรรมของบุคคล โดยสิงทีเป็ นแบบถือเป็ นบรรทัดฐานในการทีจะ
ทําให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้โดยแม่แบบจะทําหน้ าทีเป็ นสิงเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรม
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ทีเป็ นเป้าหมายและแม่แบบจะทําหน้ าทีเป็ นสิงเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทีเป็ น
เป้าหมายให้ แสดงพฤติกรรมทีต้ องการ
3.2.2 กลวิธีในการใช้ เทคนิคแม่ แบบ
ในการนําทฤษฎีของแบนดูราไปใช้ เพือให้ ผ้ สู งั เกตเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ
เพิมขึนแบล็กแมนและซิลเบอร์ แมน (Blackman and Silberman 1975: 57 ,อ้ างถึงใน ณัฐวรรณ
ไหลงาม 2552 : 25) ได้ เสนอแนะเกณฑ์ทีสําคัญเพือจะนําไปใช้ ในการปฏิบตั ดิ งั นี
1. กําหนดพฤติกรรมทีต้ องการเรี ยนรู้
2. มีแม่แบบทีแสดงพฤติกรรมทีต้ องการให้ ผ้ สู งั เกตเรี ยนรู้อย่างเหมาะสม
3. ให้ การเสริมแรงกับผู้สงั เกตเมือแสดงพฤติกรรมทีต้ องการให้ ผ้ สู งั เกตเรี ยนรู้
4. ให้ การเสริมแรงแก่ผ้ สู งั เกตเมือแสดงพฤติกรรมทีต้ องการตามอย่างแม่แบบ
สมโภชน์ เอียมสุภาษิ ต (2549 : 408) กล่าวถึงหลักการทีจะใช้ ตวั แบบในการ
เสริมสร้ างพฤติกรรมให้ มีประสิทธิภาพดังนี คือ ต้ องกําหนดพฤติกรรมทีต้ องการจะให้ ตวั แบบแสดง
เพือให้ บุคคลสังเกตและเลียนแบบให้ ชดั เจน ซึงความชัดเจนของพฤติกรรมนันต้ องหมายถึง การ
สังเกตเห็นวัดได้ โดยใช้ คนตังแต่ 2 คนขึนไป และพฤติกรรมทีตัวแบบแสดงนันอยู่ในระดับ
ความสามารถทีจะกระทําได้ มิฉะนันจะก่อให้ เกิดความคับข้ องใจ ในการเรี ยนรู้ ผ้ ูสงั เกตจะต้ อง
สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบอย่างตังใจ เมือผู้สงั เกตเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบได้ ถกู ต้ องหรื อ
ใกล้ เคียงแล้ วเสริมแรงทันที ผู้ดําเนินโปรแกรมจะต้ องไม่ควบคุมความสนใจของผู้สงั เกตด้ วยวิธีการ
รุนแรง เช่น ตี หรื อดุดา่
วิธีการเสนอแม่ แบบทีมีประสิทธิภาพ
เดคเคอร์ และนาธาน (Decker and Nathan.1985: 42,อ้ างถึงใน ณัฐวรรณ ไหล
งาม 2552 : 26 -27) กล่าวว่า บุคคลจะเลียนแบบตามแม่แบบได้ ง่ายเมือเสนอพฤติกรรมแม่แบบ
ดังต่อไปนี
1. บอกลักษณะของแม่แบบทีจะเสนออย่างชัดเจนและโดยละเอียด
2. เสนอขันตอนทีแม่แบบจะแสดงไปตามลําดับ คือ จากพฤติกรรมทีง่ายไปสู่
พฤติกรรมทียาก
3. เสนอแม่แบบซําหลายๆ ครัง จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้สงั เกตได้ เรี ยนรู้พฤติกรรม
ดังกล่าวแล้ ว เพราะการเสนอแม่แบบซําหลายๆครังจะทําให้ ผ้ ูสงั เกตสามารถจดจํา พฤติกรรมที
แม่แบบแสดงออกได้ ดียิงขึน
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4. พยายามหลีกเลียงการเสนอรายละเอียดทีไม่มีความสําคัญและไม่เกียวกับ
เรื องทีกํ าลังเสนอให้ มากทีสุด เนืองจากการเสนอแม่แบบทีมีรายละเอียดมากจนเกินไปจะทําให้
ผู้สงั เกตเกิดความสับสน ตลอดจนเกิดความไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมทีต้ องสังเกตคืออะไรกันแน่
5. เสนอแม่แบบทีมีความหลากหลายจะทําให้ เกิดการเลียนแบบได้ มากกว่าการ
เสนอแม่แบบชนิดเดียว เพราะจะทําให้ ผ้ สู งั เกตไม่เกิดความเบือหน่าย แต่เกิดความรู้สึกตืนเต้ นเร้ า
ความสนใจของผู้สัง เกตได้ มากขึน ตลอดจนทํ าให้ มี ความยื ดหยุ่นมากขึนในการแสดงออกใน
สถานการณ์ทีมีความแตกต่างกัน
6. เสนอแม่แบบทีมีชีวิตหรื อแม่แบบทีเป็ นวีดีโอเทปจะทําให้ การเลียนแบบยิงมี
ประสิทธิภาพมากขึน เพราะแม่แบบทีมีชีวิตนันมีข้อดีตรงทีน่าสนใจ สามารถแปรเปลียนพฤติกรรม
การแสดงออกได้ ตามสภาพการณ์ และมี จุดอ่อนตรงที ไม่สามารถทํ านายหรื อควบคุมได้ อย่างที
ต้ องการ ส่วนแม่แบบทีเป็ นวีดีโอเทปหรื อสัญลักษณ์มีข้อดีตรงทีสามารควบคุมได้ สามารถนําเสนอ
ได้ หลายๆ ครั ง และง่ ายในการที จะนํ ามาใช้ บําบัดเป็ นกลุ่ม แต่การทีจะเสนอในรู ปแบบใดนัน
ย่อมขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของพฤติกรรมและการนําไปใช้
7. เสนอแม่แบบทีแสดงพฤติกรรมทีต้ องการให้ ผ้ สู งั เกตได้ เลียนแบบจะใช้ ได้ ผล
ดีกว่าการเสนอแม่แบบทีแสดงพฤติกรรมทีไม่ต้องการ
ปั จจัยทีส่ งผลต่ อประสิทธิภาพของการเสนอแม่ แบบ
เพอร์ รี และฟูรูคาวา (Perry and Furukawa 1986 ,อ้ างถึงในสมโภชน์ เอียม
สุภาษิต 2549 : 255 -257) ได้ รวบรวมปั จจัยต่างๆ ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเสนอแม่แบบ
ไว้ อย่างละเอี ยด โดยที เขาแบ่ง ปั จ จัยที ส่งผลต่อประสิทธิ ภ าพของการเสนอแม่แบบออกเป็ น 2
ปั จจัยหลัก คือ
1. ปั จจัยทีส่งเสริมการเรี ยนรู้และการเก็บจํา (Factor Enhancing Learning and
Retention)
2. ปั จจัยทีส่งเสริมการแสดงออก (Factor Enhancing Performance)
ปั จจัยทีส่ งเสริมการเรี ยนรู้ และการจดจํา (Factor Enhancing Learning and
Retention)
แบนดูรา ( Bandura 1989 ) ได้ กล่าวว่าการทีคนเราจะเรี ยนรู้ได้ ดีหรื อไม่นนย่
ั อม
ขึนอยูก่ บั ความตังใจของผู้สงั เกตทีจะสังเกตแม่แบบ และความสามารถในการเก็บจําสิงทีสังเกตได้
ดังนันผู้ทีวางแผนในการเสนอแม่แบบนัน ควรจะแน่ใจได้ ว่าตนเองได้ พยายามสร้ างเงือนไขให้ เกิด
การส่งเสริมความตังใจและการเก็บจําของผู้สงั เกต
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ลักษณะของแม่แบบ
ทังนีการทีจะบอกได้ วา่ ใครควรจะเป็ นแม่แบบนันต้ องขึนอยูก่ บั ลักษณะของ
พฤติกรรมทีต้ องการบําบัด ลักษณะของผู้สงั เกตและปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะของพฤติกรรมและ
ลักษณะของผู้สงั เกตอีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตามแนวทางในการเลือกแม่แบบนันมีหลักการในการ
เลือกกว้ างๆดังนี
1. แม่แบบควรจะมีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงผู้สงั เกตทังในด้ าน เพศ เชือชาติและ
ทัศนคติ ซึงการทีแม่แบบมีลักษณะคล้ ายกับผู้สังเกตนี จะทําให้ ผ้ ูสังเกตมันใจได้ ว่าพฤติกรรมที
แม่แบบแสดงออกมานันเหมาะสมและสามารถทําได้ เพราะบุคคลนันมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับตน
ซึงจะทําให้ เขาเกิดความรู้สกึ ว่าตนเองก็นา่ จะทําได้
2. แม่แบบควรจะเป็ นบุคคลทีมีชือเสียงในสายตาผู้สงั เกต แต่ถ้ามีชือเสียงมาก
เกินไปก็จะทําให้ เขารู้สกึ ว่าพฤติกรรมทีแม่แบบกระทํานันไม่นา่ จะเป็ นจริงได้ สําหรับเขา
3. ระดับความสามารถของแม่แบบนัน ควรจะมีระดับใกล้ เคียงกับผู้สงั เกต
4. แม่แบบนันควรมีลกั ษณะทีเป็ นกันเองและอบอุน่
5. แม่แบบเมือแสดงพฤติกรรมแล้ ว ได้ รับการเสริมแรง จะทําให้ ได้ รับความสนใจ
จากผู้สงั เกตมากขึน
ลักษณะของผู้สงั เกต
ผลของการเสนอแม่แบบนันจะมีมากน้ อยเพียงใดขึนอยูก่ บั ลักษณะของผู้สงั เกต
ด้ วย ซึงลักษณะของผู้สงั เกตทีผู้ดําเนินการต้ องคํานึงถึงคือ
1. ความสามารถในการดําเนินการและการเก็บจําข้ อมูล ความสามารถดังกล่าว
ขึนอยู่กับระดับสติปัญญาของผู้สังเกต ดังนันควรเสนอแม่แบบให้ สอดคล้ องกับระดับสติปัญญา
ของผู้สงั เกตนัน
2. ความไม่แน่ใจ ถ้ าผู้สงั เกตไม่แน่ใจในพฤติกรรมการแสดงออกของตน เขามักจะ
ให้ ความสนใจต่อแม่แบบ อย่างเช่นการไปงานปาร์ ตี พบอาหารชนิดหนึงทีไม่แน่ใจว่ารับประทาน
อย่ า งไร เขาก็ จ ะพยายามสัง เกตคนรอบๆข้ า งที รั บ ประทานอาหารชนิ ด นั น เพื อที ว่ า เขาจะ
รับประทานอาหารชนิดนันได้ ถกู ต้ อง
3. ความวิตกกังวล เป็ นลักษณะของผู้สงั เกตอีกลักษณะหนึงทีมีผลต่อการเรี ยนรู้
ถ้ าผู้สงั เกตมีความวิตกกังวลมากไป ก็จะทําให้ เกิดการรบกวนต่อการสังเกต ตลอดจนกระบวนการ
เก็บจําพฤติกรรมของแม่แบบ จึงอาจจําเป็ นทีจะต้ องฝึ กให้ ผ้ สู งั เกตรู้ จกั วิธีการผ่อนคลายก่อนการ
นําเสนอแม่แบบ และบอกให้ เขาผ่อนคลายในระหว่างทีแม่แบบแสดงพฤติกรรม เพือทีจะแน่ใจว่า
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การผ่อนคลายจะไประงับความวิตกกังวลนัน
4. บุคลิกภาพด้ านอืนๆ ของบุคคลทีมีผลต่อประสิทธิภาพการเสนอแม่แบบ เช่น
ลักษณะหุนหันพลันแล่น การรู้ ถึงคุณค่าของตนเอง การรับรู้ถึงศักยภาพแห่งตน สภาพทางสังคม
เศรษฐกิจและเพศ เป็ นต้ น ซึงลักษณะดังกล่าวนีควรมีการพิจารณาก่อนทีจะมีการเสนอแม่แบบ
ปั จจัยทีส่ งเสริมการแสดงออก (Factor Enhancing Performance)
ภายหลังจากทีคนเราตังใจและเก็บจําลักษณะของพฤติกรรมของแม่แบบได้ เป็ น
อย่างดีแล้ ว สิงทีต้ องพิจารณาต่อมา คือทําอย่างไรจึงจะทําให้ บุคคลนันแสดงออก และเป็ นการ
แสดงออกทีมีคณ
ุ ภาพ และนําสิงทีตนเองเรี ยนรู้จากแม่แบบไปใช้ ในสถานการณ์อืนๆด้ วย ซึงเพอร์ รี
และ ฟูรูกาวา (Perry and Furukawa 1986 , อ้ างถึงใน สมโภชน์ เอียมสุภาษิต 2549 : 259) ได้
เสนอว่าการทีจะส่งเสริมลักษณะของการแสดงออกทัง 3 ด้ าน ควรดําเนินการดังต่อไปนี
1. การสร้ างสิงล่อใจเพือให้ บคุ คลแสดงออก อาจทําได้ โดยการให้ แม่แบบได้ รับ
การเสริ มแรงจากการทําพฤติกรรม จะทําให้ บุคคลอยากแสดงพฤติกรรมตามลักษณะของแม่แบบ
บ้ าง นอกจากนันการให้ การเสริมแรงโดยตรงต่อผู้ทีแสดงพฤติกรรมตามแม่แบบก็จะทําให้ บคุ คลนัน
แสดงพฤติกรรมตามแม่แบบมากยิงขึน สิงทีสําคัญประการหนึงทีต้ องพิจารณาคือ การทีให้ แม่แบบ
เสริ มแรงตนเอง เช่น เมือแม่แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้ วพูดกับตัวเองว่า “เยียมมาก ผม
แก้ ปัญหาได้ แล้ ว” แล้ วยิมอย่างมีความสุข การเสนอแม่แบบในลักษณะดังกล่าวจะช่วยทําให้ ผ้ ู
สังเกตได้ ร้ ู จักการใช้ การเสริ มแรงตนเอง ซึงในระยะยาวจะมี ผลดีกว่าการใช้ การเสริ มแรงจาก
ภายนอก
2. การทําให้ การแสดงออกนันมีประสิทธิภาพมากยิงขึนโดยการซักซ้ อม และมี
การให้ ข้อมูลป้อนกลับ วิธีการคือให้ บคุ คลสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบแล้ วให้ เขาลองกระทําดู
จากนันผู้ดําเนินการให้ ข้อมูลป้อนกลับ โดยบอกถึงสิงทีเขาทําดีแล้ ว และสิงทีเขาควรแก้ ไข จากนัน
จึงบอกให้ เขาทําอีกครังจนกระทังเขาสามารถทําได้ ดี
3. การให้ บคุ คลนําเอาสิงทีเรี ยนรู้นนไปใช้
ั
ในสภาพการณ์อืน ซึงการทีจะทําให้
เกิดการแผ่ขยายการเรี ยนรู้ นนั สิงหนึงทีทําได้ คือ จัดสภาพการณ์ให้ คล้ ายคลึงกับสภาพการณ์ใน
ชีวิตประจําวันของผู้สงั เกตมากทีสุด การแผ่ขยายจะมีโอกาสเกิดขึนได้ มาก และถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะ
ฝึ กกันทีสภาพแวดล้ อมของผู้เข้ ารับการบําบัดเองจะช่วยได้ มาก
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วิธีการดําเนินการ
หลังจากทีได้ ร้ ูปัจจัยต่างๆทีมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ แม่แบบแล้ ว ต่อมาคือ
จะต้ องมีวิธีการดําเนินการทีจะทําให้ การเสนอแม่แบบนันมีประสิทธิภาพยิงขึน ซึงขันตอนในการ
พิจารณาการดําเนินการเสนอแม่แบบควรพิจารณาดังต่อไปนี (Striefel 1981 ,อ้ างถึงใน สมโภชน์
เอียมสุภาษิต 2549: 260-261)
1. กําหนดพฤติกรรมทีต้ องการจะให้ แม่แบบแสดงเพือให้ บคุ คลสังเกตและ
ลอกเลียนแบบให้ ชดั เจน
2. ความชัดเจนของพฤติกรรมนัน ต้ องหมายถึง การสังเกตเห็นได้ วัดได้ โดยทีใช้
คนตังแต่ 2 คนขึนไป สามารถสังเกตและเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมนันเกิดหรื อไม่เกิด
3. จะต้ องแน่ใจได้ วา่ พฤติกรรมทีแม่แบบแสดงนัน ต้ องอยูภ่ ายในระดับ
ความสามารถของผู้สงั เกต ไม่เช่นนันจะก่อให้ เกิดความคับข้ องใจในการเรี ยนรู้
4. ต้ องแน่ใจว่า พฤติกรรมทีจะให้ บคุ คลลอกเลียนแบบนัน เป็ นพฤติกรรมทีทําให้
ดูง่าย ถ้ าเป็ นพฤติกรรมทีซับซ้ อนก็อาจจะแยกเป็ นพฤติกรรมย่อยๆ
5. ต้ องแน่ใจว่าผู้สงั เกตนันตังใจสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบอย่างแท้ จริง (มอง
หรื อฟั ง) จึงอาจใช้ สญ
ั ญาณทีเป็ นคําพูดแก่ผ้ สู งั เกตก่อน เพือเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจ เช่น
บอกว่า “แดง ดูนีสิ ” เป็ นต้ น แต่การให้ สัญญาณนันต้ องไม่กระทํ า โดยพฤติกรรมที รุ นแรง เช่น
กระชากตัวให้ สงั เกต เพราะจะทําให้ ผ้ สู งั เกตลอกเลียนแบบความรุนแรงได้
6. ต้ องแน่ใจเสมอว่าพฤติกรรมทีแม่แบบแสดงออกมานันชัดเจน กระทําอย่าง
สมําเสมอเมือผู้สงั เกตแม่แบบลอกเลียนแบบพฤติกรรมของแม่แบบได้ ถกู ต้ อง หรื อใกล้ เคียงกับ
พฤติกรรมของแม่แบบ จะต้ องให้ การเสริมแรงผู้ทีเลียนแบบทันที
7. การเสริมแรงทีให้ แก่ผ้ เู ลียนแบบ หรื อผู้สงั เกตนัน ต้ องใช้ ตวั เสริมแรงทีมี
ประสิทธิภาพ
8. ต้ องแน่ใจว่าผู้ดําเนินการเสนอแม่แบบจะต้ องไม่ควบคุมความสนใจของ ผู้
สังเกตแม่แบบด้ วยวิธีการทีรุนแรง เช่น ตี หรื อดุดา่ เป็ นต้ น
9. ควรมีการรวบรวมข้ อมูลทีแสดงถึงความก้ าวหน้ าของผู้สงั เกตด้ วย เพราะจะ
ทําให้ ผ้ สู งั เกตได้ ร้ ูวา่ ตนเองก้ าวหน้ าจริงและเป็ นตัวเสริมแรงทีดีให้ แก่ผ้ สู งั เกตอีกด้ วย
10. ในกรณีทีผู้สงั เกตไม่สามารถลอกเลียนแบบพฤติกรรมของแม่แบบได้ เลย อาจ
ใช้ การชีแนะโดยทางร่างกายเข้ าช่วยด้ วยได้ เพราะจะทําให้ เรี ยนรู้ได้ เร็วขึน
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11. ในการเสนอแม่แบบนัน เมือแม่แบบแสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้ ว ควรมีการ
ให้ การเสริมแรงต่อแม่แบบด้ วย การทําเช่นนีเป็ นการจูงใจให้ ผ้ สู งั เกตอยากเลียนแบบมากยิงขึน
12. ควรเลือกแม่แบบทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับผู้สงั เกต พร้ อมทังให้ มีความเด่น
ตลอดจนสามารถแสดงพฤติกรรมทีจะให้ ลอกเลียนแบบได้ อย่างคล่องแคล่วด้ วย
โดยสรุปตามความเชือของแนวคิดแม่แบบนัน พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจาก
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรู้ความเข้ าใจ (Cognition) พฤติกรรม ( Behavior )และสิงแวดล้ อม
ภายนอก (External Environment) โดยมิใช่เกิดขึนจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงเพียง
อย่างเดียว องค์ประกอบทัง 3 จะมีผลกระทบซึงกันและกัน และสามารถอธิบายได้ ถึงเหตุและผล
พฤติกรรมจะเกิดขึนเนืองจากบุคคลได้ รับการตอบสนองต่อสิงแวดล้ อม ภายหลังทีได้ ประเมินถึงผล
กรรมทีได้ รับจากการตอบสนองนันแล้ ว มนุ ษย์จึงตัดสินใจทําหรื อไม่ทําพฤติกรรม เพือให้ เกิดผล
ตามทีตนปรารถนา และจะต้ องมีการควบคุมตนเองและประเมินตนเองเป็ นระยะๆ
สรุปได้ วา่ ลักษณะของแม่แบบจะต้ องมีความคล้ ายคลึงกับผู้สงั เกต มีความน่า
เชือถือ และมีลกั ษณะของความเป็ นกันเอง อบอุน่ พฤติกรรมทีให้ สงั เกตต้ องมี ความชัดเจนและอยู่
ในระดับความสามารถของผู้สัง เกต เมื อแม่แบบแสดงพฤติกรรมที เหมาะสมจะต้ องได้ รับการ
เสริมแรงทันที
3.2.3 อิทธิพลของแม่ แบบทีมีต่อผู้สังเกต
บุคคลเรี ยนรู้จากแม่แบบเป็ นการเรี ยนรู้ ทีบุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของแม่แบบ
ซึงอาจจะเป็ นบุคคลในครอบครัว ในสังคม โดยเฉพาะทางสือมวลชน แนวโน้ มการลอกเลียนแบบ
จะเกิดขึนสูงเมือเห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้ วได้ รับการเสริ ม แรง ในขณะเดียวกันถ้ า
แม่แ บบ(Model) แสดงพฤติกรรมบางอย่า งแล้ ว ได้ รั บผลกรรมไม่พึง พอใจ บุคคลก็ จ ะไม่
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมนัน (Bandura 1977:17-22 and Maccoby 1980:336 , อ้ างถึงใน ศุภรา
สรรพกิจ 2551: 34) ดังนันการให้ ตวั แบบทีเหมาะสมและเน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแบบกับ
ผู้เลียนแบบย่อมทําให้ เกิดพฤติกรรมทีเหมาะสมกับเด็ก ถ้ าเด็กได้ ตวั แบบทีมีลกั ษณะสถานภาพ
ทางสังคมสูงเป็ นคนเด่น มีเกียรติยศชือเสียง เป็ นทียอมรับของคนโดยทัวไป มีความสามารถ ความ
ชํานาญพิเศษเฉพาะด้ าน ตัวแบบทีมีลกั ษณะเหล่านีจะมีอิทธิ พลมาก และพบว่าผู้สงั เกตจะ
เลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบทีมีลกั ษณะอบอุ่น ใจดี มากกว่าทีมีลกั ษณะตรงกันข้ าม แบนดูรา
(Bandura 1977: 41 – 45) ได้ สรุปเกียวกับอิทธิพลของแม่แบบทีมีตอ่ ผู้สงั เกต ดังนีคือ
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1. การสร้ างพฤติกรรมใหม่ เมือผู้สงั เกตได้ เห็นการกระทําของแม่แบบ ซึงไม่เคย
พบเห็นมาก่อน ผู้สงั เกตจะรวบรวมรู ปแบบของการกระทําใหม่นีในรู ปสัญลักษณ์และถ่ายทอด
ออกมาเป็ นพฤติกรรมใหม่
2. การสร้ างกฎเกณฑ์หรื อหลักการใหม่ จะเกิดขึนในสภาพการณ์ทีผู้สงั เกตเห็น
การกระทําของแม่แบบในลักษณะต่างๆ เช่น การตัดสินใจ รู ปแบบทางภาษา เป็ นต้ น จากนัน
ผู้สงั เกตจะทดสอบโดยทําตามแม่แบบลักษณะต่างๆ ภายใต้ สภาพการณ์ตา่ งๆ ถ้ าการตอบสนอง
ส่งผลทางบวก ผู้สงั เกตจะรวบรวมรู ปแบบและลักษณะต่างๆ ของแม่แบบมาสร้ างเป็ นกฎเกณฑ์
หรื อหลักการใหม่
3. การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้ างสรรค์ แม่แบบจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาเชิงสร้ างสรรค์ เพราะมนุษย์เมือเห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงก็อาจใช้
ประสบการณ์ต่างๆทีมีอยู่ประกอบการกระทําของแม่แบบมาพัฒนาเป็ นความคิดหรื อพฤติกรรม
ใหม่ขึนมาแต่ยังมีข้ อจํ ากัด สําหรับแม่แบบเชิงสร้ างสรรค์ ถ้ ามี ประสิทธิ ภาพไม่เพียงพอหรื อ
ผู้สงั เกตมีทกั ษะจํากัด พฤติกรรมสร้ างสรรค์จะไม่มีอิทธิพลเพียงพอทีจะให้ ผ้ สู งั เกตกระทําตาม
4. การยับยังการกระทําและลดความหวันเกรงทีจะกระทํา การได้ เห็นแม่แบบถูก
ลงโทษผู้สังเกตมีแนวโน้ มทีจะกระทํา ตามแม่แบบนัน แต่ในทางตรงข้ ามถ้ าได้ เห็นแม่แบบทํ า
พฤติกรรมทีไม่ถกู ต้ องและถูกห้ ามปรามแล้ วไม่มีผลใดๆ ตามมา ผู้สงั เกตก็มีแนวโน้ มทีจะกระทํา
ตามแบบ
5. การส่งเสริ มกระทํา แม่แบบจะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริ มการกระทําทังทีเป็ น
ทางบวกและทางลบ ถ้ าผู้สงั เกตได้ เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึงและได้ รับรางวัล ผู้สงั เกตมี
แนวโน้ มทีจะกระทําตามมากขึน ในทํานองเดียวกัน ถ้ าผู้สงั เกตได้ เห็นแม่แบบทีแสดงความก้ าวร้ าว
และได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสิงทีดี ผู้สงั เกตมีแนวโน้ มทีจะกระทําตามมากขึนเช่นกัน ดังนัน การ
เสนอแม่แบบในสังคมจําเป็ นต้ องมีความระมัดระวังอย่างยิง เพราะอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมทาง
ลบได้
6. ทางด้ านอารมณ์ แม่แบบนอกจากจะส่งผลการกระทําตามแม่แบบแล้ ว ยังมีผล
ต่ออารมณ์ของผู้สงั เกตให้ รุนแรงเพิมขึนอีก และกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์คล้ อยตามไปด้ วย
7. การเอืออํานวยให้ เกิดการกระทําตามแม่แบบ การกระทําใดทีคนให้ คณ
ุ ค่าและ
ความชืนชอบอยู่เสมอ การกระทํานันของแม่แบบจะทําให้ ผ้ สู งั เกตกระทํา ตามได้ โดยรวดเร็ วและ
กระทําตามได้ ง่ายนอกจากนี การสามารถกระทําตามแม่แบบได้ เร็ วจะทําให้ การแผ่ขยายจากสังคม
หนึงสูอ่ ีกสังคมหนึงได้ โดยรวดเร็วด้ วย ดังนัน จะเห็นได้ วา่ การมีแม่แบบนอกจากจะทําให้ ผ้ สู งั เกตมี
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ความเปลียนแปลงภายในตนเองแล้ ว ยังทําให้ สงั คมนันๆมีการเปลียนแปลงด้ วย
จากที กล่าวมาสามารถสรุ ป เกี ยวกับ อิท ธิ พ ลของแม่แ บบที มี ต่อผู้สัง เกตได้ ว่า
ผู้สงั เกตจะสังเกตการกระทําแม่แบบแล้ วรวบรวมรู ปแบบเป็ นสัญลักษณ์ จากนันนํามาสร้ างเป็ น
หลักเกณฑ์หรื อพฤติก รรมใหม่เพือตอบสนองความต้ องการของตนเอง นอกจากนีแม่แบบยัง
สามารถสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มการกระทํา ยับยังการกระทํา ส่งผลต่อ
อารมณ์ ทําให้ ผ้ สู งั เกตมีการเปลียนแปลงภายในตนเอง ซึงจะส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทาง
สังคมอีกด้ วย
3.2.4. ข้ อดีและข้ อจํากัดของวิธีการใช้ เทคนิคแม่ แบบ
จากการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับเทคนิคแม่แบบทีกล่าวมาแล้ วนัน ในการทีจะนํา
เทคนิคแม่แบบไปใช้ ในกิ จกรรมพัฒนาต่า งๆ ควรมี การศึกษาถึง ข้ อดีแ ละข้ อจํ ากัดของเทคนิค
แม่แบบก่อน เพือให้ การนําไปใช้ เกิดผลเป็ นอย่างดี ซึงก็ได้ มีผ้ ศู กึ ษาและกล่าวถึง ข้ อดีและข้ อจํากัด
ของวิธีการใช้ เทคนิคแม่แบบไว้ ดงั นี
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2538: 65) ได้ กล่าวถึงข้ อดีและข้ อจํากัดของการใช้ แม่แบบ
ดังนี
1. ข้ อดีของวิธีการใช้ แม่แบบจะทําให้ เกิดความถี ของพฤติกรรมเป้าหมายหรื อ
พฤติกรรมทีพึงประสงค์คอ่ ยๆ เกิดขึนและค่อยๆ มีความถีสูงขึนและคงทนถาวรยิงขึน เมือให้ การ
เสริมแรงแก่อินทรี ย์ภายหลังทีสามารถเลียนแบบ หรื อแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ได้ เช่นเดียวกับ
ตัวแบบหรื อพฤติกรรมเกิดใหม่ๆ ได้ อย่างเหมาะสมจะทําให้ ผ้ สู งั เกตหรื อผู้เลียนแบบเกิดพฤติกรรม
ใหม่ๆ ทีไม่เคยเกิดมาก่อนจะช่วยเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ หรื อระงับพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ของผู้สงั เกตหรื อผู้เลียนแบบ
2. ข้ อจํากัดของวิธีการใช้ แม่แบบ
2.1 การให้ แม่แบบอย่างเดียวในการสร้ างหรื อสอนพฤติกรรมใหม่ อาจทําให้
การเกิดพฤติกรรมใหม่ทีพึงประสงค์ เกิดได้ ล่าช้ า ด้ วยเหตุนีควรให้ แม่แบบควบคูก่ ับการเสริ มแรง
ทางบวก การให้ ข้อมูลย้ อมกลับ และสิงเร้ าทีจําแนกความแตกต่างเพือให้ พฤติกรรมทีพึงประสงค์ที
ต้ องการจะสร้ างหรื อสอนนันเกิดขึนอย่างรวดเร็ว
2.2 การคัดเลือกแม่แบบ ตลอดทังกิจกรรมทีจะเลียนแบบผู้คดั เลือกแม่แบบ
และผู้คดั เลือกแม่แบบและกิจกรรมทีจะเลียนแบบ จะต้ องตระหนักถึงความสําคัญของเรื องดังกล่าว
นีมิฉะนันจะทําให้ เสียเวลาในการทดลองโดยไร้ ประโยชน์
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สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (2537 ,อ้ างถึงใน ศุภรา สรรพกิจ 2551:33 ) ได้
กล่าวถึงข้ อดีและข้ อเสียของการเลียนแบบไว้ ว่า ข้ อดีของการเลียนแบบ คือ การแสดงออกได้
เหมาะสมถูกต้ องตามความประสงค์ในทางทีประหยัดมากกว่า ไม่ต้องเสียเวลาคิดและแสดง
พฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก พฤติกรรมการเลียนแบบที เป็ นการประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของสังคม ย่อมเป็ นทียอมรับและช่วยให้ ปรับตัวเข้ ากับผู้อืนได้
ส่วนข้ อเสียของการเลียนแบบนันมักเกิดขึนในกรณีทีมีการเลียนแบบพฤติกรรม
ทีไม่เหมาะสม ไม่เป็ นทีพึงประสงค์ของสังคม อันได้ แก่การประพฤติผิดในรูปแบบต่างๆตลอดทัง
พฤติกรรมอปกติ นอกจากนีการเลียนแบบจะเป็ นการแสดงถึงการขาดความคิดริ เริ มของตนเองและ
ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง ซึงจะเป็ นผลเสียต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของความคิดทีจะช่วยให้ ก้าว
ไปสูว่ ิวฒ
ั นาการทางความรู้และเทคโนโลยีตา่ งๆ
3.2.5 งานวิจัยทีเกียวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ เทคนิคแม่ แบบ
แม้ วา่ ในการนําเทคนิคแม่แบบไปใช้ ในกิจกรรมต่างๆจะมีทงข้
ั อดีและข้ อจํากัดดังที
กล่าวมาแล้ วนัน แต่ก็มีนกั การศึกษาหลายท่านทีได้ นําเทคนิคแม่แบบไปใช้ ในกิจกรรมพัฒนาความ
มีวินยั ในตนเอง ดังนี
วีระ อุสาหะ (2534:66) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ เทคนิคแม่แบบทีมีตอ่ มารยาทใน
ชันเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 16 คน
สุม่ เป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุ่มละ 8 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีได้ รับการสอนโดย
ใช้ เทคนิคแม่แบบ มีการเปลียนแปลงเกียวกับมารยาทในชันเรี ยนดีขนกว่
ึ านักเรี ยนทีได้ รับการสอน
โดยการให้ ข้อสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01
กษมา จันทร์ แต่งผล (2535 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื องการเปรี ยบเทียบผลของการใช้
เทคนิคแม่แบบกับชุดพัฒนาความขยันหมันเพี ยร ที มี ต่อความขยันหมันเพี ยรในการเรี ยนของ
นักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภช สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ทดลองที 1 ได้ รั บ การใช้ เ ทคนิ ค แม่ แ บบ และกลุ่ ม ทดลองที 2 ได้ รั บ การใช้ ชุ ด พัฒ นาความ
ขยันหมันเพียรในการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการใช้ เทคนิคแม่แบบ นักเรี ยนมีความ
ขยันหมันเพี ย ร ในการเรี ย นสูง อย่า งมี นัยสํ า คัญ ที ระดับ .01 ภายหลัง การใช้ ชุด พัฒ นา ความ
ขยันหมันเพียรในการเรี ยน นักเรี ยนทีได้ รับการใช้ เทคนิคแม่แบบ และนักเรี ยนทีได้ รับการใช้ ชุด
พัฒนาความขยันหมันเพียรในการเรี ยน มีความขยันหมันเพียรในการเรี ยนแตกต่างกัน โดยนักเรี ยน
ทีได้ รับ การใช้ เทคนิคแม่แบบมีความขยันหมันเพียรในการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยน ทีได้ รับการใช้ ชุด
พัฒนาความขยันหมันเพียรในการเรี ยน
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ศริ นยา ชัยเพียรกิจ (2535: 42) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ เทคนิคแม่แบบทีมีตอ่ การ
ประหยัดของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชลกันยานุกลู จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนในกลุม่ ทดลองมีการประหยัดสูงกว่าเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01และการสอน
โดยใช้ เทคนิคแม่แบบทําให้ นกั เรี ยนมีการประหยัดสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ.01
เดือนเด่นหล้ า ชัยปริ ญญา (2539 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการปลูกฝั งจริ ยธรรมของ
นักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนกวางโจนศึกษา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็ นการวิจยั
เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือปลูกฝั งจริยธรรมให้ กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ด้ วยการ ใช้
ตัวแบบบุคคลจริ ง เครื องมือทีใช้ ในการทดลอง เป็ นแผนการทดลองสอนใช้ ตวั แบบบุคคลจริ ง และ
แบบสอบถามวัดจริ ยธรรม ผลการศึกษา พบว่านักเรี ยนทีได้ รับการเรี ยนรู้โดยใช้ ตวั แบบบุคคลจริ ง
มีการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สุนนั ท์ ปรี ชาชัยสุรัตน์ (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื องการใช้ เทคนิคแม่แบบใน
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมทางสังคมของนักเรี ยนทีมีลกั ษณะ มุ่งอนาคตแตกต่างกัน ผล
การทดลองพบว่า หลังการได้ รับเทคนิคแม่แบบนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม ทาง
สังคมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
วรรณวิเชียร เรื อนนาค (2546 :102-104) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ เทคนิคแม่แบบและ
กระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนาวินยั ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยทีได้ รับการฝึ กวินยั โดยใช้
เทคนิคแม่แบบและกระบวนการกลุม่ ระยะหลังการทดลองมีพฤติกรรมความมีวินยั สูงกว่าระยะก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และมีความมีวินยั สูงกว่าเด็กปฐมวัยทีใช้ การฝึ ก
กิจกรรมตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
นอกจากนียังมีงานวิจยั ทีกล่าวถึงอิทธิพลของแม่แบบทีมีต่อแนวคิด ทัศนคติและ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ อันแสดงให้ เห็นถึงสาเหตุของการนําเทคนิคแม่แบบมาใช้ ใน
การศึกษาครังนี ได้ แก่
พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ (2544 : 67) ได้ ศึกษาผลของสือมวลชนทีมีต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกายของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่านักเรี ยนทีศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเห็นว่า สือมวลชนมีผลต่อการเลียนแบบการแต่ง
กายโดยรวม และมีผลต่อกระบวนการใส่ใจ และกระบวนการจูงใจในการมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
การแต่งกายมากกว่านักเรี ยนที ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนเทศบาลในเขตเทศบาล อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05

61
ฮิคส์ (Hicks. 1965, อ้ างถึงในศุภรา สรรพกิจ 2551: 34) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการ
เลียนแบบทีเกิดจากการได้ เห็นตัวแบบทีเป็ นภาพยนตร์ แสดงความก้ าวร้ าว พบว่า เด็กทีได้ ดตู วั
แบบไม่วา่ จะเป็ นลักษณะใดจะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวตามตัวแบบอย่างเห็นได้ ชดั
จากงานวิจยั ดังกล่าว สรุ ปได้ ว่า การเลียนแบบมีผลต่อพฤติกรรมของผู้สงั เกต
โดยตรง ดังนัน ถ้ าผู้สงั เกตได้ รับแบบอย่างจากตัวแบบทีดี ก็จะทําให้ ผ้ สู งั เกตมีพฤติกรรมทีดีไป
ด้ วย แต่ถ้าผู้สงั เกตได้ รับแบบอย่างจากตัวแบบทีไม่ ดี ก็อาจส่งผลให้ ผ้ สู งั เกตมีพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมตามตัวแบบ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ องตามทีกล่าวมา พิจารณาได้
ว่าการสร้ างวินยั ให้ แก่นกั เรี ยนนันสามารถทําได้ หลายวิธี แต่ในการศึกษาครังนีผู้วิจยั ได้ เลือกมา 2
วิธีคือการใช้ เทคนิคกิจกรรมกลุม่ และเทคนิคแม่แบบ เนืองจากการใช้ กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาปรับเปลียนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ จากการเรี ยนรู้พฤติกรรมใหม่จากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ของกลุม่ เพือน โดยอาศัยอิทธิพลของกลุ่มเข้ ามามีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมที
เหมาะสม และมีการนําเทคนิคแม่แบบเข้ ามามีส่วนช่วยให้ เขาได้ มองเห็นผลกรรมจากการกระทํา
พฤติกรรมนันๆของแม่แบบ ประกอบกับการได้ รับการเสริ มแรงอย่างถูกวิธี ตามหลักการให้ การ
เสริมแรงของสกินเนอร์ แล้ วเชือว่าพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจะลดลงและพฤติกรรมทีเหมาะสมใหม่ที
เกิดขึนจะคงอยูต่ อ่ ไป ซึงในการศึกษาครังนีผู้วิจยั จึงได้ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ ดงั นี
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเอง
- การใช้ กิจกรรมกลุม่
- การใช้ เทคนิคแม่แบบ
แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความมีวินัยในตนเอง
- การปฏิบตั ิตามกฏ
ระเบียบของโรงเรี ยน
- การปฏิบตั ิตนตามหน้ าที
ของตนเอง

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยเรื อง “ การใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินัย ในตนเองของนักเรี ยนช่ว งชันที 3
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ” เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบ Pretest –
posttest Control Group Design มีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. ตัวแปรทีศึกษา
3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
4. รูปแบบการทดลอง
5. วิธีดําเนินการทดลอง
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี เป็ นนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 )
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551
จํานวน 112 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 )
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551
ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) โดยการจับฉลาก จํานวน 60 คน และ
สุม่ เข้ ากลุม่ ทดลองและ กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน ตามรายละเอียดในแผนภูมิที 2
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นักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีไม่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
จํานวน 112 คน
สุม่ อย่างง่าย (จับฉลาก)
จํานวนนักเรี ยน 60 คน
สุม่ อย่างง่าย (จับฉลาก)
จํานวนนักเรี ยน
30 คน

จํานวนนักเรี ยน
30 คน

สุม่ อย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) (จับฉลาก)

กลุม่ ทดลอง
เข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ใน
ตนเอง

กลุม่ ควบคุม
ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง

แผนภูมิที 2 การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษามีดงั นี
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ได้ แก่
1.1 กิจกรรมกลุม่
1.2 การใช้ เทคนิคแม่แบบ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความมีวินยั ในตนเอง แบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ
2.1 การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
2.2 การปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง
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3. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนีได้ กําหนดเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
3.1 แบบประเมินความมีวินัยในตนเองก่ อนและหลังการร่ วมกิจกรรมพัฒนาความมี
วินัยในตนเอง
แบบประเมินความมีวินยั ในตนเองเป็ นแบบประเมินทีผู้วิจยั สร้ างขึน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
คือ
ตอนที 1 แบบประเมินความมีวินยั ในตนเองด้ านการปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1,5,7,9,12,14,15,16,18 และ 20 มีข้อทีเป็ นนิเสธ 5 ข้ อ ได้ แก่
ข้ อ 1,14,15,16 และ 18
ตอนที 2 แบบประเมินความมีวินยั ในตนเองด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง
จํานวน 46 ข้ อ จํ าแนกเป็ นการร่ วมกิ จกรรมของโรงเรี ยน การเรี ยน การดูแลสุขภาพร่ างกาย
การช่วยเหลืองานในครอบครัว และการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ ดังนี
การร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 2,10,19,21,23,26,27,29,30 และ
32 มีข้อทีเป็ นนิเสธ คือ ข้ อ 19,21,27,29,30 และ 32
การเรี ยน จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ 3,4,13,24,34,35,37,38,40 และ 43 มีข้อทีเป็ นนิเสธ คือ
ข้ อ 4,13,34,35,38 และ 43
การดูแลสุขภาพร่างกาย จํานวน 8 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 31,39,45,47,48,51,52 และ 54 มีข้อที
เป็ นนิเสธ คือ ข้ อ 39
การช่วยเหลืองานในครอบครัว จํานวน 9 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 6,11,17,22,28,36,42,53 และ 56
มีข้อทีเป็ นนิเสธ คือ ข้ อ 6,56
การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ จํานวน 9 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 8,25,33,41,44,46,49,50 และ
55 มีข้อทีเป็ นนิเสธ คือ ข้ อ 8,25,41และ 44
แบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scales ) มี 5 ระดับ คือ
4
หมายถึง
มีการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา หรื อ ทุกครัง
3
หมายถึง
มีการปฏิบตั บิ อ่ ยครังแต่ไม่ถึงกับทุกครัง
2
หมายถึง
มีการปฏิบตั บิ ้ างเป็ นบางครัง
1
หมายถึง
มีการปฏิบตั นิ ้ อย นานๆ ครัง
0
หมายถึง
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
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โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของระดับความมีวินยั ในตนเองดังนี
ค่าเฉลีย 3.50 – 4.00 หมายถึง
ความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับสูง
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง
ความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับค่อนข้ างตํา
ค่าเฉลีย 0.50 – 1.49 หมายถึง
ค่าเฉลีย 0.00 – 0.49 หมายถึง
ความมีวินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับตํา
การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
ในการวิจยั ครังนีผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาเครื องมือ โดยดําเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ผู้วิจยั ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร แนวคิด งานวิจยั และทฤษฎีเกียวกับความมีวินยั ใน
ตนเองและกฎระเบียบของโรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี และนํามาใช้ ในการนิยามศัพท์
เฉพาะ
2. สร้ างเครื องมือตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ภายใต้ คําปรึกษา
ของอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์
3. ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมิน ( Content Validity ) โดยนํา
แบบประเมินทีผู้วิจยั สร้ างขึน ให้ อาจารย์ทีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาปรับแก้ ตาม
นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรทีนิยามไว้ ในบทที 1 และปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
4. นําแบบประเมินความมีวินยั ในตนเองทีผ่านการแก้ ไขและปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนช่วงชันที 3 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ จํานวน 30 คน ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการทดลอง
5. หาค่าความเชือมันของแบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Reliability ) โดยใช้
สัมประสิทธิอัลฟ่ า (D ) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient ) ด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้ อมูลสําเร็จรูปเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ ข้อคําถามจํานวน 56 ข้ อ และมีคา่ ความเชือมันทัง
ฉบับเท่ากับ 0.9150
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3.2 กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ได้ แก่ กิจกรรมกลุ่ม และ เทคนิคแม่ แบบ
กิจกรรมพัฒนาความมี วินยั ในตนเองเป็ นกิจกรรมทีผู้วิจยั ได้ สร้ างขึน โดยมีขนตอนในการ
ั
สร้ างและพัฒนากิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ดังนี
1. ศึกษาแนวคิดเกียวกับวิธีการ รูปแบบเทคนิคในการจัดกิจกรรมกลุม่ เทคนิคแม่แบบ
แล้ วนํามาสร้ างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองโดยมีขอบเขตของพฤติกรรมความ
มีวินยั ในตนเองทีต้ องการพัฒนาตามนิยามศัพท์เฉพาะในบทที 1
2. เสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองให้ อาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์
และผู้เ ชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ อง ความเทียงตรงของเนือหา จากนันปรับปรุ ง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนตามคําแนะนํา
3. นําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองทีแก้ ไขปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้ กบั
นักเรี ยนช่วงชันที 3 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ ในการวิจยั จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดกิจกรรม
4. นําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองทีปรับปรุงแล้ วไปดําเนินการทดลอง
4. รู ปแบบการทดลอง
ในการวิจยั ครังนีได้ ใช้ การทดลองแบบ Pretest – posttest Control Group Design ซึงมี
รูปแบบ ดังนี
Pretest
RE
O1
RC
O3
แผนภูมิที 3 รูปแบบการทดลอง
เมือ R
RE
RC
O1 O3
O2 O 4
X

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

X

Posttest
O2
O4

การสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
การสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายเข้ ากลุม่ ทดลอง
การสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายเข้ ากลุม่ ควบคุม
การทดสอบก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม ( Pretest )
การทดสอบหลังเข้ าร่วมกิจกรรม ( Posttest )
การใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
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5. วิธีดาํ เนินการทดลอง
1. ก่อนการทดลอง
1.1 ผู้วิจยั ได้ ตดิ ต่อขออนุญาตทําการศึกษาวิจยั จากโรงเรี ยนอรุณประดิษฐ และชีแจง
กับฝ่ ายพัฒนาคุณธรรมช่วงชันที 3 ถึงความจําเป็ น ความสําคัญและประโยชน์ทีจะได้ รับภายหลัง
การทดลอง
1.2 ดําเนินการสุม่ ตัวอย่างจากประชากร
1.3 นัดหมายวัน เวลา สถานที ในการดําเนินกิจกรรม
2. ขันทดลอง
นํากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเข้ าสูก่ ระบวนการทดลอง โดยจะดําเนินการในทุกวันเสาร์
เวลา 13.00 – 14.30 น. เป็ นเวลา 13 สัปดาห์ รวม 19.30 ชัวโมง โดยดําเนินการทดลอง ดังนี
2.1 ปฐมนิเทศนักเรี ยนทัง 2 กลุม่ คือกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
2.2 ให้ นกั เรี ยนทัง 2 กลุม่ ทําแบบประเมินความมีวินยั ในตนเองทัง 2 ด้ านคือ ด้ านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยน และด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง
2.3 นําผลคะแนนความมีวินยั ในตนเองมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย และบันทึกระดับคะแนน
ความมีวินยั ในตนเองของทัง 2 กลุม่ ไว้
รวมใช้ เวลาในขันตอนที 2.1 – 2.3 เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ (1.30 ชัวโมง )
2.4 นํากลุม่ ทดลองเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง (เวลา 12 สัปดาห์ รวม
18 ชัวโมง ) ดังนี
1. กิจกรรมพัฒนาช่ วงที 1 : การขจัดพฤติกรรมทีไม่ พงึ ประสงค์ (เวลา 4
สัปดาห์ รวม 6 ชัวโมง )
โดยมีการดําเนินการดังนี คือ จัดกิจกรรมกลุม่ เพือขจัดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ของ
นักเรี ยนด้ านการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน การไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตนเอง ได้ แก่
ด้ า นการเรี ย น การไม่ดูแ ลสุข ภาพร่ างกาย การไม่ช่ว ยเหลื อ งานในครอบครั วและการไม่ดูแ ล
สาธารณะสมบัติ โดยใช้ อิทธิพลของกลุ่ม และหลักการคิดวิเคราะห์ ดําเนินการตามตารางการ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมเพือพัฒนาความมีวินยั ในตนเองเป็ นเวลา 6 ชัวโมง
2. กิจกรรมพัฒนาช่ วงที 2 : การเสริมสร้ างและพัฒนาพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์ (เวลา 4 สัปดาห์ หรือ 6 ชัวโมง ) มีการดําเนินการดังนี
จัด กิ จ กรรมกลุ่ม เพื อเสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมที พึง ประสงค์ ใ นด้ า นการปฏิ บัติต าม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน การปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตนเอง ได้ แก่ ด้ านการเรี ยน การทํากิจกรรมใน
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โรงเรี ยน การดูแลรักษาสุขภาพร่ างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัวและการดูแลสาธารณะ
สมบัติ โดยใช้ อิทธิ พลของกลุ่มและหลักการคิดวิเคราะห์ โดยดําเนินการตามตารางการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพือพัฒนาความมีวินยั ในตนเองเป็ นเวลา 6 ชัวโมง
3. กิจกรรมพัฒนาช่ วงที 3 : การปลูกฝั งพฤติกรรมทีพึงประสงค์ (เวลา 4
สัปดาห์ รวม 6 ชัวโมง )
กิจกรรมในช่วงที 3 นีจะเป็ นการปลูกฝั งพฤติกรรมทีพึงประสงค์ให้ มีความคงอยู่ โดย
การใช้ เทคนิคแม่แบบ ซึงมีการดําเนินการดังนี
3.1 ชีแจงจุดมุง่ หมายของการทํากิจกรรมในช่วงที 3 โดยการใช้ เทคนิคแม่แบบ
ให้ นกั เรี ยนได้ ทราบและเข้ าใจ
3.2 ดําเนินกิจกรรมในช่วงที 3 ตามตารางการปฏิบตั กิ ิจกรรมพัฒนาความมี
วินยั ในตนเอง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
3.2.1 การค้ นหาแม่แบบทีเหมาะสม เพือให้ นกั เรี ยนทราบถึงลักษณะของ
แม่แบบทีควรเป็ นต้ นแบบทีดี และให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกแม่แบบได้ ด้วยตนเอง
3.2.2 การอภิปรายคุณลักษณะของแม่แบบ เพือให้ นกั เรี ยนสามารถคิด
วิเคราะห์เกียวกับคุณลักษณะของแม่แบบได้
ุ ลักษณะของแม่แบบให้ เหมาะสมกับตนเอง
3.2.3 การประยุกต์คณ
เพือให้ นกั เรี ยนสามารถนําคุณลักษณะทีเหมาะสมของแม่แบบมาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับตนเอง
ได้ และเป็ นการปลูกฝั งให้ พฤติกรรมทีเหมาะสมยังคงอยู่
3.2.4 สรุปกิจกรรมทังหมดตังแต่สปั ดาห์ที 2 - 12 และปั จฉิมนิเทศ
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองทีเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
3. หลังการทดลอง ผู้วิจยั ให้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ทําแบบประเมินความมีวินยั ใน
ตนเองอีกครัง (Posttest) และนําผลที ได้ มาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ วยการทดสอบความแตกต่างของ
ความมีวินยั ในตนเอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ดังนี คือ
1. ดําเนินการตามขันตอนทางราชการ คือ ขอให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่งหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี เพือขอความอนุเคราะห์ในการ
ดําเนินการทดลองกับนักเรี ยนช่วงชันที 3
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2. ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีโรงเรี ยนอรุณประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โดยดําเนินการทดลองและเก็ บข้ อมูลทัง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที ใช้ กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินยั ในตนเอง และกลุม่ ควบคุม ทีไม่ต้องเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ ว ผู้วิจยั นําข้ อมูลมาดําเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปเพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ประเมินและเปรี ยบเทียบคะแนนความมีวินยั ในตนเองก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้
ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ สถิติ Independent t – test ทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุม่ ทดลอง โดยใช้ สถิติ Dependent t – test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลการใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนช่วงชันที 3 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ เพือให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั
ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ตารางประกอบคําบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตอนที 1 แสดงคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะทดสอบก่ อน
และหลังการทดลอง
1.1 แสดงคะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุม่ ทดลอง ในระยะทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง โดยใช้ คา่ เฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.2 แสดงคะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุม่ ทดลอง ในระยะหลังการทดลอง
เป็ นเวลา 1 เดือน โดยใช้ คา่ เฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที 2 แสดงการเปรียบเทียบ ค่ าเฉลีย ของคะแนนความมีวินัยในตนเองโดยใช้
สถิติ t-test
2.1 แสดงการเปรี ยบเทียบ ค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองก่อนและ
หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง โดยใช้ สถิติ Dependent t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2.2 แสดงการเปรี ยบเทียบ ค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองหลังการ
ทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้ สถิติ Independent t-test ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
กําหนดให้ สญ
ั ลักษณ์ทีใช้ ในการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี
n
แทน จํานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลีย (Mean)
S.D. แทน ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทิ ีใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution)
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ตอนที 1 แสดงคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง ในระยะทดสอบก่ อน –หลัง
การทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน
ตารางที 3 แสดงค่าเฉลีย ( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความมีวินยั ในตนเอง
ของกลุม่ ทดลอง ในระยะทดสอบก่อน – หลังการทดลองและระยะติดตามผลหลังการ
ทดลอง 1 เดือน
ด้ าน

ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง
S.D. ค่ า
S.D. ค่ า
ระดับ
ระดับ
1.94 0.38 ปาน 3.05 0.19 ค่อน
กลาง
ข้ างสูง

1. การปฏิบัติ
ตนตามกฎ
ระเบียบของ
โรงเรียน
2. การปฏิบัติ
1.92 0.19
ตนตามหน้ าที
ของตนเอง
2.1 การทํา 1.98 0.31
กิจกรรมใน
โรงเรี ยน
2.2 การเรี ยน 1.87 0.33
2.3 การดูแล
สุขภาพร่างกาย
2.4 การ
ช่วยเหลืองานใน
ครอบครัว
2.5 การดูแล
สาธารณะสมบัติ
รวม

2.15 0.43
1.87 0.28

1.76 0.26
1.92 0.17

หลังทดลอง 1 เดือน
S.D.
ค่ า
ระดับ
2.84 0.26 ค่อน
ข้ างสูง

ปาน
กลาง

2.96 0.13

ค่อน
ข้ างสูง

2.56

0.13

ค่อน
ข้ างสูง

ปาน
กลาง

3.02 0.18

ค่อน
ข้ างสูง

2.54

0.25

ค่อน
ข้ างสูง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.03 0.23

ค่อน
ข้ างสูง
2.81 0.25 ค่อน
ข้ างสูง
3.07 0.21 ค่อน
ข้ างสูง

2.90

0.21

2.37

0.31

2.62

0.25

ค่อน
ข้ างสูง
ปาน
กลาง
ค่อน
ข้ างสูง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.84 0.19

2.28

0.28

2.61

0.12

ค่อน
ข้ างสูง
2.98 0.11 ค่ อน
ข้ างสูง

ปาน
กลาง
ค่ อน
ข้ างสูง

72
จากตารางที 3 พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเองทัง 2
ด้ านและในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( = 1.92,S.D.= 0.17 ) โดยด้ านการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ าทีของตนเอง เกียวกับการดูแลสุขภาพร่ างกาย มีค่าเฉลียสูงสุด (X= 2.15, S.D.=0.43) ส่วน
หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยั ในตนเองทัง 2 ด้ านและในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างสูง(X= 2.98, S.D.= 0.11) โดยด้ านการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง เกียวกับการ
ช่วยเหลืองานในครอบครัว มีคา่ เฉลียสูงสุด (X= 3.07, S.D.= 0.21) และในระยะติดตามผลหลัง
การทดลองเป็ นเวลา 1 เดือน กลุม่ ทดลองมีคะแนนความมีวินยั ในตนเองทัง 2 ด้ านและในภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ( = 2.61, S.D.=0.12) โดยด้ านการปฏิบัติตนตามหน้ าที ของตนเอง
เกียวกับการเรี ยน มีคา่ เฉลียสูงสุด ( = 2.90 , S.D.=0.21 ) สามารถแสดงการเปรี ยบเทียบเป็ น
แผนภูมิได้ ดงั นี
3.5
3
2.5
2
ก่อนทดลอง

1.5

หลังทดลอง
1

หลังทดลอง1เดือน

0.5
0
ด้ านที 1

ด้ านที 2

ด้ านที 2.1

ด้ านที 2.2

ด้ านที 2.3

ด้ านที 2.4

ด้ านที 2.5 รวมทุกด้ าน

แผนภูมิที 4 แสดงค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุม่ ทดลอง ก่อน – หลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน
จากแผนภูมิที 4 แสดงค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อน –
หลังการทดลอง และหลังทดลองแล้ ว 1 เดือน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยั ในตนเอง
หลังการทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง
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ตอนที 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลียของคะแนนความมี วิ นัยในตนเองของ
นักเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test แบบ Dependent t-test และ Independent t-test ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
2.1 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลียของคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุ่ม
ทดลอง ก่ อนและหลั งการทดลอง โดยใช้ สถิติ t-test แบบ Dependent t-test ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความมีวินยั ในตนเอง
และการทดสอบความแตกต่างของความมีวินยั ในตนเองระหว่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
ด้ าน
1.การปฏิบัตติ นตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2.การปฏิบัตติ นตามหน้ าทีของตนเอง
2.1 การทํากิจกรรมในโรงเรี ยน
2.2 การเรี ยน
2.3 การดูแลสุขภาพร่างกาย
2.4 การช่วยเหลือครอบครัว
2.5 การรักษาสาธารณะสมบัติ
รวม

ก่ อนทดลอง
S.D.
1.94 0.38
1.92 0.19
1.98 0.31
1.87 0.33
2.15 0.43
1.87 0.28
1.76 0.26
1.92 0.17

หลังทดลอง
S.D.
3.05 0.19
2.96 0.13
3.02 0.18
3.03 0.23
2.81 0.25
3.07 0.21
2.84 0.19
2.98 0.11

t
16.303*
36.323*
21.130*
21.434*
9.547*
34.150*
20.365*
41.819*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
จากตารางที 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลอง
พบว่า ความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในทุก
ด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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2.2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลียของคะแนนความมีวินัยในตนเองหลังการ
ทดลองระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ สถิติ t – Test แบบ Independent ttest ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที 5 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความมีวินยั ในตนเอง
และการทดสอบความแตกต่างของความมีวินยั ในตนเองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม ในระยะหลังการทดลอง
ด้ าน
1.การปฏิบัตติ นตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2.การปฏิบัตติ นตามหน้ าทีของตนเอง
2.1 การทํากิจกรรมในโรงเรี ยน
2.2 การเรี ยน
2.3 การดูแลสุขภาพร่างกาย
2.4 การช่วยเหลือครอบครัว
2.5 การรักษาสาธารณะสมบัติ
รวม

กลุ่มทดลอง
S.D.
3.05 0.19
2.96 0.13
3.02 0.18
3.03 0.23
2.81 0.25
3.07 0.21
2.84 0.19
2.98 0.11

กลุ่มควบคุม
S.D.
1.94 0.25
1.98 0.13
1.86 0.26
1.90 0.25
2.17 0.24
1.98 0.29
2.03 0.29
1.97 0.11

t
18.750*
28.475*
20.240*
18.062*
9.898*
16.141*
12.465*
34.192*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
จากตารางที 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของความมีวินยั ในตนเอง ระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง พบว่า คะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ทุกด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สามารถแสดงการเปรี ยบเทียบ
เป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี
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กลุม่ ทดลอง

1

กลุม่ ควบคุม

0.5
0

แผนภูมิที 5 แสดงค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ในระยะหลังการทดลอง
จากแผนภูมิที 5 แสดงค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยั ในตนเองสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื อง “ การใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินัย ในตนเองของนักเรี ยนช่ว งชันที 3
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ” เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบ Pretest –
posttest Control Group Design โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของ
นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองก่ อ นและหลัง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพัฒ นาความมี วิ นัย ในตนเอง เพื อ
เปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง
และเพือศึกษาความคงอยู่ของพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนภายหลังเสร็ จสินการ
ทดลองแล้ ว 1 เดือน
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี เป็ นนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1–3) ภาคเรี ยน
ที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551 จํานวน 112
คน กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 ) ภาคเรี ยน
ที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่านเกณฑ์การวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั จากผลการประเมินในปี การศึกษา 2551 ได้ มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) โดยการจับฉลาก จํานวน 60 คน และสุ่มเข้ ากลุ่ม
ทดลองและ กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่แบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง และกิจกรรมพัฒนา
ความมีวินยั ในตนเอง การเก็บข้ อมูลในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
และนําข้ อมูลทีได้ มาทําการวิเคราะห์ ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็ จรูปเพือการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ
การทดสอบ t เพือเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความมีวินยั ในตนเองหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ สถิติ Independent t – test และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ
คะแนนความมีวินยั ในตนเองก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติ Dependent t –
test
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ในการศึกษาวิจยั เรื องการใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชันที 3
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ ในครังนี เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้ เทคนิคการจัดกิ จกรรมกลุ่มและ
เทคนิคแม่แบบ ในการดําเนินการทดลอง ซึงจําแนกได้ เป็ น 3 ช่วงคือ
ช่วงที 1 ช่วงก่อนการทดลอง เป็ นการปฐมนิเทศ ชีแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความมี วินัยในตนเอง และให้ กลุ่มตัวอย่างทัง 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทําแบบ
ประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Pretest ) และได้ นดั หมาย เวลาและสถานทีในการจัดกิ จกรรมกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นกลุม่ ทดลอง
ช่วงที 2 ช่วงระหว่างการทดลอง เป็ นการจัดกิจ กรรมพัฒ นาความมีวินัยในตนเองกับ
นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง ในวันเสาร์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ1.30 ชัวโมง โดยในสัปดาห์ที 1– 4
จะเป็ นกิจกรรมเพือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนัก เรี ยนด้ านการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน และการไม่ปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง สัปดาห์ที 5 – 8 เป็ นกิจกรรมเพือเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ซึงเป็ นคุณลักษณะทีส่งเสริ มการมีวินยั ในตนเอง ได้ แก่
การตรงต่อเวลา ความรั บผิดชอบต่อหน้ าที การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ของสัง คมและความเพียร
พยายามไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค จากนันในสัปดาห์ที 9 -12 เป็ นการจัดกิจกรรมเพือรักษาพฤติกรรมที
เกิดขึนให้ คงอยู่
ช่วงที 3 ช่วงหลังการทดลอง เป็ นการให้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ทําแบบประเมิน
ความมีวินยั ในตนเองอีกครัง ( Posttest ) และนําผลทีได้ มาวิเคราะห์ และทดสอบความแตกต่าง
ของความมีวินยั ในตนเอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
การวิจยั ครังนี สามารถสรุปผลการทดลองได้ ดงั นี
1. ก่อนการทดลอง พบว่า
1.1 กลุม่ ทดลองมีระดับความมีวินยั ในตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( =1.92 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =1.94) และด้ านการปฏิ บตั ิตนตามหน้ าทีของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
( =1.92)
1.2 กลุม่ ควบคุม มีระดับความมีวินยั ในตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( =1.88 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =1.93) และด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
( = 1.87)
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2. หลังการทดลอง พบว่า
2.1 กลุม่ ทดลองมีระดับความมีวินยั ในตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
( = 2.98) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ า นการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างสูง ( = 3.05) และด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเองอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
( = 2.96)
เมือได้ ทําการทดสอบความแตกต่างของความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองในทุกด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
2.2 กลุม่ ควบคุมมีระดับความมีวินยั ในตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( = 1.97) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 1.94) และด้ านการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง
( = 1.98)
เมือได้ ทํา การทดสอบความแตกต่างของความมี วินัยในตนเอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง พบว่า คะแนนความมีวินยั ในตนเองของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุม่ ควบคุม ทุกด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
3. ความคงอยูข่ องความมีวินยั ในตนเอง ในระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน โดย
ทําการทดสอบระดับความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองอีกครัง พบว่าระดับความมีวินยั
ในตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ( = 2.61) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการ
ปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ( = 2.84) และด้ านการปฏิบตั ิตน
ตามหน้ าทีของตนเองอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง ( = 2.56)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการใช้ กิ จ กรรมพัฒ นาความมี วิ นัย ในตนเองของนัก เรี ย นช่ ว งชันที 3
โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี
1. การเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ผลการทดลองพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความมีวินยั
ในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ซึงสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ทีว่า หลังการเข้ า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้ า
ร่วมกิจกรรม อภิปรายได้ วา่ กิจกรรมการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองมี ผลในการพัฒนาบุคคลให้ มี
การเปลี ยนแปลงพฤติก รรม รู้ จัก และเข้ า ใจตนเองมากขึนและมี พ ฤติก รรม อัน พึง ประสงค์ ไ ด้
เนืองจากกลุ่มมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคคลให้ มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม คือ (1) เมือสมาชิก
ต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมในกลุ่มแล้ ว ก็จําเป็ นอยู่เองทีจะต้ องยอมทําตามกฎ กติกาของกลุ่ม กลุ่มจึง
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลได้ (2) กลุ่มสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ สมาชิกใฝ่ ในทางดี โดย
ปกติมนุษย์ต้องการความยกย่องจากสังคม ดังนัน การยกย่องของกลุ่มเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าต่อชีวิต
คนเรา จึงจูงใจให้ สมาชิกใฝ่ ในทางดี จากการร่วมกิจกรรมนักเรี ยนจะต้ องพยายามจดจํา และแสดง
พฤติกรรมทีเหมาะสมออกมาให้ เป็ นทียอมรับของกลุ่ม หากคนใดแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมก็
จะถูกลงโทษจากสมาชิกในกลุ่ม ได้ (3) กลุ่ม ฝึ กฝนให้ บุคคลรู้ จักมีเหตุผล เพราะการรู้ จักบังคับ
ตัวเองให้ คล้ อยตามกลุ่ม การตัดสินใจของกลุ่มและคล้ อยตามเหตุผลทีดีของกลุ่มบ่อย ๆ จะเป็ น
การฝึ กฝนให้ สมาชิกเป็ นคนทีมีเหตุผลในการตัดสินใจได้ (4) กลุ่มสามารถเปลียนทัศนคติของ
บุคคลได้ เพราะบุคคลมีแนวโน้ มในการคล้ อยตามความคิดเห็นของคนส่วนมากอยู่แล้ ว สมาชิกคน
ใดทีมีทศั นคติไม่สอดคล้ องกับความคิดของกลุ่ม จึงมักจะถูกชักจูงทัศนคติเดิมไปได้ สอดคล้ องกับ
ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ ปฎิบตั ิ ( Operant Conditioning ) ของ สกินเนอร์ (Skinner) ทีมีความเชือ
ว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลเนืองมาจากการปฏิ สัมพันธ์ กับสิ งแวดล้ อม โดยอธิ บายว่า การ
กระทํา หรื อพฤติกรรมทังหลายล้ วนแต่ได้ รับอิทธิพลมาจากผลของการกระทําทีตามมา หลังจาก
การกระทําพฤติกรรมนันเสร็ จสิ นลง โดยมี เรื องของการเสริ ม แรงเข้ ามาเกี ยวข้ อ ง ซึงในการจัด
กิจ กรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองในครังนี ได้ ใช้ หลักการเสริ มแรงทังทางบวก โดยจะมี การ
ชมเชย และให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูสึกถึงการได้ รับสิงทีดีกลับมาเมือเขาปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
ปฏิ บัติตนด้ านการเรี ยน การดูแลสุข ภาพร่ างกายหรื อการช่วยเหลื อครอบครั ว เป็ นต้ น สิงที ได้
กลับมาคือความภูมิใจและผลของการกระทําทีดีขึน ในขณะเดีย วกันหากนักเรี ยนไม่ทําตามกฎ
กติกาของกิจกรรม ก็จะมีการให้ การเสริมแรงทางลบแก่นกั เรี ยน เช่น การตัดคะแนน หรื อการตําหนิ
จากกลุ่มเพือน เป็ นต้ น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล กล้ าหาญ ( 2540 : บทคัดย่อ) เรื องการ
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พัฒนาจริ ยธรรมความมี วินัยในตนเอง ด้ วยกิ จกรรมกลุ่ม สัม พันธ์ กรณี ศึกษา : นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้ านดอนลําดวน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จริ ยธรรมความมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนหลังการพัฒนาด้ วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทีให้ ผ้ เู รี ยนทํางานหรื อ ทํากิจกรรมเป็ น
กลุ่ม โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย ประมาณ 5 – 7 คน สูงกว่าจริ ยธรรมความมีวินยั ในตนเองก่อนการ
พัฒนาด้ วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
อมรวรรณ แก้ วผ่อง (2542 :92) ได้ วิจยั เรื องการเปรี ยบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่ มและการให้
คําปรึ กษาแบบกลุ่มทีมีต่อการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนวัดน้ อยใน กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มมี
การให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึนและกิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนา
ความรับผิดชอบในด้ านต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อโรงเรี ยน ความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนและ
ยังสามารถพัฒนาคุณธรรม ความมีนําใจได้ ดังนัน กิจกรรมกลุ่มจึงสามารถพัฒนาการให้ เหตุผล
เชิงจริยธรรมด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิรัช ปร๋อกระโทก (2543
: 22 ) เรื องรายงานการวิจยั ในชันเรี ยนชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มสร้ างเสริ มลักษณะนิสยั
เรื อง ระเบียบวินยั โดยใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทีให้ ผ้ เู รี ยนทํางานหรื อทํากิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
มีการแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 5 – 7 คน ชันประถมศึกษาปี ที 4 พบว่าความมีวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนหลังการพัฒนาด้ วยกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์สงู กว่าก่อนการพัฒนา สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พฤษภา ปุยานุสรณ์ (2551: บทคัดย่อ) เรื องการบริ หารกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเพือ
พัฒนาวินยั ในตนเองด้ านการเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
คะแนนการมีวินยั ในตนเองด้ านการเรี ยนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 ผลการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนและอาจารย์ทีปรึกษามีความพึงพอใจพฤติกรรมการมีวินยั ในตนเอง
ด้ านการเรี ยนทีเปลียนแปลงไปของนักเรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่ ามีพฤติกรรมบางอย่างทียัง
ต้ องปรับปรุ งต่อไป ส่วนนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมว่าช่วยให้ ได้
ความรู้ เกียวกับวินยั ในตนเอง ด้ านการเรี ยน ซึงสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ และพึงพอใจ
กับกิจกรรมทีมีความสนุกสนานสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ระคน สูงโฮง (2552 : บทคัดย่อ) เรื อง
ผลการใช้ กิ จ กรรมกลุ่ม เพื อพัฒ นาความมี วิ นัย ในตนเอง ของนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาปี ที 6
โรงเรี ยนอนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรี ส ะเกษ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนมีความมีวินยั ในตนเองเพิมขึนหลังการใช้ กิจกรรมกลุ่ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มยุรา วิจิตรสมบัติ (2551 : บทคัดย่อ) เรื องการใช้ ชดุ กิจกรรมแนะ
แนวเพือพัฒนาความมีระเบียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสตรี
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ประเสริ ฐศิลป์ จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรี ยนสตรี ประเสริ ฐศิลป์ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่าหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนมีความมีระเบียบวินัยในตนเองสูง ขึนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ.01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปรานอม นาวิก และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) เรื องผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการศึกษาพบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภาวิณีย์ แก้ วอุดม (2550 : บทคัดย่อ) เรื อง
รายงานการวิจยั การใช้ ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี
เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึงได้ จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ ชุด
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินยั ในตนเองแล้ ว นักเรี ยนมีวินยั ในตนเองด้ านความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพอใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ เตือ นใจ พรมมี และคณะ (2551:บทคัด ย่อ ) เรื องผลการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือเสริ มสร้ างคุณธรรมนําความรู้ (8 คุณธรรมขันพืนฐาน) ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนวัดจันทร์ ตะวันออก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสัม พันธ์ นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคุณธรรมนํ า
ความรู้สงู กว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
2. การเปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมภาย
หลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมี ความมีวินยั ในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึง
สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ทีว่า หลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความมีวินยั ในตนเอง
สูงกว่ากลุม่ ควบคุม อภิปรายได้ วา่ นักเรี ยนทีเข้ าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ มากกว่านักเรี ยนทีไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม เนืองจากในกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองนันจะ
ช่วยขัดเกลาพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ให้ ลดน้ อยลงหรื อหมดไป และในขณะเดียวกันก็จะมีการเพิม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์เข้ ามา และจากการได้ มีประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมจึงทําให้ นกั เรี ยน
กลุ่มทดลองมีความมีวินยั ในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังจะเห็นได้ จากกิจกรรมช่วงที 1 เป็ น
กิจกรรมเพือลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ด้านการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนและด้ าน
การไม่ปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง ซึงในด้ านการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนนัน เป็ น
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กิจกรรมจับคู่ระหว่างพฤติกรรมทีผิดระเบียบกับบทลงโทษทีนักเรี ยนจะได้ รับ นักเรี ยนจะได้ เห็น
ผลเสียทีเกิดขึน หากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยน เช่น การนํารถมอเตอร์ ไซค์มา
โรงเรี ยน ได้ มีกฎห้ ามไม่ให้ นํามาเพือป้องกันการสูญหายและเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อแม้ แต่การห้ ามนํา
โทรศัพท์มือถือมาโรงเรี ยน หากใครนํามาจะถูกหักคะแนนความประพฤติ นอกจากนียังรวมไปถึง
พฤติกรรมการไม่ตงใจเรี
ั ยน และการไม่ร่วมกิจกรรมในโรงเรี ยนด้ วย เช่น นักเรี ยนนํางานทียังค้ างอยู่
มาทําในขณะทีครู สอน เพราะเห็นว่าเป็ นวิชาเดียวกัน จากข้ อนีสาเหตุทีนักเรี ยนนํางานขึนมาทํา
เพราะงานยังไม่เสร็ จ แต่ก็เลือกทีจะทําในวิชาเดียวกันเพราะคิดว่าน่าจะมีความผิดน้ อยกว่าทําใน
วิชาอืน แต่ความจริงแล้ วหากนักเรี ยนทําเช่นนี นักเรี ยนจะไม่ได้ ฟังในสิงทีครูได้ ให้ ความรู้ในชัวโมงนี
และงานในชัวโมงนีของนักเรี ยนก็จะไม่เสร็ จอีกเช่นกัน เพราะไม่เข้ าใจทีครู สอนหรื องานทีสังใหม่
และหากเป็ นการทํ างานกลุ่ม นักเรี ย นก็ จ ะถูก เพื อนตํา หนิ ไม่อ ยากร่ วมงานด้ วยอี ก ในอนาคต
ในขณะทีกลุ่มควบคุมไม่ได้ มีโอกาสรั บรู้ ถึงเหตุผลของการห้ ามหรื อกฎระเบียบดังกล่าว ไม่รับรู้ ว่า
หากละเมิดหรื อไม่ทําตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนจะเกิดผลเสียอย่างไรทังต่อตนเองและส่วนรวม
จึงยังคงมีพฤติกรรมทีเสียงต่อการผิดระเบียบของโรงเรี ยน และปฏิบตั พิ ฤติกรรมนันต่อไป
ส่วนกิจกรรมเพือลดพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ด้านการไม่ปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง
สามารถอภิปรายเป็ นด้ านได้ ดงั นี
ด้ านการไม่ดแู ลสุขภาพร่ างกาย เป็ นกิจกรรมการทําแบบประเมิน “รักตัวเองแค่
ไหน” และการอภิปรายกลุ่ม เพือให้ นักเรี ยนได้ เห็นว่าพฤติกรรมทีนักเรี ยนได้ ปฏิบตั ิจนเป็ นปกติ
ประจําวันนันแท้ จริ งแล้ วส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรในอนาคตและพฤติกรรมใดบ้ างทีช่วยส่งเสริ ม
สุขภาพร่างกาย และนักเรี ยนจะสามารถแยกแยะและเลือกพฤติกรรมในการปฏิบตั ิได้ เช่น นักเรี ยน
แต่งกายได้ เรี ยบร้ อย เหมาะสมกับโอกาสเพราะคิดว่าเป็ นมารยาทในสังคม เช่น มาเรี ยนพิเศษ ไป
เทียวในสถานทีต่างๆ นักเรี ยนกลุ่มทดลองจะรู้ ว่าหากนักเรี ยนแต่งตัวไม่เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่
เหมาะสมกับกาลเทศะ นักเรี ยนจะไม่สามารถทํากิจกรรมร่ วมกับเพือนได้ ถนัด และถูกกลุ่มเพือน
และผู้พบเห็นมองอย่างตําหนิว่าไม่เหมาะสม ทําให้ เกิดความไม่มนใจและไม่
ั
อยากร่ วมกิจกรรม
กลายเป็ นการเสียบุคลิกและการแสดงออกไปด้ วย ซึงกลุ่มควบคุมทีไม่ได้ ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้ รับ
การบอกเล่าหรื อตักเตือนก็จะไม่เข้ าใจและปฏิบตั ไิ ด้ ไม่เหมาะสม
ด้ านการไม่ช่วยเหลืองานในครอบครั ว เป็ นกิจ กรรมชือว่า “การอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว” เป็ นกิจกรรมทีให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มทํารายงาน โดยมีอปุ กรณ์ให้ แต่ต้องมีข้อแลกเปลียน
ในการขอรับอุปกรณ์ทกุ ชินโดยการปฏิบตั ิภารกิจทีกําหนดให้ จึงจะได้ อปุ กรณ์ ทีต้ องการไปทํางาน
กลุ่ม หลัง จากผ่า นกิ จ กรรมแล้ วจะมี ก ารอภิ ป รายกลุ่ม ร่ ว มกัน โดยการเปรี ยบเที ย บกลุ่ม เป็ น

83
ครอบครั ว การปฏิบัติภ ารกิ จกับ หน้ าที ของคนในครอบครัว การอยู่ร่วมกันในครอบครั ว เพือให้
นัก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที ของแต่ล ะคนในครอบครั ว มากขึนและเกิ ด ความเห็ น ใจ
ผู้ปกครองหรื อพ่อแม่ ทีต้ องทํางานหาเงินมาให้ นกั เรี ยนเรี ยนหนังสือ และเกิดความตระหนักว่า หาก
สิงทีนักเรี ยนได้ มานัน นักเรี ยนใช้ อย่างไม่ระมัดระวังหรื อใช้ อย่างฟุ่ มเฟื อย เพือนหรื อตัวนักเรี ยนเอง
ก็จะต้ องทํางานหรื อออกแรงเพิมขึนอีกเพือให้ ได้ สิงนันมาเพิม และเมือเปรี ยบเทียบเป็ นผู้ปกครอง
ซึงทํ า งานในสภาพจริ ง ที เหนื อยกว่านักเรี ยนหลายเท่า นันจะเป็ นอย่า งไร และนักเรี ย นจะช่ว ย
ผู้ปกครองได้ อย่างไรบ้ าง ซึงกลุ่มควบคุม ที ไม่ไ ด้ ร่วมกิ จกรรมจะไม่เ กิดความเข้ าใจว่าหากต้ อง
ทํ างานเพื อแลกกับ สิ งจํ า เป็ นที ต้ องใช้ แล้ ว สิ งนันถูกใช้ อย่า งไม่ระวัง หรื อไม่ช่วยแบ่ง เบาภาระ
ผู้ปกครองจะรู้สกึ อย่างไร เพราะผู้ปกครองไม่เคยพูดให้ ฟัง เพราะไม่อยากให้ ลกู รู้สกึ ไม่ดี
ด้ านการไม่รักษาสาธารณะสมบัติ เป็ นกิ จกรรมชื อว่า “สมบัติของเรา” โดยให้
นักเรี ยนแบ่งกลุ่มสร้ างโมเดลการท่องเทียวขึนและเยียมชมงานของกลุ่มอืนๆ โดยผู้วิจยั ได้ นดั แนะ
กับนักเรี ยนบางคนให้ มีการทําลายหรื อขีดเขียนข้ อความลงบนชินงานของกลุ่มอืนๆ และให้ นกั เรี ยน
กลับมาทีผลงานของตนเองเพือพบว่ามีความเสียหายเกิดขึน จากนันให้ นกั เรี ยนอภิปรายร่วมกันถึง
ความรู้ สึกทีเกิดขึน ตังแต่เริ มกิจกรรมจนถึงกลับมาทีกลุ่มของตนเอง และให้ คิดย้ อนหลังไปถึง
พฤติกรรมที นักเรี ยนเคยปฏิ บัติในชี วิตจริ ง เช่น ขี ด /เขี ยน/วาดภาพลงบนโต๊ ะ หรื อผนัง กํ า แพง
ห้ องเรี ยน เพราะคิดว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็น หรื อเมือพบข้ อความทีถูกใจจากหนังสือนักเรี ยนจะ
แอบฉีกหรื อตัดออกมา เป็ นต้ น และให้ เปรี ยบเทียบกับความรู้สึกของผู้ทีสร้ างผลงานเหล่านันขึนมา
ทําให้ นกั เรี ยนเห็นใจและสงสารผู้ทีสร้ างผลงานไว้ ให้ ลกู หลานได้ ใช้ ประโยชน์กนั ซึงนักเรี ยนในกลุ่ม
ควบคุมจะไม่มีโอกาสได้ เข้ าใจความรู้สกึ นี นอกจากจะประสบเหตุในลักษณะนีด้ วยตนเอง ซึงคงจะ
เสียใจมากกว่านีเพราะคงเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริ งไม่ใช่กิจกรรมจําลอง จากการใช้ กิจกรรมกลุ่ม
เพือลดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ในช่วงที 1 นี พบว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิราณี ฟูวฒ
ุ ิ (2543 :
บทคัดย่อ) เรื องผลการใช้ กิจกรรมกลุ่มทีมีต่อการปรับพฤติกรรมก้ าวร้ าวของเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนทีเข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ปรับพฤติกรรม มีแนวโน้ มพฤติกรรมก้ าวร้ าวลดลงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรม อย่า งมีนยั สําคัญที
ระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มณฑินี นามบุญ (2544 : บทคัดย่อ) เรื องการใช้ กิจกรรมกลุ่ม
เพือพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรี ยนชัน ม.3 โรงเรี ยนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน หลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมทีจัดให้
พบว่า นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองมี ความสามารถในการปรั บตัวในสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .001
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กิจกรรมในช่วงที 2 เป็ นกิจกรรมเพือเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ แก่
การตรงต่อเวลา เป็ นกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มโดยกํ าหนดเวลาในการปรึ กษา
ร่ วมกัน ไว้ โดยยกตัวอย่า งเหตุการณ์ การไปทัศนศึกษาที จัง หวัดสุพ รรณบุรี ซึงเกิ ดเหตุการณ์ ที
นักเรี ยนไม่ตรงต่อเวลาในการนัดหมายและไม่รักษาเวลาทีใช้ ในแต่ละสถานที และเมือหมดเวลาให้
ทุกกลุม่ หยุดการปรึกษาและรายงานผล จากนันให้ ทงหมดร่
ั
วมกันอภิปรายถึงความสําคัญของเวลา
วิธีการบริ หารเวลาในชีวิตประจําวันให้ สามารถทําสิงต่างๆในแต่ละวันได้ สําเร็ จเรี ยบร้ อยและตรง
ตามแผนการทีวางไว้ และไม่กระทบต่อผู้อืน ซึงจากกิจกรรมนีนักเรี ยนกลุ่มควบคุมจะไม่มีโอกาสได้
เรี ยนรู้เรื องการบริหารเวลา ทําให้ การปฏิบตั ติ นในชีวิตประจําวันมีความคลาดเคลือนและผิดพลาด
การรับผิดชอบต่อหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย เป็ นการจัดกิจกรรมกลุ่มชือ “วิศวกร
น้ อย” โดยให้ แต่ละกลุม่ แบ่งหน้ าทีในการทํางานและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของ
เพือนในกลุ่มได้ เป็ นการเสริ มพฤติกรรมความรับผิดชอบแก่นกั เรี ยนในการทํางานว่าการทํางาน
บางครังต้ องมีผ้ อู ืนเข้ ามาเกียวข้ องด้ วย หากเราทําหน้ าทีของเราไม่ดี ไม่รับผิดชอบงานในส่วนของ
ตนเองจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่องาน ต่อกลุ่ม ทังทีเกียวกับงานและสัมพันธภาพในกลุ่ม เช่น ไม่
บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ที ตังไว้ และโดนเพื อนในกลุ่ม ตํ า หนิ ซึ งกลุ่ม ทดลองจะไม่มี โ อกาสเข้ า ใจ
กระบวนการนี และในชีวิตประจําวันนักเรี ยนไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ การทํางานของ
เพือนในกลุ่มได้ ทําให้ ไม่มีโอกาสทราบข้ อบกพร่ องของตนเอง และข้ อบกพร่องนันจึงไม่ได้ รับการ
แก้ ไข
การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสัง คม เป็ นกิ จ กรรมการต่ อ จิ กซอร์ ชื อ “จัตุรั ส
มหัศจรรย์” ให้ แต่ละกลุ่มแข่งขันต่อจิกซอร์ ทีกําหนดให้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามกติกาอย่างเคร่ งครัด
และอภิปรายร่วมกัน เพือเสริมคุณลักษณะของนักเรี ยนด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคม ทัง
ทีเขียนไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน หรื อไม่ได้ เขียนไว้ แต่เป็ นทีรู้ กันของคนในสังคม เช่น
ขนบธรรมเนียม มารยาทในสังคม เป็ นต้ น และตระหนักถึงผลเสียทีเกิดขึนหากไม่ปฏิบตั ิตาม ซึงใน
กลุม่ ควบคุมจะมีความเข้ าใจเกียวกับมารยาททางสังคมค่อนข้ างน้ อย จึงปฏิบตั ิกนั บ่อยเพราะไม่ได้
มีการกําหนดบทลงโทษไว้ อย่างชัดเจน จึงได้ รับบทลงโทษจากสังคมโดยทีตนไม่ทราบสาเหตุ เช่น
การไม่เข้ าคิว ไม่มีบทลงโทษกํ าหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่หากปฏิบตั ิจะได้ รับการตําหนิจาก
สังคมทังทางสายตาและการกระทําโต้ ตอบ
ความเพียรพยายามไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค โดยกิจกรรมทีจัดขึนชือว่า “ตักนําให้ เต็ม
ถัง” เป็ นการแข่งขันกันตักนําให้ เต็มภาชนะที กําหนดให้ โดยใช้ อปุ กรณ์ทีกําหนดให้ ซึงมีความชํารุด
มาก เป็ นอุปสรรคต่อการตักนํา เป็ นการเน้ นยํา ให้ นกั เรี ยนเกิดทัศนคติทีดีและแรงจูงใจในการทีจะ
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พัฒนาความมีวินยั ในตนเองให้ มากขึน แม้ บางครังจะเกิดความรู้ สึกท้ อถอย ไม่อยากปฏิบตั ิ ทังทีรู้
ว่าสิงทีจะทําเป็ นสิ งดี แต่หากมีความพยายามและอดทน นักเรี ยนก็จะสามารถปฏิบตั ิสิงนันๆได้
สําเร็ จในทีสุด ซึงกลุ่มควบคุมจะไม่มีโอกาสได้ สมั ผัสกับความรู้สึกภูมิใจทีเกิดจากความพยายาม
เอาชนะอุปสรรคจนประสบความสําเร็ จนี ทําให้ มีแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคและความย่อท้ อ
ค่อนข้ างตํา เป็ นผลให้ มีการพัฒนาความมีวินัยในตนเองได้ น้อยกว่ากลุ่มทดลองทีผ่านกิจกรรม
เหล่านี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กัญระญา รุ่งเรื อง (2545:บทคัดย่อ) เรื องผลของการจัดกิจกรรม
กลุ่มแบบหลากหลายต่อความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/2 และ 1/3 โรงเรี ยนขามแก่นนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จํานวน 16 คน กลุ่มทดลองคือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/2 จํานวน 8 คน กลุ่มควบคุมคือ
นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 1/3 จํ า นวน 8 คน โดยกลุ่ม ทดลองเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ม แบบ
หลากหลายจํานวน 12 ครัง ครังละ 50 นาที ผลการวิจยั พบว่า หลังสินสุดการทดลอง 1 สัปดาห์
นักเรี ยนทีเข้ าร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบหลากหลาย มีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองและเจต
คติต่อความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่เจตคติต่อความมีวินยั ในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ คํานึง อยู่เลิศ (2541 : 40-41) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ กิจกรรม
กลุ่มทีมีตอ่ ความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดเศวตฉัตร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ พบว่า นักเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบด้ านการเรี ยน
ดีกว่าก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01และนักเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิจกรรมมี
ความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนดีกว่านักเรี ยนทีไม่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐา ระกําพล (2535 :8,55) ได้ ศึกษาผลของการใช้
สถานการณ์จําลองทีมีตอ่ วินยั ในห้ องเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ปี การศึกษา 2534 จํานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองโดยใช้ สถานการณ์จําลอง
8 คน และกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ 8 คน ในด้ านความมีวินยั ในห้ องเรี ยน ขณะทีครู สอน ได้ แก่
ไม่คยุ กัน ไม่นํางานอืนขึนมาทํา ไม่เล่นกับเพือน ความมีวินยั ในห้ องเรี ยน ขณะทีครูให้ ทํางาน ได้ แก่
ร่วมกิจกรรมทีครูกําหนด ทํางานทีครูมอบหมาย ไม่รบกวนเพือนในขณะทํางาน จากการศึกษาผล
ปรากฏว่า ความมีวินยั ในห้ องเรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .01 โดยกลุม่ ทดลองใช้ สถานการณ์จําลองมีวินยั ในห้ องเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที
ใช้ การสอนแบบปกติ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลัดดา แซ่ปัง (2530 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการใช้
กิจกรรมกลุ่มสร้ างคุณภาพเพือลดพฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมี
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พฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยน จํานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดย
กลุ่มทดลองได้ รับการสอนโดยใช้ กิจกรรมกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมได้ รับการสอนแบบปกติ ผลการ
ทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมไม่ตงใจเรี
ั ยนลดลงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .01
3. ความคงอยูข่ องความมีวินยั ในตนเองของกลุม่ ทดลอง ระยะหลังการทดลอง 1 เดือน
พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองยังคงมีความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา
ความมีวินยั ในตนเอง อภิปรายได้ ว่า จากการจัดกิจกรรมช่วงที 3 เพือรักษาพฤติกรรมให้ คงอยู่นนั
ได้ ผลเป็ นอย่างดี แสดงว่าผลการใช้ เทคนิคแม่แบบสามารถรักษาพฤติกรรมที พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนให้ คงอยู่ได้ เนืองจากในการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองในครังนีได้ นํา
หลักเกณฑ์ของกระบวน การเรี ยนรู้จากแม่แบบมาใช้ ในกิจกรรมตังแต่ กระบวนการให้ ความสนใจ
คือให้ นกั เรี ยนเลือกแม่แบบทีตนเองมีความสนใจ โดยมีการกําหนดพฤติกรรมความมีวินยั ในด้ าน
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน และพฤติกรรมด้ านการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง
โดยแม่แบบทีนักเรี ยนเลื อกนันต้ องมีพฤติกรรมทีกําหนดให้ เป็ นทียอมรับ และสังเกตเห็นได้ ชดั เจน
วัดโดยใช้ คนตังแต่ 2 คนขึนไป สามารถสังเกตเห็นตรงกัน และเป็ นพฤติกรรมทีนักเรี ยนสามารถ
เลียนแบบได้ ซึงแม่แบบจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรี ยน คือ (1) สอนความคิดและพฤติกรรม
สร้ างสรรค์ แม่แบบจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเชิงสร้ างสรรค์ เพราะมนุษย์เมือเห็นแม่แบบแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงก็อาจใช้ ประสบการณ์ตา่ งๆทีมีอยู่ ประกอบการกระทําของแม่แบบมา
พัฒนาเป็ นความคิดหรื อพฤติกรรมใหม่ขนมา
ึ (2) การยับยังการกระทําและลดความหวันเกรงทีจะ
กระทํา การได้ เห็นแม่แบบถูกลงโทษ นักเรี ยนจะมีแนวโน้ มทีจะไม่กระทําตามแบบนัน แต่ในทาง
ตรงข้ าม ถ้ านักเรี ยนได้ เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึงและได้ รับรางวัล ก็มีแนวโน้ มทีจะกระทํา
ตามมากขึน (3) ทางด้ านอารมณ์ นอกจากจะส่งผลการกระทําตามแม่แบบแล้ ว ยังมีผลต่ออารมณ์
ของนักเรี ยนให้ รุนแรงเพิมขึน และกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์คล้ อยตามไปด้ วย (4) การเอืออํานวยให้
เกิดการกระทําตามแม่แบบ การกระทําใดทีคนให้ คณ
ุ ค่าและความชืนชอบอยู่เสมอ การกระทํานัน
ของแม่แบบจะทําให้ นกั เรี ยนมีการกระทําตามได้ ง่าย และเป็ นผลให้ นกั เรี ยนเกิดความมันใจว่าสิงที
ตนเองปฏิบตั นิ นเป็
ั นสิงทีดีและถูกต้ อง จึงยังคงพฤติกรรมนันไว้ แม้ เวลาจะผ่านมาสักระยะหนึงแล้ ว
ก็ตาม จากผลการศึกษานีสอดคล้ องกับงานวิจยั ของหลายท่าน โดยจําแนกไว้ เป็ นด้ านต่างๆดังนี
ด้ านการปฏิบตั ิตนด้ านการเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เดือนเด่นหล้ า ชัยปริ ญญา
(2539:บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการปลูกฝั งจริ ยธรรมของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยน
กวางโจนศึกษา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือปลูกฝั ง
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จริ ยธรรมให้ กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ด้ วยการ ใช้ ตวั แบบบุคคลจริ ง เครื องมือทีใช้ ในการ
ทดลอง เป็ นแผนการทดลองสอนใช้ ตวั แบบบุคคลจริง และแบบสอบถามวัดจริ ยธรรม ผลการศึกษา
พบว่านักเรี ยนทีได้ รับการเรี ยนรู้ โดยใช้ ตวั แบบบุคคลจริ ง มีการพัฒนาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องงานวิจยั ของกับ วีระ อุสาหะ
(2534:66) ได้ ศึก ษาผลของการใช้ เ ทคนิ ค แม่ แ บบที มี ต่อ มารยาทในชันเรี ย นของนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท จํานวน 16 คน สุ่มเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 8 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิคแม่แบบ มีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกั บ มารยาทในชั นเรี ยนดี ขึ นกว่ า นั ก เรี ยนที ได้ รั บ การสอนโดยการให้
ข้ อสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กษมา จันทร์ แต่งผล
(2535 :บทคัด ย่อ ) เรื องการเปรี ย บเที ย บผลของการใช้ เ ทคนิ ค แม่แ บบกับ ชุด พัฒ นาความ
ขยันหมันเพียร ทีมีตอ่ ความขยันหมันเพียรในการเรี ยนของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยน
รัตนโกสินทร์ สมโภช สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มทดลองที 1 ได้ รับการใช้ เทคนิคแม่แบบ และ
กลุ่ม ทดลองที 2 ได้ รั บ การใช้ ชุด พัฒ นาความขยัน หมันเพี ย รในการเรี ย น ผลการศึก ษาพบว่า
ภายหลังการใช้ เทคนิคแม่แบบ นักเรี ย นมีความขยันหมันเพียร ในการเรี ยนสูงอย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ .01 ภายหลังการใช้ ชดุ พัฒนา ความขยันหมันเพียรในการเรี ยน นักเรี ยนทีได้ รับการใช้ เทคนิค
แม่ แ บบ และนั ก เรี ยนที ได้ รั บ การใช้ ชุ ด พั ฒ นาความขยั น หมั นเพี ย รในการเรี ย น มี ค วาม
ขยัน หมันเพี ย รในการเรี ย นแตกต่ า งกั น โดยนัก เรี ย นที ได้ รั บ การใช้ เ ทคนิ ค แม่ แ บบมี ค วาม
ขยันหมันเพียรในการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยน ทีได้ รับการใช้ ชดุ พัฒนาความขยันหมันเพียรในการเรี ยน
ด้ านการดูแลสุขภาพร่างกาย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ (2544
: 67) ได้ ศึกษาผลของสือมวลชนทีมีต่อพฤติก รรมการเลียนแบบการแต่งกายของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่านักเรี ยนทีศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเห็นว่า
สือมวลชนมีผ ลต่อการเลียนแบบการแต่งกายโดยรวม และมี ผลต่อกระบวนการใส่ใจ และ
กระบวนการจูงใจในการมีพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกายมากกว่านั กเรี ยนทีศึกษาอยู่ใน
โรงเรี ยนเทศบาลในเขตเทศบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
ด้ านการช่วยเหลือครอบครัว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศริ นยา ชัยเพียรกิจ (2535: 42) ได้
ศึกษาผลการใช้ เทคนิคแม่แบบทีมีต่อการประหยัดของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนชล
กันยานุกลู จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนในกลุ่มทดลองมีการประหยัดสูงกว่าเดิมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 และการสอนโดยใช้ เทคนิคแม่แบบทําให้ นกั เรี ยนมีการประหยัดสูง
กว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ.01
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ด้ านการรักษาสาธารณะสมบัติ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุนนั ท์ ปรี ชาชัยสุรัตน์ (2541:
บทคัดย่อ) เรื องการใช้ เทคนิคแม่แบบในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมทางสังคมของนักเรี ยนที
มีลกั ษณะ มุ่งอนาคตแตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า หลังการได้ รับเทคนิคแม่แบบนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม ทางสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง ครังนีพบว่ากลุ่มทดลองที
ผ่านการร่ วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง มีความมีวินยั ในตนเองสูงขึนกว่าก่อนทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมแม้ เวลาจะผ่านไปแล้ ว 1 เดือน สามารถอภิปรายได้ ว่า ผลการใช้ กิจกรรม
พัฒนาความมีวินยั ในตนเองจากการศึกษาครังนีช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไป
ในลักษณะทีพึงประสงค์ได้ ดีกว่า ผลทีเกิดจากการทีโรงเรี ยนขอความร่วมมือจากจังหวัดทหารบก
มาฝึ กระเบียบแถวให้ กบั นักเรี ยน ซึงเป็ นการฝึ กให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสังเท่านัน และนักเรี ยนจะ
ปฏิบตั ติ ามเพราะกลัวการถูกลงโทษมากกว่าทีจะปฏิบตั ดิ ้ วยความสมัครใจ แต่โปรแกรมการพัฒนา
ความมีวินยั ในตนเองนีช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ผลดี ผลเสียของพฤติกรรมทีตนกระทําออกมา ทัง
จากประสบการณ์ตรงและจากการสังเกตจากแม่แ บบทีชืนชอบ โดยหลังจากได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
แล้ วนักเรี ยนจะสังเกตการกระทําแม่แบบแล้ วรวบรวมรู ปแบบเป็ นสัญลักษณ์ จากนันนํามาสร้ าง
เป็ นหลักเกณฑ์ หรื อพฤติกรรมใหม่เ พื อตอบสนองความต้ องการของตนเอง และจึง เกิ ดเป็ น
พฤติกรรมใหม่ทียังคงอยู่ต่อไป สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรรณวิเชียร เรื อนนาค (2546 :
บทคัดย่อ) เรื อง ผลของการใช้ เทคนิคแม่แบบและกระบวนการกลุ่ม ต่อการพัฒนาวินัยของเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีได้ รับการฝึ กวินยั โดยใช้ เทคนิคแม่แบบและกระบวนการ
กลุ่ม หลัง การทดลองมี พ ฤติ ก รรมการมี วิ นัย สูง กว่า ระยะก่ อ นการทดลองแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และเด็กปฐมวัยกลุ่มทีใช้ เทคนิคแม่แบบ กลุ่มทีใช้ กระบวนการกลุ่ม
และกลุม่ ทีใช้ การจัดกิจกรรมตามปกติ มีวินยั ภายหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยเด็กทีฝึ กด้ วยเทคนิคแม่แบบและกระบวนการกลุ่มมีวินยั สูงกว่ากลุ่มทีฝึ กด้ วย
การจัดกิจกรรมตามปกติ
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ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครังนี กลุม่ ตัวอย่างทีนํามาศึกษา เป็ นนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยม
ศึกษาปี ที 1–3) ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ผ่าน
เกณฑ์การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินัย ดังนันในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความมีวินยั ในตนเองจึงพบว่า บางครังจะมีนกั เรี ยนบางคนมีความเข้ าใจในผลทีเกิดขึนได้
ไม่ ชัด เจนนัก เนื องจากระดับ ความรู้ ความเข้ าใจของนัก เรี ย นจะค่ อ นข้ างน้ อย ผู้ วิ จัย จึ ง มี
ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจะนํากิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองนีไปใช้ ดังนี
1. ในการจัดกิจกรรมกลุม่ ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ ต้ องดูแลให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ มีสว่ นร่วมใน
การปฏิบตั ิอย่างทัวถึง และในกิจกรรมทีมีการให้ การเสริ มแรงแก่นกั เรี ยนทางลบ ภายหลังจากการ
จบกิจ กรรม ผู้ดําเนินการต้ องพยายามกระตุ้นให้ นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ ในสาเหตุและผลที
นักเรี ยนได้ รับจากการทําพฤติกรรมนันๆ และให้ ทกุ คนช่ วยกันสรุ ปผลและการนําไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันให้ ได้ มากทีสุด โดยผู้ดําเนินการควรเป็ นเพียงแต่ผ้ ชู ีแนะแนวทางเท่านัน เพราะการที
นักเรี ยนได้ คดิ วิเคราะห์และตอบด้ วยตนเอง จะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและมีความชัดเจนในกิจกรรม
มากขึน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทํากิจกรรมด้ านทีนักเรี ยนมีการพัฒนามากทีสุดคือ
ด้ านการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน ซึงในการทํากิจกรรมจะเป็ นการให้ นักเรี ยนได้ มี
โอกาสทราบผลที นักเรี ย นจะได้ รั บหากไม่ป ฏิ บัติต ามกฎระเบียบข้ อนันๆ และมี การกระตุ้นให้
นักเรี ยนจดจําผลทีได้ รับเพือไม่ปฏิบตั ิอีกในอนาคต ดังนันหากต้ องการให้ นกั เรี ยนในกลุ่มอืนๆ มี
พฤติกรรมไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบของโรงเรี ยนเช่นกัน จึงสามารถนํากิจกรรมในช่วงที 1 ไปปฏิบตั ิได้
โดยอาจมีการประยุกต์ให้ เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยนได้
3. ภายหลังจากทีการทดลองผ่านไปแล้ ว 1 เดือน พบว่าความมีวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนทุกด้ านยังคงอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะด้ านการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง
ด้ านการเรี ยนยังอยู่ในระดับทีสูงทีสุด ดังนัน การทีให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสเพิมคุณลักษณะด้ านการ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสังคม และความเพียรพยายามไม่ย่อท้ อ
ต่ออุปสรรค จึงเป็ นคุณลักษณะทีควรให้ การส่งเสริมอย่างต่อเนืองในทุกระดับชัน
4. ในการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมได้ มีการยกตัวอย่างพฤติกรรม หรื อสร้ างสถานการณ์
ทีใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ นจริงทีมีโอกาสเกิดได้ จริ งในชีวิตของนักเรี ยน ทําให้ นกั เรี ยนเกิดความ
เข้ าใจในกิ จ กรรมมากขึน ดัง นันในการนํ า กิ จ กรรมไปประยุก ต์ใ ช้ เ พื อพัฒ นาด้ า นอื นๆ จึง ควร
ยกตัวอย่าง หรื อใช้ สถานการณ์ทีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของนักเรี ยนให้ มากทีสุด จะช่วยให้
กิจกรรมนันบรรลุวตั ถุประสงค์ง่ายขึน
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือทดลองนํากิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองนี ไปพัฒนานักเรี ยนใน
ระดับชันอืนๆอย่างต่อเนือง
2. ควรมีการทดลองใช้ กิจกรรมอืนๆหรื อวิธีการอืนๆในการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน เพือจะได้ มีวิธีการทีหลากหลายในการนําไปใช้
3. ควรมีการนําทักษะกระบวนการในกิจกรรมนี ไปทดลองใช้ ในการพัฒนาคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนในด้ านอืนๆ เพือให้ เกิดความหลากหลายและครอบคลุมพฤติกรรมทีเป็ นผลดี
กับตัวนักเรี ยน ครอบครัวและสังคมต่อไป
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แบบประเมินความมีวินัยในตนเอง
คําชีแจง : ให้ นกั เรี ยนใส่เครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงกับระดับความจริงทีนักเรี ยนปฏิบตั ิ ใน
พฤติกรรมนันๆ มากทีสุด โดยกําหนดให้
4
หมายถึง
มีการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา หรื อ ทุกครัง
3
หมายถึง
มีการปฏิบตั บิ อ่ ยครังแต่ไม่ถึงกับทุกครัง
2
หมายถึง
มีการปฏิบตั บิ ้ างเป็ นบางครัง
1
หมายถึง
มีการปฏิบตั นิ ้ อย นานๆ ครัง
0
หมายถึง
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
ระดับความถีของการปฏิบัติ
ข้ อ
พฤติกรรมทีปฏิบัติ
4
3
2
1
0
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นักเรี ยนขีรถมอเตอร์ ไซค์มาโรงเรี ยน เพือความสะดวกใน
การเดินทาง
นักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึน เพราะคิดว่า
เป็ นกิจกรรมทีมีประโยชน์
เมือได้ รับมอบหมายงานให้ ทํา นักเรี ยนจะทําอย่างเต็ม
ความสามารถเพือให้ ผลงานออกมาดี
นักเรี ยนทํางานของวิชาทีแล้ วต่อไปจนเสร็จ แม้ จะเริม
เรี ยนวิชาใหม่แล้ วก็ตาม
นักเรี ยนมาถึงโรงเรี ยนก่อนเวลาเข้ าแถว เพราะต้ องการ
ร่วมกิจกรรมในแต่ละวันพร้ อมเพือนๆ
นักเรี ยนหยิบเงินของพ่อ /แม่โดยไม่ได้ บอกก่อน เพราะรู้
ว่าถ้ าขอก็ต้องได้ แน่นอน
นักเรี ยนแต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรี ยน ทุก
ประการ เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
นักเรี ยนช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้ ใครมาทําลายของ
ส่วนรวม เพราะเป็ นสมบัตทิ ีคนรุ่นก่อนช่วยกันรักษาไว้
ถ้ าจะออกนอกบริเวณโรงเรี ยน นักเรี ยนขออนุญาตฝ่ าย
พัฒนาคุณธรรมก่อน
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10 นักเรี ยนแต่งกายมาโรงเรี ยนตามตารางสอนหรื อโรงเรี ยน
กําหนด เพือให้ เหมาะสมกับกิจกรรมทีทํา
11 นักเรี ยนซือของเท่าทีจําเป็ นเพือประหยัดค่าใช้ จ่ายในบ้ าน
12 นักเรี ยนนําใบรับรองแพทย์ หรื อจดหมายจากผู้ปกครอง
มาส่งให้ ครูประจําชันหลังจากหายป่ วย
13 นักเรี ยนเข้ าห้ องเรี ยนก่อนทีครูจะเข้ าสอน เพราะไม่อยาก
ถูกตําหนิ
14 นักเรี ยนให้ เพือนเซ็นชือในจดหมายแทนผู้ปกครอง
เพราะคิดว่าไม่นา่ จะมีปัญหาอะไร
15 นักเรี ยนเคยดืมเครื องดืมทีผสมแอลกอฮอล์เช่น สปาย
เบียร์ กระแช่ ไวน์
16 เมือเห็นเพือนมีเรื องโต้ เถียงกับคนอืนนักเรี ยนจะช่วย
เพือน เพราะกลัวเพือนเสียเปรี ยบ
17 นักเรี ยนรักษาความสะอาดบริเวณบ้ าน เพือความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยและป้องกันเชือโรค
18 นักเรี ยนปิ ดเสียงโทรศัพท์ เพือไม่ให้ เสียงดังรบกวนเวลา
เรี ยนและทํากิจกรรม
19 เมือต้ องร่วมกิจกรรมในหอประชุมพร้ อมกันทังโรงเรี ยน
นักเรี ยนจะอยูน่ อกหอประชุม เพือทํางานทีค้ างไว้ (-)
20 เมือรู้ตวั ล่วงหน้ าว่ามาโรงเรี ยนไม่ได้ นักเรี ยนจะส่งใบลา
หรื อแจ้ งครูประจําชันก่อน เพือไม่ให้ ครูเป็ นห่วง
21 ขณะร่วมกิจกรรมใดๆนักเรี ยนจะคุย/เล่น เบาๆเพราะ
เกรงจะรบกวนผู้อืน และครูจะดุ
22 นักเรี ยนช่วยเหลืองานหรื อกิจการของครอบครัว เพือช่วย
แบ่งเบาภาระ
23 นักเรี ยนเต็มใจช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรี ยน เพราะ
คิดว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

ระดับความถีของการปฏิบัติ
4
3
2
1
0

104
ข้ อ
พฤติกรรมทีปฏิบัติ
ที
24 ขณะทีครูสอนอยูถ่ ้ าต้ องออกนอกห้ องนักเรี ยนจะขอ
อนุญาตก่อน เพือแจ้ งให้ ครูทราบว่าไปไหน
25 เมือพบข้ อความทีเป็ นประโยชน์ในหนังสือของห้ องสมุด
นักเรี ยนจะตัดข้ อความนันเก็บไว้
26 นักเรี ยนร่วมรับผิดชอบกับเพือนจัดบอร์ ดหน้ าห้ องเรี ยน
เพราะเป็ นงานของห้ อง
27 เมือถึงเวรทําความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน ทีไม่ใช่ในห้ อง
เรี ยนนักเรี ยนมักจะหลีกเลียง เพราะคิดว่าเป็ นหน้ าทีของ
ภารโรง
28 นักเรี ยนมีเงินค่าขนมเหลือเก็บทุกวัน เพือจะได้ เอาไว้ ซือ
ของทีอยากได้ โดยไม่ต้องขอเงินเพิมจากพ่อแม่
29 เมือมีกิจกรรมทีต้ องช่วยกันทําทังชันนักเรี ยนจะให้ ความ
ร่วมมือ เพราะกลัวเพือนฟ้องครูถ้าไม่ร่วมมือ
30 นักเรี ยนพูดคุยกับเพือนเบาๆขณะเข้ าแถวเคารพธงชาติ
เพราะคิดว่าสิงทีอาจารย์พดู เป็ นเรื องเดิมๆ
31 นักเรี ยนหลีกเลียงพฤติกรรมทีก่อให้ เกิดอันตรายกับ
ตนเอง เช่น เดินทางกลางคืนเพียงลําพัง
32 เมือมีกิจกรรมนอกสถานที นักเรี ยนจะเข้ าร่วมเพราะ
เพือนๆไปร่วมกันทุกคน
33 เมือทําความสะอาดห้ องเสร็จแล้ ว นักเรี ยนเก็บไม้ กวาดและ
ผ้ าเช็ดพืนเข้ าทีอย่างเรี ยบร้ อย เพือความเป็ นระเบียบ

34 นักเรี ยนนํางานของวิชาเดียวกันทียังทําไม่เสร็จขึนมาทํา
ในขณะทีครูสอน
35 นักเรี ยนนําอุปกรณ์การเรี ยนมาไม่ครบ เพราะไม่แน่ใจ
ว่าต้ องใช้ อะไรบ้ าง
36 นักเรี ยนเชือฟั งคําสังสอนของพ่อแม่ เพราะเชือว่าคําสอน
ของพ่อแม่เป็ นสิงทีดี
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37 ถ้ าขาดเรี ยนชัวโมงใด นักเรี ยนจะติดตามบทเรี ยนจาก
เพือนหรื อครู เพราะกลัวเรี ยนไม่ทนั
38 บางวิชาทีไม่ชอบ นักเรี ยนจะเข้ าห้ องเรี ยนสาย เพือจะได้
มีเวลาเรี ยนวิชานันน้ อยๆ
39 นักเรี ยนรู้วา่ สูบบุหรี และดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
ผสมเป็ นสิงไม่ดี แต่ก็ทดลอง เพราะอยากรู้วา่ เป็ น
อย่างไร
40 นักเรี ยนทําการบ้ านทุกวิชาด้ วยตนเอง เพือเป็ นการ
ทบทวนและฝึ กฝนตนเอง
41 นักเรี ยนเคยขีด/เขียน/วาดภาพลงบนโต๊ ะ เก้ าอีหรื อผนัง
ห้ องเพราะคิดว่าเป็ นรอยเล็กๆ ไม่มีใครสังเกตเห็น
42 นักเรี ยนคอยระวังหรื อตรวจตราไม่ให้ มีการเปิ ดนําและ
ไฟฟ้าทีบ้ านทิงไว้
43 นักเรี ยนจะรี บทํางาน เพือให้ มีงานส่งตามกําหนดเวลา
แม้ จะยังไม่ได้ ตรวจทานดูความเรี ยบร้ อยอีกครังก็ตาม
44 นักเรี ยนใช้ อปุ กรณ์หรื อสิงของในโรงเรี ยนอย่างเต็มที แม้
จะสึกหรอหรื อชํารุดบ้ างก็เป็ นธรรมดา เพราะได้ จา่ ยค่า
บํารุงรักษารวมในค่าเทอมแล้ ว
45 นักเรี ยนดูแลเครื องใช้ สว่ นตัวให้ เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย
อยูใ่ นสภาพดีเพือเป็ นการยืดอายุของการใช้ งาน
46 นักเรี ยนเก็บเศษกระดาษหรื อขยะทีตกอยูท่ ีพืน ใส่ในถัง
ขยะ เพือจะได้ ดสู ะอาดแม้ จะไม่มีใครเห็นว่านักเรี ยนเก็บ
ก็ตาม
47 นักเรี ยนรับประทานอาหารทีมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ครบ 5 หมู่
48 นักเรี ยนเลือกสวมใส่เสือผ้ าทีสะอาด ไม่ซําชุดเดิมหากยัง
ไม่ได้ ซกั เพราะจะได้ ปลอดภัยจากเชือโรคต่างๆ
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49 นักเรี ยนเตือนเพือนทีขีดเขียนผนังหรื อโต๊ ะเรี ยน เพราะ
เห็นว่าเป็ นการทําลายสาธารณสมบัตขิ องโรงเรี ยน
50 นักเรี ยนปิ ดนํา เมือเห็นนําถูกเปิ ดทิงไว้ เพือเป็ นการช่วย
ส่วนรวมประหยัด
51 นักเรี ยนแต่งกายได้ เรี ยบร้ อย เหมาะสมกับโอกาส เพราะ
คิดว่าเป็ นมารยาทในสังคม เช่น มาเรี ยนพิเศษ ไปเทียวที
ต่างๆ
52 นักเรี ยนรับประทานอาหารตรงเวลา เพราะไม่อยากเป็ น
โรคกระเพาะ
53 นักเรี ยนซักรี ดเสือผ้ าด้ วยตนเอง เพราะสามารถทําเองได้
54 นักเรี ยนทําความสะอาดผ้ าห่มและทีนอน เพือกําจัดไร
ฝุ่ นและเชือโรคทีอาจมีอยู่
55 นักเรี ยนปิ ดไฟฟ้า เมือมีผ้ อู ืนเปิ ดไว้ แม้ จะไม่ใช่ห้องเรี ยน
ของตน เพือเป็ นการประหยัดพลังงาน
56 นักเรี ยนช่วยทํางานบ้ าน เพราะไม่อยากให้ พ่อ/แม่ บ่น
หรื อลงโทษ
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กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง สําหรับนักเรี ยนช่ วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1-3)
กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองนีเป็ นกิจกรรมทีนําทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยมทีสําคัญ ได้ แก่ ทฤษฎีการวางเงือนไขให้ ปฏิบตั ิ (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์
ั นาการทางจริ ยธรรมของ โคลเบอร์ ก (Kohlberg’s Moral Development )
(Skinner ) ,ทฤษฎีพฒ
และทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิร์ท แบนดูรา
( Albert Bandura ) มาปรับประยุกต์ใช้ เพือเสริ มสร้ างให้ เกิดการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองซึงมี
ความเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี
กิจกรรมหลัก
ปฐมนิเทศนักเรี ยน
กิจกรรมพัฒนาช่วงที 1 :
กิจกรรมพัฒนาช่วงที 2 :
กิจกรรมพัฒนาช่วงที 3 :

นัดหมายและแจ้ งวัตถุประสงค์
และประเมินผลก่อนทดลอง
การขจัดพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์
การเสริมสร้ างและพัฒนาพฤติกรรม
ทีพึงประสงค์
การปลูกฝั งพฤติกรรมทีพึงประสงค์

ระยะเวลา 1 สัปดาห์
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ทังนี ระยะเวลาโดยรวมของกิ จ กรรมพัฒนาความมี วินัยในตนเองจะใช้ เ วลาทังสิ น 13
สัปดาห์
การประเมินผล
สําหรับการประเมินผลจะแบ่งออกเป็ นส่วนสําคัญ 3 ส่วนได้ แก่
1. การประเมินผลก่อน – หลัง กิจกรรม โดยใช้ แบบทดสอบ
2. การติดตามผลพฤติกรรมนักเรี ยนในช่วงการทํากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. การติดตามอย่างใกล้ ชิดและต่อเนืองด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัง เกตพฤติกรรม การ
สอบถามจากเพือน สอบถามจากครูผ้ สู อน เป็ นต้ น
สําหรับรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชัน
ที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 1-3) โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ มีรายละเอียดดังตารางกิจกรรมต่อไปนี

ตารางกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน
ตนเอง
ช่ วงที่ 1
การขจัด
พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์

กิจกรรมย่ อย

วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
1. เพื่อสร้ างความคุ้นเคยระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน
- ชี ้แจงวัตถุประสงค์
และครู
- นัดหมาย วัน เวลา สถานที่
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจจุดมุ่งหมายของการร่วม
- Pretest
สัปดาห์ที่ 1
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
ปฐมนิเทศ
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบแนวทางปฏิบตั เิ รื่ อง วัน เวลา
สถานที่ ระยะเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรม
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ วดั ระดับความมีวินยั ในตนเอง
ก่อนร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงผลเสียของการไม่
กิจกรรมจับคู่
กิจกรรมที่ 1
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของโรงเรี ยน
การไม่ปฏิบตั ิตาม 2. เพื่อให้ นกั เรี ยนลดพฤติกรรมการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของ
กฎระเบียบของโรงเรี ยนให้ น้อยลง
โรงเรี ยน

วิธีดาเนินการ
1.ชี ้แจง
2.ทาแบบประเมิน

(เวลา1.30 ชัว่ โมง)

1. ขันน
้ า
2. ขันด
้ าเนินการ
3. ขันสรุ
้ ป
(เวลา1.30 ชัว่ โมง)
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่ อย
สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมที่ 2
การไม่ดแู ลสุขภาพ
ร่างกาย

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน
ตนเอง

สัปดาห์ที่ 4
กิจกรรมที่ 3
การไม่ชว่ ยเหลือ
ครอบครัว

ช่ วงที่ 1
การขจัด
พฤติกรรมที่
ไม่ พงึ ประสงค์

สัปดาห์ที่ 5
กิจกรรมที่ 4
การไม่รักษา
สาธารณะสมบัติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ ท ราบผลเสี ย ของการมี
พฤติกรรมที่สง่ ผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
2. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นลดความถี่ ข องการปฏิ บัติ
พฤติกรรมที่สง่ ผลเสียต่อร่างกาย

การดาเนินการ
- ทาแบบประเมิน
- การอภิปรายกลุม่

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทราบผลเสียของการมี
กิจกรรมกลุม่ หัวข้ อ
พฤติกรรมไม่ชว่ ยเหลือครอบครัว
“การอยูร่ ่วมกันในครอบครัว”
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนลดพฤติกรรมการไม่ชว่ ยเหลือ
หรื อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมที่สง่ ผลเสียต่อ
ครอบครัวลง
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบผลเสียของการไม่รักษา
กิจกรรมกลุม่ หัวข้ อ
สาธารณะสมบัติ
“สมบัตขิ องเรา”
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนัก เข้ าใจถึงความรู้สกึ
ของการสูญเสียหรื อถูกทาลายสิ่งของที่ตนได้
ร่วมสร้ างและเป็ นเจ้ าของ
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนลดพฤติกรรมการทาลาย
หรื อไม่ดแู ลรักษาสาธารณะสมบัตลิ ง

วิธีดาเนินการ

1. ขันน
้ า
2. ขันด
้ าเนินการ
3. ขันสรุ
้ ป
(สัปดาห์ละ 1.30
ชัว่ โมง)

110

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน
ตนเอง
ช่ วงที่ 2
การเสริมสร้ าง
และพัฒนา
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์

กิจกรรมย่ อย
สัปดาห์ที่ 6
กิจกรรมที่ 5
การตรงต่อเวลา
สัปดาห์ที่ 7
กิจกรรมที่ 6
ความรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่
สัปดาห์ที่ 8
กิจกรรมที่ 7
การปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม
สัปดาห์ที่ 9
กิจกรรมที่ 8
ความเพียรพยายาม
ไม่ยอ่ ท้ อต่อ
อุปสรรค

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

2.

การดาเนินการ
การอภิปรายกลุม่

วิธีดาเนินการ

กิจกรรมกลุม่ หัวข้ อ
“ วิศวกรน้ อย”
กิจกรรมกลุม่ หัวข้ อ

1. ขันน
้ า
2. ขันด
้ าเนินการ
3. ขันสรุ
้ ป

“จัตรุ ัสมหัศจรรย์”
กิจกรรมกลุม่ หัวข้ อ
“ตักน ้าให้ เต็มถัง”

(สัปดาห์ละ 1.30
ชัว่ โมง)
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงการตรงต่อเวลา
เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้ประโยชน์ของการตรงต่อ
เวลา
เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้โทษของการไม่ตรงต่อเวลา
เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของ
การรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบผลดีของการรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ของตนเองต่อส่วนรวม
เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความจาเป็ นที่
ต้ องมีกฎเกณฑ์ในสังคม
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบถึงผลดีของการปฏิบตั ิ
ตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม
เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงการมีความเพียร
พยายามในการปฏิบตั ิตนด้ านการมีวินยั ใน
ตนเอง
เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นถึงข้ อดีของการไม่ยอ่ ท้ อ
ต่ออุปสรรคในการปฏิบตั ิตนใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมพัฒนา
ความมีวินัยใน
ตนเอง
ช่ วงที่ 3
การปลูกฝั ง
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์

กิจกรรมย่ อย
สัปดาห์ที่ 10
กิจกรรมที่ 9
ค้ นหาแม่แบบ
สัปดาห์ที่ 11
กิจกรรมที่ 10
วิเคราะห์และเลือก
แม่แบบ
สัปดาห์ที่ 12
กิจกรรมที่ 11
การประยุกต์
คุณลักษณะของ
แม่แบบให้
เหมาะสมกับตนเอง
สัปดาห์ที่ 13
กิจกรรมที่ 12
ปั จฉิมนิเทศ

1.
2.
1.
2.
1.

2.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบถึงลักษณะของแม่แบบที่
ควรเป็ นต้ นแบบที่ดี
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีแนวทางในการมองหาแม่แบบ
เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบหลักเกณฑ์ในการเลือก
แม่แบบให้ กบั ตนเอง
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกบุคคลที่จะมาเป็ น
แม่แบบด้ านความมีวินยั ในตนเองได้
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมด้ านความมีวินยั ในตนเองของ
แม่แบบมาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับตนเองได้
เพื่อปลูกฝั งให้ พฤติกรรมที่เหมาะสมยังคงอยู่

วิธีดาเนินการ

การใช้ เทคนิคแม่แบบ

1. ขันน
้ า
2. ขันด
้ าเนินการ
3. ขันสรุ
้ ป
(สัปดาห์ละ 1.30
ชัว่ โมง)

- ทบทวนกิจกรรมและสรุป
องค์ความรู้
- Posttest
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1. เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงการมีวินยั ในตนเอง
และนาไปปฏิบตั ใิ นชีวิตประจาวัน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความมีวินยั ในตนเอง
ก่อน-หลังการร่วมกิจกรรม

การดาเนินการ
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กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
สัปดาห์ ที 1 : ปฐมนิเทศ
วัตถุประสงค์
เมือนักเรียนได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนีแล้ วนักเรียนสามารถ
1. บอกจุดมุง่ หมายของการร่วมกิจกรรมเพือพัฒนาความมีวินยั ในตนเองได้
2. บอกแนวทางปฏิบตั เิ รื อง วัน เวลา สถานที ระยะเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมได้
3. มีความคุ้นเคยระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนและนักเรี ยนกับครู
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
1. ครูทกั ทายนักเรี ยนและชีแจงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม แนวทางการปฏิบตั เิ รื องวัน
เวลา สถานที
2. ครูให้ นกั เรี ยนทําแบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Pretest )
ขันกิจกรรม
1. สร้ างความคุ้นเคยระหว่างนักเรี ยนด้ วยกิจกรรมแนะนําตัวรอบวง ดังมีกติกาดังนี
1.1 ให้ นกั เรี ยนนังเป็ นวงกลม
1.2 ชีแจงวิธีการว่าให้ คนทีอยูห่ วั แถวเริมแนะนําตนเองก่อน โดยการแนะนําตนเองจะมีอยู่ 2
ข้ อ คือ 1. ชือ 2. ลักษณะเด่นหรื อนิสยั ของตนเอง (ซึงต้ องเป็ นลักษณะทีดีหรื อนิสยั ของตนเองเพือ
สร้ างความภูมิใจให้ กบั ตนเอง)
1.3 เมือคนที 1 แนะนําตัวเสร็จแล้ วให้ นกั เรี ยนคนถัดไปทบทวนสิงทีคนแรกแนะนํา แล้ วจึง
แนะนําตัวเองต่อไป ไล่ไปเรื อยๆจนถึงคนสุดท้ าย โดยห้ ามจด ให้ ใช้ ความจําเพียงอย่างเดียว
ขันสรุป
ร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบตั กิ ิจกรรม เพือความเข้ าใจทีตรงกัน
การประเมินผล
1. ผลการทําแบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง (Pretest)
2. การให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
3. การตอบคําถาม ได้ แก่
3.1 บอกวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง
3.2 บอกข้ อตกลงเรื องวัน เวลา สถานทีในการทํากิจกรรม
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สือกิจกรรม
1. แบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Pretest )
สาระสําคัญ
การมีวินยั ในตนเองเป็ นสิงสําคัญซึงควรสร้ างให้ เกิดกับคนทุกคน และการปลูกฝั งนันควรเริม
ตังแต่เด็ก โดยให้ เกิดจากอํานาจภายในตนเอง ไม่ใช่อํานาจภายนอกบังคับเท่านัน เมือบุคคลมี
อํานาจภายในตนเองแล้ วก็จะสามารถควบคุมตนเองให้ ทําในสิงทีถูกต้ องในสังคมได้ แม้ วา่ จะอยูใ่ น
สถานการณ์ใด
ความมีวินยั ในตนเอง หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการควบคุมตนเองทังทางด้ าน
อารมณ์และพฤติกรรมให้ ปฏิบตั ิตนไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยการปฏิบตั ินนไม่
ั ได้ เกิดจาก
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับของโรงเรี ยนแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิงทีทําและไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน
ต่อตนเอง ครูและโรงเรี ยน ทังต่อหน้ าและลับหลัง โดยจําแนกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี
1. ด้ านการปฏิบตั ติ นตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน เช่น การมาโรงเรี ยนและการเข้ าร่วม
กิจกรรม การแต่งกาย การพนัน สารเสพติด การทําลายทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมก้ าวร้ าว และการรักษาความสะอาด เป็ นต้ น
2. ด้ านการปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเอง ได้ แก่ การทีนักเรี ยนรู้จกั หน้ าทีทีต้ องกระทํา
ทําหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายให้ สําเร็จ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความเต็มใจและตังใจยึดมันใน
กฎเกณฑ์ ถูกต้ อง ตรงเวลาและปฏิบตั ิโดยไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค ทังในด้ านการเรี ยน การทํากิจกรรม
ในโรงเรี ยน การดูแลสุขภาพร่างกาย การช่วยเหลืองานในครอบครัว และการดูแลสาธารณะสมบัติ
ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ
1. สร้ างความตระหนักในการมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนเพือประโยชน์ทีนักเรี ยนจะได้ รับ
ต่อไป
2. เพือช่วยขจัดหรื อลดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยน
3. เพือเสริมสร้ างพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองให้ แก่นกั เรี ยน
ซึงมีเวลาในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองเป็ นเวลาทังสิน 13 ครัง โดย
นักเรี ยนจะต้ องมาพร้ อมกันในเวลา 13.00 น. ของทุกวันเสาร์ ณ ศาลาโดม ตรงข้ ามห้ องวิชาการ
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สัปดาห์ ที 2
กิจกรรมที 1 : การไม่ ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของโรงเรียน
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนได้ ผา่ นการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกผลเสียของการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยนได้
2. ละเว้ นการปฏิบตั ทิ ีขัดต่อกฏและระเบียบของโรงเรี ยนได้
วิธีดาํ เนินการ ( กิจกรรมจับคู่ภาพ)
ขันนํา
ครูพดู คุยกับนักเรี ยนเรื องกฎระเบียบของโรงเรี ยน ว่ามีอะไรบ้ าง กีหมวดหมู่ และนักเรี ยน
ส่วนใหญ่มกั ทําผิดในข้ อไหนบ้ าง
ขันกิจกรรม
1. แบ่งสมาชิกออกเป็ น 6 กลุม่ กลุม่ ละ 5 คน
2. ให้ แต่ละกลุม่ ศึกษาจากเอกสารเกียวกับกฏระเบียบของโรงเรี ยน เกียวกับการหักคะแนนใน
แต่ละพฤติกรรมทีไม่ถกู ระเบียบ และผลเสียของบุคคลเมือทําผิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏในแต่ละข้ อใน
อนาคต
3. ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนจับคูเ่ กียวกับภาพทีไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยนกับภาพ
จํานวนคะแนนทีหัก และภาพผลเสียทีเกิดขึนในอนาคต
4. เมือเสร็จกิจกรรมแล้ ว ให้ สมาชิกทุกคนมานังรวมเป็ นกลุม่ ใหญ่ แล้ วร่วมกันอภิปรายตอบข้ อ
คําถามช่วยกันบอกถึงกฎระเบียบของโรงเรี ยนว่ามีอะไรบ้ าง และมักจะทําผิดข้ อใด ผลทีเกิดขึนหลัง
ฝ่ าฝื นกฎ และการไม่ร่วมกิจกรรมในโรงเรี ยน
ขันสรุป
ผลเสียของการไม่ปฏิบตั หิ รื อหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน และการไม่
ร่วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึน
การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
2. การแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม ถึงผลเสียของการไม่ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและการ
ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยน
สือกิจกรรม
1. ใบความรู้
2. อุปกรณ์เกมจับคูภ่ าพ
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สาระสําคัญ
กฎระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน คือ ข้ อบังคับ คําสัง เงือนไข กติกาทีวางไว้ อย่างมีเหตุผล เพือ
ป้องกันไม่ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนนอกลูน่ อกทาง สามารถอยูร่ ่วมกันในโรงเรี ยนได้ อย่างมีความสงบสุข
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้ วยการกําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 ข้ อ 1 นักเรี ยนและนักศึกษาต้ องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี
1. หนีเรี ยนหรื อออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้ รับอนุญาตในช่วงเวลาเรี ยน
2. เล่นการพนันจัดให้ มีการเล่นการพนันหรื อมัวสุมในวงการพนัน
3. พกพาอาวุธหรื อวัตถุระเบิด
4. ซือจําหน่ายแลกเปลียน เสพสุรา หรื อเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์สิงมึนเมา บุหรี
หรื อยาเสพติด
5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรื อบังคับขืนใจเพือเอาทรัพย์บคุ คลอืน
6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ ายร่างกายผู้อืน เตรี ยมการหรื อกระทําการใด ๆ อัน
น่าจะก่อให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึงไม่เหมาะสมในทีสาธารณะ
8. เกียวข้ องกับการค้ าประเวณี
9. ออกนอกสถานทีพักในเวลากลางคืนเพือเทียวเตร่หรื อรวมกลุม่ อันเป็ นการสร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ แก่ตนเองและผู้อืน
ข้ อ 2 ให้ โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษากําหนดระเบียบว่าด้ วยความประพฤติของ
นักเรี ยนแล ะนักศึกษาได้ เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎกระทรวงนี ดังนันอาศัยอํานาจตามความในข้ อ 2
แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โรงเรี ยน
อรุณประดิษฐจึงได้ กําหนดระเบียบและนโยบายด้ านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ
นักเรี ยนทีต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน เพือ
1.1 ช่วยลดอุบตั เิ หตุ และป้องกันการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซึงอาจเกิด
ขึนกับตัวนักเรี ยนและผู้อืน
1.2 เพือให้ นกั เรี ยนไม่ขบั ขีรถเทียวเตร่หลังเลิกเรี ยน ซึงจะช่วยให้ นกั เรี ยนกลับบ้ าน
ตรงเวลา
2. ไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนนําโทรศัพท์มือถือมาโรงเรี ยน
3. ทรงผมนักเรี ยนชายไม่อนุญาตให้ ใส่เยล หรื อนํามัน ทรงผมนักเรี ยนหญิงไม่อนุญาตให้
ซอยผม หรื อสไลด์และย้ อมสีผมเป็ นสีตา่ งๆ
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4. ต้ องมาให้ ทนั เคารพธงชาติ (โรงเรี ยนเข้ า 07.45 น.)
5. เมือเข้ าแถวเคารพธงชาติแล้ วไม่อนุญาตให้ นกั เรี ยนออกนอกบริเวณโรงเรี ยน หาก
นักเรี ยนต้ องการออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนจะต้ องขอทําบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรี ยน และ
จะต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์พฒ
ั นาคุณธรรมระดับหรื ออาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรี ยนก่อนทุกครัง
6. การขาดเรี ยนทุกครังต้ องมีจดหมายลา และการรับรองจากผู้ปกครอง ไม่วา่ ลากิจ หรื อ
ลาป่ วย (ลาป่ วยต้ องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้ วยทุกครัง)
7. การหนีเรี ยน การลักลอบออกนอกบริเวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้ รับอนุญาต ถือว่าเป็ นการ
กระทําความผิดระเบียบของโรงเรี ยน ต้ องถูกลงโทษตามขันตอน
8. ห้ ามสูบบุหรี ของมึนเมาและสารเสพติด หรื อมีไว้ ในครอบครอง
9. นักเรี ยนทีอาศัยอยูบ่ ้ านเช่า หอพักนอกโรงเรี ยนหรื อบ้ านญาติ ให้ ทําทะเบียนประวัตกิ บั
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเพือประโยชน์ในการดูแลและติดตาม
10. ห้ ามนักเรี ยนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนในโรงเรี ยนและต่างโรงเรี ยน
11. กระเป๋ านักเรี ยนต้ องใช้ เป้ทีมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรี ยน (ห้ ามใช้ กระเป๋ าขนาดเล็ก หรื อ
เป้ แฟชันและติดสติกเกอร์ สีสนั การ์ ตนู แบบแฟชัน วัยรุ่น)
12. การแต่งกายเครื องแบบ ให้ ปฏิบตั ติ ามแบบฟอร์ มและระเบียบการแต่งกายของโรงเรี ยน
ทีกําหนดไว้ ให้
13. นักเรี ยนทุกคนต้ องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน คือไม่ขาดเรี ยนหรื อหนี
เรี ยน ไม่เทียวเตร่ สถานบันเทิงต่างๆ ในยามวิกาล ไม่มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับเพือนต่างเพศ แต่ง
กายเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามระเบียบของโรงเรี ยน ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆของ
โรงเรี ยน
หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น โรงเรี ยนถือว่านักเรี ยนได้ กระทํา
ความผิดและจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรี ยนอรุณประดิษฐว่าด้ วย
การลงโทษแก่นกั เรี ยนทีกระทําความผิดตามระเบียบมี 4 สถาน ดังนี
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทําทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทํากิจกรรมเพือให้ ปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
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หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น โรงเรี ยนถือว่านักเรี ยนได้ กระทําความผิด
และจะลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการลงโทษนักเรี ยน และหากนักเรี ยนยังคงฝ่ า
ฝื นหรื อเพิกเฉยทีจะไม่ปฏิบตั ิตามโรงเรี ยนจะพิจารณาให้ นกั เรี ยนย้ ายสถานศึกษา
ตารางตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
รายการ
หมวดความผิด : 1 การมาโรงเรี ยนและการเข้ าร่ วมกิจกรรม
1.1 มาสายหลังเคารพธงชาติ 08.00 น. โดยมีเหตุผลไม่สมควร / ไม่ร่วมกิจกรรม
หน้ าเสาธง
1.2 ไม่ร่วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดโดยไม่มีเหตุผล
1.3 ไม่เข้ าเรี ยนหรื อออกนอกห้ องเรี ยนในชัวโมงทีทําการสอน
1.4 ก่อกวนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของครู ผ้ สู อนในชัวโมงเรี ยน
1.5 หนีเรี ยน/ขาดเรี ยนโดยไม่มีเหตุอนั ควร
1.6 แก้ ไข / ปลอมแปลงเอกสารโรงเรี ยนหรื อผู้ปกครอง / แอบอ้ างบุคคลอืน ซึง
ไม่ใช่ผ้ ปู กครองเพือมาติดต่อกับโรงเรี ยน
1.7 ทุจริ ตในการสอบ
หมวดความผิด : 2 การแต่ งกายผิดระเบียบ
2.1 สวมรองเท้ าแตะ
2.2 ไม่ปักชือ เลขประจําตัวและจุด หรื อไม่แสดงเครื องหมายโรงเรี ยน
2.3 ใส่เสือผิดระเบียบหรื อปล่อยชายเสืออกนอกกางแกง/กระโปรง ทังใน และนอก
โรงเรี ยน
2.4 สวมถุงเท้ า รองเท้ า เข็มขัดผิดระเบียบ
2.5 ทรงผมผิดระเบียบ กัดสีผม ซอยผม ใส่เจล
2.6 ใช้ เป้/กระเป๋ าผิดระเบียบ หรื อตกแต่งเขียนข้ อความลงบนเป้
2.7 เจาะลิน เจาะจมูกหรื อสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย หรื อใช้ เครื อง สําอาง
แต่งหน้ า
2.8 ไม่แต่งเครื องแบบตามกิจกรรมในวันเวลาทีกําหนด
หมวดความผิด : 3 การพนันและสารเสพติด
3.1 เล่นการพนันทุกชนิดโดยมีอปุ กรณ์การเล่นและหลักฐานชัดเจน
3.2 เทียวเตร่ หรื อมัวสุมตามบ้ านเพือน ตามทีสาธารณะหรื อสถานเริ งรมย์
3.3 มัวสุมสูบบุหรี ตามทีต่าง ๆ เสพสิงเสพติดทุกชนิดและมีอยู่ในครอบครองหรื อมี
อุปกรณ์การเสพอืน ๆ

คะแนนทีถูกตัด
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
30 คะแนน
40 คะแนน
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รายการ
3.4 เป็ นผู้จดั หาหรื อจําหน่ายสิงเสพติดทุกชนิด
หมวดความผิด : 4 การทําลายทรั พย์ สิน
4.1 ลักทรัพย์เล็ก ๆ น้ อย ๆ
4.2 ทําลายทรัพย์สินของผู้อืนหรื อของโรงเรี ยน
4.3 เจตนาลักทรัพย์ของมีคา่ หรื อเตรี ยมการหรื อวางแผนไว้ ก่อน
4.4 นําอุปกรณ์สือสารทุกชนิดและทรัพย์สินมีคา่ มาโรงเรี ยน
หมวดความผิด : 5 การทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ
5.1 ทะเลาะวิวาทกับเพือนนักเรี ยนหรื อบุคคลอืนภายใน/นอกสถานศึกษา
5.2 พกอาวุธปื น/วัตถุระเบิด หรื อสิงเทียม
5.3 พกอาวุธหรื อสิงทีเป็ นอาวุธได้
5.4 กลันแกล้ ง รังแก ข่มขู่บคุ คลอืนให้ เกิดความเสือมเสีย
5.5 บีบบังคับ ข่มขู่ผ้ อู ืนเพือประสงค์ร้ายหรื อประสงค์ตอ่ ทรัพย์หรื อเจตนาอืนใดที
ไม่ได้ รับการยินยอม
หมวดความผิด : 6 พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้ าวร้ าว
6.1 กระทําอนาจาร
6.2 มีความสัมพันธ์ทางเพศ
6.3 มีสือลามกอนาจารทุกชนิดอยู่ในครอบครอง
6.4 กล่าวคําหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เหน็บแนม หรื อใช้ วาจาไม่สภุ าพ หรื อข่มขู่
อาฆาต
6.5 ก้ าวร้ าวต่อบุคคลอืนหรื อบุพการี ผ้ อู ืนด้ วยกิริยาท่าทาง หรื อด้ วยวาจาทีไม่
สุภาพ
6.6 ก้ าวร้ าวกระด้ างกระเดืองต่อครู /ผู้ปกครอง
หมวดความผิด : 7 การรั กษาความสะอาด
7.1 ทิงขยะไม่เป็ นที
7.2 รับประทานอาหารแล้ วนําอาหารขึนบนอาคารเรี ยน
7.3 รับประทานอาหารเวลาเรี ยน
7.4 ทําให้ เกิดความสกปรกภายในโรงเรี ยนด้ วยวิธีตา่ ง ๆ

คะแนนทีถูกตัด
100 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
80 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

40 คะแนน
80 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
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สัปดาห์ ที 3
กิจกรรมที 2 : การไม่ ดูแลสุขภาพร่ างกาย
วัตถุประสงค์
เมือนักเรียนผ่ านการร่ วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรียนมีความสามารถ
1. สํารวจการใช้ ชีวิตประจําของตนเองและบอกได้ วา่ มีผลดีหรื อไม่ดีตอ่ สุขภาพเพียงใด
2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมทีส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองได้
3. บอกแนวทางแก้ ไขพฤติกรรมของตนเองเพือให้ มีสขุ ภาพดีได้
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
ครูและนักเรี ยนพูดคุยเรื องสุขภาพกับความสุขของชีวิต โดยการสอบถาม , พูดคุยในประเด็น
เกียวกับสุขภาพทีดีคืออะไร ทําอย่างไร
ขันกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนทําแบบประเมิน”รักตัวเองแค่ไหน”
2. ตรวจนับคะแนนทีได้ เพือตรวจสอบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมใดทีเป็ นการทําร้ ายสุขภาพ
3. แบ่งกลุม่ อภิปรายตามใบงาน
4. แต่ละกลุม่ รายงานผล
ขันสรุป
ร่วมกันสรุปเกียวกับพฤติกรรมทีส่งผลเสียต่อสุขภาพและแนวทางแก้ ไขตามใบงาน
การประเมินผล
1. แบบประเมินรักตัวเองแค่ไหน
2. การตอบคําถามในใบงาน
3. การแสดงความคิดเห็น
สือกิจกรรม
1. แบบประเมิน “รักตัวเองแค่ไหน”
2. ใบงาน
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สาระสําคัญ
การมีสุขภาพดีทงกายและใจ
ั
เป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์ ดังนัน ทุกคนจึงควรมีความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง โดยปลูกฝั งและสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุขภาพที ถูกต้ องของตนเอง
และไม่ปฏิบตั ิพฤติกรรมที ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่ างกาย ได้ แก่
1. การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย
2. การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเครื องใช้ ส่วนตัว ได้ แก่ เสือผ้ า อุปกรณ์เครื องนอน
3. การรับประทานอาหารที ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ครบ 5 หมู่ และไม่ครบ 3 มือ
4. การดืมเครื องดืมที มีแอลกอฮอล์ผสม
5. การสูบบุหรี หรื อใช้ สารเสพติด
6. การขับถ่ายไม่เป็ นเวลา
7. การมีพฤติกรรมทีอาจก่ อให้ เกิดอันตรายหรื อผลเสียต่อตนเอง ได้ แก่
7.1 การแต่งกายเป็ นที สะดุดตา เช่น โป๊ เกิน ไป ใช้ เครื องประดับ ราคาแพง แต่งกายไม่
เหมาะสมกับกาลเทศะ
7.2 การเดินทางตามลําพังและโดยเฉพาะในเวลากลางคื น
7.3 การพกพาสิงของมีค่าไว้ ด้านหลัง
7.4 การเดินพูดคุยโทรศัพท์ ในทีสาธารณะ
8. การพักผ่อนทีไม่เพียงพอ
9. การไม่ออกกําลังกาย
10. การมีอารมณ์แปรปรวน ไม่มนคง
ั หรื อฉุนเฉี ยวง่าย

1.
2.
3.
4.
5.

ซึงจากพฤติกรรมเหล่านีส่งผลเสียต่อตนเองดังนี
สุขภาพร่ างกายไม่แข็ง แรง
ขาดสติ ทําให้ แสดงพฤติ กรรมทีไม่ดี ไม่เหมาะสมออกไป
ถูกทําร้ ายร่ างกายเพื อหวังทรัพย์สินมีค่า
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ถูกตําหนิจากสังคมหรื อผู้พบเห็นเรื องกาลเทศะ และมารยาทในสังคม
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เพือเป็ นการสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุขภาพที ดี ควรปฏิบตั ิตามแนวทางสุขบัญญัติ ดังนี
1. ดูแลรักษาร่ างกายและของใช้ ให้ สะอาด
- อาบนําให้ สะอาดทุกวัน อย่างน้ อยวันละ 2ครังและสระผมอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2 ครัง
- ตัดเล็บมือ เล็บเท้ า ให้ สนอยู
ั เ่ สมอ
- ถ่ายอุจจาระให้ เป็ นเวลาทุกวัน
- ใส่เสือผ้ าทีสะอาด ไม่อบั ชืนและให้ ความอบอุน่ เพียงพอ
- จัดเก็บของใช้ ให้ เป็ นระเบียบ
2. รักษาฟั นให้ แข็งแรง และแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกต้ อง
- แปรงฟั นทุกวันอย่างถูกวิธี อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง เวลาเช้ าและก่อนนอน
- หลีกเลียงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี หรื อขนมหวานเหนียว
- ตรวจสุขภาพในช่องปาก อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
- ห้ ามใช้ ฟันกัดขบของแข็ง
3. ล้ างมือให้ สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
- ล้ างมือด้ วยสบูท่ กุ ครังก่อนและหลังการเตรี ยม ปรุง และกินอาหาร
- ล้ างมือด้ วยสบูท่ กุ ครังหลังการขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลียงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
- เลือกซืออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึง ประโยชน์ ปลอดภัย
ประหยัด
- ปรุงอาหารทีถูกสุขลักษณะและใช้ เครื องปรุงรสทีถูกต้ อง โดยคํานึงถึงหลัก ๓ ส คือ
สงวนคุณค่า สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย
- กินอาหารให้ ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย และถูกหลัก
โภชนาการ
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน
- หลีกเลียงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรื ออาหารรสจัด ของหมักดอง หรื ออาหารใส่สี
ฉูดฉาด
- ดืมนําสะอาด อย่างน้ อยวันละ 8 แก้ ว

123
5. งดบุหรี สุรา สารเสพย์ติด การพนัน และการสําส่อนทางเพศ
- งดสูบบุหรี เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด ไม่เสพสารเสพย์ตดิ ทุกประเภท
- งดเล่นการพนันทุกชนิด งดการสําส่อนทางเพศ
6. ป้องกันอุบตั ิภัยด้ วยการไม่ประมาท
- ระมัดระวังในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ในทีสาธารณ เช่น ปฏิบตั ิตามกฎการจราจรทาง
บก ทางนํา อันตรายจากห้ องปฏิบตั ิการ เขตก่อสร้ าง หลีกเลียงการชุมนุมห้ อมล้ อมในขณะเกิด
อุบตั ภิ ยั
7. ออกกําลังกายสมําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําปี
- ออกกําลังกาย เล่นกีฬาให้ เหมาะสมกับสภาพร่างกายและ วัยอย่างน้ อยสัปดาห์ละ
3 ครัง
- ตรวจสุขภาพประจําปี
8. ทําจิตใจให้ ร่าเริ งแจ่มใสอยู่เสมอ
- พักผ่อนและนอนหลับให้ เพียงพอ
- จัดสิงแวดล้ อมทังในบ้ านและทีทํางานให้ นา่ อยู่
- มองโลกในแง่ดี ให้ อภัย และยอมรับในข้ อบกพร่องของคนอืน
- เมือมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย
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แบบประเมิน “ รักตัวเองแค่ ไหน ”
คําชีแจง : ให้ นกั เรี ยนใส่เครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงกับระดับความจริงทีนักเรี ยนปฏิบตั ใิ น
พฤติกรรมนันๆ มากทีสุด โดยกําหนดให้
3
2
1
ข้ อที

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
รายการ

มีการปฏิบตั ใิ นระดับมาก
มีการปฏิบตั ใิ นระดับปานกลาง
มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้ อยมาก
ระดับในการปฏิบัติ
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รับประทานอาหารประเภท ปิ ง ย่าง
รับประทานอาหารจําพวกผักผลไม้ มากกว่าเนือสัตว์
รับประทานอาหารเช้ าและกลางวันเป็ นมือเดียวกัน
ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
อยูใ่ กล้ คนสูบบุหรี
รับประทานอาหารโดยไม่ใช้ ช้อนกลาง
ล้ างมือก่อนรับประทานอาหาร
ตรวจช่องปากโดยทันตแพทย์
มีการออกกําลังกายนอกเหนือจากในชัวโมงพละศึกษา
กัดเล็บ
มีคนถามว่าเป็ นอะไรหรื อเปล่า
แปรงฟั นตอนหลังตืนนอนอย่างเดียว
จําได้ วา่ ใครทําให้ เสียความรู้สกึ บ้ าง
ด่าว่าคนทีทําให้ โกรธอย่างรุนแรง
เข้ านอนหลังเทียงคืนในวันธรรมดา
แต่งกายเป็ นทีสะดุดตา
เดินทางตอนกลางคืนเพียงลําพัง
เดินคุยโทรศัพท์ในทีสาธารณะ
พกกระเป๋ าเงินไว้ ในกระเป๋ ากางเกงหรื อเป้ด้ านหลัง
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ใบงาน
ให้ สมาชิกในกลุม่ ช่วยกันระดมสมองเพือตอบคําถามต่อไปนี
1. พฤติกรรมทีส่ งผลเสียต่ อสุขภาพกาย
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. พฤติกรรมทีส่ งผลเสียต่ อสุขภาพจิต
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. พฤติกรรมทีช่ วยในการใช้ ชีวิตประจําวันอย่ างปลอดภัย
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………….
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ครังที 4
กิจกรรมที 3 : การไม่ ช่วยเหลือครอบครัว
วัตถุประสงค์
เมือนักเรียนได้ ผ่านการร่ วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรียนสามารถ
1. บอกความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้
2. บอกผลเสียของการไม่ชว่ ยเหลือครอบครัวได้
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
ครูและนักเรี ยนร่วมกันพูดคุยถึงบทบาทหน้ าทีของแต่ละคนในครอบครัว ความสําคัญของ
การอยูร่ ่วมกันในครอบครัว
ขันกิจกรรม
1. แบ่งกลุม่ นักเรี ยนเป็ น 5 กลุม่ กลุม่ ละ 6 คน
2. ครูอธิบายกติกาการทํากิจกรรมให้ นกั เรี ยนฟั ง
2.1 ให้ นกั เรี ยนทํารายงานเรื อง”การอยูร่ ่วมกันในครอบครัว” 1 เล่ม ภายในเวลา 30 นาที
2.2 ในการทํารายงานให้ นกั เรี ยนใช้ อปุ กรณ์จากส่วนกลางเท่านัน
2.3 ในการนําอุปกรณ์จากส่วนกลางไปใช้ ต้องมีข้อแลกเปลียน ดังนี
กระดาษ A4
1 แผ่น
=
การวิงรอบอาคาร 2 รอบ
ปากกา
1 ด้ าม
=
กระโดดตบ 50 ครัง
กระดาษปก
1 คู่
=
ซิทอัพ 30 ครัง
ใบความรู้
1 ใบ
=
ลุกนัง 50 ครัง / วิดพืน 20 ครัง
กระดาษกาวหุ้มขอบ
=
ร้ องเพลงชาติ 1 รอบ
สีเมจิก ( ให้ ยืม )
=
พืนที : ปั นจิงหรี ด 5 รอบ
ลิควิด / ยางลบ ( ให้ ยืม )
=
1 ครัง : ร้ องเพลง 1 ท่อน
ลวดเย็บกระดาษ
=
เดินท่าเป็ ด 1 รอบศาลา
3. ให้ คะแนน จากเนือหา รูปเล่ม และความสะอาดของบริเวณสถานทีปฏิบตั ิ
ขันสรุป
1. ช่วยกันสรุปเกียวกับสาระจากรายงานเรื อง “การอยู่ร่วมกันในครอบครัว”
2. อภิปรายเปรี ยบเทียบบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มว่าเหมือนกับบุคคลใดในครอบครัว
3. อภิปรายผลเสียทีเกิดขึนหากนักเรี ยนไม่ทําหน้ าทีของตนเองในครอบครัวและไม่ชว่ ยเหลื อ
ครอบครัว
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การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
2. การตอบคําถามแสดงความคิดเห็น
สือกิจกรรม
1. กระดาษ A4
5. กระดาษกาวหุ้มขอบ
2. ปากกา
6. สีเมจิก
3. กระดาษปก
7. ลิควิด / ยางลบ
4. ใบความรู้
8. ลวดเย็บกระดาษ
สาระสําคัญ
การเป็ นสมาชิกในครอบครัว ถือว่าเป็ นการอยู่ใ นสังคมสังคมหนึง ทุกคนในครอบครัว
ต้ องรู้ บทบาทหน้ าทีของตนเอง และปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าทีเพือให้ เกิดความสุขในครอบครัว ซึง
การทีครอบครัวจะเป็ นสุขได้ ในบทบาทของการเป็ นสมาชิกทีดี ในบทบาทของนักเรี ยนต้ องปฏิบตั ิ
ดังนี
1. รัก เคารพ และมีความกตัญ ตู อ่ บิดา มารดา
2. รักการเรี ยน เมืออยูใ่ นวัยเรี ยน
3. ไม่ประพฤติตนให้ เป็ นทีเดือดร้ อนแก่ครอบครัว เช่น ลักขโมย มัวสุม แต่งกายไม่สภุ าพ ขัดกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทย หนีโรงเรี ยนไม่เข้ าเรี ยน เล่นการพนัน เป็ นต้ น
4. ใช้ จา่ ยอย่างประหยัด ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย
5. ขยันหมันเพียรทํางานในหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
6. เห็นความสําคัญของบิดามารดา ไม่ลบหลูด่ หู มิน ให้ ระลึกว่าท่านเป็ นบุคคลทีหวังดีและรัก
เราทีสุด
7. ระมัดระวังในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ภายในบ้ าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชา
พระ ไม้ ขีดไฟ เป็ นต้ น
8. ปรึกษาหารื อและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
พฤติกรรมการไม่ชว่ ยเหลือครอบครัวได้ แก่
1. ไม่ชว่ ยทํางานบ้ าน
2. ไม่ดแู ลความสะอาดของใช้ ส่วนตัวของตนเอง
3. ไม่ประหยัดนํา ไฟฟ้า และเงิน
4. ไม่เชือฟั งคําสังสอนของบิดา มารดา
5. โกหกพ่อแม่
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เปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกกลุ่มในกิจกรรมกับบุคคลในครอบครัว
1. นักเรี ยนคนทีมารับอุปกรณ์และต้ องทําตามเงือนไขจึงได้ อปุ กรณ์ไป เปรี ยบเสมือนพ่อแม่ที
ทํางานหนักเพือแลกกับรายได้ ในครอบครัว
2. นักเรี ยนทีทําหน้ าทีทํารายงานเปรี ยบได้ กบั ลูกๆทีมีหน้ าทีเรี ยนหนังสือ
3. อุปกรณ์ทีให้ ยืมเปรี ยบเสมือนกับนํา ไฟฟ้า ทีนักเรี ยนนํามาใช้ ลว่ งหน้ าและต้ องจ่ายเงิน
ภายหลัง ยิงใช้ มากต้ องจ่ายมาก เหมือนอุปกรณ์ทีให้ ยืม หากยืมบ่อยก็ต้องแลกกับเงือนไข
บ่อย ต้ องเหนือยมากขึน
4. สถานทีในการทํากิจกรรมเปรี ยบเสมือนบ้ านของนักเรี ยนต้ องดูแลให้ สะอาด
ข้ อคิดจากกิจกรรม
1. จากกิจกรรมคนทีรับบทบาทเป็ นลูกต้ องตังใจทํางานให้ สําเร็จโดยรับอุปกรณ์ทีพ่อแม่หามา
ได้ ด้วยความเหน็ดเหนือย หากทําไม่สําเร็จก็เท่ากับพ่อแม่ทํางานไปโดยเปล่าประโยชน์และเท่ากับ
การทีเพือนต้ องแลกกับเงือนไข เหนือยอย่างไร้ คา่
2. อุปกรณ์ทีให้ ยืม เช่น ยางลบหรื อลิควิด ถ้ านักเรี ยนทํางานผิดบ่อย ต้ องลบบ่อย เพือนคนทีไป
ยืมอุปกรณ์มาก็ต้องเหนือยบ่อยขึน หรื อสีเมจิก หากนักเรี ยนตกแต่งมากเกิน เพือนทีไปรับสีมาก็ต้อง
เหนือยมากขึน ดังนันในการทําสิงใดต้ องระมัดระวังไม่ให้ ผิดพลาดบ่อยหรื อบางสิงควรใช้ เท่าทีจําเป็ น
ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
3. ในการทํากิจกรรมนักเรี ยนต้ องคํานึงถึงความสะอาดของสถานทีด้ วย หากสกปรกจะถูกหัก
คะแนนทังกลุม่ ซึงสถานทีนีเปรี ยบเสมือนบ้ านของนักเรี ยน ทุกคนต้ องช่วยกันดูแลความสะอาดไม่ใช่
ปล่อยให้ เป็ นหน้ าทีใครคนใดคนหนึง ดังนันเมือเพือนคนอืนๆทํากิจกรรมอยู่คนทีว่างต้ องช่วยกันทํา
ความสะอาดเพือให้ งานทุกอย่างเสร็จตามเวลาทีกําหนด
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สัปดาห์ ที 5
กิจกรรมที 4 : การไม่ รักษาสาธารณะสมบัติ
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกผลเสียของการไม่รักษาสาธารณะสมบัติได้
2. บอกวิธีดแู ล ,บํารุงรักษา สมบัตสิ ว่ นรวมในโรงเรี ยนได้
วิธีดาํ เนินการ (กิจกรรมสมบัตขิ องเรา)
ขันนํา
1. แบ่งกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม 3 กลุม่ กลุม่ ละ 10 คน
2. ให้ แต่ละกลุม่ จับฉลากสร้ างงานตามทีจับได้ ได้ แก่ พระนครคีรี พระราชวังวังบ้ านปื น และ
พระราชวังมฤคทายวัน โดยมีสมุดข้ อความแนะนําสถานทีให้ ทราบ
ขันกิจกรรม
1. ให้ แต่ละกลุม่ เยียมชมงานของกลุม่ เพือน
2. ให้ นกั เรี ยนบางคนทีครูได้ นดั หมายไว้ สร้ างความเสียหายบางส่วนให้ ชินงานของกลุม่ เพือน
และขีดเขียนลงในสมุดแนะนําสถานที เป็ นต้ น
3. ให้ แต่ละกลุม่ กลับไปทีงานของตน ตรวจดูความเสียหายของงานและซ่อมแซมให้ เหมือนเดิม
4. อภิปรายความรู้สกึ ของการพบว่าสิงทีเราสร้ างขึนมาถูกผู้อืนทําลายให้ เกิดความเสียหาย
ขันสรุป
ร่วมกันสรุปผลเสียของการไม่รักษาสาธารณะสมบัติและแนวทางการรักษา
การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
2. การตอบคําถามแสดงความคิดเห็น
สือกิจกรรม
1. ดินนํามัน
2. กระดาษแข็ง , กระดาษ A4
3. ปากกาเมจิก
4. วัสดุธรรมชาติในบริเวณโรงเรี ยนเพือการตกแต่ง
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สาระสําคัญ
นอกจากสมบัตทิ ีเป็ นของส่วนตัวแล้ วในสังคมยังมีสมบัติทีของส่วนรวมหรื อทีเรี ยกว่า
สาธารณะสมบัติ ซึงหมายถึงทุกคนในสังคมเป็ นเจ้ าของร่วมกัน แต่ก็ยงั มีบางคนทีคิดว่าไม่ใช่ของตน
จึงมีพฤติกรรมในทางทําลายและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ได้ แก่
1. การขีดเขียนฝาผนัง
2. การหัก ดึง หรื อ ฉีกส่วนต่างๆของสาธารณะสมบัติ
3. การทิงขยะ / การไม่รักษาความสะอาด
ซึงพฤติกรรมเหล่านีก่อให้ เกิดความเสียหายดังนี
1. เกิดความไม่สมบูรณ์ของสาธารณะสมบัตนิ นๆ
ั
2. เกิดความสกปรกและเป็ นภาพทีไม่สวยงาม ไม่นา่ ดู สําหรับผู้พบเห็น
3. บุคคลรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้ เห็นความสวยงามของสถานทีนันๆ
4. ผู้อืนไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากสิงเหล่านันได้
5. อายุการใช้ งานของสิงเหล่านันลดน้ อยลง
ดังนันทุกคนต้ องช่วยกันบํารุงรักษาสาธารณสมบัตเิ หล่านัน ซึงมีอยู่ 2 ประการ คือ
1. ทํานุบํารุงรักษา ได้ แก่
- การดูแลรักษาความสะอาด
- การบริจาคเงินช่วยซ่อมแซม
- ใช้ อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ เกิดความเสียหาย ใช้ อย่างคุ้มค่า เช่น การปิ ดนํา ปิ ดไฟฟ้า
เมือเลิกใช้ งาน
2. ไม่ทําลายหรื อสร้ างความเสียหายให้ เกิดขึน ได้ แก่
- การไม่นําบางส่วนมาเป็ นสมบัตขิ องตน
- การไม่ขีด เขียน หรื อสร้ างรอยทีไม่ได้ เกิดจากธรรมชาติเพิมเติม เช่น การไม่ขีดเขียน
ฝาผนัง กําแพง ต่างๆ เป็ นต้ น

131
สัปดาห์ ที 6
กิจกรรมที 5 : การตรงต่ อเวลา
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสําคัญของการตรงต่อเวลาได้
2. บอกประโยชน์ของการตรงต่อเวลาได้
3. บอกผลเสียของการไม่ตรงต่อเวลาได้
4. วางแผนการทํากิจกรรมเพือให้ เกิดความตรงต่อเวลาได้
วิธีดาํ เนินการ (อ้ างถึงเหตุการณ์ การไปทัศนศึกษา ทีจังหวัดสุพรรณบุรี เมือ 3 สัปดาห์ ก่อน)
ขันนํา
ครูพดู คุยกับนักเรี ยนถึงภาพเหตุการณ์การไปทัศนศึกษาทีจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนทีจะมีการ
ทํากิจกรรม 3 สัปดาห์ เกียวกับการนัดหมายตามจุดต่างๆ และนักเรี ยนบางคนมาไม่ตรงเวลานัด
ขันกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนตอบคําถามในใบงานและรายงาน
2. วิเคราะห์ร่วมกันในหัวข้ อ
2.1 ความสําคัญของการตรงต่อเวลา
2.2 บริหารเวลาอย่างไรจึงช่วยให้ ตรงต่อเวลา
ขันสรุป
การนําเรื องการตรงต่อเวลาไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
2. การตอบคําถามในใบงาน
3. การแสดงความคิดเห็น
สือกิจกรรม
ใบงาน
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การตรงต่ อเวลา
การตรงต่อเวลา คือ การปฏิบตั งิ านหรื อทําสิงใดได้ สําเร็จตามเวลาทีกําหนดหรื อแผนทีวางไว้
ผลเสียของการไม่ตรงต่อเวลา ได้ แก่
1. ทําให้ การทํากิจกรรมต่อไปไม่เป็ นไปตามทีวางแผนไว้
2. เกิดความรู้สกึ ทีไม่ดีตอ่ กันระหว่างผู้ทีเป็ นฝ่ ายรอผู้ทีผิดเวลา
3. ทําให้ ขาดโอกาสบางอย่างทีควรจะได้ รับ ในช่วงเวลาทีเราทําหายไป
4. เกิดผลเสียต่อการเรี ยน การทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน หากพฤติกรรมการไม่
ตรงต่อเวลาเป็ นไปอย่างต่อเนือง
5. ผู้อืนเกิดความไม่เชือถือหรื อไว้ วางใจให้ รับผิดชอบงานใดๆ
6. หากผลทีเกิดขึนเกียวข้ องกับสุขภาพก็จะเกิดการเจ็บป่ วยได้
ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา คือ
1. ช่วยให้ เราเป็ นคนทีขยันขันแข็ง เอาการเอางาน
2. ช่วยให้ มีความกระตือรื อร้ น รักทีจะเรี ยนรู้อยูเ่ สมอ ไม่เฉือยชา ทันสมัย มีชีวิตชีวา
3. สามารถจัดการกับงานหรื อสิงทีผ่านเข้ ามาได้ อย่างเป็ นระเบียบ
4. ทําให้ เป็ นคนทีประสบความสําเร็จ มีความก้ าวหน้ าในชีวิต
5. ช่วยให้ เป็ นคนน่าเชือถือและผู้อืนให้ ความไว้ วางใจแก่เรา
6. ช่วยให้ เราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้ อย่างราบรื นและมีความสุข
การตรงต่อเวลาเกิดจากการบริ หารเวลาคือการรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทํางาน
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตามวันเวลาทีกําหนด ในการพัฒนาตนเองให้ เป็ นคนตรงต่อเวลานัน
สามารถทําได้ โดยการทีเรารู้จกั แบ่งเวลาให้ เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆเป็ นการจัดระเบียบให้ กบั ชีวิต
ระบบการบริหารเวลา
1. การกําหนดความสําคัญ (Set Priorities) โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนดังนี
A = งานทีมีความสําคัญต้ องทําก่อน
B = งานทีมีความสําคัญเช่นกัน แต่รองลงไป ถ้ าหากว่ามีเวลาก็ควรทํา
C = แม้ ไม่ทําขณะนีคงไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
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2. วางแผน (Planning) คือ การตระเตรี ยมการสําหรับปฏิบตั งิ านตามแผน การวางแผนมี
ความยากง่ายสลับซับซ้ อนแตกต่างกันตามขอบข่ายของงานทีจะปฏิบตั ิ อาจทําในรูปแบบของตาราง
ปฏิบตั งิ าน
3. การปฏิบตั ติ ามตารางเวลาหรื อแผนทีกําหนด (Projecting Schedule Time)
กลยุทธ์ การบริหารเวลา
- ทบทวนดูวา่ เสียเวลาไปกับงานนันมากเพียงใด คุ้มค่ากับเวลาทีเสียไปหรื อไม่
- งานทีต้ องยืมอุปกรณ์ผ้ อู ืนทํา ให้ รีบทํางานชินนันก่อน
- ช่วงเวลาทีมีความสดชืน ขอให้ ปฏิบตั งิ านทีมีความยุง่ ยากในช่วงนัน
- การรับโทรศัพท์ ควรพูดให้ สนั กระทัดรัด ชัดเจน และได้ ใจความสมบูรณ์
- อย่าลังเลในการตัดสินใจ
- ใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์มากทีสุด
- หากต้ องการขอข้ อมูลจากผู้อืน ควรขอข้ อมูลไว้ ก่อนแม้ วา่ จะไม่ถึงเวลาก็ตาม
- งานใดทีต้ องปฏิบตั ใิ ช้ สมาธิมาก ๆ ควรกระทําช่วงเวลาทีมีความพร้ อมทีสุด
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ใบงาน
จากเหตุการณ์ การไปทัศนศึกษา ทีจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ นักเรี ยนตอบคําถามต่ อไปนี
1. บอกผลเสียทีเกิดขึนจากการทีมีคนมาไม่ตรงเวลาในการนัดหมาย ในแต่ละครัง
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........................…..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………….
2. หากในวันทีไปทัศนศึกษา นักเรี ยนทุกคนตรงต่อเวลาในแต่ละครังของการนัดหมาย นักเรี ยน
คิดว่าจะเกิดประโยชน์ หรื อผลดี อย่างไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
นักเรี ยนคิดว่าการตรงต่อเวลามีความสําคัญกับชีวิตประจําวันอย่างไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………..…………………….
3. ถ้ ามีงานให้ นกั เรี ยนต้ องส่งครู 3 อย่าง นักเรี ยนจะมีวิธีการวางแผนการทํางานอย่างไร ให้
สามารถส่งครูได้ ทนั เวลาทีกําหนดทัง 3 ชิน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สัปดาห์ ที 7
กิจกรรมที 6 : ความรับผิดชอบต่ อหน้ าที
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสําคัญของการรับผิดชอบในหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายได้
2. บอกผลดีของการรับผิดชอบต่อหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายได้
3. บอกผลเสียของการไม่รับผิดชอบต่อหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายได้
วิธีดาํ เนินการ ( กิจกรรมวิศวกรน้ อย )
ขันนํา
1. ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ออกเป็ นออกเป็ น 5 กลุม่ กลุม่ ละ 6 คน
2. ครูชีแจงบทบาทหน้ าทีทีนักเรี ยนต้ องปฏิบตั ใิ นกิจกรรมครังนี
ขันกิจกรรม
1. ตัวแทนกลุม่ รับเอกสารคําสังและอุปกรณ์ ไปปฏิบตั หิ น้ าทีกลุม่ ของตน
2. ให้ แต่ละกลุม่ ตอบคําถามในใบงาน
3. แต่ละกลุม่ นําเสนอผลงาน
4. ร่วมกันอภิปราย
ขันสรุป
ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุป เพือให้ ได้ แนวคิดถึงการอยูร่ ่วมกัน การมีความสนใจ และ
เข้ าใจเกียวกับหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายและปฏิบตั ดิ ้ วยความรับผิดชอบอย่างดี ไม่ทําแบบขอไปที
เพือให้ งานสําเร็จเท่านัน แต่ต้องทําได้ อย่างดี มีความเรี ยบร้ อย บรรลุวตั ถุประสงค์
การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. การตอบคําถามในใบงาน
3. การตอบคําถามแสดงความคิดเห็น
สือกิจกรรม
1. กระดาษ
2. ใบคําสัง
3. ใบงาน
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ความรั บ ผิ ดชอบ หมายถึง การรู้ จักหน้ าที ที ตนต้ องกระทํ า ปฏิ บัติหน้ า ที ที ได้ รั บ
มอบหมายให้ สําเร็ จอย่างเต็มความสามารถด้ วยความเต็มใจและตังใจยึดมันในกฎเกณฑ์ ตรงต่อ
เวลา มีความมุง่ มันในการปฏิบตั ิหน้ าทีการงานให้ บรรลุผลสําเร็ จตามความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้ อต่อ
อุปสรรค และยอมรับผลทีเกิดขึนทังทีดีและไม่ ดี และนํ าผลทีได้ มาปรั บปรุ งแก้ ไขให้ ดียิงขึนทังต่อ
ตนเองและสังคม ซึงหน้ าทีทีนักเรี ยนต้ องรับผิดชอบและจําเป็ นสําหรับนักเรี ยน ต้ องประพฤติปฏิบตั ิ
คือ
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรักษาป้องกันตนเองให้ ปลอดภัยจาก
อันตราย โรคภัยไข้ เจ็ บ รั กษาร่ างกายให้ แข็ง แรง บัง คับควบคุมจิ ตใจไม่ให้ ตกเป็ นทาสของกิเ ลส
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ ละเว้ นความชัว รู้ จกั ประมาณการใช้ จ่ายตามสมควรแก่ฐานะ จัดหา
เครื องอุปโภคทีเหมาะสม
2. ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรี ยน หมายถึง การทีนักเรี ยนศึกษาเล่าเรี ยน
จนประสบความสําเร็จตามความมุง่ หมาย ด้ วยความขยันหมันเพียร อดทน เข้ าห้ องเรี ยน และส่งงาน
ทีได้ รับมอบหมายตรงตามเวลา เมือมีปัญหาหรื อไม่เข้ าใจบทเรี ยนก็พยายามแก้ ไขปรับปรุงให้ ถกู ต้ อง
3. ความรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมาย หมายถึง การปฏิบตั หิ น้ าทีทีได้ รับ
มอบหมายด้ วยความเอาใจใส่ ขยันหมันเพียร อดทนต่อสู้ อุปสรรคโดยไม่ย่อท้ อ มีความละเอียด
รอบคอบ ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิงหรื อหลีกเลียง พยายามปรับปรุงการงานของตนให้ ดี
ยิงขึน รู้จกั วางแผนงานและป้องกันความบกพร่องเสือมเสียในงานทีตนรับผิดชอบ
4. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การทีนักเรี ยนตังใจช่วยเหลืองานต่างๆ
ภายในบ้ าน เพือแบ่งเบาภาระซึงกันและกันตามความสามารถของตน รู้ จกั แสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบตั ติ น เพือความสุข และชือเสียงของครอบครัว และให้ พ่อแม่รับทราบปั ญหาของตนทุกเรื อง ช่วย
ครอบครัวประหยัดไฟฟ้า อาหาร สิงของเครื องใช้ ภายในบ้ าน และอืนๆ
5. ความรับผิดชอบต่อโรงเรี ยน หมายถึง การทีนักเรี ยนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรี ยน รักษาผลประโยชน์ เกี ยรติยศชื อเสี ยงของโรงเรี ยน ช่วยกันรั กษาความสะอาดของ
โรงเรี ยน ไม่ขีดเขียนผนังห้ องเรี ยน ห้ องนํา ห้ องส้ วม แต่งเครื องแบบนักเรี ยนเรี ย บร้ อย ไม่ทะเลาะ
วิวาทกับนักเรี ยนโรงเรี ยนอืน เมือโรงเรี ยนต้ องการความร่ วมมือหรื อขอความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจและความสามารถของตน เพือสร้ าง
ชือเสียงให้ แก่โรงเรี ยน
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ใบคําสัง
ให้ กลุม่ เป็ นบริษัททีได้ รับมอบหมายให้ ผลิตเรื อ เครื องบิน และจรวด ให้ ได้ อย่างน้ อยอย่างละ
5 ลํา ภายใน 15 นาที โดยเลือกปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ข้อใด ข้ อหนึง จากการตกลงกันของสมาชิก
ในกลุม่ ดังนี
วัตถุประสงค์ที 1

หรื อ
วัตถุประสงค์ที 2

ผลิตเรื อ
5
ผลิตเครื องบิน 7
ผลิตจรวด
6

ลํา
ลํา
ลํา

ผลิตเรื อ
7
ผลิตเครื องบิน 6
ผลิตจรวด
5

ลํา
ลํา
ลํา

เงือนไข
1. ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมห้ ามลุกจากทีเว้ นแต่ได้ รับการมอบหมายจากกลุม่
2. ใช้ เวลา 20 นาที ในการปฏิบตั กิ ิจกรรม จากนันอภิปรายกลุม่ เพือหาข้ อสรุปเพือตอบคําถาม
ในใบงานและเตรี ยมนําเสนอต่อเพือนๆ
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ใบงาน
ให้ นักเรี ยนช่ วยกันตอบคําถามต่ อไปนี
1. กลุม่ เลือกปฏิบตั ิตามจุดประสงค์ใด เพราะเหตุใด ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนมีการมอบหมายงานกันอย่างไร ใช้ อะไรเป็ นเกณฑ์การแบ่งงาน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…….
3. สิงสําคัญทีทําให้ งานสําเร็จ บรรลุเป้าหมายมีอะไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………..
4. หน้ าทีและความรับผิดชอบของนักเรี ยนในบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และบทบาทของ
การเป็ นนักเรี ยนมีอะไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………….
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สัปดาห์ ที 8
กิจกรรมที 7 : การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ของสังคม
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสําคัญและความจําเป็ นของการมีกฎเกณฑ์ในสังคมได้
2. บอกผลดีของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคมและผลเสียของการไม่ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์
ของสังคมได้
วิธีดาํ เนินการ ( กิจกรรมจัตุรัสมหัศจรรย์ )
ขันนํา
1. แบ่งสมาชิกออกเป็ น 6 กลุม่ กลุม่ ละ 5 คน
2. ให้ สมาชิกนังเป็ นกลุม่ โดยนังห่างจากกลุม่ อืนๆ พอสมควร
ขันกิจกรรม
1. แจกซองจดหมายซึงบรรจุชินส่วนของรูปสีเหลียมจัตรุ ัสให้ กบั สมาชิกแต่ละคน คนละ 1 ซอง
2. ให้ แต่ละคนต่อชินส่วนของตนเองให้ เป็ นรูปสีเหลียมจัตรุ ัส ( ชินส่วนภายในซองจะถูก
สับเปลียนกันไว้ และจะต่อเป็ นรู ปสีเหลียมจัตรุ ัสได้ อย่างสมบูรณ์ เมือมีการแลกเปลียนชินส่วนกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุม่ )
3. งานของกลุม่ คือ ต้ องช่วยกันต่อรูปสีเหลียมจัตรุ ัสให้ ได้ เป็ นสีเหลียมจัตรุ ัสทีสมบูรณ์ทกุ รูป
และต้ องมีสีเหลียมจัตรุ ัสวางอยูห่ น้ าสมาชิกคนละ 1 รูป
ในการทํางานครังนี มีกติกา คือ
x ห้ ามสมาชิกทุกคนพูดคุยกันและลุกออกจากที
x ห้ ามขอหรื อแสดงอาการ หรื อส่งสัญญาณใดๆ ทีเป็ นการขอชินส่วนจากผู้อืน
x อนุญาตให้ ยืนชินส่วนของตนให้ ผ้ อู ืนได้
x ห้ ามหยิบชินส่วนของผู้อืนมาเป็ นของตน นอกจากเจ้ าของเป็ นผู้ให้
4. แต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปรายตอบข้ อคําถามในใบงาน
ขันสรุป
สรุปถึงพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม ว่า ถึงแม้ จะมีกฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆ แต่ก็มีสมาชิก
บางคนทีฝ่ าฝื น เช่นห้ ามพูดกัน ก็มีสมาชิกบางคนแอบกระซิบหรื อพูดกัน และผลเสียของการไม่
ปฏิบตั หิ รื อหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในสังคมทีทําให้ เกิดความวุน่ วาย
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การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
2. การแสดงความคิดเห็น
3. การตอบคําถามในใบงาน
สือกิจกรรม
1. ชินส่วนทังหมดของรูปสีเหลียมจัตรุ ัสทัง 5 รูป จํานวน 6 ชุด
2. ซองจดหมายสําหรับใส่ชินส่วน
3. ใบงาน
สาระสําคัญ
ในการอยูร่ ่วมกันในสังคม ทุกคนมีสิทธิและเสรี ภาพในการทําสิงๆต่างเท่าเทียมกัน แต่หากไม่
มีกฎเกณฑ์ทีเป็ นกลางมากําหนดขอบเขตพฤติกรรมของแต่ละคนไว้ คนในสังคมก็จะทําตามความ
ต้ องการของตนโดยไม่สนใจว่าพฤติกรรมนันอาจจะไปกระทบกระเทือนและสร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กบั ผู้อืนได้ ดังนันจึงจําเป็ นต้ องมีกฎเกณฑ์ตา่ งๆมาควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมไว้ เพือ
ป้องกันไม่ให้ เกิดความวุน่ วาย การกระทบกระทังกันขึนซึงจะนํามาซึงความเดือดร้ อนของคนใน
ส่วนรวม
แต่ถึงกระนันก็ยงั มีบางคนทีแอบฝ่ าฝื นกฎ จึงทําให้ เกิดความวุน่ วาย และเกิดผลเสียกับตัว
ผู้ฝ่าฝื นเอง ดังนันเราจําเป็ นต้ องฝึ กฝนตนเองให้ เป็ นผู้ทีมีระเบียบวินยั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้ อตกลงทีวางไว้ และให้ ความร่วมมือในกิจกรรมทีสังคมจัดขึน เพือทีจะได้ ชว่ ยให้ สามารถใช้
ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
กฎเกณฑ์ในสังคมทีเกียวข้ องกับเราได้ แก่
1. กฎหมาย
2. กฎระเบียบในโรงเรี ยน
3. มารยาทในสังคม
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
5. กฎเกณฑ์ในครอบครัวทีกําหนดขึน
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ใบงาน
1. ทําไมบางครังการทํางานหรื อทํากิจกรรมต่างๆ ต้ องมีกติกาให้ สมาชิกปฏิบตั ติ าม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……….
2. เมือทุกคนเคารพต่อกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ จะเกิดผลดีอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……….
3. การอยูร่ ่วมกันในสังคมมีกฎเกณฑ์อะไรบ้ างทีเกียวข้ องกับนักเรี ยน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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สัปดาห์ ที 9
กิจกรรมที 8 : ความเพียรพยายาม ไม่ ย่อท้ อต่ ออุปสรรค
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกผลดีของการทํางานด้ วยตนเองโดยไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคได้
2. บอกผลเสียของการไม่มีความเพียรพยายามในการทํางานได้
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 10 คน
2. ครูชีแจงกติกาในการทํากิจกรรมให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
ขันกิจกรรม
1. ครูมอบหมายให้ ทงั 2 กลุม่ หาวิธีตกั นําให้ เต็มถัง โดยใช้ อปุ กรณ์ทีมีอยูใ่ นกลุม่ เท่านัน
2. ให้ นกั เรี ยนร่วมกันอภิปรายตามใบงาน
ขันสรุป
ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุป เพือให้ ได้ แนวคิดทีว่าความเพียรปฏิบตั งิ านด้ วยความตังใจ
ช่วยกันแก้ ปัญหา เพือเอาชนะอุปสรรค ส่งผลให้ งานประสบความสําเร็จ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการทํางาน
2. การตอบคําถามแสดงคิดคิดเห็นในใบงาน
สือกิจกรรม
1. ถังนําเจาะรู
2. ใบคําสัง
3. ใบงาน
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สาระสําคัญ
การปฏิบตั งิ าน การเรี ยน หรื อทําสิงใดก็ตามหากทําด้ วยความตังใจจริง ไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค
ไม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ ใจจดจ่อต่องาน ร่วมกันแก้ ปัญหา เพือเอาชนะอุปสรรค ส่งผลให้ การปฏิบตั ิตน
ของนักเรี ยนประสบผลสําเร็จ เป็ นไปตามต้ องการ การประพฤติปฏิบตั ทิ ีแสดงว่ามีความเพียร
พยายามไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค คือ
1. มีความตังใจประพฤติและปฏิบตั ิ
2. มีความอดทนประพฤติและปฏิบตั จิ นสําเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน
3. มีใจจดจ่ออยูก่ บั การปฏิบตั ิ ไม่ละทิง
4. มีความพยายามในการแก้ ปัญหา เพือให้ ประสบความสําเร็จ
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ใบคําสัง
มอบหมายให้ แต่ละกลุม่ ตักนําให้ เต็มถังโดยใช้ อปุ กรณ์คือ กระป๋ องตักนํา 2 ใบ และ
อุปกรณ์ทีมีอยู่ในตัวของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยมีกติกาดังนี คือ
1. ถังนําอยู่หา่ งจากแหล่งนําประมาณ 3 เมตร
2. กําหนดเวลาในการตักนํา 10 นาที
3. สมาชิกทุกคนต้ องมีสว่ นร่วม
4. นําล้ นถังถือว่าทํางานสําเร็ จ
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ใบงาน
คําสัง : ให้ นักเรียนตอบคําถามต่ อไปนี
1. ปั ญหา / อุปสรรคของงานชินนีคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนใช้ วิธีการใดจึงจะชนะอุปสรรคนีได้ และทําอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนคิดว่าสิงสําคัญทีทําให้ งานประสบความสําเร็จมีอะไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. จากคุณสมบัตขิ ้ อ 3 นักเรี ยนคิดว่านําไปใช้ กบั ตนเองในกิจกรรมอะไรบ้ างและทําอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. นักเรี ยนมีสว่ นรับผิดชอบในการทํางานและได้ แสดงออกถึงลักษณะดังต่อไปนีอย่างไร
( บทบาทของนักเรี ยนขณะทํากิจกรรม)
1. การช่วยเหลือกันและกัน
…………………………………………………………………………………………...
2. ความเสียสละ
………….………………………………………………………………………………...
3. การวางแผนการทํางาน
…………………………….………………………………………………………………
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สัปดาห์ ที 10
กิจกรรมที 9 : ค้ นหาแม่ แบบ
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนได้ ผา่ นการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. ระบุคณ
ุ ลักษณะของแม่แบบทีดีได้
2. บอกแนวทางในการหาแม่แบบทีควรนํามาเป็ นแบบอย่างความประพฤติได้
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
ครูและนักเรี ยนพูดคุยกันถึงบุคคลทีนักเรี ยนชืนชอบ หรื อคนทีเป็ นต้ นแบบทีนักเรี ยน
อยากเลียนแบบหรื ออยากเป็ นแบบบุคคลผู้นนั
ขันกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนหาแม่แบบทีประสบความสําเร็จหรื อได้ รับการยอมรับจากสังคมในด้ านต่างๆ
2. ตอบคําถามในใบงาน
3. ร่วมกันอภิปรายถึงคุณลักษณะของความมีวินยั ในตนเองทีแม่แบบส่วนใหญ่มีเหมือนกัน
ขันสรุป
แม่แบบทีดีควรมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นอย่างไร
การประเมินผล
1. การหาแม่แบบ
2. การวิเคราะห์ในใบงาน
สือกิจกรรม
ใบงาน
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สาระสําคัญ
แม่แบบหรื อตัวแบบ หมายถึง สิงทีเป็ นแบบอย่างทีถือเป็ นบรรทัดฐาน เป็ นแบบ หรื อเป็ น
แนวทางในการเปรี ยบเทียบและเป็ นแบบอย่างในการเลียนแบบ และสิงทีจะเป็ นแม่แบบทีดีต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี
1. ประสบความสําเร็จในการเรี ยน หรื อการทํางาน ในหน้ าทีของตน
2. ได้ รับการยอมรับจากสังคมว่ามีความประพฤติดี เป็ นคนดี
3. มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมทีต้ องการเลียนแบบ
4. สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี
บุคคลทีเด็กเลียนแบบ
บุคคลทีเด็กเลียนแบบนันจะเริมต้ นจากคนทีใกล้ ชิดทีสุด แล้ วค่อยๆ ห่างออกไปจากตัว
เด็กตามพัฒนาการทางสังคมของเขา ซึงสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี
1. เลียนแบบจากพ่อแม่และครู ในช่วงทีเด็กเริมเลียนแบบนันเริมต้ นจากคนทีใกล้ ชิด
ทีสุด คือ พ่อแม่ ซึงหมายถึงผู้ปกครองและผู้ทีเลียงดูเด็กแทนพ่อแม่เมือเด็กเติบโตขึน
2. เลียนแบบจากตัวแบบทีเด็กชอบ จะต้ องเป็ นตัวแบบทีก่อให้ เกิดความพอใจแก่เด็ก
อาจเป็ นเพือนและบุคคลแวดล้ อมเขาอยู่
3. เลียนแบบจากตัวแบบทีตรงกับความสนใจ
4. เลียนแบบผู้ทีกล้ าหาญกว่าไม่วา่ จะเป็ นเด็กหญิงหรื อเด็กชายก็ตาม ย่อมจะมีผ้ ทู ีกล้ า
หาญทีตนยกย่อง และพอใจจะเลียนแบบตามผู้กล้ าหาญของตน ตัวแบบอาจมาจากเรื องจริงหรื อไม่
จริงก็ได้ ตวั แบบของเด็กมักได้ แก่ บุคคลทีอายุมากกว่า
5. เลียนแบบจากตัวละคร ซึงเป็ นตัวละครในนิยายในภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ เป็ นต้ น
แนวทางในการเลือกแม่แบบ คือ
1.
2.
3.
4.

แม่แบบนันต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีเราต้ องการเลียนแบบชัดเจน
พฤติกรรมทีแม่แบบกระทํานันมีความชัดเจนและแสดงออกอย่างสมําเสมอ
เป็ นบุคคลทีผู้เลียนแบบรู้สกึ ดีหรื อชืนชอบ
พฤติกรรมทีแม่แบบแสดงออกมาต้ องไม่ซบั ซ้ อนจนเลียนแบบได้ ยาก
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ใบงาน
ให้ นกั เรี ยนหาแม่แบบทีประสบความสําเร็จหรื อได้ รับการยอมรับจากสังคมทีนักเรี ยนชืนชอบ
โดยเลือกจากหัวข้ อต่อไปนีมา 1 ข้ อ แล้ วตอบคําถามด้ านล่าง (เลือกได้ ข้อละ 5 คนเท่านัน)
ก. ผู้มีสขุ ภาพดี / ผิวพรรณดี
ข. ผู้ทีได้ รับการยอมรับว่าเป็ นทีรักของครอบครัว / ช่วยเหลือครอบครัว
ค. ผู้ทีประสบความสําเร็จด้ านการเรี ยน
ง. ผู้ทีประสบความสําเร็จด้ านการงาน (งานทีนักเรี ยนอยากเป็ นในอนาคต)
ระบุ………………………………………………………………………………..
จ. ผู้ทีได้ ชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือในสังคม พูดอะไรออกไปใครๆก็ยอมรับ
ฉ. เป็ นนักกีฬาทีเก่ง (ให้ ระบุกีฬาทีนักเรี ยนชอบ)
1. ข้ อทีเลือกคือ
……………………………………………………………………………………
2. มีใครบ้ างทีประสบความสําเร็จหรื อได้ รับการยอมรับในข้ อ 1
2.1…………………………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………………………
2.3…………………………………………………………………………………………
2.4.………………………………………………………………………………………..
2.5…………………………………………………………………………………………
3. จากข้ อ 2 แม่แบบทีนักเรี ยนเลือกมาแต่ละคนมีเคล็ดลับอะไรบ้ างทีทําให้ ตนเองได้ รับการ
ยอมรับหรื อประสบความสําเร็จในเรื องนัน ๆ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4. จากเคล็ดลับดังกล่าวของแม่แบบแต่ละคนมีคณ
ุ สมบัติใดบ้ างทีเกียวกับความมีวินยั ใน
ตนเอง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………..…
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สัปดาห์ ที 11
กิจกรรมที 10 : วิเคราะห์ และเลือกแม่ แบบ
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกบุคคลทีควรเป็ นแม่แบบให้ กบั ตนเองได้
2. เลือกแม่แบบด้ านความมีวินยั ในตนเองได้ ด้วยตนเอง
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
พูดคุยถึงแนวทางในการพิจารณาว่าจะเลือกใครมาเป็ นแม่แบบให้ กบั ตนเองดี
ขันกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนเลือกแม่แบบทีนักเรี ยนอยากเลียนแบบและคิดว่าเหมาะสมกับนักเรี ยนมากทีสุด
มา 1 คน (เลือกจากกิจกรรมที 9 )
2. ตอบคําถามในใบงาน และ รายงานให้ เพือนและครูทราบ
ขันสรุป
แนวทางในการวิเคราะห์แม่แบบเพือเลือกมาเป็ นแบบในการเลียนแบบ
การประเมินผล
ผลการดําเนินการจากใบงาน
สือกิจกรรม
ใบงาน
สาระสําคัญ
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิงแวดล้ อม โดยทีมนุษย์
จะเลียนแบบตัวแบบ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบรวมถึงการสังเกตการณ์ตอบสนอง
และปฏิกิริยาต่างๆ ของตัวแบบ ซึงมีเกณฑ์ในการเลือกแม่แบบ ให้ พิจารณาสิงเหล่านีประกอบ
1. เป็ นใคร
2. สภาพแวดล้ อมของแม่แบบเป็ นอย่างไร
3. ผลทีเกิดขึนจากการกระทําของแม่แบบ
4. คําบอกกล่าวเกียวกับแม่แบบ
5. ความน่าเชือถือของแม่แบบ
6. ความมีชือเสียงของแม่แบบ
7. ความสําเร็จของแม่แบบ
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ใบงาน
1. แม่แบบทีนักเรี ยนเลือกคือ…………………………………………………………….
2. เหตุใดจึงเลือกบุคคลในข้ อ 1 มาเป็ นตัวแบบเพือเลียนแบบพฤติกรรม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพือเลือกเป็ นแม่แบบอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. แม่แบบทีนักเรี ยนเลือกมานันมีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านความมีวินยั ในตนเองอะไรบ้ างทีช่วยให้ เขา
ประสบความสําเร็จในสิงทีเขาเป็ นอยู่
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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สัปดาห์ ที 12
กิจกรรมที 11 : การประยุกต์ คุณลักษณะของแม่ แบบให้ เหมาะสมกับตนเอง
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. บอกลักษณะนิสยั ของตนเองได้
2. นําคุณลักษณะทีเหมาะสมด้ านความมีวินยั ในตนเองของแม่แบบมาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับตนเองได้
วิธีดาํ เนินการ (กิจกรรมกระจกเงา)
ขันนํา
1. พูดคุยถึงลักษณะนิสยั ด้ านต่างๆของนักเรี ยนแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไรกันบ้ าง
2. ให้ นกั เรี ยนนังล้ อมวงเป็ นวงกลม
ขันกิจกรรม
1. ให้ นกั เรี ยนเขียนลักษณะนิสยั ของตนเองในด้ านต่างๆตามความคิดของตนลงในใบงาน
ที 1 (ช่อง A)
2. ส่งใบงานของตนไปทางซ้ ายให้ เพือนเขียนลักษณะนิสยั ของนักเรี ยนทีเพือนทราบลงใน
ใบงานของนักเรี ยน (ช่องB)
3. เวียนต่อไปเรื อยๆจนใบงานกลับมาอยู่ทีตัวนักเรี ยนอีกครัง
4. พิจารณาลักษณะนิสยั ด้ านต่างๆของตนตามความคิดของตนกับตามความคิดเห็นของ
เพือน
5. นําใบงานของกิจกรรมที 10 ของนักเรี ยนคืนและให้ นกั เรี ยนพิจารณาเลือกแม่แบบทีมี
คุณสมบัตดิ ้ านความมีวินยั ในตนเองทีนักเรี ยนจะนํามาเป็ นแม่แบบของนักเรี ยน 1 คน
6. เปรี ยบเทียบคุณสมบัตขิ องตนและแม่แบบทีเลือกตามใบงานที 2
ขันสรุป
อภิปรายความเป็ นไปได้ ในการนําพฤติกรรมด้ านความมีวินยั ในตนเองของแม่แบบทีตนเลือก
มาเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองและสรุปถึงบุคคลทีนักเรี ยนเลือกเลียนแบบใน
ชีวิตหลายๆครังหลายๆคน ซึงบางครังบุคคลนันอาจไม่ได้ เป็ นอย่างทีนักเรี ยนคิด และไม่สามารถ
เลียนแบบให้ เป็ นเช่นนันได้ เสมอไป
แต่หากนักเรี ยนเลือกทีจะเลียนแบบพฤติกรรมแม่แบบเพือให้ ประสบความสําเร็จเหมือน
แม่แบบแล้ วนักเรี ยนต้ องพยายามปรับปรุงตนเองให้ ได้ เหมือนแม่แบบ
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การประเมินผล
1. การให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถามในใบงาน
3. การแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
สือกิจกรรม
1. ใบงานจากกิจกรรมการค้ นหาแม่แบบ
2. ใบงานที 1 ลักษณะนิสยั ของตนเอง
3. ใบงานที 2 เปรี ยบเทียบตนเองกับแม่แบบ
สาระสําคัญ
ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบตนเองกับแม่แบบทีเลือกเพือเลียนแบบพฤติกรรมนัน มีหลักใน
การพิจารณาดังนี
1. ความเหมือนหรื อความแตกต่างของแม่แบบด้ านความมีวินยั ในตนเองกับตัวนักเรี ยนในด้ าน
- สิงแวดล้ อม
- ลักษณะนิสยั ด้ านการเรี ยน การดูแลสุขภาพ การยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคม
- ฐานะ ความเป็ นอยูห่ รื อสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว
- สถานภาพทางสังคม เช่น อายุหรื อวัย
2. เปรี ยบเทียบโอกาสความเป็ นไปได้ ในการเลียนแบบพฤติกรรมจากแม่แบบ
3. พิจารณาความเหมาะสมของการเลียนแบบนันกับตนเองภายหลังการเลียนแบบแล้ วในด้ าน
- การยอมรับจากครอบครัวและสังคมของนักเรี ยน
- วัยของนักเรี ยน
- วัฒนธรรมของสิงแวดล้ อมทีนักเรี ยนอาศัยอยู่
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ใบงานที 1
ให้ นกั เรี ยนเขียนลักษณะนิสยั ของตนในด้ านต่างๆลงในช่อง A และให้ เพือนเขียนนิสยั ของนักเรี ยนใน
ช่อง B
ชือ – สกุล ................................................................. ชือเล่ น .................................
ด้ าน
นิสัยในด้ าน
การเรียน

A
1…………………………………
2………………………………….
3………………………………….
นิสัยในการดูแล 1…………………………………
สุขภาพ
2………………………………….
3………………………………….
การช่ วยเหลือใน 1…………………………………
ครอบครัว
2………………………………….
3…………………………………
การดูแลรักษา 1…………………………………
สาธารณสมบัติ 2………………………………….
3………………………………….
การตรงต่ อเวลา 1…………………………………
2………………………………….
3………………………………….

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

ความรับผิดชอบ 1…………………………………
2………………………………….
3…………………………………
ความเพียร
1…………………………………
พยายาม ความ 2………………………………….
อดทน
3…………………………………..

1……………………..………………
2………………………….………….
3…………………………….……….
1……………………..………………
2………………………….………….
3…………………………….……….
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สรุปลักษณะนิสัยของตน ดังนี
ด้ าน
นิสยั ในด้ านการเรี ยน
นิสยั ในการดูแลสุขภาพ
การช่วยเหลือในครอบครัว
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
การตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบ
ความเพียรพยายาม ความอดทน

ลักษณะนิสัยของนักเรี ยน

สรุปนิสัยด้ านความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียน
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ใบงานที 2
ให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบคุณลักษณะด้ านความมีวินยั ในตนเองของแม่แบบทีเลือกกับคุณลักษณะนิสยั
ของตนเอง
1. บุคคลทีเลือกมาเป็ นแม่แบบด้ าน…………………………………
คือ...................................
2. พิจารณาเปรี ยบเทียบตนเองกับแม่แบบทีเลือกมา ตามตาราง
นิสัยในปั จจุบันของ
ความมีวินัยในตนเองของ แนวทางการสร้ างวินัยใน
นักเรียน
แม่ แบบ
ตนเองให้ เหมือนแม่ แบบ
(ตามทีสรุปจากใบงานที 1 )
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สัปดาห์ ที 13
กิจกรรมที 12 : ปั จฉิมนิเทศ และ Posttest
วัตถุประสงค์
เมือนักเรี ยนผ่านการร่วมกิจกรรมนีแล้ วนักเรี ยนสามารถ
1. สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม ที 1 – 11 ได้
2. บอกความสําคัญของการนําคุณลักษณะของวินยั ในตนเองไปปฏิบตั ติ อ่ ด้ วยตนเองได้
3. เปรี ยบเทียบความมีวินยั ในตนเองก่อนและหลังกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองได้
วิธีดาํ เนินการ
ขันนํา
เปิ ดใจ พูดคุยถึงประสบการณ์การเรี ยนรู้จากกิจกรรมทีผ่านมาทัง11 กิจกรรม
ขันกิจกรรม
1. อภิปรายเกียวกับความมีวินยั ในตนเองตามใบงาน
2. ทําแบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Posttest )
ขันสรุป
3. การนําหลักเกณฑ์ในการเสริ มสร้ างพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
การประเมินผล
1. การตอบคําถามในใบงาน
2. การแสดงความคิดเห็น
3. ผลการประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Posttest)
สือกิจกรรม
1. ใบงาน
2. แบบประเมินความมีวินยั ในตนเอง ( Posttest )
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สาระสําคัญ
มีวินยั ในตนเอง หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการควบคุมตนเองทังทางด้ าน
อารมณ์และพฤติกรรมให้ ปฏิบตั ิตนไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยการปฏิบตั ินนไม่
ั ได้ เกิดจาก
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับของโรงเรี ยนและสังคมแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิงทีทําและไม่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนต่อตนเองและผู้อืน โดยจําแนกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี
1. ด้ านการปฏิบตั ติ นตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน เช่น การมาโรงเรี ยนและการเข้ าร่วม
กิจกรรม การแต่งกาย การพนันและสารเสพติด การทําลายทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาทและพกพา
อาวุธ พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้ าวร้ าว และการรักษาความสะอาด เป็ นต้ น
หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรี ยนนักเรี ยนจะได้ รับการดําเนินการดังนี
1.1 ว่ากล่าวตักเตือน
1.2 ทําทัณฑ์บน
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.4 ทํากิจกรรมเพือให้ ปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านการปฏิบตั ิตนตามหน้ าทีของตนเอง ได้ แก่
2.1 ด้ านการเรี ยน
2.2 การทํากิจกรรมในโรงเรี ยน
2.3 การดูแลสุขภาพร่างกายและความปลอดภัยของตนเอง
2.4 การช่วยเหลืองานในครอบครัว และ
2.5 การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ
โดยปฏิบตั อิ ย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความเต็มใจและตังใจยึดมันในกฎเกณฑ์อย่างถูกต้ อง
ซึงในการจะพัฒนาความมีวินยั ในตนเองได้ นนนั
ั กเรี ยนจะต้ องมีการฝึ กฝนอย่างสมําเสมอในด้ าน
1. การตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรมในชีวิตประจําวัน
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายตามแต่ละสถานภาพและบทบาทของตน
3. มีความตระหนักในความสําคัญของการมีกฎเกณฑ์ในสังคมและเต็มใจทีจะประพฤติ
ปฏิบตั ิ
4. มีความมุง่ มันตังใจ ไม่ย่อท้ อต่อการฝึ กฝนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองแม้ จะต้ องพบ
อุปสรรค หรื อปั ญหาใดๆก็ตาม
5. มีการมองหรื อศึกษาจากผู้ทีประสบความสําเร็ จในชีวิตเนืองจากเขาเป็ นผู้ทีมีความมี
วินยั ในตนเอง และนําแนวทางการปฏิบตั หิ รื อพฤติกรรมในส่วนทีดีของเขามาประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับตนเอง
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ภาคผนวก ค
แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย ( )
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตารางที 6 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย ( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของกลุม่ ทดลอง ในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.75
1.77
1.88
1.89
1.91
1.86
1.38
1.61
1.95
2.02
1.95
2.09
1.89
2.20
2.02
1.95
1.93
2.21
1.98
2.11

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.12
ปานกลาง
0.83
ปานกลาง
1.01
ปานกลาง
0.98
ปานกลาง
0.64
ปานกลาง
1.07
ปานกลาง
1.00
ค่อนข้ างตํา
1.20
ปานกลาง
0.94
ปานกลาง
1.02
ปานกลาง
1.15
ปานกลาง
1.00
ปานกลาง
0.91
ปานกลาง
0.92
ปานกลาง
1.00
ปานกลาง
0.90
ปานกลาง
0.87
ปานกลาง
0.89
ปานกลาง
1.14
ปานกลาง
0.89
ปานกลาง

2.77
3.00
2.95
2.95
2.91
3.02
2.68
2.84
3.07
3.09
2.93
3.04
2.98
3.09
2.84
3.09
2.86
3.02
3.07
2.95

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.62
ค่อนข้ างสูง
0.77
ค่อนข้ างสูง
0.58
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.66
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.75
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.56
ค่อนข้ างสูง
0.77
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
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ตารางที 6 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.16
1.95
1.88
1.79
2.02
1.79
1.95
1.96
1.98
2.04
1.92

ก่ อนทดลอง
S.D
ค่ าระดับ
0.97
ปานกลาง
0.84
ปานกลาง
0.97
ปานกลาง
0.85
ปานกลาง
0.94
ปานกลาง
0.97
ปานกลาง
1.02
ปานกลาง
0.93
ปานกลาง
0.94
ปานกลาง
0.91
ปานกลาง
0.17
ปานกลาง

2.93
3.07
3.04
2.93
3.00
3.02
3.20
2.98
3.07
3.09
2.98

หลังทดลอง
S.D
ค่ ระดับ
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.65
ค่อนข้ างสูง
0.75
ค่อนข้ างสูง
0.59
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.72
ค่อนข้ างสูง
0.11
ค่ อนข้ างสูง
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ตารางที 7 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของกลุม่ ทดลอง ในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ด้ านการปฏิบตั ติ นตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.90
2.00
1.50
2.50
1.90
1.00
1.30
2.50
1.50
1.90
2.50
2.10
1.60
2.60
2.40
1.80
1.90
2.00
2.10
1.90

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.99 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง
0.97 ปานกลาง
0.71 ค่อนข้ างสูง
0.57 ปานกลาง
0.94 ค่อนข้ างตํา
1.16 ค่อนข้ างตํา
0.97 ค่อนข้ างสูง
1.18 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.71 ค่อนข้ างสูง
0.99 ปานกลาง
1.07 ปานกลาง
0.84 ค่อนข้ างสูง
1.07 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
1.10 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง
1.10 ปานกลาง
1.37 ปานกลาง

3.00
3.30
2.80
3.30
2.70
3.00
2.80
3.00
3.10
2.80
3.40
3.10
3.20
2.90
3.00
3.20
3.00
3.40
2.90
3.30

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.42
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.42
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
1.03
ค่อนข้ างสูง
0.70
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.92
ค่อนข้ างสูง
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.84
ค่อนข้ างสูง
0.32
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
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ตารางที 7 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.20
1.40
2.10
2.10
2.30
1.80
1.80
2.00
1.90
1.70
1.94

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.92 ปานกลาง
1.07 ค่อนข้ างตํา
1.10 ปานกลาง
0.74 ปานกลาง
1.16 ปานกลาง
1.23 ปานกลาง
1.14 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
1.10 ปานกลาง
0.95 ปานกลาง
0.376 ปานกลาง

2.90
2.90
3.20
3.00
3.20
2.90
3.40
3.10
3.10
2.80
3.05

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.74
ค่อนข้ างสูง
1.10
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.94
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.52
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.99
ค่อนข้ างสูง
0.92
ค่อนข้ างสูง
0.199
ค่ อนข้ างสูง
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ตารางที 8 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ าทีของตนเอง
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.72
1.72
1.96
1.76
1.91
2.04
1.39
1.41
2.04
2.04
1.83
2.09
1.96
2.11
1.93
1.98
1.93
2.26
1.96
2.15

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.15 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
1.01 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.66 ปานกลาง
1.01 ปานกลาง
0.98 ค่อนข้ างตํา
1.17 ค่อนข้ างตํา
0.87 ปานกลาง
1.03 ปานกลาง
1.20 ปานกลาง
1.01 ปานกลาง
0.87 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.98 ปานกลาง
0.93 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
0.91 ปานกลาง
1.15 ปานกลาง
0.76 ปานกลาง

2.72
2.93
2.98
2.87
2.96
3.02
2.65
2.80
3.07
3.15
2.83
3.02
2.93
3.13
2.80
3.07
2.83
2.93
3.11
2.87

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.61
ค่อนข้ างสูง
0.65
ค่อนข้ างสูง
0.75
ค่อนข้ างสูง
0.56
ค่อนข้ างสูง
0.68
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.75
ค่อนข้ างสูง
0.61
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.68
ค่อนข้ างสูง
0.77
ค่อนข้ างสูง
0.53
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.72
ค่อนข้ างสูง
0.80
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.65
ค่อนข้ างสูง
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ตารางที 8 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.15
2.07
1.83
1.72
1.96
1.78
1.98
1.96
2.00
2.11
1.92

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.99 ปานกลาง
0.74 ปานกลาง
0.95 ปานกลาง
0.86 ปานกลาง
0.89 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.90 ปานกลาง
0.197 ปานกลาง

2.93
3.11
3.00
2.91
2.96
3.04
3.15
2.96
3.07
3.15
2.96

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.73
ค่อนข้ างสูง
0.72
ค่อนข้ างสูง
0.73
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.59
ค่อนข้ างสูง
0.68
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.130
ค่ อนข้ างสูง
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ตารางที 9 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ าทีของตนเอง ด้ านการทํากิจกรรมในโรงเรี ยน
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.40
2.10
2.00
1.70
1.80
2.10
1.10
1.50
2.10
2.20
2.40
2.20
2.00
2.20
2.10
1.70
2.20
2.60
1.50
1.90

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.07 ค่อนข้ างตํา
0.88 ปานกลาง
0.94 ปานกลาง
1.06 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.88 ค่อนข้ างตํา
1.08 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
1.17 ปานกลาง
1.32 ปานกลาง
0.94 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.88 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.84 ค่อนข้ างสูง
1.08 ปานกลาง
0.57 ปานกลาง

2.70
3.00
3.10
2.70
2.90
3.10
2.70
3.20
3.10
3.00
3.00
3.10
2.90
3.30
3.00
3.20
3.30
3.00
2.90
2.80

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.48
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง

166
ตารางที 9 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.10
2.00
2.00
2.00
2.00
1.80
2.30
2.30
1.90
2.20
1.98

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.99 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง
0.94 ปานกลาง
0.94 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
1.03 ปานกลาง
1.06 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง
0.88 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.315 ปานกลาง

3.00
3.10
2.90
2.90
3.20
2.80
3.20
3.20
3.20
3.30
3.02

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.179
ค่ อนข้ างสูง

167
ตารางที 10 แสดงค่าคะแนนความมีวนิ ยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ าทีของตนเอง ด้ านการเรี ยน
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.10
1.30
1.60
1.50
2.00
2.00
1.10
1.60
1.80
1.80
1.50
1.90
1.90
2.50
1.90
2.10
2.00
1.90
2.20
2.30

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.88 ปานกลาง
0.48 ค่อนข้ างตํา
1.07 ปานกลาง
0.85 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง
0.94 ปานกลาง
0.99 ค่อนข้ างตํา
1.17 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
1.14 ปานกลาง
1.35 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.71 ค่อนข้ างสูง
0.88 ปานกลาง
0.74 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง
0.88 ปานกลาง
1.14 ปานกลาง
0.82 ปานกลาง

2.80
3.00
2.80
3.00
2.90
3.00
2.60
2.90
3.30
3.10
2.60
3.00
3.20
3.50
2.80
3.30
3.00
2.80
3.40
2.90

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.42
ค่อนข้ างสูง
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.94
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.70
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.70
ค่อนข้ างสูง
0.94
ค่อนข้ างสูง
0.42
ค่อนข้ างสูง
0.71
สูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
1.03
ค่อนข้ างสูง
0.52
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง

168
ตารางที 10 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.30
2.20
1.40
1.80
2.20
1.70
1.60
2.10
2.20
1.80
1.87

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.95 ปานกลาง
0.63 ปานกลาง
0.70 ค่อนข้ างตํา
0.79 ปานกลาง
1.03 ปานกลาง
0.95 ปานกลาง
0.84 ปานกลาง
0.74 ปานกลาง
0.92 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
0.326 ปานกลาง

3.30
3.20
2.90
3.10
3.10
3.10
3.50
3.00
3.10
2.80
3.03

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.63
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.57
ค่อนข้ างสูง
0.71
สูง
0.47
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.42
ค่อนข้ างสูง
0.233
ค่ อนข้ างสูง

169
ตารางที 11 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ติ นตาม
หน้ าทีของตนเอง ด้ านการดูแลสุขภาพร่างกาย
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.38
1.63
2.50
2.50
1.88
2.00
1.88
0.88
2.25
2.75
2.13
2.75
2.38
2.00
2.00
2.38
1.88
2.25
2.75
2.50

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.30 ปานกลาง
1.06 ปานกลาง
1.07 ค่อนข้ างสูง
0.76 ค่อนข้ างสูง
0.64 ปานกลาง
0.93 ปานกลาง
1.25 ปานกลาง
0.99 ค่อนข้ างตํา
1.04 ปานกลาง
0.71 ค่อนข้ างสูง
1.25 ปานกลาง
0.71 ค่อนข้ างสูง
0.92 ปานกลาง
0.93 ปานกลาง
0.76 ปานกลาง
1.06 ปานกลาง
1.13 ปานกลาง
1.04 ปานกลาง
0.89 ค่อนข้ างสูง
0.76 ค่อนข้ างสูง

2.75
2.88
3.25
3.13
2.88
3.00
2.38
2.50
2.88
3.25
2.63
3.00
2.75
2.63
2.38
2.75
2.25
2.63
3.13
2.63

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.64
ค่อนข้ างสูง
0.46
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.35
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.74
ปานกลาง
0.53
ค่อนข้ างสูง
0.64
ค่อนข้ างสูง
0.46
ค่อนข้ างสูง
0.52
ค่อนข้ างสูง
0.53
ค่อนข้ างสูง
0.46
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.52
ปานกลาง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.71
ปานกลาง
0.92
ค่อนข้ างสูง
0.64
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง

170
ตารางที 11 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.75
2.75
1.88
1.75
1.63
1.88
2.25
1.88
1.88
2.38
2.15

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.04 ค่อนข้ างสูง
0.46 ค่อนข้ างสูง
1.13 ปานกลาง
0.89 ปานกลาง
0.52 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
0.89 ปานกลาง
0.99 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
0.74 ปานกลาง
0.427 ปานกลาง

2.75
3.00
2.63
2.75
2.63
3.13
3.00
3.00
2.88
3.00
2.81

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
0.64
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.53
ค่อนข้ างสูง
0.64
ค่อนข้ างสูง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.257
ค่ อนข้ างสูง

171
ตารางที 12 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ติ นตาม
หน้ าทีของตนเอง ด้ านการช่วยเหลืองานในครอบครัว
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.44
1.89
1.67
1.56
2.11
2.11
1.44
1.44
2.00
1.89
1.78
1.67
1.89
1.67
1.67
2.11
1.78
2.22
2.00
2.00

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.13 ค่อนข้ างตํา
0.93 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
1.13 ปานกลาง
0.60 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
0.88 ค่อนข้ างตํา
1.33 ค่อนข้ างตํา
0.87 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
0.97 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
0.78 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
1.12 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
1.12 ปานกลาง
0.71 ปานกลาง

2.89
3.00
2.89
3.11
3.11
3.11
2.89
2.67
3.11
3.33
3.11
3.11
3.00
3.11
3.00
3.44
2.89
3.44
3.22
3.00

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.93
ค่อนข้ างสูง
0.50
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.53
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.50
ค่อนข้ างสูง

172
ตารางที 12 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.00
1.67
2.00
1.44
1.78
2.22
2.22
1.67
2.22
2.56
1.87

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.12 ปานกลาง
0.50 ปานกลาง
1.12 ปานกลาง
0.73 ค่อนข้ างตํา
0.67 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
0.97 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
1.09 ปานกลาง
0.73 ค่อนข้ างสูง
0.283 ปานกลาง

2.89
3.11
3.33
2.78
2.89
3.11
3.22
2.67
3.22
3.56
3.07

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.33
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.93
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.53
สูง
0.215
ค่ อนข้ างสูง

173
ตารางที 13 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
( S.D.)ของกลุม่ ทดลองในระยะทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้ านการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ าทีของตนเอง ด้ านการดูแลสาธารณะสมบัติ
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.33
1.67
2.11
1.67
1.78
2.00
1.56
1.56
2.11
1.67
1.33
2.00
1.67
2.11
2.00
1.67
1.78
2.33
1.44
2.11

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.22 ค่อนข้ างตํา
0.71 ปานกลาง
0.93 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง
1.32 ปานกลาง
0.88 ปานกลาง
1.33 ปานกลาง
0.78 ปานกลาง
1.12 ปานกลาง
1.12 ค่อนข้ างตํา
0.71 ปานกลาง
0.71 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
1.32 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
1.00 ปานกลาง
1.24 ค่อนข้ างตํา
0.93 ปานกลาง

2.44
2.78
2.89
2.44
3.00
2.89
2.67
2.67
2.89
3.11
2.78
2.89
2.78
3.00
2.78
2.56
2.56
2.78
2.89
3.00

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
1.13
ปานกลาง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.53
ปานกลาง
0.50
ค่อนข้ างสูง
0.93
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
1.01
ค่อนข้ างสูง
0.73
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง

174
ตารางที 13 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.67
1.78
1.89
1.56
2.11
1.33
1.56
1.78
1.78
1.67
1.76

ก่ อนทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.71 ปานกลาง
0.83 ปานกลาง
0.93 ปานกลาง
1.01 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
0.87 ค่อนข้ างตํา
1.13 ปานกลาง
1.09 ปานกลาง
0.97 ปานกลาง
1.12 ปานกลาง
0.262 ปานกลาง

2.67
3.11
3.22
3.00
2.89
3.11
2.78
2.89
2.89
3.11
2.84

หลังทดลอง
S.D.
ค่ าระดับ
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.67
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.60
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.198
ค่ อนข้ างสูง

175
ตารางที 14 แสดงค่าคะแนนความมีวินยั ในตนเองโดยใช้ คา่ เฉลีย ( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของกลุม่ ทดลอง ภายหลังการทดลอง เป็ นเวลา 1 เดือน
สมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.48
2.5
2.61
2.61
2.52
2.46
2.29
2.39
2.63
2.68
2.57
2.75
2.57
2.70
2.68
2.55
2.63
2.88
2.73
2.68

หลังการทดลอง 1 เดือน
S.D.
ค่ าระดับ
0.83
ปานกลาง
0.76
ค่อนข้ างสูง
0.73
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.71
ค่อนข้ างสูง
0.99
ปานกลาง
0.93
ปานกลาง
0.95
ปานกลาง
0.73
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.95
ค่อนข้ างสูง
0.90
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.97
ค่อนข้ างสูง
0.83
ค่อนข้ างสูง
0.91
ค่อนข้ างสูง
0.86
ค่อนข้ างสูง
0.74
ค่อนข้ างสูง
1.05
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
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ตารางที 14 (ต่อ)
สมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2.70
2.54
2.63
2.48
2.54
2.68
2.70
2.71
2.70
2.80
2.61

หลังการทดลอง 1 เดือน
S.D.
ค่ าระดับ
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.79
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.81
ปานกลาง
0.95
ค่อนข้ างสูง
0.88
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.87
ค่อนข้ างสูง
0.78
ค่อนข้ างสูง
0.82
ค่อนข้ างสูง
0.124
ค่ อนข้ างสูง
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย

ชือ – นามสกุล

นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง

ทีอยู่ปัจจุบัน

บ้ านเลขที 123/1 หมู่ 1 ตําบลบางครก อําเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ทีทํางานปั จจุบัน

โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2541
พ.ศ.2545

พ.ศ. 2549

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและ
การแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2545 – 2546
พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั

งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
ครูแนะแนว โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

