รายงานการวิจัย
เรื่อง
การวิจยั และพัฒนารู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ
การควบคุมและความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุ าลี ตังคณานุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วิมลโนธ
อาจารย์เกรี ยงไกร
นะจร

สนับสนุนโดย
เงินทุนเพื่อการวิจยั กองทุนคณะครุศาสตร์
ปี 2548
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559

ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบการควบคุมและความ
มีวินัย ในตนเองของนักเรี ย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ และ โรงเรี ย นสาธิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ าย
ประถม นี้ ได้รับทุนจากกองทุนวิจยั คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 8 ซึ่งผูว้ ิจยั
ขอขอบคุณฝ่ ายวิจยั คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์เพียงใจ
ศุขโรจน์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อวยพร เรื องตระกูล ที่ได้กรุ ณาติดตามช่วยเหลือดูแลตั้งแต่การเสนอ
ขอรับทุนวิจยั นี้ จนการวิจยั เสร็ จสิ้น
ในการด าเนิ นการวิจ ัย ครั้งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้รับความอนุ เคราะห์จากคณาจารย์ภ าควิชาวิจ ัยและ
จิตวิทยาการศึกษา ท่าน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ที่กรุ ณาให้คาแนะนาและข้อคิดเกี่ยวกับการกาหนดกรอบการวิจยั วิธีดาเนินการ
วิจยั และสถิติเกี่ยวกับการวิจยั นี้ ซึ่งผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูง
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณท่านผูท้ รงคุณวุฒิ ท่าน คือ อาจารย์องอาจ บุญรักษ์ รองศาสตราจารย์
กิติพงษ์ เทียนตระกูล และรองศาสตราจารย์ทศั นีย ์ ผลเนืองมา ที่ ได้กรุ ณาตรวจสอบแบบสอบถามและได้ให้
ข้อคิดและข้อแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่องานวิจยั นี้
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ลดั ดา ภู่เกียรติ ผูอ้ านวยการและรองคณบดี และ
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์สุมิตรา เที ยนตระกูล รองผูอ้ านวยการด้านวิจยั และบริ การวิชาการ โรงเรี ยนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม ที่สนับสนุนให้คณาจารย์ในโรงเรี ยนได้มีโอกาสทาการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนและเป็ นการพัฒนาตนเอง
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. มลิวลั ย์ ลับไพรี ผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ คณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ ได้ก รุ ณามอบบทความเรื่ องวินัยของเด็กสาธิ ตให้เป็ น
แนวทางและข้อมูลอ้างอิงในการดาเนินการวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างมากในการอนุ เคราะห์ของทุกท่านที่เอ่ยนามมานี้ จึงขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างยิง่ และขอประกาศกิติกรรมไว้ ณ ที่น้ ี

สุมาลี
ตังคณานุรักษ์
อรทัย
วิมลโนธ
เกรี ยงไกร นะจร

ข

โครงการวิจยั

การวิจยั และพัฒนารู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมตนเองและความ
มีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม

ปี ที่ทาการวิจยั ปี การศึกษา 2548
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมตนและความมี
วินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
โดยการวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและพัฒนารู ปแบบ เพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเองและความมีวินยั ในตนเอง นามาทดลองใช้และปรับปรุ งให้เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยนาข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมและสังเกตพฤติ กรรมของนักเรี ยน โดยครู และผูป้ กครอง และ
รู ปแบบการพัฒนาความรับผิดชอบการควบคุมของตนเองและมีความมีวินยั ในตนเอง มาวิเคราะห์หาค่า
ร้อยละ และจาแนกกลุ่มประชากรเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้การทดสอบค่า t-test เพื่อเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมตนและมี
ความมีวินยั ในตนเอง
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ผ่านการใช้รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมตน
และความมีวินยั ในตนเองหลังจากการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ <.001 ครู
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสู งขึ้น อย่างมีนัย สาคัญที่ ระดับ <.001 และผูป้ กครองประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ <.001

ค

Research Project Research and Development Model for Developing Responsibility , Self control
and Self Discipline of Elementary school students Prathom 5 and 6 of
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
Year of study 2548

ABSTRACT
This research aimed to enlarge an approach for developing responsibility, self control
and self discipline of elementary school pupils (Prathom 5 and 6) of Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School. This research examined and developed an approach for
developing responsibility, self control and self discipline. This approach was also implemented
and adjusted in the case study in order to enhance the effectiveness of the approach. The main
target respondents of this research were elementary school pupils (Prathom 5 and 6) of
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School.The students’ behavior were
observed and recorded by teachers and parents. Data from the observation and recording were
then analyzed by using frequency and percentage. t-test was employed to test the difference on
students’ behavior before and after using an approach for developing responsibility, self control
and discipline between experimental group and control group.
Results from teachers and parents observation indicated that students who gone
through the developed responsibility, self control and discipline approach have better behavior
than another group at the significant level of 0.001.
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สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ

ก

บทคัดย่อภาษาไทย

ข

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ค

สารบัญ

ง

สารบัญตาราง

ช

บทที่
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
ข้อตกลงเบื้องต้น
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมาย คุณลักษณะของผูม้ ีวินยั ในตนเอง
แนวคิดและทฤษฎีความมีวินยั ในตนเอง

จ

สารบัญ ( ต่อ )
หน้า
คุณลักษณะของเด็กที่ขาดความรับผิดชอบ

7

ขาดการควบคุมตนเองและไม่มีวินยั ในตนเอง
บทบาทของครู และพ่อแม่ ผูป้ กครอง ในการแก้ไข

10

ปัญหาพฤติกรรมที่เด็กขาดความ รับผิดชอบ ขาดการควบคุมตนเอง
และไม่มีวินยั ในตนเอง
วิธีการแก้ปัญหาและการปรับพฤติกรรมเด็กที่ขาดความรับผิดชอบ

14

การควบคุมตนเอง และไม่มีวินยั ในตนเอง โดยใช้หลักการเสริ มแรง
หลักการกระทาซ้ าอย่างต่อเนื่องและหลักความร่ วมมือจากผูป้ กครอง
3 วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

24

การพัฒนารู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ

26

การควบคุมและความมีวินยั ในตนเอง
การทดลองใช้รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ

27

การควบคุม และความมีวินยั ในตนเอง
การปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ

27

การควบคุม และความมีวินยั ในตนเอง

27

ฉ

สารบัญ ( ต่อ )
หน้า
การใช้รูปแบบการพัฒนาความรับผิดชอบ

27

การควบคุม และความมีวินยั ในตนเอง
การประเมินผลรู ปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ

27

การควบคุมและความมีวินยั ในตนเอง
กลุ่มตัวอย่าง

8

เครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล

8

4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ

45

อภิปรายผลการวิจยั

5

ข้อเสนอแนะ

5

บรรณานุกรม

5

ช

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ . ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value

31

ของพฤติกรรมชีวิตความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้านความเป็ นอยู่
อย่างถูกสุขลักษณะนิสยั ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ . ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value

31

ของพฤติกรรมชีวิตความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้านความเป็ นอยู่
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตารางที่ . ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value
ของพฤติกรรมชีวิตความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้านการเรี ยน
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตารางที่

ตารางแสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
และความมีวินยั ในตนเองจากสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนและแบบสรุ ป

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
และความมีวินยั ในตนเองจากแบบสารวจความคิดเห็นของผูป้ กครองเกี่ยวกับตัว
นักเรี ยนและความต้องการของผูป้ กครองที่ตอ้ งการให้ทางโรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน

32

ซ

สารบัญตาราง ( ต่อ )
หน้า
ตารางที่

ตารางแสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

37

การควบคุมตนเอง และความมีวินยั ในตนเองจากสมุดบันทึก
พฤติกรรมของนักเรี ยนและแบบสรุ ป พฤติกรรมทางการเรี ยนและ
แบบสรุ ปพฤติกรรมทางสังคมที่แจ้งผูป้ กครองที่ปรับปรุ งให้สอดคล้อง
กับหลักการของรู ปแบบหลังจาก ทดลองใช้
ตารางที่

ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value

38

ของพฤติกรรมนักเรี ยนโดยผูป้ กครองของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ตารางที่

ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value

38

ของผลการบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ตารางที่

ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t – test ,ค่า p –value
ของผลการบันทึกพฤติกรรมเชิงบวกนักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

38

ฌ

สารบัญตาราง ( ต่อ )
หน้า


ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test, p-value

38

ของผลการบันทึกพฤติกรรมเชิงลบของนักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 9 แสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง

39

และความมีวินยั ในตนเองจากสมุดบันทึก Sociogram ที่นกั เรี ยนประเมินเพื่อน
ตารางที่ 10 แสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง

40

และความมีวินยั ในตนเองจากแบบประเมินครู โดยนักเรี ยน
ตารางที่ 11 แสดงจานวนคาหรื อข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
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และความมีวินยั ในตนเองจากแบบบันทึกการอบรมช่วงเช้าก่อน
เข้าเรี ยน (Home Room)
ตารางที่ 12 แสดงค่าสถิติ พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจากการใช้รูปแบบเพื่อการ 43
พัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวนิ ยั ในตนเองซึ่งประเมิน
โดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้งที่ 1
ตารางที่ 13 แสดงค่าสถิติ พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจากการใช้รูปแบบเพื่อการ 43
พัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวนิ ยั ในตนเองซึ่งประเมิน
โดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้งที่ 2

ญ

สารบัญตาราง ( ต่อ )
หน้า
ตารางที่ 14 แสดงค่าสถิติ พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจากการใช้รูปแบบ
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เพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินยั ในตนเองซึ่งประเมิน
โดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้งที่ 3


ตารางที่ 15 แสดงค่า x , S.D., พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจากการใช้รูปแบบ

44

เพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวนิ ยั ในตนเองซึ่งประเมิน
โดย นักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง เปรี ยบเทียบ 3 ครั้ง
ตารางที่ 16 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจากการใช้
รู ปแบบเพือ่ การพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวนิ ยั ในตนเอง
ทั้ง 3 ครั้ง
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1

บทที่ 1
บทนำ
. ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำในกำรวิจยั
เป้ ำหมำยที่สำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรศึกษำในยุคปั จจุบนั คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำน
องค์ควำมรู ้และทักษะในกำรดำเนินชีวิตควบคู่กนั ไปเพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรสร้ำงควำมเจริ ญให้กบั ตนเอง
และสังคมในอนำคต กำรที่จะพัฒนำบุคคลให้เป็ นผูท้ ี่มีควำมสมบูรณ์พร้อมทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำย สติปัญญำ
อำรมณ์ และสังคมนั้น ผูน้ ้ นั จะต้องผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้และกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมอย่ำงถูกต้อง
และต่อเนื่องตลอดเวลำ กระบวนกำรเรี ยนรู ้และกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมนี้ จะเริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก ซึ่งเป็ น
วัยแห่งกำรวำงรำกฐำนชีวิตที่สำคัญ
โดยเริ่ มต้นจำกสถำบันครอบครัวซึ่งเป็ นสถำบัน แรกที่มีควำมใกล้ชิด และผูกพันกับเด็ก สถำบัน
ครอบครัวเป็ นสถำบันที่เลี้ยงดู ให้ควำมคุม้ ครองและให้ควำมรักควำมอบอุ่นกับเด็ก เมื่อเด็กเริ่ มเติบโตและ
ช่วยเหลือตนเองได้และเริ่ มที่จะเรี ยนรู ้ สถำบันครอบครัวก็จะเป็ นที่แรกที่เด็กจะได้เริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกำรใช้
ชีวิตเบื้องต้น เช่น กำรรับประทำนอำหำรเอง กำรเข้ำห้องน้ ำและอำบน้ ำเอง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ เป็ นทักษะเบื้องต้น
ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันสถำบันครอบครัวก็จะเริ่ มให้เด็กได้เรี ยนรู ้สิ่งต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำร
พัฒนำควำมรู ้ก่อนเข้ำสู่ วยั เรี ยน นอกจำกนั้นยังอำจปลูกฝังเรื่ องควำมรับผิดชอบและควำมมีวินัยในตนเอง
เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรดำเนินชีวิตต่อไป
เมื่อเข้ำสู่ วยั เรี ยนเด็กจะได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนองค์ควำมรู ้และทักษะชีวิตอย่ำงเป็ นระบบมำกขึ้น
ในเรื่ องทักษะชีวิตนั้นเริ่ มมีควำมสำคัญมำกขึ้นกับเด็กเพรำะเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น จะต้องมีวินยั
ในตนเอง และรักษำระเบียบวินยั ของส่ วนรวม นอกจำกนั้นเด็กจะต้องมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น เพรำะมี
ภำระหน้ำที่มำกขึ้น ดังนั้นเด็กในวัยเรี ยนจึงต้องสำมำรถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ งทั้งเรื่ องกำรเรี ยนและ
กำรดำเนินชีวิตประจำวัน
จำกวัยเด็กและจำกกำรที่เริ่ มเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ ทำให้เด็กได้เรี ยนรู ้และมีประสบกำรณ์ในแต่ละเรื่ อง
มำกขึ้น สภำพแวดล้อมและบริ บททำงสังคมจะเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตเด็กเพิม่ มำกขึ้นในแต่ละวันจะมีสิ่งที่
ได้เรี ยนรู ้และพบเห็นมำกมำย จำกกำรได้รับควำมรู ้และจำกกำรได้พบเห็นสิ่ งใหม่ ๆ จะทำให้เด็กมีควำมรู ้
และจินตนำกำรมำกขึ้น ในขณะเดียวกันเด็กก็จะเริ่ มมีควำมสนใจต่อสิ่งต่ำง ๆ แบบเฉพำะเจำะจงมำกขึ้นและ
เด็กเริ่ มค้นพบควำมชอบของตนเอง ควำมสุขจำกกำรได้เรี ยนรู ้และกำรได้รับประสบกำรณ์จำกสิ่งใหม่ ๆ อำจ
ทำให้เด็กเริ่ มละเลยต่อวินยั และควำมรับผิดชอบที่ควรทำ และถ้ำวินยั หรื อควำมรับผิดชอบและวินยั ในตนเอง
เช่ น เด็ ก ชอบเล่น เกมส์มำก จึ งใช้เวลำว่ำงในกำรเล่มเกมส์จนหมด โดยไม่เหลือเวลำไว้สำหรับกำรทำ
กำรบ้ำนและทบทวนบทเรี ยนเลย หรื อกำรที่เด็กในปัจจุบนั ใช้เวลำไปกับกำรดูโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หรื อเดิน
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เล่นในห้ำงสรรพสินค้ำมำกเกินไป ซึ่งกำรที่เด็กขำดควำมรับผิดชอบนี้จะนำมำซึ่งปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย เช่น
กำรใช้เวลำว่ำงไม่เป็ นประโยชน์ กำรหมกมุ่น กับสิ่ งหนึ่ งมำกเกินไป จนทำให้ส่ิ งที่ สำคัญในชี วิตได้รับ
ผลกระทบ ซึ่ ง ถ้ำ ปล่ อ ยให้เ ป็ นปั ญ หำต่ อ ไป เด็ ก ก็ จ ะไม่ ส ำมำรถจัด กำรกับ ชี วิต ได้ ไม่ รู้ จ ัก จัด ลำดับ
ควำมสำคัญของสิ่ งที่ ตอ้ งทำในกำรดำเนิ นชี วิตประจ ำวัน กลำยเป็ นผูท้ ี่ ไม่มีทักษะในกำรดำเนิ นชี วิต ซึ่ ง
ผลกระทบเหล่ ำ นี้ นอกจำกจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ตัว เด็ ก โดยตรงแล้ว ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว
สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันสังคมที่เด็กเหล่ำนี้ จะเติบโตและเข้ำไปมีส่วนร่ วมในอนำคต
ดังนั้น กำรส่ งเสริ มให้เด็กมีค วำมรั บผิดชอบและมีวินัย ในตนเองจึงเป็ นเรื่ องสำคัญ ที่ ท้ งั สถำบัน
ครอบครัวและสถำบันกำรศึกษำจะต้องเข้ำมำดูแลร่ วมกัน และต้องมีแนวทำงที่สอดคล้องกัน เพื่อที่เด็กจะได้
ไม่สับสน และที่สำคัญคือถ้ำแนวทำงของทั้งสองสถำบันเป็ นแนวทำงเดียวกันเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่คงทน
เพรำะไม่ตอ้ งปรับตัวตำมสภำพของสิ่งแวดล้อมที่บำ้ นและที่โรงเรี ยน นอกจำกนั้นกำรส่งเสริ มให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบและมีวินยั ในตนเองจะต้องเน้นให้เด็กตระหนักและเห็นคุณค่ำอย่ำงแท้จริ ง กระบวนกำรส่งเสริ ม
และพัฒนำเรื่ องควำมรับผิดชอบและควำมมีวินัยในตนเองควรจะเน้นเป็ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้ แบบซึมซับ
ผ่ำนควำมเป็ นกัลยำณมิตรจำกผูท้ ี่ช่วยขัดเกลำ เพรำะเด็กจะได้ไม่เกิดควำมรู ้สึกว่ำโดนบังคับให้ทำ แต่เป็ น
กำรกระทำที่เมื่อทำแล้วจะได้ผลดี คือ มีทกั ษะในกำรดำเนิ นชีวิต ที่ดี รู ้จกั คิด รู ้จกั ทำ และรู ้จกั กำรดำเนิน
ชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดัชนีหนึ่งที่จะช่วยชี้วดั ว่ำแนวโน้มของสังคมใดสังคมหนึ่งว่ำจะเป็ นอย่ำงไรในอนำคตนั้นจะต้องดูที่
คุณภำพของเด็กและเยำวชนว่ำมีทกั ษะชีวิต ควำมรับผิดชอบและวินยั ในตนเองมำกน้อยเพียงไร สังคมใดที่
เด็กและเยำวชนมีคุณภำพ สังคมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนำได้อีกมำก เพรำะควำมเจริ ญของสังคมและ
ประเทศชำติบำ้ นเมืองนั้น รำกฐำนที่สำคัญที่สุดก็คือสังคมนั้นมีคนที่มีคุณภำพ
ดังนั้น ทำงคณะผูว้ ิจยั จึงเห็น ว่ำกำรวิจยั เพื่อหำรู ปแบบกำรส่ งเสริ มควำมรั บผิดชอบและควำมมี
ระเบียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยนมีควำมรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั ในตนเอง มำกขึ้น
และกำรที่ นัก เรี ยนมี ค วำมรั บ ผิด ชอบและมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตนเองนั้น นัก เรี ยนก็ จ ะสำมำรถด ำเนิ น
ชีวิตประจำวันและเรี ยนรู ้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
. วัตถุประสงค์กำรวิจยั
. เพื่อวิจยั และพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยน
. เพื่อพัฒนำนักเรี ยนให้มีควำมรับผิดชอบ ควบคุมตนเองได้และมีวินยั ในตนเอง
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. สมมติฐำนกำรวิจยั
นักเรี ยนที่ได้รับกำรพัฒนำโดยหลักกำรและรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินัยในตนเองจะมีควำมรับผิดชอบ สำมำรถควบคุมตนเองได้ และมีวินัยในในตนเอง
เพื่อที่จะสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
. ขอบเขตของกำรวิจยั
. ตัวแปร
- ตัวแปรตำม คือ ควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
- ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบกำรพัฒนำเรื่ องควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั
ในตนเองของนักเรี ยนทั้งที่บำ้ นและโรงเรี ยน
. กลุ่มตัวอย่ำง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ / / และ / โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำย
ประถม จำนวน คน ปี กำรศึกษำ
. ข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อมูลพฤติกรรมที่ได้จำกกลุ่มประชำกรทั้งจำกกำรสังเกต กำรตอบแบบสอบถำม ถือเป็ นข้อมูลที่
ตอบด้วยควำมตั้งใจจริ ง และตรงกับสภำพที่เป็ นจริ ง
ข้อจำกัดของกำรวิจยั
. ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรทำแบบตรวจสอบกำรดำเนิ นชีวิตของตนเองอำจมีขอ้ จำกัด เช่น นักเรี ยน
อำจไม่ตอบตำมสภำพจริ ง
. นักเรี ยนอำจแสดงพฤติกรรมที่บำ้ นและที่โรงเรี ยนไม่เหมือนกัน

. นิยำมศัพท์
. นักเรี ยน หมำยถึง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ / / และ / โรงเรี ยนสำธิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม ปี กำรศึกษำ
จำนวน คน
6.2 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรควบคุมพฤติกรรมและอำรมณ์ของ
ตนเอง โดยเกิ ด จำกสำนึ กส่ ว นตัว ซึ่ งแสดงออกในด้ำนของควำมรั บผิด ชอบ กำรทำงำนตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย กำรทำสิ่งที่ควรทำอย่ำงสม่ำเสมอแม้จะมีอุปสรรคก็ยงั คงพฤติกรรมนั้นไว้

4

. ควำมมีระเบียบวินยั ในตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรควบคุมพฤติกรรมและ
อำรมณ์ของตนเอง โดยเกิดจำกสำนึ กส่ วนตัว ซึ่งแสดงออกด้วยพฤติกรรมในด้ำนของควำมรับผิด ชอบ
ควำมเชื่ อมัน่ ในตนเอง ควำมตั้งใจจริ งควำมอดทนและควำมซื่ อ สัต ย์ แม้จ ะมีอุปสรรคก็ยงั ไม่เ ปลี่ ย น
พฤติกรรมนั้น
. กำรควบคุมตนเอง หมำยถึง กระบวนกำรที่บุคคลใช้วิธีกำรหนึ่ งวิธีกำรใด หรื อหลำยวิธี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจำกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุ คคล
นั้นเป็ นผูก้ ำหนดพฤติกรรมเป้ ำหมำยกระบวนกำรที่จะนำไปสู่ เป้ ำหมำย และควบคุมตัวแปรทั้งภำยในและ
ภำยนอกของบุคคล อันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์น้ นั ด้วยตนเอง
. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
. ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรด้ำนครุ ศำสตร์ หรื อศึกษำศำสตร์
. รู ปแบบและวิธีกำรในกำรปรับพฤติกรรมนัก เรี ยนเพื่อให้นักเรี ยนมีควำมรั บผิด ชอบ
ควบคุมตนเองได้และมีวินยั ในตนเองเพื่อสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
. ประโยชน์ในเชิงกำรนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ/พัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหรื อ กำรครุ
ศึกษำ
. รู ปแบบและวิธีกำรในกำรปรับพฤติกรรมนักเรี ยนทั้งที่บำ้ นและที่โรงเรี ยนให้มีควำม
สอดคล้อ งกัน เพื่ อ ให้นัก เรี ยนใช้ชี วิต ในกำรเรี ยนและกำรใช้ชี วิต ในครอบครั ว และสัง คมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
. กำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงครู และผูป้ กครองในเรื่ องกำรหำแนวทำงที่ จะ
ส่งเสริ มและพัฒนำนักเรี ยนและบุตรหลำนให้เป็ นผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบสำมำรถควบคุมตนเองและมีวินัยใน
ตนเอง เพื่อสร้ำงรำกฐำนในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงมัน่ คงต่อไปในอนำคต
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บทที่
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจยั
จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหลัก กำรและรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั นำเสนอเนื้ อหำสำระโดยแบ่งออกเป็ น
ตอน คือ
ตอนที่ ควำมหมำย คุณลักษณะของผูม้ ีวินยั ในตนเอง แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับควำมมีวินัยใน
ตนเอง
ตอนที่ คุณลักษณะของเด็กที่ขำดควำมรับผิดชอบ ขำดกำรควบคุมตนเองและไม่มีวินยั ในตนเอง
ตอนที่ บทบำทของครู และพ่ อ แม่ ผูป้ กครอง ในกำรแก้ปั ญ หำพฤติ ก รรมที่ เ ด็ ก ขำดควำม
รับผิดชอบ ขำดกำรควบคุมตนเองและไม่มีวินยั ในตนเอง
ตอนที่ วิธีกำรแก้ปัญหำและกำรปรับพฤติกรรมเด็กที่ขำดควำมรับผิดชอบขำดกำรควบคุ มตนเอง
และไม่มีวินัยในตนเอง โดยใช้หลักกำรเสริ มแรง หลักกำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่ อง และหลักควำมร่ วมมือ
จำกผูป้ กครอง
ตอนที่ ควำมหมำย คุณลักษณะของผูม้ ีวินยั ในตนเอง แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับ ควำมมีวินยั ใน
ตนเองและกำรควบคุมตนเอง
นิ ดดำ หงส์วิวฒั น์ ( ) กล่ำวว่ำ วินัยสร้ำงควำมรับผิดชอบ คนที่มีวินัยเท่ำนั้นจึงจะเป็ นผูม้ ี
ควำมรั บผิด ชอบ คนที่ รั บผิด ชอบเท่ ำนั้น จึ งจะเป็ นผูก้ ล้ำเผชิ ญ กับอุปสรรคและใช้สติ ปัญ ญำไตร่ ต รอง
แก้ปัญหำเพื่อให้บรรลุควำมรับผิดชอบ เด็ก ๆ ในทุกวันนี้ ไม่ค่อยรับผิดชอบตนเอง เด็กจะรู ้สึกว่ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวกับตัวเด็กทั้งหมดเป็ นควำมรับผิดชอบของพ่อแม่ อันที่จริ งแล้ว กำรที่เด็กจะมีควำมรับผิดชอบได้ดีน้ ัน
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อำจำรย์ จะต้องช่ ว ยกันฝึ กฝน ซึ่ งกำรฝึ กฝนไม่ใช่ ก ำรเคี่ยวเข็ญ ควรเป็ นกำรปรับ
พฤติกรรมของเด็กให้เรี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และสร้ำงควำมชำนำญในกำรรู ้จกั รับผิดชอบตนเองขึ้นมำได้ ดังนั้นผู ้
เป็ นพ่อแม่จะต้องเปิ ดโอกำสให้ลูกรับผิดชอบตนเองในทุกกรณี ที่มีโอกำสเด็กจะฝึ กกำรรับผิดชอบตนเองไป
ในเวลำเดียวกัน
จีนอตต์ ( ) กล่ำวว่ำ ทำอย่ำงไรจึงจะให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ จำกจิตสำนึกของตนเอง แทนที่
จะทำตำมคำสัง่ “เรำไม่สำมำรถยัดเยียดควำมรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับเด็กได้
ควำมสำนึกในหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบต้องเกิดมำจำกตัวเขำเอง ซึ่งควำมสำนึ กดังกล่ำวเป็ น
ผลมำจำกกำรปลูกฝังค่ำนิ ยม
ภำยในบ้ำนและภำยในสังคมของเขำ”
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ควำมหมำยของควำมมีวินยั ในตนเอง
คำร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good 1973:525) ได้กล่ำวถึง วินยั ในตนเองว่ำ หมำยถึง กำรบังคับควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลไม่ใช่กำรบังคับโดยใช้อำนำจภำยนอก หำกหมำยถึงบังคับโดยใช้อำนำจภำยในของ
บุ ค คลนั่นเองและเป็ นอำนำจอันเกิดจำกกำรเรี ยนรู ้ หรื อยอมรั บในคุณ ค่ำอันใดอัน หนึ่ ง ซึ่ งทำให้บุคคล
สำมำรถบังคับพฤติกรรมของตนเองได้
วินเซนต์ (Vincent 1961: - อ้ำงถึงในลัดดำวรรณ ณ ระนอง
:11) กล่ำวว่ำ วินัยในตนเอง
หมำยถึง กำรที่บุคคลไม่กระทำใด ๆ อันเป็ นผลให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่ตนในอนำคตหรื อกำรไม่เข้ำไปยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวและสิ ทธิของผูอ้ ื่น รวมทั้งหมำยถึง กำรที่บุคคลนั้นกระทำสิ่ งที่ตนไม่อยำกทำ แต่กำร
กระทำนั้นช่วยให้ควำมต้องกำรและสิ ทธิของบุคคลอื่น ๆ ได้รับกำรตอบสนอง หรื อกระทำสิ่งอันเป็ นผลให้
ผูน้ ้ นั ประสบควำมสำเร็ จในอนำคต
อิงลิช และ อิงลิช (English and English 1958:487) ให้ควำมหมำยของควำมมีวินยั ในตนเองว่ำ เป็ น
ลักษณะของกำรนำตนเองควบคุม หรื อบังคับตนเอง โดยอำศัยแรงจูงใจที่สัมพันธ์กบั อุดมคติที่บุคคลสร้ำง
ขึ้นสำหรับตนเอง หรื อเป็ นกำรควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็ นไปตำมควำมตั้งใจ
วอล์คเกอร์ และเชีย (Walker & Shea 1991:9-10 อ้ำงใน ปิ ยวรรณ พันธุ์มงคล
:19) กำรมีวินยั
ในตนเอง (Self-discipline) เป็ นกำรกำหนดพฤติกรรมด้วยตัวเอง โดยกำรควบคุมตนเองนั้นจะเป็ นไปตำม
พัฒ นำกำรของมนุ ษ ย์ กำรเรี ยนรู ้ ก ำรมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) ของนัก เรี ย นนั้น ครู จ ะต้องเป็ น
แบบอย่ำงในกำรควบคุมพฤติกรรมให้แก่เด็ก วินยั ควรเป็ นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิในกำรตัดสินใจร่ วมกันไม่ใช่มำ
จำกผูท้ ี่มีอำนำจเหนือกว่ำ
มลิวลั ย์ ลับไพรี ( ) ได้สรุ ปคำว่ำ วินัยลงในบทควำมเรื่ อง วินัยของเด็กสำธิต ไว้ ลักษณะ คือ
วินยั ในตนเอง และวินยั เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมล้อม
กำรควบคุมตนเอง (Self Control) Charles H. Wolfgang (1986) ได้กล่ำวถึง จุดมุ่งหมำยของควำมมี
วินยั สำหรับนักเรี ยนเพื่อก่อให้นกั เรี ยนมี (Self Control) กำรควบคุมตนเอง คุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้
ประสบควำมสำเร็ จว่ำ กำรปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้นักเรี ยนมีพฒั นำกำรและมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็ น
ระหว่ำงครู กบั นักเรี ยน เช่ น กำรให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมแสดงควำมคิ ดเห็ นร่ วมกับอำจำรย์เกี่ยวกับกำร
กำหนดข้อปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน ดังนี้
. กำรควบคุมตนเองของนักเรี ยนเกิดจำกกำรให้แรงเสริ มจำกครู และเป็ นควำมคุน้ เคยของนักเรี ยน
ในโอกำสต่อไป
. กำรให้ควำมรู ้เป็ นกำรให้ แรงเสริ ม เพื่อกำรสร้ำงวินัยในตนเองโดยใช้เวลำในช่ว ง Classroom
meeting หรื อ ช่วง Home room
3. กำรควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยครู ควบคุมอยูห่ ่ำง ๆ ก็เป็ นกำรเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนำ Self
Control ได้ โดยตนเองได้ในที่สุด
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ตำมลำพัง

. กำรให้กำลังใจเป็ นกำรเสริ มให้นกั เรี ยนมี Self Control และนำไปสู่ Self discipline ให้อยูค่ นเดียว

. กำร isolation หรื อพักกำรเรี ยน สัปดำห์เป็ นกำรคุมพฤติกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนปรับพฤติกรรมให้
ดีข้ ึนเมื่อกลับมำเรี ยนอีกครั้งหนึ่ง
ตอนที่ คุณลักษณะของเด็กที่ขำดควำมรับผิดชอบ ขำดกำรควบคุมตนเองและไม่มีวินยั ในตนเอง
เด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นมีอยู่แทบทุกโรงเรี ยน แต่อำจต่ำงกันเฉพำะปริ มำณ บำงโรงเรี ยนมี
เด็กเหล่ำนี้ มำก บำงโรงเรี ยนก็มีนอ้ ย บำงคนมีพฤติกรรมที่รุนแรง บำงคนไม่รุนแรง นักกำรศึกษำหลำยคน
ได้พยำยำมรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมไว้ดงั นี้
มำร์ เตนส์ (Martens.1994) ประมำณว่ำ จำนวนเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมและปัญหำทำงอำรมณ์
ในขั้นรุ นแรง มีประมำณ . % ของเด็กทั้งหมดที่มีอำยุอยูใ่ นวัยเรี ยน
โรเจอร์ ส (Rogers.1942) สำรวจพบว่ำโรงเรี ยนประถมศึกษำในสหรัฐอเมริ กำ มีเด็กที่มี ปัญหำทำง
พฤติกรรมอยูถ่ ึง % เป็ นเด็กนักเรี ยนชำย % เป็ นเด็กนักเรี ยนหญิง % พฤติกรรมอยูใ่ นขั้นไม่รุนแรงไป
จนกระทัง่ ถึงรุ นแรงมำก
อุลล์แมนน์ (Ullmann.1952) สรุ ปว่ำ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษำทัว่ ไปมีเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมอยู่
ประมำณ %
สำหรับโรงเรี ยนในประเทศไทยนั้น จำนวนเด็กเหล่ำนี้ไม่เป็ นที่ทรำบแน่นอน บำงโรงเรี ยนก็มีมำก
บำงโรงเรี ย นก็มีน้อย ขึ้ น อยู่ก ับสภำพของชุ มชน ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูป้ กครอง และมำตรฐำนของ
โรงเรี ยนเป็ นสำคัญ
ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่พึงปรำรถนำ สรุ ปได้ดงั นี้
. ก่อควำมวุ่นวำย ก่อปัญหำ เช่น โหดร้ำย ก้ำวร้ำว ลักขโมย
. เกียจคร้ำน ไม่ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย ไม่ทำกำรบ้ำน เหลวไหล ไม่เอำงำน
3. มีควำมวิตกกังวล หวำดกลัว ไม่มีควำมกล้ำ หวำดกลัวอย่ำงไม่มีเหตุผล ประหม่ำ
หวำดผวำ พูดผิดปกติ ไม่กล้ำสูห้ น้ำ ถดถอย ปลีกตัวออกจำกสังคม
4. มีปัญหำทำงกำย เช่น ท้องผูกบ่อย ๆ ปวดหัวบ่อย ๆ เบื่ออำหำร เหนื่อยง่ำย
นอนไม่หลับ
5.ไม่อยูน่ ิ่งเฉย เคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ
เด็กบำงคนอำจจะมีเพียงลักษณะเดียวของลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น หรื อหลำยลักษณะก็ ได้แต่ ไม่
จำเป็ นต้องมีครบทุกลักษณะดังกล่ำว ลักษณะที่เห็นได้ชดั และเห็น ได้บ่อย ๆ ในโรงเรี ยน ได้แก่ กำร
ก้ำวร้ำว อำจจะเป็ นกำรก้ำวร้ำวต่อครู อำจำรย์หรื อต่อเพื่อน กำรหำเรื่ องชกต่อยกัน เกเร หนี โรงเรี ยน กล่ำว
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วำจำหยำบคำย ไม่ชอบทำงำนที่ได้รับมอบหมำยผลกำรเรี ยนต่ำ ชอบหำเรื่ องทะเลำะวิวำท ยกพวกเข้ำทำ
ร้ำยร่ ำงกำยซึ่งกันและกันในที่สำธำรณะก็มีอยู่เนือง ๆ สร้ำงควำมปวดหัวให้แก่ครู ตำรวจ และเป็ นกำรก่อ
ควำมวุ่นวำยให้แก่สงั คม
สำเหตุของพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำ
Charles H. Wolfgang (1986) ได้สรุ ปว่ำเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นอำจจะมีสำเหตุเนื่องมำจำก
สำเหตุ หลำยประกำร แต่ ก ำรวินิ จ ฉัย หำสำเหตุ ข องพฤติ กรรมนั้น เป็ นเรื่ องที่ ค่ อนข้ำงจะสลับซับซ้อน
พฤติกรรมอย่ำงหนึ่ งอำจจะเนื่ องมำจำกสำเหตุอย่ำงหนึ่ ง หรื อหลำยสำเหตุก็ได้ บุคคลคนเดียวกันอำจจะ
แสดงพฤติกรรมออกมำหลำยอย่ำงและย่อมจะต้องเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำรดังนั้น กำรวินิจฉัยหำสำเหตุ
ของพฤติกรรมควรจะกระทำด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์แบ่งออกได้ดงั นี้
. พันธุกรรม ปัญหำทำงพฤติกรรมจะมีสำเหตุ เนื่องมำจำกกรรมพันธุม์ ำกน้อยเพียงใดนั้น ยังเป็ น
ปัญหำที่นกั พฤติกรรมศำสตร์กำลังถกเถียงกันอยู่ และยังไม่สำมำรถชี้ขำดลงไปได้เนื่ องจำกมีองค์ประกอบ
อื่น ๆ เกี่ยวข้องด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมกรรมพันธุ์น้ นั มีควำมสำคัญต่อกำรสำมำรถพัฒนำกำรและกำรปฏิบตั ิ
ตนบำงประกำรของบุคคล ระดับสติปัญญำเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่นักวิทยำศำสตร์ เชื่อว่ำสำมำรถถ่ำยทอดได้โดย
ทำงพฤติกรรม แต่ท้ งั นี้ สิ่งแวดล้อมก็มีบทบำทสำคัญมำกในกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำของบุ ค คล
ตัวอย่ำง เช่น ถ้ำเรำวัดควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของเด็กเมื่ออำยุ ขวบ และวัดอีกครั้งเมื่ออำยุ ขวบ
อำจจะพบว่ำระดับสติปัญญำของเด็กเปลี่ยนแปลงไป บทบำทของพันธุก์ รรมที่มีต่อพฤติกรรมจะเห็นได้ชดั
ในเรื่ องพัฒนำกำรทำงร่ ำงกำย เด็กที่มีร่ำงเล็กและไม่แข็งแรงอันเนื่องมำจำกบิดำหรื อมำรดำที่มีรูปร่ ำงเตี้ย
มักจะเป็ นคนเก็บตัว และไม่ชอบร่ วมกิจกรรมที่ตอ้ งใช้แรงกำย ยังไม่มีหลักฐำนกำรวิจ ัยที่พอจะยืนยันได้ว่ำ
กำรเกเร ควำมเป็ นอันธพำล หรื อลักษณะทำงพฤติกรรมอันไม่พึงปรำรถนำอื่น ๆ เป็ นลักษณะที่ถ่ำยทอดได้
โดยทำงกรรมพันธุ์ แต่ นัก วิทยำศำสตร์ ยืนยัน ว่ำลักษณะบำงประกำร เช่ น ระดับสติ ปัญญำและอำรมณ์
สำมำรถถ่ำยทอดได้โดยทำงกรรมพันธุ์
. สำรเคมีในร่ ำงกำย ควำมไม่สมดุลของสำรเคมีในร่ ำงกำยมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพ และ
พฤติ ก รรมบำงอย่ำง ในทำนองเดี ยวกันกำรเจ็บป่ วยอย่ำงหนักหรื อกำรได้รั บอุบตั ิ เหตุ ทำให้พฤติ กรรม
บำงอย่ำงของคนเปลี่ยนไปได้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อุบตั ิเหตุที่ทำให้สมองและระบบประสำทกระทบกระเทื อน
เด็กบำงคนที่ มีพฤติกรรมไปในทำงก้ำวร้ ำวอย่ำงน่ ำกลัว หรื อมีพฤติกรรมไปในทำงด้ำนโหดร้ำยทำรุ ณ
อำจจะเนื่ องมำจำกสมองพิกำรหรื อระบบประสำทได้รับควำมกระทบกระเทือนอย่ำงรุ นแรงหลังจำกได้รับ
อุบตั ิเหตุ ควำมพิกำรทำงสมอง ควำมไม่สมดุลของสำรเคมีในร่ ำงกำย ซึ่งทำให้เกิดควำมผิดปกติในด้ำน
ควำมคิด กำรรับรู ้ และด้ำนอำรมณ์ นักพฤติกรรมศำสตร์ ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ำเด็กที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมใน
โรงเรี ย นนั้น มีเป็ นจ ำนวนไม่น้อยที่ มีสำเหตุ จ ำกควำมผิด ปกติ ข องระบบประสำทควำมผิด ปกติ น้ ี จะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู ้ ควำมสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และบุคลิกภำพของเด็ก
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. สภำพทำงครอบครั ว ครอบครั ว มีบทบำทสำคัญต่ อพฤติ ก รรมของเด็ ก มำก เด็ ก ที่ มำจำก
ครอบครัวที่ยำกจน อำจขโมยของของคนอื่น เนื่องจำกบิดำมำรดำไม่สำมำรถจะจัดหำมำให้ได้ เด็กที่มำจำก
ครอบครัวที่บิดำมำรดำหย่ำร้ำงกันหรื อแยกกันอยู่ อำจจะขำดควำมอบอุ่น รู ้สึกว้ำเหว่ขำดที่พ่ ึงอันมีผลต่อ
ปัญญำทำงอำรมณ์โดยตรง และทำให้ผลกำรเรี ยนต่ำ กำรอบรมเลี้ยงดูก็มีควำมสำคัญต่อพฤติกรรมของเด็ก
มำ เด็กที่มำจำกครอบครัวที่บิดำมำรดำตำมใจ และประคบประหงมจนเกินไป อำจกลำยเป็ นคนที่ทำอะไร
เองไม่เป็ น ต้องพึ่งอำศัยและขอควำมช่ วยเหลือจำกผูอ้ ื่ น อยู่เสมอ เด็ ก ที่ มำจำกครอบครัว ที่บิดำมำรดำมี
อำรมณ์ร้ำย ซึ่งอำจจะแสดงออกมำในลักษณะของกำรฉุนเฉี ยวทำงอำรมณ์ โกรธจัด ก้ำวร้ำว ด่ำทอต่ำง ๆ
นำนำ อำจจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมไปในทำนองเดียวกัน นอกจำกนี้ ยงั มีปัญหำอื่น ๆ เกี่ยวกับครอบครัวอีก
มำกมำย เช่น กำรทะเลำะวิวำทกันของบิดำมำรดำ หรื อสมำชิกคนสำคัญอื่น ๆ ในครอบครัว กำรแข่งขันชิง
ดีชิงเด่นกันระหว่ำงพี่น้อง กำรให้ควำมรักแก่ลูกทุกคนไม่เท่ำกัน บิดำมำรดำขำดกำรดูแลเอำใจใส่ ต่อลูก
อย่ำงเพียงพอ เป็ นต้น ปั ญหำเหล่ำนี้ ลว้ นมีผลอัน สำคัญต่อพฤติกรรมของเด็กครู ควรมีบทบำทในกำรให้
คำแนะนำแก่เด็กและผูป้ กครองในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวเท่ำที่จะทำได้ ปัญหำบำงอย่ำงก็เป็ นปัญหำใหญ่และ
สลับซับซ้อน ผูป้ กครองของเด็กจะร่ วมมือกับหลำยฝ่ ำยในกำรหำทำงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
. สภำพทำงสังคมและสิ่ งแวดล้อ ม สังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของเด็กมำก เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ เด็กที่เกิดและเจริ ญเติบโตขึ้นมำในสังคมชนบท เป็ นเด็กที่สร้ำง
ปั ญหำให้แก่สังคมน้อยกว่ำเด็กที่เกิดและเติบโตขึ้นมำในสังคมตำมเมืองใหญ่ ๆ ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ
สภำพแวดล้อมในชนบท ไม่มีสิ่งปลูกใจยัว่ ยุให้เด็กเสี ยคนได้ง่ำย ประกอบกับสังคมในชนบทเต็มไปด้วย
ควำมเป็ นกันเอง ประชำชนมีอธั ยำศัยไมตรี อนั ดีต่อกัน มีควำมโอบอ้อมอำรี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน เมื่อมี
เด็กประพฤติผดิ ก็ช่วยกันว่ำกล่ำวตักเตือนและสัง่ สอนอยู่เสมอ ตรงข้ำมกับสังคมในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีส่ิงยัว่ ยุ
มำกมำย กำรดำรงชีพต้องอำศัยเงินเป็ นสำคัญ ถ้ำขำดเงินเพียงอย่ำงเดียวควำมเป็ นอยูใ่ นครอบครัวก็ปั่นป่ วน
ไปหมด และเมื่อไม่มีเงินเพียงพอทุกคนก็ย่อมหำทำงดิ้นรนเพื่อเอำตัวรอด ทำให้บำงคนประพฤติตนไป
ในทำงมิดีมิชอบได้ง่ำย ในปั จจุบนั ชำวชนบทเป็ นจำนวนมำกได้อพยพเข้ำมำทำงำนในเมืองเพื่อหำงำนทำ
หรื อเพื่อเรี ยนต่อ เมื่อมำพบกับสภำพควำมเป็ นอยูแ่ บบในเมือง ซึ่งมีลกั ษณะที่แตกต่ำงไปจำกควำมเป็ นอยูท่ ี่
ตนเคยชินในชนบท อำจจะปรับตัวให้เข้ำกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ไม่ได้ทำให้เกิดควำมคับข้องใจและอำจจะก่อ
ปั ญหำขึ้นในสังคมได้ เด็กที่อำศัยอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ ไม่ดี เช่น อยู่ในชุมชนแออัดที่มีเพื่อนบ้ำนเป็ นเด็ก
เกเร อันธพำล ค้ำของผิดกฎหมำย อำจจะชักจูงให้เด็กมีพฤติกรรมไปในทำงที่ไม่ถูกไม่ควรได้
. ควำมต้องกำรของบุ ค คล ควำมต้องกำรของบุ คคลมีผลต่ อพฤติก รรมของบุ ค คลผูน้ ้ ันควำม
ต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์มีอยู่ อย่ำง คือ ควำมต้องกำรอำหำร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ ำศัย และยำรักษำโรค
แต่นักจิตวิทยำสมัยใหม่ได้ผนวกเอำควำมต้องกำรทำงเพศ (Sexual needs) เข้ำไว้ในควำมต้องกำรพื้นฐำน
ของมนุษย์ดว้ ยเป็ นควำมต้องกำรพื้นฐำนอย่ำงที่ มนุษย์ทุกคนเมื่ออยูใ่ นวัยอันควรย่อมมีควำมต้องกำรทำง
เพศและจะขำดเสียมิได้ เช่นเดียวกับควำมต้องกำรทำงอำหำร บำงคนก็สำมำรถสนองควำมต้องกำรทำงเพศ

10

ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง บำงคนก็ไม่สำมำรถสนองควำมต้องกำรทำงเพศได้ก็หำทำงออกไปในทำงผิด
กฎหมำย เช่น กำรฉุดคร่ ำ ข่มขืน เป็ นต้น
ยิ่งไปกว่ำนั้นควำมต้องกำรของมนุษย์แต่ละคนมีไม่เท่ำกัน บำงคนมีควำมโลภมำก บำงคนก็โลภ
น้อย เช่น ในเรื่ องที่อยูอ่ ำศัยบำงคนต้องกำรบ้ำนหลังเล็ก ๆ พออยูไ่ ด้ บำงคนต้องกำรคฤหำสน์หลังใหญ่ ๆ
มีเครื่ องตกแต่งหรู หรำฟุ่ มเฟื อย เมื่อคนมีควำมต้องกำรก็พยำยำมทุกวิถีทำงในกำรที่จะให้ได้มำซึ่งสิ่ งนั้น
อำจจะกระทำในสิ่งที่มิถูกต้องก็ได้
นอกจำกควำมต้องกำรพื้นฐำนที่กล่ำวมำแล้ว มนุ ษย์เรำต้องกำรสิ่ งอื่นอีก เช่น ต้องกำรควำมรัก
ต้องกำรกำรยอมรับในสังคม กำรมีหน้ำมีตำเป็ นที่นับถือของคนทัว่ ไป เด็กนักเรี ยนก็เช่นเดียวกันทุกคน
ต้องกำรควำมรักจำกครู ต้องกำรยอมรับจำกเพื่อน เด็กที่ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อน อำจจะแสดงออกใน
รู ปพฤติกรรมหลำยแบบเพื่อให้เป็ นจุดเด่น และได้รับควำมสนใจจำกครู และเพื่อนนักเรี ยนอื่น ๆ บำงครั้งก็มี
พฤติกรรมไปในทำงที่ไม่เป็ นที่ยอมรับ ขัดกับสังคม เด็กบำงคนที่ไม่มีปมเด่ นในทำงกำรเรี ยนอำจจะหำเรื่ อง
กับเพื่อนชอบทะเลำะวิวำท ชกต่อย ก้ำวร้ำว ส่ งเสี ยงดังเป็ นที่น่ำรำคำญเพียงเพื่อให้คนอื่นสนใจตน และ
ยอมรับตนเท่ำนั้น พฤติกรรมทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ รวมทั้งพฤติกรรมอื่นที่มีลกั ษณะคล้ำยกันนี้ เกิดจำกควำม
ต้องกำรของแต่ละบุคคล
ควำมรุ นแรงของพฤติกรรม
พฤติ ก รรมที่เป็ นปั ญ หำนั้น มีค วำมรุ นแรงหลำยระดับ อุมำพร ตรั งสมบัติ ( ) ได้จดั ควำม
รุ นแรงของพฤติกรรมไว้ ดังนี้
. กำรก้ำวร้ำวด้วยวำจำที่ไม่รุนแรง เมื่อเด็กผิดหวัง เด็กอำจกล่ำวคำหยำบบ่นพึมพำแสดงอำกำรไม่
พอใจ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง และอำจสิ้นสุดลงภำยในเวลำอันสั้น
. กำรก้ำวร้ำวด้วยวำจำที่รุนแรง เป็ นกำรกล่ำวคำหยำบคำบและกล่ำวด้วยเสียงอันดังแสดงออกซึ่ง
ควำมโกรธ หลังจำกนั้นก็เป็ นกำรเผชิญหน้ำกันของทั้งสองฝ่ ำยและกำรก้ำวร้ำวมักจะไม่สิ้นสุดเพียงแค่น้ นั
ตอนที่ บทบำทของครู และพ่อแม่ ผูป้ กครอง ในกำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรมที่เด็กขำดควำม รับผิดชอบ ขำด
กำรควบคุมตนเองและไม่มีวินยั ในตนเอง
. บทบำทของครู เบื้องต้นในกำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรมของนักเรี ยน
ในกำรปฏิบัติ ต่ อเด็ก ที่ มีปัญ หำทำงพฤติ ก รรมนั้น ครู มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรช่ ว ยแก้ไข
พฤติกรรมของเด็ก ถ้ำครู ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง อำจจะยิ่งเป็ นกำรส่ งเสริ มให้เด็กมีพฤติกรรมที่เลวร้ำยยิ่งขึ้นใน
กำรปฏิบัติต่ อเด็กนั้น ครู ค วรเป็ นครู ช่ำงสังเกต และควรมีควำมรู ้ เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กพอสมควร
พฤติกรรมบำงอย่ำงของเด็กที่ครู เห็นว่ำเป็ นพฤติกรรมของคนปกติ ควำมจริ งแล้วอำจจะไม่ใช่พฤติกรรม
ปกติก็ได้ เช่น เด็กบำงคนเป็ นคนขรึ ม ไม่ค่อยพูด ครู สัง่ ให้ทำอะไรก็ทำตำม ไม่สร้ำงปั ญหำอะไรในชั้น
เรี ยนเลยเงียบเรี ยบร้อย แต่ไม่ร่ำเริ ง ครู บำงคนอำจจะเห็นว่ำเด็กคนนี้ เป็ นเด็กดี ปกครองง่ำยและไม่มีปัญหำ
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ทำงพฤติกรรมแต่อย่ำงใด ควำมจริ งแล้วเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่น่ำสงสัย เพรำะคนปกติน้ นั ย่อมมีควำมร่ ำเริ ง
เบิกบำนไม่มำกก็น้อย กำรมีพฤติกรรมที่เงียบขรึ มนั้น อำจจะมีอะไรอยู่เบื้องต้นที่เป็ นสำเหตุทำให้เด็ก มี
พฤติกรรมเช่นนั้น
นอกจำกมีควำมรู ้ในทำงจิตวิทยำโดยเฉพำะในเรื่ องพฤติกรรมแล้ว ครู ควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสังคม
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของสังคม และของโรงเรี ยนด้วย ครู จะต้องดูแลให้เด็กประพฤติปฏิบตั ิตำม
กฎ และระเบี ย บต่ ำง ๆ ของโรงเรี ย น เมื่อครู ออกไปสอนนัก เรี ย นจริ ง ๆ นั้น ห้องเรี ย นนั่น แหละเป็ น
ห้องทดลองที่ ดี ซึ่ งครู จ ะใช้ทดลองทฤษฎี ต่ ำง ๆ เท่ ำที่ จ ะเป็ นไปได้เพื่อหำประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่ น ดังนั้น ครู จึงควรนำทฤษฎีกำรเรี ยนกำรสอน ทฤษฎีทำงกำรเรี ยนรู ้ และทฤษฏีทำง
จิตวิทยำไปใช้อย่ำงเป็ นประโยชน์ และมีประสิ ทธิภำพ ครู จึงควรรู ้ว่ำเมื่อใดจะใช้ทฤษฎีใด และจะเห็นว่ำ
ทฤษฎีบำงอย่ำงที่เคยเรี ยนมำ อำจจะไม่สำมำรถนำมำใช้ในชีวิตจริ ง ๆ ได้ ถ้ำไม่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้
อย่ำงถูกต้อง
ข้อสำคัญอีกประกำรหนึ่ ง คือ ครู จะต้องรู ้จกั ขีดจำกัดของควำมสำมำรถ และควำมรับผิดชอบของ
ตนเอง ปัญหำทำงพฤติกรรมบำงอย่ำงของเด็กครู อำจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัญหำบำงอย่ำงอำจจะเกิน
ควำมสำมำรถของครู โดยเฉพำะปัญหำที่มิได้เกิดขึ้นที่โรงเรี ยน ปั ญหำบำงอย่ำงมีสำเหตุมำจำกครอบครัว
ทำงบ้ำนของเด็ก และสภำพแวดล้อมใกล้บ้ำนเด็ก ต้นเหตุเกิดจำกบ้ำน แต่เด็กมำแสดงพฤติกรรมออกที่
โรงเรี ยน ถ้ำมีปัญหำเช่นนี้ เกิดขึ้น ครู ตอ้ งดูควำมสำมำรถของตนเองว่ำจะสำมำรถแก้ปัญหำได้หรื อไม่ กำร
แก้ปัญหำคงไม่ได้ผล ถ้ำไม่ได้รับควำมร่ วมมือจำกผูป้ กครอง และเพื่อนบ้ำนของเด็กปัญหำเช่นนี้ อำจจะเกิน
ควำมสำมำรถของครู จึงจำเป็ นต้องแจ้งให้ผปู ้ กครองทรำบ เพื่อนำเด็กไปรับบริ กำรจำกศูนย์สุขวิทยำจิต
หรื อศูนย์สุขภำพจิตที่อยูใ่ กล้บำ้ น ถ้ำปัญหำรุ นแรง จนกระทัง่ เป็ นกำรกระทำที่ผดิ กฎหมำย อำจจะต้องนำส่ง
สถำนพินิ จ คุ ้มครองเด็ก หรื อหน่ ว ยงำนของทำงรำชกำรที่ รับผิดชอบ อย่ำงไรก็ต ำม ในขั้น ต้น ครู ตอ้ ง
พยำยำมแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ เท่ำที่จะทำได้ เมื่อสุ ดวิสัยไม่สำมำรถจะแก้ไขต่อไปได้แล้วจึงขอควำมร่ วมมือ
จำกบุคคลอื่นต่อไป
ครู ตอ้ งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรี ยนเด็กต้องเข้ำใจว่ำตนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไรจึงจะเรี ยน
ได้กำรปรับปรุ งด้ำนกำรเรี ยนขอเด็ก ๆ โดยกำรให้กำลังใจ
- กำรดำเนิ นกิจกรรมกำรสอนของครู ถ้ำครู สอนหรื อทำกิจกรรมที่ยำวนำนเกินไป (ช้ำมำก) จะทำ
ให้เด็กเบื่อ
- แต่ถำ้ ครู รีบร้อนใช้เวลำกำรดำเนินกำรสอนหรื อกิจกรรมเร็ วเกินไป เด็กจะมีปัญหำไม่เข้ำใจสิ่ งที่
ครู สอน
- กำรย้ำยที่นงั่ ของนักเรี ยน ครู ตอ้ งเลือกอย่ำงระมัดระวัง (ดูควำมเหมำะสม) ว่ำเด็กคนใดควรจะไป
นัง่ ใกล้กนั เพื่อกำรทำงำนร่ วมกัน
- เด็กที่มีปัญหำขณะทำงำน ครู ให้ยกมือขึ้นบอกแล้ว ครู จะไปทำกำรช่วยเหลือทันที หรื อแยกตัว
เด็กออกมำสอนแนะนำเป็ นพิเศษ
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มีผลสัมฤทธิ์ (สำเร็ จ) ไม่เพียงแต่รู้ว่ำจะสอนอะไรเท่ำนั้น เรื่ องรำวที่เด็กจะเข้ำใจได้ดี ครู ขยำยควำม
ในเนื้อหำให้ชดั เจน รู ปแบบกำรสอนนั้นจะประสบควำมสำเร็ จ เมื่อเด็กทำงำนกลุ่ม ครู ตอ้ งตำมดูงำนของ
เด็กแต่ละคน ครู ตอ้ งเลือกรู ปแบบว่ำจะเป็ นอย่ำงไร ครู ตอ้ งจดบันทึกกำรทำงำนของเด็ก ดูควำมถูกผิดของ
ผลงำน เมื่อเด็กทำงำนเสร็ จ ครู ควรพูดถึงกำรทำงำน ควำมถูกต้องของงำน
กำรแก้ปัญหำพฤติกรรม
- นักเรี ยนเป็ นผูช้ ่วยของครู เป็ นกำรให้รำงวัลและเป็ นแรงจูงใจให้เด็กทุกคนมีโอกำสเช่นนี้ ดว้ ย เช่น
ขณะเรี ยนและขณะทำงำนในชั้นเรี ยน ทำแบบระดมกำลัง ทำให้เป็ นสิ่งที่ทำเป็ นประจำ ช่วยนักเรี ยนดูแลชั้น
เรี ยน (ดูร่วมกัน)
- กำรแก้ปัญหำ โดยแบ่งควำมรับผิดชอบจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู ้เวลำ
- ภำวะจัดที่ นัง่ ของนักเรี ยนให้มีผลต่อกำรเรี ยนกำรทำงำนของเด็ก ครู ตอ้ งคำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลด้วย
- ระเบียบวินยั เป็ นหัวใจสำคัญของแต่ละห้องเรี ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เป็ นที่ยอมรับ เช่น
- ก้ำวร้ำว
- ขำดศีลธรรม คุณธรรม ขโมย โกง
- ไม่เชื่อฟัง ท้ำทำย และต่อต้ำน
- รบกวนชั้น คุยกันในขณะเรี ยน (ไม่ต้งั ใจ)
- นัง่ เหม่อลอย
- ไม่ถอนหญ้ำ
- ทิ้งขยะลงถัง
- ไม่ขว้ำงอิฐหรื อหิน
- ไม่ปีนกำแพง
- เล่นกับเพื่อนอย่ำงเป็ นมิตร
- เก็บมือและเท้ำไม่ระรำนใคร
- อยูใ่ นสนำมเด็กเล็ก ๆ
- ครู ตอ้ งศึกษำพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
- นักเรี ยนต้องไม่รบกวนครู ผสู ้ อน
- ครู ตอ้ งใช้แรงเสริ มเพื่อให้เด็ก ๆ ประพฤติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมำะสม
- ครู ควรใช้กำรให้คำชมมำกกว่ำกำรตำหนิ ควรหลีกเลี่ยงทำงลบ (ประชด) เมื่อได้คำชม

13

- รำยงำนผลกำรเรี ยนดีให้ผปู ้ กครองรับทรำบ
- ส่งจดหมำยถึงผูป้ กครอง เพื่อรำยงำนเกี่ยวกับกำรงำนที่นกั เรี ยนทำ
- กำรประนีประนอม
- ให้ประกำศนียบัตร หรื อ สติ๊กเกอร์
- ครู ไม่ใช้วิธีปำชอล์ค ใส่ นัก เรี ยน เพื่อไม่ให้เกิ ด ปั ญหำขณะกำรสอนด ำเนิ นอยู่ ครู ต ้องเตรี ยม
อุปกรณ์กำรสอนให้พร้อม
. บทบำทของพ่อแม่ ผูป้ กครอง ที่มีต่อกำรสร้ำงวินยั ให้ลูก
อุมำพร ตรังสมบัติ ( ) กล่ำวว่ำ ในกำรสอนวินยั และควำมรับผิดชอบพ่อแม่ตอ้ งเด็ดขำดและใจ
แข็งไม่ควรรักและสงสำรลูกแบบผิด ๆ เพรำะจะเป็ นกำรทำลำยเด็กพ่อแม่ควรใจแข็งพอที่จะให้ลูกเรี ยนรู ้จำก
กำรกระทำของเขำเองควรหัดให้ลูกคิดเอง พ่อแม่ไม่ควรใช้อำรมณ์และกำหนดโทษ โดยใช้ควำมคิดของพ่อ
แม่เป็ นหลัก แต่ควรสอนให้ลูกรู ้ผลแห่ งกำรกระทำของตนเองอย่ำ งสงบและมีเหตุผล ให้ลูกได้วิเครำะห์
และรู ้จกั คิดด้วยตนเองว่ำตนทำอะไรผิด และควรจะแสดงควำมรับผิดชอบอย่ำงไร โดยที่พ่อแม่ไม่คิดแทน
ลูกควรให้ลูกหัดหำวิธีแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรกระทำของตนให้ได้ เพื่อลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ให้
ลูกมีทกั ษะกำรแก้ปัญหำ (Problem – Solving Skill)
เมื่อลูกมีพฤติกรรมเชิงลบ (พฤตกรรมอันไม่พึงประสงค์) พ่อแม่ควรให้ขอ้ คิดเห็นแก่ลูก ๆ เช่น บอก
ว่ำคุณไม่พอใจและไม่ตอ้ งกำรให้ลูกทำ พร้อมทั้งชี้ให้ลูกเห็นว่ำพฤติกรรมที่เขำทำนั้นไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม
เพรำะอะไร แต่ไม่ควรจะตำหนิให้ลูกอำย และทุกครั้งเมื่อลูกประพฤติตนดีพ่อแม่ก็ควรจะให้ควำมเห็นว่ำสิ่ง
ที่ลูกได้ทำนั้นถูกต้องแล้ว และเพรำะอะไร กำรให้คำชมเป็ นกำรกระตุน้ ให้ลูก ๆ อยำกทำตนให้ดีเพื่อลด
ปัญหำด้ำนพฤติกรรมลงในที่สุดและลูกก็จะเป็ นคนที่มีวินยั
กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ
Charles H. Wolfgang (1986) ได้สรุ ปว่ำ กำรตีเด็กควรเป็ นทำงเลือกอันดับสุดท้ำย แต่ถำ้ ไม่ตีลูกพ่อ
แม่ก็ควรมีวิธีที่จะควบคุมลูกให้มีวินยั ได้ พ่อแม่ควรออกคำสัง่ อย่ำงหนักแน่นถ้ำลูกไม่ทำตำมก็อำจจะดุบำ้ ง
แต่ ไม่ทำไปโดยใช้อำรมณ์ กำรทำอย่ำงมีเหตุ ผล พ่อแม่อำจใช้วิธีจู งใจให้เด็ ก ทำตำมที่ เรำต้ องกำร โดย
กำรศึกษำธรรมชำติและควำมชอบควำมสนใจของเด็ก ๆ
ปัญหำที่ทำให้เด็กไม่ทำตำมที่ผใู ้ หญ่ตอ้ งกำร
Charles H. Wolfgang (1986) ได้อธิบำยว่ำ ปัญหำที่เด็กไม่ทำตำมผูใ้ หญ่อำจเกิดจำกสำเหตุดงั นี้
- มีพฒั นำกำรทำงภำษำล่ำช้ำ ไม่เข้ำใจคำพูด คำสัง่
- หูไม่ดีได้ยนิ ไม่ชดั เจน
- เป็ นโรคสมำธิบกพร่ องทำให้ขำดสมำธิ ขี้ลืม จำไม่ได้
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- มีปัญหำทำงสมอง เช่น สมองอักเสบ หรื อได้รับอุบตั ิเหตุ
- มีปัญหำทำงกำยทำให้หงุดหงิด ดื้อ
กำรให้รำงวัลแก่เด็กเพื่อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์
Charles H. Wolfgang (1986) ได้สรุ ปตำมหลักจิต วิทยำว่ำกำรให้รำงวัลเป็ นกำรเสริ มแรง แก่ ผูท้ ี่ ได้รับ
รำงวัล กำรให้รำงวัลจะมีประสิทธิภำพครู และผูป้ กครองจะต้องมีเทคนิคกำรให้ ดังนี้
- รำงวัลไม่ควรจะเป็ นของที่มีรำคำแพง ควรให้เป็ นของเด็ก ๆ น้อย ๆ เพียง เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ด
แรงจูงใจให้เด็กอยำกทำสิ่งดีๆ ควรเป็ นของที่เด็กชอบ แต่กำรให้รำงวัลผูใ้ ห้ไม่ควรสร้ำงค่ำ-รำคำของรำงวัล
เพรำะจะเป็ นกำรสร้ำงควำมคิดว่ำกำรทำงำนเพื่อรำงวัล
- รำงวัลควรเป็ นของที่เห็นได้ชดั เจนและไม่ควรให้เด็กต่อรองเรื่ องรำงวัล
- ควรเป็ นรำงวัลที่ เหมำะกับงำน และให้ทัน ทีที่เด็กทำงำนเสร็ จ แต่ อย่ำให้ในขณะที่ เด็กทำงำน
เพรำะเมื่อได้รำงวัลแล้วเด็กอำจจะทิ้งงำนไป
- รำงวัลที่ให้ควรเป็ นรำงวัลพิเศษจริ ง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่ำของงำนที่เด็กทำ อำจให้รำงวัลโดย
กำรพำไปทัศนศึกษำ ฯลฯ
กำรให้รำงวัลเป็ นระบบนี้ จะสร้ำงแรงจูงใจให้เด็กมีพฤติกรรมอันดีในเวลำรวดเร็ ว โดยเฉพำะของที่
เด็กชอบและได้เลือกเองจะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจได้มำกขึ้น
ตัวอย่ำงกำรให้รำงวัล เช่น
- กำรสะสมดำวในใบงำน
- กำรสะสมคะแนน
- กำรสะสมสติ๊กเกอร์ ฯลฯ
กำรสะสมสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้เด็กได้เห็นควำมก้ำวหน้ำของตน และเด็กจะตรวจสอบได้ดว้ ยตนเอง
ทำให้เด็กมีควำมกระตือรื อร้นมำก
ตอนที่

วิธีกำรแก้ปัญหำและกำรปรับพฤติกรรมเด็กที่ขำดควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และไม่มี
วินยั ในตนเอง โดยใช้หลักกำรเสริ มแรง หลักกำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่องและหลักควำมร่ วมมือ
จำกผูป้ กครอง

. กำรเสริ มแรง และกำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
Charles H. Wolfgang (1986) สรุ ปว่ำแรงเสริ มหรื อบำงทีเรี ยกว่ำ กำรเสริ มแรง ตรงกับภำษำอังกฤษ
ว่ำ Reinforcement เป็ นวิธีกำรที่ดีในกำรกระตุน้ ให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีในเล่มนี้ ผเู ้ ขียนใช้ท้ งั คำว่ำ กำร
เสริ มแรง และแรงเสริ ม ขอให้เข้ำใจว่ำเป็ นสิ่งเดียวกัน
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ควำมหมำยของแรงเสริ ม
แรงเสริ ม หมำยถึงสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้นซ้ ำอีก
แรงเสริ มอำจจะเป็ นคำพูด สิ่ งของหรื อกิจกรรมต่ำง ๆ ก็ได้ แต่ส่ิ งเหล่ำนี้ จะถือว่ำเป็ นแรงเสริ ม ก็
ต่อเมื่อสำมำรถช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ ำอีกเท่ำนั้น
แรงเสริ มมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำงวัล แต่ที่ต่ำงกันก็คือคำว่ำ “รำงวัล” เป็ นคำกลำง ๆ ที่ใช้ทว่ั ไป
เช่น เด็กตอบถูกก็จะได้รับรำงวัล แต่คำว่ำ “แรงเสริ ม” เป็ นคำที่ใช้ในเชิงวิชำกำร หมำยถึง สิ่ งที่ช่วยให้เกิด
พฤติกรรมที่ซ้ ำ ๆ กัน ในเหตุกำรณ์หนึ่งโดยเฉพำะ แรงเสริ มมักจะถูกนำมำใช้อย่ำงมีข้นั ตอนและมีระบบ
ประเภทของแรงเสริ ม
แรงเสริ มมี ชนิ ดคือ แรงเสริ มเชิงบวก (Positive reinforcement) และแรงเสริ มเชิงลบ (Negative
reinforcement) ดังจะกล่ำวได้โดยละเอียดดังนี้
. แรงเสริ มเชิงบวก (Positive Reinforcement)
ควำมหมำย แรงเสริ มเชิงบวก หมำยถึงสิ่ งของหรื อเหตุกำรณ์ที่ช่วยเสริ มพฤติกรรม เพื่อให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมนั้นอีก แรงเสริ มเชิงบวกจึงเปรี ยบเสมือนรำงวัลอย่ำงหนึ่ง เป็ นกำรให้กำลังใจ เมื่อบุคคลผู ้
นั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงปรำรถนำ เช่น เมื่อเด็กตอบคำถำมถูก ครู ก็ชมว่ำ “เก่ง” หรื อเมื่อเด็กสอบได้คะแนน
ดี ผูป้ กครองก็อำจจะซื้อเสื้ อสวย ๆให้ หรื อพำไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน เป็ นต้น แรงเสริ มเชิงบวก
ไม่ได้จำกัดควำมอยู่เฉพำะสิ่ งของ อำหำร หรื อของใช้เท่ำนั้น แต่รวมไปถึงคำชมเชยด้วยวำจำ ตลอดจน
กำรแสดงออกโดยกำรกระทำและสีหน้ำท่ำทำงอีกด้วย
กำรใช้แรงเสริ มเชิงบวก แรงเสริ มเชิงบวกเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรปรับพฤติกรรมของ
มนุษย์ ในกำรใช้แรงเสริ มชนิดนี้น้ นั ผูใ้ ช้จะต้องรู ้จกั เลือกแรงเสริ มที่เหมำะกับเด็ก กำรชมว่ำ “เก่ง” อำจจะใช้
ได้ผลดีกบั เด็กคนหนึ่ง แต่อำจจะใช้ไม่ได้ผลกับเด็กอีกคนหนึ่ง ผูใ้ ช้ตอ้ งคอยสังเกตว่ำอุปกรณ์เสริ มแรงอันใด
จะมีประสิ ทธิภำพที่สุดกับเด็กคนนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น แรงเสริ มจะต้องถูกใช้ทนั ทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึง
ปรำรถนำออกมำ จะรอไม่ได้ช่วงเวลำที่ผำ่ นไปเพียงเล็กน้อยทำให้แรงเสริ มนั้นไม่ได้ผลเต็มที่
. แรงเสริ มเชิงลบ (Negative Reinforcement)
ควำมหมำย แรงเสริ มเชิ ง ลบ เป็ นแรงเสริ มที่ ทำหน้ำ ที่ ส่ง เสริ ม หรื อคงไว้ซ่ ึ งพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ปรำรถนำโดยวิธีกำรที่ตรงกันข้ำมกับแรงเสริ มเชิงบวก
คำจำกัดควำมนี้ ส้ ันและอำจจะเข้ำใจได้ยำกจึงขอขยำยควำมดังนี้ กำรให้รำงวัลกำรชมเชยยกย่อง
เป็ นแรงเสริ มเชิงบวก กำรตำหนิติเตียน กำรทำให้โกรธเป็ นแรงเสริ มเชิงลบ แต่กำรตำหนิ น้ นั จะต้องเป็ น
กำรตำหนิเพื่อก่อ จึงจะเป็ นแรงเสริ ม กำรกล่ำวร้ำยเพื่อกำรทำลำยไม่ใช่แรงเสริ มเชิงลบ กำรใช้แรงเสริ มเชิง
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ลบอำจจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงง่ำย ๆ เช่น เด็กชำยเดชำจะยอมทำกำรบ้ำนก็ต่อเมื่อคุณแม่บ่น เด็กหญิงสุภำวดี
จะได้รั บอนุ ญ ำตให้กลับบ้ำนได้ ก็ต่ อเมื่อเธอยอมขอโทษเพื่อน เด็ก ชำยศิลปะชัยไม่ยอมลงสระว่ำยน้ ำ
จนกระทัง่ เพื่อนล้อว่ำขี้ขลำด กำรที่คุณแม่บ่น กำรไม่ได้รับอนุ ญำตให้กลับบ้ำน และกำรล้อว่ำขี้ขลำดต่ำง
เป็ นแรงเสริ มเชิงลบ เพรำะเด็กทั้งสำมจะแสดงพฤติกรรมที่พึงปรำรถนำออกมำเพื่อขจัดสิ่งที่เขำไม่ตอ้ งกำร
ฟังหรื อไม่ตอ้ งกระทำ พฤติกรรมที่พึงปรำรถนำจะถูกเสริ มด้วยสิ่งเร้ำที่เขำไม่พึงปรำรถนำ
แรงเสริ มเชิ ง ลบกั บ กำรลงโทษ แรงเสริ มเชิ ง ลบ (Negative reinforcement) กับ กำรลงโทษ
(Punishment) นั้นคล้ำยกันแต่ไม่เหมือนกัน ถ้ำพูดกันโดยทัว่ ๆ ไปแล้วกำรลงโทษเป็ นกำรทำให้เด็กเจ็บปวด
เช่น กำรเฆี่ยนตี ดุด่ำ ในทำงจิตวิทยำนั้น กำรลงโทษหมำยถึงกำรให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ที่เจ็บปวด หรื อ
ประสบกำรณ์ที่เด็กไม่พึงปรำรถนำ แต่กำรให้แรงเสริ มเชิงลบนั้น หมำยถึงกำรที่เด็กพยำยำมขจัดสิ่งที่ทำให้
เขำเจ็บปวดให้พน้ ไป กำรที่เด็กชำยศิลปชัยถูกเพื่อนล้อว่ำขี้ขลำดเมื่อเขำไม่ยอมลงสระว่ำยน้ ำนั้นเป็ นสิ่งที่
เด็กชำยศิลปชัยไม่พอใจ เขำก็พยำยำมขจัดควำมไม่พอใจดังกล่ำวโดยกำรกระโดดลงสระว่ำยน้ ำเมื่อเขำลง
สระแล้วเพื่อนก็หยุดล้อ เด็กคนนี้ จึงสำมำรถขจัดควำมไม่พอใจหรื อควำมเจ็บปวดอันนี้ไปได้
กำรใช้แรงเสริ มเชิ ง ลบในโรงเรี ยน แรงเสริ มเชิ งลบเป็ นเครื่ องมื อ ในกำรปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี
ประโยชน์เป็ นอย่ำงยิง่ เมื่อครู รู้จกั ใช้ให้เป็ นประโยชน์ และใช้ได้ถูกทำง ถ้ำครู ใช้วิธีลงโทษไม่ได้ผลก็อำจจะ
หันมำใช้วิธีน้ ี ดูบำ้ ง กำรลงโทษอำจจะทำให้เด็ก เจ็บปวดไม่ทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมได้เสมอไป เด็ก
อำจจะยอมให้ครู ตี แต่เด็กไม่ยอมให้เพื่อนล้อ หรื อทำอะไรที่เป็ นที่อบั อำยแก่เพื่อนฝูงเป็ นแน่ โดยเฉพำะใน
เด็กวัยโตและวัยรุ่ น ดังนั้นกำรที่เด็กกลัวเพื่อนล้อ หรื อกลัวอำยเพื่อน จะทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้แรงเสริ มนี้ก็มีขอ้ เสียเช่นเดียวกัน เด็กบำงคนเมื่อได้รับแรงเสริ มนี้ อำจจะแสดง
พฤติกรรมไปในทำงก้ำวร้ำว ถดถอยหรื อหลีกเลี่ยง เด็กชำยศิลปะชัยเมื่อถูกเพื่ อนล้อว่ำขี้ขลำดก็รีบกระโดด
ลงสระว่ำยน้ ำ แต่สำหรับเด็กบำงคนอำจจะเดินหนี ไปจำกสระว่ำยน้ ำ หรื อแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำวออกมำ
โดยกำรด่ำทอหรื อขว้ำงปำเพื่อน เป็ นต้น
จะเห็ น ได้ว่ำกำรใช้แรงเสริ มเชิ งลบนั้นมีหลัก กำรคล้ำยกับแรงเสริ มเชิ งบวก นั่น ก็คือครู ผสู ้ อน
จะต้องเลือกใช้ให้เหมำะสมกับบุคลิกภำพของเด็กแต่ละคน วิธีกำรนี้ อำจจะใช้ได้กบั เด็กคนหนึ่ ง แต่อำจจะ
ไม่ได้ผลกับเด็กคนอื่น ๆ ครู ผสู ้ อนจะต้องพิจำรณำให้ดีว่ำควรจะใช้วิธีกำรนี้กบั เด็กคนใด และจะใช้เมื่อใด
หลัก สำคัญ อีก อัน หนึ่ งก็คือ จะต้องรี บใช้แรงเสริ มนี้ ทัน ที่ ที่เด็ก แสดงพฤติ กรรม กำรรอให้เวลำผ่ำนไป
เล็กน้อย จะทำให้แรงเสริ มนี้ไม่เป็ นผลเท่ำที่ควร ข้อที่ควรคำนึงอีกอย่ำงหนึ่ งก็คือ ไม่ควรใช้แรงเสริ มนี้กบั
เด็กที่มีพฤติกรรมไปในทำงก้ำวร้ำว เพรำะจะยิง่ เป็ นกำรส่งเสริ มให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่กำ้ วร้ำวยิง่ ขึ้น
กำรใช้วิธีกำรนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
. ต้องหยุดพฤติกรรมนั้นก่อนแล้วจึงสนองตอบพฤติกรรมนั้นทันที่ เมื่อครู เห็นเด็กชำยวิรุฬก ำลัง
คว่ำโต๊ะเรี ยน ครู ตอ้ งสัง่ ให้หยุดคว่ำโต๊ะในทันที แล้วสัง่ ให้รีบตั้งโต๊ะขึ้นในลักษณะเดิม ครู จะใช้เวลำนำน
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ในกำรตัดสิ นใจว่ำจะลงโทษเด็กคนนี้อย่ำงไรดีไม่ได้ กำรรี รอทำให้กำรลงโทษสถำนเบำในลักษณะนี้ ไม่
ได้ผลยิง่ ไปกว่ำนั้นกำรใช้วิธีกำรนี้จะต้องใช้อย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ติดต่อกันหลำย ๆ ครั้ง
. เลือกพฤติกรรมให้เหมำะสม วิธีกำรนี้ ควรใช้กบั พฤติกรรมที่ไม่รุนแรงนัก และดูว่ำวิธีกำรนี้
ได้ผลกับเด็กคนใดคนหนึ่งหรื อไม่ ถ้ำใช้ไม่ได้ผล ครู ก็ตอ้ งเปลี่ยนวิธีกำรใหม่
. เมื่อใช้วิธีกำรนี้ควรงดแรงเสริ ม ครู จะต้องไม่ให้รำงวัล คำชม ควำมสนใจ และกำรเห็นด้วยอื่น
ใดทั้งสิ้ น หลังจำกเด็ก มีพฤติ ก รรมที่ ดีข้ ึ นแล้ว จึ งให้ค ำชมได้บ้ำงเพื่อเป็ นกำรสนองตอบและส่ งเสริ ม
พฤติกรรมที่ดีข้ ึนนั้น
. ครู ไม่ควรเปิ ดโอกำสให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี ควรให้เด็กอยูใ่ นสำยตำและฝึ กให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
กำรลงโทษ (Punishment)
ควำมหมำย กำรลงโทษเป็ นคำที่มีควำมหมำยกว้ำง และยำกแก่กำรที่จะให้คำจำกัดควำมที่ ดี ได้
นักวิชำกำรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงโทษแตกต่ำงกันไป ในบทที่ผ่ำนมำผูเ้ ขียนได้ให้คำจำกัดควำมของ
กำรลงโทษว่ำ กำรลงโทษเป็ นกำรให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ที่เจ็บปวด ซึ่งเป็ นควำมหมำยที่อำจจะแตกต่ำง
ไปจำกควำมเห็นของนักจิตวิทยำหลำยคน
แอสริ น และโฮลซ์ (Asrin and Holz 1996) ได้ห้ ำจำกัดควำมของกำรลงโทษไว้อย่ำงน่ำสนใจดังนี้
“กำรลงโทษ เป็ นขบวนกำรในกำรให้ส่ิงเร้ำแก่เด็กเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรำรถนำออกมำ
และสิ่งเร้ำนั้นจะต้องช่วยลดพฤติกรรมของเด็ก”
จำกคำจำกัดควำมนี้จะเห็นได้ว่ำ สิ่งที่ครู ปฏิบตั ิต่อเด็กจะเป็ นกำรลงโทษก็ต่อเมื่อเด็กลดพฤติกรรม
นั้น ๆ กำรที่ เด็กลุกจำกที่ น่งั แล้วครู เรี ยกเด็กมำหำ แล้ว ใช้ไม้บรรทัดตี ฝ่ำมือ ครั้ ง แล้ว เด็ก ไม่ประพฤติ
เช่นนั้นอีก กำรตีของครู ก็เป็ นกำรลงโทษอย่ำงหนึ่ง แต่ถำ้ ครู ยงิ่ ตีเด็กก็ยง่ิ ลุกจำกที่นง่ั บ่อยขึ้นกำรตีของครู ไม่
เป็ นกำรลงโทษ เพรำะเด็กเพิ่มพฤติกรรมยิง่ ขึ้น กำรตีของครู ก็กลำยเป็ นกำรเสริ มแรง
นักจิตวิทยำไม่เห็นด้วยกับกำรลงโทษดังกล่ำวถึงข้ำงบนนี้ เพรำะกำรลงโทษด้วยกำรเฆี่ยนตีเป็ น
กำรลงโทษทำงกำย เด็กเจ็บไม่นำนก็หำย นักจิตวิทยำจึงหันไปลงโทษทำงจิตใจ นั่นก็คือกำรทำให้เด็กรู ้จกั
เจ็บ หรื อรู ้สึกอำยซึ่งเป็ นกำรลงโทษที่ได้ผลกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรลงโทษไม่ว่ำจะด้วยทำงกำยหรื อทำงจิตใจ
ก็ตำมแต่ สิ่งนั้นจะเป็ นกำรลงโทษก็ต่อเมื่อเด็กได้สำนึกผิดในกำรกระทำของตน
ข้อดีของกำรลงโทษ
. กำรลงโทษทำให้เด็กเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงปรำรถนำอย่ำงรวดเร็ ว โดยเฉพำะพฤติกรรมที่เป็ น
กำรก้ำวร้ำว กำรหนีโรงเรี ยน กำรชกต่ อย กำรลงโทษ เช่น กำรดุ กำรกล่ำวโทษ กำรเฆี่ยนตี นับว่ำเป็ น
กำรกระทำที่เหมำะสม
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. กำรลงโทษทำให้เด็กเห็นว่ำ พฤติกรรมอย่ำงใดถูกต้อง อย่ำงใดไม่ถูกต้องเด็กจะรู ้จกั กำลเทศะ
ยิง่ ขึ้น เช่น เด็กอำจจะผลักกันในกำรวิ่งไล่ในสนำม แต่กำรผลักกันในขณะลงบันไดนั้นย่อมเป็ นพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้อง เพรำะอำจจะก่อให้เกิดอันตรำยได้ แต่เด็กอำจจะไม่ตระหนักในเรื่ องนี้ ครู อำจจะลงโทษเด็กที่
ผลักคนอื่น กำรลงโทษในที่น้ ี ไม่จำเป็ นต้องตีเสมอไป ครู อำจจะใช้คำว่ำ “อย่ำ” หรื อ “ไม่” หรื อทำหน้ำตำ
เป็ นเชิงดุ กำรกระทำของครู ดงั กล่ำวก็ถือเป็ นกำรลงโทษอย่ำงหนึ่ง
. กำรลงโทษจะได้ผลยิง่ ขึ้นเมื่อครู อธิบำยให้เด็กฟังด้วยว่ำ เขำทำผิดอะไรและครู ลงโทษเขำเพรำะ
อะไรและเด็กจะต้องปฏิบตั ิอย่ำงไรจึงจะถูกต้อง กำรลงโทษเพียงอย่ำงเดียวโดยที่เด็กไม่ทรำบเลยว่ำเขำถูก
ลงโทษเพรำะอะไร ย่อมเป็ นกำรลงโทษที่ไม่ครบขบวนกำรของกำรลงโทษ
. กำรลงโทษเป็ นกำรป้ องกัน กำรเลียนแบบ เด็กมักจะชอบเลียนแบบกันโดยเฉพำะเด็กวัยรุ่ น
เมื่อคนหนึ่ งขัดคำสั่งครู ได้ คนอื่น ๆ ก็พยำยำมที่ จะขัดคำสั่งครู บ้ำง กำรลงโทษจึ งเป็ นกำรสกัดกั้นกำร
เลียนแบบ เป็ นกำรป้องกันมิให้เด็กคนอื่นเอำเป็ นเยีย่ งอย่ำง เมื่อเด็กเห็นตัวอย่ำงแล้วก็มิกล้ำประพฤติเช่นนั้น
อีก กำรลงโทษดังกล่ำวควรกระทำต่อหน้ำนักเรี ยนหลำยคนเพื่อเป็ นตัวอย่ำง และจะต้องลงโทษอย่ำงคงเส้น
คงวำ หมำยควำมว่ำ เมื่อเด็กประพฤติผิดเช่นนี้ จะถูกลงโทษทุกครั้ง ครำวต่อไปเด็กประพฤติเช่นนี้ อีก ก็จะ
ถูกลงโทษเหมือนครั้งแรก กำรลงโทษที่ไม่สม่ำเสมอย่อมทำให้เด็กไม่กลัวกำรลงโทษก็จะไม่เป็ นผลดี
ข้อเสียของกำรลงโทษ
. กำรลงโทษก่อให้เกิดกำรปรับตัวไปในทำงถดถอย เป็ นกำรสกัดกั้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็ก เนื่องจำกควำมกลัว กำรหลบหนีเป็ นพฤติกรรมอีกอย่ำงหนึ่งที่เกิด จำกกำร
ปรับตัวของเด็กเมื่อถูกลงโทษ
2. กำรลงโทษก่อให้เกิดกำรก้ำวร้ำว ฮัทซินสอน (Hutchison.1963) ได้ทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้ำ
เข้ำไปในร่ ำงกำยของลิงซิมแฟนซี ปรำกฏว่ำลิงดิ้นรนพร้อมกับหำทำงต่อสู ้ และส่งเสียงร้องวุ่นวำย สโลน
(Sloan.1974) ได้ทำกำรทดลอง เช่นเดียวนี้ กบั มนุ ษย์ ผลปรำกฏว่ำคนที่ได้รับกระแสไฟฟ้ำมีพฤติกรรมที่
ก้ำวร้ำวขึ้นเป็ น เท่ำของคนปกติ พฤติกรรมเช่นนี้จะพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันเด็กเล็ก ๆ เมื่อถูกแม่ตีที่
ก้นจะยกมือขึ้นเพื่อที่จะโต้ต อบบ้ำง เมื่อตีแม่ไม่ได้ ก็หันไปตีน้อง เตะฝำ หรื อตีอกชกหัวตัวเอง เป็ นต้น
นักจิตวิทยำถือว่ำ กำรแสดงออกซึ่งกำรก้ำวร้ำวเป็ นกำรขัดกับพัฒนำกำรปกติทำงอำรมณ์ของมนุษย์
. กำรลงโทษก่อให้เกิดปฏิกิริยำโต้ตอบ ปฏิกิริยำดังกล่ำวจะพบบ่อยในเด็กวัยรุ่ น เด็กวัยนี้ ชอบคบ
เพื่อน และรักพวกพ้องของตนเอง เมื่อเพื่อนของตนเองถูกลงโทษก็อำจจะไม่พอใจ และมีปฏิกิริยำโต้ตอบ
น้อยบ้ำง รุ นแรงบ้ำง ปั ญหำดังกล่ำวจะสำมำรถขจัดไปได้ เมื่อครู ลงโทษให้พอเหมำะพอควรแก่ควำมผิด
และครู ตอ้ งอธิบำยให้เพื่อนเด็กเข้ำใจว่ำลงโทษเขำเพรำะเหตุใด และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ูกลงโทษได้ช้ ีแจงให้
เพื่อนเข้ำใจด้วย ถ้ำครู มีควำมยุติธรรมแล้ว ปัญหำดังกล่ำวก็จะไม่เกิดขึ้น
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ลงโทษอย่ำงไรจึงจะได้ผล
. กำรลงโทษจะต้องรี บกระทำทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรำรถนำและจะต้องกระทำให้
สม่ำเสมอ มิใช่ว่ำวันนี้ครู อำรมณ์ดีเด็กทำผิดแล้วไม่ลงโทษ แต่วนั รุ่ งขึ้นครู อำรมณ์เสี ยเด็กประพฤติเช่นเดิม
แต่กลับถูกลงโทษ กำรกระทำดังกล่ำวของครู ทำให้กำรลงโทษไม่เป็ นผลดีเท่ำที่ควร
. กำรลงโทษจะต้องมีควำมรุ นแรงพอเหมำะกับควำมผิด และครู จะต้องมีควำมยุติธรรมในกำร
ลงโทษ ไม่มีอคติกบั เด็ก กำรลงโทษจะต้องไม่เป็ นกำรแก้แค้นเด็ก
. ควำมรุ นแรงของกำรลงโทษนั้นจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมบำงอย่ำงที่
ไม่ใช่เป็ นนิ สัยหรื อไม่เป็ นสัน ดำนของเด็ก ย่อมง่ำยแก่กำรที่จะให้เด็ก เลิกประพฤติ เช่นนั้น กำรลงโทษ
สำหรับพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรจะรุ นแรงแต่ในทำงตรงกันข้ำม พฤติกรรมบำงอย่ำงที่เด็กกระทำติดต่อกันมำ
เป็ นเวลำนำน จนกระทัง่ หยัง่ รำกและฝังลึกลงไปในนิ สัยของเด็กแล้วย่อมยำกแก่กำรที่จะขจัดพฤติกรรม
เช่นนั้น กำรลงโทษอำจจะจำเป็ นต้องรุ นแรงพอควร และต้องกระทำติดต่อกันเป็ นเวลำนำน
. กำรลงโทษจะต้องให้เด็กมีควำมรู ้ศึกว่ำนั่นเป็ นกำรลงโทษ ครู ตอ้ งแสดงควำมจริ งจังในกำร
ลงโทษ กำรที่ครู ตีเด็กแต่ใบหน้ำของครู ยงั ยิม้ ทำให้เด็กเห็นว่ำ กำรลงโทษนั้นไม่จริ งจัง ถ้ำลงโทษแล้วเด็ก
ไม่รู้สึกเจ็บ ไม่สำนึกว่ำตนกระทำผิด แสดงว่ำกำรลงโทษเป็ นวิธีกำรที่ไม่ได้ผล ครู จึงควรเปลี่ยนวิธีกำรปรับ
พฤติกรรมใหม่
. ใช้วิธีกำรลงโทษควบคู่ไปกับวิธีกำรปรับพฤติกรรมอื่น ๆ วิธีกำรปรับพฤติกรรมวิ ธีเดียวอำจจะ
ไม่เป็ นผล แต่ถำ้ ใช้หลำย ๆ วิธีในเวลำเดียวกัน อำจจะทำให้เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กได้
อำจจะใช้วิธีกำรลงโทษควบคู่ไปกับกำรงดให้รำงวัล หรื อควบคู่ไปกับกำรให้รำงวัลเมื่อเด็กประพฤติกรรมดี
ขึ้น กำรลงโทษเด็กแล้วสอนให้เด็กรู ้ว่ำสิ่งที่ถูกที่ควรเป็ นไรก็เป็ นวิธีกำรที่ดีที่จะช่วยขัดเกลำนิสยั เด็กให้เป็ น
คนดีในอนำคต
จะเห็นว่ำกำรลดพฤติกรรมของเด็กนั้นมีหลำยวิธีดว้ ยกัน แต่ละวิธีก็มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ทั้งวิธร
กำรรุ นแรง ปำนกลำง และไม่รุนแรง ผูท้ ี่เป็ นครู ผูป้ กครอง ผละผูท้ ี่ทำงำนกับเด็ก และเยำวชนจะต้องเลือก
วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับพฤติกรรมของเด็กเพรำะวิธีกำรบำงอย่ำงที่เป็ นผลดีกบั เด็กคนหนึ่ งอำจจะไม่
เป็ นผลดีกบั เด็กอีกคนหนึ่ ง จึงอยู่ในดุลพินิจของครู ว่ำควรจะใช้วิธีกำรเช่นใดในกำรลดพฤติกรรมของเด็ก
กำรสังเกตเป็ นทำงหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ทรำบว่ำ วิธีก ำรใดจึ งจะมีผลกับเด็ ก คนใด ซึ่ งผูท้ ี่ เคยทำงำนเคยมี
ประสบกำรณ์กบั เด็กและวัยรุ่ นเป็ นเวลำนำนย่อมทรำบดีว่ำ ควรแก้ปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับเยำวชนอย่ำงไร
กำรลงโทษเป็ นกำรเสริ มแรง มี ลักษณะ คือ
. กำรใช้กำรลงโทษเชิงบวก (Positive Reinforcement) เช่น กำรให้รำงวัล
2. กำรใช้ Negative Reinforcement เช่น กำรตัดสิทธิ์ในกำรทำกิจกรรมในชั้นเรี ยน กำรกักบริ เวณให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมก่อกวนในขณะเรี ยนไปอยูแ่ ยกจำกเพื่อน ๆ มุมใด มุมหนึ่ ง แต่เด็กยังสำมำรถมองเห็น
กำรทำกิ จ กรรมต่ ำง ๆ ของเพื่อนร่ ว มชั้น ได้ชัด เจน กำรลงโทษลัก ษณะนี้ จะได้ผลต่ อกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่จะใช้ได้กบั เด็กเล็กวัย ปี – 10 ปี จะใช้ไม่ได้ผลกับเด็กวัยรุ่ นอำยุเกิน ปี
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กำรใช้แรงเสริ มในเชิงลบจะใช้เมื่อเป็ นวิธีกำรสุดท้ำยของกำรปรับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
กำรแก้ตวั อย่ำงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
1. ริ บหนังสื อที่เด็กชอบอ่ำนมำกมำเก็บไว้ ถ้ำเด็กไม่ทำงำน เล่นขณะทำงำนหรื อเรี ยน
2. เรี ยกชื่อเด็กด้วยเสียงดัง ๆ เพื่อหยุดพฤติกรรม
3. กักตัวนักเรี ยนไว้หลังเลิกเรี ยน ไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อน
4. ให้เด็กทำงำนที่เด็กฝื นใจทำ ไม่ชอบทำ
กำรลงโทษลักษณะนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรปรับพฤติกรรมอันไม่เป็ นที่ยอมรับและหลังจำกนั้นครู ก็
ควรให้ (Positive Reinforcement) แรงเสริ มเชิงบวก เช่น กำรชมและให้รำงวัลในภำยหลังเมื่อเด็กเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีได้แล้ว
กำรแยกเด็ก (isolation) Engelmann กับ Carl Bereiter แนะนำว่ำกำรแยกเด็กที่มีพฤติกรรมอัน ไม่พึง
ประสงค์ออกจำกกลุ่มเพื่อนครู ควรให้เด็กได้รับรู ้กำรเรี ยนกำรสอนและกำรทำกิจกรรมกำรเรี ยนด้วย เพื่อ
ไม่ให้เด็กเสียผลประโยชน์ดำ้ นกำรเรี ยน
กำรแยกเด็กออกจำกกลุ่มเพื่อนครั้ งแรกและครั้ งต่อ ๆ มำครู ค วรเพิ่มเวลำให้มำกกว่ำครั้งแรก ๆ
เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้ว่ำกำรกระทำของตนทำให้ตนหมดโอกำสจะได้ร่วมเรี ยนร่ วมสนุกกับเพื่อน ๆ จะทำให้
เด็ ก ได้เ รี ยนรู ้ ก ำรเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปในทำงที่ ดี ส ำหรั บ กำรท ำโทษครู ควรใช้ ( Positive
Reinforcement) จะเหมำะสมและควรใช้ให้มำกที่สุด
พฤติกรรมที่ควรมีกำรลงโทษทำงกำย
. นักเรี ยนปฏิเสธที่จะทำตำมคำสัง่ ของครู
. นักเรี ยนหำพรรคพวกสนับสนุนกำรกระทำของตนและร่ วมกันต่อต้ำนครู ให้เพื่อนมำทำตำมตน
แทนทำตำมที่ครู สง่ั หรื อบอกให้ทำ
. นักเรี ยนพูดเท็จและปฏิเสธที่จะยอมรับควำมจริ ง
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนไม่ควรถูกทำโทษทำงกำย Physical Punishment
1. นักเรี ยนทะเลำะหรื อชกต่อยกัน
2. นักเรี ยนทำงำนไม่เสร็ จตำมเวลำหรื อไม่ส่งงำนตำมกำหนด
กำรลงโทษทำงกำย (Physical Punishment) จะใช้กนั เฉพำะในเหตุกำรณ์ บำงเหตุกำรณ์ และใช้กบั
เหตุ ก ำรณ์ ที่ต ้องมีก ำรบังคับ กำรยับยั้งและกำรป้ องกัน หรื อกำรห้ำ ม เช่ น กำรหยุด ยั้งพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมำะสมของเด็ก ๆ โดยกำรสัง่ ให้เด็กนำหนังสือมำอ่ำนแทนกำรเล่นและคุยกันและทำเสียงดังมำก ๆ ถ้ำเด็ก
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ไม่หยุดพฤติกรรมนี้ครู ก็จะเขย่ำตัวเด็กเบำ ๆ หรื อตีเบำ ๆ เพื่อเตือนให้หยุดพฤติกรรมแต่ตอ้ งหลีกเลี่ยงกำรใช้
กำลังอย่ำงรุ นแรงหรื อทำให้บำดเจ็บ
กำรคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยใช้กำรเสริ มแรงทำงลม Engelmann and Dobson ต้องกำรให้ครู
ทำกำรจดบันทึกสิ่ งต่ำง ๆ เกี่ยวกับเด็กที่มกั ประพฤติไม่ดี ซึ่งเป็ นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็ก ๆ
เหล่ำนี้ ว่ำมีพฤติกรรมอะไรบ้ำง และมีสิ่งแวดล้อมอะไรที่ทำให้เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เขำแนะว่ำ
ครู ตอ้ งเอำใจใส่นกั เรี ยนให้มำกขึ้นเพื่อกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรี ยน
ครู ตอ้ งตั้งกฎเกณฑ์ให้นักเรี ยนปฏิบตั ิตนและครู ตอ้ งเตือนให้นกั เรี ยนรักษำกฎเกณฑ์ที่ได้ต้งั ไว้ ถ้ำ
นักเรี ยนคนใดไม่ปฏิบตั ิตำมครู จะมีวิธีกำรจัดกำรให้นกั เรี ยนต้องทำตำมกฎที่วำงไว้ เช่น
ขั้น ที่ ครู ต ัก เตื อนเมื่อนัก เรี ย นทำผิด ครั้ งแรกเพื่อนหยุด พฤติ ก รรมอัน ไม่พึงประสงค์ให้เป็ น
พฤติกรรมที่เหมำะสม
ขั้นที่ เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิดีมีพฤติกรรมที่เหมำะสมได้แล้วครู ควรให้รำงวัลตอบสนองเป็ นกำร
เสริ มแรงเชิงบวก Positive Reinforcement
เด็กที่ชอบทำร้ำยร่ ำงกำยผูอ้ ื่นและทำลำยสิ่งของต้องเรี ยนรู ้กำรควบคุมอำรมณ์ไม่ให้เกิดควำมรุ นแรง
และต้องเรี ยนรู ้ว่ำกำรใช้ควำมรุ นแรงเป็ นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของทุก ๆ คน ครู จะใช้วิธีกำรแก้ไขพฤติกรรม
โดยกำรอธิบำยยกตัวอย่ำงผลร้ำยที่เด็กจะได้รับจำกกำรใช้อำรมณ์รุนแรงต่ำง ๆ มำเกลี้ยกล่อมให้เด็กเห็น
ประจักษ์ถึงผลร้ำยที่เขำจะได้รับ เพื่อหยุดพฤติกรรมก้ำวร้ำว
ครู ควรแสดงควำมรักและเอำใจใส่เด็กอย่ำงจริ งจัง รับฟังและทำควำมเข้ำใจเด็กเหล่ำนี้ และพยำยำม
ปลูกฝังพฤติกรรมที่สงั คมยอมรับให้แก่เด็ก
Engelmann and Dopson( ) กล่ำวว่ำ กำรทำโทษทำงกำยไม่เหมำะกับเด็ก ที่ อำรมณ์รุนแรง
ก้ำวร้ ำว ชอบทำลำยสิ่ งของ ชอบชกต่ อย เด็ก เหล่ำนี้ ควรได้รับรู ้ว่ำกำรแสดงพฤติ กรรมเหล่ำนี้ ไม่เป็ นที่
ยอมรับของสังคม ครู ควรชี้แนะและหำเหตุผลประกอบกำร ยกตัวอย่ำงมำอธิบำยถึงกำรกระทำและผลร้ำยที่
จะตำมมำภำยหลังกำรกระทำให้เด็กตระหนักถึงผลร้ำยที่จะได้รับเพื่อเป็ นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สงบ
ลงแทนกำรตีหรื อกำรลงโทษที่รุนแรงทำงกำย
David A. Lieberman (1958) ผูเ้ ขียนเขียนเกี่ยวกับหลักกำรกำรให้รำงวัล กำรให้รำงวัลมีบทบำท
อย่ำงมำกต่อพฤติกรรมกำรทำซ้ ำ ๆ มีผลต่อพฤติกรรมที่ดีข้ ึนหรื อไม่
เรำสำมำรถใช้เหตุกำรณ์เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
- กำรให้แรงกระตุน้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมโดยใช้แรงกระตุน้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ
- กำรสร้ำงเงื่อนไขและกำรให้รำงวัลถ้ำผูถ้ ูกกระตุน้ ทำสิ่งที่นกั จิตวิทยำต้องกำรได้ก็จะได้รับรำงวัล
ตอบแทน
- กำรให้คำชมกำรสัมผัส
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- กำร Fallow up study กำรติ ด ตำมกำรสังเกตพฤติ ก รรมและกำรทดลองสร้ ำงสถำนกำรณ์ เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
- กำรควบคุมตัวแปรที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
- กำรใช้แรงกระตุ ้นเพื่อให้เกิดควำมคิดเห็ น ทัศนคติ อัน จะก่ อให้เกิดพฤติกรรม แรงกระตุน้ มี
อิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรเกิดควำมคิดเห็น
- เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้แรงกระตุน้ ก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงวิธีกำรส่งเสริ มแรงและจะมีผลต่อ
ปฏิกิริยำตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นตำมมำ
. ควำมร่ วมมือจำกครู และผูป้ กครอง
หลักกำร Well trained teacher ครู ควรได้รับกำรฝึ กด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำไปปฏิบตั ิ โดยใช้ The Training
Program แนะกระบวนกำรที่จะช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นักเรี ยนกับครู
- กำรทักทำยนักเรี ยนทุกเช้ำ
- ถำมเกี่ยวกับควำมรู ้สึก
- ควำมเกี่ยวกับชีวิตภำยนอกโรงเรี ยน
- ฟังปัญหำต่ำง ๆ ของนักเรี ยน
- กินข้ำวกลำงวันกับนักเรี ยน
- จดจำวันเกิดของนักเรี ยน
- ส่งข้อควำมหรื อส่งกำร์ดวันเกิด แสดงควำมยินดี
- หำควำมสำมำรถพิเศษและกิจกรรมที่นกั เรี ยนชอบทำ
- ไปเยีย่ มนักเรี ยนที่บำ้ น
- มีส่วนร่ วมทำกิจกรรมกับนักเรี ยน เช่น เล่นกีฬำ พูดคุย สนทนำกับนักเรี ยน ร่ วมกำรแสดงต่ำง ๆ
- ชื่นชมพฤติกรรมที่ดีๆ ของนักเรี ยน และยกเป็ นกรณี ตวั อย่ำง
- กำรให้คำชมที่นกั เรี ยนมีควำมอดทน กำรรอคอย กำรแสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมของนักเรี ยน
- ชมนักเรี ยนที่มกั มีปัญหำบ่อย ๆ
- ชี้นำให้นกั เรี ยนรู ้จกั กำรชื่นชมตนเองและชมผูอ้ ื่น
- กำรให้ร ำงวัลเป็ นสติ๊ ก เกอร์ เป็ นคะแนนหรื อรำงวัลพิเศษก็จะช่ วยให้ลดพฤติ ก รรมอัน ไม่พึง
ประสงค์ลงได้ โดยให้ทนั ทีที่เด็กประพฤติตนดี หรื อชื่นชมผลงำนที่เด็กทำได้ดี เพื่อเป็ นกำลังใจให้เด็ดอยำก
ทำดีต่อไป
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เรำป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้โดยกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครู กบั ผูป้ กครองและ
นักเรี ยน ครู ตอ้ งสร้ำงกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนในชั้นเรี ยนเพื่อป้ องกันกำรแยกตัว โดยกลุ่มเพื่อนนักเรี ยน จัด
หลักสูตรกำรเรี ยนกำรสอนให้มีกำรฝึ กทักษะกำรแก้ปัญหำ
- บำงครั้งครู ตอ้ งหลีกเลี่ยงปั ญหำที่จะเกิดกับผูป้ กครองนักเรี ยน โดยกำรไม่พูดถึงพฤติกรรมของ
นักเรี ยนหรื อปัญหำกำรเรี ยนต่อหน้ำนักเรี ยนหรื อผูป้ กครองท่ำนอื่น
- ครู ตอ้ งพยำยำมร่ วมมือหำทำงแก้ไขปั ญหำนักเรี ยนกับผูป้ กครองอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทำง
ของครู และผูป้ กครองเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ควำมรับผิดชอบ

รู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ
กำรควบคุมตนเองและควำมมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรี ยน

กำรควบคุมตนเอง

ควำมมีวินยั ในตนเอง
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บทที่
วิธีดำเนินกำรวิจยั
กำรวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั
ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ และ โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรี ยนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ขั้นที่ กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ขั้นที่ กำรทดลองใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ขั้นที่ กำรปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ขั้นที่ กำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ขั้นที่ กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6

ขั้นที่ กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน
กำรศึก ษำข้อมูลเพื่อเป็ นพื้นฐำนกำรพัฒ นำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรั บผิด ชอบ
กำร
ควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 แบ่งเป็ น ส่วน ได้แก่ กำรศึกษำ
ข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องและกำรศึกษำสภำพ กำรอบรมดูแลนักเรี ยนของครู ประจำชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ / และ / กำรอบรมดูแ ลบุตรหลำนของผูป้ กครองและกำรดูแลตนเองของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ / และ / โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
. กำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมรับผิดชอบของนักเรี ยน ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง บทบำทของครู
ในกำรพัฒ นำและส่ งเสริ มควำมรั บผิด ชอบ กำรควบคุ มตนเองและควำมมีวินัยในตนเองของนักเรี ยน
บทบำทของผูป้ กครองในกำรอบรมเลี้ยงดูบุตรหลำนเพื่อพัฒนำและส่งเสริ มให้เกิดควำมรับผิดชอบ ควบคุม
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ตนเองได้และมีวินยั ในตนเอง แนวทำงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและโรงเรี ยนในกำรอบรมดูแล
นักเรี ยนที่สอดคล้องกันเพื่อพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง
. กำรศึกษำสภำพกำรอบรมดูแลนักเรี ยนของครู ประจำชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
. . สร้ำงเครื่ องมือสำหรับรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นมี ชุด มีลกั ษณะดังนี้
. แบบศึกษำสภำพกำรอบรมดูแลนักเรี ยนของครู ประจำชั้นเป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นเพื่อ
ศึกษำ วิธีกำรอบรมดูแลนักเรี ยนของครู ประจำชั้นประถมศึกษำปี ที่ / และ / แบบศึกษำนี้มีลกั ษณะเป็ น
แบบบัน ทึ ก ปลำยเปิ ด ครอบคลุมสำระในกำรอบรมดู แลนัก เรี ยนในด้ำนกำรส่ งเสริ มและพัฒ นำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง
. แบบบัน ทึ ก พฤติ กรรมนักเรี ย นเป็ นเครื่ องมือที่ สร้ ำงขึ้ นเพื่อบันทึ กรวบรวมข้อมูล
พฤติ ก รรมของนัก เรี ยนในด้ำนต่ ำง ๆ ได้แก่ พฤติ ก รรมกำรเรี ยนและพฤติ กรรมทำงสังคมแบบบันทึก
พฤติกรรมนักเรี ยนนี้ เป็ นแบบบันทึกปลำยเปิ ด ครอบคลุมสำระในเรื่ องพฤติกรรมกำรเรี ยนและพฤติกรรม
ทำงสังคม
. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนของครู ประจำชั้นเป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้ำนพฤติกรรมของนักเรี ยนในด้ำนต่ำง ๆ ประเด็นสังเกตครอบคลุมสำระเรื่ องต่ อไปนี้
ได้แก่ วินัยในกำรเคำรพกฎเกณฑ์ กติกำ ข้อตกลง และระเบียบต่ำง ๆ วินัยในกำรทำงำนและวิ นยั ทำงกำย
และวำจำ
. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนของผูป้ กครอง เป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้ำนพฤติกรรมของนักเรี ยนในด้ำนต่ำง ๆ ประเด็นสังเกตครอบคลุมสำระเกี่ยวกับเรื่ อง
ต่ำง ๆ ได้แก่ วินัยในกำรเคำรพกฎเกณฑ์ กติกำ ข้อตกลง และระเบีย บต่ำง ๆ วินัยในกำรทำงำนและวินยั
ทำงกำยและวำจำ
. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผูป้ กครองเกี่ยวกับควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
เป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของนักเรี ยน ประเด็นในกำรสอบถำมควำมคิดเห็น
ของผูป้ กครองครอบคลุมสำระเกี่ยวกับเรื่ องต่ ำง ๆ ได้แก่ ควำมมีวินัยในตนเองของบุ ตรหลำน วิธีกำร
ส่ งเสริ มและพัฒนำควำมมีวินยั ในตนเองให้แก่บุตรหลำนและข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรให้โรงเรี ยน
ส่งเสริ มและพัฒนำควำมมีวินยั ให้แก่บุตรหลำน
. แบบตรวจสอบชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยน
ตรวจสอบกำรใช้ชีวิตของตนเอง ประเด็นในกำรตรวจสอบชีวิตควำมเป็ นอยู่ของตัวนักเรี ยนเองครอบคลุม
สำระเกี่ยวกับเรื่ องต่ำง ๆ ได้แก่ กำรมีควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองและควำมมีวินัย
ในตนเอง
. . หำคุณภำพของเครื่ องมือทั้ง ชุด โดยกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้ อหำ
. . รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือทั้ง ชุด ดังกล่ำว
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. . นำข้อมูลที่รวบรวมได้มำวิเครำะห์แล้วนำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐำนกำร
พัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ / และ / โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
ขั้นที่ กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
คณะผูว้ ิจยั พัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินัยในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โดยมีข้นั ตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
. กำหนดกรอบควำมคิดของรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั
ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ คณะผูว้ ิจยั ประมวลควำมรู ้ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ข้อมูลพื้นฐำน นำมำกำหนดเป็ นกรอบควำมคิด
ของรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำ
ปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
. กำหนดโครงสร้ำงของรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบกำรควบคุ มและควำมมีวินัยใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม ซึ่ง
ประกอบด้วย
. . ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของรู ปแบบ
. . วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
. . กรอบควำมคิดของรู ปแบบ
. . แนวคิดพื้นฐำนของรู ปแบบ
. . หลักกำรของรู ปแบบ
. . สำระของรู ปแบบ
. . ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของรู ปแบบ
. . กำรนำรู ปแบบไปใช้
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ขั้นที่ กำรทดลองใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนประถมศึกษำปี ที่ – 6
หลังจำกพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินัยในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 ไปทดลองใช้เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ของรู ปแบบ โดยมีข้ นั ตอนกำร
ดำเนินกำรดังนี้
. ครู ผวู ้ ิจยั ซึ่งเป็ นครู ประจำชั้นประถมศึกษำปี ที่ / และประถมศึกษำปี ที่ / ศึกษำรู ปแบบกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ และ
. ครู ผูว้ ิจ ัย ซึ่ งเป็ นครู ประจำชั้นประถมศึก ษำปี ที่ / และ ประถมศึก ษำปี ที่ / ทดลองใช้
รู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และกำรมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่
และ ในชั้นเรี ยนของตนเอง
ขั้นที่ กำรปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
หลังจำกกำรทดลองนำรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินัยในตนเอง
ของนัก เรี ย นชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 ไปใช้ในห้องเรี ยนแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้นำข้อมูลที่ ได้มำปรับปรุ ง
รู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่
5–6
ขั้น ที่ กำรใช้รู ปแบบกำรพัฒ นำควำมรั บผิด ชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินัย ในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
ในขั้นนี้เป็ นขั้นของกำรนำรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โดยมีกำรดำเนินงำนเป็ นขั้นตอน ดังนี้
. ครู ผวู ้ ิจยั จำนวน คน ของโรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม ดำเนินกำร
อบรมดู แลนัก เรี ยนตำมรู ปแบบกำรพัฒ นำควำมรับผิด ชอบ กำรควบคุ มและควำมมีวินัยในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 – 6 ในปี กำรศึกษำ 2548 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6 จำนวน 20 คน
และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/4 จำนวน 20 คน รวม 40 คน
5.2 นักเรี ยนที่ได้รับกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินัยใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 – 6 ได้รับกำรประเมินผลพฤติกรรมจำกครู ผวู ้ ิจยั และผูป้ กครอง
ขั้นที่ 6 กำรประเมินผลรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินัยในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5, 6
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กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยั นี้ ประกอบด้วย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6 ปี กำรศึกษำ 2548 จำนวน
20 คน และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/4 ปี กำรศึกษำ 2548 จำนวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่ำงมี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6 และ 6/4 ปี กำรศึกษำ 2548
2. กลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6 และ 6/4 ปี กำรศึกษำ 2548

จำนวน 20 คน
จำนวน 20 คน

รำยละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแสดงในตำรำง
ตำรำงจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6 และ 6/4

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

รวม

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/6

10

10

20

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/4

10

10

20

20

20

40

รวม

เครื่ องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเป็ นเครื่ องมือที่สร้ำงขึ้นสำหรับใช้รวบรวมข้อมูลหลังเสร็ จสิ้น
กำรดำเนินงำนตำมรู ปแบบ มีจำนวน ชุด ได้แก่
1) แบบสอบถำม เครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถำม มี 2 ชุด ได้แก่
1) แบบสอบถำมนักเรี ยน แบบสอบถำมนี้ นักเรี ยนเป็ นผูต้ ำม แบบสอบถำมชุดนี้ แบ่งเป็ น 2
ตอน
ตอนที่ 1 มีลกั ษณะเป็ นมำตรประมำณค่ำ 3 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถำมเกี่ยวกับผลที่ได้รับ
จำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมี วินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 5/6และ / ในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง รวมทั้งหมด
ข้อคำถำม
กำรแปลงควำมหมำยใช้เกณฑ์ ดังนี้
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ช่วงคะแนน
ระดับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.50 – 3.00
มำก
1.50 – 2.49
ปำนกลำง
0.00 – 1.49
น้อย
ตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นข้อคำถำมปลำยเปิ ด (Open – ended questions)

ตอน

2) แบบสอบถำมผูป้ กครอง แบบสอบถำมนี้ผปู ้ กครองเป็ นผูต้ อบ แบบสอบถำมชุดนี้ แบ่งเป็ น 2

ตอนที่ 1 มีลกั ษณะเป็ นมำตรประมำณค่ำ 3 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถำมเกี่ยวกับผลกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนหลังจำกได้รับผลจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำ ควำมรับผิดชอบ
กำรควบคุมและกำรมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5/ และ /
รวม
ทั้งหมด
ข้อคำถำม กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.50 – 3.00
มำก
1.50 – 2.49
ปำนกลำง
0.00 – 1.49
น้อย
ตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นข้อคำถำมปลำยเปิ ด (Open – ended question )
กำรหำคุณภำพของเครื่ องมือ
กำรตรวจสอบควำมตรงของเครื่ องมือ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถำม เป็ นกำรหำควำมตรงตำมเนื้ อหำ
(Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรอบรมดูแลนักเรี ยนที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30 ปี ซึ่งได้แก่
1. รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนกิจกำรนักเรี ยนในวำระปัจจุบนั
2. อดีตรองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนกิจกำรนักเรี ยน
3. อำจำรย์ประจำชั้นที่มีประสบกำรณ์กำรดูแลนักเรี ยนมำกกว่ำ 30 ปี
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มำณ วิเครำะห์โดยใช้สถิติบรรยำย ได้แก่
-



ค่ำเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
ส่วน T-test
ค่ำ สหสัมพันธ์ Repeated Anova
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กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ เป็ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ที่ได้จำกกำรบันทึกพฤติกรรมของ
นัก เรี ยนโดยครู ผูป้ กครองและตัวนัก เรี ยน โดยวิเครำะห์จ ำกคำและข้อสอบที่ ประจักษ์ในแบบบันทึก
พฤติกรรม ผ่ำนวิธีกำรแจงนับ ตำมจำนวนครั้งของควำมถี่ที่คำหรื อข้อควำมปรำกฏในแบบบันทึก
ขั้นที่ กำรประเมินรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
กำรประเมินรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม และควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึก ษำปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิ ต จุ ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม เป็ นกำรประเมินควำม
เหมำะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภำพของรู ปแบบจำกข้อมูลเชิงปริ มำณและข้อมูล เชิงคุณภำพ
. ควำมเหมำะสมของรู ปแบบ
กำรประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบ พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของหลักกำรของรู ปแบบ
โดยให้ผใู ้ ช้รูปแบบ คือ ครู ผวู ้ ิจยั เป็ นผูป้ ระเมินโดยใช้กำรประเมินเชิงคุณภำพ
. ประสิทธิผลของรู ปแบบ
กำรประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบเป็ นกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ซึ่งมีเกณฑ์
ดังนี้
2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
คณะผูว้ ิจยั มีควำมพึงพอใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนด้ำนควำมรับผิดชอบ กำร
ควบคุมควำมมีวินยั ในตนเอง โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำระดับมำก
2.2 ครู มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรอบรมดูแลนักเรี ยนตำมรู ปแบบได้อย่ำง
ถูกต้อง
. ประสิทธิภำพของรู ปแบบ
กำรหำประสิทธิภำพของรู ปแบบ พิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกนักเรี ยน
ผูป้ กครองและครู ผใู ้ ช้รูปแบบ
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บทที่
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
จำกวัตถุประสงค์ของงำนวิจยั ที่ตอ้ งกำรพัฒนำรู ปแบบกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและ
ควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำย
ประถม และเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ในส่วนของกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมขั้นตอนที่ใช้ใน
กระบวนกำรวิธีกำรดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรี ยนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเอง และควำมมีวินัยในตนเอง โดยกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ นำเสนอจำแนกเป็ น
ตำรำง คือ
ผลกำรตรวจชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน (จำกแบบบันทึก “มำใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำกันเถอะ”) โดย
แบบบันทึกนี้เป็ นแบบบันทึกนักเรี ยนบันทึกด้วยตนเอง


ตำรำงที่ . ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), ค่ำ t-test, ค่ำ p-value ของพฤติกรรมชีวิต
ควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้ำนควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงถูกสุขลักษณะนิสยั ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
p-value
x
กลุ่มทดลอง
26.74
11.38
-4.292***
.000
กลุ่มควบคุม
35.84
9.76
-4.292***
.000
*** p < .001


ตำรำงที่ . ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), t-test, p-value ของพฤติกรรมชีวิตควำม
เป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้ำนควำมเป็ นอยูท่ ี่โรงเรี ยนนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
p-value
x
กลุ่มทดลอง
18.46
10.30
-4.01***
.000
กลุ่มควบคุม
28.76
14.77
-4.04***
.000
*** p < .001
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ตำรำงที่ . ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), ค่ำ t-test, ค่ำ p-value
ชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนด้ำนกำรเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
x
กลุ่มทดลอง
13.04
7.84
-5.86***
กลุ่มควบคุม
22.26
7.81
-5.86***
*** p < .001

ของพฤติกรรม

p-value
.000
.000

ขั้นที่ กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองและ
ควำมมีวินยั ในตนเอง
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรพัฒนำรู ปแบบ
เนื่ องจำกกำรพัฒนำนักเรี ยนในปั จจุบันนั้น ยังไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มที่ เนื่ องจำกมีปัจ จัย
หลำยประกำรที่ยงั ไม่เอื้ออำนวย เช่ น ปั ญหำจำกตัวนักเรี ยนที่ยงั ไม่พร้ อมรับกำรพัฒนำอัน เนื่ องมำจำก
สำเหตุต่ำง ๆ เช่น ภำวะทำงกำย ทำงอำรมณ์ ยังไม่พร้อมสำหรับกำรพัฒนำ ภำวะกำรขำดกำรพัฒนำและ
อบรมขัดเกลำอย่ำงต่อเนื่อง ปัญหำจำกครู ที่ยงั ไม่สำมำรถพัฒนำนักเรี ยนได้อย่ำงเต็มที่ เช่น ครู ยงั ไม่เข้ำใจใน
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงถ่องแท้ เนื่องจำกกำรขำดรู ปแบบกำรพัฒนำที่เป็ นมำตรฐำนและเป็ นที่ยอมรับ หรื อ
ผูป้ กครองยังขำดกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับแนวทำงที่
โรงเรี ยน
ดังนั้น กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองและ
ควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนนั้น จึงเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหลำยฝ่ ำยร่ วมกัน ดังนี้
. ตัวนักเรี ยนเองจะต้องเป็ นผูท้ ี่ตระหนักอยูเ่ สมอว่ำชีวิตในวัยเรี ยนนั้นเป็ นช่วงที่ตอ้ งพัฒนำตนเอง
อยู่ตลอดเวลำ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงรำกฐำนควำมเจริ ญให้กบั ตนเองในอนำคต ควำมเจริ ญของบุคคลนั้น คือ
บุคคลเหล่ำนั้นจะต้องมีควำมรับผิดชอบมีวินยั ในตนเอง ควบคุมตนเองให้ต้งั มัน่ อยูใ่ นคุณธรรมศีลธรรมได้
. ครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง วงศำคณำญำติ เป็ นบุคคลหรื อสถำบันแรก ซึ่งจะต้อง
รับผิดชอบในกำรพัฒนำเด็ก โดยให้กำรตอบสนอง ควำมต้องกำรพื้นฐำนของเด็กและให้กำรอบรมเลี้ยงดู
อย่ำงเหมำะสม เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมให้เด็กก้ำวสู่เส้นทำงกำรใช้ชีวิตที่ถูกต้องและสำมำรถปรับตัวในสังคม
ได้
. สถำบันกำรศึกษำ-ครู อำจำรย์ เป็ นสถำบันหลักในกำรที่จะพัฒนำและเสริ มสร้ำงเด็กให้เป็ นผูม้ ี
ควำมรับผิดชอบ มีวินยั ในตนเอง สำมำรถควบคุมตนเองได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้อย่ำงเป็ นระบบ มี
กระบวนกำรจัดและประเมินผลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็ นกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับวัย พัฒนำกำรของเด็ก
สภำพสังคม และกำรอบรมเลี้ยงดูจำกทำงบ้ำน
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ควำมหมำย
รู ปแบบเพื่อกำรพัฒ นำควำมรั บ ผิด ชอบ กำรควบคุ มและกำรมีวินัย ในตนเองของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ – 6 หมำยถึง หลักกำร กระบวนกำร วิธีกำร และกำรประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 โดยมี
หลักกำรที่สำคัญ ประกำร คือ
1. กำรเสริ มแรงบวก
2. กำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรอำศัยควำมร่ วมมือระหว่ำงนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
ขอบเขตของรู ปแบบ
. รู ปแบบนี้ พัฒนำขึ้นมำจำกฐำนพฤติกรรมของนักเรี ยนที่มกั จะพึงพอใจเมื่อได้รับกำรเสริ มแรง
บวกและจะทำอย่ำงสม่ำเสมอ ถ้ำได้รับกำรกระตุน้ และกำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่ องและกำรพัฒนำนักเรี ยนนี้
จะได้รับผลดีมำกถ้ำนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองได้มีพฒั นำร่ วมกัน
. รู ปแบบกำรพัฒ นำควำมรั บผิดชอบ กำรควบคุ มและควำมมีวินัยในตนเองของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ – 6 นี้ เป็ นรู ปแบบที่พฒั นำนักเรี ยนโดยผ่ำนกำรพัฒนำนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ /
และ / โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
ตัวอย่ำงรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6
. กำรจัดทำสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน (บันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนทุกเรื่ อง โดยเน้นเรื่ องควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง)
. จัด ท ำแบบสรุ ปพฤติ ก รรมกำรเรี ยนและพฤติ ก รรมทำงสัง คม เพื่ อ ให้ผูป้ กครองรั บทรำบ
พฤติ ก รรมของบุ ต รหลำนในวัน ประชุ ม ผูป้ กครอง โดยสรุ ปพฤติ ก รรมของนัก เรี ย นจำกสมุด บัน ทึ ก
พฤติกรรม
. จัด ท ำแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ของผูป้ กครองเกี่ ย วกับ ตัว นัก เรี ยนและควำมต้อ งกำรของ
ผูป้ กครองที่ตอ้ งกำรให้ทำงโรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน เพื่อให้กำรอบรมดูแลสอดคล้องและเป็ นไปในทิ ศทำง
เดียวกัน
. จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน โดยให้ผปู ้ กครองบันทึก
. จัด ทำแบบเพื่อนประเมิน เพื่อน (Sociogram) เพื่อให้นัก เรี ยนประเมิน กัน เองในมุมมองของ
นักเรี ยนที่มีวยั วุฒิใกล้เคียงกัน
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. จัดทำแบบประเมินครู โดยให้นักเรี ยนประเมินครู ผสู ้ อนเพื่อครู จะได้รู้ว่ำนักเรี ยนมีทศั นคติต่อ
ครู ผสู ้ อนอย่ำงไร และครู จะใช้กำรประเมินแนวใดเพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติของนักเรี ยน
. จัดทำแบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู เป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
อย่ำงสม่ำเสมอ
. จัด ทำแบบบัน ทึ ก กำรอบรมช่ ว งเช้ำก่ อนเข้ำเรี ยน (Home Room) เพื่อเป็ นกำรแก้ไขปั ญ หำ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นวันต่อวัน
ความสามารถ
ในการควบคุม
ตนเอง
ความ
รับผิดชอบ

ความมีวินัย
ในตนเอง

นักเรียน

ครู

การกระทาซ้า
อย่ างต่ อเนื่ อง
ความร่ วมมือจาก
ครู ผู้ปกครอง

พ่อแม่
ผู้ปกครอง

การเสริมแรงมาก
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ขั้นที่ , , กำรทดลองใช้รูปแบบ, ปรับปรุ งรู ปแบบ, ใช้รูปแบบ เพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ
กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ – 6 ได้ผลดังนี้
ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินยั ในตนเองจำกสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนและแบบสรุ ปพฤติกรรมและพฤติกรรมทำงสังคมที่แจ้ง
ผูป้ กครอง
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย
ไม่รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย ส่ง
งำนสม่ำเสมอ ไม่ค่อย
ส่งงำน ไม่ส่งงำน

กำรพัฒนำรู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
ในตนเอง

กำรควบคุมตนเอง

ปรับอำรมณ์ได้ดี, ปรับ
อำรมณ์ไม่ได้, ควบคุม
ตนเองได้ดี, ควบคุม
จำนวนครั้งของควำมถี่
ตนเองไม่ได้, อำรมณ์ดี
ที่คำหรื อข้อควำม
ยิม้ แย้มแจ่มใส, อำรมณ์ ปรำกฏในสมุดบันทึก
ไม่ดี, ขำดอัธยำศัยไมตรี

มีวินยั ในตนเอง

- ทำงำนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
- ทำงำนไม่เป็ นระเบียบ
- เคำรพกฎกติกำของ
ส่วนรวม
- ไม่เคำรพ กฎกติกำ
ของส่วนรวม
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ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินัยในตนเองจำกแบบสำรวจควำมคิ ด เห็ น ของผูป้ กครองเกี่ ยวกับตัว นัก เรี ยน และควำมต้องกำรของ
ผูป้ กครองที่ตอ้ งกำรให้ทำงโรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย
ไม่รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย ส่ง
งำนสม่ำเสมอ ไม่ค่อย
ส่งงำน ไม่ส่งงำน

กำรพัฒนำรู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
ในตนเอง

กำรควบคุมตนเอง

ปรับอำรมณ์ได้ดี, ปรับ
อำรมณ์ไม่ได้, ควบคุม
ตนเองได้ดี, ควบคุม
จำนวนครั้งของควำมถี่
ตนเองไม่ได้, อำรมณ์ดี
ที่คำหรื อข้อควำม
ยิม้ แย้มแจ่มใส, อำรมณ์ ปรำกฏในสมุดบันทึก
ไม่ดี, ขำดอัธยำศัยไมตรี

มีวินยั ในตนเอง

- ทำงำนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
- ทำงำนไม่เป็ นระเบียบ
- เคำรพกฎกติกำของ
ส่วนรวม
- ไม่เคำรพ กฎกติกำ
ของส่วนรวม
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ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินัยในตนเองจำกสมุดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนและแบบสรุ ปพฤติกรรมทำงกำรเรี ยนและพฤติกรรม
ทำงสังคมที่แจ้งผูป้ กครองที่ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับหลักกำรของรู ปแบบหลังจำกทดลองใช้
ปัญหำของกำรวิจยั
ประเภทย่อย
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
กำรเสริ มแรงบวก
- มอบหมำยภำระหน้ำที่
ที่มีเกียรติให้ทำ เช่น
เป็ นหัวหน้ำห้อง,
เป็ นเลขำนุกำรห้อง
- มอบหมำยให้บำเพ็ญ
ประโยชน์
- มอบหมำยให้ดูแลเพื่อน
- ชมเชยเมื่อทำควำมดี

กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรกระทำซ้ ำอย่ำง
เพื่อกำรพัฒนำควำม
ต่อเนื่อง
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
ในตนเอง

ควำมร่ วมมือจำก
ผูป้ กครอง

- ชมเชยทุกครั้งเมื่อมี
โอกำส
- ยกตัวอย่ำงเป็ น
กรณี ศกึ ษำที่น่ำทำเป็ น
แบบอย่ำงสม่ำเสมอ
- ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่มี
เกียรติอยูบ่ ่อย ๆ
- ผูป้ กครองควรชมเชย
- ผูป้ กครองควรให้รำงวัล
- ผูป้ กครองอำจจะใช้
วิธีกำรนี้ที่บำ้ น

จำนวนครั้งของควำมถี่
ที่คำหรื อข้อควำม
ปรำกฏในสมุดบันทึก
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ตำรำงที่ ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), ค่ำ t-test, ค่ำ p-value ของผลกำรบันทึก
พฤติกรรมนักเรี ยนโดยผูป้ กครองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
p-value
x
กลุ่มทดลอง
18.60
2.52
-5.99***
.000
กลุ่มควบคุม
23.20
2.33
-5.99***
.000
*** p < .001


ตำรำงที่ ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), t-test, p-value ของผลกำรบันทึกพฤติกรรม
นักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
p-value
x
กลุ่มทดลอง
15.17
3.56
17.42***
.000
กลุ่มควบคุม
36.47
5.67
17.42***
.000
*** p < .001


ตำรำงที่ ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), ค่ำ t-test, ค่ำ p-value ของผลกำรบันทึก
พฤติกรรมเชิงบวกของนักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
T
P-value
x
กลุ่มทดลอง
7.28
3.33
12.830***
.000
กลุ่มควบคุม
0.97
1.85
12.830***
.000
*** p < .001


ตำรำงที่ ค่ำเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), t-test, p-value ของผลกำรบันทึกพฤติกรรม
เชิงลบของนักเรี ยนโดยครู ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยน
S.D.
t
p-value
x
กลุ่มทดลอง
7.28
3.33
12.830***
.000
กลุ่มควบคุม
0.97
1.85
12.830***
.000
*** p < .001
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ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินยั ในตนเองจำกสมุดบันทึก Sociogram ที่นกั เรี ยนประเมินเพื่อน
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
- ส่งงำนสม่ำเสมอ
- ไม่ส่งงำน
- ไม่ทำเวร
- ไม่ช่วยงำนกลุ่ม
- ชอบลืมของ

กำรควบคุมตนเอง
กำรพัฒนำรู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
ในตนเอง
มีวินยั ในตนเอง

- ตั้งใจทำงำน
- รบกวนกำรเรี ยน
ตลอดเวลำ
- เอำแต่ใจตนเอง
- แกล้งเพื่อน
- พูดคำหยำบ/พูดสุภำพ
- ชอบเดินแตกแถว
- ชอบคุยในแถว
- ชอบแซงแถว
- ไม่เอำเสื้อใส่ในกำงเกง
- ชอบคุยเสียงดังเวลำ
รับประทำนอำหำร
- รับประทำนอำหำรหมด
ไม่เหลือทิ้ง

จำนวนครั้งของควำมถี่
ของที่คำหรื อข้อควำมที่
ปรำกฏในแบบบันทึก
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ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินยั ในตนเองจำกแบบประเมินครู โดยนักเรี ยน
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
- อำจำรย์จะลงโทษถ้ำ
ไม่ส่งงำน
- อำจำรย์จะอบรมเมื่อ
มีคนไม่ทำเวร
- อำจำรย์จะดุและ
เข้มงวดเรื่ องกำรส่ง
งำนมำก

กำรควบคุมตนเอง
กำรพัฒนำรู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
มีวินยั ในตนเอง
ในตนเอง

- อำจำรย์จะดุถำ้ เรำทำ
ไม่ดี
- อำจำรย์จะเข้มงวดกับ
คนที่ซนและดื้อ
- อำจำรย์เข้มงวดเรื่ อง
ระเบียบวินยั มำก
- ตอนแรกไม่ค่อยชอบ
อำจำรย์ แต่ภำยหลังก็
รู ้ว่ำอำจำรย์ตอ้ ง
เข้มงวด เพื่อทำให้
นักเรี ยนอยูใ่ นระเบียบ
- ห้อง ป. / เป็ นห้องที่
เข้มงวดมำก
- อำจำรย์เป็ นคนเจ้ำ
ระเบียบมำก

จำนวนครั้งของควำมถี่
ที่คำหรื อข้อควำม
ปรำกฏในแบบบันทึก
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ตำรำงที่ แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินยั ในตนเองจำกแบบบันทึกกำรอบรมช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรี ยน (Home Room)
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
- กำรทำเวร ควรช่วยกันทำ
ให้สะอำด
- กำรรับประทำนอำหำร
ให้หมด
- กำรแปรงฟัน ต้องแปรงฟันหลังอำหำรทุกวัน
- ต้องดื่มนมทุกวัน
- ส่งงำนให้ครบ ตำมที่
อำจำรย์กำหนด
- เวรประจำวันต้องนำข่ำว
มำติดบอร์ดประชำกำรพัฒนำรู ปแบบ
จำนวนครั้งของ
สัมพันธ์ทุกวัน
เพื่อกำรพัฒนำควำม
ควำมถี่ที่คำหรื อ
- เวรประจำวันต้องนำ
รับผิดชอบ กำรควบคุม
ข้อควำมปรำกฏ
ดอกไม้มำประดับแจกัน
และควำมมีวินยั
ในแบบบันทึก
ทุกวัน
ในตนเอง
- รับผิดชอบนำอุปกรณ์
กำรเรี ยนมำให้ครบทุก
วิชำ
- กำรทำเวรประจำวัน ผูท้ ี่มี
หน้ำที่ ต้องช่วยกันดูแล
ควำมสะอำดให้เรี ยบร้อย
เมื่อทำเวรเสร็ จควรบันทึก
เวรให้เรี ยบร้อย ควรเน้น
เรื่ องกำรเปลี่ยนน้ ำแจกัน
ดอกไม้ เพื่อป้องกันยุงมำ
วำงไข่
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ตำรำงที่ (ต่อ) แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และ
ควำมมีวินยั ในตนเองจำกแบบบันทึกกำรอบรมช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรี ยน (Home Room)
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมรับผิดชอบ
- กำรลงทะเบียนเรี ยน
ต้องลงทะเบียนให้ครบ
ทั้งวิชำบังคับเลือกและ
วิชำเลือกเสรี
- กำรเข้ำเรี ยนวิชำบังคับ
เลือกและวิชำเลือกเสรี
ต้องเข้ำเรี ยนทุกครั้ง

กำรพัฒนำรู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุม
และควำมมีวินยั
ในตนเอง

กำรควบคุมตนเอง

- กำรตอบคำถำมและกำร
ซักถำมให้นกั เรี ยนยกมือ
แทนกำรตะโกนเสียงดัง
เมื่อต้องกำรถำมและตอบ
และต้องรอให้อำจำรย์
เรี ยกให้ตอบหรื อถำม
- กำรใช้คำพูดที่สุภำพ
ครับ/ค่ะ และเรี ยก
อำจำรย์ให้เหมำะสม
- ไม่ควรคุยและตะโกนใน
เวลำเรี ยน
- กำรพูดกับอำจำรย์ไม่ควร
ตะโกนพูด ถ้ำมีเรื่ องจะ
พูดกับอำจำรย์ควรเดิน
เข้ำไปพูดใกล้ ๆ

จำนวนครั้งของ
ควำมถี่ที่คำหรื อ
ข้อควำมปรำกฏ
ในแบบบันทึก
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ตำรำงที่ (ต่อ) แสดงจำนวนคำหรื อข้อควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และ
ควำมมีวินยั ในตนเองจำกแบบบันทึกกำรอบรมช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรี ยน (Home Room)
ประเภทย่อย
ปัญหำของกำรวิจยั
คำหรื อข้อควำม
วิธีกำรแจงนับ
ของแนวคิด
ควำมมีวนิ ยั ในตนเอง - กำรรู ้จกั หน้ำที่และเวลำ
นักเรี ยนจะต้องรู ้หน้ำที่ว่ำ
จะต้องทำอะไรตอนไหน
กำรพัฒนำรู ปแบบ
เช่น เมื่อถึงเวลำเรี ยนก็
จำนวนครั้งของ
เพื่อกำรพัฒนำควำม
ควรเตรี ยมตัวเรี ยน
ควำมถี่ที่คำหรื อ
รับผิดชอบ กำรควบคุม
- กำรเดินแถวไปเรี ยนวิชำ
ข้อควำมปรำกฏ
และควำมมีวินยั
ต่ำง ๆ ต้องเดินแถวให้
ในแบบบันทึก
ในตนเอง
เป็ นระเบียบไม่คุย เล่นกัน
ในแถว
- กำรแบ่งเวลำเรี ยน เล่นให้
เหมำะสม

ตำรำงที่ 12 แสดงค่ ำสถิติ พฤติ ก รรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองซึ่งประเมินโดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้ง
ที่ 1

Effect
Factor 1 Pillai’s Trace
a. Exact Statistic

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

.845

49.149a

2.000

18.000

.000
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ตำรำงที่ 13 แสดงค่ ำสถิติ พฤติ ก รรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองซึ่งประเมินโดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้ง
ที่ 2

Effect
Factor 2 Pillai’s Trace

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

.878

64.937a

2.000

18.000

.000

a. Exact Statistic
ตำรำงที่ 14 แสดงค่ ำสถิติ พฤติ ก รรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองซึ่งประเมินโดยนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ครั้ง
ที่ 3

Effect
Factor 3 Pillai’s Trace

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

.926

1.123E2a

2.000

18.000

.000

a. Exact Statistic


ตำรำงที่ 15 แสดงค่ำ x , S.D., พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเองซึ่งประเมินโดย นักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
เปรี ยบเทียบ 3 ครั้ง

กลุ่มทดลอง



x

S.D.

กำรประเมินครั้งที่ 1

17.9667

3.59369

กำรประเมินครั้งที่ 2

22.0667

4.18985

กำรประเมินครั้งที่ 3

25.0833

1.68031

ตำรำงที่ 16 แสดงค่ำสถิติเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังจำกกำรใช้รูปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินยั ในตนเอง ทั้ง 3 ครั้ง

Effect
Factor 4 Pillai’s Trace
a. Exact Statistic

Value

F

Hypothesis df

Error df

Sig

.840

1.517E2a

2.000

58.000

.000
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บทที่ 5
สรุ ปผลกำรวิจยั อภิปรำยผลกำรวิจยั และข้อเสนอแนะ
จำกวัต ถุประสงค์ของกำรวิจยั ที่ ตอ้ งกำรพัฒ นำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำร
ควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 และ 6 โรงเรี ยนสำธิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม
โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็ นขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรี ยนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง
ขั้นที่ 2 กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒ นำควำมรั บผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุ มตนเอง
และควำมมีวินยั ในตนเอง
ขั้นที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง
และควำมมีวินยั ในตนเอง
ขั้นที่ 4 กำรปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง
และควำมมีวินยั ในตนเอง
ขั้นที่ 5 กำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง และ
ควำมมีวินยั ในตนเอง
ขั้นที่ 6 กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรวิจยั
1. กลุ่มตัว อย่ำง คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษำปี ที่ 5/ 6 และ 6/4 โรงเรี ยนสำธิ ต จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ฝ่ ำยประถม ปี กำรศึกษำ 2548 กลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และ
ควำมมีวินยั ในตนเอง
2.2 ตัวแปรตำม คือ ควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินัยในตนเองของ
นักเรี ยน
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เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั นี้ มี 12 เครื่ องมือ คือ
1. แบบตรวจสอบชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน ชื่อแบบบันทึก "มำใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำกันเถอะ"
2. สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู
3. แบบสรุ ปพฤติกรรมกำรเรี ยนรู ้และพฤติกรรมทำงสังคม
4. แบบสำรวจควำมคิดเห็ นของผูป้ กครองนักเรี ยนเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน และควำมต้องกำรของ
ผูป้ กครองที่ตอ้ งกำรให้โรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน
5. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนโดยผูป้ กครอง
6. แบบเพื่อประเมินเพื่อน (Sociogram)
. แบบประเมินครู โดยนักเรี ยน
. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู (พฤติกรรมทัว่ ไป, พฤติกรรมเชิงบวก, พฤติกรรมเชิง
ลบ)
. แบบบันทึกกำรอบรมช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรี ยน (Home Room)
10. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู หลังจำกนักเรี ยนได้รับกำรพัฒนำ โดยใช้รูปแบบเพื่อ
กำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินัยในตนเอง ครั้ง
(เฉพำะกลุ่ม
ทดลอง)
. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยผูป้ กครอง หลังจำกนักเรี ยนได้ รับกำรพัฒนำ โดยใช้
รู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินัยในตนเอง ครั้ ง (เฉพำะ
กลุ่มทดลอง)
. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยตัวนักเรี ยนเอง หลังจำกนักเรี ยนได้รับกำรพัฒนำ โดยใช้
รู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม ตนเอง และควำมมีวินัยในตนเอง ครั้ง (เฉพำะกลุ่ม
ทดลอง)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
. นักเรี ยนบันทึกข้อมูลในแบบตรวจสอบชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน "มำใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
กันเถอะ" ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้ำน คือ
. ด้ำนควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงถูกสุขลักษณะนิสยั
. ด้ำนควำมเป็ นอยูท่ ี่โรงเรี ยน
1.3 ด้ำนกำรเรี ยนของตนเอง
. ครู บนั ทึกพฤติกรรมนักเรี ยนอย่ำงสม่ำเสมอ
. ครู จดั ทำแบบสรุ ปพฤติกรรม กำรเรี ยน และพฤติกรรมทำงสังคมเพื่อแจ้งให้ผปู ้ กครองทรำบ
. ผูป้ กครองทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน และควำมต้องกำรของผูป้ กครองที่
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ต้องกำรให้โรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน
. ผูป้ กครองบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน
. นักเรี ยนทำแบบบันทึกเพื่อนประเมินเพื่อน (Sociogram)
. นักเรี ยนทำแบบประเมินครู
. ครู ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน (พฤติกรรมทัว่ ไป, พฤติกรรมเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงลบ)
. ครู บนั ทึกกำรอบรมช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรี ยน (Home Room)
. ครู ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน หลังจำกนักเรี ยนได้รับกำรพัฒนำ โดยใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำ
ควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง ครั้ง (เฉพำะกลุ่มทดลอง)
. ผูป้ กครองประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน หลังจำกนักเรี ยนได้รับกำรพัฒนำ โดยใช้รูปแบบเพื่อ
กำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง ครั้ง (เฉพำะกลุ่มทดลอง)
. นักเรี ยนประเมินตนเอง หลังจำกนักเรี ยนได้รับกำรพัฒนำ โดยใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง ครั้ง (เฉพำะกลุ่มทดลอง)
กำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอข้อมูล
นำข้อมูลที่ได้จำกเครื่ องมือวิจยั มำศึกษำ วิเครำะห์ เปรี ยบเทียบข้อมูล โดยใช้สถิติหำค่ำเฉลี่ย (X)
ค่ ำ S.D ค่ ำ t-test ค่ ำ P-value ค่ ำสหสัมพัน ธ์ Repeat Anova และวิเครำะห์ข ้อมูลเชิ งประจัก ษ์โ ดยกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพ และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในรู ปตำรำงสถิติ และตำรำงวิเครำะห์เชิง
คุณภำพและควำมเรี ยง
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล


ค่ำเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D ค่ำ t-test ค่ำ P-value ค่ำสหสัมพันธ์ Repeat Anova
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สรุ ปผลกำรวิจยั
ขั้นที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรี ยนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง โดยผลกำรตรวจสอบชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนจำกแบบบันทึกมำใช้
ชี วิต อย่ำงมีคุณค่ำกันเถอะ พบว่ำนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีทักษะกำรใช้ชีวิต ที่มีควำมรั บผิดชอบ สำมำรถ
ควบคุมตนเองได้และมีวินัยในตนเองในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ย คือ 26.74 (คะแนนเต็ม 40) ส่ วนนักเรี ยน
กลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี คือ 35.84 (คะแนนเต็ม 40)
ขั้นที่ 2 กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองและ
ควำมมีวินยั ในตนเอง พบว่ำกำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ด้ำน คือ
1. ตัวนักเรี ยนเองจะต้องเข้ำใจว่ำเหตุ
ใดจึงต้องได้รับกำรพัฒนำ 2. พ่อแม่ผปู ้ กครอง 3. ครู – อำจำรย์ สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็ นผูท้ ี่มีบทบำท
สำคัญในกำรร่ วมพัฒนำนักเรี ยน
และหลักกำรของรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรั บผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินัยใน
ตนเอง มีหลักกำรสำคัญ 3 หลักกำร คือ
1. กำรเสริ มแรงบวก
2. กำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรอำศัยร่ วมมือระหว่ำงนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
จำกหลักกำรดังกล่ำวผูว้ ิจยั ได้ จัดทำรู ปแบบ เพื่อพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำม
มีวินยั ในตำเองดังนี้
1. สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน
2. แบบสรุ ปพฤติกรรมทำงกำรเรี ยนและพฤติกรรมทำงสังคม
3. แบบสำรวจควำมคิดเห็นของผูป้ กครองเกี่ยวกับตัวนักเรี ยนและควำมต้องกำรของผูป้ กครองที่
ต้องกำรให้ทำงโรงเรี ยนดูแลนักเรี ยน
4. แบบบักทึกพฤติกรรมนักเรี ยนโดยผูป้ กครอง
5. แบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Sociogram)
6. แบบประเมินครู โดยนักเรี ยน
7. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยครู
8. แบบบันทึกกำรอบรมช่วงเช้ำ (home room)
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จำกรู ปแบบดังกล่ำวที่ได้พฒั นำขึ้นนี้ ทำให้ทรำบข้อมูลของนักเรี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐำนในกำร
พัฒนำนักเรี ยนโดยพบว่ำนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเชิงบวกในด้ำนควำมรับผิดชอบควำมสำมำรถใน
กำรควบคุ ม ตนเองและควำมมีวิ นัย ในตนเองอยู่ใ นระดับ แย่ถึ งปำนกลำงและนัก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ มมี
พฤติกรรมเชิงบวกดังกล่ำวอยูใ่ นระดับปำนกลำงถึงดี
ขั้นที่ 3, 4, 5 ขั้นกำรทดลองใช้รูปแบบ, ปรับปรุ งกำรใช้รูปแบบ, ใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง ในขั้นนี้ได้ผลพบว่ำหลังจำกกำรทดลองใช้รู ปแบบ
เพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ย
ของพฤติกรรมเชิงบวกอยู่ในระดับต่อ คือ ผลจำกผูป้ กครองมีค่ำเฉลี่ยที่ 18.60 (เต็ม 40) กลุ่มควบคุม
พฤติกรรมเชิงบวกอยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีค่ำเฉลี่ย 23.20 (เต็ม 40) ผลจำกครู กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยที่
15.17 (เต็ม 40) กลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยที่ 36.47 (เต็ม 40)
จะเห็นได้ว่ำหลังจำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำเบื้องต้นพฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองยังอยู่
ในระดับปำนกลำง ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมมอยูใ่ นระดับปำนกลำงถึ งสู ง จึงต้องมีกำรปรับปรุ งรู ปแบบ
และพัฒนำรู ปแบบเพื่อควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ขั้นที่ 6 กำรประเมินผลรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและ ควำมมี
วินยั ในตนเอง
หลังจำกนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับกำรพัฒนำโดยกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำตนเองในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ ที่ได้พฒั นำขึ้นแล้วและได้รับกำรประเมินโดยครู ผูป้ กครอง และตัวนักเรี ยนเอง นักเรี ยนมีพฤติกรรม
ด้ำนควำมรับผิดชอบ สำมำรถควบคุมตนเองได้ และมีวินัยในตนเองที่ดีข้ ึน
ทั้ง 3 ครั้ง โดยผลกำร
ประเมินครู ผูป้ กครอง และตัวนักเรี ยน มีควำมสอดคล้องกันโดยมีค่ำนัย สำคัญที่ <.005
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อภิปรำยผลกำรวิจยั
1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของนักเรี ยนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง
และควำมมีวินัยในตนเอง พบว่ำ นักเรี ยนบำงส่ วนยังมีปัญหำกำรขำดควำมรับผิดชอบไม่สำมำรถควบคุม
ตนเองได้ในบำงครั้ง และยังขำดควำมมีวินัยในตนเอง ซึ่งปั ญหำเหล่ำนี้ ลว้ นมีผลต่อกำรพัฒนำกำรเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นปัญหำสำคัญของสัมฤทธิผลทำงด้ำนกำรเรี ยนของนักเรี ยนในปัจจุบนั ที่ยงั ค่อนข้ำงอ่อน
ดังนั้น ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง และตัวนักเรี ยนเองจึงต้องตระหนักถึงปัญหำเหล่ำนี้ และพยำยำมหำวิธีกำรแก้ไข
ที่ถูกต้องมีควำมต่อเนื่องและต้องเหมำะสมกับบริ บทและสภำพแวดล้อมของนักเรี ยน, โรงเรี ยนและบ้ำน
2. กำรพัฒนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินัยในตนเอง
ของนักเรี ยนเป็ นกำรพัฒนำรู ปแบบโดยอำศัยหลักกำรสำคัญที่ได้จำกกำรศึกษำค้น คว้ำ
3 หลักกำร คือ
1. กำรเสริ มแรงบวก
2. กำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
3. ควำมร่ วมมือระหว่ำงนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองโดยออกแบบเป็ นเครื่ องมือในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั นี้ ถือว่ำเป็ นทั้งเครื่ องมือและรู ปแบบกำรพัฒนำไปด้วยเพรำะเป็ นกำรเก็บ
ข้อมูลเชิงปริ มำณและคุณภำพและเป็ นกำรรวบรวมข้อมูลแบบหลำยมิติ เพื่อสะท้อนผลให้ชดั เจนและลุ่มลึก
รวมทั้งมีควำมต่อเนื่องอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำรใช้รูปแบบกำรปรับปรุ ง เพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั
ในตนเองนี้ เป็ นกำรวิจ ัยและพัฒนำรู ปแบบควบคู่ ไปด้วย เพรำะระหว่ำงใช้รูปแบบบำงครั้งก็จ ะประสบ
ปั ญหำจำกข้อจำกัดต่ำง ๆ แต่ทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุ งแก้ไขก็ยงั คงหลักกำรสำคัญ 3 หลักกำรไว้เสมอ คือ
ต้องมีก ำรเสริ มแรงบวก เป็ นกำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่ อเนื่ องและควำมร่ ว มมื อระหว่ำงนัก เรี ย น ครู และ
ผูป้ กครอง
4. กำรประเมินผลกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมี
วินยั ในตนเอง เป็ นกำรประเมินผลพฤติกรรมนักเรี ยนหลังจำกได้รับกำรพัฒนำโดยรู ปแบบ ดังกล่ำว พบว่ำ
นักเรี ยนมีพฒั นำกำรที่ดีข้ ึน โดยผลกำรประเมินมีควำมสอดคล้องกันทั้งครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจยั เรื่ องกำรปรับพฤติกรรมเพื่อกำรพัฒนำว่ำถ้ำกำรปรับพฤติกรรมของบุคคลเป็ นกำรปรับ
แบบอำศัยควำมอดทน ควำมสม่ำเสมอ ควำมเข้ำใจที่จะแก้ปัญหำอย่ำงแท้จริ งและควำมร่ วมมือจำกทุกฝ่ ำย
กำรปรับพฤติกรรมนั้นก็จะสำเร็ จได้ในระดับหนึ่ง แต่ที่สำคัญ คือ นักเรี ยนกลุ่มนี้ ควรได้รับกำรดูแลเอำใจใส่
อย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดไปเพื่อเป็ นกำรสร้ำงพฤติกรรมที่ดีงำมและสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ข้อเสนอแนะสำหรับผูท้ ี่จะทำกำรวิจยั ต่อไป
1. รู ปแบบเพื่อกำรพัฒ นำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินัย ในตนเองนี้ เป็ น
รู ปแบบที่พฒั นำขึ้น โดยใช้ระยะเวลำพัฒนำควบคู่ไปกับกำรศึกษำพฤติกรรมนักเรี ยน ซึ่งรู ปแบบนี้ มิได้เป็ น
รู ปแบบตำยตัวแต่เป็ นรู ปแบบที่ใช้หลักกำรพัฒนำ 3 รู ปแบบ คือ
1. กำรเสริ มแรงบวก
2. กำรกระทำซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรใช้ควำมร่ วมมือระหว่ำงนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง
ดังนั้น ผูท้ ี่จะนำรู ปแบบไปใช้อำจจะปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมดังสภำพบริ บทของโรงเรี ยนทั้งตัว
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรี ยนในบริ บทนั้นๆ
2. รู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองนี้ สำมำรถ
น ำไปพัฒ นำเพิ่มเติ มเพื่อพัฒนำพฤติกรรมนักเรี ยนตำมจุ ดประสงค์ต่ำง ๆ เช่ น นัก เรี ย นที่ มีปัญหำควำม
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้หรื อนักเรี ยนที่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษได้ดว้ ย
3. กำรพัฒนำพฤติกรรมนักเรี ยนนั้นเป็ นกำรพัฒนำที่ตอ้ งกระทำอย่ำงต่อเนื่องและต้องได้รับควำม
ร่ วมมือจำกทั้งตัวนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ดังนั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและโรงเรี ยนจึงเป็ นสิ่งสำคัญ
มำกในกำรพัฒนำพฤติกรรมนักเรี ยน
4. ครู ประจำชั้นและครู ผสู ้ อนสำมำรถทำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ
กำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองไปใช้เพื่อพัฒนำนักเรี ยนให้มีพฤติกรรมกำรเรี ยนที่ดี
5. ผูป้ กครองสำมำรถนำรู ปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมและควำมมีวินัยใน
ตนเองไปใช้ในกำรดูแลนักเรี ยนที่บำ้ นได้
6. นักเรี ยนสำมำรถนำผลกำรประเมินตนเองจำกกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองไปใช้ในกำรวำงแผนกำรเรี ยนและกำรใช้ชีวิตของตนเองได้ตลอดไป
7. งำนกิจกำรนักเรี ยนสำมำรถนำผลกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุม
ตนเองและควำมมีวินยั ในตนเองไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำพฤติกรรมนักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน
8. จำกกำรใช้รูปแบบเพื่อกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรควบคุมตนเอง และควำมมีวินยั ในตนเอง
พบข้อสรุ ปว่ำนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ดีข้ ึนและเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรี ยนมำก คณะผูว้ ิจยั หวังว่ำจะมีผนู ้ ำเอำ
แนวทำงรู ปแบบกำรพัฒนำนี้ไปวิจยั และพัฒนำเพื่อพัฒนำพฤติกรรมนักเรี ยนต่อไป
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