
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 

  1.1 ความหมายของคุณธรรม 

  1.2 ประโยชนของคุณธรรม 

  1.3 คุณธรรมพื้นฐาน 

 2.  แนวคิดทฤษฎีในการปลูกฝงและเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐาน 

  2.1 ทฤษฎีการกระจางในคานิยม  

  2.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม 

  2.3 กระบวนการกลุมสมัพันธ 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาหลักสตูรฝกอบรม 

  3.1 ความหมายของหลักสูตร 

  3.2 องคประกอบของหลักสูตร 

  3.3 ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 

  3.4 ความหมายของหลักสูตรฝกอบรม 

  3.5 องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 

  3.6 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 

  4.1 ความหมายของการฝกอบรม 

  4.2 ประเภทการฝกอบรม 

  4.3 กระบวนการฝกอบรม 

  4.4 เทคนิค สื่อและอปุกรณในการฝกอบรม 

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 

  5.1 ความหมายเจตคติ 

  5.2 ลักษณะการวัดเจตคติ 

  5.3 วิธีการวัดเจตคติ 
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 6.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  6.1 ความหมายความพึงพอใจ 

  6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  7.1 งานวิจัยในประเทศ 

  7.2 งานวิจัยตางประเทศ  

 

แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นความหมายของคุณธรรม ประโยชน

ของคุณธรรม ความหมายคุณธรรมพื้นฐานและคุณธรรมพื้นฐาน แนวทางการปลูกฝงและเสริมสราง

คุณธรรมพื้นฐานประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

ความหมายของคุณธรรม  

คุณธรรมเปนคุณลักษณะซึ่งเปนรูปแบบอยางหน่ึงของคุณงามความดีที่ซึ่งจะแสดงออกมา

โดยการกระทําทางกาย วาจา และจิตใจเปนสิ่งที่มีประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคม มีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายของคุณธรรม ไวดังน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2549 : 4) ใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะ

ภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางที่ถูกตอง ดีงาม ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2549 : 1) กลาวถึงคุณธรรม วาการวินิจฉัยวาบุคคลใดมีคุณธรรม

ดีเดนมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมตองพิจารณาโดยภาพรวมวาบุคคลน้ันมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตน

อยางไร ดํารงตนอยูในกรอบกฎหมายและศีลธรรมเพียงใด เปนผูรับผิดชอบตอหนาที่การงานและ

สังคมอยางไร และเปนผูที่ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมเพียงใด 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 253) ไดใหความหมายของคําวา คุณธรรม คือ สภาพคุณงาม

ความดี 

ลิขิต ธีรเวคิน (2548 : 20) ไดกลาววา คุณธรรม คือจิตวิญญาณของปจเจกบุคคล ศาสนา 

และอุดมการณเปนดวงวิญญาณของปจเจกบุคคลและสังคม ปจเจกบุคคลตองมีวิญญาณสังคมตองมี

จิตวิญญาณ คุณธรรมของปจเจกบุคคลไดรบัการกลอมเกลาเรียนรูโดยพอแมสถาบันการศึกษา ศาสนา 

พรรคการเมืองและองคกรของรัฐ 

วศิน อินทสระ (2549 : 199) กลาววา คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัยที่ดีงามซึ่งสั่งคมอยูในจิตใจ

อุปนิสัยอันน้ีไดมาจากความพยายามและความประพฤติตอกันมาเปนเวลานาน สรุปวา คุณธรรม 

หมายถึง ความรูหรือปญญาพรอมทั้งนิสัย 
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สุภาพร พิศาลบุตร (2549 : 4) กลาวไววา คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามทางความ

ประพฤติและจิตใจ 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547 : 182) กลาวไววา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม

ความดี คนที่มีคุณธรรม หมายถึง คนที่มีจริยธรรมอยูในระดับสูง ซึ่งคนที่มีคุณธรรมน้ันนอกจากจะ          

ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นแลวยังมีจิตใจเอื้ออาทรตอผูอื่นดวย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2549 : 5) กลาววาคุณธรรม หมายถึง ธรรม    

ที่แสดงถึงสภาพอันดีงามของบุคคล เปนธรรมแหงการเกื้อกูลกันและกัน เปนสิ่งที่เกิดความสํานึก เชน 

มีนิสัยชอบชวยเหลือผูอื่น มีนิสัยใหอภัยผูอื่น 

จากความหมายของคุณธรรมพอสรุปไดวา คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะซึ่งเปน

รูปแบบของคุณงามความดีที่สั่งสมอยูในจิตใจมนุษยซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทํา ทางกาย วาจา 

และจิตใจของแตละบุคคลเปนสิ่ง ที่มีประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคม 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใหความหมายของคุณธรรม (Virtue) คือ สิ่งที่บุคคลสวนใหญยอมรับ

วาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชน และความดีงามที่ดีที่แทจริงตอสังคม  

ประโยชนของคุณธรรม 

คุณธรรมกอใหเกิดคุณคาและประโยชนหลายประการทําใหตนเองมีชีวิตที่สงบเย็นไมตอง

เดือดรอนใจไมตองอยูอยางหวาดระแวง เสริมสราง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชาติ ประโยชนของคุณธรรมแบงออกไดดังที่กลาวไวตอไปน้ี 

พรรตนฤน เพชรวิวรรสน (ม.ป.พ. อางถึงใน อัจจิมา เชาวดี, 2551 : 14) กลาวถึงประโยชน

ของคุณธรรมไวดังน้ี 

 1. ประโยชนตอตนเอง 

  1.1 ทําใหตนเองมีชีวิตที่สงบเย็น ไมตองเดือดรอนใจไมตองอยูอยางหวาดระแวง

เพราะวาตนเองไมไดเบียดเบียนผูใด มีแตจะสรางประโยชนสุขใหแกสังคมและผูอื่น 

  1.2 ทําใหตนเองมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตสวนตัวและการงานมีความมั่นคงกาวหนา 

  1.3 ไดรับการยกยองสรรเสริญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป 

  1.4 ครอบครัวอบอุน มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง 

 2. ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

  2.1 ประโยชนตอสถาบัน ทําใหบุคคลอื่นศรัทธาเลื่อมใสสถาบันหรือหนวยงานที่ตนเอง

สังกัด มีความเจริญกาวหนาไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และตอเน่ืองทั้งน้ีเพราะสมาชิกทุกคน              

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

  2.2 ประโยชนตอชุมชน สังคมไดรับความสงบสุข เพราะทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรม 

สังคมไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคนตางทําหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ 
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  2.3 ประโยชนตอประเทศชาติ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมีความมั่นคง

เพราะประชาชนมีความจงรักภักดีและเห็นความสําคัญของสถาบันดังกลาวอยางแทจริง ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวรเพราะทุกคนมีความรู ความเขาใจอยาง

ถองแทและเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงประโยชนของคุณธรรมแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน

ประโยชนตอตนเอง และสวนที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  

คุณธรรมพ้ืนฐาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดกําหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ สิ่งที่บุคคลสวนใหญ

ยอมรับวาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชน และความดีงามที่ดีที่แทจริงตอสังคม

ประกอบดวย ขยัน ประยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจข้ึนเพื่อเปน แนวทาง

ใหกับสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใช เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ไดนําไปประพฤติปฏิบัติ  

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ตามประกาศนโยบายที่เรงรัดปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ และมีนักวิชาการหลายทานไดใหนิยาม

ของ 8 คุณธรรมพื้นฐานไวดังรายละเอียด 

คุณธรรมเรื่องขยันความหมายของคําวา ขยัน มีนักวิชาการไดใหความหมายดังน้ี 

กรรณิภา เมืองแกว (2553 : 20) ไดใหความหมายวา ความขยัน ความต้ังใจเพียรพยายาม

ทําหนาที่การงานอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ อดทน ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันตองปฏิบัติ

ควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลงานสําเร็จตามความมุงหมาย 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 166) ไดใหความหมายของคําวา ขยัน คือ การทํางานอยางแข็ง

ขันไมปลอยปละละเลยทําหรือประพฤติสม่ําเสมอ ไมเกียจคราน แข็งแรง  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 35) ใหความหมายวา ขยัน คือ ความต้ังใจ

เพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ อดทน ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความ ขยัน

ตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลงาน สําเร็จตามความมุงหมาย คุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรม ผูที่มีความขยัน คือผูที่ต้ังใจทําอยาง จริงจังตอเน่ืองในเรื่องที่ถูกที่ควร ผูที่เปนคนสูงาน 

มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง  

สรุปวา ขยัน หมายถึง ความต้ังใจ เพียรพยายาม ทําหนาที่การงานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

อดทน ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ผูที่มีความขยัน คือผูที่ต้ังใจทําอยาง จริงจังตอเน่ืองในเรื่องที่ถูกที่ควร 

ผูที่เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

นิยามของคําวา ประหยัด ความหมายของคําวา ประหยัดมีไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 10) ไดนิยามคําวา ประหยัดและออมไว ดังน้ีการประหยัด

และออม หมายถึง การรูจักออมทรัพยสิน เวลา ทรัพยากร ทั้งสวนตนและสังคมตามความจําเปนให



 13

เกิดประโยชน และคุมคาที่สุด รวมทั้งรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตน

และสังคม โดยแบงการประหยัดออกเปน 3 สวน คือ 

 1. การประหยัดเวลา หมายถึง การที่นักเรียนรูจักวางแผนใชเวลาของตนและใชเวลาให

เกิดประโยชนคุมคามากที่สุด ในเรื่องการใชเวลาเดินทางไปโรงเรียนและเดินทางกลับบาน การใชเวลา

ในการศึกษาเลาเรียน ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน และหาความรูเพิ่มเติม การใชเวลาทําธุรกิจ

สวนตัว การใชเวลานอน การพักผอน การใชเวลาในการชวยเหลืองานบาน ชุมชน สังคม 

 2. ประหยัดเงิน หมายถึง การที่นักเรียนรูจักการวางแผนการใชจายเงิน ใชเงินใหเกิด

ประโยชนคุมคามากที่สุด เหมาะสมกับรายรับ และมีการเก็บออมยับย้ังความตองการของตน อันมีผล

ทําใหเงินอยูในขอบเขตที่พอเหมาะพอควร ตัดสินใจใชเงินโดยคํานึงถึงประโยชนความคุมคา ความ

จําเปนของตนเองอยางรอบคอบ ไมตระหน่ีถ่ีเหน่ียวจนเกินไป 

 3.  การประหยัดในดานสิ่งของ เครื่องใช หมายถึง การที่นักเรียนรูจักใชเครื่องใชสิ่งของ

เครื่องใชทั้งของตนเองและสวนรวมใหไดประโยชนคุมคามากที่สุด รักษา ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช 

ของตนเองและสวนรวมใหใชงานไดอยูเสมอ ไมใชจายสิ่งของเครื่องใชอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน

ดวยความเคยชินหรือความสะดวกสบายของตน ใหความรวมมือในการประหยัดไฟฟาและนํ้าประปา

ของสวนรวม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667) ไดใหความหมายของคําวา ประหยัด คือ ยับย้ัง 

ระมัดระวัง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 35) ประหยัด คือ การรูจักเก็บออมถนอมใช

ทรัพยสิน สิ่งของ แตพอควร พอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ คุณลักษณะ    

เชิงพฤติกรรม ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนิน ชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน 

คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทํา บัญชีรายรับ-รายจาย

ของตนเองอยูเสมอ  

กลาวโดยสรุป ประหยัด หมายถึง การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของแตพอควร

พอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนิน ชีวิตความ

เปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของ

อยางคุมคา รูจักทํา บัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ  

ในสวนของความหมายของคําวา ความซื่อสัตย ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวดังน้ี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 382) ไดใหความหมายของคําวา ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงและ

จริงใจ ไมคิดคดทรยศไมคดโกงและไมหลอกลวง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 36) ไดใหความหมายของคําวา ซื่อสัตย คือ 

ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติ คุณลักษณะ
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เชิงพฤติกรรม ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความ ประพฤติตรงทั้งหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใช

เลหกลคดโกง ทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติอยาง เต็มที่ ถูกตอง 

กลาวโดยสรุป ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจปลอดจาก

ความรูสึกลําเอียงหรอือคติ ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอ

เวลา ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่  

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา มีวินัยไวดังตอไปน้ี 

ประภาศรี สีหอําไพ (2550 : 120) กลาววา คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติในการ

ดํารงชีวิตเปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบ  

ที่สําคัญย่ิง สังคมที่ขาดกฎเกณฑทกุคนสามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย 

ขาดผูนําผูตาม ขาดระบบที่กระชับความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ การหยอนระเบียบวินัยให

เกิดการละเมิดสิทธิและหนาที่ตามบทบาทของแตละบุคคล ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากที่จะพัฒนา

ไปไดทัดเทียมชาติอื่นจึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1077) ใหความหมายของคําวา วินัย คือ ระเบียบแบบแผน

ขอบังคับ ขอปฏิบัติ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 37) วินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน

ขอบังคับและ ขอปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยตอสังคม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีวินัย คือ 

ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษาสถาบัน องคกร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเอง

ยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ เชน การแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ เขาแถวรับบริการตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป วินัย หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและ ขอปฏิบัติซึ่งมีทั้ง

วินัยในตนเองและวินัยตอสังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา

สถาบัน องคกร สังคมและประเทศโดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ เชน การแตงกาย

ที่ถูกตองตามระเบียบ เขาแถวรับบริการตามลําดับ 

สุภาพ มีความหมายหลายประการดังตอไปน้ี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1205) ไดใหความหมายของคําวาสุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน 

ละมุนละมอม 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 37) สุภาพ คือเรียบรอยออนโยนละมุนละมอม 

มีกิริยา มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอม 

ถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราวรุนแรง วางอํานาจขม ผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง 

แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจ ในตนเอง เปนผูที่มีมารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

สรุปไดวา สุภาพ หมายถึง เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยา มารยาทดีงาม มีสัมมา

คารวะ ผูที่มีความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอม ถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราวรุนแรง 
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วางอํานาจขม ผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจ ในตนเอง เปนผูที่มี

มารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

ความหมายของความสะอาด มีหลายประการดังตอไปน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 9) ใหความหมายวา ความสะอาด หมายถึง            

ไมสกปรก ไมมีตําหนิ ผองใสบริสุทธ์ิ ไมทุจริต เราสามารถจําแนกความสะอาดได ดังน้ี 

 1. ความสะอาดทางดานรางกาย คือ รางกายไมสกปรก เสื้อผาสะอาด และรับประทาน

อาหารที่สะอาด มีสุขนิสัยสวนบุคคลที่ดี 

 2. ความสะอาดสิ่งแวดลอม คือ บานเรือนสะอาด หองเรียนสะอาด สิ่งเครื่องใชสะอาด

และโรงเรียนสะอาด 

 3. จิตใจสะอาด คือ คิดดีทําดีพูดดียึดหลักศีล 5 ของพระพุทธศาสนามาเปนหลักปฏิบัติ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1155) ไดใหความหมายของคําวาสะอาด คือ ไมสกปรก          

หมดจด ผองใส บริสุทธ์ิ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 38) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้ง

กายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจ แกผูพบคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรม ผูที่มีความสะอาด คือ ผูที่รักษารางกายที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะฝกฝน

จิตใจมิให ขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 

สรุป สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ และ สภาพแวดลอม ความผองใส        

เปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจ แกผูพบเห็น ผูที่มีความสะอาด คือ ผูที่รักษา รางกายที่อยู

อาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะฝกฝนจิตใจมิให ขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 

นิยามของ คําวา สามัคคี หลายประการดังน้ี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1155) ไดใหความหมายของคําวาสามัคคี คือ ความพรอม

เพรียง ความปรองดอง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 38 - 39) สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน 

ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดงานการ

อยางสรางสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอา เปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล 

ยอมรับความแตกตางหลาก หลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียว 

กันในลักษณะเชนน้ี เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสามัคคี 

คือ ผูที่เปด ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนทั้งในฐานะผูนํา และผูตามที่ดี          

มีความมุงมั่นตอการรวมพลังชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให การทํางานสําเร็จลุลวง แกปญหา และขจัด

ความขัดแยงไดเปนผูมีเหตุ ผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ 

พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสันติ 
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สรุปไดวา สามัคคี หมายถึง การที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตน

ทั้งในฐานะผูนํา และผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการทํางานสาํเร็จ

ลุลวง สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือ พรอมที่จะปรับตัว เพื่ออยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท 

คุณธรรมเรื่อง มีนํ้าใจ มีผูใหนิยามหลายประการดังน้ี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 580) ไดนิยามคําวา ความมีนํ้าใจ ไววา ความเอื้อเฟอ อุดหนุน 

เจือจาน หรือแสดงนํ้าใจดีแกผูอื่น 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 39) การมีนํ้าใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแก

เพียงตัว เองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใส

ในความสนใจ ในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีนํ้าใจ คือ ผูใหและผูอาสา ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน

เสียสละความสุขสวนตัว เพื่อทําประโยชน แกผูอื่น เขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือ

สังคม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวม สรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึน

ในชุมชน 

สรุป การมีนํ้าใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอแตเห็นอก

เห็นใจเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจ ในความตองการ ความจําเปน 

ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผูที่มีนํ้าใจ คือ ผูใหและ     

ผูอาสา ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อทําประโยชน แกผูอื่น เขาใจ เห็นใจ 

ผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา

หรือรวม สรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 

กลาวโดยสรุป ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดยึดแนวคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามประกาศ

นโยบายที่เรงรัดปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย ขยัน ประยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 

และมีนํ้าใจ  

 1.  ขยัน คือ ความต้ังใจ เพียรพยายาม ทําหนาที่การงานอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ อดทน

ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความ ขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลสําเร็จ

ตามความมุงหมาย คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความขยัน คือผูที่ต้ังใจทําอยาง จริงจังตอเน่ืองในเรื่อง

ที่ถูกที่ควร ผูที่เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่

อยางจริงจัง  

 2.  ประหยัด คือ การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของ แตพอควรพอประมาณให

เกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนิน 

ชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใช

ทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา  
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 3.  ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลีย่ม มีความจรงิใจปลอดจากความรูสึก

ลําเอียงหรืออคติ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งหนาที่ 

ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกง ทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติ

อยางเต็มที่ ถูกตอง 

 4.  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและ ขอปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง

และวินัยตอสังคม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ     

ของสถานศึกษาสถาบัน องคกร สังคมและประเทศโดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ 

เชน การแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ เขาแถวรับบริการตามลําดับ 

 5.  สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยา มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอม ถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ  

ไมกาวราวรุนแรง วางอํานาจขม ผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทางแตในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจ           

ในตนเองเปนผูที่มีมารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

 6.  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดลอม ความผองใส    

เปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจ แกผูพบเห็น คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมผูที่มีความสะอาด คือ  

ผูที่รักษารางกายที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัวจึงมีความแจมใส

อยูเสมอ 

 7.  สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจ

กันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาท       

ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลาก หลายทางความคิด 

ความหลากหลายในเรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียว กันในลักษณะเชนน้ี เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรูบทบาท

ของตนทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลังชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการทํางาน

สําเร็จลุลวง แกปญหา และขจัดความขัดแยงไดเปนผูมีเหตุผลยอมรับความแตกตางหลากหลาย           

ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือพรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสัน 

 8. การมีนํ้าใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัว เองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอก

เห็นใจเห็นคุณคาในเพือ่นมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจ ในความตองการ ความจําเปน 

ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ผูที่มีนํ้าใจ คือ ผูใหและผูอาสา ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อทําประโยชน 

แกผูอื่น เขาใจเห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายสติปญญาลงมือปฏิบัติการ

เพื่อบรรเทาปญหาหรือรวม สรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
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แนวคิดทฤษฎีในการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

 

ในการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนจะตองอาศัยแนวคิดทฤษฎีในการ

ปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดยึดแนวคิดทฤษฎี ดังตอไปน้ี 

คือ ทฤษฎีการกระจางในคานิยมเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความกระจางในคานิยม ทฤษฎีการเรียนรู

ทางปญญาเชิงสังคมเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ และกระบวนการกลุมสัมพันธ 

ทฤษฎีการกระจางในคานิยม  

ทฤษฎีการกระจางในคานิยม (Values Clarification) เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความ

กระจางในคานิยม 

แรทส (Raths, 1966 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2549 : 24 - 34) ไดพัฒนาแนวความคิด

การกระจางในคานิยม (Values Clarification) เขียนช่ือยอวา V.C. ซึ่งไดเนนถึงความสําคัญของ

กระบวนการที่ทําใหเกิดความกระจางในคานิยม มีหลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ  

 1.  การยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน (Psychological Safety) โดยผูสอนจะเปด

โอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็อยางเสรี ไมมีการช้ีนําความคิดและการกระทําตาง ๆ และผูสอนจะ

รวมแสดงความคิดเห็นเทาที่จําเปน ซึ่งเปนการกระตุนและเสรมิกําลงัใจใหผูเรียนกลาคิดและกลาแสดง

ความคิดเห็นมากข้ึน  

 2.  การใชกระบวนการเปนยุทธศาสตร (Clarifying Strategies) เพื่อทําใหเกิดความ

กระจางในคานิยม โดยใชวิธีจัดกิจกรรมและต้ังคําถามใหผูเรียนคิดวิเคราะห และเปรียบเทียบขอดีและ

ขอเสียของเหตุผลและผลงานดวยตนเอง การจัดกิจกรรมและการต้ังคําถาม มีดังน้ี  

  2.1 การต้ังคําถาม ควรเปนคําถามที่สั้นและงาย เพื่อเปนสื่อกระตุนใหผูเรียนแสดง

ความคิดเห็น เชน สามารถนําแนวคิดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง เปนตน  

  2.2 การจัดกิจกรรม ควรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนกระทํารวมกันได และสงเสริมใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณเกี่ยวกับการทํากิจกรรมที่กําหนดให เชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณธรรมและจริยธรรมในครอบครัวของแตละคน เปนตน  

การตรวจสอบการกระจางในคานิยม 

หลักการของแรทสใชกระบวนการกระจางคานิยม 7 ประการ  

 1.  การใหคุณคาและเทิดทูน (Prizing and Cherishing)  

 2.  ประกาศยืนยันอยางเปดเผยเมื่อมีโอกาส การเลือกความเช่ือและพฤติกรรมของตนเอง 

(Choosing One’s Beliefs and Behaviors)  

 3.  การเลือกจากตัวเลือกหลาย ๆ อยาง (Choosing From Alternatives)  

 4.  การเลือกหลังจากไดพิจารณาผลตามหรือผลสืบเน่ืองของทางเลือกแตละทาง

(Choosing After Consideration of Consequences)  
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 5.  การเลือกเปนการเลือกอยางอิสระ ไมมีการบังคับ (Choosing Freely) การแสดง

พฤติกรรมหรือการกระทํา (Acting on One’s Beliefs) 

 6.  กระทําหรือแสดงพฤติกรรม (Acting) 

 7.  มีแบบแผนของการกระทําหรือพฤติกรรมที่สม่ําเสมอและทําซ้ํา  

หลักการกระบวนการกระจางคานิยม 7 ประการ จําแนกเปนพัฒนาการของบุคคลได 3 ดาน 

ดังตอไปน้ี 
 

1.  ใหโอกาสเลือกอยางเสร ี
2.  มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
3.  ใหโอกาสคิด พิจารณาอยางรอบคอบและเปนไปตามลําดับข้ัน 
 

4.  ยอมรบั มีความพอใจหลงัจากการเลือก 
5.  เต็มใจทีจ่ะยืนยันความคิดเห็นที่ตนตัดสินใจและสามารถอธิบายเหตุผลให 
 ผูอื่นฟงได 
 

6.  ไดแสดงพฤติกรรมอะไรสกัอยางหน่ึงตอทางเลือกที่ตนตัดสินใจ 
7.  กระทํา (ปฏิบัติ) ซ้ําจนเกิดเปนนิสัย 

 

ภาพที่ 2.1 หลักเกณฑการตรวจสอบการกระจางในคานิยม 

ที่มา : ทิศนา แขมมณี, 2549 : 29 

 

การตรวจสอบการกระจางคานิยม 7 ประการ ทําใหทราบพัฒนาการของบุคคล 3 ดาน คือ 

พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานจิตใจ และพัฒนาการดานความประพฤติ ถาพัฒนาการทั้ง   

3 ดานมีความสัมพันธกันคานิยมก็จะชวยเพิ่มศักยภาพของแตละบุคคลใหสมบูรณย่ิงข้ึนดังรายละเอียด  

 1.  พัฒนาการทางสติปญญาเปนข้ันตอนของการเลือกและการตัดสินใจ คือ คานิยม      

ที่ถูกตองและชัดเจนของแตละบคุคล มักจะเกิดข้ึนจากการที่บคุคลใชความรู และสติปญญาของตนเอง

เลือกและตัดสินใจกระทําสิ่งที่ดี และเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม ข้ันตอนในการเลือกมักจะ

เกิดข้ึนกอนข้ันตอนการตัดสินใจ กระบวนการฝก มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

  1.1  การเลือกอยางเสรี หมายถึง คานิยมมักจะเกิดจากการที่บุคคลมีอิสระในการเลือก 

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง โดยปราศจากการควบคุม

หรือการจูงใจจากผูอื่น  

  1.2  การเลือกจากสิ่งที่มีใหเลือกหลายอยาง หมายถึง คานิยมมักจะเกิดจากการ         

ที่บุคคล มีโอกาสพิจารณาขอดี และขอเสียของสิ่งที่มใีหเลอืกหลายอยางและตัดสินใจเลือกเอาอยางใด

อยางหน่ึงดวยเหตุผลของตนเอง  

การเลือก 

การใหคา 

การปฏิบัติ 
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  1.3  การเลือกที่เกิดจากการคิดและพิจารณาอยางรอบคอบ หมายถึง คานิยมมักจะ

เกิดจากการที่บุคคลมีโอกาสไดคิดและไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับความจําเปน 

ความเปนไปไดและปจจัยอื่น ๆ กอนการตัดสินใจ 

 2.  พัฒนาการทางจิตใจ เปนข้ันประเมินคุณคา ซึ่งสะทอนถึงอารมณและความรูสึกของ

ผูประเมิน กลาวคือ คานิยมใดที่ผานการคิดและพิจารณาอยางรอบคอบ จะเปนคานิยมที่บุคคลแสดง

ความพึงพอใจ มีความรูสึกหวงแหน และยอมรับวามีคุณคาตอตนเองมาก การตรวจสอบการกระจาง

คานิยมในข้ันการประเมินคา แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  

  2.1 การตรวจสอบการยอมรับและความพึงพอใจในสิง่ทีเ่ลือก  

  2.2 การตรวจสอบการยืนยันความคิดและเหตุผลของการเลือก 

 3. พัฒนาการดานการประพฤติปฏิบัติ กลาวคือ ถาบุคคลไดกระทําตามคานิยมที่ผาน

การเลือกและประเมินคุณคาดวยตนเองเขาจะไดรับความสุขใจและมุงมั่นที่จะกระทําตามคานิยมน้ัน

ตอไปจนติดเปนนิสัยหรือกลายเปนบุคลิกภาพของตนเอง การตรวจสอบการกระจางคานิยมในดาน

การประพฤติปฏิบัติ แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  

  3.1 การตรวจสอบการแสดงพฤติกรรมทางบวกตอสิ่งทีเ่ลือก  

  3.2 การตรวจสอบอุปนิสัยจากการประพฤติปฏิบัติซ้ํา  

ขั้นตอนการสอนโดยวิธีกระจางคานิยม 

การสอนโดยวิธีกระจางคานิยม ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผูสอน

สามารถจัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธกับคานิยม 

ของแตละคนไดมากข้ึน การสอนวิธีกระจางคานิยมแบงออกเปน 4 ข้ัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 1. ข้ันการทําความเขาใจ เปนการกระตุนใหผูเรียนเขาใจสาระสําคัญและแนวความคิด 

ที่ปรากฏอยูในสิ่งที่เขากําลังศึกษา โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน  

  1.1  การบอกช่ือเรื่อง หัวขอ หรือประเด็นปญหา  

  1.2  บอกสาระสําคัญของสิ่งที่เรียน เชน ใครทําอะไร ที่ไหน กับใคร  

  1.3  แสดงความคิดเห็น หรือคาดคะเนเกี่ยวกับสาระสําคัญของสิ่งที่เรียน  

 2. ข้ันแสดงความสัมพันธ เปนการกระตุนใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธของความรูและ

แนวความคิดตาง ๆ ที่ไดรับจากสิ่งที่เรียน โดยการแสดงพฤติกรรม เชน  

  2.1  เปรียบเทียบขอมูลหรือแนวความคิดตาง ๆ ใหเขาใจชัดเจนย่ิงข้ึน  

  2.2  ใหความหมายหรือเรียบเรียงสํานวนภาษาใหชัดเจนย่ิงข้ึน  

  2.3 แสดงความเห็นตอขอความที่เขียนข้ึนใหม  

 3.  ข้ันกําหนดคุณคา เปนการกระตุนใหผูเรียนแสดงคานิยมและความรูสึกตอสิ่งที่เรียน

และสิ่งที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน  
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  3.1 ประเมินวาสิง่ใดดีหรอืไมดี สิ่งใดควรทําหรอืไมควรทํา 

  3.2 กําหนดเกณฑในการจัดอันดับคุณภาพ 

  3.3 การแสดงอารมณตาง ๆ เชน สนุก มีความสุข วิตกกังวล เกลียด  

 4.  ข้ันการแสดงออก เปนการกระตุนใหผูเรียนแสดงคานิยมของตนออกมาเปนพฤติกรรม

ใหผูอื่นทราบ โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน  

  4.1 วิพากษวิจารณแนวความคิดที่ปรากฏอยูในสิง่ทีเ่รียน 

  4.2 แสดงความเห็นในการนําสิ่งทีเ่รยีนไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

  4.3 ฝกการใชเกณฑพจิารณาและจัดประเภทของพฤติกรรมตาง ๆ  

สรุปแนวความคิดการกระจางในคานิยม ซึ่งไดเนนถึงความสําคัญของกระบวนการที่ทําใหเกิด

ความกระจางในคานิยม การสอนโดยวิธีกระจางคานิยมแบงออกเปน 4 ข้ัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 1.  ข้ันการทําความเขาใจ เปนการกระตุนใหผูเรียนเขาใจสาระสําคัญและแนวความคิด 

ที่ปรากฏอยูในสิ่งที่เขากําลังศึกษา โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน บอกสาระสําคัญของสิ่งที่เรียน 

โดยเนนที่การแสดงความเปนตัวของตัวเอง  

 2.  ข้ันแสดงความสัมพันธ เปนการกระตุนใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธของความรูและ

แนวความคิดตาง ๆ ที่ไดรับจากสิ่งที่เรียน โดยการแสดงพฤติกรรม เชน เปรียบเทียบขอมูลหรือ

แนวความคิดตาง ๆ ใหเขาใจชัดเจนย่ิงข้ึน  

 3.  ข้ันกําหนดคุณคา เปนการกระตุนใหผูเรียนแสดงคานิยมและความรูสึกตอสิ่งที่เรียน

และสิ่งที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน ประเมินวาสิ่งใดดีหรือไมดี สิ่งใดควรทํา

หรือไมควรทํา กําหนดเกณฑในการจัดอันดับคุณภาพ การแสดงอารมณตาง ๆ 

 4.  ข้ันการแสดงออก เปนการกระตุนใหผูเรียนแสดงคานิยมของตนออกมาเปนพฤติกรรม

ใหผูอื่นทราบ โดยการทํากิจกรรมคานิยม (Value Sheet) ที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน หรือสัมพันธกับ

ประสบการณของผูเรียน โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน แสดงความเห็นในการนําสิ่งที่เรียนไปใช

ประโยชนในชีวิตจริง ฝกการใชเกณฑพิจารณาและจัดประเภทของพฤติกรรมตาง ๆ  

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม 

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสงัคม (Social Cognitive Theory) การเรียนรูโดยการสังเกต

หรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) ในการวิจัยครั้งน้ีจะกลาวถึงในประเด็น 

ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาข้ันของการเรียนรูโดยการสังเกตหรือ

เลียนแบบ และกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกต  

บันดูรา (Bandura, 1963 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2545 : 235 - 248) มีความเห็นวา

ทั้งสิ่งแวดลอมและตัวผูเรียนมีความสําคัญเทา ๆ กัน บันดูราไดกลาวไววา คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interact) 

กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเราอยูเสมอการเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม
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ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกันพฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรู

โดยการสังเกต (Observational Learning) การเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling)  

ความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา  

 1.  บันดูราไดใหความสําคัญของการปฏิสมัพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม และถือวา

การเรียนรูก็เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนและสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพล

ตอกันและกัน บันดูราไดถือวาทั้งบุคคลที่ตองการจะเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม

และไดอธิบายการปฏิสัมพันธ ดังน้ี  

 

B 

 

 

 

P                                     E 

 

B = พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงของบุคคล 

P = บุคคล (ตัวแปรทีเ่กิดจากผูเรียน เชน ความคาดหวังของผูเรียน)  

E = สิ่งแวดลอม 

 

ภาพที่ 2.2 ปฏิสัมพันธระหวางอินทรียกับสิ่งแวดลอม 

ที่มา : สุรางค โควตระกูล, 2545 : 238 

 

 2.  บันดูราไดสรุปพฤติกรรมของมนุษยอาจจะแบงออกไดเปน 3 ประเภท  

  2.1 พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรู ผูซึง่แสดงออกหรอืกระทําสม่ําเสมอ  

  2.2 พฤติกรรมที่เรียนรูแตไมเคยแสดงออกหรือกระทํา 

  2.3 พฤติกรรมที่ไมเคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไมเคยเรยีนรูจริง ๆ  

 3. บันดูราสรุปวา เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว จะสรางบรรยากาศกาวราวรอบ ๆ ตัว     

จึงทําใหเด็กอื่นที่มีพฤติกรรมออนโยนไมกาวราวแสดงพฤติกรรมตอบสนองกาวราวเพราะเปนการ

แสดงพฤติกรรมตอสิ่งแวดลอมที่กาวราว  

ขั้นของการเรียนรูโดยการสังเกตหรือเลียนแบบ  

การเรียนรูทางสังคมดวยการรูคิดจากการเลียนแบบมี 2 ข้ัน ข้ันแรกเปนข้ันการไดรับมา          

ซึ่งการเรียนรู (Acquisition) ข้ันที่2 ข้ันการกระทํา (Performance) แสดงดวยแผนผังดังตอไปน้ี  
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ข้ันที่ 1 ข้ันของการเรียนรูโดยการเลียนแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ข้ันของการเรียนรูโดยการเลียนแบบ 

ที่มา : สุรางค โควตระกูล, 2545 : 239 

 

ข้ันที่ 2 ข้ันการรับมาซึง่การเรียนรูประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญเปนลําดับ 3 ลําดับ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 สวนประกอบของการเรียนรูข้ันการรับมาซึ่งการเรียนรู 

ที่มา : สุรางค โควตระกูล, 2545 : 239 

 

จากแผนภาพจะเห็นวาสวนประกอบทั้ง 3 อยาง ของการรับมาซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการ

ทางพุทธิปญญา (Cognitive Processes) ความใสใจที่เลือกสิ่งเรามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัวแบบ

สําหรับข้ันการกระทํา (Performance) น้ันข้ึนอยูกับผูเรียน เชน ความสามารถทางดานรางกาย ทักษะ 

ตาง ๆ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับแรงเสริมซึ่งเปนแรงจูงใจกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู          

โดยการสังเกต  

บันดูราไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูโดยตัวแบบ

วามีทั้งหมด 4 อยาง คือ กระบวนการความใสใจ (Attention) กระบวนการการจดจํา (Retention) 

กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอยาง (Reproduction) กระบวนการการจูงใจ (Motivation) 

แสดงดวยแผนผังดังตอไปน้ี 

 

สิ่งเราหรือ 

การรบัเขา 

(Input) 

 

บุคคล 

(Person) 

พฤติกรรม

สนองตอบหรือ 

การสงออก 

(Output) 

ข้ันที่ 1  ข้ันที่ 2 

ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู  

(Acquisition) 

ขั้นการกระทํา 

(Performance) 

 

ความใสใจเลือกสิ่งเรา 

(Selective Attention) 

การเขารหสั 

(Coding) 

การจดจํา 

(Retention) 

(Model Input) 

ตัวแบบ 



 24

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการในการเรียนรูโดยการสังเกต 

ที่มา : สุรางค โควตระกูล, 2545 : 240 

 

 1.  กระบวนการความใสใจ (Attention) ความใสใจของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก ถาผูเรียน

ไมมีความใสใจการเรียนรู โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไมเกิดข้ึน ดังน้ันการเรียนรูแบบน้ี

ความใสใจ จึงเปนสิ่งแรกที่ผูเรียนจะตองมี ผูเรียนจะตองรับรูสวนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรม  

ของผูที่เปนตัวแบบองคประกอบที่สําคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลตอความใสใจของผูเรียนมีหลายอยาง 

เชน มีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถสูง (High Competence) หนาตาดี รวมทั้งการแตงตัว 

การมีอํานาจที่จะใหรางวัลหรือลงโทษคุณลักษณะของผูเรียนก็มีความสัมพันธกับกระบวนการใสใจ 

ตัวอยางเชน ทักษะทางการใชมือและสวนตาง ๆ  ของรางกาย รวมทั้งตัวแปรทางบุคลิกภาพของผูเรียน 

เชน ความรูสึกวาตนน้ันมีคา (Self-Esteem) ความตองการและทัศนคติของผูเรียน  

 2.  การจดจํา (Retention) การที่ผูเรียนหรือผูสังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดง

พฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดก็เปนเพราะผูเรียนบนัทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไวในความจําระยะยาว 

บันดูราพบวาผูสังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระทําของตัวแบบดวยคําพูด หรือสามารถ

มีภาพพจนสิ่งที่ตนสังเกตไวในใจจะเปนผูที่สามารถจดจําสิ่งที่เรียนรูโดยการสังเกตไดดีกวาผูที่เพียงแต

ดูเฉย ๆ หรือทํางานอื่นในขณะที่ดูตัวแบบไปดวย สรุปแลวผูสังเกตที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่สังเกตเปน

ภาพพจนในใจ (Visual Imagery) และสามารถเขารหัสดวยคําพูดหรือถอยคํา (Verbal Coding) จะเปนผู

ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไปนาน ๆ และนอกจากน้ี ถาผูสังเกต

หรือผูเรียนมีโอกาสที่จะไดเห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรียนรูซ้ํา ก็จะเปนการชวยความจําใหดีย่ิงข้ึน  

 3.  กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction Process) 

กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเปนกระบวนการที่ผูเรียนแปรสภาพ (Transform) 

ภาพพจน (Visual Image) หรือสิ่งที่จําไวเปนการเขารหัสเปนถอยคํา (Verbal Coding) ในที่สุดแสดง

ออกมาเปนการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปจจัยที่สําคัญของกระบวนการน้ีคือ 

ความพรอมทางดานรางกายและทกัษะที่จาํเปนจะตองใชในการเลยีนแบบของผูเรียน ถาหากผูเรียนไม

มีความพรอมก็จะไมสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได  

 4.  กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) แรงจูงใจของผูเรียนที่จะแสดงพฤติกรรม

เหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวังวา การเลียนแบบจะนําประโยชนมาให เชน  

ความใสใจ 

Attention 

การจดจํา 

Retention 

การแสดงพฤติกรรม

เหมอืนตัวอยาง 

Reproduction 

แรงจงูใจ 

Motivation 
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การไดรับแรงเสริมหรือรางวัล หรืออาจจะนําประโยชนบางสิ่งบางอยางมาให รวมทั้งการคิดวา       

การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําใหตนหลีกเลี่ยงปญหาได ในหองเรียนเวลาครูใหรางวัลหรือ

ลงโทษพฤติกรรมของนักเรียน คนใดคนหน่ึงนักเรียนทั้งหองก็จะเรียนรูโดยการสังเกตและเปนแรงจูงใจ 

ใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรม เวลานักเรียนแสดงความประพฤติดี เชน นักเรียน 

คนหน่ึงทําการบานเรียบรอยถูกตองแลวไดรับรางวัลชมเชยจากครูหรือใหสิทธิพิเศษก็จะเปนตัวแบบ

ใหแกนักเรียนคนอื่น ๆ  

สรุปไดวา การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบเปนกระบวนการที่สิ่งแวดลอมและ 

ตัวผูเรียนมีความสําคัญเทา ๆ  กัน เรามีปฏิสัมพันธกับสิง่แวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอการเรียนรู

เกิดจากการปฏิสมัพันธระหวางผูเรยีนและสิ่งแวดลอมซึง่ทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและ

กันพฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ 

กระบวนการที่สาํคัญในการเรยีนรูโดยการสงัเกต หรือการเรียนรูโดยตัวแบบมีกระบวนการที่สําคัญทั้งหมด 

4 ประการ คือ กระบวนการความใสใจ ความใสใจของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก ถาผูเรียนไมมีความใสใจ

การเรียนรู โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไมเกิดข้ึน ดังน้ันการเรียนรูแบบน้ีความใสใจ จึงเปน

สิ่งแรกที่ผูเรียนจะตองมี ผูเรียนจะตองรับรูสวนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมของผูที่เปนตัวแบบ

องคประกอบที่สาํคัญของตัวแบบที่มีอทิธิพลตอความใสใจของผูเรียน กระบวนการการจดจํา การที่ผูเรียน

หรือผูสังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดก็เปนเพราะผูเรียนบันทึก  

สิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไวในความจําระยะยาว กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอยาง 

เปนกระบวนการที่ผูเรียน แปรสภาพ ภาพพจน หรือสิ่งที่จําไวเปนการเขารหัสเปนถอยคํา ในที่สุด

แสดงออกมาเปนการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ กระบวนการการจูงใจ แรงจูงใจ

ของผูเรียนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต  

กระบวนการกลุมสัมพันธ 

กระบวนการกลุมสัมพันธเปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยที่ผูเรียน      

จะมีสวนเกี่ยวของกับผูอื่นในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในการวิจัยครั้งน้ีจะกลาวถึงประเด็น ความหมาย       

ของกลุมสัมพันธ หลักการเรียนรูตามกระบวนการกลุมสัมพันธ หลักการสอนโดยใชกระบวนการ           

กลุมสัมพันธ และกระบวนการและข้ันตอนจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธดังรายละเอียด 

คําวา กลุมสัมพันธ (Group Dynamics หรือ Group Process) นักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายไวดังน้ี 

นิรันดร จุลทรัพย (2547 : 97) ไดใหความหมายวา กระบวนการกลุมสัมพันธ คือ หลักการ

จัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยที่ผูเรียนจะมีสวนเกี่ยวของกับผูอื่นในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

วิธีการในการเรยีนจะทําไดโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ  ซึ่งแยกยอยออกมาจากกลุมใหญในช้ันเรียน 

การกําหนดจํานวนสมาชิกในกลุมจะกําหนดใหมีขนาดพอเหมาะที่สมาชิกทุกคนจะมีโอกาสติดตอ

สัมพันธกันไดอยางใกลชิด  
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ทิศนา แขมมณี (2545 : 139) ไดกลาววา กลุมสัมพันธ (Group Dynamic) ทั้งสองคํา          

มีความหมายใกลเคียงและเกี่ยวของกัน กลาวคือกลุมสัมพันธ หมายถึงเน้ือหาความรูที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมที่มีผลกระทบตอกันและกัน โดยเฉพาะในสถานการณที่ตองทํางานรวมกัน 

เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2554 : 256) กลาววา กลุมสัมพันธ เปนการทํากิจกรรมรวมกัน

ของกลุมคนโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการดําเนินกิจกรรมมักจะมีวิธีการเปนข้ันตอน 

มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 

หลุย จําปาเทศ (ม.ป.พ. อางถึงใน นิรันดร จุลทรัพย, 2547 : 97) กลุมสัมพันธ หมายถึง 

วิชาที่วาดวยการเคลื่อนไหวของกลุมไปตามธรรมชาติของกลุมหรอืเปนไปตามกลไกไดกลไกหน่ึงวิธีการ

ใดวิธีการหน่ึง โดยจะมีแรงผลักดันหรืออิทธิพลภายนอก ภายใน หรือไมก็ตามแต กลุมหรือสมาชิก 

ของกลุมเปนผูประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามเปาประสงคของกลุมน้ันๆ 

กลาวโดยสรปุ กลุมสัมพันธ หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยที่ผูเรียน

จะมีสวนเกี่ยวของกับผูอื่นในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ วิธีการในการเรียนจะทําไดโดยแบงผูเรียนออกเปน

กลุมยอย ๆ เพื่อสมาชิกทุกคนจะมีโอกาสติดตอสัมพันธกันไดอยางใกลชิด 

กระบวนการและขั้นตอนจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

นิรันดร จุลทรัพย (2547 : 121) ไดกลาวถึง การจัดกลุมสัมพันธวาควรจัดเปนข้ันเปนตอน

อยางเปนระบบ เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนรู โดยดําเนินการดังน้ี  

 1.  ข้ันเตรียมการ วิทยากรตองศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เชน เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา หนาที่การงาน ความสนใจและจํานวน เปนตน แลวกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขต

วา ตองการใหผูรับการอบรมไดรับอะไรบาง จากน้ันกําหนดปญหารูปแบบ และวิธีการในการถายทอด 

 2.  ข้ันดําเนินกิจกรรม เปนกระบวนการเดียวกับการสอน กลาวคือ มีการนําเขาสูกิจกรรม

โดยสรางสิง่เรา กระตุนใหตองการมสีวนรวม วิทยากรจะทาํการถายทอดโดยใหผูเรียนเปนผูคิดผูทําตาม 

รูปแบบที่วางไว จากน้ันก็มีการแสดงความคิดเหน็ความรูสกึใหเกดิการอภิปรายรวมกัน เพื่อนําไปสูการ

สรุปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 3.  ข้ันประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินกจิกรรมแลว วิทยากรจะตองทํา การประเมินผล

ดูวา ไดผลตามจุดมุงหมายหรือไม อยางไรโดยอาจใชวิธีการประเมินรูปแบบตาง ๆ เชน การสังเกต 

การใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ เปนตน 

ทิศนา แขมมณี (2545 : 205 - 206) อธิบายถึงหลกัการการเตรียมการสอนโดยสรปุไดดังน้ี 

หลักการขอ 1 การต้ังจุดมุงหมาย โดยกําหนดออกเปน 2 ลักษณะ คือ จุดมุงหมายทั่วไป 

โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive) ดานทักษะ (Psychomotor) และดานทัศนคติ 

(Affective) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavior or Performance Objectives) การกําหนดใหชัดเจน

วาผูเรียนควรจะทํากระพฤติกรรมอะไร ในสถานการณอยางไร หลักการขอที่ 2 การจัดกิจกรรมหรือ
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ประสบการณเรียนรู ในการตามหลักทฤษฎีกลุมสัมพันธ ประกอบดวยข้ันตอนในการสอนดังน้ี ข้ันนํา

ใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียนหรือการสรางบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูข้ัน

กิจกรรม คือ การใหผูเรียนปฏิบัติตามกจิกรรมที่เตรียมไว เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณโดยตรง ที่จะ

สามารถนํามาอภิปรายและวิเคราะหตอไปข้ันอภิปรายและวิเคราะห คือ ใหผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญาและมนุษยสัมพันธเพื่อการเรียนรูดวย

ตนเองตอไปข้ันประยุกตใชและสรปุ คือ ควรมีการสรุปและเช่ือมโยงแนวคิดของแตละคนใหผสมผสาน 

ซึ่งจะนําใหผูเรียนไดนําหลักการที่ไดประยุกตใชกับตนเองและผูอื่น ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หลักการ 

ขอที่ 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินชวยใหทราบผลตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

มากนอยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลน้ันจะตองประกอบดวยดานเน้ือหาและดานกลุมสัมพันธ 

สรปุไดวากระบวนการและข้ันตอนจัดกจิกรรมกลุมสมัพันธประกอบดวย 

 1.  ข้ันเตรียมการ วิทยากรตองศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน แลวกําหนดจุดมุงหมาย

และขอบเขตกําหนดปญหารูปแบบ และวิธีการในการถายทอด 

 2.  ข้ันดําเนินกิจกรรม เปนกระบวนการเดียวกับการสอน มีการนําเขาสูกิจกรรมโดย

สรางสิ่งเรา กระตุนใหตองการมีสวนรวม ใหผูเรียนเปนผูคิด ผูทํา ตามรูปแบบที่วางไว มีการแสดง

ความคิดเห็น ความรูสึกใหเกิดการอภิปรายรวมกัน เพื่อนําไปสูการสรุปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 3.  ข้ันประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมแลว การประเมินผลดูวา ไดผลตาม

จุดมุงหมายหรือไม อยางไร โดยอาจใชวิธีการประเมินรูปแบบตาง ๆ 

ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดวาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีในการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม

พื้นฐานดังตอไปน้ี คือ การเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลยีนแบบ ทฤษฎี

การกระจางในคานิยม ซึ่งไดเนนถึงความสําคัญของกระบวนการที่ทําใหเกิดความกระจางในคานิยม 

และการใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ในกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน 

 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 

การวิจัยครั้งน้ีจะกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในประเด็นดังตอไปน้ี 

ความหมายของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ความหมาย

ของหลักสูตรฝกอบรม องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

และข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดังรายละเอียด 

ความหมายของหลักสูตร  

คําวา หลักสูตร (Curriculum) เปนคําที่มีนักวิชาการและนักพัฒนาหลกัสูตรหลายทานไดให

ความหมายของหลักสูตรไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 
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ฆนัท ธาตุทอง (2552 : 6) กลาววาหลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตาง ๆ ที่จัดใหผูเรียน

ทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรมโครงการหรือแผน ซึ่งประกอบดวย ความมุงหมาย

ของการสอน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตาม

ความมุงหมายที่ไดกําหนดไว 

ทาบา (Taba, 1962 : 11) ไดใหความหมายของคําวาหลกัสูตร คือ แผนการเกี่ยวกับการเรียนรู 

บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 1) ไดใหความหมายวา หลักสูตร มีความหมายไดหลายอยาง 

สามารถจัดเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุมคือ กลุมที่มองหลักสูตรวาเปนสิ่งที่คาดหวัง กลุมที่มองหลักสูตร

วาเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจริง และกลุมที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุมที่กลาวมากลุมที่มองหลักสูตรวา

เปนสิ่งทีค่าดหวังไดแก กลุมที่ใหความหมายวา หลักสูตรคือ วิชาและเน้ือหาวิชา หลักสูตรเปนโปรแกรม

การศึกษา หลักสูตรเปนเอกสาร และที่หมายถึงหลักสูตรแมบทสวนกลุมที่มองหลักสูตรวา เปนสิ่งที่

เกิดข้ึนจริงไดแกกลุมที่ใหความหมายวา หลักสูตร คือประสบการณ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1272) ใหความหมายของหลักสูตรไววาเปนประมวลวิชาและ

กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง  

จากแนวคิดของนักวิชาการดานนักการศึกษาไดใหความหมายสามารถสรุปไดวา หลักสูตร 

หมายถึง มวลประสบการณที่กาํหนดข้ึนเพือ่ใหผูเรยีนไดรับความรู ความคิด ทักษะ เจตคติและคานิยม 

ประสบการณตาง ๆ และทําใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนด  

องคประกอบของหลักสูตร  

องคประกอบของหลักสูตรนับวาเปนสวนสําคัญมีนักการศึกษาไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

องคประกอบของหลักสูตรในลักษณะที่แตกตางกัน ดังน้ี  

ฆนัท ธาตุทอง (2552 : 9) กลาววา หลักสูตรมอีงคประกอบ 4 ประการ คือ  

 1. ความมุงหมาย  

 2.  เน้ือหาวิชา  

 3.  การนําหลักสูตรไปใช  

 4.  การประเมินผล 

บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 11 - 18) ไดอธิบายวาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจะตอง

ดําเนินการพัฒนาในองคประกอบพื้นฐาน 4 องคประกอบ คือ 

 1.  จุดประสงค 

 2.  สาระความรูประสบการณ 

 3.  กระบวนการเรียนการสอน 

 4.  การประเมินผล 
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พิสณุ ฟองศรี (2549 : 134 - 135) ไดกลาวไววา องคประกอบสําคัญของหลักสตูร มี 4 ประการ 

คือ จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหาวิชาหรือสาระการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใช

หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลซึ่งแตละองคประกอบมีสาระสําคัญดังน้ี  

 1.  จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนการ

กําหนดคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งกําหนดครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย อาจแบงเปนจุดมุงหมายทั่วไปและเฉพาะหรือไมแบงก็ได  

 2.  เน้ือหาวิชาหรือสาระการเรียนรูเปนเน้ือหาสาระสําคัญหรือที่ตองจัดไวอยางเปน

ระบบ เพื่อเอื้อตอการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  

 3.  การนําหลักสูตรไปใชหรอืการจัดการเรียนการสอน การนําหลักสูตรไปใชหรือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนหนาที่ของผูสอนและผูเกี่ยวของที่จะตองจัดสวนประกอบตาง ๆ เชน 

คูมือครู แผนการสอน หรือแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หนังสือตาง ๆ เอกสาร สื่อตาง ๆ  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายได  

 4.  การประเมินผล แบงไดเปน 2 ประการ คือ การประเมินคุณลักษณะผูเรียนตาม

หลักสูตรในรายวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการประเมินหลักสูตร 

เคอรรี่ และเท็มเปล (Curry and Temple อางถึงใน นพเกา ณ พัทลุง, 2547 : 4 - 5) 

กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร ดังน้ี  

 1.  ปรัชญา เปาหมายของโรงเรียน ซึ่งกําหนดข้ึนสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน  

 2.  คุณลักษณะของโรงเรียนและผูเรียนที่คาดหวัง 

 3.  มาตรฐานดานเน้ือหาหรือสิ่งที่คาดวาผูเรียนจะตองเรียนรู 

 4.  มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติ  

 5.  ประเด็น (Themes) และมโนทัศน (Concepts) ของกลุมสาระวิชา  

 6.  การพัฒนาวิชาชีพ /กลวิธีการสอน  

 7.  กลวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยี  

 8.  ตัวอยางโปรแกรมหนวยการเรียนรู 

 9.  เกณฑวัสดุการสอนที่ใชในการเรียนการสอน  

 10. กลวิธีการบรูณาการเน้ือหาสาระตาง ๆ  

ทาบา (Taba, 1968 อางถึงใน รุจิร ภูสาระ, 2551 : 16 - 17) ไดกลาวถึงองคประกอบ         

ของหลักสูตร มี 4 องคประกอบ คือ 

 1.  วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ 

 2.  เน้ือหาและจํานวนช่ัวโมงสอนแตละวิชา 
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 3.  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4.  วิธีการประเมินผล 

จากการพิจารณาองคประกอบของหลักสูตรที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวาหลักสูตรมี

องคประกอบที่สาํคัญอยู 4 ประการ ดังตอไปน้ี คือ จุดมุงหมายของหลกัสตูรเน้ือหาสาระ กระบวนการ

เรียนรู การประเมินผล 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมาย 

ของการพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี  

บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 73) กลาวไววา หลักของการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปมีแนวคิด 

ดังตอไปน้ี 

 1.  ใชพื้นฐานจากประวัติศาสตร ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรูตาง ๆ 

 2.  พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการสังคม โดยวิเคราะหปญหาความตองการและ

ความจําเปนตาง ๆ ของสังคม 

 3.  พัฒนาใหสอดคลองกบัระดับพัฒนาการ ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

 4.  พัฒนาใหสอดคลองกบัการเรียนรู 

 5.  ในการเลือกและจัดประสบการณการเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสมในดาน

ความยากงาย ลําดับกอนหลัง ความตอเน่ือง และบูรณาการของประสบการณตาง ๆ 

 6.  พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธกัน ตามลําดับจากจุดประสงค สาระความรู 

และประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 7.  พิจารณาถึงความเปนไปไดสงูในทางปฏิบัติ 

 8.  พัฒนาอยางเปนระบบ 

 9.  พัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดย้ัง 

 10. มีการวิจัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 

 11. ดําเนินการในรปูของคณะกรรมการ 

 12. อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเช่ียวชาญ และผูเกีย่วของหลายฝาย 

ทาบา (Taba, 1962 : 454) เสนอวา การพัฒนาหลกัสตูร หมายถึง การปรับปรงุหลักสูตรเดิม

ใหไดผลดีย่ิงข้ึน ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหาการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายใหมที่วางไว การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้ังแต

จุดประสงค และวิธีการและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนดานความคิด และ

ความรูสึกของทุกฝาย สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวน 

โดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร 



 31

ไทเลอร (Tyler, 1968 อางถึงใน ปทมา คุมแถว, 2551 : 10) กลาววาการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อทําหนาที่เปนเครือ่งมือที่ทําหนาที่ในการศึกษา หลักสูตรจะตองทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนไดศึกษา

ตรวจสอบหลักการเหตุผลของผูอืน่และพัฒนาแนวคิดหรือมโนทัศนขององคประกอบและความสัมพันธ

ตาง ๆ ในการศึกษา  

สรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสรางหลักสูตรข้ึนมาใหมโดยมี

กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมาย     

ของจุดประสงคที่กําหนดไวตลอดการวางแผนประเมินผลเพื่อทราบชัดวาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงน้ัน

ตรงตามจุดมุงหมายและจุดประสงคหรือไม 

ความหมายของหลักสูตรฝกอบรม 

นักการวิชาการไดใหความเห็นเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมไวดังน้ี  

สมคิด บางโม (2554 : 180) ไดใหความหมายของ หลักสูตรฝกอบรม หมายถึง มวลความรู

และประสบการณที่หนวยงานจัดฝกอบรมไมวาจะเปนหนวยงานภายในหรือหนวยงานภายนอกหลักสูตร

ฝกอบรมที่สมบูรณน้ันมักจะครอบคลุมขอบเขตสาระ 3 ดานดวยกัน คือ ดานความรู (Knowledge) 

ดานเจตคติ (Attitude) ดานทักษะ (Skill) 

สมชาติ กิจยรรยง (2552 : 46) กลาววาหลักสูตรการฝกอบรม วาจะใหผูเขารับการฝกอบรม  

มีความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติและความสามารถในเรื่องอะไร โดยวิธีการอยางไร และจะตองใชเวลา

มากนอยเพียงใดจึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2545 : 107) ไดกลาววา หลักสูตรฝกอบรม คือ

วิชา เน้ือหาสาระ และวิธีการที่จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติ และความสามารถอันจะ

ยังผลใหเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม  

สรุปหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง มวลประสบการณ เน้ือหาสาระ และวิธีการที่จะทําใหเกิด

ความรู ความเขาใจ เกิดเจตคติ และความสามารถอันจะยังผลใหเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม  

สรุปวาในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใหความหมายของ หลักสูตรการฝกอบรม วาเปนมวล

ประสบการณอันประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ วิธีการหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ  

ผูเขาเพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติและความสามารถ มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 

องคประกอบของหลักสตูรฝกอบรมนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการ

ฝกอบรมไวดังน้ี 
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สมคิด บางโม (2554 : 201) กลาววา หลักสูตรฝกอบรม มีสวนประกอบดังน้ี ช่ือหลักสูตร 

วัตถุประสงค ระยะเวลาการฝกอบรม หัวขอวิชาพรอมกําหนดช่ัวโมง คําอธิบายรายวิชาโดยสังเขป 

เทคนิคการฝกอบรม และวิธีการประเมินผล  

สมชาติ กิจยรรยง (2552 : 27 - 28) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมไวดังน้ี 

คือ ช่ือหลักสูตร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา ผูเขารับการอบรม 

วิทยากร วิธีการฝกอบรม วันเวลาสถานที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ การประเมินผล งบประมาณ 

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2545 : 107 - 108) กลาววา หลักสูตรฝกอบรม

มีองคประกอบดังน้ี 

 1.  วัตถุประสงคของการฝกอบรม หมายถึง สิ่งที่กําหนดวาใหผูเขาอบรมเปลีย่นแปลงไป

ในลักษณะใด 

 2.  ความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม กอนที่จะมีการฝกอบรมตองหาความ

จําเปนและความตองการในการฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดรายละเอียดเน้ือหาวิชาและ

หลักสูตรการฝกอบรม 

จากองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม สรุปไดวาองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม มีดังน้ี

วัตถุประสงคการฝกอบรม เน้ือหาสาระที่เปนความรูและประสบการณ วิธีการรูปแบบหรือกระบวนการ

ฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรมและกอนการฝกอบรมตองหาความจําเปนและความตองการ 

ในการฝกอบรมเพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดรายละเอียดเน้ือหาวิชาและหลักสูตรการฝกอบรม 

สรุปการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย หลักการ

และเหตุผล วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ กระบวนการและวิธีการฝกอบรม ระยะเวลา การประเมินผล  

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักวิชาการไดกลาวไวดังน้ี 

ทวีป อภิสิทธ์ิ (2551 : 28 - 31) กลาววา กระบวนการฝกอบรม มีข้ันตอนดังน้ี  

 1.  วิเคราะหความตองการ การดําเนินการในข้ันน้ีนับวามีความสําคัญตอกระบวนการ

ฝกอบรมเปนอยางมาก เพราะเปนพื้นฐานที่จะดําเนินการในข้ันอื่น ๆ ตอไป โดยการสํารวจปญหาและ

ความตองการบุคลากรในองคกร  

 2.  กําหนดวัตถุประสงค การฝกอบรมในแตละครั้งจะตองนําเอาผลการวิเคราะหปญหา 

ความตองการและความจาํเปนในการฝกอบรมมากําหนดเปนวัตถุประสงค ซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค

จะตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขาอบรมเปนหลัก จะตองชวยใหวิทยากรมองเห็น

วิธีการจัดประสบการณเรียนรู  

 3.  การสรางหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมนับวาเปนหัวใจของการ

ฝกอบรม เพราะหลักสูตรจะช้ีใหเห็นแนวทางที่จะพัฒนาบุคคลวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด และ      

เปนเสมือนแผนการปฏิบัติของวิทยากรในการบรรยายที่จะกําหนดความมุงหมาย เน้ือหาของวิชา และ
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วิธีการตาง ๆ ที่จะใชในการฝกอบรม ตลอดจนแนวทางการวัดผล ประเมินผล หลักสูตรที่ดีจะตองสราง

ข้ึนจากการวิเคราะหปญหา ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม  

 4.  การเลือกเทคนิควิธีการฝกอบรม การเลือกเทคนิควิธีการฝกอบรมเปรียบเสมือน

แผนการปฏิบัติงานของวิทยากรวาจะใชการถายทอดความรูไปยังผูเขารับการฝกอบรมดวยวิธีการใด 

เพื่อใหสอดคลองกบัหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาและทําใหผูรับการอบรมเกิดการเรียนรู เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมคอนขางถาวร  

 5.  การออกแบบวิธีการวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม การฝกอบรมที่ดีควรมีการ

ประเมินผลการฝกอบรมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมและผูที่เกี่ยวของเพื่อนํามา

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมครั้งตอ ๆ ไป  

 6.  การดําเนินการฝกอบรม แบงวิธีการดําเนินการออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  

  ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ  

   1) เขียนโครงการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยหลักการ เหตุผลของการจัด 

วัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาของการฝกอบรม ตารางการฝกอบรม ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณที่จะใชในการฝกอบรม วิธีการประเมินผล และผลที่คาดวาจะไดรับ  

   2) เสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบหรือเพื่ออนุมัติจากผูมอีาํนาจตัดสินใจ  

   3) จัดประชุมคณะผูดําเนินการฝกอบรมเพื่อทําความเขาใจกันและเพื่อแบง

หนาที่ความรับผิดชอบและกําหนดตัวผูรับผิดชอบ  

  ข้ันที่ 2 การฝกอบรมตามตาราง  

   ข้ันตอนน้ีจะกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการฝกอบรม วาจะตอง

ดําเนินการอยางไรบาง ผูจัดการฝกอบรมควรจะตองช้ีแจงทําความเขาใจกับผูเขาฝกอบรมทํานอง

ปฐมนิเทศ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดอื่น ๆ 

 7.  การประเมินผล การประเมินผลการฝกอบรมกระทํากันอยู 3 ลักษณะ คือ  

  ลักษณะที่ 1 ประเมินกอนจะเริ่มใหการฝกอบรม การประเมินความรู ทักษะหรือ 

เจตคติในเรื่องตาง ๆ  วากอนเขารับการฝกอบรม ผูที่จะเขารับการฝกอบรมมีความรูในเรื่องที่จะใหการ

อบรมมากนอยเพียงใด มีทักษะ ทัศนคติและเจตคติในข้ันไหน เปนตน เพื่อที่จะประมวลเอามาเปน

ขอมูลพื้นฐานเก็บไวเปรียบเทียบกับผลการประเมินภายหลังการฝกอบรม และเพื่อนําเอาขอมูลน้ัน ๆ 

มาใชในระหวางการฝกอบรมไดอีกดวย  

  ลักษณะที่ 2 ประเมินขณะฝกอบรม การประเมินลักษณะน้ีแบงเปน 2 สวน สวนแรก 

เปนการประเมินผลดานการจัดการ สวนที่สอง คือ ประเมินผลดานผลสัมฤทธ์ิในการฝกอบรม และ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรเปนหลักสูตรในการออกแบบสอบถาม  

  ลักษณะที่ 3 คือ การประเมินผลวิทยากรผูใหการฝกอบรม การประเมินในลักษณะน้ี

จะเปนการเก็บขอมูลของวิทยากรที่มาใหการฝกอบรม ไวเพื่อประโยชนของผูจัดการฝกอบรมไดทราบวา 
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วิทยากรแตละคนที่มาใหความรูน้ันเปนที่พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมมากนอยเพียงใด ตรงตาม

วัตถุประสงคของผูจัดและผูเขารับการฝกอบรมหรือไมเพียงใด ประโยชนที่จะไดรับจากการประเมินไป

ปรับปรุงวิธีการถายทอดความรู ทักษะไดดีย่ิงข้ึน สวนที่สอง ผูจัดฝกอบรมสามารถนําผลการประเมิน

ไปใชเลือก เชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและทักษะไดตรงตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและเปนที่พึงพอใจสําหรับผูเขารับการฝกอบรมไดอีกดวย  

นิรันดร จลุทรัพย (2554 : 180 - 181) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามลําดับข้ัน 

 1.  ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จะบงช้ีการกําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม 

 2.  ศึกษากลุมเปาหมายของผูเขารบัการฝกอบรม 

 3.  ใชวิธีการทางปรัชญาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางหลกัสูตรและจดุประสงค 

 4.  กลั่นกรองหลกัการ จุดประสงค โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตร 

 5.  ศึกษาความสามารถและความพรอมของผูเขารบัการฝกอบรม 

 6.  ตรวจสอบเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับผูเขารับการฝกอบรม 

 7.  วิเคราะหเน้ือหาสาระเพื่อความสอดคลองกบัจุดประสงค 

 8.  อภิปรายกับนักวิชาการและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระ 

ลําดับข้ันตอน การเรียนรู และประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม 

 9.  แบงเน้ือหาสาระตามความเหมาะสมกับระยะเวลาเพื่อความสะดวกในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนของแตละหนวยไดชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติจริง 

 10. กําหนดจุดประสงคและขอบขายแตละหนอยการสอนและสามารถบงช้ีถึงการจัด

กิจกรรมและประสบการณการเรียนรูและการประเมินผล 

 11. พิจารณาทางเลือกและแนวทางการจัดกิจกรรมเทคนิคและวิธีการฝกอบรม 

 12. ทดลองใชเอกสาร สื่อ และอุปกรณที่พัฒนาข้ึน 

 13. นําผลการทดลองใชเอกสาร สื่อ และอุปกรณที่พัฒนาข้ึนมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม

และเปนปจจุบัน 

 14. ประเมินผลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทั้งระบบ 

สมคิด บางโม (2551 : 67 - 68) ไดเสนอวิธีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) เปนการคนหาปญหา

เกี่ยวกับบุคคลในองคกรหรือการบริหาร ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อใหองคกรสามารถ

ดําเนินการไปสูเปาหมายดวยดี ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรสนใจ และศึกษาวิเคราะหอยางจริงใจ  

ในการหาความจําเปนในการฝกอบรม เจาหนาที่ตองสนใจศึกษาวิธีหาความจําเปนในการฝกอบรม 

เชน ปญหาบุคลากรในองคกรการบริหารหรือปญหาที่เกี่ยวของใหเขาใจอยางถองแทและถูกตอง  

ข้ันที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม (Curriculum Construction) ความจําเปนในการ

ฝกอบรมจะเปนตัวบงช้ีใหทราบวาหลักสูตรฝกอบรมจะมีจุดประสงคอยางไร ควรจะกําหนดรายวิชา
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หรือกิจกรรมอะไรลงไป หลักสูตรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวาถามีจุดประสงคให

ความรูความเขาใจอาจใชเวลาสั้น ๆ ได หากมีจุดประสงคใหเกิดความชํานาญหรือทักษะตองใชเวลา

มากข้ึน การอบรมใชบรรยายอยางเดียวไมได การอบรมที่ตองการเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรม              

ของผูเขารับการอบรมหลักสูตรตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่จะสรางเจตคติใหมได  

ข้ันที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช (Implementation) คือ การนําหลักสูตรไปทดลองฝกอบรมจริง 

ขณะการฝกอบรมก็ตองมีการประเมินผลรายวิชาดวย เพื่อใหทราบวารายวิชาที่กําหนดไวน้ันผูเขารับ

การอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารไดมากนอยเพียงใด วิทยากร ทําหนาที่เหมาะสม

หรือไม เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตรตอไป  

ข้ันที่ 4 การติดตามประเมินผลการฝกอบรม (Follow-up Evaluation) เมื่อผูเขารับการอบรม

กลับไปปฏิบัติงานแลวควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา ไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใช

มากนอยเพียงใด ผูเขารับการอบรมเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมการบริหารในทาง ที่ดีหรือไม  

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2545 : 111 - 113) กลาวไววา การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมมี ข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ทําการวิเคราะหสิ่งที่เปนปญหา 

 2.  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

 3.  กําหนดหัวขอวิชาการฝกอบรม 

 4.  กําหนดวัตถุประสงค 

 5.  กําหนดแนวทางการฝกอบรม 

 6.  กําหนดวิธีการฝกอบรม 

 7.  กําหนดระยะเวลา 

 8.  การเตรียมตารางการฝกอบรม 

 9.  การเตรียมขอแนะนําโดยทั่วไป 

 10. การดําเนินงาน 

 11. การวัดผลการเรียนรู 

 12. การประเมินผลการฝกอบรม 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวสามารถสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมควร

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตร

ไปทดลองใช และ 4) การประเมินผลหลักสูตร 

สรุปสําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3 ข้ันตอน 

คือ ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ข้ันตอนที่ 3          

การนําหลักสูตรไปทดลองใชและการประเมินผลหลักสูตร 
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ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังน้ี การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม หมายถึง มวลประสบการณที่สรางข้ึนอันประกอบดวย ประกอบดวย หลักการและ

เหตุผล จุดประสงค เน้ือหาสาระ ระยะเวลาการฝกอบรม กระบวนการและวิธีการฝกอบรม วิธีการวัด

และประเมินผล เพื่อใชฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความสามารถ และเกิดเจตคติ           

ไปตามความมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม และในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอน

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังตอไปน้ี คือ ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจ

ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการสรางหลักสูตรฝกอบรม ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดย

ดําเนินการเปนข้ันดังน้ี คือการสรางโครงรางหลักสูตรการประเมินโครงรางหลักสูตร และปรับปรุง 

โครงรางหลักสูตร ข้ันตอนที่ 3 การนําหลักสูตรไปทดลองใชและการประเมินผลหลักสูตร 

 

แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม ในประเด็นความหมายของการ

ฝกอบรม ประเภทการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม เทคนิค สื่อและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความหมายของการฝกอบรม 

ความหมายของการฝกอบรม นักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

ราณี อสิิชัยกลุ (2550 : 107) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง เปนกระบวนการหรือกจิกรรม

ที่ทําใหบุคลากรในองคการไดรับความรู พัฒนาทกัษะและทศันคติที่จําเปนในการทํางาน 

วรวรรธน ศรียาภัย (2554 : 11) การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหน่ึง ๆ  ที่องคกรจัดข้ึน

เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ความสามารถในการทํางานและประสบการณของบุคลากร 

สมคิด บางโม (2554 : 13) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ 

(Aptitude) อันจํานําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน ทําใหบุคคลมีความเกาหนาในหนาที่

การงานและองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2550 : 14) เสนอวา การฝกอบรม หมายถึง

กระบวนการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู  (Knowledge) ความเขาใจ (Understand) 

ความชํานาญ (Skill) และทัศนคติ (Aptitude) ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงคนกระทั้งผูเขารับการ

ฝกอบรมเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการอบรมอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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จากความคิดเห็นของนักวิชาการจึงสรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธี

ที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ เพื่อวัตถุประสงคใหบุคคลไดเรียนรูและเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และเจตคติอยางเปนระบบ  

เทคนิค สื่อและอุปกรณ ในการฝกอบรม 

กระบวนการฝกอบรมจําเปนตองมีเทคนิคหรือวิธีการในการฝกอบรมเพื่อใหการฝกอบรม

เปนไปตามวัตถุประสงค 

นันทวัฒน สุขผล (2543 : 16 - 27) กลาวไววาเทคนิคหรือวิธีการในการฝกอบรม หมายถึง 

กลวิธีในการถายทอดประสบการณ ทั้งดานรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแกผูเขารับการ

ฝกอบรมใหเกิดการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุสงคที่กําหนดไว เทคนิคการฝกอบรม 

หมายถึง วิธีการสอนการอบรมในรูปแบบตาง ๆ ที่จะทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่คอนขางถาวรตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

เทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู 

 1.  การบรรยาย (Lecture) วิทยากรจะบรรยายตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายอาจใชสิ่ง

ตาง ๆ ประกอบการบรรยาย เชนรูปภาพ แผนใส สไลด หรือวีดีทัศนหรือในบางครั้งเปดโอกาสให                

ผูฟงไดซักถาม 

 2.  การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยและใหสมาชิก

ของแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันจนสําเร็จเรียบรอยแลวใหสมาชิกของทุกกลุมอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่กําหนดใหตลอดจนวิเคราะหการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกัน  

เทคนิคการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรู 

 1.  เกม (Game) ผูสอนจัดกิจกรรม และใหผูเรียนเลนเกมรวมกัน มีการกําหนดกติกา

การเลน มีเกณฑการตัดสินแพหรอืชนะ มีผูทําหนาที่สังเกตหรือรกัษากติกาและหลังจากผูเรยีนเลนเกม

จบแลว มีการวิเคราะหและแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกัน เพื่อสรุปขอคิดและประโยชนที่ไดรบั  

 2. บทบาทสมมุติ (Role Play) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่กําหนดให

ในสถานการณอยางหน่ึง ผูแสดงจะยึดหลักความจริง เหตุผล อารมณ และความรูสึกที่คิดวาบุคคลน้ัน 

ควรจะเปน แลวแสดงออกตามความคิดของตน ใชสํานวนภาษาและถอยคําที่ตนตองการพูดเอง              

เนนการแสดงออก 

 3. กรณีตัวอยาง (Case Study) คือ เรื่องที่เกิดข้ึนจริงหรือเรื่องเลาสืบตอซึ่งกําหนดข้ึนมา 

โดยมีประเด็นปญหาใหสมาชิกคิดคน อภิปราย เพื่อสรางเสริมใหสมาชิกไดมีการคิด วิเคราะห ตัดสินใจ 

การใหเหตุผล และมีแนวทางในการแกปญหา ซึ่งเปนคําตอบของสิ่งที่ตองการสอน โดยไมจําเปนตอง

สอนโดยตรง 

 4.  สถานการณจําลอง (Simulation) คือ การจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ เลียนแบบของ

จริงใหใกลเคียงกับสภาพเปนจริงมากที่สุด 
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 5.  การระดมความคิด (Brain Storming) การระดมความคิดเปนเทคนิคการฝกอบรม 

ที่เปดโอกาสใหทุกคนในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรีทุกแงทุกมุมไมคํานึงวาผิดหรือถูกเปนความคิด

คําแนะนําสั้นๆ 

 6.  จําลองสถานการณ เชน สรางสถานการณในชีวิตจริงของชาวชนบทในการแกปญหา  

การบริหารงาน การจัดระบบงาน ข้ันตอน บุคลากร 

สมคิด บางโม (2554 : 85 - 94) กลาววาวิธีการในการฝกอบรม ประกอบดวย 

 1. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู ไดแก การบรรยาย 

การอภิปรายเปนคณะ การประชุมปาฐกถาหรือการประชุมวิชาการ การสาธิต การสอนงาน 

 2. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปนฐาน ไดแก การระดมสมอง  

การประชุมกลุมยอย กรณีศึกษา การประชุมแบบฟอรม เกมการบริหาร การแสดงบทบาทสมมติ         

การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประชุมปฏิบัติการ การฝกการรับรู การใชกิจกรรม

นันทนาการ การใชกิจกรรมฐานการเรียนรู 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใหความหมายของเทคนิคการฝกอบรม ไววาเปนวิธีที่จะทําใหผูเขา

รับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ อยางมีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ 

หรือบรรลุจดุมุงหมายที่กําหนดซึ่งใชเทคนิคการฝกอบรม การบรรยาย การอภิปรายกลุม กรณีตัวอยาง 

การระดมความคิด เกม การทําแบบฝกหัด และการใชกิจกรรมฐานการเรียนรู 

สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม  

นันทวัฒน สุขผล (2543 : 28 - 31) สื่อในการฝกอบรม หมายถึง สิ่งที่นํามาใชเพื่อชวยในการ 

สงขาวสารขอมูลระหวางวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม ใหดําเนินไปดวยดี นาสนใจ และบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวสื่อที่ดีจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี มีความชัดเจนผูเขารับการฝกอบรม           

มีสวนรวมวิธีการหรือเครื่องมือเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมจูงใจใหตอบสนอง มีการประเมินผล

อุปกรณในการชวยใหเกิดการรับรูและเขาใจงานที่มีการใหการฝกอบรมมีดังน้ี ภาพยนตร เครื่องฉาย

ภาพน่ิง แถบภาพยนตร (Film Trips) เครื่องฉายเหนือศีรษะ (Overhead Projector) เอกสาร           

ทางวิชาการแผนภาพ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอรชวยสอน 

สมคิด บางโม (2554 : 109) กลาววา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จ

น้ันอุปกรณก็เปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกัน อุปกรณในการฝกอบรม หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือตาง ๆ 

ที่ใชประกอบในการถายทอดความรูและประสบการณไปสูผูเขารับการอบรม ปจจุบันนิยมเรียกวา           

สื่อการฝกอบรม อุปกรณการฝกอบรม แบงออกไดดังน้ี 

 1.  วัสดุกราฟก เชน แผนภูมิ รูปภาพ ตัวอักษร 

 2.  หุนจําลอง เชน หุนคน สัตว เครื่องจักรจําลอง 

 3.  เครื่องเสียง เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง 
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 4.  เครื่องฉาย เชน เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพยนตร 

โทรทัศน เครื่องเลนวีดิโอ 

 5.  คอมพิวเตอร เชน โปรเจกเตอร แผนซีดี แผนดีวีดี 

 6.  ของจริง เชน เครื่องใชตาง ๆ 

 7.  เอกสาร เชน คูมือ ตํารา เอกสาร 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรุปวา สื่อและอุปกรณในการฝกอบรมน้ัน ประกอบดวย เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องฉายเหนือศีรษะ เอกสารทางวิชาการ แผนภาพ เครื่องบันทึกเสียง 

แถบบันทึกเสียงและสื่ออุปกรณจะตองมีลักษณะดังตอไปน้ีจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี มีความชัดเจน 

เครื่องมือเหมาะสม จูงใจใหตอบสนองไดดี 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมวา หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธีที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ 

เพื่อวัตถุประสงคใหบุคคลไดเรียนรูและเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ ความรู 

ทักษะและเจตคติอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการไวดังน้ี วิเคราะหความตองการ กําหนด

วัตถุประสงค การสรางหลักสูตรการฝกอบรม การเลือกเทคนิควิธีการ การออกแบบวิธีการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม การประเมินผล ใชเทคนิคการฝกอบรม คือ การบรรยาย 

เกม กรณีตัวอยาง สถานการณจําลอง การอภิปรายกลุม การระดมความคิด การทําแบบฝกหัด สื่อและ

อุปกรณในการฝกอบรมน้ัน ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร เอกสารทางวิชาการ แผนภาพ เครื่อง

บันทึกเสียง และแถบบันทึกเสียง  

 

แนวคิดเก่ียวกับเจตคติ 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติประกอบดวยรายเอียดเกี่ยวกับ 

ความหมายเจตคติ ลักษณะการวัดเจตคติ และวิธีการวัดเจตคติ 

ความหมายของเจตคติ 

นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของเจตคติไวดังน้ี 

ทัศนีย ศุภเมธี (2542 : 9) กลาววา เจตคติหมายถึง ความรูสึกหรือทาทีที่มนุษยมีตอมนุษย 

หรือสิ่งหน่ึงสิง่ใดเปนไปไดทั้งทางทีดี่และไมดี ลักษณะสําคัญของเจตคติคือ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู

หรือประสบการณ เปนสภาพทางจิตใจ ที่มีอิทธิพลตอความคิด และเปนสภาพที่มั่นคงเปลี่ยนแปลงได

ยาก ในการสอนภาษาไทยจึงตองมุงใหผูเรียนเกิดเจตคติในทางที่ดีใหมากที่สุด  

เทอรสโตน (Thurestone, 1946 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 52) 

ไดใหความหมายของเจตคติวา เปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกหรือลบที่มีตอสิ่งหน่ึง

ซึ่งอาจจะเปนอะไรก็ได เปนตนวาสิ่งของ บุคคล บทความ องคการ ความคิด ฯลฯ ความรูสึกเหลาน้ี

แสดงใหเห็นความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
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จากความหมายของเจตคติที่กลาวมาสรุปไดวาเจตคติ หมายถึง ความรูสึกความโนมเอียง        

ที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิง่หน่ึงหลังจากทีไ่ดรับประสบการณหรอืสิง่เรา หรือหลังจากที่ไดเรยีนรูเกีย่วกับสิ่งน้ัน ๆ 

โดยแสดงออกมาวาพอใจไมพอใจชอบหรือไมชอบซึ่งเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจ ซึ่งมี

อิทธิพลตอความคิดเปนความรูสึกที่เปลี่ยนแปลงไดยาก 

สรุปในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใหนิยามของเจตคติวา เจตคติ หมายถึง ความคิด ความเช่ือ 

ความรูสึกและทัศนคติที่แสดงความคิดเห็น 

ลักษณะของการวัดเจตคติ 

ลักษณะทั่วไปทีส่ําคัญของเจตคติมหีลายประการดังที่มผีูกลาวไวดังน้ี 

สงบ ลักษณะ (ม.ป.พ. อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550 : 3) เจตคติเปนความรูสึกที่บง ช้ี

ลักษณะทางจิตใจ อารมณ ของบุคคล ซึ่งอาจเปนลักษณะที่ไมแสดงออกมาภายนอกใหบุคคลอื่นเห็น

หรือเขาใจก็ได ซึ่งมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี  

 1.  เจตคติเปนเรื่องของอารมณ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขหรือสถานการณ

ตาง ๆ โดยเฉเพาะอยางย่ิงบุคคลจะมกีารกระทําทีเ่สแสรง โดยแสดงออกไมใหตรงกับความรูสึกของตน

เมื่อเขารูตัวหรือรูวามีคนสังเกต 

 2.  เจตคติเปนเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบ

การแสดงออกแตกตางกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกัน แตความรูสึกตางกันได 

 3.  เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได        

2 ทิศทาง เชน ทิศทางบวกเปนทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเปนทิศทางที่สังคมไมปรารถนา 

ไดแก ซื่อสัตย - คดโกง, รัก - เกลียด, ชอบ - ไมชอบ, ขยัน - ข้ีเกียจ เปนตน 

 4.  เจตคติมีความเขมแข็ง (Intensity) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ 

เดียวกันแตอาจแตกตางกันในเรื่องความเขมแข็งที่บุคคลรูสึกมากนอยตางกัน เชน รักมาก รักนอย 

ขยันมาก ขยันนอย เปนตน 

 5.  เจตคติตองมีเปา (Target) ความรูสึกจะเกิดข้ึนลอย ๆ ไมได เชน รักพอรักแม    

ขยันเขาช้ันเรียน ข้ีเกียจทําการบาน เปนตน 

การวัดเจตคตินับวามีความยุงยากพอสมควร เพราะเปนการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก หรือเปนลักษณะทางจิตใจ คุณลักษณะดังกลาวมีการแปรเปลี่ยน

ไดงาย ไมแนนอน แตถึงอยางไรก็ตาม เจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดยังสามารถวัดได ซึ่งอาศัย

หลักสําคัญตอไปน้ี 

 1.  ตองยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Basic assumptions) เกี่ยวกับการวัดเจตคติดังน้ี 

  1.1 ความคิดเห็น ความรูสึกหรือเจตคติของบุคคลน้ันจะมีลกัษณะคงที่หรอืคงเสนคง

วาอยูชวงเวลาหน่ึงน่ัน คือ ความรูสึกนึกคิดของคนเราไมไดเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรอยูตลอดเวลา

อยางนอยจะตองมีชวงเวลาใดเวลาหน่ึงที่ความรูสึกของคนเรามีความคงที่ ซึ่งทําใหสามารถวัดได 
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  1.2 เจตคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรงการวัดจะเปนแบบวัด

ทางออมโดยวัดจากแนวโนมทีบุ่คคลจะแสดงออก หรือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

  1.3 เจตคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความคิด ความรูสึก เชน สนับสนุน

หรือคัดคานยังมีขนาดหรือปริมาณของความคิดความรูสึกน้ันดวย ดังน้ันในการวัดเจตคตินอกจากกระทํา

ใหทราบลักษณะหรือทิศทางแลว ยังสามารถบอกระดับความมากนอยหรือความเขมขนของเจตคติไดดวย 

 2.  การวัดเจตคติดวยวิธีการใดก็ตามจะตองมีสิ่งประกอบ 3 อยางคือ ตัวบุคคลที่จะถูกวัด 

มีสิ่งเราเชนการกระทําเรื่องราวที่บุคคลจะแสดงเจตคติตอบสนองและสุดทายตองมีการตอบสนอง      

ซึ่งออกมาเปนระดับสูงตํ่ามากนอย ดังน้ันในการวัดเจตคติเกี่ยวกับสิ่งใดของบุคคลสามารถวัดได          

โดยนําสิ่งเราซึ่งสวนใหญจะเปนขอความเกี่ยวกับรายละเอียดในสิ่งน้ันไปเราใหบุคคลแสดงทาที

ความรูสึกตาง ๆ ที่มีตอสิ่งน้ันใหออกมาเปนระดับ หรือความเขมของความรูสึกคลอยตามหรือคัดคาน 

 3.  สิ่งเราที่จะนําไปใชเรา หรือทําใหบุคคลไดแสดงเจตคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกมา         

ที่นิยมใช คือขอความวัดเจตคติ (Attitude Statement) ซึ่งเปนสิ่งเราทางภาษาที่ใชอธิบายถึงคุณคา 

คุณลักษณะของสิ่งน้ัน เพื่อใหบุคคลตอบสนองออกมา เปนระดับความรูสึก เชน มาก ปานกลาง       

นอย เปนตน  

 4.  การวัดเจตคติเพื่อทราบทิศทางและระดับความรูสึกของบุคคลน้ัน เปนการสรุปผล

จากการตอบสนองของบุคคลจากรายระเอียด หรือแงมุมตางๆ ดังน้ันการวัดเจตคติของบุคคลเกี่ยวกับ

เรื่องใด สิ่งใดจะตองพยายามถามคุณคาและลักษณะในแตละดานของเรื่องน้ันออกมา แลวนําผล            

ซึ่งเปนสวนประกอบหรือรายละเอียดปลีกยอยมาผสมผสานสรุปรวมเปนเจตคติของบุคคลน้ัน

เพราะฉะน้ันจําเปนอยางย่ิงที่การวัดน้ัน ๆ จะตองครอบคลุมคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนทุกลักษณะ 

เพื่อใหการสรุปผลตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 

 5.  การวัดเจตคติตองคํานึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) ของผลการวัดเปนพิเศษ

กลาวคือ ตองพยายามใหผลการวัดที่ไดตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคลทั้งในแงทิศทาง ระดับ 

หรือชวงของเจตคติ 

ชอว และไรท (Shaw and Wright, 1967 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 

57 - 59) ไดกลาววาเจตคติมีลักษณะดังน้ี  

 1.  เจตคติข้ึนอยูกับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แลวเกิดเปนพฤติกรรมแรงจูงใจ 

เจตคติเปนเพียงความรูสึกโนมเอียงจากการประเมินยังไมใชพฤติกรรม ตัวเจตคติไมใชแรงจูงใจ           

แตเปนตัวการทําใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แตถาแสดงออกเปนพฤติกรรมแลวจะเปนลักษณะ 

4 กลุม คือ Positive - Approach ตัวอยางเชน ความเปนเพื่อน ความรัก Negative Approach 

ตัวอยาง เชน การโจมตี ดาวา ตอสู Negative - Avoidance ตัวอยางเชน ความกลัว ความเกลียด 

ฯลฯ ประเภทน้ีเปนเจตคติที่ไมดีแบบไมอยากพบเห็นหนาคืออยากหลีกใหไกลน้ันเองและอีกกลุมหน่ึง

คือ Positive - Avoidance เปนลักษณะเจตคติดีทางบวกแตอยากจะหลบหลีกหรือไมรบกวน 

ตัวอยางเชน การปลอยใหเขาอยูเงียบๆเมื่อเขามีทุกขเปนตน  
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 2.  เจตคติเปลี่ยนแปรความเขมขนตามแนวของทิศทาง ต้ังแตบวกจนถึงลบ น้ันคือเปน

การแสดงความรูสึกวาไปทางบวกมากหรือนอย ไปทางลบมากหรือนอย ความเขมขนศูนยก็คือไมรูสึก

น่ันเอง หรือเปนกลางระหวางบวกกับลบ แตจุดที่เปนกลางน้ันเปนปญหาตอการแปรผล เพราะตาม

ธรรมดาจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ บางคนไมคิดอะไรมักจะขีดลงตรงกลางก็มีมาก 

 3.  เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวามีมาเองแตกําเนิด เจตคติเกิดจากการเรียนรูสิ่งที่

ปฏิสัมพันธรอบตัวเรา ซึ่งเปนเปาเจตคติทั้งหลาย ถาเรียนรูวาสิ่งน้ันมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติในทางที่ดี 

ถาเรียนรูวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติไมดี สิ่งใดเราไมเคยรูจักไมเคยเรียนรูเลยจะไมเกิดเจตคติ

เพราะไมไดศึกษารายละเอียดของสิ่งน้ัน การเรียนรูเปาเจตคติอาจผานตัวจริงหรือผานสื่อทั้งหลายที่มี

ตอเปาเจตคติตัวจริงก็ได สามารถเกิดเจตคติข้ึนได 

 4.  เจตคติข้ึนอยูกับเปาเจตคติหรือกลุมสิ่งเราเฉพาะอยาง สิ่งเราทั้งหลายอาจเปนคน 

สัตว สิ่งของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ อาชีพหรือสิ่งอื่น ๆ ก็ไดเจตคติมีลักษณะอยางไรข้ึนอยูกับ

เปาเจตคติที่ไดสัมผัสเรยีนรูมามากนอยแตกตางกันเปนสําคัญ เปาเจตคติเปนกลุมลกัษณะใกลเคียงกัน 

จะมีเจตคติแตกตางจากเปาเจตคติที่มีลักษณะของกลุมแตกตางกันมาก 

 5.  เจตคติมีคาสหสัมพันธภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุมน่ันคือกลุมที่มีลักษณะเดียวกัน 

เจตคติจะมีความสัมพันธกันสูง กลุมที่มีลักษณะตางกันเจตคติจะมีความสัมพันธกันตํ่า แสดงใหเห็นวา

กลุมที่มีเจตคติดีตอสิ่งเดียวกันยอมมีความสัมพันธกันดวย 

 6.  เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก น่ันคือถาเปนเจตคติจริง ๆ แลว 

การเปลี่ยนแปลงจะชาและทําไดยาก เชน เรารักใครคนหน่ึง เมื่อรักแลวก็ยังรักอยูไมวาใครใหขอมูล  

ไมดีอยางไรหรือแมแตคนที่เรารักมีความผิดพลาดเรื่องใด เราก็ยังรักอยู แตถาพฤติกรรมของคน            

ที่เรารักเบี่ยงเบนไปบอยๆ นานๆเขาเจตคติก็เปลี่ยนแปลงจากรักไปเปนเกลียดได 

สรุปวา เจตคติเปนความรูสึกทางจิตใจ อารมณ ซึ่งอาจไมแสดงออกมาหรือแสดงออกมา   

ไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งแสดงออกไดสองทิศทาง คือ ทิศทางบวกหรือทิศทางลบ เจตคติ          

มีความเขมแข็งของความรูสึกที่มีตอเปาในการวัดเจตคติตองยอมรับขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความคงที ่

แนวโนมในการแสดงออก ระดับความมากนอยโดยในการวัดตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือตัวบุคคล 

สิ่งเราและการตอบสนอง ซึ่งไมสามารถวัดไดโดยตรง ตองวัดโดยอาศัยสิ่งเรา โดยที่สิ่งเราที่นิยมใชคือ

ขอความวัดเจตคติ ซึ่งตองใหความสําคัญกับระดับความเขมขนดวย 

วิธีวัดเจตคติ 

การวัดเจตคติมีวิธีการที่จะวัดหลายวิธีการ 

ธีรวุฒิ เอกะกลุ (2550 : 19 - 20) สามารถสรปุวิธีการวัดเจตคติไดดังน้ี  

 1.  การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมามากที่สุด การสัมภาษณ  

ผูสัมภาษณจะตองเตรียมขอรายการที่ซักถามไวอยางดี ขอรายการน้ันตองเขียนเนนความรูสึกที่สามารถ
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วัดเจตคติใหตรงเปาหมาย ผูสัมภาษณจะไดทราบความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูตอบที่มีตอสิ่งใด        

สิ่งหน่ึง แตมีขอเสียวา ผูถามอาจจะไมไดรับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบเพราะผูตอบอาจจะบิดเบือน

คําตอบ เน่ืองจากเกิดจากความเกรงกลัวตอการแสดงความคิดเห็น วิธีแกไข คือ ผูสัมภาษณตองสราง

บรรยากาศสัมภาษณใหเปนกันเอง ใหผูตอบรูสึกสบายใจ ไมเครงไมเครียดเปนอิสระ และแนใจวา

คําตอบของเขาเปนความลับ 

 2.  การสังเกต (Observation) เปนวิธีการที่ใชตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝามองและ

จดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน เพื่อจะไดทราบวาบุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติ ความเช่ือ 

อุปนิสัยอยางไร ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะถูกตองใกลเคียงกับความจริง หรือเปนที่เช่ือถือไดเพียงใดน้ัน 

มีขอคํานึงหลายประการกลาวคือควรมีการศึกษาหลาย ๆ ครั้ง ทั้งน้ี เพราะเจตคติของบุคคลมาจาก

หลาย ๆ สาเหตุ ผูสังเกตเองจะตองทําตัวเปนกลาง ไมมีความลําเอียง และการสังเกต ควรสังเกต 

หลาย ๆ ชวงเวลา ไมใชสังเกตเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 3.  การรายงานตนเอง (Self-Report) วิธีน้ีตองการใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึก      

ของ ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส น่ันคือ สิ่งเราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมา

อยางตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่เปนของแนวเทอรสโตน (Thurstone) กัททแมน 

(Guttman) ลิเคอรท (Likert) และออสกูด (Osgood) นอกจากที่กลาวมายังมีแบบใหผูสอบรายงาน

ตนเองและอื่น ๆ อีกมากแลวแตจุดมุงหมายของการสรางและการวัด 

 4.  เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีน้ีอาศัยสถานการณหลายอยางไป

เรา เชน ประโยคไมสมบรูณ ภาพแปลกๆ เรื่องราวแปลกๆ เมื่อผูสอบเห็นสิ่งเหลาน้ีจะจินตนาการออก

มาแลวนํามาตีความหมาย จากการตอบน้ันๆ พอจะรูไดวามีเจตคติตอเปาเจตคติอยางไร 

 5.  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดดานน้ีอาศัยเครื่องมือ

ทางไฟฟาแตสรางเฉพาะเพื่อจะวัดความรูสึก อันจะทําใหพลังไฟฟาในรางกายเปลี่ยนแปลง เชน        

ถาดีใจเข็มจะช้ีอยางหน่ึง แตถาเสียใจเข็มจะช้ีอีกอยางหน่ึง ใชหลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จ 

เครื่องมือแบบน้ียังพัฒนาไมดีพอจึงไมนิยมใชเทาใดนัก  

สรุปไดวา เจตคติเปนสิ่งที่วัดไดยากเพราะเปนการเกี่ยวกับความรูสึก นักการศึกษาไดสราง

เครื่องมือที่มีคุณภาพสําหรับวัดเจตคติ โดยกระตุนใหผู ถูกวัดแสดงความรูสึกที่แทจริงออกมา                

ซึ่งสามารถวัดไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคจินตนาการ และ 

การวัดทางสรีระภาพซึ่งแตละวิธีมีจุดเดนจุดดอยที่แตกตางกัน 

สรุปในการวิจัย เรื่องการหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการวัดเจคติโดยใช

เทคนิครายงานตนเอง โดยใชขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกแบบทดสอบหรือมาตราวัดที่เปนของ

แนวลิเคอรท (Likert) ใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึกของ ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส น่ันคือ สิ่ง

เราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมา 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจประกอบดวย ความหมายของ 

ความพึงพอใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการประเมินความพึงพอใจ ดังรายละเอียด 

ความหมายของความพึงพอใจ 

นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของความพงึพอใจไวดังน้ี 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 : 5) กลาววาความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตอง 

การของบุคคลจึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจดังน้ันการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลน้ัน

ใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2551 : 98) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ

เกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมในงานของเขา  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 775) ไดใหความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่ขจัดความตึงเครียด หรือความ

กระวนกระวาย ภาวะที่ไมสมดุลของรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตางดังกลาวไดแลวมนุษย

ยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ 

จากนิยามของนักวิชาการสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติ 

ของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ความรูสึกพอใจ ชอบใจ ในการรวมปฏิบัติกิจกรรม 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

การที่ผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจมากนอยข้ึนอยูกับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู การสรางสิ่งจูงใจ

หรือแรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติน้ัน ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว มีนักการศึกษา

ทําการศึกษาคนควาและต้ังทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจการไวดังน้ี 

สกอตต (Scott, 1970 : 124) ไดเสนอแนะแนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอ

การทํางานที่จะสงผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังน้ี 

 1.  งานควรมีสวนสัมพันธกบัความปรารถนาสวนตัว งานน้ันจะมีความหมายสําหรับผูทํา 

 2.  งานน้ันจะตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

 3.  เพื่อไดผลในการสรางสิง่จงูใจภายในเปาหมายของงาน จะตองมลีักษณะดังน้ี 

  3.1 คนทํางานมีสวนในการต้ังเปาหมาย 

  3.2 ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเรจ็ในการทํางานโดยตรง 

  3.3 งานน้ันสามารถทําใหสําเรจ็ได 
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เฮอรซเบอรก (Herberg, 1959 อางถึงใน อรุณ สอนศีลพงษ, 2546 : 47 - 49) ไดศึกษา

คนควาทฤษฎีที่เปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ เรียกวา The Motivation Hygiene Theory 

ทฤษฎีน้ีไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 ปจจัย คือ 

 1.  ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับการงานซึ่งมีผลกอใหเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน

ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 

 2.  ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน

และมีหนาที่ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เชน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต สถานะ       

ของอาชีพ สภาพการทํางาน 

สรุปไดวา ความพึงพอใจในการเรียนรูและการมีความสัมพันธกันทางบวก ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับ

กิจกรรมที่ไดปฏิบัติ ทําใหไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ  

สรุปในการวิจัย เรื่องการหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผูวิจัยประเมินความพึงพอใจ 

โดยความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอการปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวม

ปฏิบัติกิจกรรม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผู วิจัยไดศึกษางานวิจัย              

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค การเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐาน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมรายละเอียดตอไปน้ี 

กรรณิภา เมืองแกว (2553) ไดศึกษาเรื่องคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของ

โรงเรียนวาสุเทวี การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ

ของโรงเรียนวาสุเทวี จัดทําในรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เพื่อเปนคูมือ

สําหรับครูผูสอน ไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ        

ของนักเรียนใน 8 ประการ คูมือมีเน้ือหาประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรูพื้นฐานสําหรับครู 

ผูจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ตอนที่ 2 หนาที่ของผูบริหารและครใูนการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม 8 ประการ ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียน ผลจากการ

ประเมินความเหมาะสมในการนําคูมือไปใช ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารและครู มีความเห็นวาโดยภาพรวม

คูมือน้ีมีความเหมาะสมการนําไปใชอยูในระดับมากที่สุด  
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จันทรัชม เอี่ยวเล็ก (2554) ไดทําการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม

พื้นฐาน 8 ประการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ 

จังหวัดสตูลการศึกษา การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินโครงรางความเหมาะสมหลักสูตรฝกอบรม

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  - 6 โรงเรียน          

ราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูลเพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม

พื้นฐาน 8 ประการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ 

จังหวัดสตูลเพื่อหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยสรุปวาหลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใช

เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรกับกลุมตัวอยางพบวา คะแนนเฉลี่ยไดจากการ

ประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สุปรีชา นาชัยฤทธ์ิ (2554) ไดพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ดาน

ความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ดานความสามัคคี ผลการศึกษาคนควาพบวา 

ผลการดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุมเปาหมายสวนใหญ

ผานการประเมินในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกลยุทธการ

เย่ียมบานนักเรียน นักเรียนสวนใหญสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมดานน้ีดีข้ึนโดยสามารถทํางาน

รวมกันใหสําเร็จ มีความพรอมเพรียงกัน มีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ แตยังมีนักเรียน

บางสวนที่ยังไมผานการพัฒนาในวงรอบที่ 1 จึงไดมีการพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการ

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกลยุทธการเย่ียมบานนักเรยีน ทําใหนักเรียนมีการทํางานรวมกัน

เปนกลุมมากข้ึน และสามารถทํางานใหสําเร็จได 

สุพจน ชินวงศ (2554) ไดวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน       

ของนักเรียนโรงเรียนบานแกง ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีวัตถุประสงค

เพื่อ ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน หาแนวทาง        

การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียน โดยใชการวิจัยแบบมีสวนรวม 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอน        

การดําเนินการพัฒนา ข้ันตอนการสังเกตการณ ข้ันตอนการสะทอนผลการพัฒนา ผลจากการพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐานในข้ันตอนตาง ๆ ทําใหนักเรียนกลุมเปาหมายเกิดการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 

อัมรา ฉัตรชัยพลรัตน (2554) ไดทําการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมความ 

สามารถครูในการจัดการเรียนรูที่เนน ทักษะปฏิบัติสําหรับครูวิชาอาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยมีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาผลการ

ทดลองใชหลักสูตรผลการศึกษาพบวา ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรมโดยรวม
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อยูในระดับมาก ผูเช่ียวชาญไดประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมโดยรวม และ

เปนรายดาน ทั้ง 8 ดานอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 89.27/82.00 ซึง่สอดคลองตาม

เกณฑ ครูผูเขารับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังฝกอบรมเพิ่มข้ึนกวากอนฝกอบรมอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอการอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมโดยรวม           

อยูในระดับมาก โดยสรุปหลักสูตรฝกอบรม มีโครงรางหลักสูตรเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนด ทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ผูเขารับการฝกอบรม

มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนสามารถนําพากลุมเปาหมายบรรลุตาม

ความมุงหมายที่กําหนดไวไดเปนอยางดี 

วิลาวัณย บุญเพียง (2555) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและความตองการในการฝกอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย การทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา 

ความรู ของครูที่สอนในระดับปฐมวัยเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย   

มีความรูอยูในระดับปานกลาง และความตองการในฝกอบรมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการประเมิน

ความเหมาะสมโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย 

โดยผูรอบรูเฉพาะทาง พบวาหลักสูตรที่สรางข้ึนมีความสอดคลองเหมาะสม และผลการประเมินความ

พึงพอใจในการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 

เปรมณัฐชา ลอมจันทรเพ็ญ (2555) ไดศึกษาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรยีนโรงเรยีนประชามงคล 

(โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8           

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนประชามงคล (โครงการ

หวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จําแนกตาม

ประเภทนักเรียน และระดับช้ันการศึกษา ผลการวิจัยพบวาระดับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียน

ประชามงคล (โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําร)ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

อุไรวรรณ หลินศรี (2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรมการทาํวิจัยในช้ันเรียน

สําหรับครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร การวิจัยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา

และความตองการในการวิจัยในช้ันเรียน สรางหลักสูตรฝกอบรมทําวิจัยในช้ันเรียน ศึกษาประสิทธิผล

ของหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาในการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมากที่สุด และ

ความตองการในการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมาก การสรางหลักสูตรฝกอบรมทําวิจัยในช้ันเรียน

ประกอบดวย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร แนวทางการใชหลักสูตร และ            



 48

การประเมินผลตามหลักสูตร ประสิทธิผลของหลกัสตูรฝกอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน พบวา หลังการ

ใชหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร มีความรู

ความเขาใจมากข้ึนและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐาน สรุปไดวา คุณธรรมพื้นฐานเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคล การเสริมสรางคุณธรรม 

มีความสําคัญย่ิงที่จะตองมีรูปแบบในการดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อชวยเสริมสรางคุณธรรม           

การใชหลักสูตรฝกอบรมเปนกระบวนการที่พัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจและมีแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมเปนที่พึงปรารถนาของสังคม 

งานวิจัยตางประเทศ 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของ          

ดังรายละเอียด 

เบิรกแมน (Bergman, 1996 : Abstract) ศึกษาการประเมินผลโปรแกรมการฝกอบรม  

การพัฒนาระบบงานแบบมีสวนรวมที่จัดใหกับบริษัทเอกชน โดยผูเขาอบรมทั้งหมดไดรับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ คือ อบรมไปแลวใหกลับไปพัฒนาระบบงานของบริษัทของตน กลุมตัวอยางมีการคัดเลือก

และควบคุมตัวแปร ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตรปจจัยทางจิตวิทยาองคกร มีการควบคุมตัวแปร

แทรกซอนที่เกี่ยวของ ผลการประเมินในสวนยอย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจและ

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในองคกรไดดี โดยวิธีการอบรมและการประเมนิใชเทคนิค

การประเมินแบบมีสวนรวมคือใหผูที่เกี่ยวของหลายฝายรวมประเมินดวย ผลการศึกษาตัวแปรอิสระ

ตาง ๆ พบวา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบงานในองคกรทั้งสิ้น 

วิลสัน (Wilson, 2000 : 2024-A) ไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนวัยอนุบาล        

ชาวญี่ปุนและชาวอเมริกัน กลุมตัวอยางเด็กวัยอนุบาลชาวญี่ปุน 29 คน และชาวอเมริกันอีก 29 คน 

โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา เด็กนักเรียนวัยอนุบาลชาวญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากรูปแบบสังคม

ที่เนนการพึ่งพาอาศัยกันและการแสดงออกทางอารมณในขณะที่เด็กนักเรียนอนุบาลชาวอเมริกัน 

ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบสังคมที่เนนการอยูอยางอิสระและการเรียนรูคุณธรรมดานความรับผิดชอบ 

ในตนเองมากกวาในตางประเทศ 

เอ็นไซโซ (Enciso, 2001 : 961) ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกบัวินัยนักเรียนอันเปนการศึกษาทัศนะ

ของนักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยการศึกษาพฤติกรรม 

ที่ไมเหมาะสมดานวินัย ไดแก การกระทําที่ไมเหมาะสม ตลอดทั้งพฤติกรรมการพูดที่ไมเหมาะสม    

ผลจากการศึกษาวิจัยสรปุไดวา ครูเปนองคประกอบแรกที่จะตองทําการศึกษาปญหาวินัยของนักเรียน 

กอนที่จะนําไปปฏิบัติจรงิกบันักเรยีน เพื่อที่จะปองกันหรอืปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมเหมาะสมของนักเรียน 
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หมายความวา ตัวครูน้ันแหละเปนองคประกอบหลักในการสรางวินัยในหองเรียนใหแกนักเรียน เพราะวา

นโยบายวินัยที่ประสบผลสาํเรจ็น้ันข้ึนอยูกบัประสทิธิผลของการจดัการช้ันเรยีนของคร ูขณะที่นักเรยีน

และผูปกครองก็มีสวนรวมสําคัญในการทําใหกระบวนการรักษาระเบียบวินัยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศพบวา การฝกอบรมสามารถพัฒนาความรูความเขาใจ

สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชไดดี และครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

จัดวาเปนผูที่มีความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคใหกับเด็กและเยาวชน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา คุณธรรมพื้นฐานน้ันเปนสิ่งที่ใช

เปนเครื่องกําหนดการกระทําของบุคคล และเปนพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค คุณธรรมเปนบรรทัดฐาน

หรือมาตรฐานของพฤติกรรม การที่บุคคลขาดคุณธรรมจะสงผลกระทบตอสังคม ตอความมีเอกลักษณ 

ความมั่นคงของชาติ ดังน้ันการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานใหกับเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญย่ิง           

ที่จะตองมีแนวทางการดําเนินงานและรูปแบบอยางมีระบบเปนกระบวนการ เพื่อพัฒนาใหเกิดพฤติกรรม

ที่พึงประสงคและชวยแกไขปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสรางคุณธรรมน้ันมีรูปแบบและ

วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งในการดําเนินการน้ันข้ึนอยูกับสภาพปญหาและความตองการและบริบท        

ของสังคมน้ัน ๆ ในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกใชแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานโดยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม ใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสงัคม การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

ทฤษฎีการกระจางในคานิยม และกระบวนการกลุมสัมพันธ จากหลักการขางตนผูวิจัยไดนํามาใชเปน

แนวในการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา            

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 


