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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้น
คุณธรรมของเด็กปฐมวยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาของครูปฐมวยั 2) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็ก
ปฐมวยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาของครูปฐมวยั และ 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยักบัความตอ้งการ
ของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นครูปฐมวยัท่ีสอนอยู่ใน
ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และ 2  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14  สังกดักองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  จ  านวน 22 คน  ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความตอ้งการของครูปฐมวยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 39 ขอ้  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.86 
การวเิคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะใชก้ารเปรียบเทียบรายคู่ โดยวธีิ LSD 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ครูปฐมวยัมีความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการไดแ้ก่  ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ดา้นความสุภาพ ดา้นความสะอาด ดา้นความมีน ้าใจ ดา้นความขยนั ดา้นความประหยดั ดา้นความมีวนิยั และดา้นความสามคัคี อยู่ใน
ระดบัมากตามล าดบั 2) ครูปฐมวยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความตอ้งการเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  3) พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเดก็ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก 8 ดา้นตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นความสามคัคี 
ดา้นความมีน ้าใจ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความสะอาด ดา้นความมีวนิยั ดา้นความขยนั ดา้นความสุภาพ และดา้นความประหยดั 4) เด็กปฐมวยั
ท่ีครูปฐมวยัมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมท่ีปรากฏด้านคุณธรรมไม่แตกต่างกัน และ 5) ความต้องการของครูปฐมวยัเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังกบัพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 

ค าส าคัญ : คุณธรรม   เดก็ปฐมวยั   ครูปฐมวยั 
 

Abstract 
The purpose of this research were to 1) study and compare teachers’ needs regarding moral behavior of early childhood 

classified by education levels, 2) study and compare moral behavior of early childhood classified by education levels , 3) compare moral 
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behavior of early childhood with teachers’ needs regarding moral behavior of early childhood.   The sample used in this study consisted of 
22 teachers of early childhood children who studied in border patrol police school . The data was selected by Purposive Sampling. The 
instrument used in the study was 39 items of Teachers’ Needs Regarding Early Childhood’s Moral Be havior Questionnaire developed by 
the researcher with reliability at 0.86. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t -test for dependent samples and 
one-way ANOVA. In the case of any statistical significant differences were found, the least-significant difference (LSD) were used to pair 
comparisons. 

The results of study revealed as follows:  1) The teachers’ needs about 8 basic moral behavior of early childhood children both 
in general and specific areas: faithfully, gentleness, cleanliness, kindness, diligence, saving, discipline and unity were at high level, 
respectively.  2) The needs of teachers with different education levels were not significantly different in general areas of 8 basic moral 
behavior. 3) The 8 basic moral behavior of early childhood children was at high level including unity, kindness, faithfully, cleanliness, 
discipline, diligence, gentleness, and saving. 4) Early childhood who teachers with different education levels were not significantly 
different in moral behavior. and 5) Needs of teachers about 8 basic moral behavior of early childhood children were different with the  
statistically significance at 0.01 level. 
 

Keywords :  moral,  early childhood,  early childhood’s teacher 
 

บทน า 
ในโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทย

ตอ้งเร่งพฒันาตนเองเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ซ่ึงกระแสการเร่งพฒันา และสภาพ
เศรษฐกิจท่ีบีบรัด ไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในสงัคมไทยใหเ้กิดการแข่งขนั มีค่านิยมทางวตัถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ซ่ึงกนัและกนั มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองมากกวา่ส่วนรวม ขาดการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
ท าใหเ้กิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวตัถุ  จะเห็นไดว้า่ในการพฒันามนุษยต์ามหลกัพทุธศาสนา ไดก้ล่าวถึงการฝึกฝนพฒันา
มนุษยใ์หส้มบูรณ์ตามหลกัไตรสิกขา อนัประกอบดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา หรืออีกนยัหน่ึงคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาไปพร้อม
กนั โดยเนน้ท่ีการพฒันาปัญญาเป็นแกนหลกัส าคญัของกระบวนการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในส่ิงทั้งหลายตามท่ีเป็นจริง สามารถเขา้ใจเหตุปัจจยัและแกไ้ขปัญหาได ้มีความประพฤติท่ีเป็นมาตรฐานในสังคม  มีจิตใจท่ีผ่อง
ใส  เบิกบาน เป็นอิสระทั้งภายนอกและภายใน ดบัความทุกข ์ความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนกบัตน สามารถเป็นท่ีพ่ึงใหก้บัตนเองได ้ [1]  

จากผลการศึกษาโครงการสภาวการณ์ตน้ทุนชีวตินกัเรียนมธัยมทัว่ประเทศ อาย ุ14 – 18 ปี จาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศใน
ปี พ.ศ.2553 ท่ีผา่นมา พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 4 เร่ือง คือ น ้ าใจของเด็กไทยลดลง  ค่านิยมท าความดีก็ลดลง เหลือเพียงร้อยละ 34.19 
เท่านั้น  ซ่ึงในจ านวนน้ี  เด็กแสดงความคิดเห็นวา่ หากจะท าความดีตอ้งหลบๆ ซ่อนๆ และยงัพบวา่ เด็กไทยมีความรู้เท่าทนัส่ือไม่
ถึงร้อยละ 50 ขาดภูมิคุม้กนัในการเสพส่ือดี และสุดทา้ยคือ การขาดการใส่ใจภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน [2] สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของปัญญา รุ่งเรือง [3] ซ่ึงพบวา่ สภาพทัว่ไปทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย มีความยอ่หยอ่นทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ตนยิ่งกว่าส่วนรวม ถูกครอบง าดว้ยวตัถุนิยม จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้่า สังคมไทยใน
ปัจจุบนัก าลงักา้วเขา้สู่ภาวะขาดแคลนคุณธรรมมากข้ึน 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น  ควรเร่ิมปูพ้ืนฐานตั้งแต่เยาวว์ยั เพราะวยัเด็กเป็นวยัแห่งการเตรียมตวัเพ่ือเป็นสมาชิก
ในสงัคมใหญ่ และเป้าหมายของการศึกษาปฐมวยัท่ีสมบูรณ์นั้น  มิใช่เพียงแต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนต่อใน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีส าคญัควรเป็นการเตรียมเพื่อความส าเร็จของชีวิตอนาคตของเด็กดว้ย โดยมุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถอยู่เป็นปกติสุขในสังคม  ดังนั้นในช่วงแรกของชีวิตเด็กควรจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าช่วงอ่ืน         
ดงัท่ีลอเรนส์  โคลเบอร์ก  [4] กล่าววา่ เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีเร่ิมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  โดยเด็กปฐมวยัซ่ึงมีอายใุนช่วง 2 – 7 ปี 
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จะอยูใ่นขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ ถา้พ่อแม่และครูสั่งสอนวา่ส่ิงใดถูกตอ้งควรท า  ส่ิงใดไม่ถูกตอ้งไม่ควรท า  เด็กจะเลียนแบบ
ในส่ิงท่ีดีท่ีพอ่แม่และครูปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

การพฒันาคุณธรรมเด็กปฐมวยั ตอ้งพฒันาการเขา้ใจความรู้สึกผูอ่ื้น การมีจิตส านึกท่ีดี และรู้จกัควบคุมตนเอง เป็นปัจจยั
เบ้ืองตน้  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยก าหนดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ท่ีครู พ่อแม่ 
และผูป้กครอง ควรจะเร่งปลูกฝังใหเ้กิดในเยาวชน เพ่ือพฒันาไปสู่บุคคลท่ีมีคุณธรรม อยูร่่วมกนัอยา่งสงบ มีความสุขในสงัคมแห่ง
ความพอเพียง ไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย ์ มีวนิยั สุภาพ สะอาด สามคัคี และมีน ้ าใจ คุณธรรมดงักล่าวน้ีสามารถพฒันาใหเ้กิดข้ึน
ได้ตั้ งแต่ระยะปฐมวยั โดยการอบรมสอนให้ท าน าให้ดูสู่การฝึกหัด ปฏิบัติเป็นนิสัย และเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ            
มีคุณธรรมประจ าใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดว้ยการใชคุ้ณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา การปลูกฝัง
คุณธรรมจึงหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในดา้นต่างๆ และ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีดีงาม [5] 

ดังนั้ น การท่ีจะให้เด็กปฐมวยัมีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเป็นผู ้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข ครูปฐมวยัจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการวางรากฐานใหเ้ด็กเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงการปลูกฝังคุณธรรมและเจตคติ
ใหแ้ก่เด็กตั้งแต่วยัเยาวจ์ะช่วยใหเ้ด็กพฒันาคุณธรรมและเจตคติข้ึนในตวัเองอยา่งไดผ้ล ครูจึงตอ้งแสวงหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั
และความสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมีลกัษณะนิสยั จริยธรรม คุณธรรม และเจตคติ ใหเ้กิดข้ึนในเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดี
และเหมาะสม 

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบั พฤติกรรมท่ีควร
ปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้กบัครู
และหน่วยงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมให้กบัเด็กปฐมวยั  เพื่อ
พฒันาใหเ้ด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ และอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาของครูปฐมวยั 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาของครูปฐมวยั 
5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยักบัความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี

ควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  
ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่  1. ความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 

    2. พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั 
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2. การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัส าหรับครูปฐมวยัท่ีสอนอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กอง
ก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 สงักดักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 22 คน   
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ครูปฐมวยัท่ีสอนอยูใ่นชั้น

อนุบาลปีท่ี 1 และ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14  สังกดักองบญัชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ านวน 22 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยท าการแจกแบบสอบถามไปจ านวน 22 ชุด ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แลว้พิจารณา
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ ไดจ้ านวน 22 ชุด  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและ

พฤติกรรมท่ีปรากฎดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบั
การศึกษาของครูปฐมวยั เป็นขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของครู
ปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฎดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  (Rating Scale)   

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการของครูปฐมวยั  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ 
2. ศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวยั 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) 

ภาษาท่ีใช ้ และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ ซ่ึงผลการประเมินมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหส้มบูรณ์และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 ชุด  เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม  ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมมีค่า 0.86 
6. น าแบบสอบถามท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ไปใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 ระดบัการศึกษาของครูปฐมวยัท่ีตอบแบบสอบถาม  

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา 21 95.45 
ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 1 4.55 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั 

ข้อ 
พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม 

พฤติกรรมท่ีต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

 

S.D. แปลผล 
 

S.D. แปลผล 
1 ดา้นความขยนั 4.18 2.87 มาก 4.02 3.69 มาก 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั (ต่อ) 

ข้อ 
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม 

พฤติกรรมท่ีต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

 S.D. แปลผล 
 S.D. แปลผล 

2 ดา้นความประหยดั 4.18 3.64 มาก 4.00 3.44 มาก 
3 ดา้นความซ่ือสัตย ์ 4.24 2.82 มาก 4.07 3.37 มาก 
4 ดา้นความมีวนิยั 4.18 3.24 มาก 4.05 3.57 มาก 
5 ดา้นความสุภาพ 4.24 2.74 มาก 4.01 4.01 มาก 
6 ดา้นความสะอาด 4.22 2.55 มาก 4.07 3.47 มาก 
7 ดา้นความสามคัคี 4.22 3.16 มาก 4.12 4.77 มาก 
8 ดา้นความมีน ้าใจ 4.21 3.08 มาก 4.11 4.31 มาก 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั         
ในครูปฐมวยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

ข้อ 
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม 

พฤติกรรมท่ีต้องการปลูกฝัง 

t 

พฤติกรรมที่ปรากฏ 

t 
ระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี  
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี 

 
S.D. 

 

S.D. 
  

S.D. 
 

S.D. 
 

1 ดา้นความขยนั 4.25 2.57 4 0 3.20 4.12 2.32 4 0 2.51 
2 ดา้นความประหยดั 4.26 2.58 4 0 3.23 4.12 2.32 4 0 2.51 
3 ดา้นความซ่ือสัตย ์ 4.38 3.17 4 0 4.14 4.20 2.43 4 0 2.74 
4 ดา้นความมีวนิยั 4.32 3.14 4 0 3.98 4.13 2.35 4 0 2.58 
5 ดา้นความสุภาพ 4.26 2.58 4 0 3.23 4.10 2.29 4 0 2.36 
6 ดา้นความสะอาด 4.35 3.15 4 0 4.02 4.09 2.28 4 0 2.30 
7 ดา้นความสามคัคี 4.28 2.61 4 0 3.30 4.21 2.47 4 0 2.79 
8 ดา้นความมีน ้าใจ 4.29 2.63 4 0 3.33 4.25 2.57 4 0 3.20 

 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมท่ีต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

t 
 

S.D. 
 

S.D. 
1 ดา้นความขยนั 4.18 2.87 4.02 3.69 2.68** 
2 ดา้นความประหยดั 4.18 3.64 4.00 3.44 3.75** 
3 ดา้นความซ่ือสัตย ์ 4.24 2.82 4.07 3.37 8.1* 
4 ดา้นความมีวนิยั 4.18 3.24 4.05 3.57 2.67** 
5 ดา้นความสุภาพ 4.24 2.74 4.01 4.01 6.03* 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยั วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test (ต่อ) 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมท่ีต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

t 
 S.D.  S.D. 

6 ดา้นความสะอาด 4.22 2.55 4.07 3.47 1.89** 

7 ดา้นความสามคัคี 4.22 3.16 4.12 4.77 1.76** 

8 ดา้นความมีน ้าใจ 4.21 3.08 4.11 4.31 1.11** 

รวม 4.95* 

หมายเหตุ * หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
  ** หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวจัิย  
1. ครูปฐมวยัมีความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  ได้แก่  ดา้นความ

ซ่ือสัตย ์ดา้นความสุภาพ ดา้นความสะอาด ดา้นความมีน ้ าใจ ดา้นความขยนั ดา้นความประหยดั ดา้นความมีวินยั และดา้นความ
สามคัคี อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 

2. ครูปฐมวยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความตอ้งการเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  

3. พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก 8 ดา้นเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 
ดา้นความสามคัคี ดา้นความมีน ้ าใจ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความสะอาด ดา้นความมีวินยั ดา้นความขยนั ดา้นความสุภาพ และดา้น
ความประหยดั  

4. เด็กปฐมวยัท่ีครูปฐมวยัมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมไม่แตกต่างกนั 
5. ความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังกบัพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ

ของเด็กปฐมวยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังและพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมของเด็ก

ปฐมวยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูปฐมวยัในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความคาดหวงักบัเด็กปฐมวยัในชั้นเรียนของตน วา่ควรจะ
มีพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมท่ีดีในทุกดา้นควบคู่ไปกบัพฒันาการและการเรียนรู้ท่ีดี  เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสังคม  สมกบัเป็น
นกัเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใ่นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเด็กในวยัปฐมวยัยงัสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นผูมี้คุณธรรมท่ีดีได ้ สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีของโคลเบอร์ก [6] ท่ีกล่าวว่า  เด็กปฐมวยัซ่ึงมีอายุ
ในช่วง 2 – 7 ปี  เป็นวยัท่ีอยูใ่นขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ  ซ่ึงเด็กในวยัน้ีเร่ิมมีระดบัคุณธรรมจริยธรรม  ถา้พอ่แม่ ครูสัง่สอนวา่ส่ิง
ใดถูกตอ้งควรท า  ส่ิงใดไม่ถูกตอ้งไม่ควรท า  เด็กจะเลียนแบบในส่ิงท่ีครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ดงัจะเห็นได้
จากงานวจิยัของอดิศร  จนัทรสุข  [7] ซ่ึงไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวยัผา่นกระบวนการสร้างสรรคข์อง
แกนน าโรงเรียนวถีิพทุธ  จะพบไดว้า่  แนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดกบัเด็ก  โดยเฉพาะเด็กในระดบัปฐมวยั  
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ไม่ควรเนน้ท่ีการท่องจ าเท่านั้น  แต่ควรเนน้ใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง  ซ่ึงแกนน าในการปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีสุด
คือ ครูปฐมวยั 

2. ครูปฐมวยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ถึงแม้ครูปฐมวยัจะมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน  แต่ก็มีสภาพบริบททางส่ิงแวดลอ้มท่ีคล้ายคลึงกัน  
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ ระดบัท่ี 2 คือ ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นความตอ้งการของ
บุคคลท่ีมีมิตรสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน [8] นัน่ก็คือความปรารถนาดีให้ลูกศิษยข์องตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลกั
ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพิม  วิสารทานนท์  [9] ท่ีไดศึ้กษาทศันคติและความตอ้งการของครู
ปฐมวยัเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเด็กปฐมวยัออทิสติก ซ่ึงพบว่า ครูปฐมวยัมีความตอ้งการการช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีสอนเด็ก
ปฐมวยัออทิสติกจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัเร่ืองเด็กออทิสติก และวฒิุการศึกษาไม่
แตกต่างกนั  ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่  ครูปฐมวยัมกัสรรหากิจกรรมท่ีพฒันาคุณธรรมให้กบัเด็กปฐมวยัโดยใชส่ื้อและกิจกรรมต่างๆ  
เช่น งานวจิยัของกมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ิ [10] ท่ีพฒันาความมีวนิยัในตนเองของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตาม
พระราชด ารัส  

3. พฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  โรงเรียน
อาจไดจ้ดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมให้กบัเด็กปฐมวยัโดยผ่านการสอดแทรกผ่านส่ือต่างๆ อยูเ่ป็นประจ า  เช่น นิทาน เพลง เกม 
จึงท าให้เด็กไดรั้บการเรียนรู้ถึงการมีพฤติกรรมทางคุณธรรมท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบรูเนอร์ [11] ท่ีกล่าววา่ การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเก็บเก่ียวจากประสบการณ์รอบตวัเอง  และใชป้ระสบการณ์ท่ีเก็บรวบรวมไวน้ั้นเป็นเคร่ืองมือ บรูเนอร์
เช่ือวา่ ความรู้เป็นกระบวนการไม่ใช่ผล  บรูเนอร์ เนน้ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมแวดลอ้มต่อเด็กซ่ึงมีผลต่อความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญา ดงัท่ี สมศกัด์ิ ปริปุรณะ [12]  กล่าววา่ การเล่านิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธีหน่ึงท่ีท าให้เด็กสนใจใน
การเรียนรู้ สามารถจดจ า กลา้แสดงออก และมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับพฤติกรรม  เช่นเดียวกบัแนวคิดของภารดี  ศรีประยรู [13]  ท่ีได้
กล่าวถึงคุณค่าของนิทานต่อการเรียนการสอนวา่ นิทานใหค้วามบนัเทิงใจกบัเด็กๆ ท าใหผ้อ่นคลายอารมณ์ ไดรั้บความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  และท าใหเ้ด็ก  ร่าเริงแจ่มใสสมวยั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศินนัท ์นิลจนัทร์ [14] ศึกษาผลของการจดักิจกรรมเล่า
นิทานท่ีมีต่อความมีวินยัใน ตนเองของเด็กปฐมวยัในชุมชนแออดัคลองเตย พบวา่ เด็กท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานในแต่ละ
ช่วงสปัดาห์กบัคะแนนพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P < .01 และมีการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในดา้นความรับผิดชอบ ความซ่ือตรง การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.01 

4. เด็กปฐมวยัท่ีครูปฐมวยัมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัมีระดบัการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการท่ีไม่แตกต่างกนั                  

5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรากฏดา้นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวยักบัความตอ้งการเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมทางคุณธรรมพ้ืนฐานในบางดา้นท่ียงันอ้ย  เพราะเด็กปฐมวยัในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนส่วนใหญ่  
พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาในการเล้ียงดู  อบรมสั่งสอน  เพราะตอ้งท ามาหากิน  จึงตอ้งอาศยัให้ครูปฐมวยัเป็นผูค้อยปลูกฝังพฤติกรรม
ทางคุณธรรมใหก้บัเด็กปฐมวยั  สอดคลอ้งกบั สุขมุาล เกษมสุข [15] กล่าววา่ กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนั้น ครู
เป็นผูมี้โอกาสท่ีจะปลูกฝังให้แก่เด็กต่อจากบิดามารดา เพราะเม่ือเด็กอยูใ่นโรงเรียนเด็กจะใกลชิ้ดกบัครูมาก อีกทั้งยงัเป็นหนา้ท่ี
ของครูโดยตรงในการอบรมปลูกฝังจริยธรรมควบคู่ไปกบัการสั่งสอนความรู้ทางวิชาการดว้ย ซ่ึงขดัแยง้กบัพฤติกรรมท่ีปรากฎ
ดา้นคุณธรรมของเด็กปฐมวยั ซ่ึงพฒันาการของเด็กจะกา้วหน้าตามล าดบัไดเ้ม่ือเด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จาก
ประสาทสมัผสัตา่งๆ จากการคิด พดู และ ลงมือกระท า  ดงันั้นผูใ้หญ่ควรส่งเสริมพฒันาการของเด็ก โดยให้เด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้
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จากการสัมผสั ส ารวจ ทดลอง และคน้พบ ส่ิงแวดลอ้ม การเล่น การลงมือกระท า การท างานตามก าลงัและการเอาใจใส่  ดูแล 
ตอบสนองใหเ้ด็กมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่เพ่ือใหเ้ด็กรู้ถึงการยอมรับและมีความรู้สึกมัน่คงในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรท่ีช่วย
เสริมสร้างการเรียนรู้และพฒันาการดา้นอ่ืนๆ  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเพียเจต ์(Piaget) ท่ีกล่าวถึงพ้ืนฐานการสร้างองคค์วามรู้ของ
ผูเ้รียนตอ้งเนน้การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) และการเรียนรู้ดงักล่าว จะตอ้งจดัให้เด็กไดจ้ดักระท ากบัวตัถุ ไดมี้
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล ความคิดและเหตุการณ์ จนกระทัง่สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง [16] 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.  ครูปฐมวยัควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมดา้นคุณธรรมใหก้บัเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ   
2.  ครูปฐมวยัควรเนน้ย  ้าใหผู้ป้กครองเด็กตระหนกัถึงความส าคญัในการส่งเสริมคุณธรรมใหก้บัเด็กปฐมวยั และพยายาม

ส่งเสริมใหเ้ด็กปฏิบติัตนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 
1. ควรมีการศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเด็กปฐมวยั โดยใชก้ารจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน 

การเล่น การร้องเพลง เป็นตน้ 
2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของครูปฐมวยัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปลูกฝังให้กบัเด็กปฐมวยั เช่น ความรับผิดชอบ 

ความมีน ้ าใจ เป็นตน้ 
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