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               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จ าแนกตามระดับ
การศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จ านวน 382 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD 
 
               ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
               1.  ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน  
8 ประการของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้ า ใจ
อยู่ในระดับมาก 
               2.   พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี 
และด้านความมีน้ าใจ ส่วนด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์  อยู่ในระดับปานกลาง 

   3.   ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง 
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าในด้านความขยันและด้าน
ความมีน้ าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    4.   เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการไม่แตกต่างกัน 



               5.   ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่าในด้านความขยันแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
               6.   เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการไม่แตกต่างกัน 
    7.   ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน 
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               The purpose of this research were to study and compare parents’ needs and moral 
behavior of early childhood children classified by education levels and occupations. The 
sample used in this study consisted of 382 parents of early childhood children who studied in 
school under Bangkok Metropolitan Administration. The data was selected by Multi-Stage 
Sampling. The instrument used in the study was 50 items of Parents’ Needs Regarding Early 
Childhood’s Moral Behavior Questionnaire developed by the researcher with reliability at 
0.97. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test for 
dependent samples and one-way ANOVA. When any statistical significant difference was 
found, the least-significant difference (LSD) was used to pair comparisons.  

    The results of study revealed as follows : 
   1. The parents’ needs about 8 basic moral behavior of early childhood children  

both in general and specific areas : diligence, saving, faithfully, discipline, gentleness, 
cleanliness, unity and kindness were at high level. 

   2.  The  8 basic moral behavior of early childhood children was at high level 
within 6 areas: diligence, discipline, gentleness, cleanliness, unity, and kindness. Saving and 
faithfully were at average level. 

   3.  The needs of parents with different education levels were not significantly  
different in general areas of 8 basic moral behavior. But in specific areas, it was found that 
the area of diligence and kindness were different with statistically significance at .05 level. 

   4. Early childhood children who parents with different education levels shown 
no significantly difference in 8 basic moral behavior. 
 
 
 



 
   5. The needs of parents with different occupations were not significantly different  

in general areas of 8 basic moral behavior. But in specific areas, it was found that the area of 
diligence was different with statistically significance at .05 level. 

   6. Early childhood children who parents with different occupations shown 
no significantly difference in 8 basic moral behavior. 

   7. Needs of parents and 8 basic moral behavior of early childhood children, 
 both in general and specific areas, were different with the statistically significance at  .05 
level. 
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ประกาศคุณูปการ 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์  
ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์  
นิภา ศรีไพโรจน์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ท่านทั้งสองได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการจัดท างานวิจัยชิ้นนี้ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ประธานการสอบ 
ปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ี
กรุณาให้ค าแนะน าเพิ่มเติมท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร อูนากูล ที่กรุณาตรวจแก้ไขและให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   
    ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกต่างๆ และกรุณาตอบแบบสอบถาม รวมทั้งรวบรวม
แบบสอบถามจนครบสมบูรณ์อย่างดียิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน 
ถ่ายทอดความรู้และให้ประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่ายิ่ง จนประสบความส าเร็จทางการศึกษา ขอบคุณ
เพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจในการ
ท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์  
 คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว 
และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดูให้โอกาส สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งพระคุณของครู
อาจารย์ทุกท่านในอดีตและปัจจุบันท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ การ
สร้างรากฐานที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็กในวันนี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยเฉพาะช่วงอายุแรกเกิด
ถึง 6 ปีเป็นระยะที่มีความส าคัญช่วงหนึ่งในการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็ก (จิตตินันท์ เดชะคุปต์. 
2537 : 157) การท่ีเด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม บุคลิกภาพและสังคม
ในทิศทางที่ถูกต้องจะเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาขั้นต่อไปได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเด็กในวัยน้ีง่ายต่อ
การปลูกฝังพฤติกรรมและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต จึง
ควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต (ราศี ทองสวัสด์ิ. 2539 
: 5) 
 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ที่มีความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้สภาพ
บ้านเมืองของประเทศไทยมุ่งที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด 
ในขณะที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนั้น จะมีความเสื่อมทางศีลธรรมและจริยธรรม
เพิ่มขึ้น (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2552 : 395) คนในสังคมที่ด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแส
สังคมโลก มีความเห็นแก่ตัว ละเลยการมีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีความละอายในการรู้จักผิดชอบชั่วดี 
ขาดความซื่อสัตย์สุจริต  เกิดการแข่งขันและเร่งพัฒนาแต่ทางด้านวัตถุนิยม โดยขาดความสมดุลกับการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
และเป็นท่ีมาของปัญหาสังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ (ทิศนา แขมมณี; และคณะ. 2536 : 
1) ปัญหาต่างๆได้แก่ ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก ความรุนแรงและอาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด ความฟุ่มเฟือย และค่านิยมการบริโภค (ลัดดาวัลย์ ยรรยงสง่า. 2548 : 3) ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนเป็น
ปัญหาท่ีเป็นผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอย่างขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจทั้งสิ้น ท า
ให้โอกาสที่เด็กจะได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างน้อย ดังนั้นการท า
ให้สังคมสงบสุขได้นั้น ทุกคนในสังคมจึงควรช่วยกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง เพื่อความสงบสุขของชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มปูพื้นฐานต้ังแต่เยาว์วัย  เพราะวัยเด็กเป็นวัยแห่งการ
เตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกในสังคมใหญ่ และเป้าหมายของการศึกษาปฐมวัยที่สมบูรณ์นั้น มิใช่เพียงแต่
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนต่อในขั้นประถมศึกษา ท่ีส าคัญควรเป็นการเตรียมเพื่อ
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ความส าเร็จของชีวิตอนาคตของเด็กด้วย โดยมุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่เป็นปกติสุขใน
สังคม ดังนั้นในช่วงแรกของชีวิตเด็กควรจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าช่วงอื่น ดังที่  
ลอเรนส์ โคลเบอร์ก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 1; อ้างอิงจาก Lawrence Kohlberg ) กล่าวว่า 
เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีเริ่มพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุในช่วง 2-7 ปีจะอยู่ในขั้นหลบ
หลีกการถูกลงโทษ ถ้าพ่อแม่และครูสั่งสอนว่าสิ่งใดถูกต้องควรท า สิ่งใดไม่ถูกต้องไม่ควรท า เด็กจะ
เลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พ่อแม่และครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม  
 รัฐบาลตระหนักถึงเรื่องการพัฒนาจริยธรรม และส่งเสริมจริยศึกษาให้เด็กระดับปฐมวัยต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 21) และกระทรวงศึกษาธิการยังประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิ รูป
การศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ก าหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการที่ควรเร่งปลูกฝังส าหรับเด็ก 
ครู โรงเรียน และชุมชน ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความ
สะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ เพื่อสร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิธีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบัน  
การศึกษา เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2550) 
 หน้าที่ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ค้นหาศักยภาพเด็กและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความถนัดควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 21) ดังที่จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักปราชญ์และนักการ
ศึกษากล่าวไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ การให้ผู้เรียนพัฒนาด้านสติปัญญาแลคุณธรรมจริยธรรม 
และยังเน้นด้วยว่า “ระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดๆที่ไม่รวมเอาการสอนจริยธรรมเข้าไว้กับการ
ให้การศึกษา ก็ต้องนับว่าสถาบันการศึกษานั้นละเลยและละทิ้งหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งของสถาบันนั้น (รัฐดาว 
พิศาลพงศ์. 2549 : 1; อ้างอิงจาก Dewey.1969) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  นอกจากจะเป็นไปเพื่อ
การพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ปกครองด้วย และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 2) มาตรา11 และ 12  ให้ความส าคัญกับผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กโดยให้สิทธิหน้าที่แก่ครอบครัวและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโดยค านึงถึง
ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2544 : 32) ผู้ปกครองกับโรงเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะโรงเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามล าพังโดยแยกออกจากครอบครัวได้ เด็กควรจะเรียนรู้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ดังนั้นการ
ที่โรงเรียนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะมีประโยชน์กับเด็กมาก (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2551 : 34) การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองเป็นพลังที่ส าคัญยิ่ง เพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ปกครองทุกคน
ย่อมห่วงใยและต้องการให้บุตรหลานของตนเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (พัชรี สวน
แก้ว. 2536 : 9 – 14)  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าบ้านและโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการให้การศึกษาแก่เด็ก
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจริยธรรม ถ้าขาดความร่วมมือและการช่วยเหลือจากทางบ้านในการพัฒนา
เด็ก โรงเรียนจะไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองและครูจะต้องท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็ก สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย
ต้ังแต่เริ่มแรกจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กในอนาคต (วรนุช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา. 2547; อ้างอิงจาก Sarah ; 
et al. 1971 : 373) ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองใน
การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด เติบโตเป็นคนดี มีความรู้ 
และอยู่ดีมีความสุข 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคีและความ  
มีน้ าใจ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับครูและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการและเหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการให้กับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องโดยตรงกับความต้องการของผู้ปกครองและสังคม เพื่อเด็กจะได้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
       1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
   2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง  
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        3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย   
                   4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก 
ปฐมวัย จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 
                   5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
กับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก
ปฐมวัย 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง

และพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้ใช้พิจารณาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง รวมไปถึงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย
ด้วยการสร้างเสริมความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีให้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพทาง
การศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้อง เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน   
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2,322 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน  

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 382 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
1. สถานภาพของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ าแนกได้ดังนี้  

       1.1   ระดับการศึกษา 
1.1.1  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี หรืออนุปริญญา  
1.1.2  ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

     1.2   อาชีพ 
1.2.1  รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1.2.2  ค้าขาย 
1.2.3  รับจ้างและอ่ืนๆ 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
1. ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม 

พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ  

2.  พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 

  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายหญิงอายุ  4 -6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่โรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ปีการศึกษา 2553 
2. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูและรับผิดชอบ 

เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตกรุงเทพมหานคร
ชั้นใน 
  3. ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม 
ของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความประสงค์ของผู้ปกครองที่คิดว่าสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่จ าเป็นในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและต้องการให้เกิดในตัวเด็กปฐมวัย ซึ่งใน
การวิจัยนี้แบ่งการศึกษาด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ดังนี้  



 6 

     3.1 พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความคิดเห็น 
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยในสภาพที่ปรากฎจริง 
                     3.2 คุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย หมายถึง คุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้เป็นคุณธรรมที่ควรเร่งรัดให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจนใน 8 ประการ เพื่อ
เป็นรากฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีมีสุข ประกอบด้วยคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ได้แก ่ 

3.2.1 ความขยัน หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้านการ  
ท างาน การเรียน การท ากิจกรรม มีความกระตือรือร้นท างานให้เสร็จโดยรวดเร็ว 
         3.2.2  ความประหยัด หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยท่ีแสดงออกในด้าน
การประหยัดเงิน การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ  
                  3.2.3 ความซื่อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้านการ
พูดความจริง ไม่พูดปด ตรงต่อเวลา ไม่ลักขโมย และจริงใจต่อผู้อื่น 
                  3.2.4 ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้านการ
ควบคุมตนเอง การท างานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ยึดมั่นใน
ระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม   
                 3.2.5 ความสุภาพ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้าน
ความเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
                 3.2.6 ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้านการ
รักษาความสะอาดทางด้านร่างกายให้ถูกสุขลักษณะ มีจิตใจที่แจ่มใสอยู่เสมอ  
                       3.2.7 ความสามัคคี หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้าน
ความพร้อมเพรียง เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                  3.2.8 ความมีน้ าใจ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในด้าน
ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อม
ที่จะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน 

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ของเด็กปฐมวัย วัดได้จากแบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ของเด็กปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน 
2.  ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม

พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน 
3. เดก็ปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

แตกต่างกัน 
4. เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแตกต่าง

กัน 
5. ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ของเด็กปฐมวัยกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน 

 

      สถานภาพของผู้ปกครอง 
      1.ระดับการศึกษา 
      2. อาชีพ 

 

     ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ 
     ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรม    
     พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  ได้แก่           

1. ความขยัน 
       2. ความประหยัด 
            3. ความซื่อสัตย์ 
            4. ความมีวินัย 
            5. ความสุภาพ 
            6. ความสะอาด 
            7. ความสามัคคี 
            8. ความมีน้ าใจ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่องความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรม  
ที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ และได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้  

1.   เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ปกครองด้านการศึกษา 
        1.1  ความหมายของผู้ปกครอง 
                  1.2  หน้าที่ของผู้ปกครองด้านการศึกษา 
                  1.3  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 
                  1.4  การให้ความรู้ผู้ปกครอง 
                  1.5  ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความต้องการ 
                  1.6  การจ าแนกความต้องการ 
                  1.7  ความต้องการของผู้ปกครอง 
                  1.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ปกครองด้านการศึกษา  

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
      2.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
           2.2  ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
                 2.3  องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม 
                 2.4  ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
                 2.5  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
             2.6  การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
                 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
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1. เอกสารท่ีเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครอง 
   ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ปกครอง   

ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
     1.1   ความหมายของผู้ปกครอง 

            มีผู้ให้ความหมายของผู้ปกครองเอาไว้ ดังนี้ 
            ราชบัณฑิตสถาน (2525) กล่าวถึง ความหมายของผู้ปกครองว่า หมายถึง พ่อแม่หรือ 

บุคคลอื่น อาจเป็นญาติมิตรหรือผู้อื่นซึ่งพ่อแม่ไว้วางใจ ที่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูตลอดจนให้การศึกษาแก่
เด็ก  

           พัชรี สวนแก้ว (2536 : 46 -47) กล่าวว่า ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ ญาติ หรือบุคคลที่  
พ่อแม่ไว้ใจท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองเด็ก ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเมตตาแก่เด็ก 
             วราภรณ์ รักวิจัย (2540 : 15 - 16) กล่าวว่า ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ รวมไปถึงการจัดประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อเด็กจะได้เติบโตและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
   วรนุช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2547 : 10) กล่าวว่า ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ หรือบุคคล
ที่รับเด็กไว้ในความดูแล โดยท าหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู รวมถึงผู้ที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยท าหน้าที่อุปการะ
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนด้วยความรัก ตลอดจนให้การศึกษาแก่เด็ก  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 11) กล่าวว่า ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ พี่ ป้า น้า อา  
คนรู้จัก หรือคนที่ไม่รู้จักก็ได้ ซึ่งท าหน้าที่ดูแลชีวิตพื้นฐาน แนะน าแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือ และ  
แนะแนวแก่เด็ก ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ปกครอง  
    จากความหมายของผู้ปกครองที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ 
ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ให้ความรัก รวมไปถึงการให้การศึกษา
แก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

       1.2 หน้าที่ของผู้ปกครองด้านการศึกษา 
        การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็ก ที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ต้องสื่อสารกันตลอดเวลาเพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งมี
ผู้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ปกครองด้านการศึกษาไว้ ดังนี้  
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กระทรวงศึกษาธิการ (2548 :115) กล่าวถึง บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้าน  
การศึกษา ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ  
ก าหนดแผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

3.   เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
4.   สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
5.   อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และ  

พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก 
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริม  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
7. เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ  

มีคุณธรรม น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถานแห่งการเรียนรู้  
8.   มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมิน  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  อรุณี หรดาล (2536 : 55-68) กล่าวว่าผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ทางการศึกษาดังนี้  
   1.   การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น การปฐมนิเทศผู้ปกครอง การให้
ความรู้ผู้ปกครอง ฯลฯ 
   2.   การเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กที่บ้าน เช่น 
         2.1 การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือให้เด็กฟัง จัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก ฯลฯ  
         2.2 การส่งเสริมความรู้เด็กให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จาก
สถานศึกษา เช่นการพูดคุยสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากสถานศึกษา กระตุ้นให้เด็กท ากิจกรรมที่
ครูได้มอบหมายและช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็ก  
   3. การเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กในสถานศึกษา เช่น การอาสาสมัครเป็น
ผู้ช่วยครู การเป็นวิทยากรพิเศษ 
   4. การส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เช่น จัดหาเครื่อง
เล่นที่เหมาะสมกับวัย ให้โอกาสเด็กได้ช่วยเหลือตนเองด้านต่างๆ เช่น การทานอาหาร การแต่งตัว การ
ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
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   5. เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถานศึกษา  
  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 12) กล่าวว่า ในการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็ก มารดามี
ความส าคัญมาก ในการเลือกใช้วิธีการในการอบรมสั่งสอน แนะน าและปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อที่จะส่งเสริม
และสนองความต้องการในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ คุณธรรม ด้านสังคมและบุคลิกภาพและด้าน
สติปัญญา ลักษณะวิธีการต่างๆที่มารดาใช้ในการเลี้ยงเด็กนั้นจะต้องค านึงถึงพัฒนาการและความ
ต้องการ เมื่อมารดามีความเข้าใจจะช่วยให้สามารถจัดประการณ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ได้ดี 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 47) กล่าวว่า ครอบครัวมีหน้าที่ในการสนับสนุน และช่วย
ให้เด็กบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมที่ดีและพัฒนาการ
เต็มศักยภาพ ภารกิจที่ผู้ปกครองต้องท าร่วมกับครู คือ  

1.   พัฒนาและร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเอง  
ให้แก่เด็ก 

2.   ร่วมกันคิดและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 
3.   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและปัญหาที่ต้องการแก้ไข  

             การส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องพัฒนาจากการประสานความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และผู้ปกครอง ช่วยให้ครูทราบความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน รู้ความยุ่งยากของผู้ปกครองและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรักและการเรียนรู้
ร่วมกันกับเด็ก 
  จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองนอกจากมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้
เป็นคนดีแล้ว ผู้ปกครองยังมีส่วนส าคัญในการให้การศึกษา  ให้ความรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ให้กับเด็ก ตลอดจนการท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกให้เด็กรู้จักมีความคิดและการกระท าที่เหมาะสม 
เพื่อเป็นรากฐานในการเตรียมพร้อมไปสู่ความส าเร็จของชีวิตในอนาคตของเด็กด้วย  

      1.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัย 
                          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัยเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างดียิ่งในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
    1.3.1   ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัย  
     มีผู้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้  

 พัชรี สวนแก้ว (2536 : 106) กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าในทุกด้านและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น มิใช่ภาระของผู้ปกครองหรือครูเพียงฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นภาระที่ส าคัญที่ทั้งผู้ปกครองและครูจ าเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมี
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เป้าหมายสูงสุด คือ “เด็ก” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
   สุมาลี คุ้มชัยสกุล (2543 : 25-26) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในแต่ละฝ่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  
          1.   ในแง่มุมของผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ด้วยการสื่อสาร 2 ทางที่เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีความพร้อมและมีศักยภาพ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน พร้อมเปิดรับด้วยความ
จริงใจและให้เกียรติต่อกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ในกระบวนการของกิจกรรมใดๆนั้น ตลอดจนกระบวนการนับต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด 
จนถึงขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบ 
           2.   ในส่วนของครู การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับการเรียนการสอน  
           3.   ในด้านผู้บริหารถือว่า ผู้ปกครองเป็นเสมือนบุคลากรของโรงเรียน จึง
เป็นผู้รับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติจากทางโรงเรียน การประสานงานจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ
ระบบราชการ ส่วนภาคเอกชนนั้น จะให้ความหมายต่อการด าเนินการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองว่า เป็นงานบริการอย่างหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียน
โดยตรง ผู้ปกครองจึงเป็นผู้รับบริการเช่นเดียวกับนักเรียน ดังนั้นในการด าเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินงาน 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544 : 30) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับ
โรงเรียนว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียนเป็นการสร้างคุณค่าการศึกษาให้กับเด็ก และเป็น
การสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพราะหมายถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครูและโรงเรียน ในการ
สร้างสรรค์พัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
              นันทิยา น้อยจันทร์ (2548 : 296) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ
ผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมสานความเป็นอยู่ การดูแล และการให้ความรู้แก่เด็กอย่าง
ต่อเนื่อง จากบ้านสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนสู่บ้าน การร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างจริ งจังจะเกิดผลลัพธ์
ในทางบวกแก่เด็ก 

 จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาปฐมวัยเป็น 
สิ่งจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก เพราะความร่วมมือจากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะเป็นพลังที่
ส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 



 13 

    1.3.2  ลักษณะของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน 
              กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544 : 30-37) กล่าวว่า การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครองจ าแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ  
                         1. ผู้ปกครองเป็นเพียงผู้รับข่าวสาร  
                         2. ผู้ปกครองเป็นผู้เรียน  
              3. ผู้ปกครองเป็นครู  
              4. ผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมวินิจฉัยสั่งการ    
      ดังตัวอย่างที่แสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 

        ผู้ปกครองเป็น            ผู้ปกครองเป็น           ผู้ปกครองเป็นครู              ผู้ปกครองเป็น  
        ผู้รับส่งข่าวสาร               ผู้เรียน                                                        ผู้วินิจฉัยสั่งการ  

        ในฐานะผู้รับ                       การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง                   ในฐานะผู้ปฏิบัติ  

การประชุมปรึกษาครู        การฝึกทักษะเป็น       อาสาสมัครงานบ้าน          สมาคมผู้ปกครอง  
และผู้ปกครอง                  ผู้ปกครอง                 งานธุรการ                        ที่ปรึกษาสภานักเรียน  
การประชุมปรึกษากลุ่ม     เรียนทักษะการสอน   การพัฒนาสื่ออุปกรณ์       ที่ปรึกษาสภา  
ผู้ปกครอง                        เรียนภาษา                เป็นครูผู้ช่วย                     เป็นสมาชิกทีม  
รับจดหมาย                      เรียนหลักสูตรพิเศษ   ร่วมประเมินผล                 การจัดการ 
จดหมายข่าว                    ส าหรับผู้ปกครอง       เป็นวิทยากร 
สื่อเสียงตามสาย 
ต้อนรับครูมาเยี่ยมบ้าน 
ไปเยี่ยมโรงเรียน 
กิจกรรมพิเศษ 
ที่โรงเรียน  

               ที่มา : กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2544, ตุลาคม). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน. 
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 5 (4) : 30-37. 
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 1.3.3  ประโยชน์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
              มีผู้กล่าวถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเอาไว้ดังนี้ 
              อรุณี หรดาล (2536 : 9-12) กล่าวถึง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองและ
โรงเรียนร่วมมือกัน ดังนี้ 

1. ตัวเด็ก 
    1.1 มีความรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองมีความสนิทสนมกับ 

บุคลากรในโรงเรียนจนเด็กรู้สึกเหมือนอยู่กับผู้ใหญ่ที่ตนเองมีความคุ้นเคยด้วย  
    1.2  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 
    1.3  มีความสามารถทางสติปัญญา และมีความพร้อมมากขึ้น 
    1.4  มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

ต่างๆจากการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ปครองที่มีภูมิหลังต่างกัน  
    1.5  มีเจตคติที่ดีต่อผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน  
2. ผู้ปกครอง 
    2.1  สามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์  

แก่เด็ก 
2.2  มีความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรม  

ต่างๆของชุมชนมากขึ้น 
2.3  มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่น และเห็นความส าคัญของตนเอง  

ที่มีต่อบุตรหลาน 
2.4  มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน เพราะได้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่  

โรงเรียนประสบอยู่ จึงมีแนวโน้มในการวิพากษ์วิจารณ์สถานศึกษาน้อยลง 
2.5  มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพัฒนาการเด็ก หลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  

และหลักการศึกษาปฐมวัย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูและเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กที่บ้าน 

2.6  มีความสามารถในการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้เด็กที่บ้านมาก 
ขึ้นรวมทั้งรู้จักการใช้การเสริมแรงทางบวกมากขึ้น 

    2.7  ได้เรียนรู้งานต่างๆในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์ให้กับชีวิต  
ตนเอง 

    2.8  ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากครูและผู้บริหารในโรงเรียน  
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3. โรงเรียน 
    3.1  สามารถรู้ถึงความต้องการ ความสนใจของผู้ปกครอง ท าให้จัดกิจกรรม 

ต่างๆได้ตรงตามความต้องการ ความสนใจของผู้ปกครอง  
    3.2  โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษาที่เน้นเรื่อง  

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
    3.3  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งท าให้อัตราส่วน  

ระหว่างผู้ใหญ่ต่อเด็กมีสัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้น 
    3.4  เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้ปกครองคนอ่ืนๆและชุมชนได้  

รู้จักและเข้าใจโรงเรียนมากขึ้น 
    3.5  ช่วยให้ครูมีแนวโน้มที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะของการค านึงถึงตัวเด็ก  

มากกว่าค านึงถึงด้านวิชาการที่จะให้กับเด็ก 
3.6 การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครอง ท าให้ครูมีความเชื่อมั่นและ  

เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น 
              กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544 : 32-33) กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ามามี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองกับโรงเรียน เกิดประโยชน์กับบุคคลต่างๆ ดังนี้  

1.  สมาชิกครอบครัว 
        1.1  มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆโดยตรงเกี่ยวกับการแนะแนว  
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

     1.2  มีความรู้ความเข้าใจโดยตรงเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
หลักสูตรที่สามารถน ามาประยุกต์ที่บ้านได้ 

     1.3  ได้รับสมรรถนะความรู้สึกในการมีสมรรถนะในการมีส่วนร่วมกับ 
โปรแกรมการเรียน 
                                     2.   ตัวเด็ก 
                     2.1  ได้เห็นบทบาทของสมาชิกของครอบครัวที่แตกต่างไปจากที่บ้าน  
                    2.2  มีความคุ้นเคยกับผู้ใหญ่ที่มีทักษะความรู้สึก และวิธีสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่เหนือจากครอบครัวและครู  
                    2.3  มีความเข้าใจเป็นเอกเทศมากขึ้น 
                    2.4   ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าในหลักสูตร  
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   3.   ครูผู้สอน 
                     3.1  มีโอกาสขยายโปรแกรมเพราะมีอัตราการเห็นด้วยสูง 
                     3.2  สามารถเรียนรู้จากข้อความรู้ของผู้ปกครองที่น ามาแลกเปลี่ยน  
                     3.3  มีโอกาสได้เห็นความสัมพันธ์ของเด็กจากสมาชิกครอบครัว  
                     3.4  มีโอกาสสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความหมาย 
                     3.5  มีโอกาสแสดงปฏิสัมพันธ์กับเด็กรายบุคคล 

สรุปได้ว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบ  
ทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อเด็ก ครู และผู้ปกครอง  

     1.4 การให้ความรู้ผู้ปกครอง 
                        มีผู้กล่าวถึงการให้ความรู้ผู้ปกครองไว้ ดังนี้ 
                        1.4.1 ความหมายของการให้ความรู้ผู้ปกครอง  
                      มีผู้ให้ความหมายของการให้ความรู้ผู้ปกครอง หรือการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ปกครองไว้หลายท่าน ดังนี้ 
                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2536 : 57) ได้ให้ความหมายของการจัด
การศึกษาส าหรับผู้ปกครองว่า หมายถึง การจัดการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดู แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ตลอดจนการ
ด าเนินชีวิตครอบครัวในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
                      กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 9) กล่าวว่า การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง หมายถึง 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้องและมีพัฒนาการที่ดี วิธีการ
ให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองนี้มีหลากหลายวิธี ทั้งทางตรง ทางอ้อม การจัดการศึกษาอาจก าหนดเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่มขึ้นอยู่กับผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย  
                       สรุปได้ว่าการให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้องตามพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ปกครอง และสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กด้วย  

1.4.2   ความส าคัญของการให้ความรู้ผู้ปกครอง 
             ฉันทนา ภาคบงกช (2531 : 4-5) กล่าวถึง ความส าคัญของการให้ความรู้
ผู้ปกครองว่า ผู้ปกครองเป็นคนส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ ความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ ความ
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ต้องการด้านความรักและความอบอุ่น นอกจากน้ันเด็กยังได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครัว เด็กจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูทางบ้านเป็นส าคัญ 
เมื่อคุณภาพของเด็กมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองเป็นอย่างมากเช่นนี้ การให้ความรู้
ผู้ปกครองจะช่วยพัฒนาเด็กและลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  
           สรุปได้ว่าการให้ความรู้ผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองที่ตนใกล้ชิด  ถ้าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

1.4.3 แนวทางให้ความรู้ผู้ปกครอง     
           ในการให้ความรู้ผู้ปกครองนั้นมีผู้เสนอแนวทางในการด าเนินการไว้ดังนี้  
            ฉันทนา ภาคบงกช (2531 : 6-8) เสนอแนวทางในการให้ความรู้ผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. ส ารวจความสนใจตามความต้องการ รวมทั้งปัญหาต่างๆในการอบรมเลี้ยง  
ดูเด็ก โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม  

2. จัดบริการต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง ได้แก่  
2.1 จัดรายการส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองตามความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมายโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ  
2.2 จัดห้องสมุดและศูนย์ของเล่นส าหรับเด็ก เพื่อบริการให้ยืมหนังสือหรือ  

ของเล่นไปใช้กับลูกที่บ้าน 
      2.3 จัดศูนย์แนะแนวผู้ปกครองเพื่อให้ค าแนะน าต่างๆ  
      2.4  จัดต้ังชมรมหรือสมาคมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษาแก่เด็ก ร่วมหาทุนและเผยแพร่ความรู้  
 กุลยา ตันติผลาชีวะ  (2551 : 48) กล่าวว่า การจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1. การศึกษาทางอ้อม เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครองทางสื่อมวลชน มี
เผยแพร่ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  ปัจจุบันมีเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย  
   2. การศึกษาทางตรง เป็นการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการที่หน่วยงานหรือ
องค์กรจัดขึ้นในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา หรือการให้การปรึกษา  
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           สรุปได้ว่า วิธีการให้ความรู้ผู้ปกครองนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นควร
ก าหนดวิธีการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เพื่อผู้ปกครองจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่างถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวเด็กมากที่สุด  

      1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
            ความต้องการเป็นพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมของตนเองเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ถูกกระตุ้นให้
เกิดความปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง การเรียนรู้ทฤษฎีความต้องการของ
มนุษย์เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
  1.5.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
           มาสโลว์ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 25 ; อ้างอิงจาก Maslow) ทฤษฎีนี้มี
ความเชื่อเกี่ยวกับความต้องการว่า มนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของบุคคลก็มีหลายอย่าง ต้ังแต่ความต้องการขั้นต่ าถึงความ
ต้องการขั้นสูง ซึ่งบุคคลจะต้องมีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน จึงจะสามารถสนองความ
ต้องการขั้นสูงอ่ืนๆต่อไปได้ สามารถน าหลักความต้องการของมาสโลว์มาจัดเรียงล าดับขั้นต่ าสุดไปสู่
สูงสุดเป็น 5 ขั้นด้วยกัน ดังภาพประกอบ 2  
 

 
 
  ภาพประกอบ 2  แผนภาพแสดงลักษณะความต้องการขั้นต่างๆของมาสโลว์ 

ที่มา : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย. 25. 
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    แผนภาพนี้ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545 : 25) อธิบายแนวคิดของมาสโลว์ ว่าเมื่อความ
ต้องการในขั้นหนึ่งได้รับการตอบสนอง มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต่อไป ความต้องการของมนุษย์จะ
ได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วน โดยมีบางส่วนจะไม่ได้รับการตอบสนอง และการได้รับการตอบสนอง
จะลดหลั่นกันไปตามล าดับขั้น มาสโลว์สรุปถึงความต้องการ 5 ขั้น ไว้ดังนี้ 
           1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physicological Needs) เป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดของชีวิต  
           2. ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Aecurity 
Needs) เป็นความต้องการเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย 
           3. ความต้องการด้านความรัก และการเป็นเจ้าของ (Love-Belonging Needs) 
เป็นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคม มีความต้องการเพื่อน  
           4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem of Status Needs) เป็น
ความต้องการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไป 
           5. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จดังที่คาดหวังไว้ (Self Actualization or 
Self Realization Needs) ความต้องการนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการให้
บรรลุผลส าเร็จในสิ่งที่ฝันไว้ 
    จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์สรุปได้ว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์มีอยู่ 5 ข้ัน 
เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รับการตอบสนอง จึงจะสามารถสนองความต้องการขั้นสูงอ่ืนๆต่อไปได้ 

      1.5.2 ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Motivated Need 
Hierarchy Theory) 

         แอลเดอร์เฟอร์ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2541 : 52; อ้างอิงจาก Alderfer.1972 ) 
คิดทฤษฎีความต้องการที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG : Existence – Relatedness – Growth Theory) 
โดยแบ่งความต้องการของบุคคลเป็น 3 ระดับ คือ 

        1.  ความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิต  (Existence Needs) เป็นความรู้สึกที่ 
ดีทางร่างกาย เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ใกล้เคียงกับความต้องการด้าน
ร่างกาย และความต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัยของมาสโลว์ 

         2.  ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการ 
ของบุคคลที่มีมิตรสัมพันธ์กับคนอ่ืน เกี่ยวข้องกับความต้องการการเป็นเจ้าของของมาสโลว์  
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         3.  ความต้องการความก้าวหน้า (Growth Needs) เปน็ความต้องการสูงสุด เป็น 
ความต้องการร่วมกันที่จะได้รับความนิยมยกย่อง และความต้องการที่จะรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงซึ่ง
เป็นความต้องการชั้นสูงของมาสโลว์ 
    จากทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ สรุปได้ว่าความต้องการของมนุษย์มีอยู่ 3 ขั้น ซึ่ง
แต่ละขั้นก็มีความสอดคล้องกับขั้นต่างๆตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์  

  1.5.3 ทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ 
                      ทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ (ธิติมา เรืองสกุล. 2550 : 8; อ้างอิงจาก 
Mc Clelland.1993) เป็นเรื่องส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมรวมกันกับความต้องการของแต่ละบุคคล
อย่างไร จึงท าให้กลายเป็นแรงขับพื้นฐานของมนุษย์ 3 ประการ คือ 

         1.  ความต้องการเพื่อความประสบผลส าเร็จ ผู้ที่มีความต้องการในด้านนี้สูงจะ  
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีพลังงานสูงพอ พอใจที่จะท างานหนักและเห็นคุณค่าของ  

          2.  ความส าเร็จจากการที่ได้ท างานที่ท้าทายความสามารถ 
ความต้องการมีพลังความสามารถ เป็นความต้องการที่จะมีอ านาจหรือการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ผู้ที่มี
ความต้องการด้านนี้สูงจะเป็นคนที่ชอบการแข่งขัน การเผชิญหน้า ถ้าเป็นการใช้ความสามารถใน
ทางบวก จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานจนเป็นผลส าเร็จ แต่ถ้าใช้ความพยายาม
ด้านลบก็จะหาวิธีปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง แต่เป็นผลเสียหายต่อองค์กร  

         3.  ความต้องการที่จะผูกพันกับผู้อ่ืน ผู้ที่มีความต้องการในด้านนี้สูงจะเป็นผู้ที่  
พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ไว้อย่างให้ผู้อ่ืนชอบ ชอบงานสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางสังคม  
    ทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ เป็นความต้องการของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับ
ส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้น ท าให้เกิดเป็นแรงขับพื้นฐานของมนุษย์ในการด าเนินชีวิต  
     จากการศึกษาทฤษฎีความต้องการ สรุปได้ว่าความต้องการของบุคคลมีความแตกต่างกัน 
ต้ังแต่ความต้องการขั้นต่ าถึงความต้องการขั้นสูง ซึ่งบุคคลจะต้องมีการตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานก่อน จึงจะสามารถสนองความต้องการขั้นสูงอ่ืนๆต่อไปได้  

      1.6 การจ าแนกความต้องการ 
            โนลล์ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2538 : 91; อ้างอิงจาก Knowles. n.d.) นักการศึกษาผู้ใหญ่ที่
มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แยกออกเป็น 6 
ด้าน ดังนี้ 
             1. ความต้องการทางกายภาพ (Physical Needs) เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
ส่วนมากมนุษย์เรามีความต้องการทางด้านนี้ เพื่อความเป็นอยู่ของร่างกาย ในทางการศึกษาผู้ใหญ่ คือ 
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ความต้องการการแลเห็น ได้ยินเสียง ความสุขสบาย การพักผ่อน หมายความว่า ถ้าหากตัวหนังสือเล็ก
เกินไป เสียงเบาเกินไป เก้าอ้ีแข็งเกินไป สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้ผู้เรียนไม่ประสบความพึงพอใจได้ 
  2. ความต้องการในการเจริญงอกงาม (Growth Needs) นักจิตวิทยาส่วนมากเห็น
ตรงกันว่า ความต้องการด้านนี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะพาไปสู่ส่วนอื่นๆของความต้องการ ซึ่งก็ตรงกับความ
ต้องการกระท าตนตามความสามารถ (Self - actualization) ตามทฤษฎีของมาสโลว์น่ันเอง ผู้ใหญ่ที่มอง
ไม่เห็นอนาคตของตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสาร เพราะว่าการมองไม่เห็นความก้าวหน้าในอนาคตของ
ตัวเองท าให้คุณค่าอ่ืนๆลดลงอย่างมาก จากการศึกษาพบว่า คนที่เกษียญอายุแล้วสามารถท างานให้
เป็นประโยชน์ได้ จะมีการปรับตัวได้ดีกว่าคนที่ไม่สามารถหางานท าหรือท าตนให้เป็นประโยชน์ 
  3. ความต้องการได้รับความมั่นคงปลอดภัย (The Needs for Security) เป็นที่ยอมรับ
กันมานานแล้ว สัตว์โลกมีสัญชาตญาณส าหรับการป้องกันตัวเอง ความต้องการด้านความปลอดภัยทาง
ร่างกาย ถ้าหากความต้องการความมั่นคงไม่ได้รับการตอบสนอง จะเกิดอาการทางพฤติกรรมตามมา
ด้วย คือ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง โดยการถอนตัวออกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลาย  
  4. ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ (The Needs for New Experience) เมื่อคน
แสวงหาความมั่นคง เขาต้องการผจญภัยและการเสี่ยง คนเราจึงอาจจะเบื่อหน่ายต่องานประจ าที่
ซ้ าซาก (Routine) ดังนั้น เมื่อความต้องการด้านนี้เกิดความสับสนขึ้น บุคคลจะเกิดความว้าวุ่นใจจนเกิด
อาการทางพฤติกรรมเหนื่อยอ่อนได้ 
  5. ความต้องการทางด้านความรัก (The Needs for Affection) คนทุกคนต้องการได้รับ
ความรัก รวมทั้งการได้รับความส าเร็จ อาจเรียกได้ว่า เป็นความต้องการทางด้านสังคม คือ ต้องการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ ความร่าเริง ความเศร้าโศก ถ้าหากความต้องการด้านนี้ไม่ได้
รับการตอบสนองก็จะเกิดอาการ 2 ด้าน คือ การถอนตัวออกจากกลุ่ม หรือมีลักษณะก้าวร้าว แสดง
อาการเป็นศัตรู 
             6. ความต้องการได้รับการยอมรับ (The Needs for Recognition) มนุษย์ส่วนมาก
ต้องการได้รับความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ได้รับการยกย่องนับถือจากคนอ่ืนๆ ในบางด้านของเขา ความ
ต้องการทางด้านนี้ท าให้เขามีการรวมกลุ่มทางสังคม เป็นชุมชน สถาบันต่างๆ ท าให้เขาสามารถแสดงหา
สถานภาพและความสนใจจากสมาชิกในกลุ่มได้ด้วย 
  สรุปได้ว่าความต้องการของมนุษย์สามารถจ าแนกได้ดังนี้ ความต้องการทางกายภาพ 
ความต้องการในการเจริญงอกงาม ความต้องการได้รับความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการด้านความรัก และความต้องการได้รับการยอมรับ ซึ่งความต้องการ
ของมนุษย์จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละบุคคล  
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    1.7 ความต้องการของผู้ปกครอง 

  มีผู้ให้ความหมายของความต้องการของผู้ปกครองไว้ ดังนี้ 
  พรรณี ช. เจนจิต (2538 : 461) กล่าวว่า ความต้องการเป็นความรู้สึกนึกคิดขั้น พื้นฐาน
ทางด้านจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีด้วยกันทุกคน บุคคลจะแสดงพฤติกรรมความต้องการเพื่อสนองความ
ต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ถูกกระตุ้นให้เกิดความปรารถนา
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง การเรียนรู้ถึงความต้องการของมนุษย์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542 : 144) กล่าวว่า ความต้องการเป็นแรงผลักดันท่ีเกิดขึ้น  
ภายในตัวบุคคล เพราะชีวิตคนเราต้องการด้ินรนเพื่อหาทางตอบสนองความต้องการต่างๆที่เกิดขึ้น  
และทิศทางของพฤติกรรมก็จะถูกก าหนดโดยแรงผลักดันของความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  
  จากความหมายดังกล่าว ความต้องการของผู้ปกครอง หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล โดยพยายามแสวงหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความส าเร็จ  

              1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ปกครองด้านการศึกษา 
            งานวิจัยในประเทศ 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบ้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการบ้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก โดยการวิจัยและ
พัฒนาด้วยการศึกษาและประเมินลักษณะของรูปแบบการบ้าน ผลของการบ้าน และวิธีการสร้าง
การบ้านส าหรับครูที่มีสาระการบ้าน 5 สาระ ด้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและ
ลักษณะนิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่ม คือ เด็กชั้นอนุบาลผู้ปกครองเด็กชั้น
อนุบาล แลครูผู้สอนระดับอนุบาลศึกษา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบ้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกั บ
เด็กสามารถท าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กทางการศึกษาสูงขึ้น และพบว่ามีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
ความสัมพันธ์ของเด็กและผู้ปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
การบ้านมีส่วนร่วมนี้ ยังเป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ
ผู้ปกครองและบ้านกับโรงเรียนได้อีกด้วย 
  สุวรรณา วลัยลักษรลิขิต (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเปรมฤทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  พิชญาดา ด าแก้ว (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ  
เรียนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองต้องการให้เด็กปฐมวัยได้เรียน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการนับ และอ่านเลข เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัย  
พื้นฐาน พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน มีความต้องการ เกี่ยวกับ
การเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ.01 
ตามล าดับ และผู้ปกครองร้อยละ 89.27 ต้องการให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ต้ังแต่ปฐมวัย 
        รัตนา กิจเกื้อกูล (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้าน
ร่างกาย ด้านสังคม และสติปัญญาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอารมณ์อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองที่มี
สถานภาพแตกต่างกันด้านความสัมพันธ์กับเด็ก มีความต้องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นผู้ปกครองที่มีสถานภาพแตกต่างกันด้านจ านวนบุตร ล าดับการเกิดของบุตร และชั้นเรียนของ
บุตร มีความต้องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับเด็กต่างกัน มีความต้องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ด้านอารมณ์และด้านสังคมต่างกัน ผู้ปกครองที่มีจ านวนบุตรต่างกัน มีบุตรเกิดล าดับต่างกัน และมีบุตร
เรียนชั้นต่างกัน มีความต้องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและสังคมแตกต่างกัน   
  ร าเพย แดงประไพ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อบริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่าผู้ปกครองมีความ
ต้องการต่อบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ 3 อันดับแรก คือ การบริการด้าน
โภชนาการ ด้านบุคลากร และด้านสุขภาพ เมื่อจ าแนกความต้องการของผู้ปกครองต่อบริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามสถานภาพของผู้ปกครองโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นจ าแนกตามอายุและ
รายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  งานวิจัยต่างประเทศ 
  จากผลงานวิจัยโดยแคลดินีน, ดามบัว, โฮเวิรด์ และ ลากซ์ (Clandinin,Dhamborvom, 
Howard และ Laroque )(นภเนตร ธรรมบวร. 2549 : 136) พบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญมากต่อการ
เรียนการสอนและการประเมินผลของเด็ก ถ้าผู้ปกครองเข้าใจรูปแบบและวิธีการประเมินผลที่โรงเรียนใช้ 
ผู้ปกครองจะมีความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้สึกผู้ปกครองท่าน
อ่ืนๆให้ทราบต่อไป 
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  แฟนดินี  และเวียนสโตน์ (วราภรณ์ วิธานธรรม. 2533 : 28; อ้างอิงจาก Fantini ; & 
Weinstein. 1972) ศึกษาสภาพของครอบครัวชาวอเมริกัน พบว่า ครอบครัวที่มีความมั่นคงและรายได้  
สูง มีความมุ่งหวังให้บุตรได้รับการศึกษาสูงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มั่นคงและมีรายได้ต่ า ท้ังนี้เพราะ
ครอบครัวที่ไม่มั่นคง พ่อแม่จะมีความกังวลใจในด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่จะสนใจการศึกษาของบุตร  
  ฟิลลิปและคนอ่ืนๆ (พรทิพย์ สวิล. 2537 : 24; อ้างอิงจาก Philip and others. 1980) 
ศึกษาคุณภาพของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในเบอร์มิว- ด้า (Bermuda) ศึกษาสภาพแวดล้อม 6 ประเภท  
ได้แก่การดูแลประจ าวัน การจัดตกแต่งพื้นที่ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเด็ก ประสบการณ์การใช้
เหตผุลทางภาษา กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และพัฒนาการทางด้านสังคม พบว่า พัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านสังคมและภาษา
ของเด็ก มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในเบอร์มิว-ด้าทั้ง 6 
ประเภท 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาระดับ  
ปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการทั้ง 4 คือ ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป ซึ่งการท่ีผู้ปกครองตัดสินใจส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลจะมี
องค์ประกอบที่ผู้ปกครองควรพิจารณาเมื่อผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกๆด้าน นอกจากน้ันความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรรม 
เป็นความต้องการที่จะส่งเสริมเด็กให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
            ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
           2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
                  นักจิตวิทยามีความสนใจในพัฒนาการทางจริยธรรมจึงท าให้เกิดทฤษฎีทางด้าน 
จริยธรรมขึ้นมากมาย ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอแนวความคิดใหญ่ๆ 5 ทฤษฎี คือ 
       2.1.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์   
                  เพียเจต์เป็นผู้ริเริ่มทางความคิดว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น  
ย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆทางสังคม พัฒนาการทาง  
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จริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น  เพียเจต์ได้แบ่งพัฒนาการทาง
จริยธรรมออกเป็น 3 ข้ัน (ดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข ประจนปัจจนึก 2520 : 39 -40; อ้างองิจาก 
Piaget. 1932)  คือ 
                1.ขั้นก่อนจริยธรรม (Premoral stage) จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เป็น 
ข้ันท่ีเด็กยังไม่มคีวามสามารถในการรับรู้ส่ิงแวดล้อมได้อย่างละเอียด มีแต่ความต้องการทางร่างกาย ซ่ึง
ต้องการที่จะได้รับการบ าบัด โดยไม่ค านึงถึงกาละเทศะใดๆทั้งสิ้น เด็กเหล่านี้จะมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาในขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
                                  2. ขั้นฝึกค าสั่ง (Heteronomous stage) อยู่ในช่วงระหว่าง 2-8 ปี ในขั้นนี้เด็กจะ
สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอื่น รู้จักเกรงกลัวผู้ใหญ่ เห็นว่าค าสั่งหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเด็กวัยน้ีจะพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นหย่ังรู้ และขั้นก่อน
คิดด้วยรูปธรรม 
                                  3. ขั้นยึดหลักแห่งตน (Autonomous stage) พัฒนาการในขั้นน้ีจะมีตั้งแต่เด็ก
อายุ 8 ปีขึ้นไป เด็กวัยน้ีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นหลังคิดด้วยรูปธรรม และขั้นคิดตามแบบแผน
ของตรรกวิทยา ซึ่งเด็กสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และต้ังกฎเกณฑ์ที่เป็น
ตัวของตัวเองได้ 
                   เพียเจต์อธิบายว่า จริยธรรมแฝงอยู่ในกฎเกณฑ์ทุกชนิด และเขาได้สังเกตเด็ก 
ที่อยู่ในช่วงอายุก่อน 8 ปี ว่าเป็นระยะที่ผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของเด็ก และยึดถือกฎเกณฑ์ที่ได้
จากผู้ใหญ่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว 
                        เพียเจต์วัดพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยสร้างเรื่องเป็นการกระท าของ  
เดก็ 2 คน ในลักษณะที่คล้ายกัน แต่มีความจูงใจต่างกันและผลที่เกิดขึ้นมาแตกต่างกัน กฎเกณฑ์ที่  
เพียเจต์น ามาพิจารณามี 6 เกณฑ์ ดังนี้ 
            1. การตัดสินใจจากเจตนาการกระท า (Internationality in Judgement) เด็ก
เล็กจะตัดสินจากปริมาณที่เกิดขึ้น แต่เด็กโตตัดสินจากเจตนาของการกระท า 
                                   2. การตัดสินที่เกี่ยวโยงกับบุคลลอื่นๆ (Relativism in Judgement) เด็กเล็กจะ
ตัดสินจากการน าไปเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน หากผู้ใหญ่ว่าสิ่งใดถูกผิดก็ยึดตามนั้น แต่เด็กโตจะตัดสินตาม
สถานการณ์ 
                  3. ความผิดไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ (Independence of Sanction) เด็กเล็ก
จะตัดสินการกระท าอย่างหนึ่งว่าไม่ดี เพราะจะถูกลงโทษ ส่วนเด็กโตจะตัดสินว่าการกระท าไม่ดี เพราะ  
สิ่งนั้นขัดกับกฎเกณฑ์และเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น  
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                  4. ใช้ระบบตาต่อตา (Use of Reciprocity) ในเด็กเล็กมักไม่ค่อยใช้ระบบตาต่อ
ตาในการพิจารณาตัดสินบุคคล แต่เด็กโตใช้บ่อย  
                       5. ในการลงโทษเพื่อล้างบาปและดัดนิสัย (Use of Punishment as Restitution 
and Reform) ในเด็กเล็กจะสนับสนุนให้มีการลงโทษอย่างหนักเพื่อดัดนิสัยผู้กระท าผิด แต่ เด็กโตจะมี
นิสัยเช่นนี้น้อยลง 
                  6. การยึดหลักธรรมชาติของโชคร้าย (Naturalist Views of Misfortune) มี
ความคิดว่าจะถูกพระเจ้าลงโทษ 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์  สรุปได้ว่าพัฒนาการทางจริยธรรม  
ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น ในเด็กปฐมวัยพัฒนาการทางจริยธรรมจะ 
อยู่ในขั้นหย่ังรู้และขั้นก่อนคิดด้วยรูปธรรม เด็กจะรู้จักเกรงกลัวผู้ใหญ่ และปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ออก
ค าสั่งให้ปฏิบัติตาม 

                    2.1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  
                  โคลเบอร์ก เชื่อว่า พัฒนาการทางจริยธรรมมิใช่การรับรู้ความรู้จากการพร่ าสอน  
ของบุคคลอื่นโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนต่อผู้อื่นและบทบาท  
ของผู้อ่ืนด้วย เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับลักษณะต่างๆทางสังคมของบุคคลอื่น  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมจะสัมพันธ์กับลักษณะต่างๆของบุคคลคือ อายุ ระดับสติปัญญาและลักษณะอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
                               ระดับการใช้เหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก์  
 (Kohlberg’s theor) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งเป็น 2 ขั้น รวมเป็น 6 ข้ัน (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2523 : 4 ; อ้างอิงจาก Kohlberg. 1964) ตามตาราง 2 

ตาราง 2  ระดับการใช้เหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  
 

ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ข้ันท่ี 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ ( 2 - 7 ปี ) 
ข้ันท่ี 2 หลักการแสวงหารางวัล ( 7 – 10 ปี ) 

1. ระดับก่อนเกณฑ์ ( 2 – 10 ปี ) 

ข้ันท่ี 1 หลักการท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ( 10 – 13 ปี ) 
ข้ันท่ี 2 หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม (13 – 16 ปี ) 

2. ระดับตามกฎเกณฑ์ ( 10 – 16 ปี ) 

ข้ันท่ี 1 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา ( 16 ปีขึ้นไป ) 
ข้ันท่ี 2 หลักการยึดอุดมคติสากล ( ผู้ใหญ่ ) 

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ( 16 ปีขึ้นไป ) 
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โคลเบอร์ก (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2547 : 165-167; อ้างอิงจาก Kohlberg.1964)  
พัฒนาแนวคิดของทฤษฎีเพียเจต์ จนเป็นทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ระดับ
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1.2.1 ระดับก่อนมีจริยธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Peconventive Level)ในระดับนี้
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้มีอ านาจก าหนดให้หรือเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นใหญ่ โคลเบอร์กแบ่งขั้นพัฒนาการไว้ ดังนี้  
   2.1.2.1.1 ระดับจริยธรรมของผู้อ่ืน (Heteronomous Morality) ได้แก่ การท่ี
เด็กจะตัดสินใจว่า พฤติกรรมใดถูกหรือผิดนั้นขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจเหนือพฤติกรรมของเขาก าหนด ได้แก่ 
บิดา มารดา หรือครูอาจารย์  
    2.1.2.1.2 ผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ (Individualism and Instrumental 
Purpose and Exchange) ในขั้นนี้พฤติกรรมที่ดีงามนั้น เหตุผลของเด็กจะขึ้นอยู่กับรางวัล หรือสิ่งของ  
ที่เขาจะได้รับ ถ้าเขาได้รับรางวัล เช่น ค าชม ขนม เงิน ในการกระท าใดๆ ก็แสดงว่า พฤติกรรมนั้นถูก  
ต้องดีงาม 
                  2.1.2.2 ระดับมีจริยธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับนี้บุคคลเริ่มใช้
กฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมา ก าหนดความถูก ความดี ความควรขึ้นมาโดยเริ่มจากการยอมรับของกลุ่มขึ้น  
เป็นกฎเกณฑ์ที่ก าหนดในสังคม เช่น ระเบียบ ประเพณี จนถึงกฎหมาย เหตุผลทางจริยธรรมในระดับนี้
แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 

2.1.2.2.1 การยอมรับของกลุ่ม (Mutual Interpersonal Expectations  
Relationships and Interpersonal Conformity) พฤติกรรมที่ถูกที่ดีในขั้นพัฒนาการวัยนี้ คือ การ  
ยอมรับของกลุ่ม หรือการยอมรับของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เช่น กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เป็นต้น 
        2.1.2.2.2    ระเบียบระบบของสังคม (Social System and Conscince) ในขั้น
นี้พฤติกรรมที่ถูก ที่ดี ที่ควร ขึ้นอยู่กับระเบียบ ประเพณี หรือกฎเกณ์ที่สังคมก าหนดไว้ หรือต้ังไว้ เช่น 
การฆ่าสัตว์เป็นของไม่ดี 

2.1.2.3    ระดับมีจริยธรรมอย่างมีวิจารณญาณ (Post Convention Level) ในระดับนี้ 
พฤติกรรมทางจริยธรรมของโคลเบอร์กนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสังคม และกระบวนการสังคมการ
ประพฤติของบุคคล สิ่งที่ดีงามถูกต้อง คือ สิ่งที่คนในสังคมส่วนมากยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี สิ่งงาม สิ่งที่ถูก 
สิ่งที่ควรและจากการเรียนรู้ในการเป็นสมาชิกของสังคม สามารถท าให้บุคคลพัฒนาสิ่งที่ดี ที่ควรได้ด้วย
ตนเองในลักษณะที่เป็นสากลนิยม โคลเบอร์กได้แบ่งพัฒนาการจริยธรรมในระดับนี้ป็น 2 ขั้น คือ 
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     2.1.2.3.1 สัญญาณสังคม (Social Contract or Unity and Individual 
Rights) พฤติกรรมที่ถูกที่ควรที่ดีในขั้นนี้ได้แก่ พฤติกรรมที่เสียงส่วนมากในสังคมยอมรับ เช่น การ
ช่วยเหลือคนจนเป็นสิ่งดี เพราะคนส่วนมากยอมรับและเห็นด้วย 
      2.1.2.3.2 คุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle) เหตุผลที่ใช้ใน
จริยธรรมขั้นนี้นั้น โคลเบอร์กเชื่อว่า น่าจะเป็นความถูกต้องที่เป็นสากล ได้แก่ ความถูกต้องที่ได้รับการ
ยอมรับจากคนส่วนมากทั่วโลกและทุกสังคม 
                 ในระดับปฐมวัย พัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก จะอยู่ใน  
ข้ันท่ี 1 หลักการหลบหลีกหลักการลงโทษ (2 - 7  ปี) คือ มุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย 
เพราะกลัวการเจ็บปวดที่จะได้รับ จึงยอมท าตามค าสั่งของผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีอ านาจเหนือตน 
นอกจากน้ีการพัฒนาจริยธรรมของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัย สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่  
ได้รับ โคลเบอร์ก เชื่อว่า พัฒนาการของจริยธรรมเป็นไปตามล าดับขั้น จากขั้นที่หนึ่งผ่านไปตามล าดับ
จนถึงขั้นที่หกจะข้ามขั้นไม่ได้ เพราะคนเราจะใช้เหตุผลในขั้นต่ ากว่าก่อน ต่อมาเมื่อได้รับประสบการณ์
ทางสังคมใหม่ๆเพิ่มขึ้น สามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าได้ดีขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดและเหตุผล ท าให้การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงมีมากขึ้น ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่าจะได้รับการ  
ใช้น้อยลงทุกทีและถูกทิ้งไปในที่สุด (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 213) 
                จากแนวคิดตามทฤษฎีนี้เชื่อว่าจริยธรรมของมนุษย์มีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ 
เพราะเกิดจากกระบวนการทางปัญญาซึ่งมีการเรียนรู้มากขึ้น และการเกิดจริยธรรมเป็นผลมา  
จากการใช้ปัญญาไตร่ตรอง 

                         2.1.3 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของฟรอยด์  
            ฟรอยด์เชื่อว่า จริยธรรมของคนนั้นอยู่ในตนส่วนที่เรียกว่า ตนในคุณธรรม 
(Superego) ซึ่งเป็นตนที่ได้รับการขัดเกลาจากสังคม โดยฟรอยด์แบ่ง “ตน” ของมนุษย์เป็น 3 ระดับ 
(พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2547 : 160-161) ได้แก่ 
                     1. อิด (Id, Primitive Self) ได้แก่ ตนที่อยู่ในจิตใต้ส านึกของมนุษย์ เป็นตนที่
มนุษย์มีมาพร้อมก าเนิด และเป็นตนที่เป็นแหล่งก าเนิดของแรงขับพื้นฐานทั้งหมด  
                      2. อีโก้ (Ego, Present Self) ได้แก่ ตนในจิตใต้ส านึก และจิตใต้ส านึกบางส่วนที่
เราอาจรับรู้ หรือได้รับรู้บางส่วนในขณะปัจจุบัน 
                        3. ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego, Self with Ethics) ได้แก่ ตนในจิตส านึกเป็น
ส่วนมาก อาจมีจิตใต้ส านึกแฝงอยู่บ้าง เป็นตนที่ได้รับการขัดเกลาจากกฎเกณฑ์ของสั งคมแล้ว แนวคิด
ของฟรอยด์เกี่ยวกับจริยธรรมมีข้อคิด 2 ข้อ ดังนี้ 
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     3.1 จริยธรรมมิได้ปลูกฝังมาโดยพระเจ้า แต่มาจากสังคม โดยเฉพาะจาก
บิดามารดา 
                 3.2 เอกลักษณ์ทางเพศมิใช่สิ่งที่ปรากฎทางชีววิทยาเท่านั้น แต่มาจาก
อิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัว  
              จากความเชื่อของฟรอยด์จาก 2 ข้อข้างต้น อาจสรุปได้ว่า จริยธรรมในเด็กตาม
ความคิดของฟรอยด์คือ การละอายในพฤติกรรมอันเกิดจากแรงขับ 2 ตัว ได้แก่ แรงขับทางเพศ และแรง
ขับความก้าวร้าว ซึ่งทั้ง 2 แรงขับนี้จะผสมผสานกับการเลียนแบบเอกลักษณ์ของบิดาหรือมารดา โดย  
ฟรอยด์อธิบายว่า การเลียนแบบคือกระบวนการรับเอาบุคลิกภาพของบุคคลอื่นมาผนวกเข้าเป็นส่วน
ของบุคลิกภาพของเด็กเอง 

2.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของสกินเนอร์ 
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 471) กล่าวถึง สกินเนอร์มีความเชื่อว่า 
จริยธรรมมีรากฐานมาจากอิทธิพลของสังคมมากกว่าอิทธิพลทางพันธุกรรม ทฤษฎีนี้อธิบายว่า 
พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนโดยได้รับการชี้น าและเสริมแรงจากสังคม เคร่ืองชี้น าต่างๆของสังคมก็คือ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ถึงแม้บุคคลจะมิได้มีจริยธรรมตั้งแต่เกิดก็ตาม พัฒนาการทางจริยธรรม
ของเขาก็จะเจริญงอกงาม โดยการที่เขาต้องปรับพฤติกรรมและอารมณ์ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางสังคม 
โดยมีแรงกระตุ้นให้เขาปรับตัวมาจากความต้องการทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นการเสริมแรงภายใน ดังนั้นเมื่อ
เด็กโตขึ้นจะมีลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นไปตามแนวโน้มโครงสร้างทางวัฒนธรรมในสังคมที่เขา
อยู่ 
            จากแนวคิดตามทฤษฎีทางสังคมของสกินเนอร์เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรม
เป็นการคล้อยตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   

                        2.1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 244-245) กล่าวถึง การเรียนรู้
พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยการสังเกตได้พัฒนาโดยแบนดูรา โดยที่เขามีความเชี่อว่าคนเรานั้นส่วนใหญ่
แล้วมักเรียนรู้ผ่านกระบวนการสังเกตจากตัวแบบ ตัวแบบจะท าหน้าท่ีทั้งในการระงับไม่ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะ หรือไม่มีจริยธรรม ในขณะเดียวกันตัวแบบก็อาจท าหน้าที่ในการช่วยให้
พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กที่มีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นด้วย ส่วนหน้าที่สุดท้ายของตัวแบบ คือ การ
หยุดยั้ง การระงับ ของพฤติกรรมที่ถูกระงับไว้ไม่ให้แสดงออก การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบนั้น 
นอกจากจะมีผลต่อการให้เด็กได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนรู้การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมอีกด้วย แบนดูรามีความเชื่อว่าการที่ให้เด็กเห็นตัวแบบที่หลากหลาย จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
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สภาพแวดล้อมทางสังคมในขณะนั้น และในการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบนี้จะมีประสิทธิภาพได้
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด 4 ประการ ซึ่งได้แก่ กระบวนการต้ังใจ กระบวนการเก็บจ า 
กระบวนการกระท า และกระบวนการจูงใจ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา สรุปว่าจริยธรรมของบุคคลเกิดจากการ 
เรียนรู้ทางสังคมในการถ่ายทอดทางสังคม พ่อ แม่ จะอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้ว่าพฤติกรรมใดดีและควร
กระท า พฤติกรรมใดไม่ดีและไม่ควรกระท า พ่อแม่ควรส่งเสริมและให้ก าลังใจเด็ก เมื่อเด็กท าพฤติกรรมที่
ดี หากเด็กท าพฤติกรรมไม่ดีก็อาจถูกตักเตือนหรือลงโทษ นอกจากน้ันพ่อแม่ยังแสดงแบบอย่าง
พฤติกรรมต่างๆให้เด็กเห็น เด็กมีโอกาสเก็บง าพฤติกรรมเหล่านั้นน าไปแสดงด้วย โดยนัยนี้การได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กได้มาก (ธีระพร 
อุวรรณโณ. 2526 : 61) 

                        2.1.6 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
                 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้คิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2538 : 121) เสนอว่า ถ้าเปรียบพฤติกรรมต่างๆของคนดี คนเก่งเหมือนผลไม้บนต้น การจะให้ผลดก
ใหญ่หวานอร่อย ล าต้น ราก จะต้องสมบูรณ์ ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ จึงเปรียบเสมือนล าต้นไม้
จริยธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรม คือ 
             1.   ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง  
          2.   เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแก่ผู้อื่น ส่วนรวมและหลักสากลมากกว่า
เห็นแก่ตัว 
    3.   ลักษณะมุ่งอนาคต สามารถคาดเหตุการณ์ไกลและสามารถควบคุมให้
อดทนรอได้อย่างเหมาะสม 
              4.  ความเชื่ออ านาจในตนเองว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วจะต้องได้รับโทษ  
              5.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบ่ัน ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบ  
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมของคนดี คนเก่ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทาง  
จิต ซึ่งเปรียบเสมือนรากส าคัญของต้นไม้ ที่ชอบแสวงหาอาหารมาเลี้ยงต้นไม้ได้อย่างเต็มที่เมื่อขาด
แคลน 
    ลักษณะพื้นฐานทางจิตมี 3 ประการ คือ 
     1.   สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุ  เมื่อเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็มี 
ความสามารถทางการคิดที่เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ 
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2.   ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การเข้าใจมนุษย์และสังคม รู้จักเอาใจ  
เขามาใส่ใจเรา 

3.  มีสุขภาพจิตดี ซึ่งหมายถึง การมีความวิตกกังวลน้อย หรือในปริมาณที่  
เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
                  ลักษณะพื้นฐานทางจิตทั้ง 3 ประการนี้ เป็นสาเหตุส าคัญของการพัฒนาลักษณะ
ทางจิตใจ 5 ประการที่ล าต้น และพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง ซึ่งเป็นไม้บนต้น ในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมี
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ต้องเสริมตั้งแต่เด็ก 2 ปีขึ้นไปควรพัฒนาการศึกษาให้กระทบ
พฤติกรรมที่ดีงามจนติดเป็นนิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจของ   
       พฤติกรรมทางจริยธรรม 

 ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย : การวิจัยและการ
ประยุกต์. หน้า 8. 
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  จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทั้ง 6 ทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยจะเป็นไปตามขั้นตอน มีพัฒนาการตามขั้นอายุ นอกจากน้ันสิ่งแวดล้อมและ
บุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูเป็นผู้มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก  
ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูผู้สอนควรค านึงถึงหลักการเรียนรู้ของเด็กตามทฤษฎีดังกล่าว และท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่  

               2.2 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
ค าว่าคุณธรรมจริยธรรมมีความหมายต่างๆกัน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
“ คุณธรรม” กับ “จริยธรรม”มีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า “คุณธรรม” แปลว่า 

 ความดีเป็นค าที่มีความหมายเป็นนามธรรม ส่วนค าว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติหรือกิริยาที่ควร
ประพฤติ เป็นค าที่มีความหมายเป็นรูปธรรม ดังนั้นควรจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค า
สองค าก่อน 

ความหมายของคุณธรรม 
มีผู้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ต่างๆกันดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525 : 187) ให้ความหมายว่า คุณธรรม 

หมายถึง  สภาพคุณงามความดี 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2526 : 9) ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี 

ของบุคคลที่กระท าไปด้วยความส านึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระท าความดี หรือพฤติกรรม
ที่ดี ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ความเสียสละ ความมีน้ าใจ ความเกรงใจ ความมยุติธรรม และ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  วิไลวรรณ ชินพงษ์ (2539 : 9) ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่
เกี่ยวกับคุณงามความดีที่เกิดจากการกระท าของบุคคล ที่กระท าไปด้วยความส านึกในจิตใจ โดยมี
เป้าหมายว่า เป็นการกระท าความดีและเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับของสังคม 
  สมพร เทพสิทธา (2542 : 1) ให้ความหมายว่า  คุณธรรม หมายถึง กุศลกรรมเป็นธรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข  

จากความหมายของคุณธรรมข้างต้นสรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นลักษณะนิสัยที่ดีงามของ  
คนทั่วไป ซึ่งเป็นเคร่ืองควบคุมความประพฤติของบุคคลให้แสดงออกตามที่ตนปรารถนา  

ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรมเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตนที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตได้  

อย่างมีความสุข ค าว่า จริยธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆกัน ดังนี้ 
ราชบัณฑิตสถาน (2542 : 291) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อ 
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ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
สมพร เทพสิทธา (2542 : 2) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นการ 

ประพฤติในทางที่ดีงามที่แสดงออกจากคุณธรรมที่อยู่ในใจ เห็นและวัดได้   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 445) ให้ความหมายว่า จริยธรรมเป็นหลักที่ 

ช่วยให้บุคคลที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และเป็นแนวทางในการตัดสินใจของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิธีการ เหตุผลและสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 211-212) ให้ความหมายว่า จริยธรรมเป็นการประพฤติ
ทางความคิด ค าพูด การกระท าที่ดีที่ท าเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์  (2547 : 160) ให้ความหมายว่า จริยธรรมเป็นการควบคุม  
พฤติกรรมมนุษย์ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานความประพฤติได้ถูกต้องหรือดีงามที่ก าหนดโดย
สังคม 
  ประภาศรี สีหอ าไพ (2550 : 18) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า หลักความประพฤติท่ี
อบรมกิริยา และปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม  
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2552 : 399) กล่าวว่า การเข้าใจความหมายของค าว่า จริยธรรมมี
ความส าคัญมาก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. จริยธรรม คือ หลักการหรือแนวทางปฏิบัติตน  
2. จริยธรรม คือ การกระท า หรือการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม  

จากความหมายของจริยธรรมธรรมข้างต้นสรุปได้ว่า จริยธรรมเป็นแนวทางแห่ง 
ความประพฤติปฏิบัติ และเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของบุคคล เป็นการกระท าทั้งทางกาย วาจา และใจ
ที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นคุณ  
งามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลานาน โดยผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้ การปฏิบัติ หรือ
จากการกระท าจนเคยชินเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่ควรท า และสิ่งใดที่ควร
ละเว้น รวมถึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น   

     2.3   องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม 
              มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรมไว้ ดังนี้ 
         ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2543 : 40-41) แบ่งพฤติกรรม 
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
        1.  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การกระท าที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า ค่านิยมของสังคม ซึ่งความรู้เชิงจริยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษาและ
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สติปัญญา ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ต้ังแต่เกิด โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-10 ปี ซึ่งจะได้รับการปลูกฝัง
เป็นพิเศษ  
  2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ลักษณะพฤติกรรมต่างๆ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้เชิงจริยธรรม 
       3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การยกเหตุผลมาอ้างถึงการตัดสินใจในการกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นเครื่องชี้ว่าพัฒนาการด้านจริยธรรมของบุคคลนั้นอยู่ในชั้นใด  
  4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาตามสังคมนิยม
ชมชอบ เช่น การเสียสละ การให้ทานหรืองดเว้นไม่แสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ค่านิยมในสังคม 
เช่น การขโมย โกหก เป็นต้น 
  ธีราพร กุลนานันท์ (2544 : 8)  กล่าวถึงองค์ประกอบทางจริยธรรมไว้ 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิติของความรู้ คือ ความเข้าใจเหตุผลของความถูกต้องดีงาม ความสามารถใน 
การตัดสินใจแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด โดยใช้ความรู้ความเข้าใจทาง
จริยธรรมในการตัดสินว่าพฤติกรรมใดดี ถูกและควร พฤติกรรมใดไม่ดี ไม่ถูกหรือไม่ควรเป็นต้น  
   2. มิติของความรู้สึก คือ ส่วนประกอบของอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ ความพึงพอใจ  
ความเลื่อมใส ศรัทธา ความนิยมยินดีที่จะรับและน าจริยธรรมนั้นๆมาเป็นแนวปฏิบัติ  
         3. มิติด้านความประพฤติ คือ เป็นส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อตนเองต่อผู้อื่น  
หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแสดงออกให้เห็นว่า ถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควรเพียงใด  
              สรุปได้ว่าองค์ประกอบของจริยธรรมประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ และเหตุผล แสดง  
ออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆและเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน  

     2.4  ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
  คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน สังคมใดที่คนใน 
สังคมขาดคุณธรรมจริยธรรม ย่อมเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ดังนั้นมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของคุณธรรม
จริยธรรมไว้ดังนี้ 
        สาโรช บัวศรี (2526 : 41) สรุปว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งของ  
มนุษย์ เป็นเคร่ืองมือที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
  ธีราพร กุลนานันท์ (2544)  สรุปว่า จริยธรรมมีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยในการปู
พื้นฐานลักษณะอันดีงามให้กับเด็ก ควรให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย  มี 
3 ด้าน คือ 
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  1. ด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) คือ จริยธรรมที่เกี่ยวกับความรู้ ได้แก่ การ
เกิดความรู้ ความเข้าใจว่าสิ่งใดดี สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรท า สิ่งใดควรยกเว้น  
  2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ จริยธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ ได้แก่ การเกิด
ความรู้สึกโน้มเอียงทางอารมณ์ที่สะท้อนออกมาในลักษณะทางการชอบ ไม่ชอบ อย่างเห็นความส าคัญ 
เต็มใจรับค่านิยมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
  3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ จริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ได้แก่ 
ความสามารถที่จะลงมือปฏิบัติด้วยกายหรือวาจา ในลักษณะนิสัยทางจริยธรรม 
  สรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาคน คนที่มีคุณภาพและมี
ความสุข ต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องเร่งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป  

  2.4.1 ความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
              มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยไว้
ดังนี้ 
          สุมน อมรวิวัฒน์ และทิศนา แขมมณี (2527 : 54-55) กล่าวถึงความส าคัญของ
การพัฒนาลักษณะนิสัยทางคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรมของประชาชนเป็นสิ่งแรกที่ทุกประเทศ
จะต้องค านึงถึง เนื่องจากประชากรประเทศใดมีจริยธรรมสูง ประเทศนั้นก็จะสงบสุขและมีความเจริญ  
รุ่งเรือง ในทางตรงกันข้ามหากประเทศใดมีประชากรที่มีจริยธรรมต่ า ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความวุ่นวาย 
ด้วยเหตุนี้จริยธรรมของประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อประเทศ นอกจากน้ันสุมน อมรวิวัฒน์และ 
ทิศนา แขมมณี ยังได้กล่าวถึงผลดีและผลเสียของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไว้ ดังนี้ 

        2.4.1.1 ผลดีของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   
        สุมน อมรวิวัฒน์ และทิศนา แขมมณี (2527 : 56-58)  กล่าวถึงผลดีของ 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่าในประเทศที่เจริญแล้วได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน
ขั้นสูงมาก รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูง ประเทศเหล่านั้นก็ยังปลูกฝัง
จริยธรรมให้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอและพยายามสนับสนุนให้ประชากรเป็นผู้มีจริยธรรมสูงขึ้น
เรื่อยๆอยู่เสมอ นอกจากน้ันในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลาง ยังคงต้อง
เน้นหนักในเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ประชากรอย่างมากเช่นกันและต้องพยายามหาทางสนับสนุน
ให้ประชากรมีระดับของจริยธรรมที่สูงอีกด้วย ส่วนในประเทศที่ยังไม่เจริญ ประเทศท่ีมีการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับต่ านั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงก็คือ การพัฒนาบุคคลซึ่งเป็นประชากรของ
ประเทศให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเป็นประการแรก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพด้านอ่ืนๆควบคู่กันไป เพื่อ
ช่วยให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้มีจริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข มี
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รูปแบบการคิดและค่านิยมที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฎอยู่ในประชากร
ของประเทศ ย่อมท าให้สังคมนั้นประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย  
                      2.4.1.2 ผลเสียของการขาดคุณธรรมจริยธรรม 
            สุมน อมรวิวัฒน์ และทิศนา แขมมณี (2527 : 56-58) กล่าวถึงส่วน
ผลเสียของการขาดจริยธรรมของบุคคลที่มีต่อสังคมที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ท าให้สังคมนั้นเกิดปัญหา
มากมาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะกระทบกระเทือนสถาบัน องค์กรทางสังคม และจะกระทบกระเทือนคนส่วน
ใหญ่ในสังคม คือจะก่อความเดือดร้อนให้กับคนส่วนมาก นอกจากน้ันการขาดจริยธรรมของบุคคลยัง
ก่อให้เกิดผลเสียอีกประการหนึ่งคือท าให้ระบบของสังคมเสื่อมลง เช่น ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานทาง
ศาสนา เป็นต้น โดยที่หน่วยงานทางสังคมเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบาทหรือหน้าที่ได้อย่ างเต็มที่
และสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นสมาชิกของหน่วยงานทางสังคมเหล่านั้น ได้ปรากฎให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของระบบต่างๆในประเทศ ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญในด้านนี้มา
เป็นเวลานานมาก แต่ก็ถูกเพิกเฉยจากผู้บริหารประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับท าให้บุคคลใน
สังคมทุกเพศ ทุกวัย มองข้ามความส าคัญของจริยธรรม ประพฤติตนตามใจตัวเอง ขาดความเห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกัน น ามาซึ่งความเห็นแก่ตัวและเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับสังคมในทุกๆด้าน เช่น ความ
สับสนวุ่นวายในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีการปฏิรูประบบในสังคมใหม่ทุกระบบ เพื่อปรับ
โครงสร้างของสังคมให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามหลักของจริยธรรม เมื่อประชาชนในประเทศ
ทุกระดับมีจริยธรรมสูงจะท าให้ประเทศนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1.ท าให้บุคคลในประเทศน้ันเป็นบุคคลที่อยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยทาง
สังคม เคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
             2. ท าให้บุคคลในประเทศน้ันมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ปราศจากการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  
   3.ท าให้บุคคลในประเทศน้ันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะน ามาซึ่งความสงบสุข
ในชีวิต 
   4.ท าให้ประเทศนั้นปราศจากอาชญากรและบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ประเภทต่างๆ 
   5.ท าให้ประเทศนั้นสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของ
ประชากรที่มีคุณภาพในด้านลักษณะนิสัยทางจริยธรรมที่อยู่ร่วมกัน  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 2) กล่าวถึงลักษณะผู้เรียนตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สรุปเป็นสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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  ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข  
  คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มี
เหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
ผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข  
  คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
หรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มีภาวะผู้น า รู้จักตนเอง ควบคุมตัวเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มี
ความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และท าประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และ
ประเทศชาติได้ 
  คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกาย
แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็น
ทาสของอบายมุข และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ 
  สรุปได้ว่า การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพี่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะด ารงชีวิตอย่างมีสติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และน าพาสังคมไทยให้มีความสงบสุข 

    2.5  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการส าหรับเด็กปฐมวัย  
            กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2550) 
ประกาศนโยบายเร่งด่วนเรื่องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ โดยมีจุดเน้น
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ซึ่งได้ก าหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ไว้ดังนี้ 

1. ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน   
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ  
                 ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกท่ีควร เป็นคนสู้งาน 
มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ต้ังใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 

2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควร พอประมาณ  
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
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                 ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของ
ตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ของตนเองอยู่เสมอ 

3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก 
ความรู้สึกล าเอียง หรืออคติ 
                  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 
ไม่มีเล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง และปฏับัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง  
   4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย ใน  
ตนเองและวินัยต่อสังคม 
                 ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร 
สังคม และประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 

5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ  
                 ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาละเทศะ ไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง วางอ านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้
ที่มีมารยาท  วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส 
เป็นที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจ 
                 ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 

7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ 
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 

8. มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจคุณค่าในเพื่อน  
มนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
                ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลืองสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 
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       สรุปได้ว่าคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการที่ควรปลูกฝังแก่เด็กปฐมวัยได้แก่ ความขยัน 
ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ 

                2.6   การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
  การปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ควรเร่งปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว 
ได้มีผู้เสนอแนะคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝังในเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  ราศี ทองสวัสด์ิ (2539 : 3) กล่าวว่าจริยธรรมที่ปรากฎในแนวการจัดประสบการณ์
อนุบาล พอสรุปได้ดังนี้ 

1. วาจาสุภาพ 
2. การมีสัมมาคารวะ 
3. ความอดทน 
4. การรู้จักรอคอย 
5. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
6. ความเพียร 
7. ความรับผิดชอบ 
8. ความเมตตากรุณา 
9. การเป็นผู้ให้ ความเอื้อเฟื้อ 

                       10.ความซื่อสัตย์ การไม่หยิบของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  
                       11.ความประหยัด 
                       12.การให้อภัย 
                       13.ความเกรงใจผู้อื่น 

จริยธรรมที่ปรากฎในแนวการจัดประสบการณ์อนุบาล ได้แก่ วาจาสุภาพ การมี  
สัมมาคารวะ ความอดทน การรู้จักรอคอย ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเพียร ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา การเป็นผู้ให้ ความเอื้อเฟื้อ ความซื่อสัตย์ไม่หยิบของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ความประหยัด 
การให้อภัย และความเกรงใจผู้อ่ืน 
      อ าไพ สุจริตกุล; และคนอ่ืนๆ (2531 : 421) กล่าวไว้ในโครงการวิจัยวิธีการเลี้ยงดูเด็ก
ตามวิถีชีวิตไทย  สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็กในระดับอนุบาลไว้ 8 ประการ คือ 

1. มีวินัย 
2. มีสติกตัญญู 
3. เมตตา 
4. อดทน 
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5. ซื่อสัตย์ 
6.ประหยัด 
7. ขยัน 
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็กในระดับอนุบาลมี 8 ประการตามที่กล่าวไว้ 

ในโครงการวิจัยวิธีการเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย  ดังนี้ มีวินัย มีสติกตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์
ประหยัด และขยัน 
  วราภรณ์ รักวิจัย (2535 : 114) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กกับพัฒนาการทาง  
จริยธรรมจะมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจริยธรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัยมีดังนี้  

1. มีระเบียบวินัยเคารพสิทธิของผู้อื่น 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. รู้จักเสียสละ 
4. มีความกตัญญูกตเวที 
5. มีความขยันหมั่นเพียร 
6. มีความรับผิดชอบ 
7. มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
8. สามารถควบคุมตนเองได้ 
9. การประหยัด          
จริยธรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีดังนี้ มี  

ระเบียบวินัยเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละ มีความกตัญญูกตเวที มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถควบคุมตนเองได้ และการประหยัด        
  ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืนๆ (2536 : 106 -107) กล่าวว่า จริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ 
ควรปลูกฝังให้เด็กไทยทุกคน คือ 

1. การรักความจริง ไม่พูดปด ไม่ฉ้อฉล การรักษาค ามั่นสัญญา มีความกล้าที่  
จะยอมรับความจริง มีความละอายใจที่จะปัดความรับผิดชอบไปสู่ผู้อ่ืน  

2. การไม่เบียดเบียนกัน ได้แก่ การเคารพในสิทธิและความชอบธรรมของผู้อ่ืน  
 โดยมีความรัก ความเมตตา และรู้จักให้อภัยเป็นรากฐาน 

3. รู้จักความพอดี ได้แก่ การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย  
และไม่โลภไม่หลง 

4.ความมีน้ าใจ ได้แก่ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน  
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      จริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรปลูกฝังให้เด็กไทยทุกคน คือ ไม่พูดปด การไม่เบียดเบียนกัน 
รู้จักความพอดี และความมีน้ าใจ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 117 -120) กล่าวถึงจริยธรรมที่ควรปลูกฝัง
ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1. จริยธรรมต่อตนเอง หมายถึง จริยธรรมที่ชี้แนะการปฏิบัติต่อตนเองซึ่งจะเป็น  
ประโยชน์ต่อเด็กเองโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยทางอ้อม ประกอบด้วยหัวข้อจริยธรรม 12 ข้อ 
และพฤติกรรมจ าเพาะดังนี้  

1.1 ความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น การท างานหรือ  
กิจกรรมที่ครูก าหนดให้เสร็จโดยรวดเร็ว การกระตือรือร้นที่จะมาโรงเรียนโดยไม่ต้องให้พ่อแม่เตือนหรือ
บังคับ การหมั่นฝึกกิจกรรมต่างๆเป็นเนืองนิตย์ 

1.2 ความอดทน ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น อดทนต่อการพูดว่าของ  
เด็กคนอ่ืน อดทนต่อการรังแกของเด็กอ่ืน อดทนต่อการถูกครูหรือผู้ใหญ่ว่ากล่าวและอบรมสั่งสอน 
อดทนต่อความแปรปรวนของอาการเท่าที่เด็กจะท าได้  

1.3 การควบคุมอารมณ์ของตน ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะเกี่ยวกับ 
อารมณ์ที่ควรควบคุมได้แก่ ไม่แสดงความอิจฉาเพื่อนหากเพื่อนมีของเล่นสวยงาม ไม่แสดงความโกรธครู
หรือพ่อแม่เมื่อถูกกล่าวหรือลงโทษ ไม่แสดงความเกลียดเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ไม่แสดงความกลัวในสิ่งที่
ไม่ควรกลัว เช่น กลัวแมลงสาป กลัวหนู (แต่ก็ควรมีความกลัวและสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรกลัว เช่น 
สุนัขที่เด็กไม่คุ้นเคยด้วย เป็นต้น) 
    1.4 มีระเบียบวินัยในตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น เด็กบอกว่า
อยากท าสิ่งใดให้ส าเร็จ ครูก็ควรดูแลให้เด็กท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จให้ได้ เด็กอาจต้ังมาตรฐานในการท างาน
ใหก้ับตนเอง ครูก็ช่วยดูแลให้เด็กได้ท าตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ เป็นต้น  

1.5 ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่นครูมอบหมาย สิ่งใด  
ให้ท า ซึ่งอาจเป็นการท าความสะอาดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน การเก็บของเล่นเข้าที่ ก็ท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ
ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะที่แสดงออกได้  
มากในงานศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปะกระดาษ การป้ันดินน้ ามัน  การระบายสี  

1.7 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  
หากมีเวลาว่างไม่นั่งอยู่เฉยโดยไม่ท าอะไร เด็กควรไปเล่นกับเพื่อน หรือเลือกท ากิจกรรมบางอย่างที่เด็ก
สนใจด้วยตนเอง 
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1.8 การช่วยเหลือตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น สามารถสวม  
และถอดเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าได้ด้วยตนเอง สามารถไปห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาหารและอาบน้ าด้วย
ตนเองได้ สามารถตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง  

1.9 มีสมาธิ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  สามารถน่ังฟังครูเล่านิทาน  
ได้ด้วยใจจดใจจ่อ อาจเป็นเวลาจาก 5-15 นาที สามารถท ากิจกรรมแต่ละอย่างด้วยตนเองได้เป็น
เวลานานพอสมควร สามารถฟังการพูดของเพื่อนได้โดยต้ังใจ เป็นต้น  

1.10 การรักษาความสะอาดเกี่ยวกับตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ  
เช่น  รู้จักแปรงฟันเอง รู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหาร รักษาเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ เป็นต้น  

1.11 ประหยัด ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น การไม่ซื้อของกินที่ไม่เป็น  
ประโยชน์ให้สิ้นเปลืองเงินมาก ได้แก่ ของกินประเภทมีน้ าตาลเจือปนมาก การไม่ซื้อของที่ ท ามาหลอก
ขายเด็ก การไม่รบเร้าพ่อแม่ซื้อของที่มีราคาแพงให้ 

1.12 เชื่อถือท ากิจกรรมละปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา  ข้อนี้เป็นจริยธรรม 
ข้อใหญ่ที่อาจเรียกได้ว่า ครอบคลุมจริยธรรมข้ออ่ืนๆเกือบทั้งหมด แต่อาจมีความแตกต่างใน
รายละเอียดปลีกย่อยของศาสนาแต่ละศาสนา เช่น พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ 

2.  จริยธรรมต่อผู้อื่น หมายถึง จริยธรรมที่ชี้แนะการปฏิบัติต่อผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้อื่นโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อเด็กเองโดยทางอ้อม ประกอบด้วยหัวข้อจริยธรรม 8 ข้อ และ
พฤติกรรมจ าเพาะ ดังนี้  
         2.1 ความซื่อสัตย์  หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจต่อผู้อื่น การไม่คดโกง
และหลอกลวงผู้อื่น ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  การพูดความจริง การไม่พูดปด การตรงต่อ
เวลา การจริงใจต่อผู้อื่น การไม่หยิบฉวย ลักขโมย หรือยักยอกของคนอ่ืน การไม่หลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อใน
สิ่งที่ไม่เป็นความจริง เป็นต้น 
                               2.2 ความกตัญญูกตเวที กตัญญู หมายถึง การรู้อุปการะที่ผู้อื่นท าให้กับตน  
กตเวที หมายถึง การตอบแทนอุปการะที่ผู้อื่นให้กับตน ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  การตอบ
แทนพระคุณครู โดยการเชื่อฟังตามค าว่ากล่าวสั่งสอน การแสดงสัมมาคารวะต่อครูและพ่อแม่ตามความ
เหมาะสม การตอบแทนเพื่อนที่เคยช่วยเหลือตนมาก่อน เป็นต้น  
        2.3 ความเมตตากรุณา เมตตา หมายถึง ความรักและปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็น
สุข  กรุณา หมายถึง ความสงสารและปรารถนจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  
การดูแลและให้อาหารสัตว์ด้วยความเมตตา การพยาบาลสัตว์ การไม่รังแกสัตว์ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความรัก 
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        2.4 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น การแบ่งปันของ
เล่น ขนมให้กับเพื่อน การแบ่งปันของใช้ให้กับเพื่อน เป็นต้น  
        2.5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น การอาสาช่วยครู 
เพื่อนและพ่อแม่ในโอกาสต่างๆ  
                   2.6 การมีสัมมาคารวะ ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น การไหว้ครูเมื่อ
มาถึงโรงเรียนและกลับบ้าน การหยุดยืนตรงให้ครูผ่านไปก่อน เมื่อเดินสวนทางกับครู การไม่แสดงกิริยา
วาจาดูหมิ่นครู เป็นต้น  
        2.7 การรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  
การเล่นกับเพื่อนโดยไม่ทะเลาะหรือรังแกกัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยไม่ขัดแย้งหรือทะเลาะกัน เป็น
ต้น 
                              2.8 การเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ เช่น  
การเข้าคิวตามล าดับก่อนหลังในการท าสิ่งต่างๆ เช่น เข้าคิวรับอาหาร เข้าคิวส่งงานครู เข้าคิวรอเล่นม้า
เลื่อน ม้าหมุน ม้าโยก การไม่เล่นหยอกล้อกันในแถว การเชื่อฟังเด็กที่เป็นหัวหน้าชั้น เป็นต้น  
  3. จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง จริยธรรมที่ชี้แนะการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองโดยทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วยเนื้อหาจริยธรรม 2 ข้อ และ
พฤติกรรมจ าเพาะ ดังนี้ 
             3.1 การรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี ประกอบด้วยพฤติกรรมจ าเพาะ 
เช่น  การรักษาความสะอาดของห้องเรียน การเก็บของเล่นในห้องให้ถูกที่ การดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียน การท าความสะอาดเก็บกวาดขยะในโรงเรียน เป็นต้น  
       3.2 การใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง สิ่งของต่างๆทุกชนิดที่มีขึ้น เช่น ดินสอ กระดาษสี ปากกา พู่กัน กาว เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นของ
ใช้สิ้นเปลืองที่เด็กควรใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์เต็มที่  
  จริยธรรมที่ควรปลูกฝังส าหรับเด็กปฐมวัยมี 3 ประการ ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง 
จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 212) กล่าวถึงจริยธรรมที่ปลูกฝังในเด็กมี 2 ประการ คือ 

1. จริยธรรมภายในตน ได้แก่ รับผิดชอบ ริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือตนเอง ประหยัด  
และรู้จักดูแลตนเอง 

2. จริยธรรมสากล เป็นจริยธรรมที่มีต่อผู้อื่น การนับถือผู้อื่น การตรงต่อเวลา  
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 สรุปได้ว่าการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่ควรเร่งปลูกฝังได้แก่คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้อื่น 
และคุณธรรมจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 

           2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
         งานวิจัยในประเทศ 
              ภัททิยา กฤษณะพันธุ์ (2540 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กอายุ 5-6 ปี โดยน าคุณธรรม 4 ประการ คือ ความมี
ระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขยันหมั่นเพียร และการประหยัด มาจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมเสริมแผนการจัดประสบการณ์ประจ าวัน พบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมเสริมแผนการจัดประสบการณ์ปกติ  มีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
         กรรณิการ์ พงศ์เลิศวุฒิ (2547 : 65) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบละคร
สร้างสรรค์ต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบ
ละครสร้าง ก่อนและระหว่างจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยรวมและจ าแนกรายด้านในแต่ละช่วงสัปดาห์มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนและระหว่าง
จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 8 สัปดาห์ 
        ศศินันท์ นิลจันทร์ (2547 : 55) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานที่มีต่อความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย พบว่า เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานในแต่ละช่วง
สัปดาห์ดับคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 
และมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อตรง การ
ตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ < .01 
                    ลัดดาวัลย์ ยรรยงสง่า (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุดนิทานเพื่อการส่งเสริม
จริยธรรมของเด็กวัยเตาะแตะ อายุ 2-3 ปี ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างชุดนิทานเกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรมของเด็กวัยเตาะแตะ ประกอบด้วยนิทาน 9 เรื่อง และทดสอบประสิทธิภาพของชุดนิทาน ผล
การศึกษาพบว่า 1)คุณภาพของชุดนิทานเกี่ยวกับลักษณะรูปเล่ม การจัดท าภาพประกอบ เนื้อเรื่อง 
สาระ และการใช้ภาษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 2) ประสิทธิภาพของชุดนิทานที่ส่งเสริมจริยธรรมด้าน
ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อและวาจาสุภาพ ประเมินผลจากค าถามท้ายเรื่องและการประเมินระดับการ
รับรู้ด้านจริยธรรม พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ E1/E2 (80/80) คือ 98.0/86.1 แสดงว่าชุดนิทานมี
ประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะน าไปใช้ 3) การพัฒนาระดับการรับรู้ด้านจริยธรรมของเด็กวัยเตาะแตะ (2-
3 ปี) ในด้านความเมตตา ความเอื้อเฟื้อ และวาจาสุภาพ หลังการตัดสินใจกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้ชุด
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นิทาน ทั้งโดยรวมและรายด้านสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ชุดนิทานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคม ซึ่งควรเริ่มปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพื่อเด็กจะได้
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

               งานวิจัยในต่างประเทศ 
        แบลท และโคลเบอร์ก (Kohlberg. 1975 : 52-53; citing Blatt ; & Kohlberg. n.d :  
unpage) ทดลองและพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้วยวิธีอภิปรายกลุ่มในห้องเรียน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 4 ห้องเรียนและแต่ละห้องเรียนนั้นประกอบด้วยผู้เรียนซึ่งมี
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ขั้น คือ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับขั้น 2-4 การฝึกนั้นใช้วิธี
อภิปรายกลุ่มในหมู่นักเรียนด้วยกัน โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาทางจริยธรรม โดยวิธีการอภิปราย
กลุ่มนั้น ท าให้กลุ่มทดลองมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อทดสอบอีกครั้งหลังจากการ
ฝึกหนึ่งปีก็ยังพบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองยังสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
                    ไอลอน และโรเบอร์ต (ธิติมา เรืองสกุล. 2550 : 40; อ้างอิงจาก Ayllon ; Roberts. 
1974 : 71-76) ศึกษาวิธีการลดปัญหาระเบียบวินัยในชั้นเรียนและให้แสดงพฤติกรรมสนใจเรียนมากขึ้น 
โดยการเสริมแรงพฤติกรรมที่อยู่ในระเบียบวินัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 5 ที่มีพฤติกรรมไม่มี
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนในขณะที่ครูให้อ่าน พบว่า การเสริมแรงด้วยระเบียบวินัยสามารถลดพฤติกรรม
ก่อกวนชั้นเรียนและเพิ่มพฤติกรรมการอ่านด้วย 
                    เมิร์ด (ภาวิณี  มณีนพรัตน์. 2551 : 19; อ้างอิงจาก Mearcks. 2001) กล่าวว่า จาก 
การศึกษาพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวในเขตเมือง 
อายุระหว่าง 5-12 ปี พบว่า พัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งวัดโดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมของเดอทีน และพิม (Kurtines-Pimm) พบว่า พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะสูงสุด
เมื่ออายุ 8 ปี และคงที่เมื่ออายุ 11 ปี หลังจากนั้นจะลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างปกติ พบว่า 
พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเร่รอนที่มีอายุ 9 ขวบหรือมากกว่านี้มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน
ในทางลบ 
         คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มปูพื้นฐานต้ังแต่ระดับปฐมวัย เด็กที่ได้รับการปลูกฝังทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาการด้านต่างๆอย่างเหมาะสม จะเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาขั้น
ต่อได้อย่างมั่นคง ดังนั้นผู้ปกครอง ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมและพัฒนา
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คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
คุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อไปในอนาคต 
 
 
 



                                      บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความต้องการของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ
เด็กปฐมวัย มีรายละเอียดในการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปี

ท่ี 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 
21 เขต จ านวน 2,322 คน 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

อนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน  ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 382 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ดังนี้ 

1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของศิริชัย กาญจนวาสี 
และคณะ (2551 : 151) ส าหรับศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาด
เคลื่อน (E) ±10% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน 

2. สุ่มเขตในกรุงเทพมหานครชั้นใน มีจ านวนทั้งหมด 21 เขต โดยสุ่มแบบกลุ่ม 
 (Cluster Random Sampling) มาร้อยละ 25 ได้จ านวนเขตเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 เขต 

3. จากข้อ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน เขตละ 3 โรงเรียน ด้วยการจับสลาก ได้โรงเรียนทั้งสิ้น 15 
โรงเรียน  

4. สุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจากโรงเรียนที่สุ่มได้อย่างมีสัดส่วน  จ านวน 382 คน 
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ตาราง 3 จ านวนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตและโรงเรียน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ชุด ส าหรับสอบถาม
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ปกครอง ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ของผู้ปกครอง เป็นข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยและค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  

เขต ชื่อโรงเรียน จ านวนผู้ปกครอง 
ของเด็กปฐมวัย 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

เขตพระนคร 1.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 
2.โรงเรียนวัดราชบพิธ  
3.โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 

163 
176 
75 

27 
29 
13 

เขตบางคอแหลม 1.โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตินาราม 
2.โรงเรียนวัดราชสิงขร 
3.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

341 
254 
131 

56 
42 
21 

เขตปทุมวัน 1.โรงเรียนสวนลุมพินี 
2.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 
3.โรงเรียนวัดดวงแข 

192 
128 
105 

32 
21 
17 

เขตบางรัก 1.โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
2.โรงเรียนวัดสวนพลู 
3.โรงเรียนวัดม่วงแค 

113 
79 
33 

18 
13 
6 

เขตยานนาวา 1.โรงเรียนวัดช่องลม 
2.โรงเรียนวัดดอกไม้ 
3.โรงเรียนวัดปริวาศ 

227 
197 
108 

37 
32 
18 

  2,322 382 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครอง ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การให้น้ าหนักดังนี้ 

คะแนน  5    แทน  มีความต้องการมากที่สุด 
คะแนน  4    แทน  มีความต้องการมาก 
คะแนน  3    แทน  มีความต้องการปานกลาง 
คะแนน  2    แทน  มีความต้องการน้อย 
คะแนน  1    แทน  มีความต้องการน้อยที่สุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ เป็นประจ าสม่ าเสมอ เกือบทุกครั้ง 
ค่อนข้างบ่อย  นานๆครั้ง และไม่เคยพบเห็นเลย โดยใช้เกณฑ์การให้น้ าหนักดังนี้ 

คะแนน  5    แทน  พบเห็นพฤติกรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ หรือทุกครั้ง 
คะแนน  4    แทน  พบเห็นพฤติกรรมนี้เกือบทุกครั้ง 
คะแนน  3    แทน  พบเห็นพฤติกรรมนี้ค่อนข้างบ่อย 
คะแนน  2    แทน  พบเห็นพฤติกรรมนี้นานๆครั้ง 
คะแนน  1    แทน  ไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมนี้ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้  
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครอง และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

กับความต้องการ 
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
3. เขียนข้อค าถาม ผู้วิจัยได้จัดข้อค าถามเป็น  2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานะของผู้ปกครอง ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพของ  

ผู้ปกครอง เป็นข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 2 ข้อ 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยและค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย 
ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ ได้ข้อค าถามจ านวน 60 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามฉบับร่างข้างต้น เสนอประธานคณะกรรมการการควบคุมปริญญานิพนธ์  
เพื่อตรวจแก้ไขด้านภาษาและเนื้อหาของแบบสอบถาม  
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5. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองเพื่อแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการตรวจสอบแก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามจ านวน 60 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ความ
ครอบคลุม ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยตัดสินตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
          1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี    อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
           2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธรีพงษ์      หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย        
                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต      
           3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร  อูนากูล           หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย  
                                                                                     โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                                                                                     ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 60 ข้อ คัดเลือกเฉพาะ 
ข้อที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งได้แบบสอบถามทั้งหมด 50 ข้อ  จ าแนกเป็นรายด้านได้แก่ 

    6.1  ด้านความขยัน        มีจ านวน  4 ข้อ     มีค่า  IOC เท่ากับ  0.60 ถึง 1.00  
       6.2  ด้านความประหยัด  มีจ านวน  8 ข้อ    มีค่า  IOC  เท่ากับ  0.60 ถึง 1.00   
      6.3  ด้านความซื่อสัตย์    มีจ านวน  8 ข้อ    มีค่า  IOC  เท่ากับ  0.60 ถึง 1.00   
      6.4  ด้านความมีวินัย      มีจ านวน  6 ข้อ    มีค่า  IOC  เท่ากับ  0.60 ถึง 1.00    
      6.5  ด้านความสุภาพ      มีจ านวน  8 ข้อ    มีค่า  IOC  เท่ากับ  0.60 ถึง 1.00    
      6.6  ด้านความสะอาด     มีจ านวน 5 ข้อ    มีค่า  IOC เท่ากับ   0.60 ถึง 1.00   
      6.7  ด้านความสามัคคี    มีจ านวน 3 ข้อ    มีค่า  IOC เท่ากับ   1.00 ทุกข้อ 
      6.8  ด้านความมีน้ าใจ     มีจ านวน 8 ข้อ    มีค่า  IOC เท่ากับ   0.60 ถึง 1.00   

    น าแบบสอบถามไปปรับปรุงตามค าแนะน า โดยปรับปรุงด้านภาษาและเนื้อหาให้  
สอดคล้องกับจุดประสงค์และหลักการศึกษาปฐมวัย   

7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว จ านวน 50  ข้อ ไปทดลองกับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่าง จ านวน100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

8. น าแบบสอบถามที่ผ่านขั้นตอนในข้อที่ 7 น าไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้  
1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล เพื่อขออนุญาตในการเก็บ  

ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 
            2.   เมื่อผู้บริหารอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
            2.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการแจก  
แบบสอบถาม 
             2.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้โรงเรียนต่างๆด้วยตนเอง จ านวน 450 ชุด และขอ 
ความอนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้ขอ
ความร่วมมือจากคุณครูเป็นผู้แจกและเก็บแบบสอบถามคืนจากผู้ปกครอง 
 3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 2.2 แล้ว ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจากโรงเรียนต่างๆ
ภายในระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับคืนมา 400 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 88.89% ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  แล้วพิจารณาแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์ ได้จ านวน 382 ชุด  
 4. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยพิจารณาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ของการตอบเฉพาะ จ านวน 382  ชุดแรก น าไป

วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนตัวและสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม  

ของเด็กปฐมวัย ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ  ซึ่งมีลักษณะข้อค าถามให้เลือกตอบแบบมาตรา
ส่วนเทียบค่า 5 ระดับ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
คะแนนดังต่อไปนี้ 
                            ค่าเฉลี่ย       1.00 – 1.49       หมายถึง        มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
                            ค่าเฉลี่ย       1.50 – 2.49       หมายถึง        มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย  
                            ค่าเฉลี่ย       2.50 – 3.49       หมายถึง        มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  
                            ค่าเฉลี่ย       3.50 – 4.49       หมายถึง        มีความต้องการอยู่ในระดับมาก  
                            ค่าเฉลี่ย       4.50 – 5.00       หมายถึง        มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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3. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความขยัน  
ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ  ซึ่ง
มีลักษณะข้อค าถามให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนเทียบค่า 5 ระดับ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนดังต่อไปนี้  
                            ค่าเฉลี่ย       1.00 – 1.49       หมายถึง        พฤติกรรมที่ปรากฎอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
                            ค่าเฉลี่ย       1.50 – 2.49       หมายถึง        พฤติกรรมที่ปรากฎอยู่ในระดับน้อย  
                            ค่าเฉลี่ย       2.50 – 3.49       หมายถึง       พฤติกรรมที่ปรากฎอยู่ในระดับปานกลาง 
                            ค่าเฉลี่ย       3.50 – 4.49       หมายถึง        พฤติกรรมที่ปรากฎอยู่ในระดับมาก  
                            ค่าเฉลี่ย       4.50 – 5.00       หมายถึง        พฤติกรรมที่ปรากฎอยู่ในระดับมากที่สุด 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ใน 8 ด้าน คือ ด้านความ
ขยัน ด้านความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และ ความ
มนี้ าใจ จ าแนกตามระดับการศึกษา ใช้การแจกแจงแบบที (t-test) และอาชีพของผู้ปกครอง ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Fisher’s Least – Significant 
Different) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติส าหรับการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
    1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อของแบบสอบถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ โดยใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2545 : 95)              

N

R
IOC


  

      เมื่อ    IOC       แทน    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อแบบสอบถามแต่ละข้อกับ  
                                                              จุดประสงค์ 
                          ∑R        แทน    ผลรวมของความคิดเห็นในแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญ  
                           N          แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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       1.2  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach) มีสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 131) 
 

 

      เมื่อ        แทน    ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
              K     แทน    จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
            s 2     แทน    ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
              S 2     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม  

2. สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน คือค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  
          1) ค่าเฉลี่ย มีสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 36) 

xX = n
xX = n

 

         เมื่อ        x      แทน      ค่าเฉลี่ย 
          ∑x     แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            n     แทน      จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 

           2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2521 : 56) 
 

S.D. = nx2 – (x)2
n(n-1)

 

          เมื่อ    SD     แทน      ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               Σ x     แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
               (∑x) 2      แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกก าลังสอง 
                 N     แทน      จ านวนกลุ่มตัวอย่าง     
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   2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรมากกว่า 2 ระดับ โดยใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียวและทดสอบนัยส าคัญโดยใช้ F – test มีสูตรดังนี้ (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ์. 2521 : 109) 
 

F = = 
MS

B

MS
W

F = = 
MS

B
MS

B

MS
W

MS
W  

       เมื่อ    F    แทน       ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F - distribution 
               MSB    แทน       ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
                MSW      แทน       ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
  
              2.3 เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองกับพฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัย โดยใช้ t – 
test for Dependent Samples.(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104)  
           

              t      =    
  
1

22



 



N

DDN

D
 

       เมื่อ            t           แทน       ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
        D           แทน         ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
         N         แทน          จ านวนคู่ของคะแนน 
     D       แทน         ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนน  
      2D      แทน        ผลรวมของทั้งสองของผลต่างของคะแนน  
        
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ ดังนี้ 
 x    แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D.        แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน  ค่าสถิติทดสอบ t-test เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 F            แทน  ค่าสถิติทดสอบ F-test เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 *             แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามความมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครอง  
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่  

ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ตามระดับ
การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ 
เด็กปฐมวัยกับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎผลดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพชั้นใน 
ปีการศึกษา 2553 ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง ดังปรากฏตามตาราง 4 
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ตาราง 4 สถานภาพของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของ   
       ผู้ปกครอง 
 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ร้อยละ 
1. อาชีพ   
 1.1  รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 11 2.88 
 1.2  ค้าขาย 220 57.59 
 1.3  รับจ้าง และอื่นๆ 151 39.53 
 รวม 382 100.00 
2. ระดับการศึกษา   
 2.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี หรืออนุปริญญา  354 92.67 
 2.2  ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 28 7.33 
 รวม 382 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า เมื่อจ าแนกตามอาชีพ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขาย จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 57.59  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างและอ่ืนๆ จ านวน 151 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.53   ส่วนที่น้อยที่สุดคืออาชีพรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
หรือ อนุปริญญา จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67   และมีเพียง 28 คน ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.33 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา 
และอาชีพของผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ   F-test  ดัง
ปรากฏตามตาราง 5 - 15 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
      พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก   
      ปฐมวัย โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ คุณธรรมพื้นฐาน 
 พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง          พฤติกรรมที่ปรากฏ 

      x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. ด้านความขยัน 4.14 0.33 มาก 3.52 0.56 มาก 
2. ด้านความประหยัด 4.09 0.22 มาก 3.38 0.47 ปานกลาง 
3. ด้านความซื่อสัตย์ 4.15 0.26 มาก 3.34 0.59 ปานกลาง 
4. ด้านความมีวินัย 4.35 0.33 มาก 3.71 0.49 มาก 
5. ด้านความสุภาพ 4.30 0.31 มาก 3.55 0.54 มาก 
6. ด้านความสะอาด 4.32 0.29 มาก 3.56 0.49 มาก 
7. ด้านความสามัคคี 4.00 0.24 มาก 3.57 0.49 มาก 
8. ด้านความมีน้ าใจ 4.30 0.36 มาก 3.57 0.50 มาก 
                    รวม 4.20 0.29 มาก 3.53 0.52 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่
ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความมีวินัยมีระดับความต้องการสูงสุด และด้านความ
สามัคคี มีระดับความต้องการต่ าที่สุด และพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก
ปฐมวัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความขยัน ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ และมี 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์ 
 เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย พบว่าเกือบทุกด้านสอดคล้องกันใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์ ผู้ปกครองมีความต้องการปลูกฝังคุณธรรม
นี้ในระดับมาก แต่พฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรม 
     ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
    ด้านความขยัน 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความขยัน       
1. ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนเสร็จ 4.11 0.43 มาก 3.46 0.68 ปานกลาง 

2. ช่วยงานบ้านตามความสามารถ 4.05 0.41 มาก 3.27 0.67 ปานกลาง 

3. กระตือรือร้นท่ีจะไปโรงเรียนทุกวัน 4.10 0.34 มาก 3.76 0.83 มาก 

4. อ่านหนังสือทุกวัน 4.29 0.46 มาก 3.57 0.64 มาก 

 รวม 4.14 0.33 มาก 3.52 0.56 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่

ปรากฎด้านความขยันของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า 
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองต้องการให้ปลูกฝังคือท างานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จและช่วยงานบ้านตาม
ความสามารถอยู่ในระดับมาก แต่พฤติกรรมที่ปราฎของเด็กปฐมวัยใน 2 ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ ยวกับพฤติกรรม     
      ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
     ด้านความประหยัด 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความประหยัด       
1. ทุกครั้งที่รับประทานอาหารจะ

รับประทานจนหมด 

4.14 0.36 มาก 3.31 0.53 ปานกลาง 

2. ปิดน้ าทุกครั้งเมื่อไม่ใช ้ 4.03 0.19 มาก 3.42 0.57 ปานกลาง 
3. ปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทันที

เมื่อไม่ใช ้
4.01 0.37 มาก 3.27 0.72 ปานกลาง 

4. ไม่ท าลายของให้เกิดความเสียหาย 4.04 0.40 มาก 3.43 0.64 ปานกลาง 
5. รักษาส่ิงของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 4.09 0.47 มาก 3.47 0.65 ปานกลาง 
6. รักษาดูแลอุปกรณ์การเรียนของตน 4.18 0.38 มาก 3.48 0.58 ปานกลาง 
7. อยากซื้อของเล่นชิ้นใหม่เมื่อชิ้นเก่า

เกิดช ารุด 

4.15 0.45 มาก 3.58 0.73 มาก 

8. รู้จักน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 4.09 0.42 มาก 3.09 0.85 ปานกลาง 
 รวม 4.09 0.22 มาก 3.38 0.47 ปานกลาง 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความ

ประหยัดโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ในขณะที่พฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัยด้านความ
ประหยัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยมีเพียงข้อเดียวคืออยากซื้อของเล่นชิ้นใหม่เมื่อชิ้นเก่าเกิดช ารุดอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกับความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการปลูกฝัง 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรม      
       ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
      ด้านความซื่อสัตย์ 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความซื่อสัตย์       
1. รู้ว่าส่ิงใดเป็นของตนเองและส่ิงใด

เป็นของผู้อื่น 
3.94 0.36 มาก 3.37 0.63 ปานกลาง 

2. ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง 

4.14 0.35 มาก 3.58 0.55 มาก 

3. พูดและตอบค าถามด้วยความเป็น
จริง 

4.33 0.49 มาก 3.43 0.50 ปานกลาง 

4. เก็บของผู้อื่นได้แล้วคืนเจ้าของหรือ
บอกพ่อแม ่

4.42 0.52 มาก 3.13 0.71 ปานกลาง 

5. รักษาค าพูดที่พูดกับผู้อื่น 4.22 0.48 มาก 3.27 0.68 ปานกลาง 
6. ไม่ใช้ความเป็นพี่เอาส่ิงที่ตน

ต้องการจากน้อง 
3.93 0.37 มาก 3.01 0.97 ปานกลาง 

7. ท าหน้าที่ตามที่ตกลงกับพ่อแม ่ 4.15 0.39 มาก 3.45 0.77 ปานกลาง 
8. ไม่พูดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด 4.04 0.34 มาก 3.47 0.73 ปานกลาง 

 รวม 4.15 0.26 มาก 3.34 0.59 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความ

ซื่อสัตย์โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ในขณะที่พฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัยด้านความ
ซื่อสัตย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยเพียงมีข้อเดียวคือไม่แย่งหรือหยิบของผู้อ่ืนมาเป็นของตนอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับ
ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการปลูกฝัง 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรม  
       ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
       ด้านความมีวินัย 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความมีวินัย       
1. แต่งกายถูกระเบียบของ

โรงเรียน 

4.54 0.52 มากที่สุด 4.42 0.56 มาก 

2. ท างานท่ีได้รับมอบหมายได ้ 4.01 0.31 มาก 3.69 0.59 มาก 
3. มีความประณีตในการท างาน 3.81 0.46 มาก 3.33 0.79 ปานกลาง 
4. ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจ าวันได ้

4.57 0.55 มากที่สุด 3.67 0.56 มาก 

5. เก็บของเล่น ของใช้หลังจาก
เล่นหรือใช้เสร็จ 

4.57 0.57 มากที่สุด 3.36 0.77 ปานกลาง 

6. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง
ในการรับของจากผู้ใหญ่ 

4.62 0.53 มากที่สุด 3.80 0.76 มาก 

 รวม 4.35 0.33 มาก 3.71 0.49 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความมีวินัย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมด้านความมีวินัยที่
ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ คือ เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังในการรับของ
จากผู้ใหญ่ ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้ เก็บของเล่น ของใช้หลังจากเล่นหรือใช้เสร็จ และแต่ง
กายถูกระเบียบของโรงเรียน ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พฤติกรรม พบว่า มีเพียง 2 ข้อพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง คือมีความประณีตในการท างาน และ
เก็บของเล่นของใช้หลังจากเล่นหรือใช้เสร็จ 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
      พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย    
     ด้านความสุภาพ 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความสุภาพ       
1. ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ ่ 4.65 0.50 มากที่สุด 4.27 0.81 มาก 
2. พูดจาไพเราะ 4.64 0.50 มากที่สุด 3.48 0.66 ปานกลาง 
3. ไม่ว่ากล่าวผู้อื่นด้วยถ้อยค าไม่

สุภาพ 

4.47 0.52 มาก 3.80 0.77 มาก 

4. ขอโทษเมื่อท าผิด 4.14 0.41 มาก 3.54 0.65 มาก 
5. ไม่โต้ตอบเมื่อผู้อื่นท าผิดต่อตน 4.15 0.43 มาก 3.66 0.60 มาก 
6. รู้จักฟังเมื่อผู้อ่ืนพูด 4.10 0.41 มาก 3.35 0.75 ปานกลาง 
7. รู้จักรอให้ผู้อื่นพูดจบก่อนท่ีตน

จะพูด 

4.09 0.40 มาก 3.25 0.79 ปานกลาง 

8. มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร เช่น  ไม่วิ่งเล่นขณะ
รับประทาน 

4.13 0.45 มาก 3.04 0.87 ปานกลาง 

 รวม 4.30 0.31 มาก 3.55 0.54 มาก 

 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความ
สุภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมด้านความสุภาพที่
ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ คือ ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ และพูดจาไพเราะ 
ด้านอ่ืนได้แก่ ไม่ว่ากล่าวผู้อ่ืนด้วยถ้อยค าไม่สุภาพ  ขอโทษเมื่อท าผิด ไม่โต้ตอบเมื่อผู้อ่ืนท าผิดต่อตน 
รู้จักฟังเมื่อผู้อื่นพูด รู้จักรอให้ผู้อื่นพูดจบก่อนที่ตนจะพูด และมีมารยาทในการรับประทานอาหารอยู่ใน
ระดับมาก 

พฤติกรรมที่ปรากฎด้านความสุภาพของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพฤติกรรม พบว่ามีอยู่  4 ข้อพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ พูดจาไพเราะ รู้จักฟังเมื่อผู้อื่น
พูด รู้จักรอให้ผู้อื่นพูดจบก่อนที่ตนจะพูด และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่วิ่งเล่นขณะ
รับประทานอาหาร ด้านอ่ืนได้แก่ ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ ไม่ว่ากล่าวผู้อ่ืนด้วยถ้อยค าไม่สุภาพ ขอโทษ
เมื่อท าผิด และไม่โต้ตอบเมื่อผู้อื่นท าผิดต่อตนอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
       พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย    
      ด้านความสะอาด 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมทีต่้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความสะอาด       
1. ล้างมือก่อนและหลังรับประทาน

อาหาร 
4.61 0.51 มากที่สุด 3.86 0.77 มาก 

2. ไม่รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ 4.12 0.43 มาก 3.10 0.80 ปานกลาง 
3. รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด 4.59 0.52 มากที่สุด 3.58 0.76 มาก 
4. ไม่ขีดเขียนผนังห้อง โต๊ะ เก้าอี้ ให้เกิด 

ความสกปรก 
4.02 0.43 มาก 3.44 0.80 ปานกลาง 

5. ทิ้งเศษกระดาษและขยะลงในถังขยะ 4.25 0.50 มาก 3.84 0.56 มาก 
 รวม 4.32 0.29 มาก 3.56 0.49 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความ

สะอาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมด้านความสะอาดที่
ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ คือ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
และรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านความสะอาดของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทีเพียง 2 ข้อพฤติกรรมที่
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ไม่รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ และไม่ขีดเขียนผนังห้อง โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เกิด
ความสกปรก นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
       พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
      ด้านความสามัคค ี
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความสามัคคี       

1. ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.02 0.25 มาก 3.64 0.49 มาก 
2. ช่วยเหลือผู้อื่นตามก าลังของตน 4.04 0.42 มาก 3.62 0.49 มาก 
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.93 0.35 มาก 3.43 0.72 ปานกลาง 

 รวม 4.00 0.24 มาก 3.57 0.49 มาก 

 

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรม
ที่ปรากฎด้านความมีสามัคคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที่ว่ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพียงข้อ
เดียวที่ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากในขณะพฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
      พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
     ด้านความมีน  าใจ 
 

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
 ด้านความมีน  าใจ       
1. บริจาคเงินหรือส่ิงของช่วยเหลือ

ผู้อื่น 

4.47 0.54 มาก 3.57 0.51 มาก 

2. แบ่งปันของเล่นและส่ิงของให้ผู้อื่น
อย่างเต็มใจ 

4.53 0.56 มาก
ที่สุด 

3.61 0.56 มาก 

3. พูดจาปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนร้องไห ้ 3.94 0.41 มาก 3.26 0.69 ปานกลาง 
4. น าอาหารไปเลี้ยงสัตว ์ 4.06 0.33 มาก 3.70 0.66 มาก 
5. ไม่รังแกสัตว ์ 4.45 0.52 มาก 3.86 0.57 มาก 
6. ไม่รังแกและท าร้ายผู้อื่นให้เสียใจ

ทั้งทางกายและทางวาจา 
4.49 0.59 มาก 3.74 0.66 มาก 

7. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ 4.45 0.53 มาก 3.51 0.78 มาก 
8. ชักชวนเพื่อนร่วมท ากิจกรรมด้วย 3.99 0.29 มาก 3.29 0.82 ปานกลาง 

 รวม 4.30 0.36 มาก 3.57 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านความ  
มีน้ าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมด้านความมีน้ าใจที่
ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุดคือแบ่งปันของเล่นและสิ่งของให้ผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ นอกนั้น
อยู่ในระดับมาก 
     พฤติกรรมที่ปรากฎด้านความมีน้ าใจของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีเพียง 2 ข้อพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง คือพูดจาปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนร้องไห้ และ 
ชักชวนเพื่อนร่วมท ากิจกรรมด้วย นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 14 เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8  
       ประการของเด็กปฐมวัยในผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  
 

พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม 

พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง 

t 

พฤติกรรมที่ปรากฏ 

t 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
หรือ 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี หรือสูง
กว่าปริญญาตร ี

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

หรือ อนุปริญญา 

ปริญญาตรี หรือ
สูงกว่าปริญญาตร ี

x  S.D. x  S.D.  x  S.D. x  S.D.  
1. ด้านความขยัน 4.13 0.31 4.29 0.45 -2.607* 3.51 0.57 3.49 0.54 0.252 
2. ด้านความประหยัด 4.09 0.21 4.15 0.34 -1.443 3.38 0.46 3.38 0.56 0.029 
3. ด้านความซื่อสัตย์ 4.15 0.25 4.09 0.32 1.251 3.34 0.59 3.33 0.65 0.088 
4. ด้านความมีวินัย 4.36 0.33 4.27 0.36 1.392 3.70 0.49 3.76 0.52 -0.591 
5. ด้านความสุภาพ 4.30 0.31 4.30 0.32 0.000 3.55 0.55 3.59 0.52 -0.395 
6. ด้านความสะอาด 4.32 0.29 4.29 0.29 0.624 3.57 0.49 3.54 0.55 0.318 
7. ด้านความสามัคค ี 4.00 0.23 3.98 0.37 0.478 3.57 0.49 3.51 0.52 0.593 
8.ด้านความมีน้ าใจ 4.31 0.35 4.13 0.36 2.710* 3.57 0.50 3.59 0.51 -0.228 

 

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ด้านความขยันและด้านความมีน้ าใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความขยัน ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรีหรืออนุปริญญา ส่วนในด้านความมีน้ าใจ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดั บปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญามีความต้องการปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีน้ าใจสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน และเด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ และเด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 
8 ประการไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 15 เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8  
       ประการของเด็กปฐมวัยในผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน  
 
             พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง                 พฤติกรรมที่ปรากฏ 
 F ความแตกต่างรายคู่ F ความแตกต่างรายคู่ 
1. ด้านความขยัน 6.332* 1.ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

กับ   ค้าขาย   
2.ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กับ รับจ้าง และอื่นๆ 

0.261 - 

2. ด้านความประหยัด 1.412 - 0.158 - 
3. ด้านความซื่อสัตย ์ 0.730 - 0.203 - 
4. ด้านความมีวินัย 0.042 - 0.039 - 
5. ด้านความสุภาพ 0.543 - 0.113 - 
6. ด้านความสะอาด 0.031 - 0.188 - 
7. ด้านความสามัคค ี 0.417 - 1.747 - 
8. ด้านความมีน้ าใจ 1.819 - 0.362 - 

 
จากตาราง 15 พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร

ปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยด้านความขยันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปลูกฝังคุณธรรมสูง
กว่า อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างและอื่นๆ ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกันและพฤติกรรมที่ปรากฎด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่ปรากฎด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับ
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย t-test  ดัง
ปรากฏตามตาราง 16 
 
ตาราง 16 เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรม ท่ี  
      ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย t-test  
 

คุณธรรมพื้นฐาน 
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ 

t 
x  S.D. x  S.D. 

1. ด้านความขยัน 4.14 0.33 3.52 0.56 18.679* 
2. ด้านความประหยัด 4.09 0.22 3.38 0.47 26.606* 
3. ด้านความซื่อสัตย์ 4.15 0.26 3.34 0.59 24.472* 
4. ด้านความมีวินัย 4.35 0.33 3.71 0.49 21.267* 
5. ด้านความสุภาพ 4.30 0.31 3.55 0.54 23.348* 
6. ด้านความสะอาด 4.32 0.29 3.56 0.49 25.682* 
7. ด้านความสามัคคี 4.00 0.24 3.57 0.49 15.574* 
8. ด้านความมีน้ าใจ 4.30 0.36 3.57 0.50 23.186* 

 
จากตาราง 16 พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยกับ

ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก
ปฐมวัยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน โดยความต้องการของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังสูงกว่าพฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ท าให้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย รวมไปถึง
พฤติกรรมที่ปรากฎจริงด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการปรับเกณฑ์
คุณภาพให้ครอบคลุมกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลของ
การวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
       1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
        2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 
        3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย   
                  4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง 
 5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยกับความ
ต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวั 

สมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย มีการก าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้ 

      1.  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน  

      2.  ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน 
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      3. เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการแตกต่างกัน 

      4. เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ
แตกต่างกัน 
 5.  ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 

1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 21 
เขต จ านวน 2,322 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน  ปีการศึกษา 2553 จ านวน 
382 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ดังนี้ 

1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ (2551 : 
151) ส าหรับศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน (E) ±10% ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน 

2. สุ่มเขตในกรุงเทพมหานครชั้นใน มีจ านวนทั้งหมด 21 เขต โดยสุ่มแบบกลุ่ม 
 (Cluster Random Sampling) มาร้อยละ 25 ได้จ านวนเขตเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 เขต 

3. จากข้อ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน เขตละ 3 โรงเรียน ด้วยการจับสลาก ได้โรงเรียนทั้งสิ้น 15 
โรงเรียน  

4. สุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจากโรงเรียนที่สุ่มได้อย่างมีสัดส่วน  จ านวน 382 คน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นใน ปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งหมด 450 คน โดยการแจกแบบสอบถามไปจ านวน  
450 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.89% ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  - 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  แล้วพิจารณาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ได้จ านวน 382 ชุด  



 71 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับสอบถามความต้องการของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ
เด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ปกครอง ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ผู้ปกครอง เป็นข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร  
ปลูกฝังและค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย มีเนื้อหา
ครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ค วามสะอาด 
ความสามัคคี และความมีน้ าใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนเทียบค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
       เมื่อได้แบบสอบถามทั้งหมดกลับคืน ผู้วิจัยพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. ข้อมูลส่วนตัวและสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และค่า  
ร้อยละ 

2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ 
ปรากฎใน 8 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ  
พฤติกรรมที่ปรากฎใน 8 ด้าน คือด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ 
ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ จ าแนกตามระดับการศึกษา ใช้การแจกแจงแบบที (t-test) 
และอาชีพใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Fisher’s Least – 
Significant Different) 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรม  

ที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้  
1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม  

พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย พบว่า 
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    1.1 ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
 ประการของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครองมีความ
ต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านความมีวินัยมีระดับความต้องการสูงสุด และด้านความสามัคคี มีระดับความต้องการต่ า
ที่สุด  

    1.2 ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อพฤติกรรม ดังนี้  

1.2.1   ด้านความขยัน  พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร  
ปลูกฝังด้านความขยันของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า 
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองต้องการให้ปลูกฝังเป็นอันดับแรก คือ อ่านหนังสือทุกวัน  
                        1.2.2     ด้านความประหยัด พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความประหยัดโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า 
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองต้องการให้ปลูกฝังเป็นอันดับแรก คือ รักษาและดูแลอุปกรณ์การเรียนของตน 
             1.2.3     ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า 
พฤติกรรมที่ผู้ปกครองต้องการให้ปลูกฝังเป็นอันดับแรก คือ  พูดและตอบค าถามด้วยความเป็นจริง 
  1.2.4     ด้านความมีวินัย พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
ด้านความมีวินัยที่ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ คือ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังในการรับของจากผู้ใหญ่ ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้ เก็บของเล่น ของใช้หลังจากเล่น
หรือใช้เสร็จ และแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก  

1.2.5     ด้านความสุภาพ พบว่าผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร  
ปลกูฝังด้านความสุภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
ด้านความสุภาพที่ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ คือ ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ 
และพูดจาไพเราะ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  
  1.2.6     ด้านความสะอาด พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความสะอาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
ด้านความสะอาดที่ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ คือ ล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร และรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
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  1.2.7     ด้านความสามัคคี พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความมีสามัคคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
ด้านความสามัคคีที่ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังเป็นอันดับแรก คือ ช่วยเหลือผู้อื่นตามก าลังของตน  
  1.2.8     ด้านความมีน้ าใจ พบว่าผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร
ปลูกฝังด้านความมีน้ าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรม
ด้านความมีน้ าใจที่ผู้ปกครองต้องการปลูกฝังในระดับมากที่สุด คือ แบ่งปันของเล่นและสิ่งของให้ผู้อ่ืน
อย่างเต็มใจ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย พบว่า 
    2.1 พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
มี 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความขยัน ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และ
ความมีน้ าใจ และมี 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์  

   2.2 พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนกเป็นรายด้าน 
และรายข้อพฤติกรรม ดังนี้ 

2.2.1     ด้านความขยัน  พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ 
เด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎของ
เด็กปฐมวัยด้านความขยัน คือ ท างานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จและช่วยงานบ้านตามความสามารถอยู่
ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
   2.2.2     ด้านความประหยัด พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่
ปรากฎของเด็กปฐมวัยด้านความประหยัดเพียงข้อเดียว คือ อยากซื้อของเล่นชิ้นใหม่เมื่อชิ้นเก่ าเกิดช ารุด
อยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง   

2.2.3     ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่
ปรากฎของเด็กปฐมวัยด้านความซื่อสัตย์เพียงข้อเดียว คือ ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองอยู่
ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง  

2.2.4    ด้านความมีวินัย พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ 
เด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎของ
เด็กปฐมวัยด้านความมีวินัยที่ปรากฎเป็นอันดับแรก คือ แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน  
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2.2.5    ด้านความสุภาพ พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยด้านความสุภาพที่ปรากฎเป็นอันดับแรก คือ ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่  

2.2.6    ด้านความสะอาด พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยด้านความสะอาดที่ปรากฎเป็นอันดับแรก  คือ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

2.2.7    ด้านความสามัคคี พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยด้านความสามัคคีที่ปรากฎเป็นอันดับแรก  คือ ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

2.2.8    ด้านความมีน้ าใจ พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎ
ของเด็กปฐมวัยด้านความมีน้ าใจที่ปรากฎเป็นอันดับแรก คือ ไม่รังแกสัตว์   
 3.    การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลู กฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า  
        3.1 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ด้านความขยันและด้านความมีน้ าใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความขยัน ผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความต้องการสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา ส่วน
ในด้านความมีน้ าใจ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญามีความต้องการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีน้ าใจสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน  
            3.2 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยด้านความขยันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปลูกฝังคุณธรรมสูงกว่า 
อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน  

4.   การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย จ าแนก
ตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า   
             4.1 เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่แตกต่างกัน 
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                   4.2 เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีอาชีพไม่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่
แตกต่างกัน 

5. การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรมที่
ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย พบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยกับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน โดย
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังสูงกว่าพฤติกรรมที่ปรากฎของเด็กปฐมวัย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่  

ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
1. ผลจากการศึกษาพบว่า ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน  

คุณธรรมของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรมี
ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัยในทุกๆด้าน ได้แก่ ความ
ขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมี
น้ าใจ ซึ่งการที่เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมใน
ทิศทางที่ถูกต้องจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาขั้นต่างๆไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้นในช่วงแรกของชีวิต 
เด็กควรที่จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าช่วงอื่น สอดคล้องกับหลักทฤษฎีของลอเรนส์ 
โคลเบอร์ก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 1; อ้างอิงจาก Lawrence Kohlberg) ท่ีกล่าวว่า เด็ก
ปฐมวัยซึ่งมีอายุในช่วง 2-7 ปี  เด็กอยู่ในขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ แต่เด็กในวัยน้ีเริ่มมีระดับคุณธรรม
จริยธรรม ถ้าพ่อแม่ ครู สั่งสอนว่าสิ่งใดถูกต้องควรท า สิ่งใดไม่ถูกต้องไม่ควรท า เ ด็กจะเลียนแบบในสิ่งที่ดี
ที่พ่อแม่และครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมนึก แกระ
หัน (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอค าชะอี ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ด้านความ
สามัคคี ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
เสียสละพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ด้านความสามัคคี ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์
สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความเสียสละ 
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความมีวินัยมีระดับความต้องการสูงสุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย เนื่องจากเป็น
คุณธรรมที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิต สอดคล้องกับการวิจัยของ จิตรา ชนะกุล (2539 : 23; อ้างอิง
จาก Mussen.1969 : 335. 513-514) ศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมในวงกลมแบบกลุ่มย่อย พบว่า การฝึกวินัยให้แก่เด็กโดยการใช้เหตุผล และให้
ความรัก เป็นการฝึกวินัยที่ให้ผลดีที่สุด และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก และสอดคล้องกับ 
ศศินันท์ นิลจันทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรรมการเล่านิทานที่มีผลต่อความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ .01 
ส าหรับด้านความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่ผู้ปกครองมีระดับความต้องการต่ าสุด อาจเป็นเพราะว่าเด็กใน
วัยน้ียังยึดตนเองเป็นส าคัญไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สอดคล้องกับ กมลจันทร์ ชื่นฤทธิ์ (2550 : 86) ท่ี
ศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตาม
พระราชด ารัส พบว่า ในแต่ละช่วงการจัดกิจกรรมการ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองด้านความสามัคคีสูงขึ้น ในสัปดาห์ที่ 3-6 ส่งผลให้เด็กมีความสามัคคีในการท างาน หรือท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าผู้ตามได้ ท างานร่วมกันส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายสูงขึ้น 

2. ผลจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานทุกด้าน
ให้แก่เด็กปฐมวัย ดังที่สิริมา ภิญโญอนันต์พงษ์ (2538 : 64) กล่าวว่า ครูมีบทบาทส าคัญ ครูเป็นผู้จัด 
เตรียมอุปกรณ์โดยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้เชื่อว่า เด็กเรียนรู้
จากการเสริมแรง การลงโทษ การสังเกต และการเลียนแบบ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียง 2 
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์ อาจเป็นเพราะว่าในการ
ปลูกฝังคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ จะเป็นในรูปของนามธรรมมากกว่ารูปธรรม จึงท าให้
มองเห็นคุณธรรมในเด็กปฐมวัยค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่จะมองเห็นได้ชัดในระดับประถมศึกษาถึงระดับ  
อุดมศึกษา ตามหลักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์  ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ท าให้เด็ก
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการย่อมขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และ
ลักษณะต่างๆทางสังคมนั่นเอง เพียเจต์ได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนาทางจริยธรรมออกเป็น 4 ขั้นตามช่วง
อายุ โดยขั้นของเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นที่ 2 คือ ช่วงอายุ 2-8 ปี เป็นขั้นที่เด็กสามารถปรับสภาพแวดล้อม
และบทบาทของตนเองต่อผู้อื่น 
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3.   ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง  
ด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า  

      3.1 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ด้านความขยันและด้านความมีน้ าใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความขยันผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปรญิญาตรี มีความต้องการสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา ส่วน
ในด้านความมีน้ าใจ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญามีความต้องการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีน้ าใจสูงกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ สมบัติ สังวาลย์สวย (2550 : 99) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองที่มีความรู้ใน
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ถือเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดให้บุตร
หลานมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา ชื่นวัด 
(2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปฏิรูปสถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองชัน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน
การปฏิรูปสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองชัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมาลี มีพงษ์ (2538 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ที่ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มีชั้นประถมศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีบุตรหลานในอุปการะจ านวนอย่างน้อย 1 คนมากที่สุด โดยมีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน มีครูผู้ส อนที่มี
ความรู้ดีทางอนุบาล สัดส่วนครูที่เหมาะสมและมุ่งเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาส่วนด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากคุณธรรมด้านความขยัน และ
ด้านความมีน้ าใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญศักด์ิ 
เฮงสมบูรณ์ (2533 :บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กที่มีต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ มามี โชติมา (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาความ
ต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโชติมา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโชติมาไม่แตกต่าง
กัน 
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3.2 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยด้านความขยันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปลูกฝังคุณธรรมสูงกว่า อาชีพค้าขาย 
และอาชีพรับจ้างและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวนุช ทานาม 
(2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสอนภาษาจีนพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับการมีส่ วน
ร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัย
ของ สุวรรณา วลัยอักษรลิขิต (2547 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปรมฤทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านอาชีพผู้ ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเปรมฤทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน ส าหรับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 
8 ประการทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ผลปรากฎว่า      
          4.1 เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่แตกต่างกัน 
                4.2 เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมีอาชีพไม่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยท่ีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการไม่
แตกต่างกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยกับ
ความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองมี
ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กปฐมวัยในทุกๆด้าน สอดคล้องกับ 
สุขุมาล เกษมสุข (2548 : 66-69) กล่าวว่า กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนั้น ครูเป็นผู้มี
โอกาสที่จะปลูกฝังให้แก่เด็กต่อจากบิดามารดา เพราะเมื่อเด็กอยู่ในโรงเรียนเด็กจะใกล้ชิดกับครูมาก อีก
ทั้งยังเป็นหน้าที่ของครูโดยตรงในการอบรมปลูกฝังจริยธรรมควบคู่ไปกับการสั่งสอนความรู้ทางวิชาการ
ด้วย ซึ่งขัดแย้งกับพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย ซึ่งพัฒนาการของเด็กจะก้าวห น้า
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ตามล าดับได้เมื่อเด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสาทสัมผัสต่างๆ จากการคิด พูด และ
ลงมือกระท า  ดังนั้นผู้ใหญ่ควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากการสัมผัส 
ส ารวจ ทดลอง และค้นพบ สิ่งแวดล้อม การเล่น การลงมือกระท า การท างานตามก าลังและการเอาใจใส่
ดูแล ตอบสนองให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กรู้ถึงการยอมรับและมีความรู้สึกมั่นคงใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทาง
โรงเรียนและผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กปฐมวัยในทุกๆด้าน ด้วยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงการเป็นแม่แบบที่ดีในการ
ด ารงชีวิต เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่ระดับปฐมวัย และเติบโตเป็นคนดีที่มีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต 

2. จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กปฐมวัยอย่าง
สม่ าเสมอ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน  

3. จากการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูงกว่าพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยในทุกด้าน และทุกรายข้อพฤติกรรม ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการให้
การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ การเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กที่ดีและถูกต้อง  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น  ด้านร่างกาย 

ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังในด้านอ่ืนๆของ

เด็กปฐมวัย เช่น ความรับผิดชอบ ความอดทน ความกตัญญู เป็นต้น 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้าน

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน
เอกชน ฯลฯ 

4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
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5. ควรมีการศึกษารูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัย 

6. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 
 ประการของเด็กปฐมวัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง 
และพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และ
ความมีน้้าใจ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางส้าหรับครูในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง แบบสอบถามนี้
จะเก็บเป็นความลับไม่มีผลกระทบเสียหายแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาได้โปรด
ตอบข้อค้าถามทุกข้อตามความเป็นจริงโดยไม่เว้นข้อใดข้อหนึ่งไว้ และกรุณาส่งกลับคืนเพื่อประโยชน์ต่อ
การวิจัยต่อไป 
 แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค้าถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง 
และพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

 
 
ค้าชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้ ผู้ตอบได้แก่ ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. แบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่
ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย 

    ตอนที่ 1 เป็นข้อค้าถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 ตอนที่ 2 เป็นข้อค้าถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและ
พฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็ก ปฐมวัย  
             3.  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและจะเสนอผลการวิจัยโดย
ส่วนรวม และขอความกรุณาจากท่านได้ตอบทุกข้อ ค้าตอบของท่านจะมีความส้าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง 
และพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

 
 
ตอนที่ 1 ขัอมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค้าชี้แจง โปรดลงเครื่องหมาย   / ลงในช่อง...............หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
       1.   ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
  ...............    ต้่ากว่าปริญญาตรี หรือ อนุปริญญา 

  ...............    ปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป  

       2.   อาชีพปัจจุบันของท่าน 
  ...............    รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ...............    ค้าขาย 
  ...............    รับจ้างและอ่ืนๆ................. 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่
ปรากฎด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย  

ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดตามระดับ
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

          ถ้าท่านมีความต้องการมากที่สุด           ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  5 
          ถ้าท่านมีความต้องการมาก                  ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  4 
          ถ้าท่านมีความต้องการปานกลาง          ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  3 
          ถ้าท่านมีความต้องการน้อย                  ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  2 
          ถ้าท่านมีความต้องการน้อยที่สุด           ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  1 

ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรมที่ปรากฎทางด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของเด็กของท่านมากที่สุด ตามระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

          ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้ทุกครั้งเป็นประจ้าสม่้าเสมอ      ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  5 
          ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้เกือบทุกครั้ง                            ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ  4 
          ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนี้ค่อนข้างบ่อย                           ให้ท้าเครื่องหมายในระดั บ  3 
          ถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมนานๆครั้ง                                   ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ 2 
          ถ้าท่านไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมนี้เลย                                ให้ท้าเครื่องหมายในระดับ 1 
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ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
ระดับความต้องการปลูกฝัง  ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านความขยัน   

1. ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนเสร็จ           
2. ช่วยงานบ้านตามความสามารถ           

3. กระตือรือร้นท่ีจะไปโรงเรียนทุกวัน           
4. อ่านหนังสือทุกวัน           

 ด้านความประหยัด   

5. ทุกครั้งที่รับประทานอาหารจะรับประทานจน
หมด 

   
  

   
  

6. ปิดน้ าทุกครั้งเมื่อไม่ใช ้           

7. ปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีเมื่อไม่ใช ้           
8. ไม่ท าลายของให้เกิดความเสียหาย           

9. รักษาส่ิงของที่ใช้รว่มกับผู้อื่น           
10. รักษาดูแลอุปกรณ์การเรียนของตน           

11. อยากซื้อของเล่นชิ้นใหม่เมื่อชิ้นเก่าเกิดช ารุด           
12. รู้จักน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก           

 ด้านความซื่อสัตย ์   

13. รู้ว่าส่ิงใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผู้อื่น           
14. ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง           
15. พูดและตอบค าถามด้วยความเป็นจริง           
16. เก็บของผู้อื่นได้แล้วคืนเจ้าของหรือบอกพ่อแม ่           

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม  
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ระดับความต้องการปลูกฝัง  ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านความซื่อสัตย(์ต่อ)   

17. รักษาค าพูดที่พูดกับผู้อื่น           
18. ไม่ใช้ความเป็นพี่เอาส่ิงที่ตนต้องการ จาก

น้อง 
          

19. ท าหน้าที่ตามที่ตกลงกับพ่อแม ่           
20. ไม่พูดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด           

 ด้านความมีวินัย   
21. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน           

22. ท างานท่ีได้รับมอบหมายได ้           

23. มีความประณีตในการท างาน           
24. ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันได ้           

25. เก็บของเล่น ของใช้หลังจากเล่นหรือใช้
เสร็จ 

   
  

   
  

26. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังในการรับของ
จากผู้ใหญ่ 

          

 ด้านความสุภาพ   
27. ยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ ่           

28. พูดจาไพเราะ           
29. ไม่ว่ากล่าวผู้อื่นด้วยถ้อยค าไม่สุภาพ           

30. ขอโทษเมื่อท าผิด           

31. ไม่โต้ตอบเมื่อผู้อื่นท าผิดต่อตน           

32. รู้จักฟังเมื่อผู้อ่ืนพูด           

33. รู้จักรอให้ผู้อื่นพูดจบก่อนท่ีตนจะพูด           

34. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น  
ไม่วิ่งเล่นขณะรับประทาน 

          

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
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ระดับความต้องการปลูกฝัง  ระดับพฤติกรรมที่ปรากฏ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 ด้านความสะอาด   

35. ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร           
36. ไม่รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ           
37. รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด           

38. ไม่ขีดเขียนผนังห้อง โต๊ะ เก้าอี้ ให้เกิดความ
สกปรก 

   
  

   
  

39. ทิ้งเศษกระดาษและขยะลงในถังขยะ           

 ด้านความสามัคค ี   

40. ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได ้           
41. ช่วยเหลือผู้อื่นตามก าลังของตน           

42. รับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน           
 ด้านความมีน้้าใจ   

43. บริจาคเงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้อื่น           
44. แบ่งปันของเล่นและส่ิงของให้ผู้อื่นอย่าง

เต็มใจ 

          

45. พูดจาปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนร้องไห ้           
46. น าอาหารไปเลี้ยงสัตว ์           

47. ไม่รังแกสัตว ์           

48. ไม่รังแกและท าร้ายผู้อื่นให้เสียใจทั้งทาง
กายและทางวาจา 

          

49. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ           

50. ชักชวนเพื่อนร่วมท ากิจกรรมด้วย           
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี   
                        อาจารย์ประจ้าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงษ์             
                        หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต      

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร  อูนากูล                  
           หัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย     
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