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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) ศึกษำและเปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร

ปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย 2) ศึกษำและเปรียบเทียบพฤติกรรม

ที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม

ที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเก่ียวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม

ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นครูปฐมวัยที่สอนอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนตสำรวจ

ตระเวนชำยแดน กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกองบัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 

คน ได้มำจำกกำรสุม่แบบเจำะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถำมควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบั

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 39 ข้อ มีค่ำควำม

เชื่อมั่น 0.86 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรแจกแจงแบบที (t-test) และกำร

วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

จะใช้กำรเปรียบเทียบรำยคู่ โดยวิธี LSD 

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ 1) ครปูฐมวยัมคีวำมต้องกำรเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมพืน้ฐำน 8 ประกำร

ได้แก่ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสุภำพ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมประหยัด ด้ำน

ควำมมีวินัย และด้ำนควำมสำมัคคี อยู่ในระดับมำกตำมลสำดับ 2) ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมต้องกำร

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน 3) พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 

ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก 8 ด้ำนตำมลสำดับ ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 

ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีวินัย ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมสุภำพ และด้ำนควำมประหยัด 4) เด็กปฐมวัยที่ครูปฐมวัยมี

ระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมไม่แตกต่ำงกัน และ 5) ควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพ้ืนฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
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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 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 Behavior 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.
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บทน�า

 ในโลกปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีต่ำง ๆ ส่งผล

ให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนำตนเองเพ่ือให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ ซึ่ง

กระแสกำรเร่งพัฒนำ และสภำพเศรษฐกิจที่บีบรัด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยให้เกิดกำรแข่งขัน  

มค่ีำนยิมทำงวตัถสูุง เกดิกำรเอำรดัเอำเปรยีบซึง่กนัและกนั มุง่แสวงหำผลประโยชน์ให้กบัตนเองมำกกว่ำส่วนรวม ขำด

กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทสำให้เกิดภำวะขำดสมดุลทั้งทำงจิตใจและวัตถุ จะเห็นได้ว่ำใน

กำรพัฒนำมนุษย์ตำมหลักพุทธศำสนำ ได้กล่ำวถึงกำรฝึกฝนพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ตำมหลักไตรสิกขำ อันประกอบ

ด้วย ศีล สมำธิ ปัญญำ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญำไปพร้อมกัน โดยเน้นที่กำรพัฒนำปัญญำเป็น

แกนหลกัสสำคญัของกระบวนกำรศกึษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฝึกฝนใหเ้กดิควำมรูค้วำมเข้ำใจในสิง่ทัง้หลำยตำมทีเ่ป็น

จริง สำมำรถเข้ำใจเหตุปัจจัยและแก้ไขปัญหำได้ มีควำมประพฤติที่เป็นมำตรฐำนในสังคม มีจิตใจที่ผ่องใส เบิกบำน 

เป็นอิสระทั้งภำยนอกและภำยใน ดับควำมทุกข์ ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตน สำมำรถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ [1]

 จำกผลกำรศึกษำโครงกำรสภำวกำรณ์ต้นทุนชีวิตนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ อำยุ 14-18 ปี จำก 76 จังหวัด 

ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่ำนมำ พบข้อมูลที่น่ำสนใจ 4 เรื่อง คือ นส้ำใจของเด็กไทยลดลง ค่ำนิยมทสำควำมดีก็ลดลง 

เหลอืเพยีงร้อยละ 34.19 เท่ำนัน้ ซึง่ในจสำนวนนี ้เดก็แสดงควำมคดิเหน็ว่ำ หำกจะทสำควำมดต้ีองหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  และยงัพบว่ำ 

เด็กไทยมีควำมรู้เท่ำทันสื่อไม่ถึงร้อยละ 50 ขำดภูมิคุ้มกันในกำรเสพสื่อดี และสุดท้ำยคือ กำรขำดกำรใส่ใจภูมิปัญญำ
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และวัฒนธรรมท้องถิ่น [2] สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปัญญำ รุ่งเรือง [3] ซึ่งพบว่ำ สภำพทั่วไปทั้งกำรเมือง  

กำรปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมไทย มคีวำมย่อหย่อนทำงคณุธรรมและจรยิธรรม เหน็แก่ตนยิง่กว่ำส่วนรวม ถกูครอบงสำ

ด้วยวัตถุนิยม จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้จะเห็นได้ว่ำ สงัคมไทยในปัจจุบันกสำลังก้ำวเข้ำสู่ภำวะขำดแคลนคุณธรรมมำกขึ้น

 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมน้ัน ควรเริ่มปูพื้นฐำนต้ังแต่เยำว์วัย เพรำะวัยเด็กเป็นวัยแห่งกำรเตรียมตัวเพื่อ

เป็นสมำชกิในสงัคมใหญ่ และเป้ำหมำยของกำรศกึษำปฐมวยัทีส่มบรูณ์นัน้ มใิช่เพยีงแต่เพือ่เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อม

สสำหรับกำรเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำ ที่สสำคัญควรเป็นกำรเตรียมเพื่อควำมสสำเร็จของชีวิตอนำคตของเด็กด้วย โดย

มุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และสำมำรถอยู่เป็นปกติสุขในสังคม ดังนั้นในช่วงแรกของชีวิตเด็กควรจะได้รับกำรปลูก

ฝังคุณธรรมจริยธรรมมำกกว่ำช่วงอื่น ดังที่ลอเรนส์ โคลเบอร์ก [4] กล่ำวว่ำ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม โดยเด็กปฐมวัยซึ่งมีอำยุในช่วง 2-7 ปี จะอยู่ในขั้นหลบหลีกกำรถูกลงโทษ ถ้ำพ่อแม่และครูสั่งสอนว่ำสิ่งใด

ถกูต้องควรทสำ สิง่ใดไม่ถกูต้องไม่ควรทสำ เดก็จะเลยีนแบบในสิง่ท่ีดีท่ีพ่อแม่และครปูฏบัิตตินเป็นตวัอย่ำงถกูต้องเหมำะสม

 กำรพัฒนำคุณธรรมเด็กปฐมวัย ต้องพัฒนำกำรเข้ำใจควำมรู้สึกผู้อื่น กำรมีจิตสสำนึกที่ดี และรู้จักควบคุมตนเอง 

เป็นปัจจัยเบื้องต้น กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยเร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยกสำหนดคุณธรรมพื้นฐำน 8 

ประกำร ที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยำวชน เพื่อพัฒนำไปสู่บุคคลที่มีคุณธรรม อยู่ร่วมกัน 

อย่ำงสงบ มีควำมสุขในสังคมแห่งควำมพอเพียง ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภำพ สะอำด สำมัคคี และมี

นส้ำใจ คุณธรรมดังกล่ำวนี้สำมำรถพัฒนำให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะปฐมวัย โดยกำรอบรมสอนให้ทสำนสำให้ดูสู่กำรฝึกหัด 

ปฏิบัติเป็นนิสัย และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมประจสำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็น

คนดี มีควำมรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยกำรใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับควำมร่วมมือของ

สถำบันครอบครวั ชมุชน สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ กำรปลกูฝังคณุธรรมจงึหมำยถงึ กำรจดัสภำพกำรเรยีนรู้  

เพือ่ให้ผูเ้รยีนมองเหน็คณุค่ำของกำรมศีลีธรรมและจรยิธรรมในด้ำนต่ำง ๆ  และนสำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงทศันคต ิค่ำนยิม  

ควำมเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงำม [5]

 ดังนั้น กำรท่ีจะให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำง

ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดสำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่ำงมีควำมสุข ครูปฐมวัยจึงมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรวำงรำกฐำนให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งกำรปลูกฝัง

คุณธรรมและเจตคติให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยำว์จะช่วยให้เด็กพัฒนำคุณธรรมและเจตคติขึ้นในตัวเองอย่ำงได้ผล ครูจึงต้อง

แสวงหำกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับวัยและควำมสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัย จริยธรรม คุณธรรม และ

เจตคติ ให้เกิดขึ้นในเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพที่ดีและเหมำะสม

 จำกควำมสสำคญัดงักล่ำวข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบั พฤตกิรรม

ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย เพื่อนสำข้อมูลที่ได้มำเป็นข้อมูล 

พื้นฐำนให้กับครูและหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมในกำรปลูกฝัง

คุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย

 3. เพื่อศึกษำพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย
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 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย

 5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ตัวแปรที่ศึกษำ 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ

 ตัวแปรตำม ได้แก่ 1. ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั

    2. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

 2. กำรวจิยันีเ้ป็นกำรวจิยัสสำหรบัครปูฐมวยัทีส่อนอยูใ่นชัน้อนบุำลปีที ่1 และ 2 โรงเรยีนตสำรวจตระเวนชำยแดน 

กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกองบัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยที่สอน

อยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนตสำรวจตระเวนชำยแดน กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกอง

บัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง โดยทสำกำรแจกแบบสอบถำมไป

จสำนวน 22 ชุด ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนจสำนวน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 แล้วพิจำรณำแบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ ได้จสำนวน 22 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง

และพฤตกิรรมท่ีปรำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 แบบสอบถำมเกีย่วกบั 

ระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย เป็นข้อคสำถำมท่ีมีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ

ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังและพฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั เป็น

แบบสอบถำมแบบเลือกตอบมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำร

 2. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย

 3. ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม เสนอผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพื่อหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content 

Validity) ภำษำที่ใช้ และควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ ซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67 – 1.00

 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้สมบูรณ์และเหมำะสมยิ่งขึ้น

 5. นสำแบบสอบถำมทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่ำงจสำนวน 20 ชดุ เพือ่หำค่ำควำมเชือ่มัน่ของ

แบบสอบถำม ซึ่งค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมมีค่ำ 0.86

 6. นสำแบบสอบถำมที่หำค่ำควำมเชื่อมั่นแล้วไปใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป
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ผลการวิจัย

ตำรำงที่ 1 ระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถำม

ระดับการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

ตส่ำกว่ำปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ 21 95.45

ปริญญำตรี หรือสูงกว่ำปริญญำตรี 1 4.55

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง

และพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1 ด้ำนควำมขยัน 4.18 2.87 มำก 4.02 3.69 มำก

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.18 3.64 มำก 4.00 3.44 มำก

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.24 2.82 มำก 4.07 3.37 มำก

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.18 3.24 มำก 4.05 3.57 มำก

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.24 2.74 มำก 4.01 4.01 มำก

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.22 2.55 มำก 4.07 3.47 มำก

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.22 3.16 มำก 4.12 4.77 มำก

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.21 3.08 มำก 4.11 4.31 มำก

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีต้องกำรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็ก

ปฐมวัย ในครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน

ข้อ
พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม

พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง

t

พฤติกรรมที่ปรากฏ

t
ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา

ต�่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี

ต�่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ

อนุปริญญา

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี

S.D. S.D. S.D. S.D.

1 ด้ำนควำมขยัน 4.25 2.57 4 0 3.20 4.12 2.32 4 0 2.51

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.26 2.58 4 0 3.23 4.12 2.32 4 0 2.51

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.38 3.17 4 0 4.14 4.20 2.43 4 0 2.74

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.32 3.14 4 0 3.98 4.13 2.35 4 0 2.58

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.26 2.58 4 0 3.23 4.10 2.29 4 0 2.36

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.35 3.15 4 0 4.02 4.09 2.28 4 0 2.30

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.28 2.61 4 0 3.30 4.21 2.47 4 0 2.79

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.29 2.63 4 0 3.33 4.25 2.57 4 0 3.20
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องกำรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำน

คุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย วิเครำะห์ข้อมูลโดย t-test

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ

t
S.D. S.D.

1 ด้ำนควำมขยัน 4.18 2.87 4.02 3.69 2.68**

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.18 3.64 4.00 3.44 3.75**

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.24 2.82 4.07 3.37 8.1*

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.18 3.24 4.05 3.57 2.67**

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.24 2.74 4.01 4.01 6.03*

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.22 2.55 4.07 3.47 1.89**

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.22 3.16 4.12 4.77 1.76**

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.21 3.08 4.11 4.31 1.11**

รวม 4.95*

หมำยเหตุ * หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ .01

  ** หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 1. ครูปฐมวัยมีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำร ได้แก่  

ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสุภำพ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมประหยัด ด้ำนควำม 

มีวินัย และด้ำนควำมสำมัคคี อยู่ในระดับมำกตำมลสำดับ

 2. ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม 

โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน

 3. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก 8 ด้ำนเรียงตำมลสำดับ 

ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีวินัย ด้ำนควำมขยัน  

ด้ำนควำมสุภำพ และด้ำนควำมประหยัด

 4. เด็กปฐมวัยที่ครูปฐมวัยมีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมไม่แตกต่ำงกัน

 5. ควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรม 

พื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศกึษำควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤติกรรมทีค่วรปลกูฝังและพฤติกรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรม

ของเด็กปฐมวัย สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้

 1. ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยัโดยภำพรวมอยูใ่น

ระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกครปูฐมวยัในโรงเรยีนตสำรวจตระเวนชำยแดนมคีวำมคำดหวงักบัเดก็ปฐมวยัในชัน้เรยีน
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ของตน ว่ำควรจะมีพฤติกรรมทำงด้ำนคุณธรรมท่ีดีในทุกด้ำนควบคู่ไปกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ที่ดี เพื่อให้เป็นที่

ยอมรับของสังคม สมกับเป็นนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงกำรของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กมุำร ีซึง่เดก็ในวยัปฐมวยัยงัสำมำรถทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้เป็นผูม้คีณุธรรมทีด่ไีด้ สอดคล้องกบัหลกัทฤษฎขีอง 

โคลเบอร์ก [6] ที่กล่ำวว่ำ เด็กปฐมวัยซึ่งมีอำยุในช่วง 2-7 ปี เป็นวัยที่อยู่ในขั้นหลบหลีกกำรถูกลงโทษ ซึ่งเด็กในวัยนี้

เริ่มมีระดับคุณธรรม จริยธรรม ถ้ำพ่อแม่ ครูสั่งสอนว่ำสิ่งใดถูกต้องควรทสำ สิ่งใดไม่ถูกต้องไม่ควรทสำ เด็กจะเลียนแบบ

ในสิ่งที่ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีถูกต้องเหมำะสม ดังจะเห็นได้จำกงำนวิจัยของอดิศร จันทรสุข [7] ซึ่งได้ศึกษำ

งำนวิจัยเรื่อง กำรปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ของแกนนสำโรงเรียนวิถีพุทธ จะพบได้ว่ำ 

แนวทำงในกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับเด็ก โดยเฉพำะเด็กในระดับปฐมวัย ไม่ควรเน้นที่กำรท่องจสำ

เท่ำนัน้ แต่ควรเน้นให้เดก็เรยีนรูผ่้ำนกำรลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่แกนนสำในกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ทีีส่ดุคอื ครปูฐมวยั

 2. ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็ก

ปฐมวัยโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ถึงแม้ครูปฐมวัยจะมีระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกัน แต่ก็มีสภำพบริบททำงสิ่งแวดล้อมที่

คล้ำยคลงึกนั สอดคล้องกบัทฤษฎคีวำมต้องกำรของแอลเดอร์เฟอร์ ระดบัที ่2 คอื ควำมต้องกำรด้ำนควำมสมัพนัธ์ ซึง่เป็น

ควำมต้องกำรของบคุคลทีม่มีติรสมัพนัธ์กบัคนอืน่ [8] นัน่กค็อื ควำมปรำรถนำดใีห้ลกูศษิย์ของตนเป็นคนด ีมคีณุธรรม 

จรยิธรรม เป็นไปตำมหลกัทฤษฎพีฒันำกำรทำงจรยิธรรม สอดคล้องกบังำนวจิยัของอรพมิ วสิำรทำนนท์ [9] ทีไ่ด้ศกึษำ

ทัศนคติและควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเขตกรุงเทพมหำนครที่มีต่อเด็กปฐมวัยออทิสติก ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยมีควำม

ต้องกำรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐที่สอนเด็กปฐมวัยออทิสติกจสำแนกตำมประสบกำรณ์กำรทสำงำน ประสบกำรณ์กำรฝึก

อบรมเกีย่วกบัเรือ่งเดก็ออทสิตกิ และวฒุกิำรศกึษำไม่แตกต่ำงกนั ดงันัน้จงึจะเหน็ได้ว่ำ ครปูฐมวยัมกัสรรหำกจิกรรมที่

พฒันำคณุธรรมให้กบัเดก็ปฐมวยัโดยใช้สือ่และกจิกรรมต่ำง ๆ  เช่น งำนวจิยัของกมลจนัทร์ ชืน่ฤทธิ ์[10] ทีพ่ฒันำควำม

มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตำมพระรำชดสำรัส

 3. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก 

โรงเรียนอำจได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยโดยผ่ำนกำรสอดแทรกผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อยู่เป็นประจสำ 

เช่น นทิำน เพลง เกม จงึทสำให้เดก็ได้รบักำรเรยีนรูถ้งึกำรมพีฤตกิรรมทำงคณุธรรมทีเ่หมำะสม สอดคล้องกบัทฤษฎขีอง 

บรูเนอร์ [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรที่เก็บเกี่ยวจำกประสบกำรณ์รอบตัวเอง และใช้ประสบกำรณ์ที่เก็บ

รวบรวมไว้นัน้เป็นเครือ่งมอื บรเูนอร์เชือ่ว่ำ ควำมรูเ้ป็นกระบวนกำรไม่ใช่ผล บรเูนอร์ เน้นควำมสสำคญัของสิง่แวดล้อม

และวัฒนธรรมแวดล้อมต่อเด็กซึ่งมีผลต่อควำมเจริญงอกงำมทำงสติปัญญำ ดังที่ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [12] กล่ำวว่ำ  

กำรเล่ำนิทำนเป็นวิธีกำรให้ควำมรู้วิธีหนึ่งที่ทสำให้เด็กสนใจในกำรเรียนรู้ สำมำรถจดจสำ กล้ำแสดงออก และมีแรงจูงใจ

ทีจ่ะเปิดรบัพฤตกิรรม เช่นเดยีวกบัแนวคดิของภำรด ีศรปีระยรู [13] ทีไ่ด้กล่ำวถงึคณุค่ำของนทิำนต่อกำรเรยีนกำรสอน

ว่ำ นิทำนให้ควำมบันเทิงใจกับเด็ก ๆ ทสำให้ผ่อนคลำยอำรมณ์ ได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน และทสำให้เด็ก ร่ำเริง

แจ่มใสสมวัย สอดคล้องกับงำนวิจัยของศศินันท์ นิลจันทร์ [14] ศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมเล่ำนิทำนที่มีต่อควำมมี

วนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัในชมุชนแออดัคลองเตย พบว่ำ เดก็ทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมเล่ำนทิำนในแต่ละช่วงสปัดำห์

กบัคะแนนพฤตกิรรมควำมมวีนิยัในตนเองแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั P < .01 และมกีำรเปลีย่นแปลง

ของพฤตกิรรมควำมมวีนิยัในตนเองในด้ำนควำมรบัผดิชอบ ควำมซือ่ตรง กำรตรงต่อเวลำ และกำรควบคมุตนเองสงูขึน้

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ < 0.01

 4. เดก็ปฐมวยัทีค่รปูฐมวยัมรีะดบักำรศกึษำต่ำงกนัมพีฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมไม่แตกต่ำงกนั ทัง้นีเ้นือ่ง

มำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัยมีระดับกำรศึกษำที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก จึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้ำน

คุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
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 5. ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำร

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทำงคุณธรรมพ้ืนฐำนในบำงด้ำนที่ยังน้อย เพรำะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

ตสำรวจตระเวนชำยแดนส่วนใหญ่ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำในกำรเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เพรำะต้องทสำมำหำกิน จึงต้องอำศัย

ให้ครูปฐมวัยเป็นผู้คอยปลูกฝังพฤติกรรมทำงคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ สุขุมำล เกษมสุข [15] กล่ำวว่ำ 

กิจกรรมกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนั้น ครูเป็นผู้มีโอกำสที่จะปลูกฝังให้แก่เด็กต่อจำกบิดำมำรดำ เพรำะเมื่อ

เด็กอยู่ในโรงเรียนเด็กจะใกล้ชิดกับครูมำก อีกท้ังยังเป็นหน้ำที่ของครูโดยตรงในกำรอบรมปลูกฝังจริยธรรมควบคู่ไป

กบักำรสัง่สอนควำมรูท้ำงวชิำกำรด้วย ซึง่ขดัแย้งกบัพฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั ซึง่พฒันำกำรของ

เดก็จะก้ำวหน้ำตำมลสำดบัได้เมือ่เดก็มปีระสบกำรณ์กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง จำกประสำทสมัผสัต่ำง ๆ  จำกกำรคดิ พดู และ 

ลงมือกระทสำ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก โดยให้เด็กได้มีโอกำสเรียนรู้จำกกำรสัมผัส สสำรวจ ทดลอง 

และค้นพบ สิง่แวดล้อม กำรเล่น กำรลงมอืกระทสำ กำรทสำงำนตำมกสำลงัและกำรเอำใจใส่ ดแูล ตอบสนองให้เดก็มโีอกำส

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กรู้ถึงกำรยอมรับและมีควำมรู้สึกมั่นคงในสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรที่ช่วยเสริมสร้ำง 

กำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด้ำนอ่ืน ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่ำวถึงพื้นฐำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

ของผูเ้รียนต้องเน้นกำรเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทสำ (Active Learning) และกำรเรยีนรูด้งักล่ำว จะต้องจดัให้เดก็ได้จดักระทสำ

กับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ควำมคิดและเหตุกำรณ์ จนกระทั่งสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง [16]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอย่ำงสมส่ำเสมอ

 2. ครปูฐมวยัควรเน้นยสำ้ให้ผูป้กครองเดก็ตระหนกัถงึควำมสสำคญัในกำรส่งเสรมิคณุธรรมให้กบัเดก็ปฐมวยั และ

พยำยำมส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงสมส่ำเสมอ

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย

 1. ควรมีกำรศึกษำกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย โดยใช้กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น  

กำรเล่ำนิทำน กำรเล่น กำรร้องเพลง เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย เช่น  

ควำมรับผิดชอบ ควำมมีนส้ำใจ เป็นต้น
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